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تــقــديــم

ــة  ــى واقعي ــة،  المســتند اإل ــن ضــرورات الحال ــع م ــي الناب ــي العلم ــه المدخــل العقلان ــوي باأن صــلاح الترب يتصــف ال�إ

أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية  النشــاأة، ال�

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 

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

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

والبحــث 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 والفكريّــة 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 

ــق  ــة تحق ــن توليف ــراً ع ــاج تعبي ــت؛ ليكــون النت ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات والمرجعي ــات والمنطلق ــداف والغاي ــن ال�أه بي

ــاً. ــاً وفكري ــاً وتربوي ــوب معرفي المطل

ــي  ــول ف ــا الماأم ــاج دوره ــن المنه ــرّرة م ــب المق ــة الكت ــّزز اأخــذ جزئي ــا يع ــر، بم ــذا التطوي ــر له ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

ــي  ــات الت طــار جــاءت المرجعي ــاً، وفــي هــذا ال�إ ــاً، ووطني ــاً، وفكري ــن المطلــوب معرفي ــوازن اإبداعــي خــّلاق بي التاأســيس؛ لت

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي  تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

ــى مجمــل المخرجــات. ــا عل ــه الجهــد، وتعكــس ذاته ال�أول؛ لتوّج

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، 

ــر،  ــة الحديــث عــن التطوي ــا مرحل ــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة العلي شــراف، والتصميــم، وللجن والتدقيــق، وال�إ

ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

كانون ال�أول / ٢٠١٧م 



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،

ــة،  ــة العربي ــاب اللغ ــن كت ــي م ــادس ال�أساســيِّ ومعلميهــم ومعلماتهــم الجــزء الثان ــّف الّس ــة الّص م لطلب ــدَّ      َفيســرنا اأن نق

الــذي 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 التّاأليـف
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َدُة

َوْح
ال

َجَرِة َوَدْيَر ياسيَنال�ْسِتماُع ٢٨َبْيَن الشَّ

٢٩ يِْبنا في الّذاِكَرِةالِقراَءُة

ْعريُّ ريُدالنَّصُّ الشِّ ٣٣الشَّ

٣٥الُمْبَتداأ والَخَبُر )َعلاماُت َرْفِعهما(الَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ٣٩اإِْملاٌء اْخِتباِريٌّال�إِ

٣٩ حرف )ك(الَخطُّ

٤٠التَّْعبيُر َعْن صوَرٍةالتَّعبيُر

عة
ّراِب

 ال
َدُة

َوْح
ال

٤٢ُعَمُر بُن َعْبِد الَعزيِز واْمراةٌ ِمَن الِعراِقال�ْسِتماُع

يماِنالِقراَءُة ُة ال�إ ٤٣قوَّ

٤٨اأنْواُع الِفْعِلالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء أْسماِء الَمْوصولَِة )١(ال�إِ ٥١ِكتاَبُة ال�

٥٢ حرفا )ز،ل(الَخطُّ

٥٣كتابة قّصةالتَّعبيُر

سة
خاِم

 ال
َدُة

َوْح
ال

٥٤َصباُحِك اأْحلىال�ْسِتماُع

٥٥اأموَمٌة واإماٌمالِقراَءُة

ْعريُّ ٥٩اأّميالنَّصُّ الشِّ

٦٠الِفْعُل الماضيالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء أْسماِء الَمْوصولَِة )٢(ال�إِ ٦٣ِكتاَبُة ال�

٦٤ حرفا )ي، م(الَخطُّ

٦٥التَّْعبيُر َعْن صوَرٍةالتَّعبيُر

سة
اِد

ّس
 ال

َدُة
َوْح

ال

الصفحةالموضوعالفرع

٦٦الطِّبُّ الَعَربِيُّال�ْسِتماُع

٦٧النَّباتاُت الِعْطِريَُّة في ِفَلْسطيَنالِقراَءُة

ْعريُّ ٧١بيساُنالنَّصُّ الشِّ

٧٣الِفْعُل الُمضارُِعالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ٧٦اإِْملاٌء اْخِتباِريٌّال�إِ

٧٧ حرفا )ح،ش(الَخطُّ

٧٧َوْصُف الطَّبيَعِةالتَّعبيُر

عة
ّساِب

 ال
َدُة

َوْح
ال

ّياراِتال�ْسِتماُع ٧٨ُمْسَتْقَبُل ِصناَعِة السَّ

٧٩حاِدٌث َعلى الطَّريِقالِقراَءُة

أْمِرالَقواِعُد اللَُّغويَُّة ٨٣ِفْعُل ال�

ْملاُء ٨٥علامتا التَّْرقيمِ: الفاِصَلة، والنُّْقَطةال�إِ

٨٦ حرف )ن(الَخطُّ

ٍةالتَّعبيُر ٨٧ِكتاَبُة ِقصَّ

نة
ثّاِم

 ال
َدُة

َوْح
ال

٨٨َجزيَرةُ ِصِقلِّيََّة شاِهدٌ َعلى الَحضاَرةِ الَمْنِسيَِّةال�ْسِتماُع

٨٩َمديَنُة الَقْيَرواِن رابَِعُة الثَّلاِثالِقراَءُة

ْعريُّ ٩٣َحنيٌن اإِلى القْيَروانالنَّصُّ الشِّ

٩٥الفاِعُلالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ٩٨علاَمتا التَّْرقيمِ: ال�ستفهاُم، والتّعّجُب ال�إِ

١٠٠ حرفا )س، ق(الَخطُّ

آَخريَنالتَّعبيُر ُث بِِلساِن ال� ١٠١التََّحدُّ

رة
ش

عا
 ال

َدُة
َوْح

ال

١١٤الطَّرائُِف والنَّواِدُر في التُّراِث الَعَربّيال�ْسِتماُع

١١٥َطرائُِف َعَربِيٌَّةالِقراَءُة

١١٩ُمراَجَعٌةالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ١٢١ُمراَجَعٌةال�إِ

