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تــقــديــم

أمــر  صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة، ال� يتصــف ال�إ

الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات 

ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي 

قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق 

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    آمــال، ويلامــس ال� ال�

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن 

خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث  اقتــدار، وال�إ

عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة 

فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعديــد 

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية 

وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة 

المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات 

والمنطلقــات والمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛  ــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئي ــر لهــذا التطوي ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد  ــاً، وفــي هــذا ال�إ ــاً، ووطني ــاً، وفكري لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفي

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه  اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

ــة،  ــف والمراجع ــرق التاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــاء الشــكر للطواق ــدو اإزج ــد، يغ ــن الجه ــة م ــذه المرحل ــاز ه ــع اإنج وم

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن  والتدقيــق، وال�إ

واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآذار / ٢٠١٨م



مــقــدمــة

     الحمــد للــه الــذي علـّـم بالقلــم، واأقســم بــه خيــر قســم، والصــلاة والســلام علــى رســوله الــذي بعثــه بشــيراً ونذيــراً للاأمــم. 

ورضــوان منــه علــى اآلــه وصحبــه الذيــن ســاروا علــى نهجــه، واهَتــَدوا بهديــه، فقطعــوا دابــَر الظْلــِم وبــّددوا الظَُّلــم، وبعــد،

أّول مــن كتــاب اللغــة العربيــة، الــذي  م لطلبــة الّصــّف الّســادس ال�أساســيِّ ومعلميهــم ومعلماتهــم الجــزء ال� نا اأن نقــدَّ      َفيســرُّ

وضعنــاه وفــق ال�أســس والمعاييــر التربويــة التــي بلورتهــا وزارة التربيــة والتعليــم فــي الخطــوط العريضــة  لتطويــر منهــاج اللغــة 

العربيــة.

ــّي،  ــّي، والقوم ــّي، والوطن ــددة هــي: الدين ــاد متع ــاب عشــر وحــدات دراســية، ذات اأبع ــن الكت      حــوى الجــزء ال�أول م

مــلاء، فالخــط،  نســانّي، والعلمــّي. تكونــت ســّت منهــا مــن: نــص نثــري، تــلاه نــص شــعري، ثــم القواعــد اللغويــة، فال�إ وال�إ

أربعــة ال�أخــرى مــن النــص الشــعري بقصــد التخفيــف عــن الطلبــة، اإذ الهــدف ال�أســاس مــن  فالتعبيــر، فيمــا خلــت الــدروس ال�

أدبيــة واللغويــة. هــذا النــص هــو تنميــة ملكــة الحفــظ لــدى الطلبــة، وزيــادة حصيلتهــم ال�

     اأمــا نــّص القــراءة، وهــو النــّص ال�أســاس،فقد حرصنــا علــى اأن تتــّم مناقشــته وتحليلــه وملاحظــة الظواهــر اللغويــة فيــه، 

بقصــد فهمــه واســتيعابه والتمكــن منــه، وفــق تسلســل تصاعــدي لمســتوى المهــارات المتعــارف عليهــا؛ مــن تذكــر، وفهــم، 

وتحليــل، واســتنتاج، وغيرهــا مــن مهــارات التفكيــر العليــا، واأمــا النـّـّص الشــعري فقــد اآثرنــا اأن يكــون ذا صلــة بالنـّـّص النثــري، 

مســبوقاً باإضــاءة حــول القائــل، تليهــا مناقشــة للنــص، ويحفــظ الطالــب منــه ســتة اأبيــات.

أمثلــة والملاحظة  مــلاء اأســلوباً اســتقرائياً يعتمــد علــى طــرح ال�     فــي حيــن ســلكنا فــي طــرح موضوعــات القواعــد اللغويــة، وال�إ

مــلاء بالتدريبــات التــي  وال�ســتنتاج، اأو التذكــر مباشــرة، وراعينــا توظيــف نــّص القــراءة فــي خدمتــه، ثــم رفدنــا القواعــد وال�إ

ــة  ــي الذائق ــه تنّم ــة نمــاذج من ــب الطلب ــى اأن يكت ــا عل ــد حرصن ــي الخــط، فق ــا ف ــة،  واأم ــد الطلب ــق عن ــارة التطبي ــوي مه تق

ــة  ــة الكتاب ــة، ومحاول ــة بخطــي النســخ والّرقع ــة، ممثل ــي الخطــوط العربي ــة بتلمــس مواطــن الجمــال ف ــد الطلب ــة عن الجمالي

بهذيــن الخطيــن، وفــق قواعــد الكتابــة بهمــا، يقينــاً منــا بــاأن الطلبــة فــي اأمــّس الحاجــة اإلــى الخطــوط الواضحــة الجميلــة.

     واأخيــراً جــاء التعبيــر؛ لتنميــة قــدرة الطلبــة فــي الكتابــة مــن خــلال: فقــرة قصيــرة، اأو ل�فتــة، اأو قصــة قصيــرة، اأو تلخيــص 

لفقــرة... .

     ول� بــّد مــن التنويــه اإلــى اأّن كّل وحــدة مــن الوحــدات العشــر مرفــق بهــا نــّص للاســتماع ورد فــي دليــل المعلــم، ولــه اأســئلة  

مناقشــته فــي الكتــاب المقــرر، وفــي ذلــك مــا يدعــو اإلــى اإبقــاء المعلــم هــذه النصــوص فــي جعبتــه، دون اإطــلاع الطــلاب 

عليهــا؛ حتــى ل� يفقــَد ال�ســتماع هدفــه المنشــود.

     اإنَّ ثقتنــا بقــدرة معلمينــا ومعلماتنــا علــى التعامــل مــع مفــردات الكتــاب كبيــرة، كمــا اأننــا نتوســم فيهــا حســن عــرض 

محتوياتــه اأمــام طلبتهــم، باســتخدام اأســاليب تربويــة ناجعــة، مؤكديــن علــى اأن هــذا الكتــاب الــذي بيــن اأيديهــم هــو فــي طــور 

دارة العامــة للمناهــج بانتظــار ملحوظاتهــم البنّــاءة حولــه. التجريــب، واأن ال�إ

واللّه من وراء القصد

فريق التّاأليف
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ٌدال�ْسِتم�ُع ٢٦َعْبُد الرَّحيِم الحاجُّ ُمَحمَّ

٢٧َمديَنٌة ِمْن بِلادي ِفَلْسطيَن)النّاِصَرة(الِقراَءُة

ْعِريُّ ٣٠الَجليُلالنَّصُّ الشِّ

٣٢ الُمَثنّىالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ٣٤اإْملاٌء اْخِتباِريٌّال�إِ

٣٤حرفا )اأ، ل(الَخطُّ

٣٥ِكتاَبُة ِفْقَرًةالتَّعبيُر

عة
ّراب

 ال
َدُة

َوْح
ال

حراِءال�ْسِتم�ُع ٣٦في الصَّ

نْساَنالِقراَءُة ْحساُن َيْصَنُع ال�إِ ٣٧ال�إِ

ْعِريُّ ٤١قُطوٌف ِمْن ِشْعِر الِحْكَمِةالنَّصُّ الشِّ

٤٣الُجموُعالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ٤٦ِمْن َمواِضِع َهْمَزِة الَقْطِعال�إِ

٤٨ حرفا )ب، س(الَخطُّ

ٍةالتَّعبيُر ٤٩ِكتاَبُة ِقصَّ

سة
خ�ِم

 ال
َدُة

َوْح
ال

٥٠َتْرشيُد اْسِتْهلاِك المياِهال�ْسِتم�ُع

وتِيُّالِقراَءُة ُث الصَّ ٥١التَّلوُّ

أْصليَُّةالَقواِعُد اللَُّغويَُّة ٥٥َعلاماُت اإِْعراِب الِفْعِل الُمضارِِع ال�

ْملاُء ٥٧َهْمَزُة )اْبن، َواْبَنة(ال�إِ

٦٠حرف )ع(الَخطُّ

٦١ِكتاَبُة ل�ِفتاٍتالتَّعبيُر

ية
ثّ�ن

 ال
َدُة

َوْح
ال

أْخَضُرال�ْسِتم�ُع ١٦الَجَبُل ال�

١٧شاِرٌع في َغّزَةالِقراَءُة

أْسماِءالَقواِعُد اللَُّغويَُّة أْصليَُّة في ال� ْعراِب ال� ٢١َعلاماُت ال�إِ

ْملاُء ٢٣ِمْن َمواِضِع َهْمَزِة الَوْصِل ال�إِ

٢٤حرفا )خ، د(الَخطُّ

ياِقالتَّعبيُر ٢٥اْكِتشاُف َكِلماٍت خارَِجةٍ َعْن السِّ

نة
ثّ�ِم

 ال
َدُة

َوْح
ال

٨٦ال�أخلاُق الَكريَمُةال�ْسِتم�ُع

٨٧ُخلُُق ال�ْعِتذاِرالِقراَءُة

٩١ِمَن الُحروِفالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ٩٣ِمْن َمواِضِع َحْذِف الواِوال�إِ

٩٤ حرفا )ت، ذ(الَخطُّ

٩٥ِكتاَبُة َيومياٍتالتَّعبيُر

رة
ش

ع�
 ال

َدُة
َوْح

ال

١٠٧َفصاَحٌة َوَملاَحٌةال�ْسِتم�ُع

آلِِئ الَعَربيَِّةالِقراَءُة ١٠٨ِمْن َل�

ْعِريُّ ١١٣اللَُّغُة الَعَربّيُةالنَّصُّ الشِّ

١١٥ُمراَجَعٌةالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ١١٨ُمراَجَعٌةال�إِ

١١٨حرفا )ش، ي(الَخطُّ

١١٩ِكتاَبُة ل�ِفتاٍتالتَّعبيُر

١٢٠اأَقيُِّم ذاتي

١٢١الَمْشروُع

عة
ِس

لتّ�
ُة ا

ْحَد
لَو

ا

٩٦ِمْن َوصايا لُْقماَن الَحكيِم ل�ْبِنِهال�ْسِتم�ُع

٩٧الَفتى النَّبيُهالِقراَءُة

١٠٢َحْرفا ال�ْسِتْفهاِم: )َهْل، اأ(الَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ١٠٥اإْملاٌء اْخِتباِريٌّال�إِ

١٠٦حرفا )ق، ة(الَخطُّ

١٠٦َتْكويُن َموضوٍع ِمْن اأْحداٍث َيوِميٍَّةالتَّعبيُر

عة
ّس�ِب

 ال
َدُة

َوْح
ال

٧٢الَعْوَدُة اإِلى الُجذوِرال�ْسِتم�ُع

٧٣ُحبُّ الَوَطِنالِقراَءُة

ْعِريُّ ٧٨بِلاديالنَّصُّ الشِّ

مائُِر الُمتَِّصلُة بالِفعِل الماضيالَقواِعُد اللَُّغويَُّة ٨٠الضَّ

ْملاُء ألِِفال�إِ ٨٣ِمْن َمواِضِع َحْذِف ال�

٨٤حرفا )م، و(الَخطُّ

٨٥َتْلخيُص نَصٍّالتَّعبيُر



٢

 النِّت�ج�ت: 

ِل ِمْن هذا الِكت�ِب، والتَّف�ُعِل َمَع ال�أْنِشَطِة، اأْن َيكونوا  ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطَلَبِة َبْعَد ال�ْنِته�ِء ِمَن الُجْزِء ال�أوَّ

ق�ِدريَن َعلى توظيِف الَمه�راِت ال�أْرَبِع )ال�ْسِتم�ِع، والُمح�َدَثِة، والِقراَءِة، والِكت�َبِة(، في ال�تص�ل 

والتواصل ِمْن ِخلاِل:

ال�ْسِتماِع بِانِْتباٍه اإِلى نُصوِص ال�ْسِتماِع، َوالتَّفاُعِل َمَعها.- ١

ِقراَءِة النُّصوِص النَّْثريَِّة ِقراَءًة صاِمَتًة َسريَعًة واِعَيًة. - ٢

ْعِرَيِة.- ٣ ئيَسِة في النُّصوِص النَّْثريَِّة َوالشِّ أْفكاِر الرَّ اْسِتْنتاِج ال�

ْعِرَيِة ِقراءًة َجْهريًَّة ُمَعبَِّرًة.- ٤ ِقراَءِة النُّصوِص النَّْثريَِّة َوالشِّ

ْعِرَيِة.- ٥ أْفكاِر الَفْرعيَِّة لِلنُّصوِص النَّْثريَِّة َوالشِّ اْسِتْنتاِج ال�

أنِْشَطِة الُمْخَتِلَفِة.- ٦ التَّفاُعِل َمَع النُّصوِص ِمْن ِخلاِل ال�

ْبداِعيَِّة الُعليا الَّتي تُساِعُدُهْم في نَْقِد الَمْقروِء َوالَمْسموِع، َوَحلِّ - ٧ اْكِتساِب َمهاراِت التَّْفكيِر ال�إِ
الُمْشِكلاِت.

اْكِتساِب َثْرَوٍة لَُغِويٍَّة ِمْن ِخلاِل التََّعرُِّف اإلى ُمْفرداٍت َوَتراكيَب َواأنْماٍط لَُغويٍَّة َجديدٍة.- ٨

َرِة.- ٩ ِحْفِظ ِستَِّة اأْبياٍت ِمَن الَقصائِِد الُمَقرَّ

َتْوظيِف الَقواِعِد الَنْحويَِّة الَبسيَطِة الَّتي َتَعلَّموها في اأحاديِثِهْم َوِكتاباتِِهْم.- ١٠

ْملائيَِّة بَِشكٍل َصحيٍح.- ١١ َتْوظيِف الَقواِعِد ال�إِ

ْملاِء الَمْطلوَبِة.- ١٢ ِكتاَبِة اإِْملاٍء اْخِتباريٍّ بِما َيْخِدُم َمْوضوعاِت ال�إِ

َصْقِل َمَلَكِتِهْم في التَّْعبيِر بِالتَّعاُمِل َمَع َكلماٍت وتراكيَب وجمٍل وعباراٍت ِضْمَن نصوٍص - ١٣
َقصيَرٍة.

ِكتاَبِة َبْيِت ِشْعٍر اأْو ِعباَرٍة َوْفَق َخطَّي النَّْسِخ والرُّقَعِة.- ١٤

َتَمثُِّل ِقَيٍم َواتِّجاهاٍت اإْيجابيٍَّة تُجاَه ديِنِهْم، َولَُغِتِهْم، َوَوَطِنِهْم، َوُمْجَتَمِعِهْم، َوبيَئِتِهْم...- ١٥



لِس�ُن الّض�ِد َيْجَمُعن�     ِبَغّس�ٍن َوَعْدن�ِن
)فخري البارودي(



4

ال�ْسِتم�ُع

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال�   نَْسَتِمُع اإلى نصٍّ بُِعنواِن )اأكَرُم ِمْن َحاتٍِم(، َونُجْيُب َعِن ال�

َه اإِلى حاتٍم؟ - ١ ؤاُل الَّذي ُوجِّ ما السُّ

ما َعدُد ُرؤوِس الَغَنِم الَّتي َيمتِلُكها الُغلاُم؟- ٢

نذكُُر اْسَم القبيلِة الَّتي نُِسَب اإِلَْيها الُغلاُم.- ٣

ما الطَّعاُم الَّذي اْسَتطاَبه حاتٌِم ِعنَد الُغلاِم؟ - ٤

لِماذا َعدَّ َحاتٌِم الُغلاَم اأْكَرَم ِمْنُه؟- ٥

ْضَتُه؟ قاَل:.......- ٦ آتَيَة: قيَل: يا حاتُِم، َفما الَّذي عوَّ نُْكِمُل الِعباَرَة ال�

ُر ِعباَرَة: "ُجْدُت بَِقليٍل ِمْن َكثيٍر".- ٧ نُفسِّ

الَوْحَدُة ال�أولى

اآي�ٌت ِمْن سورِة الّذاري�ِت



5

لاُم( َحديُث َضْيِف اإِْبراهيَم )َعَلْيِه السَّ



٦

لاُم( َحديُث َضْيِف اإِْبراهيَم )َعَلْيِه السَّ

ق�َل َتَع�لى:

اآيات: ُمفَرُدها اآيٌة، وهي 

العلامُة.

الموِقنين: ُمْفَرُدها موقن، 

َوهَو العالِم الُمتاأكُِّد.

ُمْنَكرون: َغيُر َمْعروفيَن.

راَغ: َرَجع اإِلى اأهلِه.

اأوَجـــَس ِمْنُهــم خيفـــــًة: 

اأحّس بالَخْوِف.

َصرَّة: َصْيَحة.

َصكَّْت: لََطَمْت.

َعقيٌم: لم تلْد َقّط.

َخْطُبُكم: شاأنُُكم.

َمة: ُمعلََّمة.  ُمسوَّ

نْساِن الَكريِم في َطْبِعِه، الَحكيِم في َتعاُمِلِه، الفاِضِل بِاأْخلاِقِه.  ْيِف ِمْن ِصفاِت ال�إِ     اإِْكراُم الضَّ
لاُم- اأْكَرُم الَخْلِق، َواأَبرُُّهم بُِضيوِفِه الُمْكَرميَن، َفاأْكَرَم نُُزلَُهم.   َونَِبيُّ اللِه اإِْبراهيُم -َعَلْيِه السَّ

َة الَكَرِم في ِضياَفِة اإِْبراهيَم -َعَلْيِه  يماِن، َتْروي ِقصَّ ، َوال�إ آياُت َدل�ئُِل َعلى َتْمكيِن الَحقِّ     َوهِذِه ال�
لاُم-. لاُم-، َوَتْكِشُف َعْن اأْمِر الُْمْرَسليَن اإِلى َقْوِم لوٍط -َعَلْيِه السَّ السَّ

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  

ۋ   ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ  

ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   

ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   

ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   ىئ  

خت   حت        جت   يب   ىب   مب   خب       حب   جب   يئ  

ٱ  ٻ   حج  مج  جح    يث   يت  جثمث  ىث     ىت     مت  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ   ڀ      ڀ   ڀ  ٺ  
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



٧

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتيِة:  أْسئلِة ال�   نُجيُب عِن ال�

ُه اللُّه -َتعالى- لِعباِدِه الُمتَّقيَن؟   ما الجزاُء الّذي اأعدَّ

ْحساِن الَّتي اْسَتحقَّ الُمتَّقوَن بِها هذا الَجزاَء. ُح اأْوُجَه ال�إِ  نَُوضِّ

 َمْن ُضيوُف َسيِِّدنا اإِْبراهيَم ؟

َم لَُهم؟  اأْكرَم َسيُِّدنا اإِْبراهيُم  ُضيوَفُه. َفماذا قدَّ

ُح َردَّ ِفْعِل َزْوِج سيِّدنِا اإِْبراهيَم  ِعْنَدما َعِلَمْت بالُبْشرى.  نُوضِّ

آياُت؟ َثْت َعْنُهم ال�  ما الُعقوبُة الَّتي حلَّْت بِالقْوِم الُمْجِرميَن الَّذيَن َتحدَّ

حيحَة لِما ياأتي: جابَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

اأ- لِماذا اأحسَّ َسيُِّدنا اإِْبراهيُم  بالَخْوِف ِمْن ُضيوفِه؟ 

أنَُّهْم لَْيسوا ِمَن الَبَشرِ.    ٢- لِ� أنَُّهْم جاؤوا في َوْقٍت َغْيِر ُمناِسٍب.  ١- لِ�

أنَُّهْم كانوا َيْحِملوَن ِحجاَرًة في اأْيديِهم.  ٤- لِ� أنَُّهْم لَْم َياأكُلوا َطعاَمُه.    ٣- لِ�

يوُف لِسيِِّدنا اإِبراهيَم  ِهي:  ب- الِبشارُة الَّتي َحَمَلها الضُّ

٢- ِول�َدُة َزْوِجِه ُغلاماً َعليماً.   ١- ِهداَيُة َقْوِمِه.    

٤- ُمضاَعَفُة ِرْزِقِه. ٣- ُدخولُُه الجنََّة.    

يوُف ُهم:  ج- القوُم الُمْجِرموَن الَّذيَن اأْرِسَل اإِلَْيِهْم هؤل�ِء الضُّ

 . ٢- َقْوُم موسى     . ١- َقْوُم لُوٍط

 . ٤- قْوُم نوٍح     . ٣- َقْوُم صالٍِح



٨

 َكْيَف َتجلَّْت َعدالُة اللِّه -َتعالى- اأثناَء اإِنْزالِِه العقوَبَة بالَقوِم الُمْجِرميَن؟  

آياِت، نَْضِرُب اأْمِثلًة َعلْيها.  دٌة َغْيُر الَّتي ُذِكَرْت في ال� ْحساِن ُوجوٌه ُمَتعدِّ  لِلاإِ

ُحها. آياُت َعْن ُمْعجَزٍة دالٍَّة على قُْدَرِة اللِّه في الَخْلِق، نُوضِّ ثِت ال�  َتحدَّ

آَيَتْيِن:   ُح َمعنى َكِلمِة )حّق( في ال�  نَُوضِّ

اأ- قاَل َتعالى: ﴿  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾                        )الذاريات: ١٩(

ب- قاَل َتعالى: ﴿ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ﴾         )الذاريات: ٢٣(

آياِت.  آياِت ُمفَرٌد دلَّ على َجْمٍع، نُْثبُت ذلَك ِمَن ال�  َكلمُة )َضيٍف( الواردُة في ال�

ْعِريُّ  النَّصُّ الشِّ  

شمُس الّديِن الِبديوي 

ٌد بُن عليٍّ بُن اأْحمَد المعروُف بِالِبديوي، ُولَِد بِمْصَر، َعِمَل ُمتْرِجماً مَن  ُمحمَّ

اللُّغاِت ال�أخرى اإِلى الَعربيِة، واأشعاُره َوَرَدت في ِكتاِب الُمْسَتْطَرِف لِلاأْبشيهي، وِمنها 

أبياُت التي بيَن اأيدينا. ال�

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ
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ْيِف اأْهلاً ب�لضَّ
شْمُس الّدين الِبديوي

ِقراَك، َواأْرَمْتـــُه لََديـــَك الَمســـــالُِكاإِذا الَمْرُء وافى َمْنِزل�ً ِمْنَك قاِصداً    

ُمَتهلّلاً َوْجِهِه  في  باِسماً  َوَيوٌم ُمبـــاَرُكَفُكْن  ـْلاً  اأهـــ َوقُْل َمْرَحبــــاً 

الِقرى ِمَن  َتْسَتطيُع  ما  لَُه  َعـجول�ً،  َول� َتْبخــْل  بَِما ُهَو َهـالُِكوَقّدْم 

ٌم ُمتقدِّ لٌِف  سـا َبيٌت  قيَل  َومالُكَفقْد  َوَعْمٌرو  َزْيــٌد  َتداَولَُه 

َفَكْيَف بَِمْن ياأتِي بِِه َوْهَو ضاِحُكَبشاَشُة َوجِه الَمْرِء َخيٌر ِمَن الِقرى

قاِصداً: طالِباً.

اأْرَمْتُه: َساَقْتُه

ِقراَك: طعاُم َضْيِفَك.

ُمتهلِّلاً: َفِرحاً.

َتداَولَُه: َتناَقَله.

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

أبْياُت؟ َثْت َعْنها ال� ُة التي تحدَّ  ما الِفكرُة العامَّ

أْبياُت. ْيِف الَّتي اأشاَرْت اإِلْيها ال� ُح  اآداَب اْسِتقباِل الضَّ  نُوضِّ

 ماذا َقَصَد الّشاِعُر بِقْولِه:" َتداولَه َزيٌد َوَعْمٌرو َومالُِك"؟ 

ألفاَظ التي تُْسَتْخَدُم عْنَد اْسِتقباِل الّضْيِف.   أْبياِت ال�  نَْستْخِرُج ِمَن ال�

 قال حاتٌِم الطّائِّي:

الـَكـريـِم َخـصـيـُبوما الِخْصُب لِلاأْضياِف ِمْن َكْثَرِة الِقرى َوْجُه  َولكنَّما 

أبياِت َبْيتاً َيَتوافُق َوَمعنى هذا الَبيِت.  نَْسَتخِرُج مَن ال�
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ِل. أوَّ ُح َجماَل التَّْصويِر في الَبْيِت ال�  نَُوضِّ

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

ِمْن َعلام�ِت ال�ْسِم )ُمراَجَعٌة(

ِمْن َعلاماِت ال�ْسِم:

ْوَجُة ، الّشاِعَرُة ، الّدَوُل(.- ١  اْقِترانُُه بـــ )ال( التَّْعريِف، ِمْثُل: )الَوَطُن ، الزَّ

َقبولُُه التَّْنويَن بِاأنْواِعِه الثَّلاَثِة، ِمْثُل: كتاٌب، كتاباً، كتاٍب.- ٢

ُدخوُل َحرِف الَجرِّ َعليِه، ِمْثُل: َسلَّْمُت َعَلى الُمَعلِِّم.- ٣

َمْلحوَظت�ِن:

ُن، ِمْثُل: اأْعطى الرَُّجُل الَفقيَر َصَدَقًة.  - ال�ِسُم الُمَعّرُف بِـ )ال( ل� ُيَنوَّ

أْسماِء الَمْبِنيَِّة ل� َتْظَهُر َعَليها الَعلاماُت الّسابَِقُة، ِمْنها:      - توَجُد طائَِفٌة ِمَن ال�

شاَرِة، واأْسماُء ال�ْسِتْفهاِم. مائُِر )الُمتَِّصَلُة، َوالُمْنَفِصَلُة(، واأْسماُء ال�إِ     الضَّ

 َتْدرْيب�ٌت 

أْسماَء َكما ُهَو َمْطلوٌب اأْدناُه: آتَيَة، َونَْستْخِرُج ال� آياِت ال�  نَْقَراأ ال�

قاَل َتعالى: ﴿چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ   

ڱ  ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ       گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  

ڱڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ﴾                    )الذاريات: ١٥-٢٠(

فَة بـ )ال(. أْسماَء الُمعرَّ  ال�

، َوَتْنويَن َفتٍح، وَتْنويَن َكْسٍر(. نََة )َتْنويَن َضمٍّ أْسماَء الُمَنوَّ  ال�

مائَِر الُمتَِّصلَة.  الضَّ

مائَر المْنَفِصَلَة.    الضَّ

 . أْسماَء الَمجروَرة بَِحْرِف جرٍّ  ال�
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آتِي: نَِة في الَجْدَوِل ال� َزَة لِلاأْسماِء الُمَلوَّ ُد الَعلاماِت الُمَميِّ  نَُحدِّ

ْقم َعلام�ُت ال�ْسِمال�أْمِثَلُةالرَّ

يَِّة سوَرُة الّذارياِت.١ وِر الَمكِّ ِمَن السُّ

ْهلاِك َقوِم لوٍط.٢ اأْرِسَل َضْيُف َسيِِّدنا اإِْبراهيَم لِ�إِ

الَجنَُّة َجزاُء الُمتَّقيَن.٣

يِف " ُهَو َشْمُس الّديِن الِبديوي.4 قائُِل نَصِّ " اأْهلاً بِالضَّ

َبشاَشُة َوجِه الَمْرِء َخيٌر ِمَن الِقرى.5
  

فاً بـ )ال(   ُل ُمَعرَّ أوَّ آتَيِة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة، بَِحْيُث َيكوُن ال� أْسماِء ال�  نَُوظُّف كُلَّ اْسٍم َمَن ال�

: ناً َوالثّالُِث َمْجروراً بَِحْرِف َجرٍّ َوالثَّاني ُمَنوَّ

)تاِجر، بِلاد، ُمَمرَِّضة(
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ْملاُء    ال�إِ

َهْمَزُة الَوْصِل َوَهْمَزُة الَقْطِع 

نََة: آتَيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ آياِت ال� نَْقَراأ ال�

قاَل َتعالى: ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  

مب   خب       حب   جب   يئ   ىئ   مئ    حئ   جئ   یی   ی   ی   ىئىئ   ىئ   ېئ  

ىب  يب  جت  حت       خت  مت  ىت    يت  جثمث  ىث    يث  حج  مج  جح ﴾ 

أْزَرِق )الُمْكَرميَن، اْمَراأتُُه، الَحكيُم، الَعليُم(؛ نَِجُدها  نََة بِاللَّْوِن ال�  بُِملاَحَظِتنا الكلماِت الُمَلوَّ

ِل الَكلاِم، َوَتْخَتفي نُْطقاً، َوَتْبقى ِكتاَبًة اإذا جاَءْت  َقْد َبَداأْت بَِهْمَزٍة َتْظَهُر نُْطقاً َوِكتاَبًة في اأوَّ

في َثنايا الَكلاِم.

أْحَمِر )اأتاَك، اإِْبراهيم، اأْهِلِه، اإِنَُّه( َفَقْد َبَداأْت بَِهْمَزٍة َتْظَهُر نُْطقاً  نََة بِاللَّْوِن ال�  اأّما الَكِلماُت الُمَلوَّ

ألِِف - اإذا  ألِف - اإِذا كانَْت َمْفتوَحًة - في َكِلَمَتي )اأتاَك، اأْهِله(، َونَراها َتْحَت ال� وِكتاَبًة َفْوَق ال�

كانَْت َمْكسوَرًة - في َكِلَمَتي )اإِْبراهيم، اإِنَُّه(، وهِذِه الَهْمَزُة ل� َتْخَتفي نُْطقاً اإذا جاَءْت في 

ى َهْمَزَة َقْطٍع. ثنايا الَكلاِم؛ لِذلَِك تَُسمَّ
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ى - ١ اأْو َهْمَزَة َقْطٍع، ول� تَُسمَّ ِل الَكِلَمِة َقْد َتُكوُن َهْمَزَة َوْصٍل،  اأوَّ الَهْمَزُة في 

األِفاً.

ِل الَكلاِم، َوَتْسُقُط في َدَرِجِه، َوتُرَسُم - ٢ َهْمَزُة الَوْصِل: هي الّتي ُيْنَطُق بِها في اأوَّ

ألِِف ) ا (. َعلى َشْكِل ال�

ِل الَكلاِم وفي َدَرِجِه، َوتُرَسُم َفْوَق - ٣  َهْمَزُة الَقْطِع: هي الّتي ُيْنَطُق بِها في اأوَّ

ألِِف اإِْن كانَْت َمْفتوحًة، اأو َمْضموَمًة هَكذا ) اأ ، اأ (، ِمْثُل: اأْكَرَم ، اأِخَذ  ال�

اإِْشراف،  ِمْثُل:   ،) اإِ   ( هَكذا  َمْكسورًة  كانَْت  اإِذا  ألِِف  ال� َوَتْحَت   ،  ...

اإِلى....

وتّي َبيَن َهْمَزتي الَوْصِل َوالَقْطِع؛ نََضُع َحْرفاً َقْبَلها، ِمْثُل : الواِو اأو - ٤ لِلتَّمييِز الصَّ

الفاِء ؛ َفاإِْن اْخَتَفِت الهْمَزُة كانَْت َهْمَزَة َوْصٍل، ِمْثَل: َوانَْكَسَر، فال�ْسم ...، 

ْكرام ... واإِْن َظَهَرْت كانَْت َهْمَزَة َقْطٍع، ِمْثَل: َواأْعَمَل ، فاإ

 َتْدرْيب�ٌت 

لِها ِمْن ِخلاِل الَجْدَوِل اأْدناُه: آتيَة بَِحَسِب نَْوِع الَهْمَزة في اأوَّ  نَُصنُِّف الَكِلماِت ال�

، الَْعْب، اْجِتماُع، اأْسَمُع، اْبَنة( )اللّيُل، اأْشجاُر، اإِل�، اْسِتْعلاُم، اأْعطى، اإنَّ

َهْمَزُة الَقْطِعَهْمَزُة الَوْصِل
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وتّي َبيَن   نَْمَلاأ الَفراَغ بِالَكِلَمِة الُمناِسَبِة ِمّما َبيَن الَقوَسيِن بِالرُّجوِع اإلى َطريَقِة التَّمييِز الصَّ

َهْمَزتي الَوْصِل َوالَقْطِع، فيما َياأْتي:

)اإِتََّحَد، اتََّحَد(- ١  .................. الِفَلْسطينّيوَن في ُمواَجَهِة ُمخطّطاِت َتهويِد الُقْدِس. 

)اُرابُِط، اأرابُِط(- ٢ اأنا .................. في الَمْسِجِد ال�أْقصى.    

)اإِْسُمُه، اْسُمُه(- ٣ ُهَو ِمْن ِفَلْسطيَن، و.................. ُمجاِهُد.    

)الَبضائِِع، األَبضائِِع (- ٤ ، َوَضروَرٌة َوَطِنيٌَّة.  ْهيونيَِّة واِجٌب ديِنيٌّ ُمقاَطَعُة .................. الصِّ

ْجِتماُع، ال�ْجِتماُع(- ٥ )ال�إِ   . ْعِب الِفَلْسطينيِّ َضمَّ .................. ُمْخَتَلَف اأْطياِف الشَّ

يِف( ثلاَث َكِلماٍت َتْبَداأ بَِهْمَزِة َوْصٍل، َوَثلاَث َكِلماٍت   نَْسَتْخِرُج ِمْن نَصِّ )اأْهلاً بِالضَّ

َتْبَداأ بَِهْمَزِة َقْطٍع.

َهْمَزُة الَقْطِعَهْمَزُة الَوْصِل
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 الَخطُّ 

ْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرَفْي )ف،ك(:  آتَي بَِخطِّ النَّسِخ، ثُمَّ بَِخطِّ الرُّ ْعِريَّ ال�  نَْكتُب الَبْيَت الشِّ

 التَّعبيُر 
ِصف�ُت الُمتَّقيَن

نَْمَلاأ الَفراَغ فيما َياأْتي بَِكِلماٍت، اأْو ُجَمٍل ُمناِسَبٍة ِمْن اإِنْشائِنا:

نَِصُف الُمتَّقيَن، َفَنقوُل: 

موَن....................، ويْسَتْغِفُروَن اللّه، َفَيقولوَن:  ُهْم ُمْحِسنوَن، َفُيقدِّ

......................، َوُهْم َيقوموَن اللَّيَل، َفيؤّدوَن .................، َوَسْيدخلوَن ...............

بِما فيها ِمْن ..............

َفَة ِبـ )ال(،  ْخلاِص، َوَنْسَتْخرُِج ِمْنه� ال�أْسم�َء الُمَعرَّ  َنش�ٌط: َنْرِجُع اإِلى سوَرِة ال�إِ
َنَة. والُمَنوَّ
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الَوْحَدُة الثّ�نَِيُة

ش�رٌِع في َغّزَة

ال�ْسِتم�ُع

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال� أْخَضُر(، َونُجيُب عِن ال�   نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعنواِن )الَجَبُل ال�

أْخَضُر؟- ١ اأْيَن َيَقُع الَجَبُل ال�

أْخَضِر. - ٢ نَُعلُِّل ُخصوَبَة اأراضي الَجَبِل ال�

أْخَضِر َوَشماِل ِفَلْسطيَن؟- ٣ َبِه َبْيَن الَجَبِل ال� ما وجُه الشَّ

أْخَضِر.- ٤ ُد َبعَض الطُّيوِر والَحَيواناِت الَّتي َتَتكاَثُر في َمْحِمّياِت الَجَبِل ال� نَُعدِّ

أْخَضِر، َوَبْلداتِِه؟- ٥ َكْم َيْبلُُغ َعَدُد ُسكّاِن ُمُدِن الَجَبِل ال�

أْخَضُر قيَمَتُه التّاريخّيَة؟- ٦ ِممَّ اْكَتَسَب الَجَبُل ال�



١٧

ش�رٌِع في َغّزَة

شارع عمر المختار

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ُمعيُن بسيسو: )١٩٢٦-١٩٨٤م(

ــٌة  ــاٌل نَْثِريَّ ــْعِريٌَّة واأْعم ــاٌل ِش ــُه اأْعم ــَر، لَ ــي ِمْص ــاَش ف َة، وع ــزَّ ــي َغ ــَد ف ــٌب ِفَلســطينيٌّ ُولِ اأدي
ــُه بسيســو،  ــا َكَتَب ــَن اأْيدين ــذي َبْي ــصُّ الَّ ــِل. والنَّ ــِن الَبَط ــُل، َوِدفاعــاً َع ــَرٌة، ِمْنهــا: مــاَت الَجَب َكثي

. ــطينيِّ ــيِّ والِفَلْس ــْعَبْيِن اللّيب ــَن الشَّ ــِة َبْي ــِق الَعلاَق ــْن ُعْم ــِه َع ُث في ــدَّ وَيَتَح



١٨

ش�رٌِع في َغّزَة

الِقراَءُة

أيَّاِم مْن سنِة ١٩٣٦م، ما اأكثَر  َة، َوفي تِْلَك ال� في حيِّ الّشجاعيَِّة بِغزَّ

اأْرِغَفَة  مَن  ُيقدِّ وهنَّ  يّاُت،  الَغزِّ الفّلاحاُت  الطَّريِق  على  ُيشاَهُد  كاَن  ما 

الُخْبِز، َواأْقراَص الُجْبِن اإِلى اأولئَك الَّذيَن جاؤوا ِمَن الُمُدِن والُقرى اللّيبيَِّة 

ِهم؛ لُِمؤاَزَرِة اإِْخوانِِهم في ِفَلْسطيَن! حاِمليَن اأْرواَحُهم َعلى اأكفِّ

بيِل اأْيضاً، َحفاَوَة اْسِتقباِل الفّلاِح   َوما اأْكَثَر ما كاَن ُيشاِهُد عابُِر السَّ

أخيِه اللّيبيِّ الَّذي َقَطَع  َثلاثَة اآل�ِف كيلو متٍر َسْيراً َعلى َقدمْيِه،  الَغزِّيِّ لِ�

ِمْن اأْجِل الُوقوِف َمَع اإِْخوانِِه الِفَلسطينّييَن!

َة  َولَْيَس ِمْن َقبيِل الُمصاَدَفِة اأَبداً، اأْن اأْطَلَقِت الَجماهيُر في َمدينِة غزَّ

اْسَم الَبَطِل ُعَمَر الُمْختاِر على اأْكبِر َشواِرِعها.

الَجَبِل  ِمَن  ليبيٍّ  لفّلاٍح  َيْروي  راَح  َة  غزَّ في  الفّلاحيَن  اأَحَد  ولعلَّ 

َة ذلَك الّشارِع  َة، ِقصَّ أْخَضِر، وهما يْجِلساِن تحَت َشَجرِة الُجّميِز في غزَّ ال�

الّرئيِس، الّذي اأْصَبَح َيْحِمُل اْسَم هذا الَبَطِل.

َفَيْرَتِفُع َصْوُت الفّلاِح الِفَلْسطينيِّ قائِلاً: َعلى ُبْعِد اآل�ِف الكيلو ِمْتراِت 

ِط،  ِمْن َمدينِة َطراُبْلَس اللّيبّيِة كانْت ُهناَك َمدينٌة اأخرى َعلى الَبْحِر الُمَتوسِّ

قديمٌة ِقَدَم التَّاريِخ، َحَكَمها الّروماُن َكما َحَكموا َطراُبْلَس، َوكاَن اسُم 

الَمديَنِة غّزَة، َوَتْقديراً لِْلَقِضيَِّة الَّتي قاتَل ِمْن اأْجِلها ُعَمُر الُمْختاُر؛ قرََّرِت 

الَمدينُة اأْن تُْطِلَق اْسَمُه َعلى اأهمِّ َشواِرِعها.

ِحكاَيَتُه  ُيواِصُل  َوُهَو  بالّدموِع،  الِفَلْسطينيِّ  الفّلاِح  َعْينا  َوَتْغَرْوِرُق 

لِْلَفّلاِح اللّيبيِّ َكْيَف اْحتّج المْندوُب الّساميُّ الِبريطانيُّ َعلى َتْخليِد ال�سِم 

ُمؤازَرٌة: ُمسانََدٌة َوُمساَعَدٌة.

َحـفـــاَوة: اإِْظـــهــاُر الـَفـَرِح 
ْكرام. والِ�إ

َقبيل الُمصاَدَفــــِة: بــــاب 
ْدَفِة. الصُّ

َتْغَرْوِرق: َتْمَتِلُئ.

احتّج: اأْبدى ُمعاَرَضَتُه.

معين بسيسو

ُيْشــِبُه  نَبــاٌت  الُجّميــز: 
لتّيــِن. ا



١9

ش�رٌِع في َغّزَة

الِقراَءُة

أيَّاِم مْن سنِة ١٩٣٦م، ما اأكثَر  َة، َوفي تِْلَك ال� في حيِّ الّشجاعيَِّة بِغزَّ

اأْرِغَفَة  مَن  ُيقدِّ وهنَّ  يّاُت،  الَغزِّ الفّلاحاُت  الطَّريِق  على  ُيشاَهُد  كاَن  ما 

الُخْبِز، َواأْقراَص الُجْبِن اإِلى اأولئَك الَّذيَن جاؤوا ِمَن الُمُدِن والُقرى اللّيبيَِّة 

ِهم؛ لُِمؤاَزَرِة اإِْخوانِِهم في ِفَلْسطيَن! حاِمليَن اأْرواَحُهم َعلى اأكفِّ

بيِل اأْيضاً، َحفاَوَة اْسِتقباِل الفّلاِح   َوما اأْكَثَر ما كاَن ُيشاِهُد عابُِر السَّ

أخيِه اللّيبيِّ الَّذي َقَطَع  َثلاثَة اآل�ِف كيلو متٍر َسْيراً َعلى َقدمْيِه،  الَغزِّيِّ لِ�

ِمْن اأْجِل الُوقوِف َمَع اإِْخوانِِه الِفَلسطينّييَن!

َة  َولَْيَس ِمْن َقبيِل الُمصاَدَفِة اأَبداً، اأْن اأْطَلَقِت الَجماهيُر في َمدينِة غزَّ

اْسَم الَبَطِل ُعَمَر الُمْختاِر على اأْكبِر َشواِرِعها.

الَجَبِل  ِمَن  ليبيٍّ  لفّلاٍح  َيْروي  راَح  َة  غزَّ في  الفّلاحيَن  اأَحَد  ولعلَّ 

َة ذلَك الّشارِع  َة، ِقصَّ أْخَضِر، وهما يْجِلساِن تحَت َشَجرِة الُجّميِز في غزَّ ال�

الّرئيِس، الّذي اأْصَبَح َيْحِمُل اْسَم هذا الَبَطِل.

َفَيْرَتِفُع َصْوُت الفّلاِح الِفَلْسطينيِّ قائِلاً: َعلى ُبْعِد اآل�ِف الكيلو ِمْتراِت 

ِط،  ِمْن َمدينِة َطراُبْلَس اللّيبّيِة كانْت ُهناَك َمدينٌة اأخرى َعلى الَبْحِر الُمَتوسِّ

قديمٌة ِقَدَم التَّاريِخ، َحَكَمها الّروماُن َكما َحَكموا َطراُبْلَس، َوكاَن اسُم 

الَمديَنِة غّزَة، َوَتْقديراً لِْلَقِضيَِّة الَّتي قاتَل ِمْن اأْجِلها ُعَمُر الُمْختاُر؛ قرََّرِت 

الَمدينُة اأْن تُْطِلَق اْسَمُه َعلى اأهمِّ َشواِرِعها.

ِحكاَيَتُه  ُيواِصُل  َوُهَو  بالّدموِع،  الِفَلْسطينيِّ  الفّلاِح  َعْينا  َوَتْغَرْوِرُق 

لِْلَفّلاِح اللّيبيِّ َكْيَف اْحتّج المْندوُب الّساميُّ الِبريطانيُّ َعلى َتْخليِد ال�سِم 

ُمؤازَرٌة: ُمسانََدٌة َوُمساَعَدٌة.

َحـفـــاَوة: اإِْظـــهــاُر الـَفـَرِح 
ْكرام. والِ�إ

َقبيل الُمصاَدَفــــِة: بــــاب 
ْدَفِة. الصُّ

َتْغَرْوِرق: َتْمَتِلُئ.

احتّج: اأْبدى ُمعاَرَضَتُه.

َة، َوجاَءْت ثُلٌّة ِمَن الُجنوِد الِبريطانّييَن وانْتَزعِت اللَّوحَة الُمعلََّقَة في  في غزَّ

)َطْبشوَرًة(  ُعْمِرِه  ِمْن  العاشَرَة  َيَتجاوِز  لَْم  تِْلميٌذ  واأخَرَج  الّشاِرِع.  َصْدِر 

َبْعُض  الّشاِرِع، وَتِبَعُه  الُمْختاِر َعلى حائِِط  ِمْن َجْيِبِه، وكَتَب اسَم ُعَمَر 

َمِن  ِمْنها  وانَْدَفَع  الّشاِرِع،  في  الُمحَتِشدُة  الَجماهيُر  وهاَجِت  التّلاِمَذِة، 

انَْحنى، َوَتناَوَل اللَّوحَة النُّحاسيََّة الَّتي َتْحِمُل اْسَم ُعَمَر الُمختاِر الُمْلقاَة 

فْوَق الرَّصيِف، َفَتناَولَها وَرَفَعها بَِيدْيِه كالّرايِة َبيَن الُجموِع الَّتي انَْطَلقْت 

، وكاَن ذلَك َبْعَد َسنٍة ِمِن اْسِتشهاِد  دًة صورًة َبهيًَّة للتّضاُمِن الَعربيِّ ُمَجسِّ

ُعمَر الُمْختاِر.

الَفْهُم والتَّْحليُل واللّغُة 

آتيِة:  أْسئلِة ال�  نُجيُب عِن ال�

 َكْيَف َيْسَتْقِبُل الِفَلسطينّيون َمن َيجيُء لُِمؤازَرتِهم؟ 

 نَِصُف ِرْحَلَة الفّلاِح اللّيبيِّ الُمَتضاِمِن َمَع اإِْخوانِه الِفَلْسطينّيين.

ْرِس. ْخصياِت الَواِردَة في الدَّ  نْذكُُر الشَّ

 بَِم نُعلُّل َتْسِمَيَة اأْكَبِر شاِرٍع في غّزَة  بِاْسِم الَبَطِل  ُعَمَر الُمْختاِر؟

.  نِصُف َمشاِعَر الفّلاِح الِفَلسطينيِّ ِخلاَل َحديِثِه َمَع اأخيه اللّيبيِّ

فاِت الُمْشتَرَكَة َبْيَن َمديَنَتي: َطراُبْلَس اللّيبّيِة، وغّزَة.  نَْذكُُر الصِّ

 ما َمْوِقُف الَمندوِب الّساِميِّ الِبريطانيِّ ِمْن َتخليِد اسِم عمَر الُمخَتاِر في غّزَة؟

 نَُبّيُن َردَّ ِفْعِل الَجماهيِر الُمْحَتِشَدِة َعلى َتَصرُِّف الُجنوِد الِبريطانييَِّن.

ثُلّة: َجماعٌة من النّاس.

الُمْحَتِشَدة: الُمْجَتِمعة.

هاَجْت:ثاَرْت.

َبهيَّة: َجميَلة.

حة َوُمْبِرَزة. دة: ُمَوضِّ ُمَجسِّ



٢٠

 نُوّضُح الَجماَل في الِعبارَتيِن: 

هم". اأ- "حاِمليَن اأْرواَحُهم َعلى اأكُفِّ

ب- "َتناولَها وَرفَعها بِيدْيِه كالّرايِة".

 نَُبيُِّن راأَينا في َتَصرُِّف التِّلميِذ الَّذي كتب اسَم عمَر المختاِر على الحائِط.

 نُناِقُش الَقضيََّة الَّتي قاتَل ِمن اأْجِلها الَبَطُل ُعَمُر الُمْختاُر.

آتَِيَتْيِن:  ُح  َمْعنى َكِلَمِة )َيْروي( في الُجْمَلَتيِن ال�   نَُوضِّ

َة تْسمَيِة الّشاِرِع.  أْخَضِر ِقصَّ اأ- راَح يروي لِفّلاٍح ليبيٍّ مَن الَجَبِل ال�

َجَر. ب- َحَفَر الَفّلاُح بِئراً؛ لَِيروَي الشَّ

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

ْعراِب ال�أْصليَُّة في ال�أْسم�ِء َعلام�ُت ال�إِ

أْسماَء الُملَّونَة:  آتَي، َونُلاِحُظ ال� نَْقراأ النَّصَّ ال�
أخيِه اللّيبيِّ الَّذي  بيِل اأْيضاً، َحفاَوَة اْسِتقباِل الفّلاِح الَغزِّيِّ لِ�  َوما اأْكَثَر ما كاَن ُيشاِهُد عابُِر السَّ

َقَطَع َثلاثَة اآل�ِف كيلو متٍر َسْيراً َعلى َقدمْيِه، ِمْن اأْجِل الُوقوِف َمَع اإِْخوانِِه الِفَلسطينّييَن!

َة اْسَم الَبَطِل ُعَمَر الُمْختاِر  َولَْيَس ِمْن َقبيِل الُمصاَدَفِة اأَبداً، اأْن اأْطَلَقِت الَجماهيُر في َمدينِة غزَّ
على اأْكبِر َشواِرِعها.



٢١

ِبُملاَحَظِتن� ال�أْسم�َء الُملَّوَنَة َنِجُد:

أْسماَء:  ُة، َكما اأنَّ ال� مَّ  اأنَّ ال�سَمْيِن )عابُِر، الَجماهيُر( اْسماِن َمْرفوعاِن، َوَعلاَمُة َرْفِعِهما الضَّ
بيِل،  أْسماُء: )السَّ ا ال� )اأْيضاً، َحفاَوَة، َثلاثَة، َسْيراً، اأَبداً، اْسَم( َمْنصوَبٌة، َوَعلاَمُة نَْصِبها الَفْتَحُة، اأمَّ
َمدينِة،  الُمصاَدَفِة،  اإِْخواِن،  الُوقوِف،  اآل�ِف، كيلو متٍر،   ، اللّيبيِّ  ، الَغزِّيِّ الفّلاِح،  اْسِتقباِل، 

الَبَطِل، اأْكبِر، َشواِرِع( َفهَي َمْجروَرٌة، َوَعلاَمُة َجرِّها الَكْسَرُة.

أْصليَُّة  ُة(، َوَعلاَمُة نَْصِبها ال� مَّ أْصليَُّة لَِرْفِع ال�أسماِء هي )الضَّ الَعلاَمُة ال�
أْصليَُّة )الَكْسَرُة(. )الَفْتَحُة(، َوَعلاَمُة َجرِّها ال�

* َمْلحوَظٌة: ُهناَك اأْسماٌء تُْعَرُب بَِعلاماٍت لَْيَسْت اأْصليًَّة )َفْرعيٍَّة(، ِمْثُل: 
الُمَثنّى، َوَجْمُع الُمَذكَِّر الّسالُِم، َسَنَتَعرَُّف اإِلَيها ل�ِحقاً.

 َتْدرْيب�ٌت 

نََة فيها َوْفَق الَجْدَوِل ال�آتي: آتَِيَة، َونَُصنُِّف الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال�  نَْقَراأ ال�

ذاَعِة الَمْدَرسيَِّة.- ١ َة ال�إِ اْعَتلى َعْمٌرو ِمَنصَّ

 اأْحجاُم الطَّائِراِت اأْصَبَحْت َكبيَرًة؛ لِذا َيِجُب اإِنْشاُء الَمطاراِت َعلى اأْطراِف الُمُدِن.- ٢

أَثريَِّة.- ٣ َم لَُهْم َشْرحاً َعْن الَمعالِِم ال� ّياَح، َوَقدَّ اْسَتْقَبَل الُمَوظَُّف السُّ

َسِمَع الَفّلاُح َصْوَت َطَرقاٍت َعلى الباِب.- ٤



٢٢

ْعرابيَُّةال�ْسُمالِمثاُل أْصليَُّةحالَُتُه ال�إِ َعلاَمُة اإِْعرابِِه ال�

١
ُةَمْرفوٌعَعْمٌرو مَّ الضَّ

٢

٣

4
 

حيَحِة، فيما َياأْتي:  ( اأماَم الِعبارِة َغيِر الصَّ حيَحِة ، َواإِشاَرَة )  نََضُع اإِشاَرَة ) اأماَم الِعبارِة الصَّ

أْسماِء.                                      )         (- ١ ُة َعلاَمٌة اأْصليٌَّة لَِرْفِع ال� مَّ الضَّ

أْسماُء )َبْيٌت، ُجنوٌد، ماٌء( بَِعلاماٍت اأْصليٍَّة.                     )          (- ٢ تُعرُب ال�

ُيْعرُب الُمَثنّى َوَجْمُع الُمَذكَِّر الّسالُِم بَِعلاماٍت اأْصليٍَّة.                    )          (- ٣

أْسماِء.                                  )          (- ٤ الَكْسَرُة َعلاَمُة َجرٍّ اأْصليٌَّة ِفي ال�

ُن في الُجْمَلِة )اإنَّ الَحقَّ َغّلاٌب( َمرفوٌع.                     )          (- ٥ ال�ْسُم الُمَلوَّ



٢٣

ْملاُء   ال�إِ

ِمْن َمواِضِع َهْمَزِة الَوْصِل 

نََة فيها: آتيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ نَْقَراأ الِفْقَرَة ال�

َة اْسَم الَبَطِل ُعَمَر الُمْختاِر  َولَْيَس ِمْن َقبيِل الُمصاَدَفِة اأَبداً، اأْن اأْطَلَقِت الَجماهيُر في َمديَنِة َغزَّ

َتْقديِر الُمجاهديَن،  ِفلْسطيَن َعلى  اْثناِن في  َيْخَتِلُف  َتْخليداً لُِبطولِتِه، َول�  اأْكَبِر َشواِرعها؛  َعلى 

َولَيَس اأَدلُّ َعلى ذلَِك ما َفَعَلُه التّلميُذ اْبُن الَعْشِر َسَنواٍت الّذي خاَطَبْتُه َحميَُّتُه الَوَطنيَُّة ال�أصيَلُة: 

اُْكُتْب اْسَم الَبَطِل بالطَّْبشوَرِة، َول� تُباِل.

أْسماء  نََة )اْسَم، اْثناِن، اْبُن(؛ نَِجُدها َقْد َبَداأْت بَِهْمَزٍة َوْصٍل؛ َفهي ِمْن ال�  بُِملاَحَظِتنا الكلماِت الُمَلوَّ

الَعَشَرِة الّتي َتكوُن َهْمَزتُها َهْمَزَة َوْصٍل دائِماً، اأّما الَكِلماُت )الُمْختارِ، الُمجاهديَن، الَوَطنيَُّة( َفهي 

اأْسماءٌ ُمْقَتِرنٌَة بـ )ال( التّعريف، َوَقْد جاَءْت الَهْمَزُة فيها َهْمَزَة َوْصٍل، بِِخلاِف سائِر الُحروِف في 

. اللَُّغِة الَعربيَِّة، كما نُلاِحُظ اأنَّ الِفْعَل )اْكُتْب( َهْمَزتُُه َهْمَزُة َوْصٍل؛ َفُهَو ِفْعُل اأْمٍر ثُلاثيٌّ

ِمن َمواِضع َهْمَزِة الَوْصِل:

أْسماُء الَعَشَرُة، َوِمْنها: اْسم، َواْبن، َواْبَنة، َواثِناِن، َواْثَنتاِن، َواْمرؤ، َواْمَراأة.- ١  ال�

َوالِجهاد، - ٢ الُقْدس،  ِمْثُل:  ال�ْسِم،  بِِبداَيِة  َتْقَتِرُن  الّتي  التَّْعريِف  )ال(  َهْمَزُة   

والّرُجل، والِعْلم.

، ِمْثُل: اْدُرْس، واْعَمْل، واْسَمْع، واْصَنْع.- ٣  اأْمُر الِفْعِل الثُّلاثيِّ

ف�ئِدٌة ُلَغويٌَّة

اإذا َدلَّت َكِلَمُة )ال�ْثَنيِن( َعلى الَعَدِد؛ فَهْمَزتُها َوْصٌل، َواإِذا َدلَّت َعلى الَيوِم 

ْثَنيِن(. َفَهْمَزتُها َقْطٌع )يوم ال�إِ



٢4

 َتْدرْيب�ٌت 

 نَْسَتْخِرُج الَكِلماِت الّتي فيها َهْمَزُة َوْصٍل فيما َياأْتي، َمِع التّعليِل:

نََّك َمْجِزيٌّ بِِه، - ١ َجاَء ِجْبريُل )( اإِلى َرسوِل اللِه )(، َفقاَل: "اْعَمْل ما ِشْئَت َفاإِ
َواْعَلْم اأنَّ َشَرَف الُمْؤِمِن قياُمُه بِاللّيِل".

َهداِء.- ٢ َمِت الَحْفَل اْمَراأٌة َفصيَحُة اللِّساِن، َوَقْد َحَضَرُه اثناِن َوعْشروَن ِمْن اأْبناِء الشُّ َقدَّ

٣ -. اْمرؤ الَقْيِس شاِعٌر جاِهليٌّ

 نَْكُتُب ثلاَث ُجَمٍل من اإنْشائِنا َتْبَداأ بِاأْفعاِل اأْمٍر بِها َهْمَزُة َوْصٍل.

الَخطُّ 

ْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرَفْي )خ، د(:  آتَِيَة بَِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بَِخطِّ الرُّ نَْكُتُب الِعباَرَة ال�



٢5

 التَّعبيُر 

، َونَْسَتْبِدُل بِها  آتَي، ونَْكَتِشُف الَكِلماِت والِعباراِت الخاِرَجَة َعْن ِسياِق النَّصِّ نَقَراأ النَّصَّ ال�

َكلماٍت َوِعباراٍت ُمناِسَبًة: 

ريِر لَِيْسَتريَح، َفَلْم  أيّاِم اأْزَعَج ِطْفٌل والَِدُه في َوْقٍت َوَقَف فيِه ال�أُب َعلى السَّ في َمساِء اأَحِد ال�

َيِجِد الَعمُّ ُبّداً مْن اإِْشغاِل اْبِنِه النَّشيِط بَِعَمٍل ما َيلهو بِِه، َفَذَهَب اإِلى َمْكَتَبِتِه، َواأَخَذ نُْسَخًة ِمْن 

اأ الَخريَطَة اإِلى نَُتٍف  اإِحدى الَمَجّلاِت، َوَقَطع ِمْنها صوَرًة ُرِسَمْت َعَلْيها َخريَطُة العالَِم، ثُمَّ َجزَّ

َكما  الَخريَطُة  لَِتعوَد  َتْرتيَبها؛  َواأِعْد  الَخَشِبيََّة،  النَُّتَف  هذِه  "ُخْذ  قائلاً:  لِ�بنه  واأعطاها  َكثيرٍة، 

ٌة شاقٌَّة لِ�بنِه َستْشَغلُُه ساعاٍت َطويَلًة.  أُب اأنَّها َمَهمَّ كانَْت". َوَقْد َظنَّ ال�

ِة  نْجاِز الَمَهمَّ اأَخَذ الطِّفُل الِقَطَع النَّْقديََّة، َوَذَهَب بِها اإِلى الَمْدَرَسِة، َوَجَلَس اإِلى اأْستاِذِه لِ�إِ

اأَعْدُت َتْنظيَم الِبلاد يا  اأنَا ذا  اأيّاٍم، حتّى عاَد لِوالِدِه، َوقاَل: ها  اأْكَثُر ِمْن  َولَْم َتْمِض  دِة،  الُمَعقَّ

اأبِت...!.

ْرَعِة! َوَكْيَف اْسَتَطْعَت ذلَك؟ فقاَل الَولَُد: َوَجْدُت َعلى الَوْجِه  ُدِهَش ال�أُب، َوَساألَُه: بِهذِه السُّ

نساَن في صورتِِه الطَّبيعية َفبدا العالَُم كاِملاً ُمْنَتَظماً! آَخِر ِمَن الَخريَطِة صورَة اإِنْساٍن َفنظَّمُت ال�إِ ال�

َة. َبَكِة الَعْنَكبوتِيَِّة َعْن اأْشَهِر َشوارِِع َمديَنِة َغزَّ  َنش�ٌط: َنْبَحُث في الشَّ



٢٦

الَوْحَدُة الثّ�لَِثُة

َمديَنٌة ِمْن ِبلادي فَِلْسطيَن )النّ�ِصَرة(

ال�ْسِتم�ُع

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال� ٌد(، َونُجيُب َعِن ال�  نَْسَتِمُع اإلَى نَصٍّ بُِعنوان )َعْبُد الرَّحيِم الحاجُّ ُمَحمَّ

ٍد.- ١ نََتحدَُّث عن نَْشاأِة القائِد َعْبِد الرَّحيِم الحاجِّ ُمَحمَّ

ِمْن اأْيَن اكَتَسَب اأبو َكماٍل ِخْبَرَتُه الَعْسَكريََّة؟- ٢

؟- ٣ َكْيَف َوَجَد القائُِد َعْبُد الرَّحيِم ِفَلْسطيَن َبْعَد َتْسريِحِه ِمَن الَجيِش الُعْثمانِيِّ

ٌد بِِصفاٍت َحميَدٍة، نَُعّدُدها.- ٤ اتََّصَف َعْبُد الرَّحيِم الحاجُّ ُمَحمَّ

ِة؟- ٥ أمَّ أْعماِل الَّتي قاَم بِها َعْبُد الرَّحيِم في ُمواَجَهِة اأْعداِء ال� ما اأَهُم ال�

ما النَّتيَجُة الُمَتَرتَِّبُة َعلى َتوالي الَهَجماِت الَّتي قاَدها اأبو َكماِل؟- ٦

ٌد َوَعَدٌد ِمْن ِرفاِقِه.- ٧ نَِصُف الَمْعَرَكَة الَّتي اْسُتْشِهَد فيها َعْبُد الرَّحيِم الحاجُّ ُمَحمَّ

هيِد ِسّراً؟- ٨ لِماذا َدَفَنْت ُسلُطاُت ال�نِْتَداِب الِبريطانّي ُجْثماَن الشَّ

ٍد؟- ٩ هيِد الحاجِّ ُمَحمَّ ماذا َفَعَل الثُّواُر بُِجْثماِن الشَّ

١٠ -. نََضُع ُعْنواناً اآخَر للنَّصِّ



٢٧

َمديَنٌة ِمْن ِبلادي فَِلْسطيَن 
)النّ�ِصَرة(

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

يَُّتهــا التّاريخيَّــُة،  َيَتنــاَوُل َهــذا النَّــصُّ َمديَنــَة النَّاِصــَرِة الِفَلْســطينيَة، ِمــْن َحْيــُث نَْشــاأتُها، واأَهمِّ
. ــياحيُّ َوَموِقُعهــا الُجْغرافــيُّ فــي ِفَلْســطيَن، َوَكَذلـِـَك نَشــاُطها ال�ْقِتصــاديُّ والسِّ



٢٨

َمديَنٌة ِمْن ِبلادي فَِلْسطيَن
       )النّ�ِصَرة(

الِقراَءُة

أْصِل، ِفَلْسِطيِنيَُّة الَمْنَشاأ، َعَربِيَُّة اللَُّغِة والعاداِت والتَّقالِيِد،  َكْنَعانِيَُّة ال�

الَحياُة،  وَمْعناُه  )اآبِْل(،  الَكْنعانِيُّ  اْسُمها  ُمَترابٍِط،  اْجِتَماِعيٍّ  نَِسْيٍج  َذاُت 

اإِنَّها َمِدْيَنُة النَّاِصَرِة!

يًَّة،  واأَهمِّ ِمساَحًة  الِفَلْسِطْيِنيَِّة  الُمُدِن  اأْكَبِر  ِمْن  النَّاِصَرُة  تَُعدُّ   

ًة ِفي نُُفوِس  َواأْجَمَلها َطْقساً، َواأْعَمَقها تاِريخاً؛ َما َجَعَل لَها َمكانًة َخاصَّ

الَمَحبَِّة،  َوشائُِج  َتْربُِطُهْم  الَِّذيَن  والَمسيِحيِّيَن  الُمْسِلميَن،  الِفَلْسِطيِنّييَن: 

والَوْحَدِة، والتَّوافُِق. 

ِت النَّاِصَرُة َمَكانََتها التَّاِريِخيََّة ِمْن َكْونِها الَمديَنَة الَّتي اأقاَم بِها  اْسَتَمدَّ

يَِّدُة َمْرَيُم الَعْذراُء بِميلاِدِه؛  َرِت السَّ يُِّد الَمسيُح عيسى ، وفيها ُبشِّ السَّ

يٌَّة  لِذا كانَْت َكنيَسُة الِبشارِة ِمْن اأَهمِّ َمعالِِمها التّاريخيَِّة. َولَها َمكانٌَة، َواأَهمِّ

اإِْذ يوَجُد بِها َعدٌد ِمَن الَمساِجِد، ِمْن اأْشهِرها الجاِمُع  ِعْنَد الُمْسِلميَن؛ 

أْبَيُض الَّذي ُشيَِّد ِفي َعْهِد والي َعكّا اأْحَمَد َباشا الَْجّزاِر، َوفيها  اأْضِرَحُة  ال�

َهداِء َوالّصالحيَن. الشُّ

بَِعروِس  ُب  َوتَُلقَّ أْسَفِل(،  )ال� أْدنَى  ال� الَجليِل  َقْلِب  في  الَمديَنُة  َتَقُع 

أْعلى  الَجليِل، َوِهَي نُْقَطُة الِتقاِء َسْهِل َمْرِج اْبِن عاِمٍر بِِمْنَطَقِة الَجليِل ال�

الَجَبِليَِّة، َتْبُعُد َعْن َمديَنِة الُْقْدِس َحوالَي مئِة كيلو ِمْتٍر، تُحيُط بِها ِجنيُن، 

َوَطَبِريّا، َوبيساُن، َوَعكّا، َوَحْيفا؛ لِذا اأْصَبَحْت -َبْعَد اأْحداِث النَّْكَبِة عاَم 

١٩٤٨م- َمْرَكزاً َثقاِفّياً َواإِداريّاً  لِْلِفَلْسطيِنّييَن.

َيْعَتِمُد اْقِتصاُد النّاِصَرِة َعلى ِزراَعِة ال�أْشجاِر الُمْثِمَرِة َوالَخْضراواِت في 

)الُمؤلِّفون(

مفردهــا  َوَشــائِج: 
الصلــة. وهــي  َوشــيَجة، 

معالمها: اآثارها

ُشيَِّد: ُبِنَي.
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َمديَنٌة ِمْن ِبلادي فَِلْسطيَن
       )النّ�ِصَرة(

الِقراَءُة

أْصِل، ِفَلْسِطيِنيَُّة الَمْنَشاأ، َعَربِيَُّة اللَُّغِة والعاداِت والتَّقالِيِد،  َكْنَعانِيَُّة ال�

الَحياُة،  وَمْعناُه  )اآبِْل(،  الَكْنعانِيُّ  اْسُمها  ُمَترابٍِط،  اْجِتَماِعيٍّ  نَِسْيٍج  َذاُت 

اإِنَّها َمِدْيَنُة النَّاِصَرِة!

يًَّة،  واأَهمِّ ِمساَحًة  الِفَلْسِطْيِنيَِّة  الُمُدِن  اأْكَبِر  ِمْن  النَّاِصَرُة  تَُعدُّ   

ًة ِفي نُُفوِس  َواأْجَمَلها َطْقساً، َواأْعَمَقها تاِريخاً؛ َما َجَعَل لَها َمكانًة َخاصَّ

الَمَحبَِّة،  َوشائُِج  َتْربُِطُهْم  الَِّذيَن  والَمسيِحيِّيَن  الُمْسِلميَن،  الِفَلْسِطيِنّييَن: 

والَوْحَدِة، والتَّوافُِق. 

ِت النَّاِصَرُة َمَكانََتها التَّاِريِخيََّة ِمْن َكْونِها الَمديَنَة الَّتي اأقاَم بِها  اْسَتَمدَّ

يَِّدُة َمْرَيُم الَعْذراُء بِميلاِدِه؛  َرِت السَّ يُِّد الَمسيُح عيسى ، وفيها ُبشِّ السَّ

يٌَّة  لِذا كانَْت َكنيَسُة الِبشارِة ِمْن اأَهمِّ َمعالِِمها التّاريخيَِّة. َولَها َمكانٌَة، َواأَهمِّ

اإِْذ يوَجُد بِها َعدٌد ِمَن الَمساِجِد، ِمْن اأْشهِرها الجاِمُع  ِعْنَد الُمْسِلميَن؛ 

أْبَيُض الَّذي ُشيَِّد ِفي َعْهِد والي َعكّا اأْحَمَد َباشا الَْجّزاِر، َوفيها  اأْضِرَحُة  ال�

َهداِء َوالّصالحيَن. الشُّ

بَِعروِس  ُب  َوتَُلقَّ أْسَفِل(،  )ال� أْدنَى  ال� الَجليِل  َقْلِب  في  الَمديَنُة  َتَقُع 

أْعلى  الَجليِل، َوِهَي نُْقَطُة الِتقاِء َسْهِل َمْرِج اْبِن عاِمٍر بِِمْنَطَقِة الَجليِل ال�

الَجَبِليَِّة، َتْبُعُد َعْن َمديَنِة الُْقْدِس َحوالَي مئِة كيلو ِمْتٍر، تُحيُط بِها ِجنيُن، 

َوَطَبِريّا، َوبيساُن، َوَعكّا، َوَحْيفا؛ لِذا اأْصَبَحْت -َبْعَد اأْحداِث النَّْكَبِة عاَم 

١٩٤٨م- َمْرَكزاً َثقاِفّياً َواإِداريّاً  لِْلِفَلْسطيِنّييَن.