١٢٢ حرفا )ئـ، ف(الَخطُّ

ٍةالتَّعبيُر ١٢٣َتْلخيُص ِقصَّ

عة
ِس

لتّا
ُة ا

ْحَد
لَو

ا

١٠٢َمْن اأنا؟ال�ْسِتماُع

١٠٣ الَبخيُلالِقراَءُة

ْعريُّ ١٠٧َطبيَعٌة َبَشِريٌَّةالنَّصُّ الشِّ

١٠٩الَمْفعوُل بِِهالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ١١١اإِْملاٌء اْخِتباِريٌّال�إِ

١١٢ حرفا )ع، و(الَخطُّ

١١٣تحويل قصيدة اإلى حواٍر التَّعبيُر

 المحتويات

١٢٤اأقيُِّم ذاتي

١٢٥المشروع



 النّتاجاُت: 

ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطَلَبِة َبْعَد ال�ْنِتهاِء ِمَن الُجْزِء الثاني ِمْن هذا الِكتاِب، والتَّفاُعِل َمَع ال�أْنِشَطِة، 

والِقراَءِة،  والُمحاَدَثِة،  )ال�ْسِتماِع،  ال�أْرَبِع  الَمهاراِت  توظيِف  َعلى  قاِدريَن  َيكونوا  اأْن 

والِكتاَبِة(، في ال�تّصاِل والتّواصِل ِمْن ِخلاِل:

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

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة واِعَيًة. - ٢

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراءًة َجْهريًَّة ُمَعبَِّرًة.- ٣

ئيَسِة فيها.- ٤ اْسِتنتاِج الِفَكِر الرَّ

اْسِتنتاِج الِفَكِر الَفْرعيَِّة لِلنُّصوِص النَّثريِة َوالّشعرية.- ٥

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

اْكِتساِب َمهاراِت التَّْفكيِر الُعليا الَّتي تُساِعُدُهم في نَْقِد الَمْقروِء َوالَمْسموِع، َوَحلِّ الُمْشِكلاِت.- ٧

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

َرِة.- ٩ ِحْفِظ ِستَِّة اأْبياٍت ِمَن الَقصائِِد الُمَقرَّ

َتوظيِف الَقواِعِد الَنْحويَِّة الَبسيَطِة الَّتي َتَعلََّمها.- ١٠

ْملائيَِّة بَِشكٍل َصحيٍح.- ١١ َتوظيِف الَقواِعِد ال�إِ

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

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

ِكتاَبِة بيِت ِشعٍر اأْو ُجْمَلٍة اأْو ِعباَرٍة َوْفَق َقواِعِد َخطَِّي النَّْسِخ والرُّقَعِة.- ١٤

َوُمْجَتَمِعِهم، - ١٥ ِتِهم،  َواأمَّ َوَوَطِنِهم،  َولَُغِتهِم،  ديِنِهم،  تُجاَه  اإْيجابيٍَّة  واتجاهات  ِقَيٍم  َتَمثُِّل 

َوبيَئِتِهم...



اللَُّغُة الَعَربِيَُّة اأْصُل اللُّغاِت.
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الَوْحَدُة ال�أولى

فضائُِل بيِت الَمْقِدِس

ال�ْسِتماُع

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال�   نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )ُحبُّ الَعَمِل(، َونُجيُب َعِن ال�

؟ - ١ لِماذا َدَخَل َحَسٌن الَمَحلَّ التِّجاِريَّ

نَُعلُِّل ما َياأْتي:- ٢

اأ- َعَدَم اْبِتعاِد صاِحِب الَمَحلِّ َعْن َحَسٍن اأْثناَء اْسِتخداِمِه الهاتَِف. 

ب- َعْرَض صاِحِب الَمَحلِّ َعلى َحَسٍن الَعَمَل لََدْيِه.

يَِّدِة الَّتي كان ُيحاِدثُها َعْبَر الهاتِِف؟ - ٣ ماذا َعَرَض َحَسٌن َعلى السَّ

يَِّدُة لَِعْرِض َحَسٍن َعَلْيها؟ - ٤ لِماذا لَْم َتْسَتِجِب السَّ

اأْيَن َظَهَر اإِْصراُر َحَسٍن َعلى الَعَمِل؟ - ٥

يَِّدِة؟ - ٦ َبُب الَحقيِقيُّ َوراَء اإِْجراِء َحَسٍن ُمكالََمَتُه الهاتِِفيََّة َمَع السَّ ما السَّ

لِماذا َرَفَض صاِحُب الَمَحلِّ َقبوَل اأْجَرِة الُمكالََمِة؟ - ٧

نَْذكُُر ِصَفَتْيِن اْثَنَتْيِن اأْحَبْبناُهما في َحَسٍن. - ٨
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     فضائُِل بيِت الَمْقِدِس

الِقراَءُة

أَرِض الّتــي باَرَكهــا اللــُه تعالــى،  ُد َفضائِــُل َبيــِت الَمْقــِدِس، ال�     َتَتعــدَّ

ــْت بَِلْفــِظ الَبَرَكــِة، اأِو  َســها؛ فــلا تُذَكــُر فــي ِكتــاِب اللــِه اإلّ� قُِرنَ َوَقدَّ

الَقداَســِة، اإِْذ قــاَل َتعالــى: ﴿!  "  #  $  %  &  
  21  0     /  .  -   ,  +  *     )     (  '
ســراء:١( 3      4  5  6﴾                                   )ال�إ
نَِّة النََّبويِة كذلك، َوهِذِه طائَِفٌة     َوَوَرَد َفْضُل بيِت الَمْقِدِس في السُّ

الَمْقِدِس،  بيِت  َفْضِل  على  تَُؤكُِّد  اللِه   َرسوِل  اأحاديِث  ِمْن 

والَمْسِجِد ال�أْقصى.