َيْعَتِمُد اْقِتصاُد النّاِصَرِة َعلى ِزراَعِة ال�أْشجاِر الُمْثِمَرِة َوالَخْضراواِت في 

)الُمؤلِّفون(

مفردهــا  َوَشــائِج: 
الصلــة. وهــي  َوشــيَجة، 

معالمها: اآثارها

ُشيَِّد: ُبِنَي.

ناعاِت  هوِل َوُسفوِح الِجباِل الُمحيَطِة بِها، اإِضاَفًة اإِلى الصِّ أْوِدَيِة َوالسُّ ُبطوِن ال�

باَغِة، والِحداَدِة، َوالِخياَطِة،  باَغِة والصِّ التَّْقليِديَِّة، ِمْثِل: الَهدايا التَّْذكاِريَِّة، َوالدِّ

ْيِت، والطَّحيَنِة. َوِصناَعِة الّصابوِن، واإِنْتاِج الزَّ

ياَحُة َعلى َراأِْس الَْعواِمِل الَّتي َجَعَلْت َحَرَكَة التِّجاَرِة رائِجًة  َتاأْتي السِّ

في الَمِديَنِة؛ َفِهَي َمْرَكُز َجْذٍب ِسياِحيٍّ َمْرموٍق، َيْسَتْقِبُل َعَدداً َكبيراً ِمَن 

أْغراٍض ِديِنيٍَّة َوَتْرفيِهيٍَّة. ائِِحيَن الّذيَن َيْقِصدونَها لِ� السَّ

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

آتيِة:   أْسئلِة ال�   نُجيُب عِن اْل�

فاُت الَّتي َتَميََّزْت بِها َمديَنُة النّاِصَرِة؟  ما الصِّ

 نَْذكُُر ال�ْسَم الَكْنعانيَّ الَقديَم لَِمديَنِة النّاِصَرِة.

 ِممَّ اْكَتَسَبِت النَّاِصَرُة َمكانََتها التَّاريخيََّة؟

 نَِصُف الَمْوِقَع الُجْغرافيَّ لَِمديَنِة النّاِصَرِة.

ُح َذلِك.   ُع النَّشاُط ال�ْقِتصاديُّ في النّاِصَرِة، نَُوضِّ  َيَتَنوَّ

.  نَُعلُِّل: النّاِصَرُة َمْرَكُز َجْذٍب سياِحيٍّ

ُر َسَبَب التَّْسِمَيِة.   تَُسّمى النّاِصَرُة )َمديَنَة الِبّشارِة(، نَُفسِّ

يََّة النّاِصَرِة َكَمْرَكٍز َثقاِفيٍّ اإِداِريٍّ لِْلِفَلْسطينّييَن.  نَُعلُِّل: اأَهمِّ

َســْفح،  مفردهــا  ُســفوح: 

ــِل َواأْســَفلُُه. وهــو اأْصــُل الَجَب

رائَِجة: ُمَتداَولَة.

َمْرموق: ذو َمكانٍَة عالَيٍة.
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 نَُفرُِّق في الَمْعَنى َبْيَن الكلمتيِن الُملَّونَتْيِن فيما َياأْتي:

أْبَيُض في َعْهِد والي َعكّا اأْحَمد باشا الَجّزار.  اأ- ُشيِّد الجاِمُع ال�

فاِع الُمْشَتَرِك َعْن َمديَنِتِهْم. ب- َبْيَن الُمْسِلميَن َوالَمسيِحّييَن في النّاِصَرِة َعْهُد الدِّ

آتييِن في ُجْمَلتيِن ِمْن اإِنْشائِنا: )تَُعدُّ ِمن، اإِضاَفًة اإِلى(.   نَُوظُِّف التَّركيبيِن ال�

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأتي:  نَُوضِّ

اأ- النّاِصَرُة َعروُس الَجليِل.

أْوِدَيِة.  ب- تُْزَرُع الَخْضراواُت في ُبطوِن ال�

ْعِريُّ  النَّصُّ الشِّ

الَجليُل

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

َوُهَو  القاِهَرِة عاَم ١٩٧٧م،  ُولَِد في  ِفَلْسطيِنيٌّ ُمعاِصٌر،  الَبْرغوثي شاِعٌر  َتميُم 

َرجاِت  أديَبِة َرْضوى عاشور، َوالّشاِعِر ُمريِد الَبْرغوثّي، حاِصٌل َعلى الدَّ اْبُن النّاِقَدِة، َوال�

أْولى، والثّانيِة، والثّالِثِة في الُعلوِم الّسياسّيِة، َعِمَل اأْستاذاً في هذا الَمجاِل  الجاِمعيَِّة ال�

في َعَدٍد ِمَن الجاِمعاِت.    

بَِمْنِطَقِة  فيها  َيَتَغنّى  "الَجليُل"،  بُِعْنواِن  لَُه  َقصيَدٍة  ِمْن  ُمْقَتَطَفٌة  اأماَمنا  الَّتي  أْبياُت  وال�

الَجليِل في َشماِل ِفَلْسطيَن.         
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الَجليُل
 َتميُم الَبْرغوثّي

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

أْبياُت؟ ُة الَّتي َتَتَحْدُث َعْنها ال�  ما الِفْكَرُة العامَّ

َه الّشاِعُر َتحيََّتُه الَّتي اسَتَهلَّ بِها الَقصيَدَة؟   لَِمْن َوجَّ

 بِماذا َوَصَف الّشاِعُر قُرى الَجليِل َوُمُدنَه؟ 

أبياِت بيتاً ُيشيُر اإلى ذلك.  لَِمْرِج اْبِن عاِمٍر ُشْهَرٌة ل�ِمَعٌة َبْيَن الِفَلْسطينيِّيَن، نَُعيُِّن ِمَن ال�

 ال�نِْتماُء لِْلَجليِل َشهاَدٌة َيْعَتزُّ بِها صاِحُبها، َكْيَف َعبََّر الّشاِعُر َعْن ذلَك؟ 

َوَمْن هــاَجروا ِمْنها َوَمْن لَْم ُيهاِجِرَسلاٌم َعلى َزْيِن الُقرى والـَحـواِضِر 

َفَنْطَرُب لِ�ْسِم الَمْرِج: َمْرِج اْبِن عاِمِرَيُمرُّ بِنا اْسُم الَمْرِج: َمْرِج اْبِن عاِمٍر

َتضيُق بِها َذْرعاً ِجماُل الُمســـــــاِفِرونَْحَســــــُبُه اأْرضـــــــاً َبعيداً َمنالُها

فائِِرَولَْو ِطْفَلٌة ِمْن ِعْنِدنا َمسَّ َشْعَرهـــــــا نَســـــيٌم لََمسَّ الَمْرَج ِظلُّ الضَّ

بِنـــــاِظِرَونَْسَمُع َعْن ُبْعٍد َفطوبى لِســــاِمٍع َولَْيَس  َمْحروٍم  الُبْعِد  َعلى 

َعلى الُبْعِد َمْحــــــــروٍم َولَْيَس بِزائِِرَونَْنُظُر َعْن ُبْعٍد َفطوبى لِنـــــــــاِظٍر

َفاإِنَّ اْسَمُه َقْد َردَّ َكْيَد الُمحــاِصِراإِذا حاَصَرْت ِجْســــَم الَجليِل ُغزاتُُه

َفَقْد قاَل ِشْعراً َوُهَو لَْيَس بِشـــــاِعِر َفَمْن قاَل:  َبْيتي في الَجليـــــِل َولَْم َيِزْد

َجْمُع  الَحواِضُر: 
حاِضَرة، َوهي الُمُدُن.

نَْحَسـُبُه: نَُظنُُّه.

لم  َذْرعاً:  بِها  َتضيُق 
َتَتَحّمْل َمشاقَُّه.

فائَُر: َجْمُع َضفيَرة،  الضَّ
َوِهَي الَجديَلُة،.

طوبى: َهنيئاً.
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آتيَة في ُجمٍل ِمْن اإِنْشائِنا:  نُوظُِّف الُمْفَرداِت والتَّراكيَب ال�

       )َسلاٌم َعلى، طوبى، َبعيُد الَمناِل(.

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي:  نَُوضِّ

       اأ- َزْيِن الُقرى والَحواِضِر.  

فائِِر.        ب- لََمسَّ الَمْرَج ِظلُّ الضَّ

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

الُمَثنّى

نََة: أْسماَء الُمَلوَّ آتَيَة، َونُلاِحُظ ال� أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

ياِن َطراُبْلَس.- ١ في الَوَطِن الَعَربيِّ َمديَنتاِن تَُسمَّ

٢ -. ْعَبيِن اللّيبيِّ َوالِفَلْسطينيِّ َتْربُِط َعلاَقٌة َوثيَقٌة َبيَن الشَّ

َة.- ٣ َجَلَس الَفّلاحاِن َتْحَت َشَجَرِة الُجّميِز في َغزَّ

ْعَبيِن، الَفّلاحاِن( اأْسماًء َتُدلُّ َعلى اْثَنيِن  نََة؛ نَِجُدها: )َمديَنتاِن، الشَّ  بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

ْعُب، الَفّلاُح(، َوَقْد زيَد َعلى اآِخِر كُلٍّ ِمْنها  اأْو اْثَنَتيِن، َواأنَّ ُمْفَرَدها َعلى التَّْرتيِب )َمديَنٌة، الشَّ

األٌِف َونوٌن، اأْو ياٌء َونوٌن.  

الُمَثنّى: كُلُّ اْسٍم َيُدلُّ َعلى اْثَنيِن اأو اْثَنَتيِن.- ١

تُزاُد األٌِف َونوٌن، اأْو ياٌء َونوٌن َعلى اآِخِر ُمْفَرِدِه.- ٢

نوُن الُمَثنّى َتكوُن َمْكسوَرًة، ِمْثُل: الكاتِباِن ، َحقيَبَتيِن ، َرُجلاِن.- ٣

تُْقَلُب التّاُء الَمْربوَطُة تاًء َمْفتوَحًة ِعْنَد َتْثِنَيِة ال�ِسِم الُمْفَرِد الُمَؤنَِّث، ِمْثُل: - ٤
َشَجَرةٌ  - َشَجَرتاِن.
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 َتْدرْيب�ٌت 

ِل فيِه:   أوَّ  نَْمَلاأ الَفراغاِت في الَجْدَوِل ال�آتي، َوْفَق الِمثاِل ال�

َتْثِنَيُتُه بِــ )ياٌء َونوٌن(َتْثِنَيُتُه بِــ )األٌِف َونوٌن(الُمْفَرُد

الُمْسِلَميِنالُمْسِلماِنالُمْسِلم

الُمَعلَِّمتاِن

َمْجِلَسيِن

الَمْراأة

ُمْجَتِهَديِن

القاضياِن

َولَد

آتَيِة، َونَُغيُِّر ما َيْلَزُم: ُل ال�ِسَم الُمَثنّى اإِلى ُمْفَرٍد في الُجَمِل ال�  نَُحوِّ

هذاِن الُمزاِرعاِن َخبيراِن في ِزراَعِة الَوْرِد.- ١

َتْسَهُر الُمَمرَِّضتاِن َعلى راَحِة الَمْرضى.- ٢

ِة التَّْكريِم.- ٣ َراأيُت الُمَتسابَِقَتْيِن َعلى ِمَنصَّ

َتَبرََّع الُمْحِسناِن بِِبناِء َمْدَرَسٍة.- ٤

َسلَّْمُت َعلى الفائَِزْيِن في الُبطولَِة.- ٥
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ْملاُء   ال�إِ

 نَْكُتُب ما ُيْملى َعلينا.

الَخطُّ 

ْقعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرَفْي )اأ، ل(:  آتَي بَِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بِخطِّ الرُّ نَْكتُب الَبْيَت الّشْعريَّ اْل�

)ابن الّرومي(
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 التَّْعبيُر

بِالَعناِصِر  ُمْسَتعينيَن  َواأْجداِدنا،  اآبائِنا  َراأِْس  َمْسِقِط  َمدْيَنِتنا  اأْو  َقْرَيِتنا  َعْن  نَُعرُِّف فيها  ِفْقَرًة  نَْكُتُب 

آتَِيِة:  ال�

كّاِن(. )ال�ْسِم، َوالَمْوِقِع، َوما َتْشَتِهُر بِِه، َوَعَدِد السُّ

الَعْهَدْيِن  اإّب�َن  النّ�ِصَرِة  َعِن  َمْوضوعً�  َوَنْكُتُب  ْنَتْرنِت،  ال�إ في  َنْبَحُث  َنش�ٌط:   
، ِبم� ل� َيزيُد َعْن َخمَسَة َعَشَر َسْطرًا. الَمْملوكيِّ والُعْثم�نِيِّ
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الَوْحَدُة الّراِبَعُة

ْنس�َن ْحس�ُن َيْصَنُع ال�إِ ال�إِ

ال�ْسِتم�ُع

أْسِئَلِة الَّتي َتليِه: حراِء(، َونُجيُب َعِن ال�  نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )في الصَّ

آَخَر َعلى َوْجِهِه؟- ١ ديَقْيِن َصدْيَقُه ال� لِماذا َضَرَب اأَحُد الصَّ

ديُق الَّذي ُضِرَب على َوْجِهِه اإِساَءَة َصديِقِه؟- ٢ َكْيَف قابَل الصَّ

دْيُق في الواَحِة المْوَت، َفَكْيَف نَجا ِمْنُه؟- ٣ واَجه هذا الصَّ

ْخِر، نَْذكُرُهما.- ٤ ْمِل، وال�أْخرى على الصَّ ديُق ِعباَرَتيِن اإِْحداُهما على الرَّ َكَتَب هذا الصَّ

ْخِر؟- ٥ لِماذا اْختاَر اأْن َيْكُتَب الِعباَرَة ال�أولى على الرَّمِل، َبْيَنما اْختاَر اأْن َيْكُتَب ال�أْخرى على الصَّ

ِة؟- ٦ ماذا نََتعلَُّم ِمْن َهِذِه الِقصَّ
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ْنس�َن ْحس�ُن َيْصَنُع ال�إِ ال�إِ

)األِْكَسْندر فليمنج(

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ُر الُمْخَتَصــُر فــي الَعْيــِش بِِحْكَمــٍة( لُِمؤلِِّفــِه )جاكــس بــراون(  ــُن ِكتــاُب )الُمَقــرَّ  َيَتَضمَّ
ــَرٍم  َواإِْحســاٍن  ــٍف َوَك ــِة التََّصــرُِّف بلُْط يَّ ــْوَء َعلــى اأَهمِّ ــلُِّط الضَّ ــي تَُس ــَن الِقَصــِص الَّت ــًة ِم َمْجموَع
ُث َعــْن ُمْكَتِشــِف الَبْنَســلين         ـَــَطَفٌة ِمْنــُه، وَتَتَحــدَّ ــُة الَّتــي نَْحــُن بَِصَدِدهــا ُمْقت آَخريــَن. والِقصَّ َمــَع ال�

ــج( . ــْندر فليمن )األِْكَس
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ْنس�َن ْحس�ُن َيْصَنُع ال�إِ ال�إِ

الِقراَءُة

النَّْجَدَة، النَّْجَدَة!

قُرى  اإِْحدى  ِمْن  َقريٍب  ُمْستْنقٍع  ِمْن  يحاُت  الصَّ تِْلَك  انَْطلقْت 

اإْسُكتَلْندا،  َفَسِمَعها فّلاٌح َفقيٌر، َوانَْطَلَق نَْحَو َمْنِطَقِة الُمْستنَقِع؛ ُمجيباً 

وَت.  ذلَك الصَّ

اأْسَوَد  لَقْد َوَجَد فًتى َيغوُص في طيٍن  َوُهناَك كانِت المفاَجاأُة...! 

َبْعَد  اأنَُّه  َتمكََّن   َراآُه، َغير  َكثيٍف، َوَقْد شاَرَف على الَهلاِك، َفهالَه ما 

ُجهٍد َجهيٍد ِمِن انِْتشالِِه. 

باِب كوِخِه،  على  َطَرقاٍت  َصوَت  الفّلاُح  َسِمَع  التّالي،  الَيْوِم  في 

أناَقِة،  َتْظَهُر َعَليِه اأماراُت الثَّراِء وال� وِعنَدما َفَتَح الباَب َوَجَد اأماَمُه َرُجلاً 

َحْيُث كانْت في انِْتظارِه َمْرَكَبٌة َفْخَمٌة اأقلَّْتُه اإِلى الكوِخ. َتساَءل الفّلاُح 

الِمْسكيُن في َحْيرٍة: ما الَّذي َيْجَعُل َشْخَصاً ِمْثَل هذا َياأْتي اإلّي؟! 

كاَن الرَُّد َسِريعاً، َحْيُث بادَر الرَّجُل الثَّريُّ قائِلاً: لََقْد اأنَْقْذَت اْبني بال�أمِس، 

َم  أقدِّ ْمَت بِذلك نَموَذجاً نَبيلاً في ُصْنِع الَخير، اْستحقَّ اأْن اأكوَن اأماَمك؛ لِ� وقدَّ

َرَفَض  الفلَّاَح  لكنَّ  أنيِق،  ال� الرُّجِل  ردُّ  كاَن  هَكذا  ذلَك.  لِقاَء  ُمكافاأًة  لََك 

الُمكافاأَة الَّتي ُعِرَضْت َعَلْيِه، وَبْينما كاَن الرُّجُل َيجوُل بَِنَظِرِه في اأنْحاِء الَمْسكِن 

الُمَتواِضِع، َوَقَعْت َعْيناه على َصبيٍّ َصغيٍر كاَن َيْقِفُز في اأْرجاِء الكوِخ، حيَنها 

قاَل: َحْيُث اإنََّك َرَفْضَت الُمكافاأَة، َفهّلا وافقَت على اأْن اأساِعَد ابَنَك كما 

ساَعْدَت َولَدي! َساألَُه الفّلاُح: َوَكْيَف َيكوُن ذلَك؟ اأجاَب الرَّجُل: َتسمُح لي 

باْصطحاِب ابِنَك َمعي، َوَساأْحِرُص على اأْن َيَتلّقى اأْرقى َتْعليٍم في الِبلاِد.اْفترَّ 

هالَه: اأْفَزَعُه.

شاَرف: قاَرب.

اأمارات: َعلامات. 

اأقلَّته: نََقلْته. 

افـتـــرَّ: ابتـســــم، وبــــدت 
اأســنانه.
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فُم الفّلاِح الَفقيِر َعِن اْبِتساَمٍة َعريضٍة، َوَقِبَل الَعْرَض. الَتَزَم النَّبيُل الثَّريُّ بِوْعدِه 

بيِّ في الَمدارِِس والجاِمعاِت اإِلى اأْن َتَخرََّج في كُلِّيِة  طيلَة َسنواِت ِدراَسِة الصَّ

الطِّبِّ بَِمدينِة لَْنَدن.  

كانِت الِمْنَحُة التَّعليميَُّة الَّتي تلّقاها ابُن الفّلاِح ِمَن الرَّجِل داِفعاً لَُه؛ 

َم بَِدْوِرِه َهديًَّة َثمينًة لِلعالَِم بِاأْسِره: لََقِد اْكَتَشَف )الَبْنَسلين(، وكاَن  لِيقدِّ

ذلَك عام ١٩٢٨م. 

ــَداأْت  بــيُّ ُهــَو )األِْكَســْندر فليمنــج( الَّــذي بِفْضلــِه َب اأَجــْل، كاَن الصَّ

، َحْيــُث اأْمَكــَن ِعــلاَج َعديــٍد ِمــَن  َصفحــٌة َجديــَدٌة فــي عالَــِم الطِّــبِّ

أْمــراِض الُمْعِدَيــِة.   أْوبَِئــِة وال� ال�

)المقرر المختصر في العيش بحكمة، لجاكس براون، بتصرف( 

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

آتيِة: أْسئلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

يحاُت الّتي انَْطَلقْت مَن الُمْسَتنَقِع؟   ما الصَّ

 ماذا َفَعَل الفّلاُح ِعْنَدما َسِمَع تِْلَك الّصْيحاِت؟ 

 ما الُمفاجاأُة الّتي كانَْت بانِْتظاِر الفّلاِح؟ 

 لِماذا جاَء الرَّجُل الثَّريُّ اإِلى الكوِخ؟ 

ُح ذلَك.  ْحساِن، نُوضِّ ْحساَن بال�إِ  قابَل الرَّجُل الثَّريُّ ال�إ

َمه )فليمنج( لِْلعالَِم؟   ما ال�ْكِتشاُف الَّذي قدَّ

اأْوبَِئـــة: ُمفرُدهـــا َوبـــاء، 
َســـريُع  َمـــَرٌض  َوُهـــَو 

الَعـــْدوى.
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ِل، َوَدل�لَِتها في الَعموِد الثّاني، فيما َياأْتي:  أوَّ  نَِصُل َبيَن الِعباَرِة في الَعموِد ال�

                               

ُل  أوَّ الَعموُد الثّانيالَعموُد ال�

الُمعاَملُة  بالِمْثِل.النَّْجَدَة، النَّْجَدَة!

ُب  وال�ْستغراُب.َساأْحِرُص َعلى اأْن َيتلّقى اأْرقى َتعليٍم. التَّعجُّ

ال�ْسِتغاثُة.اأقلَّته َمْرَكَبٌة َفْخَمٌة.

أْفضِل.ما الذَّي َجعَل َشْخصاً ِمثَل هذا َياأتي اإِلّي؟ ال�ْسِتعداُد لَِتْقديِم ال�

الثَّراُء.اأساِعُد ابَنَك كما ساَعْدَت َولَدي.

آتِيِة:                  ( اأماَم ما َتْنَطبُق َعلْيِه ِمَن الِعباراِت ال� ( اأو )  نََضُع اإِشارَة )

يحاِت ُوقوُع الفتى َبْيَن َفكّي تِْمساٍح في ُمْسَتْنَقٍع. اأ-  )       ( َسَبُب الصَّ

 . ب-  )       ( ِعباَرُة )َبْعَد ُجهٍد َجهيٍد( َتعني: َبْعَد ُجهٍد شاقٍّ

 . ج-  )       ( َرَفَض الفّلاُح الُمكافاأَة الَّتي َعرَضها َعلْيِه الرَّجُل الثَِّريُّ

 . د-  )       ( كاَن )األكسندر فليمنج( ابَن الرَّجِل الثَّريِّ

آتَِيين:   نُبيُِّن َراأَْينا في الَمْوِقَفين ال�

اأ- انِْطلاُق الفّلاِح نَْحَو َمْنِطَقِة الُمْستْنَقِع. 

ب- قُدوُم الرَُّجِل الثَّريِّ اإِلى كوِخ الفّلاِح الَفقيِر.

ْحساُن ِمَن )فليمنج( اإِنْساناً َعظيماً؟  َكْيَف َصَنَع ال�إ
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 نَْملاأ الَفراَغ فيما َياأْتي: 

الُمْفَرُدالَجْمُع

َوباءاأْوبَِئة

ِغلاف

اأْرِوَقة

ِوسام

آتيَة بِِعباراٍت ُمماثلٍة:   نُحاكي الِعباَرَة ال�

ْدَق ْدَق، الصِّ الصِّ

ْعِريُّ  النَّصُّ الشِّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

اأبو الَعتاِهيِة: 

، ُولَِد في الِعراِق، واأقبَل على  اإِْسماعيُل ْبُن القاِسِم، اأَحُد ُشَعراِء الَعْصِر العّباِسيِّ

نيا  عِر. ماَل اإِلى َحياِة الزُّهِد وال�نِْصراِف َعْن َملّذاِت الدُّ أَدِب َونَْظِم الشِّ َمجالِِس الِعْلِم وال�

والَحياِة.

آَخريَن. نْساِن َمَع ال� أبياُت الّتي بيَن اأيِدينا ِحَكٌم َتَتناوُل َبْعضاً ِمْن َعلاقاِت ال�إ وال�
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 قُطوٌف ِمْن ِشْعِر الِحْكَمِة 
     اأبو الَعتاهَيِة

شاِف باِرٌع  َوِعـلــٌم  اأظـنُّ  فـيـمــا  َتْجِرَبٌة أيَّاِم  ال� ِمَن  لَديَّ  اأخي 

نْـصـــاِف َول� تُــعـاِمـْلــُهــــُم اإلّ� بـــاإِ ل� َتْمِش في النّاِس اإلّ� َرْحَمًة لَُهُم

اإْن َزلَّ ذو َزلٍَّة اأْو اإْن َهفــا هـــاِف واْقَطْع قُوى كُلِّ ِحْقٍد  اأنَْت ُمْضِمُرُه

َواأْوِســـِع النّــاَس  ِمـْن بِرٍّ َواإِلْـطـــاِف واْرَغْب بَِنْفِسَك عّما ل� َصلاَح لَُه

َفـكـــاِفـِه  َفــْوَق مـا اأْولى بِاأْضعـــاِف صالَِحـًة اأْول�َك  اأَحـٌد  ـَكـُْن  ي واإْن 

َوِصـْل ِحبـاَل اأخيَك القاِطِع الجــافي ــْف  ُمسيـئـاً عن اإِســـاَءتِِه ول� تُكـشِّ

َوَتـْسَتـِقـــــلَّ بِِعــــْرٍض وافـــــٍر واِف َسـلامَتها نـيـا  الـدُّ ِمَن  َفَتْسَتـحـقَّ 

َومـا َعبـيـُدِك يا ُدنيــــا بـاأْشــــــراِف َحْسُب الَفتى بُِتقى الرَّحمِن ِمْن َشَرٍف

َهفا: َزلَّ وماَل.

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

 ما الَّذي لَدى الّشاِعِر؟ 

حيحَة فيما ياأتي:  جابَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

أْبياِت: اأ- الُمخاَطُب في هذِه ال�

١- َشقيُق الّشاعِر.                  ٢- اأخوه في الرَّضاعِة.   

عِر. نساُن.                  ٤- نَظيُره في َقوِل الشِّ ٣- اأخوُه ال�إ

ب- ُمراِدُف َكِلَمُة )ُمْضِمُرُه( في ِعباَرِة )اأنَت ُمْضِمُرُه(:

١- ُمْخفيِه.           ٢- فاِعلُه.           ٣- كاِرُهه.            ٤- ُمَتَوقِّعه. 
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لوَك الُمنِاسَب لَُه:   نََضُع اأماَم كلٍّ ِمّما َياأتي السُّ

اأ-  الِحْقُد .........................................

ب-  ما ل� فائَِدَة ِمْن اإِْصلاِحِه ........................................

ج-  الَعمُل الّصالُح ........................................

د-  الَقطيعُة، َوالُمجافاُة ........................................

سراء:٣٧(، نُعيُِّن الَبْيَت الَّذي َيتوافُق َمعناُه  َيقوُل َتعالى:﴿ حئ    مئ  ىئ  يئ  جبحب  ﴾ )ال�إ

آيِة الَكريَمِة.        وَمعنى ال�

ُحُهما. . نُوضِّ ، وَسلبيٍّ َرِف: اإيجابيٍّ  قاَبَل الّشاعُر َبْيَن َمْوِقفْيِن ِمَن الشَّ

ف�ئِدٌة ُلَغويٌَّة

يء اإِذا ماَل َعْنُه.  يِء اإِذا ماَل اإِلْيِه، َوَرغَب َعِن الشَّ  نَقوُل: َرِغَب في الشَّ

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

الُجموُع

نََة فيِه: أْسماَء الُمَلوَّ آتَي، َونُلاِحُظ ال� نَْقَراأ النَّصَّ ال�

أْعَمَق تاريخاً؛  أْجَمَل َطْقساً، َوال� تَُعدُّ النّاِصَرُة ِمْن اأْكَبِر الُمُدِن الِفَلْسطينيَِّة ِمساَحًة َواأهّميًَّة، َوال�

َوشائُج  َتْربُِطُهْم  الّذيَن  َوالَمسيحّييَن  الُمْسِلميَن،  اأْهِلها:  نُفوِس  في  ًة  َمكانًَة خاصَّ لَها  َجَعَل  ما 

أْرِض؛  ها الّسائِحوَن ِمْن كُلِّ بِقاِع ال� الَمَحبَِّة، َوالَوْحَدِة، َوالَتوافُِق، َوهي َمرَكُز َجْذٍب سياحيٍّ َيؤمُّ

لِوجوِد ُمَقدَّساٍت َمسيحيٍَّة َواإٍْسلاميٍَّة بِها.

نََة )الّسائِحوَن، الُمْسِلميَن، الَمسيحّييَن( نَِجُدها اأْسماًء ُمَذكََّرًة َتُدلُّ   بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

(، َوَقْد ِزيَد َعلى اآِخِر  َعلى الَجْمِع، َواأنَّ ُمْفَرَدها َعلى التَّْرتيِب )الّسائُِح ، الُمْسِلُم ، الَمسيحيُّ
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كُلٍّ ِمنها واٌو َونوٌن، اأْو ياٌء َونوٌن، َكما نُلاِحُظ اأنَّ َترتيَب اأْحُرِف ُمْفَرِدها َسِلَم ِمَن التّغييِر ِعْنَد 

َي َجْمَع ُمَذكٍَّر سالِماً. الَجْمِع؛ لِذلَِك ُسمِّ

َسة(، َوَقْد   اأّما َكِلَمُة )ُمَقدَّساٍت(؛ َفَنِجُد اأنَّها اْسٌم ُمؤنٌَّث َيُدلُّ َعلى الَجْمِع، واأنَّ ُمْفَرَدها )ُمَقدَّ

ي  ِزيَد َعلى اآِخِرِه األٌِف َوتاٌء، َمَع َبقاِء َترتيِب اأْحُرِفِه سالِماً ِمَن التَّْغييِر ِعْنَد الَجْمِع؛ لِذلَِك ُسمِّ

َجْمَع ُمَؤنٍَّث سالِماً.

 َوِعْنَد ُملاَحَظة الَكِلماِت )الُمُدن، َوشائج، بِقاع(؛ نَِجُدها اأْسماًء َتُدلُّ َعلى الَجْمِع، َواأنَّ ُمْفَرَدها 

َعٍة، َولكنَّنا نُلاِحُظ اأنَّ  َعلى التَّْرتيِب )الَمديَنة، َوشيَجة، ُبْقَعة(، َوَقْد ُجِمَعْت على صيٍغ ُمَتَنوِّ

َي كُلٌّ ِمنها َجْمَع َتْكسيٍر. َترتيَب اأْحُرِف ُمْفَرِدها لَْم َيْسَلْم ِمَن التّغييِر ِعْنَد الَجْمِع؛ لِذلَِك ُسمِّ

َجْمُع الُْمذكَِّر الّسالُم:   - ١
ْفِع، 	  ما كاَن لَُه ُمْفَرٌد ِمْن لَْفِظِه، َوزيَد َعلى ُمْفَرِدِه واٌو َونوٌن في حالَِة الرَّ

َوياٌء َونوٌن في حالََتِي النَّْصِب، َوالَجرِّ.
تُزاُد واٌو َونوٌن اأْو ياٌء َونوٌن َعلى ُمْفَرِدِه.	 
َتْبقى صوَرُة اأْحُرِف ُمْفَرِدِه سالَِمًة مَن التَّغيُِّر ِعْنَد الَجمِع. 	 
نوُن َجْمِع الُْمذكَِّر الّسالِم َتكوُن َمفتوَحًة، ِمْثُل: العالِموَن، الّصانِعيَن.	 

َجْمُع الُْمَؤنَِّث الّسالُم:- ٢
ما دلَّ على َثلاٍث اأْو اأْكَثَر من ِجْنِس الُْمؤنَِّث اأو ِصفِته.	 
تُزاُد األٌِف َوتاٌء على ُمْفَرِدِه.	 
َتْبقى صوَرُة اأْحُرِف ُمفَرِدِه سالَِمًة من التَّغيِر ِعْنَد الَجْمِع.	 
الّسالِِم، 	  الُمؤنَِّث  َجْمِع  ِعْنَد  الُمْفَرِد  ال�ْسِم  ِمَن  الَمْربوَطُة  التّاُء  تُْحَذُف 

ِمْثُل: الُمرابَِطُة، الُمرابِطاُت.
َجْمُع التَّكسيِر:- ٣

ما دلَّ َعلى َثلاثٍة اأْو اأكثَر، َوَيَتَغيَُّر َتْرتْيُب اأْحُرِف ُمْفَرِدِه عْنَد الجمِع.	 
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أْسماَء الُمْفَرَدَة في الَجْدَوِل ال�آتي:  نَْجَمُع ال�

الُْمْفَرُد
َجْمُع الُْمَذكَِّر الّسالُِم

الُْمْفَرُد
َجْمُع الُْمؤنَِّث 

الّسالُِم
َجْمُع التَّْكسيِرالُْمْفَرُد

زياَدُة ياٍء َونوٍنزياَدُة واٍو ونوٍن

ٌد يَِّدُةُمَحمَّ الَشهيدُ السَّ

ال�أسيُراللَُّغُةَكريٌم

العاِصَمُةَمساَفٌةنَشيٌط

الَكنيَسُةَحَلَقٌةُمْنَشِغٌل

الِمْدَفُععاِمَلٌةُمَتفائٌِل

آتي: أْسماَء الّتي َبيَن الَقوَسيِن َوْفَق الَجْدوِل ال�  نَُصنُِّف ال�

ْنُبلاُت، َمساِجُد، اأْوقاٌت، َمْسؤوليَن، َجنّاٌت، الُمْجَتِهدوَن، ُمديريَن، القاّراُت، َهدايا( )السُّ

َجْمُع التَّْكسيِرَجْمُع الُْمؤنَِّث الّسالُِمَجْمُع الُْمذكَِّر الّسالُِم
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ْملاُء   ال�إِ

ِمْن َمواِضِع َهْمَزِة الَقْطِع

نََة فيها: آتيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

 انَْطَلَقت َصيحاٌت ِمْن ُمْسَتْنَقٍع بِالُقرِب من اإْحدى قُرى اإْسُكْتَلْندا.- ١

 اأَمَر الَخليَفُة لِْلَفقيِر بِِصَلٍة.- ٢

أْمِس.- ٣  لََقْد اأنَْقْذَت اْبني بِال�

 َفَهّلا واَفْقَت َعلى اأْن اأساعَد اْبَنَك!- ٤

نْقاِذ اْبني.- ٥  لِساُن حاِل الرَُّجل الثَّريِّ َيقوُل: اأنا َمديٌن لََك بِاإ

، اأنَْقذ، اأساعَد، اإِلى، اأْن، اأنا(؛  أْمِثَلِة الّسابَِقِة )اإْسُكْتَلْندا، اأَقلَّ نََة في ال�  بُِملاَحَظِتنا الكلماِت الُمَلوَّ

ِلها؛ نَِجُد َكِلَمَة )اإْسُكْتَلْندا( اْسماً؛ لِذلَِك جاَءِت الَهْمَزُة  نَِجُدها َقْد َبَداأْت بَِهْمَزِة َقْطٍع، َوِعْنَد َتاأمُّ

في َجميِع الَكِلماِت الّسابَِقِة َهْمَزَة َقْطٍع، اأّما َكِلَمُة )اأَمَر( َفَنِجُدها ِفْعلاً ماضياً ثُلاثّياً، َوَكِلَمُة 

ُرباعّياً، واأّما َكِلَمُة )اأساعَد( َفهي ِفْعٌل ُمضارٌِع، كما نُلاِحُظ اأنَّ  )اأنَْقذ( نَِجُدها ِفْعلاً ماضياً 

َكِلَمتي )اإِلى، اأْن( َحْرفاِن، اأّما َكِلَمُة )اأنا( َفهي َضميٌر؛ لِذلَِك جاَءْت َهْمَزتُُه َهْمَزَة َقْطٍع.