١- َعْن اإِْبراهيَم التَّْيمي َعْن اأبيِه قاَل: َسِمْعُت اأبا َذرٍّ  قال: "قُْلُت يا 

َل؟ قاَل: الَْمْسِجُد الَْحراُم، قُْلُت:  َرسوَل اللَِّه: اأيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع اأوَّ

؟ قاَل: ثُمَّ الَْمْسِجُد اْل�أْقصى. قُْلُت: َكْم كاَن َبْيَنُهما؟ قاَل:  ثُمَّ اأيٌّ

أْرُض لََك  ، واْل� لاُة َفَصلِّ اأْرَبعوَن َسَنًة، ثُمَّ قاَل: َحْيثُما اأْدَرَكْتَك الصَّ

َمْسِجٌد".                                          )ُمتََّفٌق َعَلْيِه(

٢- َعْن اأبي َذرٍّ  قال: "َتذاَكْرنا َونَْحُن ِعْنَد َرسوِل اللَِّه  اأيُُّهما 

، اأْو َمْسِجُد َبْيِت الَْمْقِدِس؟ َفقاَل  اأْفَضُل: َمْسِجُد َرسوِل اللَِّه 

: َصلاٌة في َمْسِجدي هذا اأْفَضُل ِمْن اأْرَبِع َصَلواٍت  َرسوُل اللَِّه 

َشَطِن  ِمْثُل  لِلرَُّجِل  َيكوَن  اأْن  َولَيوِشَكنَّ  ُهَو،  الُْمَصلّى  َولَِنْعَم  فيهِ، 

نْيا َج أْرِض َحْيُث َيرى ِمْنُه َبْيَت الَْمْقِدِس َخْيٌر لَُه ِمَن الدُّ َفَرِسِه ِمَن ال�

ميعاً".                         )َرواُه الحاكم، واأخرجه الطبرانّي(

َشَطِن َفَرِســه: الَحْبــِل 

الطّويِل تَُشدُّ بِِه الَفَرُس.

ْرُس ال�أوَُّل: الدَّ



٧ 

تي  : "ل� َتزاُل طائَِفٌة ِمْن اأمَّ ٣- َعْن اأبي اأماَمَة قاَل: قاَل َرسوُل اللَِّه 

ُهْم َمْن خالََفُهْم اإِلّ� ما  َعلى الَْحقِّ ظاِهريَن، لََعدوِهْم قاِهريَن، ل� َيُضرُّ

أواَء َحتى ياأتيُهْم اأْمُر اللَِّه َوُهْم َكَذلَِك، قالوا يا َرسوَل  اأصاَبُهْم ِمْن ل�

اللَِّه: واأْيَن ُهْم؟ قاَل: بَِبْيِت الَْمْقِدِس، َواأْكناِف َبْيِت الَْمْقِدِس". 

)َواُه اأحمُد( 

َبْيِت  في  اأْفِتنا  اللَِّه،  نَِبيَّ  "يا  قالَْت:  النَِّبيِّ   َمول�َِة  َمْيمونََة  َعْن   -٤

الَْمْقِدِس، َفقاَل: اأْرُض الَْمْنَشِر والَْمْحَشِر، ائْتوُه، َفَصلّوا فيِه، فاإِنَّ 

َصلاًة فيِه كاألِْف َصلاٍة فيما ِسواُه، قالَْت: اأَراأْيَت َمْن لَْم ُيِطْق اأْن 

َمْن  َفاإنَّ  فيِه،  ُيْسَرُج  َزْيًتا  اإِلَْيِه  َفْلُيْهِد  قاَل:  َياأْتَِيُه،  اأْو  اإِلَْيِه،  َل  َيَتَحمَّ

اأْهدى لَُه كاَن َكَمْن َصلّى فيِه".                )َرواُه اأحمُد واأبو داود(

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

  نَْذكُُر َرْقَم الَحديِث الّذي َيَتناَوُل كُلَّ ِفْكَرٍة ِمّما َياأْتي:

        ِصفاُت الطّائَِفِة الَمْنصوَرِة، اأْرُض الَمْحَشِر والَمْنَشِر، الُمقاَرنَُة َبْيَن الَمْسِجِد الَحراِم َوالَمْسِجِد 

لاِة َبْيَن الَمْسِجِد الَحراِم َوالَمْسِجِد ال�أْقصى. أْفَضِليَُّة في الصَّ ال�أْقصى في الِبناِء، ال�

ُح ذلَِك.  لاِة في الَمْسِجِد ال�أْقصى َبْعَد الَمْسِجِد الَحراِم، نَُوضِّ   َوَضَع الرَّسوُل َفْضَل الصًّ

، َكما َبيََّنِت ال�أحاديُث؟     اأْيَن َتكوُن الطّائَِفُة الظّاِهرُة َعلى الَحقِّ

  نَُحّدُد الِعباَرَة الّتي َحثَّ فيها الرَّسوُل  َعلى َتْقديِس الَمْسِجِد ال�أْقصى في الَحديِث الثّاني.

ًة. أْواَء: ِشدَّ َل�

ْم لَنا الَفْتوى. اأْفِتنا: َقدِّ



٨

: "َحتّى َياأْتَِيُهْم اأْمُر اللَِّه"؟  ما الَمْقصوُد بِـ )اأْمُر اللِّه( في  َقْوِل الرَّسوِل 

 في َضْوِء ِدراَسٍة لِْلَحديِث النََّبويِّ الّرابِِع، نُجيُب َعّما َياأْتي:

اأ -  بَِم َوَصَف الرَّسوُل  َبْيَت الَمْقِدِس؟

لاَة فيِه؟  َم لِلاأْقصى، اإِْن لَْم َتْسَتِطِع الصَّ ماذا َطَلَب الرَّسوُل  ِمْن َمْيمونََة اأْن تُّقدِّ ب- 

 

 نَُفكُِّر فيما َياأْتي، ثُمَّ نُناِقُش:

  َرَبَط الرَّسوُل  َبْيَن الَمْسِجِد النََّبِويِّ َوالَمْسِجِد ال�أْقصى في الَمكانَِة الّديِنيَِّة. 

ِمَن  الُمْسِلميَن  َبْعَض  َتْمَنُع  َواأْسباٌب  ال�أْقصى،  اإِلى  الُوصوِل  ِمَن  َمْيمونََة  َمَنَع  َسَبٌب    ُهناَك 

الُوصوِل اإِلَْيِه الَيْوَم.

أْرِض ِمْن َمباٍن.     ال�ْعِتداُء َعلى الَمْسِجِد ال�أْقصى لَْيَس ُمْقَتِصراً َعلى ما َفْوَق ال�

 

نَِة فيما َياأْتي:   نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الُمَلوَّ

٢- ُيْسِرُج الرَُّجَل َفَرَسُه.        اأ - ١- َفُتْهدي لَُه )الَمْسجِد ال�أْقصى( َزْيتاً ُيْسِرُج بِِه. 

٢- اأْخطا ُعَمُر، َواأصاَبِت. ُهْم َمْن خالََفُهْم اإِلّ� ما اأصاَبُهْم".         ب- ١- ل� َيُضرُّ

 نَْسَتْخِرُج ِمَن ال�أحاديِث ِمثال�ً َعلى كُلٍّ ِمّما َياأْتي:

      َجْمِع ُمَذكٍَّر سالٍِم، ِفْعٍل ماٍض، ِفْعٍل ُمضاِرٍع، َضميٍر ُمْنَفِصٍل.
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 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

ْعراِب الَفْرِعيَُّة علاماُت ال�إِ

ِر الّسالِِم( )في الُمَثنّى، َوَجْمِع الُمَذكَّ

نََة: آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأُ ال�

أولى الَمْجموَعُة ال�

ماماِن الُبخاريُّ َوُمْسِلٌم اأحاديَث نََبِويًَّة َكثيَرًة.- ١ َروى ال�إِ

َتْيِن َعْن َفضائِِل الَمْسِجِد ال�أْقصى.- ٢ َسِمْعُت ِقصَّ

َقراأُت َعْن َبْيِت الَمْقِدِس في ِكتاَبْيِن.- ٣

الَمْجموَعُة الثّانَِيُة

َيصوُم الُمْسِلموَن َشْهَر َرَمضاَن.- ١

فوِف. - ٢ ماُم الُمَصلّيَن اإِلى َتْسِوَيِة الصُّ َدعا ال�إِ

أْحزاُب:٢٣(- ٣ قاَل َتعالى: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ ﴾.        )ال�

َتْيِن، ِكتاَبْيِن(، نَِجُد  ماماِن، ِقصَّ نََة في اأْمِثَلِة الَمْجموَعِة ال�أولى )ال�إ   بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

اأنَّ كّلاً ِمْنها اْسٌم َدلَّ على اْثَنْيِن اأِو اْثَنَتْيِن، َوذلَِك بِِزياَدِة األٍِف َونوٍن َعلى الُمْفَرِد في َكِلَمِة 

ماماِن( في  ٌة، ِكتاٌب(، َوَقْد جاَءْت َكِلَمُة )ال�إِ ماُم(، َوِزياَدُة ياٍء َونوٍن في َكِلَمَتي )ِقصَّ )ال�إِ

ألُِف(، َوِهَي َعلاَمُة َرْفٍع َفْرِعيٌَّة، َوفي  أنَّها فاِعٌل، َوَعلاَمُة َرْفِعها )ال� ِل َمْرفوَعًة؛ ل� أوَّ الِمثاِل ال�

أنّها َمْفعوٌل بِِه، َوَعلاَمُة نَْصِبها )الياُء(، َوِهَي  َتْيِن( َمْنصوَبًة؛ ل� الِمثاِل الثّاني جاَءْت َكِلَمُة )ِقصَّ

أنَّها ُسِبَقْت  َفْرِعيٌَّة، َوفي الِمثاِل الثّالِِث، جاَءْت َكِلَمُة )ِكتاَبْيِن( َمْجروَرًة؛ ل� َعلاَمُة نَْصٍب 

، َوَعلاَمُة َجرِّها )الياُء(، َوِهَي َعلاَمٌة َفْرِعيٌَّة. بَِحْرِف َجرٍّ
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   اأّما اأْمِثَلُة الَمْجموَعِة الثّانَِيِة، َفَقْد َدلَِّت الَكِلماُت )الُمْسِلموَن، الُمَصلّيَن، الُمْؤِمنيَن( َعلى 

اأْكَثر ِمْن اْثَنْيِن ِمَن الذُّكوِر العاِقليَن، اأْو ِصَفِتِهْم، َوَسِلَمْت صوَرُة ُمْفَرِدِه ِعْنَد الَجْمِع بِِزياَدِة 

واٍو َونوٍن، اأْو ياٍء َونوٍن َعلى ُمْفَرِدِه العاِقِل، اأْو ِصَفِتِه، َوبُِملاَحَظِتنا ال�ْسَم )الُمْسِلموَن( في 

أنَُّه فاِعٌل، َوعلاَمُة َرْفِعِه )الواُو(، َوِهَي َعلاَمٌة َفْرِعيٌَّة، اأّما  ِل، نَِجُد اأنَُّه َمْرفوٌع؛ ل� أوَّ الِمثاِل ال�

أنَُّه َمْفعوٌل بِِه، َوَعلاَمُة نَْصِبِه )الياُء(، وال�ْسُم )الُمْؤمنيَن(  ال�ْسُم )الُمَصلّيَن( َفجاَء َمْنصوباً؛ ل�

ِه )الياُء(. ، َوَعلاَمُة َجرِّ جاَء َمْجروراً بَِحْرِف َجرٍّ

 ١-الُمَثنّى:

* اْسٌم َيُدلُّ َعلى اْثَنْيِن، اأِو اْثَنَتْيِن بِِزياَدِة األٍِف َونوٍن، اأْو ياٍء َونوٍن َعلى ُمْفَرِدِه.