:      

ِمْن َمواِضِع َهْمَزِة الَقْطِع:

أْسماءُ الَعْشَرةُ.- ١ أْسماء، ِمْثُل: اأْحَمد ، اأمٌّ ، اإِْبراهيم ، اأَمل ..، وُيْسَتثنى ِمْن ذلَِك ال� ُمْعَظُم ال�

، اأيّاَن.- ٢ ، اأيَن، اأيُّ ْرِط، ِمْثُل: اأنَْت، اأنُتنَّ َجميُع الّضمائِِر، واأْسماِء ال�ْسِتفهامِ، والشَّ

، ِمْثُل: اأَخَذ، اأَكَل، اأِسَف. - ٣ الِفْعُل الثُّلاثيُّ

ماضي الِفْعِل الرُّباعيِّ َواأْمُرُه، ِمْثُل: اأْكَرَم اأْكِرْم، اأْبَصَر اأْبِصْر، اأْشَرَف اأْشِرْف.- ٤

الِفْعُل الُمضاِرُع، ِمْثُل: اأْدُرُس، اأَتَعلَُّم، اأْجَتِمُع، اأْسَتْعِلُم.- ٥

، اإلّ�، اأْم، اأما ...، وُيْسَتثنى ِمْن ذلَِك َهْمَزُة )ال( - ٦ َجميُع الُحروِف، ِمْثُل: اإِنَّ

التَّْعريِف ِعْنَد اْقِترانِها بال�ْسِم.
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آتَيِة:  أْمِثَلِة ال�  نُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِة كُلِّ َهْمَزِة َقْطٍع في ال�

اأيَن اأبوَك َواأمَُّك يا اإِْسماعيُل؟- ١

اأِحبُّ ِقراَءَة الِقَصِص الُمَتْرَجَمِة.- ٢

اأطالُِب بَِتْحريِر ال�أْسرى، َواأْدعو لَُهْم بِالَفَرِج، َواأَتَمنّى اأْن َيْنَتِصروا.- ٣

اأنُتنَّ َتْحِرْصَن َعلى ِرضا اللِه، وَتْقواُه.- ٤

اْحِرْص َعلى ُمجالََسِة ال�أخياِر، َواأنِْزلُْهْم في َقْلِبَك َوِوْجدانَِك.- ٥

نَِة في النَّصِّ ال�آتي:  نَُميُِّز نُْطقاً، ثُمَّ ِكتاَبًة َبيَن َهْمَزَتي الَوْصِل َوالَقْطِع في الَكِلماِت الُمَلوَّ

ُد بالماِء  ُد لِرحلاتِِه الَّتي َيْنوي اْن يقوَم بها، َوكُلُّ امرٍئ اذا اْرتحَل َيتزوَّ ُيِعدُّ ال�نْساُن َوُيَمهِّ

ِد بالماِء  والطَّعاِم، َوَكذلَك َتْفَعُل الَحيواناُت، فاذا اْقَترَب َمْوِعُد الِهجرِة، اقبَل  اْفراُدها  َعلى التَّزوُّ

رِب  َع نَتيجَة اتِّصاِل اأفراِد الَقطيِع او السِّ والطَّعاِم، َفَتكبُر اجساُمها َوَتْقوى، ثمَّ ل� َتْلَبُث اْن َتَتجمَّ

َبْعِضها بَِبْعٍض بَِطريَقٍة ما، مثل اْصداِر اْصواٍت او نََغماٍت ُمَعيَّنٍة، او َعَمِل اشاراٍت او َحَركاٍت 

ُع َوحان الَوْقُت، َبَداأْت ِهْجرتُها الَّتي ل� َتنَتهي.  ْت واْكَتَمَل التَّجمُّ َمْوروَثٍة. حتَّى اذا ما اْسَتعدَّ
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الَخطُّ 

ْقعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرَفْي )ب، س(:  آتَي بَِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بخطِّ الرُّ عِريَّ ال� نَْكتُب الَبْيَت الشِّ

)اأبو الفتح البستّي(
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ًة َحْوَل ما َيقوُم بِِه التِّْلميُذ في اإِماَطِة ال�أذى َعِن الطَّريِق.  نَْكُتُب ِقصَّ

ْنَتْرنِت َعْن َتْجِرَبِة ع�لٍِم ِمْن ُعَلم�ِء الَعَرِب َوالُمْسِلميَن في   َنش�ٌط: َنْبَحُث في ال�إ
. َمج�ِل الطِّبِّ



5٠

الَوْحَدُة الخ�ِمَسُة

وتِيُّ التَّلوُُّث الصَّ

ال�ْسِتم�ُع

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�  نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )َتْرشيُد اْسِتْهلاِك المياِه(، َونُجيُب َعِن ال�

ما اأْسباُب َتفاقُِم اأْزَمِة الِمياِه في العالَِم؟- ١

ُحهما. - ٢ أْرِض َشْكلاِن. نَُوضِّ لِْلِمياِه َعلى ال�

لِماذا ُيَعدُّ الماُء الَعموَد الِفْقِريَّ لِلَحياِة؟- ٣

ماذا نَْقِصُد بَِتْرشيِد اْسِتْهلاِك الِمياِه؟- ٤

ْسلاِميُّ بَِتْرشيِد اْسِتْهلاِك الِمياِه، نَُدلُِّل َعلى ذلك.- ٥ اْهَتمَّ الّديُن ال�إِ

يَِّة الِمياِه، َوَضروَرِة َتْرشيِد اْسِتْهلاِكها؟- ٦ َكْيَف َيِتمُّ نَْشُر الَوْعِي بِاأَهمِّ

أْجياِل القاِدَمِة فيما َيَتَعلَُّق بِالِمياِه؟- ٧ ما واِجُبنا نَْحَو ال�

نَْقَتِرُح ُحلول�ً ناِجَعًة لَِتْرشيِد اْسِتْهلاِك الَمياِه.- ٨



5١

وتِيُّ التَّلوُُّث الصَّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــاُرُه  ــُه، واأســباُبُه، واآث ــُث: َمفهوُم ــْن َحْي ، ِم ــيِّ وتِ ِث الصَّ ــوُّ ــرَة التَّل ــُة ظاِه ــاَوُل هــذِه الَمقالَ َتَتن
ــُه. ــدِّ ِمْن ــُة الَح ــراُرُه، َوَكْيفيَّ واأْض



5٢

وتِيُّ التَّلوُُّث الصَّ
                                                                            

)الُمؤلِّفون(

البيِئيِّ في  النّاِدي  َعِن  ُمَمثَّلاً  الَمْدَرِسيَِّة  ذاَعِة  ال�إِ َة  ِمَنصَّ َعْمٌرو  اْعَتَلى 

َوَقد  بِِثَقٍة،  )الَمْيكروفون(  بِالِمْجهارِ  َفاأْمَسَك  َكِلَمَتُه،  لُِيْلِقَي  الَمْدَرَسِة؛ 

اْرَتَسَمِت اْبِتساَمٌة َعلى ُمَحّياُه، َوانَْطَلَق َصْوتُُه قائِلاً: لََقد َشِهَد عالَُمنا  ِفي 

ِم  ُمْذِهلاً، َوَمَع هذا التََّقدُّ راً َحضارِيّاً  الَقْرِن الُمْنَصِرِم َتَقدُّماً ِصناِعّياً، َوَتَطوُّ

ِث  ، َوالتََّلوُّ ِث المائِيِّ َدِة: َكالتََّلوُّ ُث البيِئيُّ بُِصَورِِه، َواأْشكالِِه الُمَتَعدِّ َظَهَر التََّلوُّ

. ْوتِيِّ ِث الصَّ ِث التُّْرَبِة، َوالتََّلوُّ ، َوَتَلوُّ الَهوائِيِّ

لِِزياَدِة  ِفيِه؛  َمْرغوٍب  َغْيِر  َصْوٍت  كُلُّ  بِاأنَُّه  وتيُّ  الصَّ ُث  التَّلوُّ َوُيَعرَُّف 

تِِه، َوُخروِجِه َعِن الَماأْلوِف، َوَعِن ال�أْصواِت الطَّبيِعيَِّة الَّتي اْعتاَد  تِِه َوِشدَّ ِحدَّ

َدٍة ِمْن اأْشَهِرها )الّديِسْبل( الَّذي  نْساُن َسماَعها، َوُيقاُس بَِمقاييَس ُمَتَعدِّ ال�إِ

ْوِت. ِة الصَّ ُيَعرَُّف بِاأنَُّه الِوْحَدُة الُمْسَتْخَدَمُة لِِقياِس ِشدَّ

ْوتِيِّ َيْوماً َبْعَد َيْوٍم بِاْزِدياِد َمصاِدِرِه، َوِمْنها  ِث الصَّ َتْزداُد ُمْشِكَلُة التََّلوُّ

َوَوسائُِل  ْوِت،  الصَّ َوُمَكبِّراُت  الثَّقيَلُة،  آل�ُت  َوال� ناِعيَُّة،  الصِّ الُمْنَشاآُت 

تُْصِدُرُه  لِما  َوالِقطاراِت؛  َوالطّائِراِت،  َوالحاِفلاِت،  َكالَمْرَكباِت،  النَّْقِل، 

آذاَن، اإِضاَفًة اإِلى اأْصواِت الَمداِفِع  ِمْن اأْصواٍت َوموسيقا صاِخَبٍة َتُصكُّ ال�

واريِخ في الُحروِب الَّتي تُثيُر الَهَلَع َوالَفَزَع َبْيَن النّاِس. َوالصَّ

َدٌة، فقْد ُيَؤّدي التََّعرُُّض لَُه   ْوتِيِّ اآثاٌر َسْلِبيٌَّة، َواأْضراٌر ُمَتَعدِّ ِث الصَّ لِلتََّلوُّ

ْمِع الُجْزئِيِّ َوالُكلِّيِّ  صاَبِة بِاأْمراٍض ِمْن اأْبَرِزها فُْقداُن السَّ بِاْسِتْمراٍر اإِلى ال�إِ

كَِّر فيِه،  ِم، َوِزياَدُة نِْسَبِة السُّ الُمَؤقَِّت َوالّدائِِم، َوَكذلَِك اْرتِفاُع َضْغِط الدَّ

عوَر  ؛ ما ُيَسبُِّب الشُّ َوالتَّاأثيُر َعلى النَّوِم، َواإِْحداُث  َتَهيٍُّج في الِجهاِز الَعَصِبيِّ

بِالَقَلِق َوالتََّوتُِّر...

ُمَحّياُه: َوْجُهُه.

ُمْذِهلاً: ُمْدِهشاً.

آذاَن: تُْؤذيها. َتُصكُّ ال�

الِقراَءُة



5٣

وتِيُّ التَّلوُُّث الصَّ
                                                                            

)الُمؤلِّفون(

البيِئيِّ في  النّاِدي  َعِن  ُمَمثَّلاً  الَمْدَرِسيَِّة  ذاَعِة  ال�إِ َة  ِمَنصَّ َعْمٌرو  اْعَتَلى 

َوَقد  بِِثَقٍة،  )الَمْيكروفون(  بِالِمْجهارِ  َفاأْمَسَك  َكِلَمَتُه،  لُِيْلِقَي  الَمْدَرَسِة؛ 

اْرَتَسَمِت اْبِتساَمٌة َعلى ُمَحّياُه، َوانَْطَلَق َصْوتُُه قائِلاً: لََقد َشِهَد عالَُمنا  ِفي 

ِم  ُمْذِهلاً، َوَمَع هذا التََّقدُّ راً َحضارِيّاً  الَقْرِن الُمْنَصِرِم َتَقدُّماً ِصناِعّياً، َوَتَطوُّ

ِث  ، َوالتََّلوُّ ِث المائِيِّ َدِة: َكالتََّلوُّ ُث البيِئيُّ بُِصَورِِه، َواأْشكالِِه الُمَتَعدِّ َظَهَر التََّلوُّ

. ْوتِيِّ ِث الصَّ ِث التُّْرَبِة، َوالتََّلوُّ ، َوَتَلوُّ الَهوائِيِّ

لِِزياَدِة  ِفيِه؛  َمْرغوٍب  َغْيِر  َصْوٍت  كُلُّ  بِاأنَُّه  وتيُّ  الصَّ ُث  التَّلوُّ َوُيَعرَُّف 

تِِه، َوُخروِجِه َعِن الَماأْلوِف، َوَعِن ال�أْصواِت الطَّبيِعيَِّة الَّتي اْعتاَد  تِِه َوِشدَّ ِحدَّ

َدٍة ِمْن اأْشَهِرها )الّديِسْبل( الَّذي  نْساُن َسماَعها، َوُيقاُس بَِمقاييَس ُمَتَعدِّ ال�إِ

ْوِت. ِة الصَّ ُيَعرَُّف بِاأنَُّه الِوْحَدُة الُمْسَتْخَدَمُة لِِقياِس ِشدَّ

ْوتِيِّ َيْوماً َبْعَد َيْوٍم بِاْزِدياِد َمصاِدِرِه، َوِمْنها  ِث الصَّ َتْزداُد ُمْشِكَلُة التََّلوُّ

َوَوسائُِل  ْوِت،  الصَّ َوُمَكبِّراُت  الثَّقيَلُة،  آل�ُت  َوال� ناِعيَُّة،  الصِّ الُمْنَشاآُت 

تُْصِدُرُه  لِما  َوالِقطاراِت؛  َوالطّائِراِت،  َوالحاِفلاِت،  َكالَمْرَكباِت،  النَّْقِل، 

آذاَن، اإِضاَفًة اإِلى اأْصواِت الَمداِفِع  ِمْن اأْصواٍت َوموسيقا صاِخَبٍة َتُصكُّ ال�

واريِخ في الُحروِب الَّتي تُثيُر الَهَلَع َوالَفَزَع َبْيَن النّاِس. َوالصَّ

َدٌة، فقْد ُيَؤّدي التََّعرُُّض لَُه   ْوتِيِّ اآثاٌر َسْلِبيٌَّة، َواأْضراٌر ُمَتَعدِّ ِث الصَّ لِلتََّلوُّ

ْمِع الُجْزئِيِّ َوالُكلِّيِّ  صاَبِة بِاأْمراٍض ِمْن اأْبَرِزها فُْقداُن السَّ بِاْسِتْمراٍر اإِلى ال�إِ

كَِّر فيِه،  ِم، َوِزياَدُة نِْسَبِة السُّ الُمَؤقَِّت َوالّدائِِم، َوَكذلَِك اْرتِفاُع َضْغِط الدَّ

عوَر  ؛ ما ُيَسبُِّب الشُّ َوالتَّاأثيُر َعلى النَّوِم، َواإِْحداُث  َتَهيٍُّج في الِجهاِز الَعَصِبيِّ

بِالَقَلِق َوالتََّوتُِّر...

ُمَحّياُه: َوْجُهُه.

ُمْذِهلاً: ُمْدِهشاً.

آذاَن: تُْؤذيها. َتُصكُّ ال�

َولِلتَّْخفيِف ِمْن اآثاِر َهذِه الظَّاِهَرِة؛ ل� ُبدَّ ِمْن نَْشِر الَوْعِي بَمخاِطِرها، 

ّياراِت  السَّ َكاأْبواِق  الُمْزِعَجِة  ال�أْصواِت  اْسِتْخداِم  َوَتَجنُِّب  ِمْنها،  والَحدِّ 

الُمُدِن  نْشاِء  بِاإِ الُحكوماُت  َوَتقوُم  ْفَو،  الصَّ َوتَُعكُِّر  الُهدوَء،  تُْفِسُد  الَّتي 

َعِن  َبعيداً  الثَّقيَلِة  الُمواَصلاِت  َوسائِِل  َوُطُرِق  َوالَمطاراِت،  ناِعيَِّة،  الصِّ

َكِنيَِّة. الَمناِطِق السَّ

يَِّة، اإِْذ ُيساِعُد  أَهمِّ ْوتِّي اأْمٌر في غاَيِة ال� ِث الصَّ اإِنَّ الَحدَّ ِمْن ظاِهَرِة التََّلوُّ

لوِك  َعلى التَّْركيِز، َوَيْبَعُث راَحًة في النَّْفِس، َوَيْعِكُس صوَرًة اإِيجابِيًَّة َعِن السُّ

 . الُمْجَتَمعيِّ

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

آتَِيِة: أْسئلِة ال�  نُجيُب عِن ال�

 َكْيَف َبدا َعْمٌرو َوُهَو ُيْلقي َكِلَمَتُه؟ 

؟ ناِعيِّ َوالَحضاِريِّ ِر الصِّ ْلِبيَُّة الُمَتَرتَِّبُة َعلى التََّطوُّ آثاُر السَّ  ما ال�

. ِث البيِئيِّ  نَْذكُُر اأْبَرَز اأنْواِع التََّلوُّ

. ْوتِيَّ َث الصَّ  نَُعرُِّف التََّلوُّ

. ْوتِيِّ ِث الصَّ ُح َمصاِدَر التََّلوُّ  نَُوضِّ

نْساِن. ْوتِيِّ َعلى ال�إِ ِث الصَّ  نَْذكُُر َثلاَثًة ِمْن اآثاِر التََّلوُّ

؟ ْوتِيِّ ِث الصَّ  ما قيَمُة نَْشِر الَوْعِي بَِمخاِطِر التََّلوُّ
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، َفماذا َتْفَعُل؟ ْوتِيِّ ِث الصَّ  تُْسِهُم الُحكوماُت في الَحدِّ ِمَن التََّلوُّ

؟ وتيِّ ِث الصَّ يجابِيَُّة الُمَتَرتَِّبُة َعلى الَحدِّ ِمْن ظاِهَرِة التََّلوُّ آثاُر ال�إ  ما ال�

آثاَر الُمَتَرتَِّبَة َعلى ذلَِك. ُح ال� َكِنيَِّة َبْعُض الِوَرِش َوالَمصانِِع، نَُوضِّ  َتْنَتِشُر في الَمناِطِق السَّ

ْوتِيِّ في الَحيِّ الَّذي نَْسُكُن فيِه. ِث الصَّ  نَْقَتِرُح ُحلوَل�ً لِْلَحدِّ ِمْن اآثاِر التََّلوُّ

آتَِيِة:  نَُبيُِّن َراأَْينا في الَمواِقِف ال�

باِح الباِكِر. ْوِت في الصَّ ٌل َيْسَتْخِدُم ُمَكبَِّر الصَّ بائٌِع ُمَتَجوِّ اأ- 

ب-  سائٌِق َيْسَتْخِدُم بوَق َسّياَرتِِه قُْرَب الَمْشفى.

عاَدِة في َحْفِل ِزفاِف اْبِنِه. ج-  اأٌب َيْرفُُض اإِْطلاَق الرَّصاِص؛ َتْعبيراً َعِن السَّ

َرٍة ِمَن اللَّْيِل. واِرِع َحتّى ساَعٍة ُمَتاأخِّ أْفراِح في الشَّ د-  اإِقاَمُة َحَفلاِت ال�

هـ- اأمٌّ َتْطلُُب ِمَن اْبَنِتها َخْفَض َصْوِت الِمْذياِع.

َشباٌب َيْصُرخوَن َوَيْهِتفوَن لَْيلاً ِخلاَل ُمشاَهَدتِِهْم ُمباَرياِت كَُرِة الَقَدِم. و- 

  

آتَِيِة: ُح َمْعنى َكِلَمِة )الَحّد( في الُجَمِل ال�  نَُوضِّ

ْوتِيِّ اأْمٌر ل� َمَفرَّ ِمْنُه. ِث الصَّ اأ- اإِنَّ الَحدَّ ِمْن ظاِهَرِة التََّلوُّ

ب- اتََّفَق الَفّلاحاِن َعلى اإِنْشاِء ِسياٍج؛ لَِيكوَن َحّداً َبْيَن اأْرِضِهما.

ْيِف قاِطٌع. ج- َحدُّ السَّ
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حيَحِة، فيما َياأتي: جاَبِة الصَّ  نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرمِز ال�إِ

ماً ِصناِعّياً". الَمْقصوُد بـَكِلَمِة )الُمْنَصِرم(: اأ- " لََقْد َشِهَد عالَُمنا ِفي الَقْرِن الُمْنَصِرِم َتَقدُّ

١- الحالي.          ٢- الُمْنَتهي.         ٣- الّلاِحِق.           ٤- الَقديِم.

ْوتِيُّ ُهَو كُلُّ َصْوٍت َغْيِر َمْرغوٍب فيِه"، ُمراِدُف التَّْركيِب )َمْرغوٍب فيِه(: ُث الصَّ ب- "التََّلوُّ

١- ُمْرَتِفٌع.         ٢- َمْكروٌه.           ٣- َمْحبوٌب.            ٤- ُمْزِعٌج.

ذاَعِة الَمْدَرِسيَِّة؛ لُِيْلِقَي َكِلَمَتُه"، َعلاَقُة الُجْمَلِة الثّانَِيِة بِال�أولى: َة ال�إِ ج- "اْعَتلى َعْمٌرو ِمَنصَّ

١- َتاأْكيٌد.         ٢- َتَضاٌد.            ٣- َتراُدٌف.             ٤- َتْعليٌل.

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

َعلام�ُت اإِْعراِب الِفْعِل الُمض�رِِع ال�أْصليَُّة

نَِة:    آتَِيَة، َونُلاِحُظ علاماِت اأواِخِر الَكِلماِت الُمَلوَّ أمثلَة ال� نقراأ ال�

وتّي ؛ لُِتَعلَِّقها في الَمْدِرَسِة.- ١  َتْكُتُب الطّالِبُة ل�ِفَتًة َحْوَل التََّلّوِث الصَّ

 األَْتِزُم باأْن اأْخِفَض َصْوَت التِّْلفاِز؛ كي اأْحَتِرَم جيرانَنا.- ٢

رورِة.- ٣  اأيُّها الّسائُِق، ل� َتْسَتْخِدْم بوَق َسّياَرتَِك اإلّ� ِعْنَد الضَّ

ْوضاِء.- ٤  لُِنشاِرْك َجميعاً في َحْمَلِة ُمكاَفَحِة الضَّ

ْوضاِء اإِلّ� في الَعْصِر الَحديِث.- ٥  لَْم َتْظَهْر ُمْشِكَلُة الضَّ

 َيْنَتِسُب عاِدٌل اإِلى َجْمعيٍِّة بيئيٍَّة.- ٦

أْفعاَل الُمضاِرعَة: )َتْكُتُب، األَْتِزُم، َيْنَتِسُب( اأْفعاٌل  نََة؛ نَِجُد اأنَّ ال�   بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

ُة، َكما اأنَّ )تَُعلَِّق، اأْخِفَض، اأْحَتِرَم( َمْنصوَبٌة، َوَعلاَمُة  مَّ ُمضاِرعٌة َمْرفوَعٌة، َوَعلاَمُة َرْفُعها الضَّ

أْفعاُل الُمضاِرعُة: )َتْسَتْخِدْم، نُشاِرْك، َتْظَهْر( َفهَي َمْجزوَمٌة، َوَعلاَمُة  ا ال� نَْصِبها الَفْتَحُة، اأمَّ

كوُن. َجْزِمها السُّ
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	 الِفْعُل الُمضارُِع: ُهَو الِفْعُل الَّذي َيْحُدُث في الزََّمِن الحاِضِر، اأِو الُمْسَتْقَبِل.

نَْصِبها  َوَعلاَمُة  ُة(،  مَّ )الضَّ هَي  الُمضاِرعِة  أْفعاِل  ال� لَِرْفِع  أْصليَُّة  ال� الَعلاَمُة   	

كوُن(. أْصليَُّة )السُّ أْصليَُّة )الَفْتَحُة(، َؤَعلاَمُة َجْزِمها ال� ال�

	 َمْلحوَظٌة: توَجُد اأْفعاٌل ُمضارَِعٌة تُْعَرُب بَِحَركاٍت )َفْرعيٍَّة(، َسَنَتَعرَُّف اإِلَيها ل�ِحقاً.

 َتْدرْيب�ٌت 

أْفعاَل الُمضاِرَعَة، َونَُصنُِّفها َوْفَق الَجْدوِل اأْدناُه: آتَيَة، َونَْسَتْخِرُج ِمْنها ال�  نَْقَراأ الِفْقَرَة ال�

ِث البيئيِّ بِهذا الَحْجِم َكما الَيوَم، وهِذِه الُمْعِضَلُة َتَتفاَقُم  لَْم تُواِجْه ِفَلْسطيُن ُمْشِكلَة التَّلوُّ

َيوماً َبْعَد َيوٍم؛ بِِفْعِل ُمماَرساِت الِ�حِتلاِل، وُمماَرساِت ِفئٍة ِمْن اأبناء َشْعِبنا؛ لِذا َيِجُب َعَلينا اأْن 

نَْنُشَر  اأْن  َكذلَِك  وَعَلينا  اإْعلامّياً،  َجرائَِمُه  َونَْكِشَف   ، الُمْحَتلِّ ُمماَرساِت  اأماَم  َمنيعاً  َسّداً  نَِقَف 

، َولُيْسِهْم كُلٌّ ِمنَّا ِفي الُمحاَفَظِة على بِيَئِتِه  الَوْعَي البيئيَّ بِيَن ُمْخَتَلِف ِفئاِت ُمْجَتَمِعنا الِفَلْسطينيِّ

أْرِض الُمباَرَكِة بَِسلاٍم. الُمحيَطِة؛ اإِذا اأَرْدنا اأْن نَعيَش َعلى هِذِه ال�

ْعرابيَُّةالِفْعُل الُمضاِرُع أْصليَُّةحالَُتُه ال�إِ َعلاَمُة اإِْعرابِِه ال�

كوُنَمجزوٌمتُواِجْه السُّ
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ِل، َوما ُيناِسُبها في الَعُموِد الثّاني، فيما َياأْتي: أوَّ  نَِصُل بِيَن الِعباَرِة في الَعُموِد ال�

ُل  أوَّ الَعموُد الثّانيالَعموُد ال�

كوُن.حال�ُت اإِْعراِب الِفْعِل الُمضاِرِع، هَي: ُة، َوالَفْتَحُة، السُّ مَّ الضَّ

في  الُمضاِرَعُة،  أْفعاُل  َوال� أْسماُء،  ال� َتْشَتِرُك 
أْصلَيَتيِن: عراِب ال� علاَمَتي ال�إ

ِفْعٌل ُمضاِرٌع َمْجزوٌم.

أْفعاِل الُمضاِرَعِة.َكَلَمُة )تُْزِعْج( في ِعباَرِة "ل� تُْزِعْج جيرانََك" ال�

أْصليَُّة لِلِفْعِل الُمضاِرع، هَي: ُة، َوالَفْتَحُة.الَعلاماُت ال� مَّ الضَّ

ٌة بِـَجزِم كوُن َعلاَمٌة اأْصليٌَّة خاصَّ الّرْفُع، والنَّْصُب، والَجْزُم.السُّ

 

 

 

 

 

ْملاُء   ال�إِ

َهْمَزُة )اْبن، َواْبَنة(

نََة فيها:  آتيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال�  نَْقَراأ ال�

أولى الَمْجموَعُة الثّانَيُةالَمْجموَعُة ال�

ذاَعِة ١- خالُِد ْبُن الوليِد قائٌِد ُشجاٌع. ال�إِ َة  ِمَنصَّ َعْمٌرو  َعّمي  اْبُن  اْعَتلى   -١

الَمْدَرِسيَِّة.

٢- اْبَنُة جيرانِنا َطبيَبٌة بارَِعٌة.٢- اأْسماُء ْبَنُة اأبي َبْكٍر ِهي ذاُت النِّطاَقيِن.

٣- اْشُتِهَر اأميُر الُمْؤِمنيَن ثاني الُخَلفاِء الرّاِشدين ُعَمُر ٣- يا ْبَن ِفَلْسطيَن، نَُعلُِّق َعَليَك اآمالَنا.

اْبُن الَخطّاِب بِالَعْدِل.
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نََة َعلى التّْرتيِب )ْبُن، ْبَنُة، ْبَن(    بُِملاَحَظِتنا اأْمِثَلَة الَمْجموَعِة ال�أولى؛ نَِجُد اأنَّ الكِلماِت الُمَلوَّ

َقْد ُحِذفْت ِمْنها َهْمَزُة الَوْصِل ِكتابًة، لِكنَّها َبقيْت نُْطقاً؛ َوَيْرِجُع َسَبُب ذلَِك اإِلى اأنَّ )ْبُن، 

أّوِل والثّاني َقْد َوَقعتا َبْيَن اْسَميِن َعَلَميِن، اأّما َسَبُب َحْذِف َكِلَمِة )ْبَن( في  ْبَنُة( في الِمثالَيِن ال�

الِمثاِل الثّالِث؛ فِلاأنَّها ُسِبَقْت بَِحْرِف نِداٍء. 

نََة فيها َعلى التّْرتيِب )اْبُن، اْبَنُة، اْبُن( َقْد    اأّما اأْمِثَلُة الَمْجموَعِة الثّانَيِة َفَنِجُد اأنَّ الكِلَماِت الُمَلوَّ

أّوِل والثّاني  َثَبَتْت فيها َهْمَزُة الَوْصِل؛ َوَيْرِجُع َسَبُب ذلَِك اإِلى اأنَّ )اْبُن، اْبَنُة( في الِمثالَيِن ال�

لَْم َتَقْع كُلٌّ ِمْنُهما َبْيَن اْسَميِن َعَلَميِن، اأّما َكِلَمُة )اْبُن( في الِمثاِل الثّالِث َفَقْد َوَقَعْت َبيَن 

ْطِر التّالي؛  ْطُر، وكُِتَبْت )اْبُن( في بِداَيِة السَّ َل انَْتهى بِِه السَّ أوَّ اْسميِن َعَلَميِن، لِكنَّ الَعَلَم ال�

لِذلَِك َثَبَتْت َهْمَزتُها، َولَْم تُْحَذْف.

تُْحَذُف َهْمَزُة )اْبن، َواْبَنة(، اإِذا:- ١

َب خالُِد ْبُن الَوليِد َسْيَف اللّه  اأ-  َوَقَعْت َبيَن َعَلَميِن في َسْطٍر واِحٍد، ِمْثل: لُقِّ

الَمْسلوَل.

ب- ُسِبَقْت بَِحْرِف نِداٍء، ِمْثل: يا ْبَنَة الُقْدِس، رابِطي في الَمْسِجِد ال�أْقصى.

َتْثُبت َهْمَزُة )اْبن، َواْبَنة(، اإِذا:- ٢

اأ-  لَْم َتَقْع َبيَن َعَلَميِن، ِمْثل: َزاَرنا اْبُن خالي َيوَم الُجْمَعِة.

أَمويَِّة ُهَو الَخليَفُة ُمعاوَيُة  ولَِة ال� ُس الدَّ ْطِر، ِمْثل: ُمَؤسِّ ِل السَّ ب- َوَقَعْت في اأوَّ

     اْبُن اأبي ُسْفياَن.

ف�ئِدٌة ُلَغويٌَّة

َفُتْصِبُح  َمْفتوَحٍة؛  بِتاٍء  َوتُْنَطَق  تُْكَتَب  اأْن  َيجوُز  )ْبَنة(  َهْمَزِة  َحْذِف  ِعْنَد 

)( اآِمَنُة بِْنُت َوْهٍب. )بِْنَت(، ِمْثُل: والَِدُة النَِّبيِّ



59

 َتْدرْيب�ٌت 

 نَْمَلاأ الَفراَغ بَِكِلَمِة )اْبن، اأْو اْبنة( َمَع ُمراعاِة َمواِضِع اإِْثباِت َهْمَزتِها َوَحْذِفها، فيما َياأْتي:

أْخلاِق.- ١ كي بَِمكاِرِم ال� يا ................بِلادي، َتَمسَّ

بياِن.- ٢ ُل َمْن اأْسلَم ِمَن الصِّ َعِليُّ ................ اأبي طالٍِب اأوَّ

٣ -. األَّف ................ سينا ِكتاَب القانوِن في الطِّبِّ

 ................ جيرانِنا ِمْن َصديقاِت الَمْكَتَبِة الَمْدَرِسيَِّة.- ٤

 نَْذكُُر َسَبَب اإِْثباِت َهْمَزِة )اْبن، َواْبنة(، َوَسَبَب َحْذِفها، فيما َياأْتي:

اْبُن َسعيٍد اأَحُد الُمشاِركيَن في نادي اللَُّغِة الَعَربِيَِّة.- ١

................................................................................................................

ذاُت النِّطاَقْيِن ِهَي اأْسماُء ْبَنُة اأبي َبْكٍر.- ٢

................................................................................................................

لاة ِفي الَمْسِجِد ال�أْقصى.- ٣ يا ْبَنَة الِكراِم، واِظْب َعلى الصَّ

................................................................................................................

في  َيكوُن  بَِحْيث  َعْنُهْم،  َدَرْسنا  الَّذيَن  حاَبِة  َوالصَّ القاَدِة  ِمَن  َخْمَسٍة  اأْسماَء  نَْكُتُب    

اأْسمائِِهْم )اْبن، اأِو اْبَنة(.



٦٠

الَخطُّ 

ْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرِف )ع(:  آتَِيَة بَِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بَِخطِّ الرُّ نَْكُتُب الِعباَرَة ال�



٦١

 التَّْعبيُر

ْوتِيِّ في الَمْدَرَسِة َوُمحيِطها. ِث الصَّ  نَْكُتُب اأْرَبَع ل�ِفتاٍت َحوَل الَحدِّ ِمْن ظاِهَرِة التََّلوُّ

. ْوتِيِّ َعلى الُمْجَتَمِع الِفَلْسطيِنيِّ  َنش�ٌط: نُن�قُِش َت�أْثيَر التََّلوُِّث الصَّ



٦٢

الَوْحَدُة الّس�ِدَسُة

َسن�ِبُل الِحْكَمِة

ال�ْسِتم�ُع

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ُب َولََدْيِه( َونُجيب َعِن ال�  نَْسَتِمُع اإِلى نصٍّ بُِعْنواِن )الماأموُن َوُمَؤدِّ

ُة الَّتي اأوَكَل الَخِليَفُة الَماأْموُن َيْحيى ْبِن ِزياٍد الَفّراء بها؟- ١ َما الَمَهمَّ

َعلاَم َتناَفَس اْبنا الَماأْموِن؟ َوَعلاَم اتََّفقا؟- ٢

َر الَفّراُء َعَمَل ابَني الَماأْموِن؟- ٣ بِماَذا َبرَّ

ُهم ِعْنَد الَماأْموِن؟- ٤ َمْن اأَعزُّ النّاِس ِعْنَد الَفّراِء؟ َوَمْن اأَعزُّ

ُدها.- ٥ َذَكَر الَخليَفُة َثلاَثَة اأموٍر ل� َيْنَبغي لِلرَُّجِل اأْن َيْكَبَر َعْنها، نَُعدِّ

َمها الَخليَفُة ل�ْبَنيِه، ولُِمعلِِّمِهما؟- ٦ ما الُمكافاأُة الَّتي َقدَّ

نَْقَتِرُح ُعْنواناً اآخَر لِلنَّصِّ الَمْسموِع.- ٧



٦٣

قاَل َتعالى: ﴿ې  ې  ې  ېى﴾

)البقرة: ٢٦٩(

َسن�ِبُل الِحْكَمِة

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

نْســاِن بِهــا ُمْنــُذ  َيَتنــاَوُل النَّــصُّ نَْشــاأَة الِحْكَمــِة، َواْهِتمــاَم ال�إ
ــمَّ  ــاِن، ثُ نْس ــاِة ال�إ ــي َحي ــِة ف ــَة الِحْكَم يَّ ــُن اأَهمِّ ــا ُيَبْي ــَدِم، َكَم الِق

أِمــِم. َيْعــِرُض لَنــا طائَِفــًة ِمــَن الِحَكــِم لَِعــَدٍد ِمــَن ال�



٦4

َسن�ِبُل الِحْكَمِة

                                          )الُمَؤلِّفون(

نيَن والَبَشريَُّة َتْحَظى بالُمفكِّريَن َوالنَّوابِِغ الَّذيَن نََقشوا  ُمْنُذ اآل�ِف السِّ

ِحْكَمَتُهْم َعلى الَحَجِر، اأو َخطُّوها َعلى ُجلوِد الَحَيوانَاِت، اأو َكَتبوها َعلى 

نيَن َوقَف  آلِة الكاتَِبِة، َوُمْنُذ اآل�ِف السِّ دوها َعلى ال� ، اأو نَضَّ َوَرِق الَبرديِّ

أمراِء  وال� َوالُملوِك  لاِطيِن  السَّ اإِزاَء  َوَجَلسوا  َيِعظوَن،  الَمنابِِر  َفْوَق  هُؤل�ِء 

ُيْلقوَن الِعظاِت والَوصايا،  أْديَِرِة والُقصوِر  اأْرِوَقِة ال� َيْنَصحوَن، َوَساروا في 

َوَجَلسوا َتْحَت ِقباِب الَمساِجِد َياأُمرون بالَمْعروِف، َوَيْنَهوَن َعِن الُمْنَكِر.

ُحَكماَء  ُيخالُِج  ما  نَْفُسُه  هَو  َقديماً  الُحَكماَء  َهُؤل�ِء  َخالََج  ما  اإنَّ 

نساِن َقديماً ِهَي نَْفُسَها الَّتي تُْعَرُض  الَيْوِم؛ فالَمْوُضوعاُت الَّتي ُعِرَضْت لِْلاإ

لَُه الَيْوَم، َوالتَّجاِرُب التي َمرَّ بِها اأْجَداُدنا هي نَْفُسها التَّجاِرُب الَّتي نَُمرُّ بِها 

َحالّياً، لَِكنَّ الفاِرَق َبْيَنَنا َوَبْيَنُهم اأنَّنا َتَمكَّنّا ِمَن ال�طِّلاِع َعلى تِْلَك الِحَكِم 

لُوَن َمْعِرَفَة ما َقالَُه سابِقوُهم. أوَّ نًَة، َبْيَنما لْم َيْسَتِطِع ال� والَخواِطِر ُمدوَّ

اإنَّ الُكُتَب الَّتي َتُضمُّ في ُبُطونِها  هذِه الِحَكَم اأْشَبُه ما َتُكوُن بالَبْحِر 

الَذي َيْخَتِزُن في اأْعماِقِه اأنْقى اللاآلِِئ َواألَمَعها، والغّواُص الماِهُر هو ذلَك 

قاً بلاَغَتها، ُمْسَتْلِهماً ما  َبريَقها، ُمَتَذوِّ ساً  الَّذي َيغوُص باِحثاً عْنها، ُمتلمِّ

فيها ِمْن ِخْبَرٍة َوَتْجِربٍة َغنيٍَّة. 

دوَن  ٍة  اأمَّ َعلى  َول�  اآَخَر،  دوَن  َشْعٍب  َعلى  ِحْكراً  لَْيسْت  والِحَكُم 

نََتَعرَُّف  الُمْشترَكِة،  الَحياتيَِّة  نسانيَِّة  ال�إ التَّجاِرِب  َبْل هي ُعصاَرُة  اأْخرى، 

أْخلاقيََّة، َوَرْغَم  ُعوِب َوَتقاليَدها َوَمَعاييَرها ال� أَمِم والشُّ ِمْن ِخلالِها َعاداِت ال�

باِق  ٍة َوكلِّ َشعٍب ُخصوِصّيًة  َوِسَمًة َحضاِريًَّة، َواأنَّ ِمْضماَر السِّ اأنَّ لِكلِّ اأمَّ

أَمِم ل� حدَّ لَُه، اإلّ� اأنَّ الِحَكَم َتَظلُّ تُراثاً اإِنْسانّياً ُمْشَتَركاً  ْبداِع َبْيَن ال� في ال�إِ

أْجياِل، َيْصلُُح لِكلِّ اإنساٍن في كُلِّ َزماٍن َوَمكاٍن. ُمَتواَرثاً َبْيَن ال�

الِقراَءُة

قوَها. دوها: نَسَّ نَضَّ

الَبــردي: نَبــاٌت اْســَتْخَدَم 
الُقــَدمـــــاُء اأْوراَقـــــــُه فــي 

الِكتاَبــِة.

اأْرِوقـــــة: ُمـْفـَرُدهـــا ِرواق، 
وهــو ُركــٌن فــي َمْســجٍد 
ــم.  ــزل قدي ــٍد اأو من اأْو َمْعب

خالََج: خالََط. 



٦5

َسن�ِبُل الِحْكَمِة

                                          )الُمَؤلِّفون(

نيَن والَبَشريَُّة َتْحَظى بالُمفكِّريَن َوالنَّوابِِغ الَّذيَن نََقشوا  ُمْنُذ اآل�ِف السِّ

ِحْكَمَتُهْم َعلى الَحَجِر، اأو َخطُّوها َعلى ُجلوِد الَحَيوانَاِت، اأو َكَتبوها َعلى 

نيَن َوقَف  آلِة الكاتَِبِة، َوُمْنُذ اآل�ِف السِّ دوها َعلى ال� ، اأو نَضَّ َوَرِق الَبرديِّ

أمراِء  وال� َوالُملوِك  لاِطيِن  السَّ اإِزاَء  َوَجَلسوا  َيِعظوَن،  الَمنابِِر  َفْوَق  هُؤل�ِء 

ُيْلقوَن الِعظاِت والَوصايا،  أْديَِرِة والُقصوِر  اأْرِوَقِة ال� َيْنَصحوَن، َوَساروا في 

َوَجَلسوا َتْحَت ِقباِب الَمساِجِد َياأُمرون بالَمْعروِف، َوَيْنَهوَن َعِن الُمْنَكِر.

ُحَكماَء  ُيخالُِج  ما  نَْفُسُه  هَو  َقديماً  الُحَكماَء  َهُؤل�ِء  َخالََج  ما  اإنَّ 

نساِن َقديماً ِهَي نَْفُسَها الَّتي تُْعَرُض  الَيْوِم؛ فالَمْوُضوعاُت الَّتي ُعِرَضْت لِْلاإ

لَُه الَيْوَم، َوالتَّجاِرُب التي َمرَّ بِها اأْجَداُدنا هي نَْفُسها التَّجاِرُب الَّتي نَُمرُّ بِها 

َحالّياً، لَِكنَّ الفاِرَق َبْيَنَنا َوَبْيَنُهم اأنَّنا َتَمكَّنّا ِمَن ال�طِّلاِع َعلى تِْلَك الِحَكِم 

لُوَن َمْعِرَفَة ما َقالَُه سابِقوُهم. أوَّ نًَة، َبْيَنما لْم َيْسَتِطِع ال� والَخواِطِر ُمدوَّ

اإنَّ الُكُتَب الَّتي َتُضمُّ في ُبُطونِها  هذِه الِحَكَم اأْشَبُه ما َتُكوُن بالَبْحِر 

الَذي َيْخَتِزُن في اأْعماِقِه اأنْقى اللاآلِِئ َواألَمَعها، والغّواُص الماِهُر هو ذلَك 

قاً بلاَغَتها، ُمْسَتْلِهماً ما  َبريَقها، ُمَتَذوِّ ساً  الَّذي َيغوُص باِحثاً عْنها، ُمتلمِّ

فيها ِمْن ِخْبَرٍة َوَتْجِربٍة َغنيٍَّة. 

دوَن  ٍة  اأمَّ َعلى  َول�  اآَخَر،  دوَن  َشْعٍب  َعلى  ِحْكراً  لَْيسْت  والِحَكُم 

نََتَعرَُّف  الُمْشترَكِة،  الَحياتيَِّة  نسانيَِّة  ال�إ التَّجاِرِب  َبْل هي ُعصاَرُة  اأْخرى، 

أْخلاقيََّة، َوَرْغَم  ُعوِب َوَتقاليَدها َوَمَعاييَرها ال� أَمِم والشُّ ِمْن ِخلالِها َعاداِت ال�

باِق  ٍة َوكلِّ َشعٍب ُخصوِصّيًة  َوِسَمًة َحضاِريًَّة، َواأنَّ ِمْضماَر السِّ اأنَّ لِكلِّ اأمَّ

أَمِم ل� حدَّ لَُه، اإلّ� اأنَّ الِحَكَم َتَظلُّ تُراثاً اإِنْسانّياً ُمْشَتَركاً  ْبداِع َبْيَن ال� في ال�إِ

أْجياِل، َيْصلُُح لِكلِّ اإنساٍن في كُلِّ َزماٍن َوَمكاٍن. ُمَتواَرثاً َبْيَن ال�

الِقراَءُة

قوَها. دوها: نَسَّ نَضَّ

الَبــردي: نَبــاٌت اْســَتْخَدَم 
الُقــَدمـــــاُء اأْوراَقـــــــُه فــي 

الِكتاَبــِة.

اأْرِوقـــــة: ُمـْفـَرُدهـــا ِرواق، 
وهــو ُركــٌن فــي َمْســجٍد 
ــم.  ــزل قدي ــٍد اأو من اأْو َمْعب

خالََج: خالََط. 

الَفناِء،  على  َتْسَتْعصي  َوَسنابُِل  َطريَقُهم،  للتّائِهيَن  تُِنيُر  َقناديُل  اإنَّها 

واأشجاٌر باِسقٌة َتِعزُّ َعلى ال�ْجِتَثاِث، َيِفيُء اإلِى ِظلِِّها الَمْكدودوَن ِمْن كُلِّ 

َحَدٍب َوَصْوٍب، َيْنُشدوَن الّراَحَة. 

اإِلى  ساِمَعها  اأو  قاِرئَها  َيْدَفُع  َوداِفعاً  َوِعْبَرًة،  ِعَظًة  الِحْكَمِة  في  اإِنَّ 

ْقباِل َعلى الَفضيلِة، َوَيْبَتعُد بِِه َعِن الرَّذيَلِة، َولِذا نَرى الِحَكَم ُمعلَّقًة َعلى  ال�إِ

ُجْدراِن الَكثيِر ِمَن الَمناِزِل، والَمحالِّ التِّجاريَِّة اأو الُمَؤسساِت، َوَغْيِرها ِمَن 

ِة. َواإلَيَك طائفًة ِمَن الِحَكِم:  الَمراِفِق العامَّ

ـَــَربيَّـٌة(. َهِب اإِذا لْم َيْنبثْق ِمْنُه َيْنبوٌع؟             )ِحْكَمٌة ع * ماذا َيْنَفُع َجَبُل الذَّ
ـَــَربيَّـٌة(.                                        * َشراَرٌة َتْحرُق غابًة ُمتَّسَعًة.                                 )ِحْكَمٌة ع

أنَّها َستعيُش اأْكثَر ِمْنَك.           )ِحْكَمٌة اإِنْجليزيٌَّة(. * اعتِن جيِّداً بُِسْمَعتَك؛ ل�

ـَـَرنْـِسيٌَّة(. * الرَّحمُة تُْدِفُئ القلوَب َكما تُْدِفُئ النّاُر ال�أْجساَم.           )ِحْكَمٌة ف

داأ الَحديَد.            )ِحْكَمٌة يـونـانيَّـٌة(. * الَحسوُد َياأكُُل نَْفَسُه َكما َياأْكُل الصَّ

يُِّئ ُيلقي اللَّْوَم َعلى اأَدواتِِه.                     )ِحْكَمٌة صينيــٌَّة(. * الِحْرفيُّ السَّ

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

آتيِة: أْسئلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

ماِن؟   اأْيَن كاَن الُمفكِّروَن َوالنَّوابُغ َيَضعوَن ِحكَمُهم في َقديِم الزَّ

ا ياأتي:  نََضُع الِفعَل الَّذي كاَن َيقوُم بِِه الُمفكِّروَن اأماَم كلِّ َمكاٍن ممَّ

اأ- .................. َفْوَق الَمنابِر.

لاطين َوالملوِك. ب- .................. اإِزاَء السَّ

أْديَِرِة والُقصور ِ.  ج- .................. في  اأْرِوَقِة ال�

د- .................. َتْحَت ِقباِب الَمساِجِد.

اْجِتثاث: اْقِتلاع.

َمكدود: ُمْتَعب.

ــن  ــْوب: م ــَدٍب َوَصـ َحـــ
الِجهـــاِت كلِّهــا.



٦٦

 ما القاِسُم الُمْشَتَرُك َبْيَن ُحَكماِء الْيوِم والُحَكماِء الُقَدماِء؟ 

: فالنّاُر َتاأكُُل َبْعَضها                 اإِْن لْم َتِجْد ما َتاأْكُلُُه  َيقوُل اْبُن الُمْعَتزِّ

نَُّه اأْحَمٌق بالِحْرِص َيْنَتِحُر        َوَيقوُل اإيلّيا اأبو ماضي: َمْن لَْيَس َيْسخو بِما َتْسخو الَحياُة بِِه         َفاإِ

      نَُعيُِّن ِمَن النَّصِّ الِحْكمَة الّتي َتَتوافُق َوَمْعنى كُلِّ َبْيٍت ِمَن البيَتْيِن.

 نُناِقُش:

ليَن، وَعَدُم َتَمكُِّنه َقِديماً ِمَن ال�طِّلاَع  أوَّ نْساِن الَيْوَم ِمَن ال�طِّلاِع َعلى تُراِث ال� اأ- َتَمكُُّن ال�إ

   َعلى تُراِث َمْن َسبقوُه.

 الَهَدُف الَّذي َتْرمي اإِلَْيِه الِحْكَمُة القائلُة: َشراَرٌة َتْحِرُق غابًة ُمتَِّسعًة.ب- 

 نُوظُِّف َتْعبيَر "َحَدٍب َوَصْوٍب" في ُجْمَلٍة ِمْن اإِنْشائِنا. 

 نْسَتْخِرُج ِمن النَّصِّ َثلاثًة ِمَن الُمَتضاّداِت. 

ف�ئِدٌة:

 الِحْكَمُة: َقْوٌل موَجٌز َقصيٌر َبلْيٌغ، ُيَمثُِّل ُخلاَصَة َتْجِرَبٍة اإِنْسانيٍَّة في الَحياِة،

 َولَُه َوْقٌع في نُفوِس النّاِس َعلى َمرِّ الُعصوِر، َوَقْد َتكوُن نَْثراً اأْو ِشْعراً.
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ْعِريُّ  النَّصُّ الشِّ

اإيلّيا اأبو ماضي: )١٨٩١-١٩٥٧م(

ْعِر، اْرَتحل  اأَحُد ُشَعراِء الَعْصِر الحديِث، ُولَِد في لُبناَن، اأْبَدَع في نَْظِم الشِّ

اإلى ِمْصَر عاَم ١٩٠٣م، ثُمَّ هاَجَر اإِلى نيويورك عاَم ١٩١١م، وانَْضمَّ اإِلى الّرابَِطِة الَقَلميِة 

)تِذكاُر  َدواويِنِه:  َوِمن  الَمْهَجِر.  ُشَعراِء  ِمْن  َوهو  ُجْبران،  َخليُل  ُجْبراُن  َسها  اأسَّ الَّتي 

الماضي(، و)الَجداِوُل(، َو)الَخمائُِل(.

اأْصِدقائِها  لَِنصيَحِة  َتْسَتِمْع  لَْم  َجراَدٍة  َعْن  ُث  َتَتَحدَّ اأْيدينا  َبْيَن  الَّتي  َوالَقصيَدُة   

الَّذيَن نََصحوها بَِعَدَم َتْرِك َمْوِطِنها، َفانَْتَقَلْت لِْلَعْيِش في بيَئٍة َغْيِر بيَئِتها؛ َظنّاً ِمْنها اأنَّ 

البيَئَة الَجديَدَة اأْفَضُل لَها، َفكاَن َمصيُرها الَفَشَل.

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ُرْؤي�
اإيلّيا اأبو ماضي

ال�أْعضاِء َمْنهـوكــــَة  َسْبــَخــٍة  في  َمـْطـــروَحًة َجـــرادًة  َراأْيــُت  اإِنّـــــي 

الَجْوزاِء اأنُْجـــَم  َوَتْشُتــُم  َكْلمـى،  بُِمْقَلـــٍة  الَبعيِد  أفُــــِق  ال� اإِلى  َتــْرنـو 

َفقـــاِء الرُّ ُزْمـــرَة  َعْنهـــا  َفَساألــُت  َفَساألُتهــا:  ماذا َعــراِك؟ َفَلـــْم تُِجْب

والُحَكمــاِء الُعَقــــلاِء  بَِنصائِـــِح  ُهْزئِـهــا َشهيــدُة  َرِفيَقُتــنــا  َقالـــوا: 

ماِء َفُنْقَطُة  َعِطَشْت  واإْن  َتْكفي،  كانَــْت اإِذا جــاَعْت َفــحبَّــُة َخْرَدٍل

لِــَفنــــاِء ول�  لَِتْصــويـــٍح  لَيســـْت  َوجنٍَّة ـمــاِء  السَّ في  بَِنْهــٍر  َسِمَعـْت 

أنْـــداِء ــحـــُر في ال� اأنْهاِرهـــا، والسِّ ْهُد في الِعْطــُر في اأْثمـاِرهـــِا، والشَّ

الغْبراِء اإِلى  َفَهَوْت  َوَهْت  َحتّى  َفَمَضْت تُحلُِّق في الَفضاِء َولْم َتَزْل

الَحْمقـــاِء َكهـــــذِه  للـطّـائِشيــَن  ِعْبــَرٌة َوفيهـــا  ِحكــايُتــهـــا  هذي 

َخــْرَدل: نَبــاٌت ُعْشــِبٌي، 
َبْذَرتُــُه َصغيــَرُة الَحْجــِم، 

ْرِع. َيْنُبــُت َبْيــَن الــزَّ
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 الَفْهُم والتَّحليُل واللَُّغُة  

 َكْيَف كانِت الَجراَدُة حيَن َراآها الّشاِعُر؟ 

ؤاِل اإِلى ُرَفقاِء الَجراَدِة؟ َل الّشاِعُر بالسُّ  لِماذا َتحوَّ

 نَِصُف الجنََّة الَّتي َسِمَعِت الَجراَدُة بِها.

 ماذا َفَعَلِت الَجرادُة ِعْنَدما َسِمعْت بِهذِه الَجنَِّة؟ 

حيَحَة فيما َياأْتي:  جابَة الصَّ  نَْختاُر ال�إ

أنَّها: اأ- لَْم تُِجِب الَجرادُة َعْن ُسؤاِل الّشاعِر؛ لِ�
١- ل� َتْمِلُك لِساناً.               ٢- لَْيَسْت راِضَيًة َعْن َحياتِها.

٣- كانَْت َجريَحًة.                ٤- َمنهوَكُة ال�أْعضاِء.

ب- كانَِت الَجراَدُة َشهيَدَة: 
١- ِدفاِعها َعْن َراأْيِها.              ٢- ِدفاِعها َعْن ُرفقائِها. 

٣- ُهْزئِها بَِنصائِِح الُعَقلاِء.        ٤- جوِعها َوَعَطِشها. 

ُح ذلَِك.   تَُمثُِّل الَكِلَمتاِن )َوَهْت، َهَوْت( َسَبباً َونَتيجًة، نَُوضِّ

 ما الِعْبرُة الَّتي نَْسَتْخِلُصها ِمْن ِحكاَيِة الَجراَدِة؟

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة  

اْلِفْعُل الُمَجرَُّد َواْلِفْعُل الَمزيُد

نََة: أْفعاَل الُمَلوَّ آتيَة، ونُلاِحُظ ال� أمثَلَة ال� نَْقَراأ ال�
 نََقَش الُمَفكِّروَن ِحَكَمُهم على الَحَجِر.- ١

 َوَقَف هؤل�ِء الُمَفكِّروَن َفْوَق الَمنابِِر.- ٢
 اإِنَّ ما خالََج هؤل�ِء الُحَكماَء َقديماً هَو نَْفُسه ما ُيخالُِج ُحَكماَء الَيوِم.- ٣
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عوِب.- ٤ أَمِم والشُّ  نََتَعرَُّف ِمْن ِخلاِل الِحَكِم عاداِت ال�

 اْسَتْعَصْت َسنابُِل الِحْكَمِة على الَفناِء.- ٥

نََة َوَجْدنا اأنَّ ِمْنها ما هو ُمَجرٌَّد )ُحروفُُه َجميُعها اأْصليٌَّة، َوَتْخلو ِمِن الزِّيادِة(،  أفعاَل الُمَلوَّ  بُِملاَحَظِتنا ال�

ل والثَّاني )نََقَش، َوَقَف(، ِوِمْنها ما هَو َمزيٌد بَِحْرٍف )خالََج(، اأو بَِحْرفيِن  أوَّ َكما في الِمثالَْيِن ال�

أْمِثَلِة الثَّلاَثِة ال�أخيَرِة. )َتعرَّف(، اأو بَِثلاَثِة اأْحُرٍف )اْسَتْعَصْت( الوارِدة في ال�

ياَدِة، وهناَك ُمَجرٌَّد - ١ أْصِليَُّة ِمَن الزِّ الِفعُل الُمَجرَُّد: ما َخلْت اأْحُرفُُه ال�

ٌد ُرباعيٌّ ِمثُل: َوْسَوَس، وَزلَْزَل. ، ِمثُل: َدَرَس، وَرَسَم، وُمَجرَّ ثُلاثِيٌّ

مائُر الُمتَِّصَلُة، وتاُء التَّاأنيِث، َوالحروُف - ٢ اأْحُرُف الُمضاَرَعِة، والضَّ

ياَدِة. الَّتي َتْسِبُق الَكِلَمَة لَْيَسْت ِمْن اأحرِف الزِّ

أْصِليَِّة َحْرٌف اأْو َحْرفاِن اأْو َثلاَثٌة.- ٣ الِفْعُل الَمزيُد: ما زيَد َعلى اأْحُرِفِه ال�

ٌد اأقلُّ ِمْن َثلاثِة اأْحُرٍف. * ملحوظة: ل� ُيْوَجُد فعٌل ُمَجرَّ

ياَدِة تُْجَمُع في ِعباَرِة )َساألُْتمونيها(.- ٤ اأْحُرُف الزِّ

 َتْدرْيب�ٌت 
ٍد َوَمزيٍد َوْفَق الَجْدَوِل: آتيَة اإِلى ُمَجرَّ أْفعاَل ال�  نَُصنُِّف ال�

َرَجعوا، اْمَتَنَع، َتَزلَْزَل، َوَعَد، َدْحَرَج، َقِدْمنا، انَْتَصَر، لَِعَبْت، اْسَتْنَتَج. 

ُد الِفْعُل الَمزيُدالِفْعُل الُمجرَّ
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َدَة اإِلى ماٍض، َوُمضارٍع، َواأْمٍر، َوْفَق الَجْدَوِل:  أْفعاَل الُمَجرَّ  نَُصنُِّف ال�

نَصَر، َحِسَب، َوْسَوَس، ُيَدْحرُج، الَعْب، نَْسعى، اْجِلْس، تَُزلِْزُل، َدنِْدْن. 

أْمِرالِفعُل الُمضاِرُعالِفْعُل الماضي  ِفْعُل ال�
 

  

  

ياَدِة فيما َياأْتي:  أْفعاَل الَمزيَدَة ِمْن اأْحُرِف الزِّ ُد ال�  نَُجرِّ

ُل                                    الَعموُد الثّاني أوَّ الَعموُد ال�

  جالََس                                  

  اْسَتَمَع                                  

َم                                             َقِدَم    َتَقدَّ

  َتصاَفَح                                  

َم                                        َفهَّ

  انَْقَطَع                                   

ْملاُء   ال�إِ

 نَْكُتُب ما ُيْملى َعلينا.



٧١

الَخطُّ 

ْقعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرَفْي )ر، هـ(:  آتَي بَِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بَِخطِّ الرُّ عِريَّ ال� نَْكتُب الَبْيَت الشِّ

)اإيلّيا اأبو ماضي(

 التَّْعبيُر

 نَْنثُُر َقصيَدَة )ُرْؤيا( في ِفْقَرٍة ُمناِسبٍة.

 

 َنش�ٌط: َنْكُتُب َعْشَرَة ِحَكٍم َعَرِبيٍَّة َغْيَر م� َوَرَد.
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الَوْحَدُة الّس�ِبَعُة

ُحبُّ الَوَطِن

ال�ْسِتم�ُع

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�  نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )الَعْوَدُة اإِلى الُجذوِر(، َونُجيُب َعِن ال�

نَِصُف ال�أشجاَر ِعْنَد ُهبوِب العاِصَفِة.- ١

ماذا قالِت العاِصَفُة لِْلاأْشجاِر عْنَدما َراأْتها َتْنَحني؟- ٢

لِماذا لْم َتَتَمكَِّن العاِصَفُة ِمِن اْقِتلاِع ال�أشجاِر؟- ٣

ما الِحْكمُة الَّتي َتقولُها الُجذوُر؟- ٤

أْرِض. - ٥ نَُعلُِّل سرَّ الِتصاِق الُجذوِر بِال�

روَس والِعبَر ِمَن النَّصِّ الَمْسموِع. - ٦ نَستْخِلُص الدُّ
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ُحبُّ الَوَطِن

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــَدِم الُعصــوِر  ــُذ اأْق ــِه ُمْن نْســاِن بَِوَطِن ــَة ال�إ ــُة الَّتــي اأماَمنــا َمْفهــوَم الَوَطــِن، َوَعلاَق َتَتنــاَوُل الَمقالَ
نْســاِن. ــَة الَوَطــِن فــي َحيــاِة ال�إِ يَّ اإِلــى َيْوِمنــا هــذا، َواأَهمِّ
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ُحبُّ الَوَطِن
                                                 

                  )الُمَؤلِّفون( 

نْساِن، ل� َيْعلو َعليِه عاٍل، ول� َيْغلو اأماَمُه  الَوَطُن اأْثمُن ما في َحياِة ال�إ

ُق بِِه ُوجوَدُه؛ َولِذا َيْبُذُل الغالَِي  نْساُن َيْسَتِمدُّ ِمْنُه انِْتماَءُه، َوُيحقِّ غاٍل، َفال�إِ

يَِّتِه؛ ِدفاعاً َعْن تُرابِِه. ُم َحياَتُه َثمناً لُِحرِّ والنَّفيَس في َسبيِلِه، َفُيَقدِّ

ناِت  والَوطُن لَْيَس ُبْقَعًة ُجغراِفيًَّة َفَحْسُب، بْل هَو َمْجموَعٌة ِمَن الُمَكوِّ

الَّتي َتَتشاَبُك وَتتفاعُل َبْعِضها مَع َبْعٍض، َفُتْعطي لِهذِه الُبْقعِة َمعناها الّساِمَي، 

َوِقيَمَتها الخالَِدَة، اأَجْل، لََقْد َشِهَدْت هذِه الُبْقَعُة ُخطواتِنا الُمَتعثَِّرَة ِصغاراً، 

َوُسهولِها،  َونُجوِمها،  ُغيوِمها،  ُصَوُر  َواْرَتَسمْت  ِكباراً،  ِذْكَرياتِنا  َواْخَتَزنْت 

َوِجبالِها، َوُطيورِها، َواأْشجارِها في ُسَويداِء قُلوبِنا، تُبارُِك ُحبَّنا لَها، َوَتعلَُّقنا 

ْسنا َهواَءها، َوَتدثَّْرنا بَِسمائِها، َوُذْقنا َحلاَوَة الطُّماأْنيَنِة في ِحماها. بِها. َكما َتَنفَّ

أَدباُء َوَغْيُرهم بِاأْوطانِهم ُمْنُذ اأْقدِم الُعصوِر، َفالَعربِيُّ  عراُء وال� َتغنّى الشُّ

ُل ِمْن َمكاٍن اإِلى اآخَر؛ َبحثاً عن الكَلاأِ والماءِ كاَن  الجاِهِليُّ الَّذي كاَن َيتنقَّ

َمِن،  ًة ِمَن الزَّ أماِكِن الَّتي اأْمضى فيها ُمدَّ َيشعُر بِحنيٍن َجاِرٍف اإلِى تِْلَك ال�

فاإِذا ما مرَّ بِها؛ َوَقَف بِاأْطلالِها َيَتذكَُّر اأيّاَمها الَخوالي.

َوقاَل الّشاعُر الَعّباِسيُّ اأبو تّماٍم: 

أْرِض َياأْلَُفه الَفتى ِل َمـْنـــــِزِلكْم َمْنزٍل ِفي ال� أوَّ َوَحــنـيُنـــه اأَبداً لِ�

ع َمكََّة ُمهاِجراً: "َواَللِّه اإنَِّك  ٌد  َيقوُل َوهَو ُيودِّ َوهذا َرسولُنا ُمحمَّ

لََخْيُر اأْرِض اللِّه، َواأَحبُّ اأْرِض اللِّه اإلى اللِّه، َولَْول� اأنّي اأْخِرْجُت ِمْنِك ما 

َحه(   َخَرْجُت".                         )َرواُه اأْحَمُد َواْبُن َماَجه َوالتِّْرِمِذيُّ َوَصحَّ

َحبَُّتُه،  الَقْلِب:  ُسَويداُء 
َوُمْهَجُتُه، َوُعْمُقُه.

َتَدثَّْرنا: َتَغطّينا.

الَكَلاأ: الُعْشب.

اأْطلالها: َبقاياها. 

الِقراَءُة

َياأْلَُفُه: َيْعِرفُُه. 
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 َوما َيزاُل َقوُل الّشاعِر اأْحمَد َشوقي ماثِلاً في الّذاِكَرِة، َحيُث َيقوُل:

ناَزَعْتني اإلِْيِه في الُخْلِد نَْفسيَوَطني لْو ُشِغْلُت بالُخْلِد عْنُه

أَدباِء، واأْصحاِب العواِطِف  عراِء وال� َول� َيْقَتِصُر حبُّ الَوطِن َعلى الشُّ

ْحساُس  الجّياَشِة، َفَجبابَِرُة التّاريِخ والقادُة الَعْسكريّوَن قْد خامَرُهم هذا ال�إِ

هيُر َيقوُل  َوُهو َعلى  الرَّفيُع، َفهذا )ناُبْليوُن بونابرْت( القائُد الَفرنسيُّ الشَّ

َسريِر الَمَرِض في َمْنفاُه في َجزيرِة هيلانَة: "ُخذوا َقلْبي لُِيْدَفَن في َفرنْسا"، 

َيرى  اأْن  اإلِى درجِة  َوَصَل  ، حتّى  الحدِّ ِعْنَد هذا  لْم يقْف  أْمَر  ال� اإنَّ  بل 

َبْعُضهم اأنَّ لِْلَموِت في الَوَطِن َطْعماً َيَخَتِلُف َعْن َطْعِمِه َبعيداً َعنُه، َفيقوُل 

الّشاِعُر الَقَرِوّي:

أموَت في َوَطنياأْخَت الُعروَبِة َهيِّئي َكَفني     اأنا عائٌِد لِ�

َمواِجَع  كاَبَد  ْن  ِممَّ اأْكثُر  الَوَطِن  بِقيمِة  ْحساِس  ال�إِ اأْقَدَر على  َولَْيَس 

بعاِد اأِو ال�ْبِتعاِد َعْنُه، َفهَو َيعيُش على َهوامِش اأْوطاِن ال�آخريَن َيَتجرَُّع   ال�إِ

عراَء  والشُّ أَدباَء  ال� َتجُد  َولِذلَك  الِحْرماِن،  مَرارَة  ُق  َوَيَتذوَّ الُغرَبِة،  َكاأَس 

تاِت ُيعبِّروَن َعن ُمغالََبِتهم َحنيَنُهم   والُمفكِّريَن الِفَلْسطينّييَن في َمواقِع الشَّ

الّذاِكرِة،  َواأِزقَِّة  َمِن  الزَّ َدفاتِر  في  َعْنها  ُيَفتِّشوَن  ِفَلْسطيَن،  وَطنِهم  اإلِى 

مُن اأْم َقُصَر.  أَمُل في الَعْوَدِة اإلِْيها، طاَل الزَّ َيْحدوُهُم ال�

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

آتيِة:  أْسِئَلِة ال�  نُجيُب عِن ال�

نْساِن بَِوطنِه.  نَْذكُُر َثلاثاً ِمْن ُصَوِر اْرتباِط ال�إِ

الجّياَشة: الَغزيَرة.      
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آتيَة اإِلى قائِليها:  أقواَل ال�  نَْنِسُب ال�

اأ- "َولَْول� اأنَّ اأْهَلِك اأْخَرجوني ِمْنِك ما َخَرْجُت".