ِه الياُء.  ألُِف، َوَعلاَمُة نَْصِبِه َوَجرِّ * َعلاَمُة َرْفِع الُمَثنّى ال�

٢- َجْمُع الُمذكَِّر الّسالُم:  

* اْسٌم َيُدلُّ َعلى اأْكثَر من اثنيِن ِمْن ِجْنِس الُمذكَِّر العاِقِل، اأْو ِصفِتِه، بِِزياَدِة واٍو 

َونوٍن، اأْو ياٍء َونوٍن َعلى ُمْفَرِدِه.

َي سالِماً.  * َتْبقى صوَرُة اأْحُرِف ُمْفَرِدِه سالَِمًة مَن التَّغيُِّر ِعْنَد الَجمِع، َولِذا ُسمِّ

ِه )الياُء(. * َعلاَمُة َرْفِع َجْمِع الُمَذكَِّر الّسالِِم )الواُو(، َوَعلاَمتا نَْصِبِه َوَجرِّ

ُر، ثُمَّ َنْسَتْنِتُج:  َنَتَذكَّ
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 َتْدرْيباٌت 

آتَِيَة، ثُمَّ نَْذكُُر َعلاَمَة اإِْعراِب الَكِلماِت الُمَلّونَِة:   نَْقَراأ الُجَمَل ال�

اأ- َحَصَلْت ُمَعلَِّمتاِن ِفَلْسطيِنيَّتاِن َعلى جائَِزَتْيِن َدْولِيََّتْيِن.

ب- قاَل َتعالى:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ﴾.         )الُمؤِمنون:١(

ج- قاَل َتعالى:﴿ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ ﴾.      )الَكْهف:٨٢(

َد ال�ْحِتلاُل الِفَلْسطيِنّييَن ِمْن اأْرِضِهْم.           د- َشرَّ

آتَِيِة، َمَع اإِْجراِء التَّْغييِر الُمناِسِب: نََة في الُجْمَلِة ال�  نَُثنّي الَكِلَمَة الُمَلوَّ

         َكرََّمِت الُمديَرُة الُمَعلَِّمَة في حفٍل رائٍِع.

آتَِيِة َجْمَع ُمَذكٍَّر سالِماً، َونَُغيُِّر ما َيْلَزُم: نََة في الُجْمَلِة ال�  نَْجَمُع الَكِلَمَة الُمَلوَّ

ِل الَمْسؤولِيَِّة.         الَمْسؤوُل قاِدٌر على َتَحمُّ



١٢

ْملاُء    ال�إِ

ِمَن ال�أْحُرِف الَّتي تُْكَتُب َول� تُْلَفُظ
)األُِف التَّْفريِق اأِو الفارَِقِة(

آتَِيَة، َونُلاِحظ ُالَكِلماِت الُمَلّونََة: أْمِثَلَة ال�  نَْقَراأ ال�

نَْدعو اللَّه اأْن َيْغِفَر لِلنّاِس .  -١

ُمَهْنِدسو الِعماَرِة ُمْبِدعوَن .  -٢

الطُّلاُب َحَضروا ُمَبكِّريَن.  -٣

٤- َيِجُب اأْن َتْحُضروا ُمَبكِّريَن.

٥- زوروا الُقْدَس.

نََة )نَْدعو، ُمَهْنِدسو، َحَضروا، َتْحُضروا، زوروا(، نَِجُدها َقِد انَْتَهْت   بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

اأْصِليٌّ  َحْرٌف  فالواُو في )ندعو(  َتْخَتِلُف في نوعها في كّل مثاٍل،  الواَو  َولِكنَّ هذِه  بِواٍو، 

ِمْن اأْحُرِف الفعل، والواو في ال�سم )ُمَهْنِدسو(، هي واو جمع المذكّر السالم، اأّما الواُو في 

أْفعاِل؛ لَِيُدلَّ َعلى الَجماَعِة؛ لِذا  أْفعاِل )َحَضروا، َتْحُضروا، زوروا(، فهي َضميٌر اتََّصَل بِال� ال�

تَُسّمى واَو الَجماَعِة، وقدَ كُِتَبْت َبْعَدها )األٌِف( َغْيُر ملفوظٍة؛ بَِهَدِف التَّْفريِق َبْيَنها، َوَبْيَن الواِو 

ألَِف الفاِرَقَة. َيِت ال� أْصِليَِّة، َوواِو َجْمِع الُمَذكَِّر الّسالِِم؛ لِذلَِك ُسمِّ ال�

* األُِف التَّْفريِق تُْكَتُب َول� تُْنَطُق، َوتُزاُد َبْعَد واِو الَجماَعِة فقط.  

َوالواِو  الَجماَعِة،  واِو  َبْيَن  ُق  تَُفرِّ أنَّها  لِ� ال�سم؛  بِهذا  الفاِرَقُة  ألُِف  ال� َيِت  ُسمِّ  *

أْصِليَِّة، َوواِو َجْمِع الُمَذكَِّر الّسالِِم. ال�

أْصِليَُّة في الِفْعِل، َوواُو َجْمِع الُمَذكَِّر الّسالِِم ل� َتْلَحُقُهما األُِف التَّْفريِق. *  الواُو ال�

 َنْسَتْنِتُج:
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حيَحِة:   نَْمَلاأ الَفراَغ بِواٍو ُمتَِّصَلٍة بِالِفْعِل، َمَع ُمراعاِة الِكتاَبِة الصَّ

اأ- َعلِّمــــ......اأبناَءكُْم ُحبَّ الَوَطِن.

أْغِنياِء اأْن ُيْحِســـنـــــ...... اإِلى الُفَقراِء. ب- ُيَتَوقَُّع ِمَن ال�

ج- الَفّلاحوَن َذَهــبــــ.....اإِلى الُحقوِل ُمَبكّريَن. 