ب- "ُخذوا َقلْبي لُِيْدَفَن في َفرنْسا". 

أْرِض َياأْلَُفه الَفتى       ِل َمـْنـــــِزِلكْم َمْنزٍل في ال� أوَّ َوَحــنـيُنـــه اأَبداً لِ� ج- 

ِل َوما َتُدلُّ َعليِه في العموِد الثّاني، فيما ياأْتي:  أوَّ  نَِصُل َبيَن الِعباَرِة في الَعموِد ال�

ُل  أوَّ الَعموُد الثّانيالَعموُد ال�

الطُّفولُة.َيْبذُل الغالَِي والنَّفيَس.

ْهماُل.ُخطواُتنا الُمتَعثَِّرُة. ال�إِ

التَّْفضيُل.اأحبُّ بِلاِد اللّه اإلى نَْفسي.

آَخريَن. الَعطاُء.َهواِمُش اأْوطاِن ال�

ُن َمْعنى كلٍّ ِمّما َياأْتي:   نَُعيُِّن ِمَن النَّصِّ الِعبارَة الَّتي َتَتضمَّ

اأ- ل� ُيضاهي الَوَطَن في قيَمِتِه اأيُّ َشْيٍء.

. ب- َعْوَدُة الِفَلْسطينّييَن اإلى َوَطنهم اأمٌر َحْتِميٌّ

آِمِن في اأْوطانِنا.   ج- نَْهَناأ بِالَعيِش ال�

 نُعلُِّل ما َياأتي: 

نْساِن بَِحياتِِه. اأ- َتْضحيُة ال�إِ

ياِر.  نْساِن الَعربيِّ َقديماً بِاأْطلاِل الدِّ ب- ُوقوُف ال�إِ
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تاِت اإلى َوَطِنهم ِفَلْسطيَن.  ج- َحنيُن الِفَلْسطينّييَن في َمواِقِع الشَّ

 اأيُّ التَّعبيريِن اأْجَمُل؟ َولِماذا؟  

     اأ- ِعْشنا َتحَت َسمائِها.        ب- َتدثَّرنا بَِسمائِها.

 نَُمثُِّل ِمَن النَّصِّ َعلى ما ياأتي:

      اأ- َتضادٌّ في الَمعنى.          ب- اأسلوُب قسٍم.           ج- َتراُدٌف. 

حيحَة لِما ياأتي: جابَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

اأ-  ُمْفرُد كلمة )اأِزقٌَّة(  هَو: 

.         ٢- َزقٌَّة.          ٣- ُزقاٌق.               ٤- ُزَقيٌق.  ١- ِزقٌّ

ب- ِضدُّ َكِلمِة )غاٍل( هو:

 ١- َقليٌل.        ٢- َرخيٌص.           ٣- َثميٌن.           ٤- باِهٌظ. 

آتَِيِة:   ُح َجماَل التَّْصويِر في الُجْمَلِة ال�  نُوضِّ

َواْرَتَسمْت ُصَوُر ُغيوِمها، َونُجوِمها في ُسَويداِء قُلوبِنا. 
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ْعِريُُّ  النَّصُّ الشِّ

           

           

ُمْصَطفى صادق الّراِفعّي: )١٨٨٠-١٩٣٧م(

اِفعّي اأديٌب ُمعاِصٌر، ُولَِد  في ِمْصَر، َيْنَحِدُر ِمْن اأصوٍل سوريٍَّة،  ُمْصَطفى صادق الرَّ

َمِم، َولِكنَُّه اْسَتمرَّ  َحِفَظ الُقراآَن على َيِد اأبيِه، اأصاَبُه َمَرٌض في اأُذنَْيِه انَْتهى بِِه  اإِلى  الصَّ

، وْحُي الَقَلِم، اإِْعجاُز الُقراآِن. في الِكتاَبِة والتَّاأليِف، ِمْن اأَهمِّ ُمَؤلَّفاتِِه: ديواُن الّرافعيِّ

نْساِن لَِوَطِنِه. ُث َعْن ُحبِّ ال�إِ والنَّصُّ الَّذي اأماَمنا َيَتَحدَّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

 

ِبلادي 
ُمْصَطفى صادق الّراِفعّي

َوَيْدعو لَها َفمي َقْلبي  ُدها  ُيَمجِّ بِلادي َهواها في لِساني َوفي َدمي

َول� في َحليِف الُحبِّ اإِْن لَْم ُيَتيَِّم  بِلاَدُه ُيِحبُّ  ل�  فيَمْن  َخْيَر  َول� 

ـــــِم َفــــــاآواُه  في  اأْكنـــاِفـــــــِه  َيَتـرنَـّ ُه ُعشَّ جاَء  اإِْن  الطَّيَر  اأنَّ  َتَر  األَْم 

َيْنَتمي اإِلَْيِهنَّ  اأْمسى  َواإِْن  ِفداًء،  أْوطاِن َمْن لَْم َيُكن لَها َولَْيَس ِمَن ال�

تُضيُء لَُهْم ُطّراً َوَكْم فيِهُم َعِمي ْمِس لَْم َتزْل َعلى اأنَّها لِلنّاِس َكالشَّ

بِاأْظلِم الحادثاِت  فُنوُن  تُِجْبُه  ها أْوطاَن اأو َيْنَس َحقَّ َوَمْن َيْظِلِم ال�

ِم  ُمَهدَّ َرْبٍع  َفوَق  لِيبكي  اأقاَم  ِدياَرُه اأَحبَّ  اإِْن  فيَمْن  َخْيَر  َول� 

بُِسلَِّم اإِلّ�  النّاُس  َيَترقَّى  َوَهْل  ِرجالُها اإلّ�  أْوطاَن  ال� َيْرَفُع  َوما 

َقْوِمِه ُيْسَتْغَن َعْنُه َوُيْذَمِم"  َعلى  "َوَمْن َيُك ذا َفْضٍل َفَيْبَخْل بِْفْضِلِه

  

                               

                              

 

َحليِف: ُمَتعاِهد. 

اأْكنـــاِفـــــــِه: َجوانِِبِه

ـــــِم: َيَتَغنّى. َيَتـرنَـّ

ُطّراً: َجميعاً.

الحادثاِت: َمصائِِب 
ْهِر. الدَّ

َرْبٍع: َمكاٍن.
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 الَفْهُم والتَّحليُل واللَُّغُة  

 َكْيَف ُيَتْرِجُم الّشاعُر ُحبَُّه لِِبلاِدِه لِساناً َوَدماً؟  

 ما الَحقيَقُة الَّتي َذَكَرها الّشاِعُر في الَبْيِت الثّاني؟ 

نْساِن َوْحَدُه، نَُعيُِّن الَبْيَت الَّذي ُيشُير اإلى ذلَك.  ُحبُّ الَوَطِن ل� َيْقَتِصُر َعلى ال�إِ

حيحَة لِما َياأْتي: جابَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

نْساِن  لَِوَطِنِه: اأ- اأْقصى َدَرجاِت ُحبِّ ال�إِ

١- ِفداُؤُه  لَِوَطِنِه.                      ٢- َتَغنّيِه بَِوَطِنِه.      

٣- ُبكاُؤه على َوَطِنِه.                   ٤-اإِقاَمُتُه في ِدياِرِه.

ب- َجزاُء َمْن َيْظِلُم َوَطَنُه: 

ْجُن.  ١-الطَّْرُد ِمْنُه.                        ٢- السِّ

. ٣- التََّعرُُّض لُِظْلٍم اأْكَبَر.              ٤- التَّْغريُم الماليُّ

ْمِس َدليٌل َعلى:  ج- َتْشبيُه الّشاِعِر ال�أوطاَن بِالشَّ

يَِّة ال�أوطاِن.                     ٢- اتِّساِع ال�أوطاِن.   ١- اأَهمِّ

يَِّة  ال�أوطاِن. ٣- ِدْفِء ال�أوطاِن.                     ٤- ُحرِّ

 ما حقُّ الَوَطِن على اأْبنائِِه؟ 

 نَْقَتِرُح ُعْنواناً اآخَر لِْلاأْبياِت. 

 َنش�ٌط: َنْبَحُث َعِن اْسِم الّش�ِعِر ص�ِحِب الَبْيِت ال�أخيِر في الَقصيَدِة الّس�ِبَقِة.
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 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

م�ئُِر الُمتَِّصَلُة ِب�لِفْعِل الم�ضي الضَّ

نََة فيها: آتَيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

ُر َشَعَر بَِحنيٍن جاِرٍف اإِلى ِفَلْسطيَن. - ١ الِفَلْسطينيُّ الُمَهجَّ

اأنَْت َشَعْرَت بِالَحنيِن اإِلى الّرْمَلِة. - ٢

قاَل الُمْغَتِرُب: اأنا َشَعْرُت بِالَحنيِن اإِلى الُقْدِس. - ٣

اأنِْت َشَعْرِت بالَحنيِن اإِلى َصَفَد.- ٤

َد الُمَهّجروَن: نَْحُن َشَعْرنا بِالَحنيِن اإِلى الَمْجَدِل.- ٥ َردَّ

ُهنَّ َشَعْرَن بِالَحنيِن اإِلى بيساَن.- ٦

ُهْم َشَعُروا بِالَحنيِن اإِلى حيفا.- ٧

ُهما َشَعَرا بِالَحنيِن اإِلى عكّا.- ٨

٩ -. ُهما َشَعَرتا بِالَحنيِن اإِلى اللُّدِّ

أمِثَلَة الّسابقَة؛ نَْجُد اأنَّ الِفْعَل الماضَي )َشَعَر( َقْد َوَرَد فيها َجميعاً، لكنَُّه اتََّصَل    بُِملاَحَظِتنا ال�

أْصِليِّ ال�أخيِر فيِه )الّراء(، َوهذِه  ِل- َبَضميٍر َبْعَد الَحْرِف ال� أوَّ في كُلِّ ِمثاٍل -بِاْسِتْثناِء الِمثاِل ال�

مائُِر هي َعلى التَّْرتيِب: )تاُء الُمَتَكلِِّم، َوتاُء الُمخاَطَبِة لِلُمَذكَِّر، َولِلُمؤنَِّث، َونا الُمَتَكلِّميَن،  الضَّ

َونوُن النّْسَوِة، َوواُو الَجماَعِة، َواألِف ال�ْثَنيِن(، َكما نُلاِحُظ اأنَّ َحَرَكَة َحْرِف )الّراِء( َتَتَغيَُّر بَِتَغيُِّر 

ِل -الّذي لَْم َيتَِّصْل بَِضميٍر- جاَءْت فيِه الّراُء َمْفتوَحًة،  أوَّ ميِر؛ فالِفْعُل )َشَعَر( في الِمثاِل ال� الضَّ

الّراُء  فيِه  الّسابِِع جاَءْت  الِمثاِل  َوفي  الّراُء ساِكَنًة،  فيه  التّاليِة جاَءْت  الَخْمَسِة  أْمِثَلِة  ال� َوفي 

َمْضموَمًة، َوفي الِمثاِل ال�أخيِر جاَءْت فيِه الّراُء َمْفتوَحًة.
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أْصِليِّ - ١ ُد َحَرَكَة الَحْرِف ال� مائُِر الُمتََّصِلُة بِالِفْعِل الماضي تَُحدِّ الضَّ

ال�أخيِر فيِه ِعْنَد اتِّصالِها بِِه.

ميُر الُمتَّصُل بِالِفْعِل الماضي:- ٢ اإِذا كاَن الضَّ

أْصِليَّ ال�أخيَر فيِه َيُكوُن َمْفتوحاً. اأ- األَِف ال�ْثَنيِن؛ َفاإِنَّ الَحْرف ال�

أْصِليَّ ال�أخيَر فيِه َيُكوُن َمْضموماً. ب- واَو الَجماَعِة؛ َفاإِنَّ الَحْرَف ال�

َكَة، اأْو نا الُمَتَكلِّميَن، اأْو نوَن النّْسَوِة؛ َفاإِنَّ  ج- تاَء الُمَتَكلِِّم الُمَتَحرِّ

أْصِليَّ ال�أخيَر فيِه َيُكوُن ساِكناً. الَحْرَف ال�

َمْلحوَظت�ِن:

ميُر الُمتَِّصُل بِالفعل ُجْزءاً ِمْنُه، َبْل ُهَو َكِلَمٌة اأْخرى، ِفِعْنَدما - ١ ل� ُيعدُّ الضَّ

نٌَة ِمْن َكِلَمَتيِن.           نَقوُل: )َتعلَّْمنا(؛ َفهَي ُمَكوَّ

مائِِر، - ٢  َتـتَِّصُل تاُء التَّاأنيِث بِالِفْعِل؛ اإِذا كاَن الفاِعُل ُمؤنَّثاً، ول� تَُعدُّ ِمَن الضَّ

َبْل هَي َحْرٌف ساِكٌن، ِمْثُل: قاَمْت فاِطَمُة.

 َتْدرْيب�ٌت 

حيَحَة لِما َياأْتي: جاَبَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

ميُر الُمتَِّصُل بالِفْعِل:- ١ ُيَعدُّ الضَّ

اأ- ُجْزءاً ِمْنُه.     ب- َكِلَمًة ُمْخَتِلَفًة.     ج- َحْرفاً ُمْسَتِقّلاً.

الَحَرَكُة الُمناِسَبُة الّتي تُوَضُع َعلى الَحْرِف ال�أخيِر ِمَن الِفْعِل الماضي الُمتَِّصِل بِواِو الجماَعِة:- ٢

.              ج- الَكْسُر.                  د- الّسكوُن. مُّ اأ- الَفْتُح.      ب- الضَّ
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الُجْمَلُة الّتي فيها ِفعٌل ُمتَِّصٌل بِتاِء الُمَتَكلِِّم:- ٣

            . ْرَس.                ب- هي َدَرَسْت بِِجدٍّ اأ- قالَْت فاِطَمُة: َقَراأُْت الدَّ

ج- الُمَعلَِّمُة اأْخَلَصْت في َعَمِلها.              د- ساَعَدْت ِهْنُد الُفَقراَء.

ُيْفَتُح الَحْرُف ال�أخيُر من الِفْعِل الماضي الُمتَِّصِل بـــِ :- ٤

اأ- نوِن النّْسَوِة.         ب- نا الُمَتَكلِّميَن.

ج- تاِء الُمَتَكلِِّم.          د- األِِف ال�ْثَنيِن. 

آتَِيِة، َمْع َضْبِط َحَرَكِة الَحْرِف ال�أخيِر فيِه: أْمِثَلِة ال�   نُْكِمُل الَفراَغ بِالِفْعِل )َكَتَب( َوْفَق ال�

        اأنا َكَتْبتُ       نَْحُن ---------       

اأنَْت ---------       اأنُْتما َكَتْبُتما         اأنُْتْم ---------

اأنِْت ---------       اأنُْتما ---------   اأنُْتنَّ ---------

ُهَو ---------        ُهما ---------         ُهْم َكَتبوا          

        ِهَي ---------        ُهما ---------         ُهنَّ --------- 

الَحْرِف  َحَرَكَة  َونَُبيُِّن  بَِضمائَِر،  الُمتَِّصَلَة  الماِضَيَة  أْفعاَل  ال� ُد  َونَُحدِّ آتَيَة،  ال� الِفْقَرَة  نَْقَراأ   

ال�أخيِر فيها:

ُح َبْعَض  لُْت اأنا َوَصديقي في َمْعِرِض الِكتاِب الّذي اأقاَمْتُه َوزاَرُة الثَّقاَفُة، َوُرْحنا نََتَصفَّ  َتَجوَّ

اأَحُد  باَدَر  يوِف، حيُث  اْسِتْقباِل الضُّ يَن في  َوَقُفوا ُمْصَطفِّ الّذيَن  الطََّلَبُة  انِْتباَهنا  َولََفَت  الَعناويِن، 

ْيُتْم َعَملاً نَبيلاً، َفُكْنُتْم ِعْنَد ُحْسِن الظَِّن بُِكْم. الَمْسؤوليَن قائِلاً  لَُهْم: لََقْد اأدَّ
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ْملاُء    ال�إِ

ِمْن َمواِضِع َحْذِف ال�ألِِف

نََة فيها: آتيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

قاَل َتعالى:﴿ی  ی          یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    ﴾.)البقرة: ١٦٣(- ١

َمكَُّة اأَحبُّ الِبلاِد اإِلى َرسوِل اللِّه )(، لِكنَّ اأْهَلها اأْخَرجوُه ِمْنها.- ٢

روَن َعْن َوَطِنِهْم اأْكَثُر النّاِس اإِْحساساً بِقيَمِتِه؛ لِذلَِك َيْسُكُن الَوَطُن في ثنايا قُلوبِهم.- ٣ هُؤل�ِء الُمَهجَّ

 ، أْمِثَلِة الّسابَِقِة َعلى التّْرتيِب )ی،  جب، اللِّه، لِكنَّ نََة في ال�  بُِملاَحَظِتنا الكِلَماِت الُمَلوَّ

تُْكَتُب، َوَقْد جاَءت هِذِه  تُْلَفُظ، لِكنَّها ل�  األٍِف  َقْد اْشَتَمَلْت َعلى  نَِجُدها  هُؤل�ِء، ذلَِك(؛ 

ألُِف َبْعَد اللاِم في َكِلَمِة )ی(، َوَبْعَد الميِم في َكِلَمِة ) جب(، َوَبْعد اللاِم في لَْفِظ  ال�

شارِة )هُؤل�ِء(، َوَبْعد  (، َوَبْعد الهاِء في اْسِم ال�إ الَجلالَِة )اللِّه(، َوفي َحْرِف ال�ْسِتْدراِك )لِكنَّ

شارِة )ذلَِك(. الّذاِل في اْسِم ال�إ

 

 َتْدرْيب�ٌت 

ُح َمْوِقَعها في الَكِلَمِة: آتَيِة؛ ثُمَّ نوضِّ أْمِثَلِة ال� ُد الَكِلماِت الّتي بِها األٌِف تُْلَفُظ َول� تُْكَتُب في ال�  نَُحدِّ

قاَل َتعالى: ﴿ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ﴾. )طه:١-٢(- ١

َيقوُل حاِفُظ اإِْبراهيُم: - ٢

ٍة، ِمْنها: ألُِف ِكتابًة ل� نُْطقاً في َمواِضَع ِعدَّ تُْحَذُف ال�

، الرَّْحمُن.- ١ أْسماِء، ِمْثُل: لَْفُظ الَجلالَِة )اللُه(، اإِلٌه، اللُهمَّ َبْعُض ال�

شاَرة، ِمْثُل: هذا، هِذهِ، هذي، هذاِن، هَذْيِن، ذلَِك، هؤل�ِء، اأولِئَك.- ٢ َبْعُض اأْسماِء ال�إ

، لِكْن.- ٣ الحرفان: لِكنَّ
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    هذي َيدي َعْن َبني ِمْصٍر تُصاِفُحُكْم          َفصاِفحوها تُصاِفْح نَْفَسها الَعَرُب

٣ -. كُلُّ َشيٍء في هذا الَكوِن َيُدلُّ َعلى َعَظَمِة اللِه عزَّ َوَجلَّ

قاِن َعلى الُفَقراِء َكثيراً.- ٤ اإنَّ هذيِن الّرُجَليِن ِمْن َذوي الّدْخِل الَمْحدوِد، لِكنَُّهما َيَتَصدَّ

 نَْملاأ الَفراَغ بَِكِلَمٍة ُمناِسَبٍة بِها األٌِف تُْنَطُق َول� تُْكَتُب فيما َياأْتي:

 .................. الَمْراأُة باّرٌة بِوالَِدْيها.- ١

 .................... ، انُْصْرنا َعلى اأْعدائِنا.                                 - ٢

ِمْن اأْسماِء اللِه الُحْسنى ................. .                                   - ٣

ًة ........... ُهِزَم َعلى اأْسواِر َعكّا.           - ٤ َغزا القائُِد الَفَرنْسيُّ )نابليون بونبرت( بِلاداً ِعدَّ

موِد َوالتََّحّدي. - ٥  .................. ال�أْسرى ُهْم َمْدَرَسٌة في الصُّ

 نَُوظُِّف كُلَّ َكِلَمٍة َبيَن الَقوَسيِن في ُجملٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا: 

، ذلَِك، هذاِن(          )اإِله، لِكنَّ

الَخطُّ 

ْقعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرَفْي )م، و(: آتَي بَِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بَِخطِّ الرُّ عِريَّ ال� نَْكتُب الَبْيَت الشِّ

  )اأحمد شوقي(
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 التَّْعبيُر

ُصُه فيما ل� َيزيُد َعْن اأْرَبَعِة اأْسُطٍر.  آتَي، َونَُلخِّ نَقَراأ النَّصَّ ال�

أمُّ ِمْن َولَِدها اأْن َيَتَغيََّب َعِن الَمْدَرَسِة؛ لِْلُمساَعدِة في  ْيتوِن، َفَطَلَبِت ال� حاَن َمْوِسُم َقْطِف الزَّ

َر الذَّهاَب  يتوَن، َفَوَقع في َحْيَرٍة، َواأخيراً قرَّ ُه، والزَّ الِقطاِف، َولكنَّ الَولََد كاَن ُيِحبُّ َمْدَرَسَتُه، واأمَّ

لَتْقديِم ال�ْمتِحاِن، وال�ْسِتئذاَن ِمْن ُمديِر الَمْدَرَسِة، َفاأجاَبُه الُمدْيُر بِاأنَّ الَمدَرَسَة َسُتَعطُِّل َيْوَم الَخميِس 

ْيتوِن، َوِمْن َثمَّ ُيْمِكُنُه اْصِطحاُب َمْجموَعٍة ِمْن ُزَملائِِه في ذلَك  الُمْقِبِل، لِـَيَتَمكََّن النّاُس ِمْن َقْطِف الزَّ

اليوِم لُِمساَعَدتِِه؛ ما ُيَوفُِّر الَوْقَت والُجْهَد َعَلْيِه َوَعلى والَِدتِِه. 

التَّطوعيِّ     الَعَمِل  يَِّة  اأَهمِّ الَمْدَرِسيَِّة َعْن  ذاَعِة  ال�إِ َعْبَر  الَمْدَرَسِة  َث ُمديُر  التّالي َتحدَّ الَيْوِم   َوفي 

يتوِن، ُمَبيِّناً َفوائَِد هذِه الُمشاَرَكِة في  حاثّاً الطََّلَبَة على ُمشاَرَكِة الُمزاِرعيَن َوال�أهالي في ِقطاِف الزَّ

َتعزيِز ِقَيِم الُمباَدَرِة، َوالتَّعاُوِن، َوالَعطاِء لََدْيِهْم.

يَِّة الِحف�ِظ َعلى َنظ�َفِة  ذاَعِة الَمْدَرِسيَِّة َعْن اأَهمِّ ُص َبْرن�َمجً� في ال�إِ  َنش�ٌط: نَُخصِّ
الُمْمَتَلك�ِت الع�مَِّة في ُمْجَتَمِعن�.
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الَوْحَدُة الثّ�ِمَنُة

ُخُلُق ال�ْعِتذارِ

ال�ْسِتم�ُع

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�  نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )ال�أخلاُق الَكريَمُة(، َونُجيُب َعِن ال�

ما النَّتيَجُة الُمترتّبُة على:- ١

أْخلاِق الَكريَمِة؟ ِك بال� اأ- التَّمسُّ

أْخلاِق الَكريَمِة َبْيَن النّاِس؟ ب- انِْعداِم ال�

. َفماذا ُيْقَصُد بِها؟- ٢ َوَرَدْت َكِلَمُة "الّداَرْين" في النَّصِّ

لاُم- اأْعَظَم الَبَشِر اأْخلاقاً؟- ٣ لِماذا كاَن الرُُّسُل -َعَلْيهم السَّ

٤ -. ُد َبْعَض الِقَيِم والَمباِدِئ النَّبيَلِة الَّتي َوَرَدْت في النَّصِّ نَُعدِّ

٥ -. نَْذكُُر ِصفاٍت َحميَدًة اأْخرى لَْم َتِرْد في النَّصِّ

باِب؟- ٦ أْخلاِق على الشَّ ما اأَثُر التَّزيُِّن بَِمكاِرِم ال�

نَْقَتِرُح ُعْنواناً ُمناِسباً لِلنَّصِّ الَمْسموِع.- ٧
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ُخُلُق ال�ْعِتذارِ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــراُر بِالَخطــاأ،  ْق ــُث ال�إِ ــْن َحي ــذاِر، ِم ــِق ال�عت ــى ُخلُ ــْوَء َعل ــا الضَّ ــي اأماَمن ــُة الَّت ــلُِّط الَوِصيَّ تَُس
ــةُ لِلاْعِتــذاِر.  يجابيَّ آثــارُ ال�إِ واأهميــةُ الرُُّجــوِع َعْنــُه، َوَعــَدمُ التَّمــاَدي ِفْيــِه، وَكيــَف َيِتــمُّ ال�ْعِتــذاُر، َوال�
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ُخُلُق ال�ْعِتذارِ

)الُمَؤلِّفوَن(

نْساَن ُمعرٌَّض لِْلَخَطاأ،  ، اْعَلْم اأنَّ ال�إِ اأْوصى َحِكيٌم ابَنه قائِلاً: اأْي ُبَنيَّ

َغيَره؛  ُيْؤذي  َقْد  الَخَطاأ  وهذا  جاِهلاً،  اأْم  َكبيراً،عالِماً  اأْم  كاَن  َصغيراً 

النَّاِس؛ لِذا حثَّنا  َبيَن  ِة  الَمَودَّ اإِلى سوِء العاِقَبِة، وانِْفصاِم ُعرى  ي  ُيَؤدِّ ما 

َرنا ِمن اْرتِكاِب ما  واِب ِفي اأْقوالِنا َواأْفعالِنا، وَحذَّ ْسلاُم َعلى َتَحّري الصَّ ال�إِ

نْساَن َخطّاٌء بَِطْبِعِه؛ َفَقْد قاَل َرسولُنا  أنَّ ال�إِ يوِقُعنا ِفي َمواِطِن الَحَرِج. َولِ�

: "كُلُّ اْبِن اآدَم َخطّاٌء، وَخْيُر الَخطّائيَن التَّّوابوَن". َوُهَو الَّذي اأَمَر اأبا 

ْوداِء،  ِه قائِلاً: يا ْبَن السَّ َذرٍّ الِغفاِريَّ اأْن َيْعَتِذَر لِِبلاٍل ْبِن َرباٍح حيَن َعيََّرُه بِاأمِّ

ُه َعلى الثّرى طالِباً ِمْن بِلاٍل اأْن َيَطاأُه  َفما كاَن ِمْن اأبي َذرٍّ اإِلّ� اأْن َوَضَع َخدَّ

َر بِذلَِك َعْن َزلَِّتِه. بَِقَدِمِه؛ َعَسى اأْن ُيَكفِّ

َرُه، َبْل َعَلْيَك  َواأضاَف ال�أُب الَحكيُم: َعَلْيَك األَّ� َتَتمادى ِفي الَخَطاأ َفُتَبرِّ

اأْن َتْعَتِرَف بِِه، َوتُباِدَر في ال�ْعِتذاِر َعْنُه، َواْعَلْم اأنَّ ال�ْعِتذاَر ُخلٌُق نَِبيٌل، َوُسلوٌك 

ُيْكِسُبُه  َبْل  َشاأِْن صاِحِبِه،  ِمْن  ُيْنِقُص  ول�  الُعَظماُء،  بِِه  َيتَِّصُف   ، َحضاِريٌّ

َخِصيَِّة الَقِويَِّة، ل�  ليَمِة، َوالشَّ َمَحبََّة النّاِس َواْحِتراَمُهْم، َوُهَو َدليُل التََّربَِيِة السَّ

آَخريَن! َكما َيُظنُّ َبْعُض النّاِس اأنَّ ال�ْعِتذاَر َيْجَعلُُهْم ِصغاراً َفي اأْعُيِن ال�

ال�ْبُن: َوَكْيَف َيكوُن ال�عِتذاُر؟

ال�أُب: ُيْعِرُب الُمْخِطُئ َعْن نََدِمِه َعلى َخَطِئِه، َوَيْطلُُب اإِلى َمْن اأْخَطاأ 

ِه اأْن ُيساِمَحُه؛ َوبِذلَِك َتَبشُّ الُوجوُه، َوَتْصفو النُّفوُس، َوَتِليُن القلوُب،  بَِحقِّ

َوَيعوُد الَحقُّ اإِلى صاِحِبِه، َوُيْصِبُح ال�ْعِتذاُر َعِن الَخَطاأ ُسلوكاً َعْفويّاً.

ال�ْبُن: َهْب اأنَّ اإِنْساناً اأْخَطاأ في َحّقي، َوجاَءني ُمْعَتِذراً َفَكْيَف اأقابُِل اْعِتذاَرُه؟

، َوَتْصَفَح َعْنُه ُدوَن َصدٍّ َول�  ال�أُب: َعَلْيَك َيا ُبَنيَّ اأْن تُقابَِلُه بَِوْجٍه باشٍّ

الِقراَءُة

ُعْرَوة،  ُمْفَرُدها  ُعرى: 

وهي الّرابَِطُة الَقِويّة.

العاِقبة: الخاتِمة.

عّيره: قبَّح ِفْعَلــــُه َونََسَبــُه 

اإلى العاِر.

الثّرى: التُّراب النَّدّي.

ُره: َتْذكُر اأْسباَبُه. تَُبرِّ

عفويّاً: تِْلقائّياً َطبيعّياً.
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ُصدوٍد؛ َحتّى ل� َيْنَطِبَق َعَلْيَك َقْوُل الّشاِعِر:

َوكُلُّ اْمرٍئ ل� َيْقَبُل الُعْذَر ُمْذنُِباإَِذا اْعَتَذَر الجانِي َمحا الُعْذُر َذنَْبُه        

اللِّه،  رِضا  ُيْكِسُب  َوَقبولَُه  الَخَطاأ  َعِن  ال�ْعِتذاَر  اأنَّ   ، ُبَنيَّ يا  َولَْتْعَلْم 

أْحقاِد َبْيَن النّاِس، َوُيشيُع الَمَحبََّة َبْيَنُهْم. َوَيْقضي َعلى الُخصوماِت َوال�

ال�ْبُن: لََقْد َفِهْمُت رِسالَتَك يا اأبي، َفاْسَمْح لي بِالذَّهاِب اإِلى َصديقي 

أْعَتِذَر ِمْنُه َعْن َخَطاأ َبَدَر ِمنّي تُجاَهُه. َفقاَل ال�أُب: باَرَك اللُّه فيَك؛  اأْحَمَد؛ لِ�

ْمَت الُقْدَوَة الُمْثلى َوالنَّموَذَج الُمْحَتذى. أنََّك بِاْعِتذارَِك لَُه َتكوُن َقْد َقدَّ لِ�

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة  

آتيِة:  أْسئلِة ال�  نُجيُب عِن ال�

ْرِس؟ ُة لِلدَّ  ما الِفْكَرُة العامَّ

آَخُر ُيْؤذيهم. نَُمثُِّل َعلى ذلَك. آَخريَن، َوَبْعُضها ال�  َبْعُض ال�أْخطاِء الَبَشِريَِّة ل� تُْؤذي ال�

 نُعلُِّل ما َياأْتي: 

أْفعاِل. أْقواِل وال� واِب في ال� ْسلاُم َعلى َتحّري الصَّ اأ- َحثَّ ال�إ

ب- اأَمَر الرَّسوُل  اأبا ذرٍّ بال�ْعِتذاِر لِبلاِل ْبِن َرباٍح.

 ما َردُّ اأبي َذرٍّ َعلى اأْمِر َرسوِل اللّه  لَُه؟

 بَِم نَْسَتِدلُّ َعلى َشْخِصيَِّة َمْن ُيماِرُس ُسلوَك ال�ْعِتذاِر؟

 َكْيَف َيكوُن ال�ْعِتذاُر؟

نا؟  َكْيَف نُقابُِل َمْن جاَءنا ُمْعَتِذراً َبْعَد اأْن اأْخَطاأ في َحقِّ

ُصدود: ُهْجران.

ُمْفَرُدهـــا حقد،  أْحقـاُد:  ال�

وهَو اإِضمار الَعداوة.

الُمْحَتذى: الُمْقتدى به.

أمثـــل،  الـُمثلى: مــؤنّث ال�

أْحَسن. بمعنى ال�
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ملالّي:  نَْشَرُح َقْوَل الّشاِعِر َربيِع السَّ

َوكُلُّ اْمرٍئ ل� َيْقَبُل الُعْذَر ُمْذنُِباإَِذا اْعَتَذَر الجانِي َمحا الُعْذُر َذنَْبُه

 ما اأَثُر نَْشِر ثقاَفِة ال�عِتذاِر َعلى الَفْرِد والُمْجَتَمِع؟

 َكْيَف َطبََّق ال�ْبُن َوِصيََّة والِِدِه؟

 َوَرَدْت في الَوِصيَِّة َثلاُث َحقائَِق َبْعَد َكِلَمَتي )اعلْم، ولَْتْعَلْم(. نَُعبُِّر َعْنها بِاأْسلوبِنا.

حيَحِة لِما َياأْتي: جابِة الصَّ  نََضُع دائِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

اأ- ُمراِدُف َكِلَمِة )الَحَرج(: 

١- الّضيُق.           ٢- الغاَبُة.           ٣- الّراَحُة.           ٤- الَفْخُر.