 نَْختاُر الَكِلَمَة الُمناِسَبَة ِمّما َبْيَن الَقْوَسْيِن: 

بِالِعْلِم ......، َونَْرَتقي.                )نَْسمـو، نَْسمـوا(.  اأ- 

أْجياِل ُمْخِلصوَن.           )ُمـَربّـــو، ُمـَربّــوا(. ب- ...... ال�

أِطّباُء ...... الَمْرضى.             )عالَجو، عالَجوا(. ج- ال�

ْملائِيََّة، فيما َياأْتي:  ُب ال�أْخطاَء ال�إِ  نَُصوِّ

و، َوبِمائِِه اْرَتَوْو، َوفي   الَوَطُن َعزيٌز َعلى اأْبنائِِه، َفُهْم اأْصحاُب الَعزيَمِة الَّذيَن ِمن َخْيراتِِه َتَغذَّ

ُربوِعِه اأْثَبَت كُلٌّ ِمْنُهم اأنَُّه َيْسموا َفْوَق ذاتِِه في َسبيِل الَوَطِن. 
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            الَخطُّ 

آتَِيْيِن: )ر، ت(  آتَِي بَِخطِّ النَّسِخ، ثُمَّ بَِخطِّ الرُّْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم الَحْرَفْيِن ال� عِريَّ ال� نَْكتُب الَبْيَت الشِّ

 

            الَخطُّ
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 التَّعبيُر 

نُقابُِل َبْيَن َرُجٍل َيْعَمُل في اأَحِد الَمصانِِع، َفَيْكَسُب قوَتُه بَِعَرِق َجبيِنِه، َوَرُجٍل اآَخَر َيُمدُّ َيَدُه اإِلى 

النّاِس ُمْسَتْعِطياً، بِما ل� َيِقلُّ َعْن َخْمَسِة اأْسُطٍر. 

 نشاط:

 بالرُّجوِع اإلى اأَحِد مصاِدِر الَمْعِرَفِة اأْو الَمْكَتَبِة الَمدرسيَِّة، نَْسَتخِرُج َخْمَسَة اأحاديث ِمْن َصحْيِح 

ذاَعِة الَمْدَرسيَِّة. الُبخاري وُمْسِلم ، ونَقرُؤها عْبَر ال�إِ
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الَوْحَدُة الثّانية

اأْطفاُلنا اأْكباُدنا
ال�ْسِتماُع

   

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال�   نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُعْنواِن )الطُّفولَُة في ِفَلْسطيَن(، َونُجيُب َعِن ال�

أَمِم الُمتَِّحَدِة اتِّفاِقيََّة ُحقوِق الطِّْفِل؟- ١ لِماذا اأْصَدَرْت َهْيَئُة ال�

ْولِيَُّة بِالطِّْفِل؟- ٢ ساُت الدَّ ِت الُمَؤسَّ لِماذا اْهَتمَّ

أَمِم الُمتَِّحَدِة؟- ٣ َمْن ُهَو الطِّْفُل بَِحَسِب اتِّفاِقيَِّة ال�

لِماذا ُيَعدُّ الُمْجَتَمُع الِفَلْسطيِنيُّ ُمْجَتَمعاً َفِتّياً؟- ٤

أْطفاِل الِفَلْسطيِنّييَن.- ٥ نَْذكُُر َبْعَض ُمماَرساِت ال�ْحتلاِل تُجاَه ال�

ْبداِع، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك.- ٦ لَْم َتِحدَّ ُمماَرساُت ال�ْحِتلاِل ِمْن قُُدراِت الطِّْفِل الِفَلْسطيِنيِّ َعلى التََّميُِّز، وال�إِ

أْطفاَل الِفَلْسطيِنّييَن َعَدداً ِمْن ُحقوِقِهْم، نَْذكُُر َبْعَضها. - ٧ َسَلَب ال�ْحِتلاُل ال�
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اأْطفاُلنا اأْكباُدنا

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

هــاِت فــي َتْربَِيــِة اأْبنائِِهــْم، َوَتْنِشــَئِتِهْم َتْنِشــَئًة صالَِحــًة،  أمَّ آبــاِء وال� َتَتنــاَوُل هــِذِه الَمقالَــُة َدْوَر ال�
أْطفــاِل،  ْولِيَّــُة ِمــْن اْحِتــراٍم لُِحقــوِق ال� ــْت َعَلْيــِه الَمواثيــُق الدَّ ــا نَصَّ ــُن ُحقــوَق الطِّْفــِل، َوم َوتَُبيِّ

ــِه. ــاَه والَِدْي ــِل تُج ــاِت الطِّْف ــُن واِجب ــَك تَُبيِّ وَكذلِ

)المصدر: الشبكة العنكبوتية(
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                        اأْطفاُلنا اأْكباُدنا

                                                                 )فريق التّاأليف(
الِقراَءُة

نْساِن في َحياتِِه، َوَبْهَجُتُه في ُعْمِرِه، واأنُْسُه في  ُة َعْيِن ال�إِ أْبناُء قُرَّ ال�

َيُدُق  َضجيٌج  ُهْم  آماُل.  ال� تَُعلَُّق  َوَعَلْيِهْم  الَحياُة،  َتْحلو  بِِهْم  َعْيِشِه، 

العالَِم،  هذا  لَِبقاِء  الَوحيَدُة  مانَُة  الضَّ َوُهُم  ُمْسَتْيِقَظًة،  لَِتْبقى  أْرَض؛  ال�

ل�ً.  أيّاِم القاِدَمِة؛ لِذلَِك نَقوُل: اإِنَُّهْم اأوَّ والَمْوِسُم الُمْسَتِمرُّ، َوِحكاَيُة ال�

آباِء ُحْسَن َتْربَِيِتِهْم، َوَتْنِشَئِتِهُم النَّْشاأَة  َغْيَر اأنَّ ذلَِك َيْفِرُض َعلى ال�

الّصالَِحَة الَّتي َتْجَعلُُهْم لَِبناٍت صالَِحًة.