:) ب- ُمضادُّ َكِلَمِة )َتَبشُّ

ُب. ١- َتْعَتِذُر.            ٢- َتْبَتِسُم.          ٣- َتْعبُس.            ٤- َتَتَعجَّ

نَْساُن َخطّاٌء بَِطْبِعِه" نُْطِلُق َكِلَمَة )َخطّاٌء( َعلى َمْن ُيْخِطُئ:  ج- "ال�إِ

١- ناِدراً.             ٢- َقليلاً.           ٣- اأْحياناً.            ٤- َكثيراً.

أْسلوِب في قوِل الحكيم )اأي ُبنّي،..(:  د- نَْوُع ال�

ب. ١- اْسِتفهام.          ٢- نِداء.           ٣- اأْمر.               ٤- َتَعجُّ

غيِر َواإْن كاَن ُمْخِطئاً.  ُح َراأَْينا فيَمْن َيُظنُّ اأنَّ الَكبيَر ل� َيْعَتِذُر للصَّ  نُوضِّ

نْساُن قُْدَوًة لَِغْيِرِه.  نُناِقُش َكْيَف َيكوُن ال�إِ

ُه َعَلى الثّرى طالِباً ِمْن بِلاٍل اأْن َيَطاأُه بَِقَدِمِه"، ماذا   "َفما كاَن ِمْن اأبِي َذرٍّ اإِلّ� اأْن َيَضَع َخدَّ

       نَْفَعُل لَْو كُنّا َمكاَن بلاِل بِن َرباٍح في هذا الَمْوِقِف؟
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آتيَة:   اأ- نُحاكي ال�أساليَب ال�

َرُه. ١- َعَلْيَك األَّ� َتَتمادى في الَخَطاأِ َفُتَبرِّ

ُه َعلى الثَّرى. ٢- َفما كاَن ِمْن اأبِي َذرٍّ اإِلّ� اأْن َيَضَع َخدَّ

٣- هْب اأنَّ اإِنساناً اأْخَطاأ في َحّقي.

آتَيِة:  ُح  َمْعنى َكِلَمِة )اأْعُين(  في الُجَمِل ال� ب- نوضِّ

١- في َقْرَيتنا اأْعُيُن ماٍء َعْذَبٌة.

ْمِس الّضاَرِة. ِة الشَّ ٢- َعَلْينا اأْن نَْحمَي اأُعيَننا ِمْن اأِشعَّ

. وِّ َر القائُِد ُجْنَده مْن اأعيِن الَعدُّ ٣- َحذَّ

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

ِمَن الُحروِف

نَِة: أْسماِء الُمَلوَّ آتَِيَة، َونُلاِحُظ َحَرَكَة ال� أْمِثَلَة ال�  نَقَراأ ال�

َعلى الَمرِء األّ� َيَتمادى في الَخَطاأ. - ١

نَْقَبُل ال�ْعِتذاَر َعِن الَخَطاأ ِمَن الُمخِطئ.- ٢

الُقْدُس والَخليُل َمديَنتاِن ِفَلسطينيَّتاِن.- ٣

ُزْرُت النّاِصَرَة، َفِجنيَن، ثُمَّ ناُبْلَس.- ٤

ِل والثّاني )الَمْرِء، الَخَطاأ، الُمخطئ(؛  أوَّ نَِة في الِمثالْيِن ال� أْسماِء الُمَلوَّ  بُِملاَحَظِتنا َحَرَكَة اأواِخِر ال�

نَِجُدها َقِد انَْتهْت بَِكسَرٍة؛ لُِدخوِل اأَحِد حروِف الجرِّ علْيها. 

 ِوبِملاَحَظِتنا َحَرَكَة اآخِر كُلٍّ من ال�ْسميِن الُمَلْونَْيِن في الِمثاِل الثّالِِث )الُقْدُس، الَخليُل(؛ نَِجُد 

َل في َحَرَكِة اآخِرِه لُِدخوِل َحْرِف الَعْطِف )الواو( َعَلْيِه، وكذلَِك  أوَّ اأنَّ ال�ْسَم الثّانَِي َتِبَع ال�ْسَم ال�

أْسماَء: )النّاِصرَة، جنيَن، ناُبلَُس( ُمَتشابِهٌة في حركِة اآخِر كلٍّ ِمْنها؛ لُِدخوِل َحْرِف  نجُد اأنَّ ال�
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الَعْطِف )الفاء( على )جنيَن( َفَجَعَلُه تابِعاً للاْسِم الَّذي َقْبَلُه )النّاِصرَة( في َحَرَكِة اآخرِه، َولُِدخوِل 

( على )ناُبْلَس(، َفَجَعَلُه تابِعاً للاْسِم الَّذي َقْبَلُه )ِجنيَن( في َحَرَكِة اآِخِرِه.    َحْرِف الَعْطِف )ثُمَّ

ِمَن الُحروِف:

اللام، - ١ الباء،  اإِلى، في، َعْن، َعلى،  ِمْثُل: )ِمْن،  الَجرِّ،   ُحروُف 

الكاف...(، َوَيكوُن ال�ْسُم الواِقُع َبْعدها مجروراً. 

الَكِلَمُة - ٢ َوَتْتَبُع  اأْو...(،   ، ثُمَّ الَفاء،  )الواو،  ِمْثُل:  الَعْطِف،  ُحروُف   

الواِقَعُة َبْعَدها ما َقْبَلها، ِمْثَل: جاَء الطََّلَبُة َوالُمَعلِّموَن. 

 َتْدرْيب�ٌت 

أْسماِء الَّتي َتليها: آتَِيِة ُحروَف الَجرِّ، ثُمَّ نَُبيُِّن َحَرَكَة ال�  نَْسَتْخِرُج ِمَن الِفْقَرِة ال�

أْفعاِل،   أْقواِل وال� واِب ِفي ال� ِك بالصَّ أْخلاِق الَكريَمِة، َكالتََّمسُّ ْسلاُم َعلى التََّزيُِّن بال�  َحثَّ ال�إِ

لَِل َوالَخَطاأ، َوها ُهو َرسوُل اللِّه  َياأُمُر اأبا َذرٍّ الِغفاِريَّ اأْن َيْعَتِذَر لِِبلاِل ْبِن َرباٍح  َرنَا ِمَن الزَّ َوَحذَّ

ُه َعلى التُّراِب طالِباً ِمْن بِلاٍل اأْن َيَطاأُه  ْوداِء، َفَوَضَع اأبو َذرِّ َخدَّ ِه قائِلاً: َيا ْبَن السَّ حيَن َعيََّرُه بِاأمِّ

بَِقَدِمِه؛ َتكفيراً َعْن َزلَِّتِه.

َحَرَكُتُهال�ْسُم الَمجروُرَحْرُف الَجرِّ
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، اأو(. آتَِيِة بِاأَحِد اأْحُرِف الَعْطِف: )الواو، الفاء، ثُمَّ أْمِثَلِة ال�  نَْمَلاأ الَفراَغ في ال�

أْحقاِد َبْيَن النَّاِس.- ١ َيْقضي ال�ْعِتذاُر َعلى الُخصوماِت ... ال�

َرَة.- ٢ زار الُحّجاُج َمكََّة ... الَمديَنَة الُمَنوَّ

ماُم ... الَماأْموُم.- ٣ َسَجَد ال�إِ

َترَغُب اأْختي في ِدراَسِة الطِّبِّ في الُقْدِس ... القاِهَرِة. - ٤

ْملاُء   ال�إِ

ِمْن َمواِضِع َحْذِف الواِو

نََة فيهما: آتيْيِن، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ نَْقَراأ الِمثالَْيِن ال�

َسيُِّدنا داوُد  ِمْن ُرسِل اللِه اإِلى َبني اإْسرائيَل.- ١

اإّن َعْمراً طالٌِب ُمْجَتِهٌد في ِدراَسِتِه.  - ٢

نََتيِن في الِمثالَْيِن الّسابَِقْيِن َعلى التّْرتيِب )داوُد، َعْمراً(؛ نَِجُد كُلَّ    بُِملاَحَظِتنا الكِلَمَتيِن الُمَلوَّ

واِحَدٍة ِمْنُهما َقْد ُحِذَف ِمْنها واٌو، فاْسُم الَعَلِم )داوُد( بِها واوان، اأول�ُهما َمْضموَمٌة )داووُد(، 

َوَقْد ُحِذَفْت ِمْنُه الواُو؛ َتْخفيفاً، اأّما اْسُم الَعَلِم )َعْمراً( َففيِه واٌو تُْكَتُب ول� تُْلَفُظ )َعْمرو(، َوَقْد 

َن بَِتنويِن الَفْتِح. األِْحَقت بِِه؛ لِلتَّمييِز َبيَنُه َوَبيَن اْسِم الَعَلِم )ُعَمر(، َوتُْحَذُف هِذِه الواُو؛ اإِذا نُوِّ

:       

ٍة، ِمْنها: تُْحَذُف الواُو في َمواِضَع ِعدَّ

أْسماِء، ِمْثُل: داوُد.- ١ َبْعُض ال�

الُفَقراَء - ٢ ُيساِعُد  َعْمراً  َراأْيُت  ِمْثُل:  النَّْصِب،  حالَِة  في  )َعْمرو(  الَعَلِم  اْسُم 

َوالُمْحتاجيَن.
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 َتْدرْيب�ٌت 

آتيْيِن كُلَّ اْسٍم بِِه واٌو َمْحذوَفٌة:  نْسَتْخِرج ِمَن الِمثالْيِن ال�

قاَل َتعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾. )النمل:١٥( - ١

قاَبْلُت ُعَمَر َوَعْمراً في الَمْدَرَسِة.- ٢

 نَْمَلاأ الَفراَغ بِاْسِم الَعَلِم )َعْمرو(، َمْع ُمراعاِة الَمْطلوِب َبيِن الَقوَسيِن فيما َياأْتي:

ِم(- ١ ٌن بَِتنويِن الضَّ )ُمَنوَّ اأْصَلَح ................... َبيَن الُمَتخاِصميَن.   

ٌن بَِتنويِن الَفْتِح(- ٢ )ُمَنوَّ ِقِه.   َشَكَر ُمديُر الَمْدَرَسِة الطّالَِب ...................  َعلى َتَفوِّ

ٌن بَِتنويِن الَكْسِر(- ٣ )ُمَنوَّ قيَن.   َسلَّْمُت َعلى ...................  في َحْفِل الُمَتَفوِّ

آتَيَتْيِن في ُجمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:  نَُوظُِّف الَكِلَمتيِن ال�

        )َعْمراً، داود(

الَخطُّ 

ْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرَفْي )ت، ذ(: آتَِيَة بَِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بَِخطِّ الرُّ نَْكتُب الِعباَرَة ال�
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   الَتْعبيُر

َيْوِمّي�ٌت في الّذاِكَرِة

أْسبوِع. نَْكُتُب في ُمَفكِّراتِنا َحَدَثْيِن لِكلِّ َيْوٍم ِمْن اأيّاِم ال�

 

 
ُلالَيوم أوَّ الَحَدُث الثّانيالَحدُث ال�

بُت السَّ

أَحُد ال�

ثنيُن ال�إِ

الثُّلاثاُء

أْربِعاُء ال�

الَخميُس

  

   

  

ْنَتْرنِت َعْن َخْمَسِة اأْبي�ٍت ِشْعِريٍَّة َتُحثُّ   َنش�ٌط: َنْبَحُث في الَمْكَتَبِة، اأْو في ال�إ

َعلى ال�أْخلاِق الف�ِضَلِة.
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الَوْحَدُة التّ�ِسَعُة

الَفتى النَّبيُه

ال�ْسِتم�ُع

أْسِئَلِة  ال� ل�ْبِنِه(، ثمَّ نُجيُب َعِن  الَحكيِم  لُْقماَن  بُِعْنواِن )ِمْن َوصايا  اإلى نَصٍّ  نَْسَتِمُع   

آتَِيِة: ال�

اأيُّ اأْرباٍح َهِذِه الَّتي َسيْجنيها ال�ْبُن اإِذا اتََّخَذ طاَعَة اللِّه تِجاَرًة؟- ١

نيا َبْحٌر َعميٌق َيْغَرُق فيِه َكثيٌر ِمَن النّاِس، َفما َسفيَنُة النَّجاِة ِمَن الَغرِق؟- ٢ الدُّ

ما اأثقُل َشيٍء َحَمَلُه لُْقماُن؟ وما اأمرُّ َشيٍء ذاَقُه؟- ٣

لماذ َحَرَص لُْقماُن على َتْحذيِر اْبِنِه ِمَن الَكِذِب؟- ٤

رَّ؟- ٥ رَّ ل� ُيْطفُئ الشَّ َكْيَف اأْثَبَت لُْقماُن ل�ْبِنِه اأنَّ الشَّ

َعلاَم َيُحثُّ لُقماُن اْبَنُه في الوصيَِّة الَّتي َيقوُل فيها:"ل� َتكونَنَّ اأْعَجَز ِمَن الّديِك الّذي َيصيُح - ٦

َواأنَْت نائٌِم"؟

ُح كّلاً ِمْنُهما.- ٧ في الوصيَِّة ال�أخيَرِة اأْمٌر بالُجلوِس َمَع َقْوٍم، ونَهٌي َعْنُه َمَع َقْوٍم اآَخريَن، نوضِّ
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الَفتى النَّبيُه

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــيِخ فــي ِمْصــَر عــاَم ١٩٧٣م. حائـِـٌز َعلــى َعــَدٍد  َعطــا َبــَركات ِمــْن َمواليــِد ُمحاَفَظــِة َكْفــِر الشَّ
ــٌر،  ــٌب َوُمحاِض ــَو كاتِ ــا، َوه ــا َوَتْقويِمه ــناِن َوِجراَحِته أْس ــبِّ ال� ــي ِط ــِة ف َرجــاِت الجاِمعيَّ ــَن الدَّ ِم

. ــُه ِكتــاُب )َتْربَيــُة الَعباِقــَرِة( الَّــذي اْقُتِطــَف ِمْنــُه هــذا النَّــصُّ ــِة، َولَ َوُمَؤلِّــٌف فــي َفــنِّ الَعْبقريَّ



9٨

     الَفتى النَّبيُه

ِه ِمَن الَمْدَرَسِة، َبْعَد اأْن َقضى يوماً حافلاً  بِالنَّشاِط...،  عاَد الَفتى نبيٌل لَِتوِّ

َوَضَع َحقيَبَتُه َفْوَق َمْكَتِبِه الُمَتهالِِك الَّذي َيَقُع في ُحْجَرٍة ُمْنَفِرَدٍة َفْوَق َسْطِح 

َل َملابَِسُه.  الَمْنِزِل، َوَجَلَس لَِيْسَتريَح َبْعَض الَوْقِت َبْعَد اأْن َبدَّ

بِاْبِتساَمٍة   تُقابِلُُه  لَِيِجَدها  ُحْجَرتِِه  ِمْن  َفَنَزَل  َغدائِِه،  لَِتناِوِل  ُه  اأمُّ َدَعْتُه 

قائَِلًة: يبدو اأنََّك َسعيٌد هذا اليوَم، َفاأْخِبْرني ماذا َفَعْلَت في المدَرَسِة؟ َبَداأ 

الَفتى َيْحكي، َوَكاأنَُّه على َمْسَرٍح اأماَم ُجْمهوٍر ُمْنَبِهٍر بِه، بَِكِلماٍت تُْرِعُد 

َوتُْبِرُق؛ واِصفاً ُمشاَرَكَتُه في اأداِء َمْسَرحيٍَّة َتناَولَْت َمْوضوَع التَّعاُوِن،َوَقد 

اأْعِجَب الُجْمهوُر بِاأدائِِه. 

ِه َكْيَف  أمِّ َل لُْقَمٍة مَن الطّعاِم في َفِمِه، َواأَخَذ ُيْكِمُل لِ� َوَضَع الَفتى اأوَّ

َمْت  َة َزنّوْبيا َمِلَكِة َتْدُمَر بَِطريقٍة شائَِقٍة. َتَبسَّ ِرُس التّاريِخ ِقصَّ َشَرَح لَُهم ُمدَّ

ُه، َوَوَضَعْت َيَدها َعلى َكِتِفِه. فقاَل: اأْحَمُد اللَّه اأْن َحظيُت بِاأمٍّ ِمْثِلِك،   اأمُّ

ُينادي...اأبي،  النَّخيِل  َمْزَرَعِة  اإلِى  نَبيٌل  َدَخَل  بِاأبِي.  اللَّحاَق  اأريُد  آَن  وال�

ُد َمكاَن اأبيِه،   اأْيَن اأنَْت؟ َصَدَر َصْوُت َصفيٍر َعْذٍب َكالموسيقا َجَعَلُه ُيَحدِّ

َذَهَب اإِلَْيِه َفَوَجَدُه َيْصَنُع َسلًَّة َصغيَرًة ِمْن َوَرِق النَّخيِل، َفَطَلَب اإلى والِدِه 

لاَل. َتَرَك ال�أُب ما في َيِدِه جانِباً َوهَو َيْبَتِسم،   اأْن ُيَعلَِّمُه َكْيَف َيْصَنُع السِّ

أُب النَّْخَلَة، َوَقَطَع َجريَدًة،  َوقاَل لِ�بنِه: َحَسناً، هّيا نَاأِْت بِالَوَرِق؛ َصِعَد ال�

َوُيَهيُِّئها  الماِء،  في  َينَقُعها  َواأَخَذ  نَبيٌل،  فالَتَقَطها  أْرِض،  ال� َعلى  َواألقاها 

لِِصناَعِة َسلٍَّة.

لاِل ُخْطَوًة  اأْمَسَك الوالُِد بِالَوَرِق الَمْنقوِع، َواأَخَذ ُيَعلُِّم اْبَنُه ِصناَعَة السِّ

ُخْطَوًة، اإِلى اأِن انَْتهى ِمْن ذلَك.

ِه: لَِلْحَظِتِه.  لَِتوِّ

الُمَتهالِك: القديم.

الِقراَءُة

ُمْنَبِهر: ُمْعَجب. 
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أْوراِق اأْن  نََظَر نَبيٌل اإِلى والِدِه َوقاَل: ل� ُيْمِكُن لَِوَرقٍة واِحَدٍة ِمْن هذِه ال�

ْت َبْعُضها  أوراِق، وُشدَّ َتْصَنَع َسلًَّة، لكنَّها اإِذا اْجَتَمَعْت َمَع َغْيِرها ِمَن ال�

اللُّه  لَُه: باَرَك  بَِنباَهِتِه، َوقاَل  اأْعِجَب واِلُدُه  َفاأْصَبَحْت َسلًَّة.  اإلى َبْعٍض، 

فيَك يا َولَدي. 

فيِه  اأَخَذ  الَّذي  الَوْقِت  في  لَِتْرَحَل،  َمتاَعها  تَُلْمِلُم  مُس  الشَّ اأَخَذِت 

الَفتى هَو ال�آخُر ُيَلْمِلُم َمتاَعُه، َوما َجَمَعُه في الَحْقِل، َوعاَد بِِرْفَقِة والِِده 

أمُّ، َوَبْعَد اأْن َتناَوَل َطعاَمُه واْسَتراَح َقليلاً،  ِاإلى الَبْيِت، َحْيُث اْسَتْقَبَلْتُهما ال�

الِكتاَبِة  ُمساَبَقِة  في  بِها  َسُيشاِرُك  الَّتي  الَكِلَمَة  َيْكُتُب  َوَبَداأ  َقَلَمُه،  اأَخَذ 

ِه؛ لُِيْسِمَعُهما ما  بداعيَِّة،  َوَبْعَد اأِن انَْتهى ِمَن الِكتاَبِة اأْقَبَل على اأبيِه َواأمِّ ال�إِ

َكَتَب: "اأيُّها الُمجاِهدوَن بَِعَرِقِهم، َوبَِوْقِتِهم، َوبِمالِِهم... يا َمْن َتْحِملوَن 

ِقَيِمُكم  لَِتَظلَّ راياُت  َواإِنْجازاتُِكم؛  بِاأْوقاتُِكم،  َوتَُضّحوَن  بِر،   الصَّ ِسلاَح 

َجِر... يا َمْن َتَتَصبَُّب ِجباُهُهْم َعَرقاً ِمْن  َمْرفوعًة، تَُرْفِرُف َفْوَق هاماِت الشَّ

غيرُة َقطَرَة ماٍء تُساِعُدها على النُّموِّ والَحياِة.  اأْجِل اأْن َتِجَد النَّْبتاُت  الصَّ

اأنُْتِم الَّذيَن ل� َيْنَقِطُع ِذْكُركُم عن لِسانِي، َول� َتْنَقِطُع ِذْكراكُم َعن ذاِكَرتي، 

َة َفنٌّ ل� ُيْتِقُنُه  أُبوَّ َئ لِلنَّْفِس الُمْتَعَبِة. اإنَّ ال� َبْل اأَظلُّ اأْسَتْنِشُق َعَبَقُكم الُمَهدِّ

ِة، َواأنُْتْم ُصنّاُع الَعْبَقريَِّة". أُبوَّ اإِلّ� َعباِقَرُة ال�

اإِلى والدْيِه...كاَن   نََظَر  اأِن انَْتهى الَفتى ِمْن ُخْطَبِتِه )الَعْصماِء(  َبْعَد 

ُه َتْذِرُف َدْمَعًة.  والُدُه َيْحني بَِراأِْسِه، فيما كانَْت اأمُّ

 )َتْربَِية الَعباِقَرة(

د. عطا بركات، بتصرف

نَباَهِته: َذكائِه. 

هاماُت: مفــرُدها هـاَمــة، 

وهي الراأس. 

عبقكم: رائحتكم الزكيَّة. 

الَعصماء: البليغة. 
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 الَفْهُم والتَّحليُل واللَُّغُة  

آتيِة:  أْسئلِة ال�  نُجيُب عِن ال�

أمُّ اْبَنها َبْعَد نُزولِِه ِمْن ُحْجَرتِِه؟   َكْيَف قاَبَلِت ال�

ِه عْن نَشاِطِه في الَمْدَرَسِة.  أمِّ  نَِصُف الَفتى نَبيلاً َوهَو َيْحكي لِ�

 ما الَمْوضوُع الَّذي َشَرَحُه ُمَدرُِّس التّاريِخ لِلطََّلَبِة؟ 

  ماذا َتعلََّم نَبيٌل ِمْن اأبيِه؟

   اأْيَن َبَدْت نَباَهُة نَبيٍل؟ 

ْبداِعّيِة.  نََضُع ُعْنواناً لِلَكِلمِة الّتي سُيَشاِرُك بِها نَبيٌل في المسابقِة ال�إِ

حيحَة لِما َياأْتي: جابَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

اأ- كاَن َيْوُم نَبيٍل في الَمْدَرَسِة: 

١- شاقّاً ُمْتِعباً.                        ٢- حاِفلاً بالنَّشاِط.   

٣- َطويلاً ُمِمّلاً.                       ٤- عاِصفاً ماِطراً.

ب- الِحْرَفُة الَّتي َيْحَتِرفُها والُد نَبيٍل: 

١- النِّجاَرُة.                           ٢- التَّعليُم.     

لاِل.                   ٤- ِزراعُة النَّخيِل. ٣- ِصناعُة السِّ
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ِل َوَدل�لَِتها في العموِد الثّاني:  أوَّ  نَِصُل َبْيَن الِعباَرِة في الَعموِد ال�

ُل                                              أوَّ الَعموُد الثّانيالَعموُد ال�

الرِّضا.َتَتَصبَُّب ِجباُهُهْم َعَرقاً.

َبذُل الُجْهِد.َمْكَتُبُه الُمَتهالُِك.

ْوِت.َوَضعْت َيَدها َعلى َكِتِفِه. ُة الصَّ ِشدَّ

التَّميُُّز.تُْرِعُد َوتُْبِرُق.

الَفقر.َحظْيُت بِاأمٍّ ِمْثِلِك.

                                               

                                       

                                                   

      

                             

ُر ما َياأْتي:   نَُفسِّ

اأ- نَْقُع النَّخيِل في الماِء. 

ب- َذْرُف اأمِّ نَبيٍل َدْمَعًة. 

آتَِيِة:   بِالرُّجوِع اإلى اأَحِد َمصاِدِر الَمْعِرَفِة، نَاأتي بَِبيِت ِشْعٍر َيَتواَفُق َمَع الِعباَرِة ال�

أْوراِق اأْن َتْصَنَع َسلًَّة، لكنَّها اإِذا اْجَتَمَعْت َمَع َغْيِرها ِمَن   ل� ُيْمِكُن لَِوَرقٍة واِحَدٍة ِمْن هذِه ال�

ْت اإلى َبْعِضها َبْعضاً، َفاأْصَبَحْت َسلًَّة.  أْوراِق، وُشدَّ ال�

 نَْسَتْخِدُم في ُجَمٍل ِمْن اإِنْشائِنا كُّلاً من: ِذْكر، ِذْكرى، ذاِكَرة. 

آتية:  ُق َبيَن َمْعنى الَكِلماِت الُملََّونَِة في الُجَمِل ال�  نَُفرِّ

. اأ-    ١- َشَرَح الُمَدرُِّس َدْرَس التّاريِخ.        ٢- َشَرَح اللّه َصدري لِلحقِّ

باِح.  ب-  ١- َقَطَع ال�أُب َجريَدًة ِمَن النَّْخِل.       ٢- َقَراأ نَبيٌل َجريَدًة في الصَّ
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 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

َحْرف� ال�ْسِتْفه�ِم: )َهْل، اأ(

نََة فيها: آتَيَة، َوما ُيقابِلُها من اإجاباٍت، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ نَْقَراأ الُجَمَل ال�ْسِتْفهاِميََّة ال�

اإج�بته�الُجْمَلُة ال�ْسِتْفه�ِميَُّة

ً ل�
أوَّ ا

ُه بِما َفَعَل في الَمْدَرَسِة؟ ُه بِما َفَعَلُه في الَمْدَرَسِة.١- َهْل اأْخَبَر نَبيٌل اأمَّ اأَجْل، اأْخَبَر نَبيٌل اأمَّ

لاِل؟ لاِل.٢- اأَيرَغُب نَبيٌل في َتَعلُّم ِصناَعِة السِّ نََعْم، َيْرَغُب نَبيٌل في َتَعلُّم ِصناَعِة السِّ

٣- َهْل َتَغيََّب نَبيٌل َعْن َمْدَرَسِتِه ِعْنَد َتَعلُِّمِه ِصناَعَة 

لاِل؟ السِّ

ل�، لَْم َيَتغيَّْب نَبيٌل َعْن َمْدَرَسِتِه.

ل�، لَْم َيْصَعْد نَبيٌل النَّْخَلَة لَِقْطِع الَجريَدِة.٤- اأنَبيٌل َصِعَد النَّْخَلَة لَِقْطِع الَجريَدِة؟ 

نيً�
ث�

َبلى، نَبيٌل فًتى نَبيٌه.١- األَْيَس نَبيٌل فًتى نَبيهاً؟

نََعْم، لَْم َيَنْم نَبيٌل في َمْزَرَعِة النَّخيِل.٢- األَْم َيَنْم نَبيٌل في َمْزَرَعِة النَّخيِل؟

ل�ً(؛ نَِجُد اأنَّ هذه الُجَمَل ُمْثَبَتٌة؛ اأي لَْم ياأِْت   بُِملاَحَظِتنا الُجَمَل ال�ْسِتْفهاِميََّة في الَمْجموَعِة )اأوَّ

َبْعَد َكِلَمة ال�ْسِتْفهامِ فيها نَْفٌي؛ لِذلِك ُيَسّمى اْسِتْفهاماً ُمْثَبتاً، ونُلاِحُظ اأن الَكِلماِت الُمَلّونََة 

فيها اإِّما )َهْل(، اأو )اأ(، َوكُلٌّ ِمْنُهما َحْرُف اْسِتْفهاٍم، َونُلاِحُظ َكذلَِك اأنَّ الَجواَب َعْنها كاَن بـــ 

ْثباِت، َوفي َحالَِة النَّفي كاَن الَجواُب بــ )ل�(. )نََعْم، َواأَجْل( في حالَِة ال�إِ

 اأّما الُجَمُل ال�ْسِتْفهاِميَُّة في الَمْجموَعِة )ثانياً(، َفُنلاِحُظ اأنَّها َمْنفيٌَّة؛ اأي اأتى َبْعَد َحْرف ال�ْسِتْفهاِم 

فيها نَْفٌي؛ لِذلِك ُيَسّمى اْسِتْفهاماً َمْنِفّياً، َكما نُلاِحُظ اأنَّ َحْرَف ال�ْسِتْفهامِ فيها )اأ(، وكاَن 

ْثباِت بــ )بلى(، َوفي حالَِة النَّفي كاَن جواُبها بــ )نََعْم(. الَجواُب َعْنها في حالَِة ال�إِ
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ُر كُلٌّ ِمْنُهما الُجْمَلَة؛ - ١ لِلاْسِتْفهاِم َحْرفاِن، ُهما: )َهْل ، اأ(، َوَيَتَصدَّ

لِلاْسِتْفهاِم َعن َمْضمونِها.

َيكوُن ال�ْسِتْفهاُم ُمْثَبتاً؛ اإِذا لَْم َياأِْت َبْعَد َحْرِف ال�ْسِتْفهامِ ما َيُدلُّ َعلى - ٢

ُل َعلى النَّْفِي. النَّفِي، َوَيكوُن َمْنِفيَّاً؛ اإِذا اأتى َبْعَده ما َيدُّ

اإِذا كانَْت ُجْمَلُة ال�ْسِتْفهاِم بِـ )َهْل ، اأ( ُمْثَبَتًة؛ كاَن َجواُبها بــ )نََعْم، - ٣

ْثباِت، و بــ )ل�( في حالَِة النَّْفِي. اأو اأَجْل( في َحالَِة ال�إِ

َرُة بِـَحْرِف ال�ْسِتْفهامِ )اأ( َمْنِفيًَّة؛ - ٤ اإِذا كانَْت ُجْمَلُة ال�ْسِتْفهامِ الُمَصدَّ

ْثباِت، و بــ )نََعْم( في حالَِة النَّْفِي. كاَن َجواُبها بــ )َبلى( في حالَِة ال�إِ

َمْلحوَظت�ِن:

ل� َياأْتي نَْفٌي َبْعَد َحْرِف ال�ْسِتْفهامِ )َهْل(؛ لِذلَِك ِمَن الَخَطاأِ الَقوُل: َهْل ل� - ١

          َيْعَمُل الرَُّجُل؟

اأدواُت ال�ْسِتْفهامِ كُلُّها اأسماٌء، ِمْثُل: َمتى، اأْيَن، َكْيَف، ما، َمْن، َكْم، ماذا، - ٢

...، باْسِتْثناء )َهْل ، اأ(. لِماذا، اأيُّ
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 َتْدرْيب�ٌت  
حيَحَة فيما َياأْتي:  جاَبَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

َحْرُف ال�ْسِتْفهامِ ِمْن َبيِن اأَدواِت ال�ْسِتْفهاِم، ُهو:- ١

د- َكْيَف. ج- َهْل.   ب- َمتى.   اأ- اأْيَن.  

نُجيُب عن ال�ْسِتْفهامِ الَمْنِفيِّ بِالَهْمَزِة  في َحالِة النّفي بـــ:- ٢

د- نََعْم. ج- اأَجْل.   ب- ل�.   اأ- َبلى.  

َرْت بِْحرِف اْسِتْفهاٍم:- ٣ الُجْمَلُة الّتي َتَصدَّ

ب- اأْكَرُم النّاِس حاتٌِم.       يِف.         اأ- اأنَْت ُمْكِرمٌ لِلضَّ

ُر الُكَرماَء. د- َمْرَيُم تَُقدِّ ج- اأاأْكَرَم َمْحموٌد َضيَفُه؟       

ؤاِل الّسابِِق بــ:- ٤ ْثباِت َعْن السُّ جاَبُة بِال�إِ )اأَتْشَتِرُك في الَحْمَلِة التَّطّوعيَِّة؟( َتكوُن ال�إِ

ج- ل�.        د- اأَجْل. ب- نََعْم.   اأ- َبلى.  

ْثباِت، واأْخرى بِالنَّْفِي:  نُجيُب َعْن كُلِّ ُجْمَلٍة اْسِتْفهاِميٍَّة فيما َياأْتي، َمرًَّة بِال�إِ

َهْل تجّولَت في الُقدِس؟- ١

ْثباُت: ..................................................................  - النَّْفُي: ....................................................................... - ال�إِ

لاِل؟- ٢ اأتُِحبُّ اأْن َتَتَعلََّم ِصناَعَة السِّ

ْثباُت: ..................................................................  - النَّْفُي: ....................................................................... - ال�إِ

األَْيَس الرَُّجُل ُمساِفراً؟- ٣

ْثباُت: ..................................................................  - النَّْفُي: ....................................................................... - ال�إِ
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آتَيِة: جاباِت ال�  نََضُع ُجْمَلًة اْسِتْفهاِميًَّة لُِكلِّ اإِجاَبٍة ِمَن ال�إِ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

أْشراَر. ١- نََعْم، لَْم اأصاِحِب ال�

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ِة. ٢- َبلى، ُيْمَنُع التَّْدخيُن في الَمراِفِق العامَّ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

٣- اأَجْل، اأواِظُب َعلى ِقراءِة الُقراآِن الَكرْيِم.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

٤- نََعْم، لَْيَسِت الطَّريُق ُمَعبََّدًة.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

٥- نََعْم، اأشارُِك في الرِّْحَلِة الَمْدَرِسيَِّة. 

ْملاُء    ال�إِ

 نَْكُتُب ما ُيْملى َعلينا.
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الَخطُّ 

ْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرَفْي )ق، ة(:  آتَِيَة بِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بخطِّ الرُّ نَْكُتُب الِعباَرَة ال�

 الَتْعبيُر

َيِصُف  ُمَترابِطاً  َمْوضوعاً  السابِِق-  ْرِس  الدَّ في  نّاها  َدوَّ -الَّتي  اليَّْوِمَيِة  ال�أحداِث  ِمْن  نَْكُتُب   

ال�أحداَث الَّتي َمرَّْت بِنا َعلى َمداِر اأْسبوٍع.