أْطفاِل َفنٌّ  واأساُس ذلَِك كُلِِّه الُمعاَمَلُة، َولِذلَِك قيَل: اإِنَّ ُمعاَمَلَة ال�

أمَّهاِت في َفْتَرٍة ِمْن َفَتراِت الَحياِة،  آباِء وال� َيْسَتْعصي َعلى َكثيٍر ِمَن ال�

ُبِل في التَّعاُمِل َمَع اأْبنائِِهْم. آباُء َعْن اأْجدى السُّ َوَكثيراً ما َيَتساَءُل ال�

نيَن ال�أولى ِمَن الُعْمِر في باقي َحياِة  لََقْد َثَبَت بَِشْكٍل قاِطٍع َتاأْثيُر السِّ

َياأْتي ِمْن ِخلاِل ُمعاَمَلِة والَِدْيِه لَُه،  نْساِن، فاإْحساُس الطِّْفِل بَِنْفِسِه  ال�إِ

َسَيْنشاأ  نَُّه  فاإ لَُه؛  َوبَِمَحبَِّتِهما  َمَثلاً،  َطيٌِّب(  بِاأنَُّه )َولٌَد  اأْشَعراُه  ْن ُهما  فاإ

َطيِّباً، واإْن ُهما اأْشَعراُه بِاأنَُّه بخلاِف ذلَِك، وانْهال� َعَلْيِه بِاللَّْوِم والتَّْوبيِخ؛ 

ْحباِط، اأْو اإِلى  أْمُر اإِلى الكاآَبِة وال�إِ نَُّه َسَيْنشاأ َغْيَر َطيٍِّب، َوَيْنَتهي بِِه ال� فاإ

ِد والِعْصياِن. التََّمرُّ

آباِء في ُمعاَملِة اأْطفالِِهْم الُعْنَف،  اإِنَّ ِمْن اأْخَطِر ما َيْلجاأ اإِلَْيِه َبْعُض ال�

َسواٌء اأكاَن ذلَِك ُعْنفاً َجَسِديّاً اأْو لَْفِظّياً. اإِنَُّهم َيْلَجؤوَن اإِلى ذلَِك؛ َظنّاً 

أْسلوَب ُيؤتي ثِماَرُه بِتاأديِبِهم َوطاَعِتِهْم لِوالَِدْيِهْم، اأّما  ِمْنُهم اأنَّ هذا ال�

، َفَيكوُن بَِضْربِِهم في اأماِكَن ُمْخَتِلَفٍة ِمْن اأْجساِدِهْم،  الُعْنُف الَجَسِديُّ

ُة َعْين: ُسروُرها.  قُرَّ

اأْجدى: اأنَْفِع.

ْرُس الثّاني: الدَّ
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اأْو بَِصْفِعِهم َعلى ُوجوِهِهْم، اأْو َغْيِر ذلَِك...، في حيِن يكوُن الُعْنُف 

ْخِرَيِة  ألفاِظ الُمسيَئِة الَّتي َتْحِمُل َمعانَي السُّ ، بَِتْوجيِه الَكِلماِت وال� اللَّْفِظيُّ

هانَِة. وال�ْسِتْهزاِء وال�إ

ْفِق  أْطفاِل، والرِّ ماويَُّة بَِضروَرِة الَعْطِف َعلى ال� رائُِع السَّ لََقْد ناَدِت الشَّ

بِِهْم، َوُمعاَمَلِتِهْم بِالرَّْحَمِة والَحناِن، َفَقْد َوَرَد َعْن اأبي ُهَرْيَرَة )( اأنَّ 

أْقَرُع ْبُن  النَِّبيَّ )( َقبََّل الَحَسَن ْبَن َعِليٍّ -َرِضَي اللُّه َعْنُهما- َوِعْنَدُه ال�

حابِِس التَِّميِميُّ جالِساً، َفقاَل: اإنَّ لي َعَشَرًة ِمَن الَولَِد ما َقبَّْلُت ِمْنُهْم 

اأَحداً، َفَنَظَر اإلَْيِه َرُسوُل اللِّه )( َفقاَل:"َمْن ل� َيْرَحْم ل� ُيْرَحْم". 

ْولِيَُّة َعلى اْحِتراِم ُحقوِق الطِّْفِل، فاتِّفاِقيَُّة  َكما اأكََّدِت الَمواثيُق الدَّ

ْمِل،  ِه في الَعْيِش في اأْسَرٍة ُمْجَتِمَعِة الشَّ ُحقوِق الطِّْفِل َتُنصُّ َعلى َحقِّ

ِه في التَّْعليِم، والِحماَيِة ِمَن الُعْنِف،َوسوِء الُمعاَمَلِة،  ْت َعلى َحقِّ َكما نَصَّ

أْسَرِة، اأِو الَمْدَرَسِة، اأِو الُمْجَتَمِع. ْهماِل، َسواًء في ال� وال�إِ

اأماَم َعَظَمِة الطُّفولَِة،  أمَّهاِت اأْن َيَتواَضعوا اْحِتراماً  آباِء وال� َفَعلى ال�

واأْن َيْفَهموا اأنَّ َكِلَمَة )الطِّْفِل( ُمراِدَفٌة لَِكِلَمِة )الَمِلِك(، واأْن َيْشُعروا 

بِاأنَّ َمْن َيناُم َبْيَن ِذراعْيِهْم بَِشْكِل ِطْفٍل ُهَو )الُمْسَتْقَبُل( نَْفُسُه، واأنَّ َمْن 

آَن ِعْنَد اأْقداِمِهْم ُمْسَتْغِرقاً في اللَّْهِو ُهَو )التّاريُخ( َعْيُنُه. َيْلَعُب ال�

ِهَي  َة  الُبُنوَّ فاإنَّ  الطِّْفِل،  ُحقوُق  فيِه  َتَتَجلّى  َفنٌّ  َة  أُبوَّ ال� اأنَّ  َوَكما 

ال�أْخرى َفنٌّ َيْقَتضي ِمَن الطِّْفِل واِجباٍت تُجاَه والَِدْيِه، فاْحِتراُم الوالَِدْيِن، 

ماِويَُّة،  رائُِع السَّ َوطاَعُتُهما، َوبِرُُّهما َصغيَرْيِن َوَكبيَرْيِن اأموٌر َفَرَضْتها الشَّ

ْن ُهَو َفَعَل ذلَِك، اْكَتَمَلْت ُخطوُط اللَّْوَحِة الَفنّيَِّة الَّتي َرَسَمها ال�أُب  فاإ

وال�ْبُن َمعاً، َوَتَرَكْت َصًدى واِسعاً في النُّفوِس.