ْرِس َحَدَثْت َمَعن�. ِة الدَّ ًة ُمش�ِبَهًة لِِقصَّ  َنش�ٌط: َنْكُتُب قِصَّ
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الَوْحَدُة الع�ِشَرُة

ِمْن َل�آلِِئ الَعَربيَِّة

ال�ْسِتم�ُع

آتَِية:  أْسِئَلِة ال�  نَْسَتِمُع اإِلى نصٍّ بُِعْنواِن )َفصاَحٌة َوَملاَحٌة(، َونُجيُب َعِن ال�

ماذا َفَعَل ُعَمُر ْبُن الَخطّاِب ِعْنَدما َطَلبْت ِمْنُه َخْولُة بِْنُت َثْعَلَبَة الوقوَف؟- ١

ُح ذلَك.- ٢ لََقْد اأْغَلَظْت َخولَُة الَقْوَل لُِعَمَر، نَُوضِّ

َمْتها َخْولَُة لُِعَمَر بِن الَخطّاِب.- ٣ نُبّيُن النَّصيَحَة الَّتي َقدَّ

نَْذكُُر ردَّ ُعَمَر ْبِن الخطّاِب َعلى الجاروِد الَعْبدّي ِعْنَدما قاَل لَِخولََة: َقْد اأْكَثْرِت اأيَُّتها الَمْراأُة - ٤

َعلى اأميِر المؤِمنيَن.

ما الَّذي َجَعَل ُعَمَر ْبَن الخطّاِب َيقوُل: واللِّه لَو لَْم َتْنَصِرْف َعنّي اإلى اللَّيِل ما انَْصَرْفُت - ٥

َحتّى تُْقضى حاَجُتها؟
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ِمْن َل�آلِِئ الَعَربيَِّة

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــا  ــاِت، َوَخصائَِصه ــِة َبيــَن اللُّغ ــِة الَعَربيَّ ــَة اللَُّغ ــاَوُل َمكانَ ــا َيَتن ــذي َبْيــَن اأيدين الَمْوضــوُع الّ
الَفرْيــَدَة ُمَركِّــزاً َعلــى ُدّرِة الَخــطِّ الَعَربــيِّ ِمــْن َحْيــُث نَْشــاأتُُه، َولََمســاتُُه الَجمالِيَّــُة، َواأْشــَهُر اأنواِعــِه، 

ــِه. أُمــوُر الُمســاِعَدُة َعلــى اإِْتقانِــِه، َوَضــروَرُة ال�هِتمــاِم بِ َوال�

ِمْن َل�آلِِئ الَعَربيَِّة

)الُمَؤلِّفون(

الَيوَم  عاٍم  كُلِّ  ِمْن  أّوِل  ال� َكانُوَن  َشْهِر  ِمْن  َعَشَر  الثّاِمَن  َيْوُم  ُيواِفُق 

أَمِم الُمتِّحَدِة  َصْتُه ُمَنظََّمُة ال� العالَِميَّ  لِلُّغِة الَعَربِيَِّة، َوُهَو الَيوُم الَّذي َخصَّ

الَيْوَم  لَِكْونِِه  الَعَربِيَِّة؛  بِاللَُّغِة  لِلاْحِتفاِل  )يونسكو(  َوالُعلوِم  َوالثّقاَفِة  لِلتَّربيِة 

ُة لِلاأَمِم الُمتَِّحَدِة َقراراً َيُنصُّ َعلى اإِْدخاِل  الَّذي اأْصَدَرْت فيِه الَجْمِعيَُّة العامَّ

ْسِميَِّة، لِغاياِت الَعَمِل الَّتي َيِتمُّ التَّداوُل بِها  اللَُّغِة الَعَربِيَِّة ِضْمَن اللُّغاِت الرَّ

أَمِم الُمتَِّحَدِة. ساِت ال� في ُمؤسَّ

أَمِم الُمتَِّحَدِة لِلاْحِتفاِل بِاللَُّغِة الَعَربِيَِّة اإِلى اأْسباٍب ِمْنها:  َيعوُد اْهِتماُم ال�

اأنَّها لَُغُة ِكتاٍب َسماِويٍّ ُيْؤِمُن بِِه ِمئاُت الَملاييِن ِمَن الَبَشِر في َشتّى بِقاِع 

أْرِض، َكما اأنَّ َعَدَد النّاِطقيَن بِها َيَتجاَوُز اأْربَعِمئٍة َوَخْمسيَن ِمْليوناً ِمَن  ال�

النَّاِس، َوهي لَُغٌة َتتَِّسُم بِثراِء ُمْفَرداتِها َواألفاِظها، اإِضاَفًة اإِلى اأنَّها َتْمَتِلُك 

تُْكَتُب  الَّذي  الَخطُّ  الَخواصِّ  َهِذِه  اأْظَهِر  َوِمْن  ُمَميََّزًة،  َجمالِيًَّة  َخواصَّ 

اآلِِئ ُيزيُِّن جيَدها، َوُيميُِّزها َعْن َغْيِرها ِمَن  بِِه، َحْيُث ُيشكُِّل ِعْقداً ِمَن اللَّ

اللُّغاِت. 

الُعصوِر  َعْبَر  ُر  َيَتَطوَّ َوَظلَّ  الَقديَمِة،  الُخطوِط  ِمَن  الَعَرَبيُّ  الَخطُّ  ُيَعدُّ 

أْزماِن، اإِلى اأِن اْزَدَهَر َواأْصَبَح ِعْلماً لَُه َقواِعُد َواأصوٌل ُيْمِكُن َتَعلُُّمها، َوُهَو  َوال�

َكذلَِك َفنٌّ لَُه لََمساتُُه الَجمالِيَُّة؛ بِما َتْنَفِرُد بِِه ُحروُف اللَُّغِة الَعَربِيَِّة الُمتَِّصَلُة 

َبْعُضها بَِبْعٍض؛ لِذا َتبارى َمَهَرُة الَخطِّ الَعَربِيِّ في اإِْبداِع لَْوحاٍت َجمالِيٍَّة 

َتناَفَس  َكما  َوالُقصوِر...،  َوالَكنائِِس،  الَمساِجِد،  ُجْدراُن  بِها  اْزَدانَْت 

َر طاقاتِِهم ِواإْبداعاتِِهم  َفنّانو الَخطِّ الَعَربِيِّ في َرْسِم الُقْراآِن الَكريِم الَّذي َفجَّ

التَّداوُل بِها: اْسِتْخداُمها.

َثراُء: ِغنى.

جيَدها: ُعُنَقها.
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ِمْن َل�آلِِئ الَعَربيَِّة

)الُمَؤلِّفون(

الَيوَم  عاٍم  كُلِّ  ِمْن  أّوِل  ال� َكانُوَن  َشْهِر  ِمْن  َعَشَر  الثّاِمَن  َيْوُم  ُيواِفُق 

أَمِم الُمتِّحَدِة  َصْتُه ُمَنظََّمُة ال� العالَِميَّ  لِلُّغِة الَعَربِيَِّة، َوُهَو الَيوُم الَّذي َخصَّ

الَيْوَم  لَِكْونِِه  الَعَربِيَِّة؛  بِاللَُّغِة  لِلاْحِتفاِل  )يونسكو(  َوالُعلوِم  َوالثّقاَفِة  لِلتَّربيِة 

ُة لِلاأَمِم الُمتَِّحَدِة َقراراً َيُنصُّ َعلى اإِْدخاِل  الَّذي اأْصَدَرْت فيِه الَجْمِعيَُّة العامَّ

ْسِميَِّة، لِغاياِت الَعَمِل الَّتي َيِتمُّ التَّداوُل بِها  اللَُّغِة الَعَربِيَِّة ِضْمَن اللُّغاِت الرَّ

أَمِم الُمتَِّحَدِة. ساِت ال� في ُمؤسَّ

أَمِم الُمتَِّحَدِة لِلاْحِتفاِل بِاللَُّغِة الَعَربِيَِّة اإِلى اأْسباٍب ِمْنها:  َيعوُد اْهِتماُم ال�

اأنَّها لَُغُة ِكتاٍب َسماِويٍّ ُيْؤِمُن بِِه ِمئاُت الَملاييِن ِمَن الَبَشِر في َشتّى بِقاِع 

أْرِض، َكما اأنَّ َعَدَد النّاِطقيَن بِها َيَتجاَوُز اأْربَعِمئٍة َوَخْمسيَن ِمْليوناً ِمَن  ال�

النَّاِس، َوهي لَُغٌة َتتَِّسُم بِثراِء ُمْفَرداتِها َواألفاِظها، اإِضاَفًة اإِلى اأنَّها َتْمَتِلُك 

تُْكَتُب  الَّذي  الَخطُّ  الَخواصِّ  َهِذِه  اأْظَهِر  َوِمْن  ُمَميََّزًة،  َجمالِيًَّة  َخواصَّ 

اآلِِئ ُيزيُِّن جيَدها، َوُيميُِّزها َعْن َغْيِرها ِمَن  بِِه، َحْيُث ُيشكُِّل ِعْقداً ِمَن اللَّ

اللُّغاِت. 

الُعصوِر  َعْبَر  ُر  َيَتَطوَّ َوَظلَّ  الَقديَمِة،  الُخطوِط  ِمَن  الَعَرَبيُّ  الَخطُّ  ُيَعدُّ 

أْزماِن، اإِلى اأِن اْزَدَهَر َواأْصَبَح ِعْلماً لَُه َقواِعُد َواأصوٌل ُيْمِكُن َتَعلُُّمها، َوُهَو  َوال�

َكذلَِك َفنٌّ لَُه لََمساتُُه الَجمالِيَُّة؛ بِما َتْنَفِرُد بِِه ُحروُف اللَُّغِة الَعَربِيَِّة الُمتَِّصَلُة 

َبْعُضها بَِبْعٍض؛ لِذا َتبارى َمَهَرُة الَخطِّ الَعَربِيِّ في اإِْبداِع لَْوحاٍت َجمالِيٍَّة 

َتناَفَس  َكما  َوالُقصوِر...،  َوالَكنائِِس،  الَمساِجِد،  ُجْدراُن  بِها  اْزَدانَْت 

َر طاقاتِِهم ِواإْبداعاتِِهم  َفنّانو الَخطِّ الَعَربِيِّ في َرْسِم الُقْراآِن الَكريِم الَّذي َفجَّ

التَّداوُل بِها: اْسِتْخداُمها.

َثراُء: ِغنى.

جيَدها: ُعُنَقها.

الِقراَءُة
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؛ َوبِذلَك  الَفنِّيََّة؛ َفَنَسخوُه بِاأْبهى الُخطوِط َواأْجَمِلها؛ َفكاَن الرَّْسُم الُعْثمانِيُّ

. ُحِفَظ الُقْراآُن الَكريُم بِالَخطِّ الَعَربِيِّ

َعًة، ِمْن اأْشَهِرها َخطُّ النّْسِخ، الَّذي  لََقْد اأْبَدَع الَفنّانُوَن ُخطوطاً ُمَتَنوِّ

ْقَعِة  َي بِهذا ال�ْسِم؛ لَِكْثَرِة اْسِتْعمالِِه في نَْسِخ الُكُتِب، َوَكذلَِك َخطُّ الرُّ ُسمِّ

داِريَِّة الَّتي كانَْت تُْكَتُب َعلى الرُّقاِع؛  ؤوِن ال�إِ الَّذي كاَن ُيْسَتْخَدُم في الشُّ

الَخطُّ  ُهناَك  الَخطَّْيِن  هَذْيِن  اإِلى  واإِضاَفًة  التَّْسِمَيُة،  هِذِه  كانَْت  لِذلَِك 

، َوَخطُّ الثُّلُِث. ، َوالفاِرِسيُّ ، َوالكوِفيُّ الّديوانِيُّ

ذلَِك  َوَيِتمُّ  ِمراٍن،  َوطوِل  ُدْرَبٍة  اإِلى  َتْحتاُج  َمْوِهَبٌة  الَخطِّ  َوَجماُل 

الَقَلِم  َوَمْسُك  لِلِكتاَبِة،  الُمناِسِب  الَمَكاِن  اْختياُر  ِمْنها:  اأموٍر،  بُِمراعاِة 

راِع،  وال�لِتزاُم َبَقواِعِد الِكتاَبِة  حيُح لِلذِّ بَطريَقٍة َصحيَحٍة، َوالَوْضُع  الصَّ

حيَحِة. الصَّ

َوُيْلَحُظ في اأيّاِمنا هِذِه ُعزوُف الَكِثيِر ِمْن َطَلَبِة الَمداِرِس َوالجاِمعاِت 

َعِن  تُْغني  تِْقنيٍَّة  َوسائَِل  لُِوجوِد  بِالَقَلِم؛  الِكتاَبِة  ُمماَرَسِة  َعْن  َوَغْيِرِهم 

أْمُر الَّذي اأدَّى اإِلى َرداَءِة الُخطوِط بَِشْكٍل عامٍّ. اْسِتْخداِمِه؛ ال�

َوَغْيُرها،  َوالجاِمعاُت  َوالَمْدَرَسُة  أْسَرُة  ال� َتْهَتمَّ  اأْن  َيْنَبغي  ُهنا  َوِمْن 

َة صاِحِبِه،  ي ُحجَّ أنَّ الَخطَّ الَجميَل ُيَقوِّ أْبناِء َوالطََّلَبِة؛ لِ� بَِتْحسيِن ُخطوِط ال�

ماُم َعِليٌّ )(: "الَخطُّ الَحَسُن َيِزيُد الَحقَّ ُوضوحاً". َوفي ذلَِك قاَل ال�إِ

 

ُرْقَعـــٌة،  ُمْفــَرُدهــا  قـاُع:  الرُّ

َوهي الِقْطَعُة ِمْن الِجْلِد.

ُعزوف: اْبِتعاد.

ٌة: َدليٌل َوُبْرهاٌن. ُحجَّ
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 الَفْهُم والتَّحليُل واللَُّغُة  

آتيِة: أْسِئَلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

أّوِل َيْوماً عالَِمّياً للَُّغِة الَعَربِيَِّة؟ َدِت )اليونْسكو( الثّاِمَن َعَشَر ِمْن كانوَن ال�  لِماذا َحدَّ

أَمِم الُمتَِّحَدِة بِاللَُّغِة الَعَربِيَِّة؟   راُت اْهِتماِم ُمَنظََّمِة ال�  ما ُمَبرِّ

ُح ذلَِك. . نَُوضِّ  الَخطُّ الَعَربِيُّ ِعْلٌم َوَفنٌّ

َزُة  لُِحروِف اللَُّغِة الَعَربِيَِّة في الِكتاَبِة؟ َمُة الُمَميِّ  ما السِّ

. ي َبْعضاً ِمْن اأنْواِع الَخطِّ الَعَربِيِّ  نَُسمِّ

َي َخطُّ النَّْسِخ بِهذا ال�ْسِم؟  لِماذا ُسمِّ

ْقَعِة؟  ِفْيَم كاَن ُيْسَتْخَدُم َخطُّ الرُّ

 ناَفَسِت الَوسائُِل التِّْقنيَُّة الَقَلَم. َفماذا َتَرتََّب َعلى ذلَِك؟

آتَِيتْيِن:  ُح الَجماَل في الِعباَرَتْيِن ال�  نَُوضِّ

اآلِِئ ُيَزيُِّن جيَدها". اأ- "ُيَشكُِّل الَخطُّ ِعْقداً ِمَن اللَّ

َر طاقاتِِهم َواإِْبداعاتِهم الَفنِّيََّة". ب- "َتناَفَس الَفنّانوَن في َرْسِم الُقْراآِن الِكريِم الَّذي َفجَّ

حيَحَة لِما َياأْتِي: جاَبَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

اأ- ُمضادُّ َكِلَمِة )ُعزوٌف(:

١- انِْصراٌف.          ٢- اإِْهماٌل.            ٣- اإِْقباٌل.          ٤- اْبِتعاٌد.
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ٌة(: ب- َجْمُع َكِلَمِة )ُحجَّ

١- ُحَجٌج.            ٢- حاجاٌت.          ٣-اأحاٍج.          ٤- ُحّجاٌج.

أَمِم(: ج- ُمْفَرُد َكِلَمِة )ال�

ُة. أمَّ أمُّ.           ٤- ال� أَمُة.              ٣- ال� ماُم.            ٢- ال� ١- ال�إِ

 

  

.  نَْقَتِرُح ُحلول�ً اأْخرى لُِمعالََجِة َرداَءِة الَخطِّ

 "الَخطُّ الَحَسُن َيِزيُد الَحقَّ ُوضوحاً". نُناِقُش هِذِه الَمقولََة.

 بِالرُّجوِع اإلى اأَحِد َمصاِدِر الَمْعِرَفِة، نََتعرَُّف اإلى ما َياأْتي:

أَمِم الُمتَِّحَدِة. ْسِميََّة الُمْعَتَمَدَة في ال� اأ- اللُّغاِت الرَّ

أَمِم الُمتَِّحَدِة الخاصِّ بِاللَُّغِة الَعَربِيَِّة. ب- نَصَّ َقراِر ال�

ج- نُْبَذًة َعِن الرَّْسِم الُعْثمانِيِّ لِلُقْراآِن الَكِريِم.

آتَِيَتْيِن بُِجْمَلَتْيِن ِمْن اإِنْشائِنا:   نُحاكي الِعباَرَتْيِن ال�

َة صاِحِبِه. ي ُحجَّ أنَّ الَخطَّ الَجميَل ُيَقوِّ َن ُخطوَطنا؛ لِ� اأ- َيْنَبغي اأْن نَُحسِّ

. ب- نََسَخ الُمْبِدعوَن الُقْراآَن الَكريَم بِاأْبهى الُخطوِط؛ َفكاَن الرَّْسُم الُعْثمانَيُّ
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ْعِريُّ  النَّصُّ الشِّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

حاِفُظ اإِْبراهيم:)١٨٧٢-١٩٣٢م(

شاِعٌر ِمْصريٌّ َمْشهوٌر، لَُه اأْعماٌل ِشْعِريٌَّة َونَْثِريٌَّة ُمَتَنّوَعٌة، اتََّسَم ِشْعُرُه بِالَجزالَِة َوالتََّنّوِع، 

َب بِشاِعِر النِّيِل. نََظَم َهِذِه الَقصيَدَة عاَم ١٩٠٣م َعلى لِساِن اللَُّغِة الَعَربِيَِّة. ولُقِّ

  اللَُّغُة الَعَربّيُة
حاِفظ اإِْبراهيم

َوناَدْيُت َقْومي َفاْحَتَسْبُت َحياتي َرَجْعُت لَِنْفِسي َفاتََّهْمُت َحصاتي

َعِقْمُت َفَلْم اأْجَزْع لَِقْوِل ُعداتي باِب َولَْيَتني َرَمْوني بُِعْقٍم ِفي الشَّ

َوما ِضْقُت َعْن اآٍي بِِه َوِعظـاِت  َوِسْعُت ِكتاَب اللِّه لَْفَظــاً َوغايًة

َوَتْنِسْيِق اأْسمـــاٍء لُِمْخَتَرعـــاِت؟  َفَكْيَف اأضيُق الَيْوَم َعْن َوْصِف اآلٍَة

َفَهْل َساألوا الَغّواَص َعْن َصَدفاتي رُّ كاِمٌن اأنا الَبْحُر في اأْحَشائِِه الدُّ

اأساتي  واُء  الدَّ َعزَّ  َواإِْن  َوِمْنُكم  َفيا َوْيَحُكم اأْبَلى َوَتْبَلى َمحاِسني

لُغـــاِت بِِعزِّ  اأْقـــواٌم  َعزَّ  َوَكــْم  َوَمَنَعًة ِعّزاً  الَغْرِب  لِِرجاِل  اأرى 

اأنــــاِة  بَِغْيِر  ُيْدنينــي  الَقــْبِر  ِمَن  َمْزلَقــاً بِالَجرائِــِد  َيْوٍم  كُلَّ  اأرى 

بُِرواِة؟ َتتَِّصــــْل  لَــْم  لَُغــــٍة  اإِلى  اأَيْهُجُرنـي َقْومـي َعفـا اللّه َعْنُهـُم

َبَسْطُت َرجائي َبْعَد َبْسِط َشكاتي  اإِلى َمْعَشِر الُكتّاِب َوالَجْمُع حاِفٌل

َحصاتي: َراأْيي َوَعْقلي.

ُعداتي: اأْعدائي.

اآٍي: اآيات.

اآٍس،  ُمْفَرُدها  اأساتي: 
َوُهَو الطَّبيُب.

َمَنَعًة: ِحماَيًة.

ْبطاء. اأناُة: التَّاأني َوال�إِ

َمْزلَقاً: َمكان ال�نِْزل�ِق.

َشكاتي: َشْكواَي.

حاِفٌل: َكثيٌر َوحاِشٌد.

                                              

                                       

                            

                                    



١١4

 الَفْهُم والتَّحليُل واللَُّغُة  

أْبياِت الّسابَِقِة؟ ُة في ال�  ما الِفْكَرُة العامَّ

ِل؟ أوَّ  لِماذا ناَدِت اللَُّغُة الَعَربِيَُّة النّاِطقيَن بِها َكما جاَء في الَبيِت ال�

 بَِم اتُِّهَمِت اللَُّغُة الَعَربِيَُّة في الَبيِت الثّاني؟ 

 نَْشَرُح الَبيَتْيِن الثّالَِث َوالّرابَِع َشْرحاً وافياً.

 ماذا اأفاَدْت )َكم( في الَبيِت الّسابِِع؟

ُح َذلَك.  في الَبيِت التّاِسِع اإِشاَرٌة اإِلى اللَُّغِة الُمْسَتْعَمَلِة اأيّاَم نَْشِر َهِذِه الَقصيَدِة. نَُوضِّ

ُحُهما. َهِت اللَُّغُة الَعَربيَُّة بِاأمَرْيِن اثَنْيِن اإِلى َمْعَشِر الكُّتّاِب، نَوضِّ  َتَوجَّ

:  َيقوُل الَعْشماِويُّ

ـََمـِجـّيــا ـْـــراَب َقــْتـــلاً ه ع ـَْقـُتــُل ال�إِ      َواأرى فـــي ُصـُحــِف الــَقـْوِم َكـلاماً        ي

     نَْكُتُب الَبيَت الَّذي َيتَِّفُق َوَمْعنى الَبْيِت الّسابِِق.

آتَِيَتْيِن: ُح َجماَل التَّْعبيِر في الُجْمَلتيِن ال�  نَُوضِّ

باِب". اأ - "َرَمْوني بُِعْقٍم ِفي الشَّ

رُّ كاِمٌن". ب- "اأنا الَبْحُر في اأْحشائِِه الدُّ



١١5

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

ُمراَجَعٌة

أْفعاِل الُمضارَِعِة، َو)الَفْتَحُة( َعلاَمُة نَْصِبِهما، اأّما - ١ أْسماِء، َوال� ُة( َعَلاَمُة َرْفِع ال� مَّ )الضَّ

كوُن( َعلامُة َجْزمٍ لِلاأْفعاِل الُمضارَِعِة. )الَكْسَرُة( َفْهَي َعَلامُة َجرٍّ لِلاأْسماء، َبْيَنما )السُّ

َمْوِقِع - ٢ بَِتَغيُِّر  َتَتَغيَُّر  كوُن(  َوالَفْتَحُة، والَكْسَرُة، والسُّ ُة،  مَّ ْعراِب: )الضَّ ال�إِ َحَركاُت 

الَكِلَمِة ِفي الُجْمَلِة.

أنَّها َعلاماُت بِناٍء.    َوَتْبَقى َثابِتًة َعلى اأواِخِر َبْعِض الَكِلماِت؛ لِ�

 َتْدرْيب�ٌت 

َبِب: نَِة فيها، َمَع َبياِن السَّ ُد اأواِخَر الَكِلماِت الُمَلوَّ آتَيَة، ثُمَّ نَُحدِّ أْمِثَلَة ال�  نَْقَراأ ال�

 - َتْنَفِرُد اللَُّغُة الَعَربِيَُّة بُِحروِفها الُمتَِّصَلِة َبْعِضها بَِبْعٍض.

اآلِِئ النَِّفيَسِة.  - اإِنَّ اللَُّغَة الَعَربِيََّة زاِخَرٌة بِاللَّ

 - نُزوُل الُقْراآِن الَكِريِم باللَُّغِة الَعَربِيَِّة َتْخِليٌد لَها.

 - َيْنَبغي اأْن نََتناَفَس في َتْحسيِن ُخطوِطنا.

  - لَِيَتناَفْس كُلٌّ ِمنّا ِفي التَّْنقيِب َعْن كُنوِز اللَُّغِة الَعَربِيَِّة.

  - َيَتناَفُس َفنَّانو الَخطِّ الَعَربِيِّ ِفي اإِْبراِز َجمالِّياتِِه. 



١١٦

الَكِلَمُةالِمثاُل
  
َبُبَحَرَكُة اآِخِرهانَْوُعها السَّ

اأ

ب

   

ُد نَوَع الَكِلماِت الُمَلّونَِة: آتَِيَة، ثُمَّ نَُحدِّ أْمِثَلَة ال�  نَْقَراأ ال�

. حيَح بِالَقَلِم ِمْن اأْسباِب َجْوَدِة الَخطِّ ْمساَك الصَّ  - اإِنَّ ال�إِ

  - َهْل َتْرَغُب في ال�لِتحاِق بِـَدْوَرٍة لَِتْحسيِن َخطَِّك؟

  - َجماُل الَخطِّ َيْحتاُج اإِلى ِعْلٍم بَِقواِعِدِه ثُمَّ ُدْرَبٍة َوطوِل ِمراٍن.

.  - هذا الَفنّاُن ُهَو الَّذي فاَز في ُمساَبَقِة الَخطِّ الَعَربِيِّ

؟ َواأْيَن كاَن انِْعقاُدها؟  - َمتى ُعِقَدْت َدْوَرُة الَخطِّ الَعَربِيِّ

          - اأنا ُمْهَتمٌّ بَِتْحسيِن َخطّي. َفَهْل اأنَْت ِمْثلي؟



١١٧

َحَرَكُة اآِخِرهانَْوُعها  الَكِلَمُةالِمثاُل 

اأ

ب

 

   

   

  

 

آتَِيِة: نَِة في الُجَمِل ال� ُد َعلاماِت اإِْعراِب الَكِلماِت الُمَلوَّ  نَُحدِّ

أْسَرُة بَِتْحسيِن ُخطوِط اأْبنائِها.- ١ َتْهَتمُّ ال�

َر في اإِْعلاِء َمْنِزلَِة اللَُّغِة الَعَربِيَِّة.- ٢ لَْن اأَقصِّ

لَْم ُيْهِمْل ُمَعلِّمونَا ِحَصَص الَخطِّ الَعَربِّي. - ٣



١١٨

ْملاُء    ال�إِ

 ُمراَجَعٌة

آتَِيَة، ثُّم نَْسَتْخِرُج ِمْنها ما َيليها:   نَْقَراأ الِفْقَرَة ال�

َكاَن َعْمٌرو ْبُن العاِص ِممْن اأْسَلموا في العاِم الثّاِمِن لِْلِهْجَرِة، َوكاَن ذلَِك َبعَد انِْتصاِر الُمْسِلميَن 

اأْبَرِزِهْم خالٌِد ْبُن  حاَبِة )(، َوِمْن  الَّتي شاَرَك فيها ِكباُر الصَّ الَغْزَوُة  أْحزاِب، تِْلَك  ِفي َغْزَوِة ال�

الَولِْيِد. كاَن اْبُن العاِص ِمْن اأَشدِّ الُمعانِديَن لَِدْعَوِة النَِّبيِّ )(، لَِكنَُّه َبَعَد اإِْسلاِمِه كاَن َراأَْس الَحْرَبِة 

ْسلاِم؛ َفََقْد َعيََّن ُعَمُر ْبُن الَخطّاِب َعْمراً والِياً َعلى ِمْصَر َبْعَد اأْن َفَتَحها. ِفي ُمواَجَهِة اأْعداِء ال�إِ

َكِلماٍت َتْبَداأ بَِهْمَزِة َقْطٍع.- ١

َخْمَس َكِلماٍت َتْبَداأ بَِهْمَزِة َوْصٍل.- ٢

الَمواِضَع الَّتي ُحِذَفْت فيها َهْمَزُة )اْبِن( َمَع التّْعليِل.- ٣

الَمواِضَع الَّتي َثَبَتْت فيها َهْمَزُة )اْبِن( َمَع التّْعليِل.- ٤

ألُِف َوالواُو.- ٥ الَكِلماِت الَّتي ُحِذَفْت ِمْنها ال�

الَكِلماِت الَّتي بِها األٌِف زائَِدٌة اأو واٌو زائَِدٌة.- ٦

الَخطُّ 

ْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرَفْي )ش، ي(:  آتَِيَة بِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بخطِّ الرُّ نَْكُتُب الِعباَرَة ال�



١١9

 الَتْعبيُر

   - نَْكُتُب ل�ِفتاٍت نُعلُِّقها في َجنَباِت الَمْدَرَسِة في َيوِم ال�حِتفاِل باللَُّغِة الَعَربيَّة. 

ِة اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة، َوَضْعِفه�. ْنَتْرنِت َعْن اأْسب�ِب قُوَّ  َنش�ٌط: َنْبَحُث في ال�إ



١٢٠

  اأقيُِّم ذاتي:

َتَعلَّْمُت م� َي�أْتي: 

النِّت�ج�ت
التَّْقييم

ٌطُمْرَتِفٌع ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

اآداَب  ُمراِعيــً�  ال�ْســِتم�ِع،  نُصــوِص  اإلــى  اأْســَتِمَع  اأْن   -١
َوَفْهَمــُه. ال�ْســِتم�ِع، 

روَس قِراءًة َجْهِريًَّة ُمَعبَِّرًة. ٢- اأْن اأْقَراأ الدُّ

ئِيََّة ِمْن نُصوِص ال�ْسِتم�ِع،  ٣- اأْن اأْسَتْنِتَج ال�أفك�َر الع�مََّة والُجْز
َوُدروِس الِقراَءِة.

4- اأْن اأَوظَِّف ُمفَرداٍت َوَتراكيَب َجديَدًة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة.

ْرفِيََّة قِراَءًة َوِكت�َبًة. 5- اأْن اأَوظَِّف التَّْطبيق�ِت النَّْحِويََّة َوالصَّ

ْملائيََّة ِبَشكٍل َصحيٍح. ٦- اأْن اأَوظَِّف الَقواِعَد ال�إِ

ْقَعِة، َمَع ُمراع�ِة اأصولِِه. ٧- اأْن اأْكُتَب ِبَخطَّي النَّْسِخ َوالرُّ

٨- اأْن اأَوظَِّف التَّْعبيَر في ُجَمٍل ُمن�ِسَبٍة.

َرِة. 9- اأْن اأْحَفَظ َخْمَسَة اأْبي�ٍت ِمْن ُكلِّ َقصيَدٍة ِمَن الَقص�ئِِد الُمَقرَّ

١٠- اأْن اأَتَمثََّل قَِيمً� َواتِّج�ه�ٍت اإْيج�بيًَّة تُج�َه ديني، َوُلَغتي، 
َوَوَطني، َوُمْجَتَمعي، َوبيَئتي...



١٢١

المشروع

المشروع: شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط 
التي يتمكنون خلالها من تحقيق نتاجات ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة لتحقيق اأغراض واضحة 
ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

١- 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 المشروع:

اأول�ً- اختي�ر المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

١- اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.

٢- اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.

٣- اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.

٤- اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها بعضاً ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.

٥- اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.

٦- اأن ُيخطّط له مسبقاً.

ث�نيً�- وضع خطة المشروع: يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب 
اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.



١٢٢

يقتضي وضع الخطة ال�آتية:

١- تحديد النتاجات بشكل واضح.

٢- تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.

٣- تحديد خطوات سير المشروع.

٤- تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع 
من خلال المناقشة والحوار واإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(.

٥- تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.

ث�لثً�- تنفيذ المشروع: مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة 
نجاز  ممتعة ومثيرة لما توفّره من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ
حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً، ليس المهم الوصول اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من 

خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 

١- متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

٢- اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.

٣- ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.

٤- التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.

دور الطلبة:

١- 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(.



١٢٣

رابعً�- تقويم المشروع: يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

١- النتاجات التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، 
العوائق في تحقيق النتاجات اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

٢- الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت المّحدد 
للتنفيذ، ومرونة الخطة.

مكانات اللازمة، التقيد  ٣- ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ
بالوقت المحدد.

قبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية التنفيذ،  ٤- تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ
الشعور بال�رتياح، اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكت�بة تقرير تقويمي ش�مل عن المشروع من حيث:

١- نتاجات المشروع وما تحّقق منها.

٢- الخطة وما طراأ عليها من تعديل.

٣- ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.

٤- المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.

٥- المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.

٦- ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.

  َمْشروٌع: 

َعــًة، َواأْدعــو  ــًة َمْدَرِســيًَّة ُمَتَنوِّ ــفِّ َمْكَتَب ــِة، اأنِْشــُئ َوُزملائــي فــي الصَّ ــْوِم اللَُّغــِة الَعَربِيَّ بُِمناَســَبِة َي
ــيَّ لَِحْفــِل اْفِتتاِحهــا. ــِة، َوالُمْجَتَمــَع الَمَحلِّ ــَة التَّْربَِي ُمديِريَّ



لجنة المن�هج الوزارية:

المش�ركون في ورش�ت عمل الجزء ال�أول من كت�ب اللغة العربية للصف الس�دس ال�أس�سي: 

د. صبري صيدم

اأ. اأسامة اأبو غبن

اأ. سعيد برناط

اأ. نسرين عويسات

اأ. دنيا الدلو

اأ. ماأمون علي

اأ. عبير الطميزي

د. بسام الحاج

اأ. بديعة الّزين

اأ. سيرين اأبو عيشة

اأ. وفاء عبيد

اأ. سامح ضراغمة

اأ. منيرة ملحم

اأ. كمال بواطنة

اأ. اإيمان السراحنة

اأ. سماهر اإسماعيل

اأ. نعمة خضر

اأ. رامي قرارية

اأ. مريم صالح

اأ. عّزة لحلوح

د. صفاء الترك

اأ. خالد اللحام

اأ. عبد الكريم جودة

اأ. يحيى اأبو العوف

اأ. سامية قصراوي

اأ. ميسون عّزام

اأ. لينا اأبو الهوى

م. فواز مجاهد

د. بصري صالح

اأ. ثروت زيد

اأ. علي مناصرة

اأ. عزام اأبو بكر

د. شهناز الفار

م. جهاد دريدي

د. سمية النّّخالة

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنه�ج 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   

َتمَّ بَِحْمِد اللّه