َصْفِعِهم: َضْربِِهم.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتيِة: أْسئلِة ال�  نُجيُب عِن ال�

نْساِن؟  َمِة اْهِتماماِت ال�إِ أْطفاُل في ُمَقدِّ  لِماذا َياأْتي ال�

آباِء تُجاَه اأْبنائِِهْم؟   ما الَمْسؤولِيَُّة الُمْلقاُة َعلى ال�

آباُء اإِلى الُعْنِف في ُمعاَمَلِتِهْم اأْطفالَُهم اأحياناً، َفِبماذا ُيَبرِّروَن َذلَِك؟   َيْلجاأ ال�

ْت َعَلْيها اتِّفاِقيَُّة ُحقوِق الطِّْفِل.   نَْذكُُر ثلاَثًة ِمَن الُحقوِق الَّتي نَصَّ

؟  َتْبدو في النَّصِّ َعَظَمُة الطُّفولَِة، َكْيَف َعبََّر َعْنها النَّصُّ

 نَُفكُِّر فيما َياأْتي، ثُمَّ نُناِقُش:

 .  اأْمِثَلًة َعلى الُعْنِف الَجَسديِّ

أْقَرِع بِن حابٍِس ِعْنَدما قاَل لَُه بِاأنَُّه لَْم ُيَقبِّْل اأَحداً ِمْن اأْول�ِدِه.  نَْظَرَة الرَّسوِل )( اإِلى ال�

 الُعْنَف الَّذي َيَتَعرَُّض لَُه اأْطفاُل ِفَلْسطيَن َتْحَت ال�ْحِتلاِل. 

حيَحَة لِما َياأْتي:  جاَبَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

اأ- ُمْفَرُد َكِلَمِة )لَِبناٍت( ُهَو: 

١- لَِبَنٌة.            ٢- لُْبنى.                ٣- لِباٌن.              ٤- لَِبٌن.

أْرَض( َعلى:  ب- َتُدلُّ ِعباَرُة: )ُهْم َضجيٌج َيُدقُّ ال�

ْزعاِج. .     ٣- الَحَرَكِة والَحياِة.    ٤- ال�إِ ْوتِيِّ ِث الصَّ الَفْوضى.    ٢- التََّلوُّ  -١
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: َمْن ل� َيْرَحْم ل� ُيْرَحْم.  أْسلوَب اللَُّغِويَّ  نُحاكي ال�

نَتيِن ِمْن اأْقساِم الَكِلَمِة:   نَُبيُِّن نَْوَع الكلمتيِن الُمَلوَّ

قاِطْع ُمْنَتجاِت الُمْسَتْوَطناِت.  اأ- 

نْساِن.   نيَن ال�أولى ِمَن الُعْمِر في باقي َحياِة ال�إِ ب- َثَبَت بَِشْكٍل قاِطٍع تاأثيُر السِّ

ْعريُّ  النَّصُّ الشِّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ْعريُّ  النَّصُّ الشِّ

، ُولَِد في َقْرَيِة )الِعْلياِن( َجنوَب الَمْمَلَكِة  د حسن الُعَمِرّي شاِعٌر ُسعوِديٌّ ُمَحمَّ

الَعَربِيَِّة الّسعوِديَِّة، عاَم األٍْف َوتِسِعِمَئٍة َوِستٍَّة واأْرَبعيَن لِْلميلاِد، َولَُه اأْرَبَعُة َدواويَن، ِمْنها 

اْبَنِتِه  َعِن  الّشاِعُر  فيها  ُث  َيَتَحدَّ الَّتي  أْبياَت  ال� الَّذي َضمَّ هذِه  بيِع(  الرَّ )َينابيُع  كتاُب 

ْغرى )لَْيلى(، حيَن َيعوُد ِمَن الَعَمِل ُمَلبِّياً َطَلباتِها.          الصُّ

َلـْيـلــى
ُد الُعَمِرّي                                                               ُمَحمَّ

أْعماِق اأْحلى ِمَن الَعَسْلَتقوُل اإِذا ُعْدُت اإِلَْيها ِمَن الَعَمْل َكلاماً ِمَن ال�

َولَْو اأَبتي  يا  اأْحَضْرَت  اأما  َقليلاً ِمَن الَحْلوى؟ َفُقْلُت لَها: اأَجْلَتقوُل 

َولَْو لَْم اأِجْدها ما َرَجْعُت َعلى َعَجْلَبَحْثُت َعِن الَحْلوى اإِلى اأْن َوَجْدتُها

َوَهْبُتها  فُؤادي  لَْيلى  َطَلَبْت  َوَهْل لِِسواها في َحناياُه ِمْن َمَحّل؟اإِذا 

َحـقـيَقًة بُِحبٍّ  ُحّباً  َفلا الَقْوُل َمْكذوٌب َول� الُحبُّ ُمْفَتَعْلتُباِدلُـــني 

ْيِف َحتّى َشفَّ بِالّروِح واْسَتَقّلَولِكنَُّه الُحبُّ الَبريُء الَّذي َخلا ِمَن الزَّ

ِة ل� َيَمّللَــهـا َكـِلمـاٌت ل� اأَمـــلُّ َسماَعـــهـا أُبوَّ َوَمْن كاَن ِمْثلي في ال�

أْمــــُر داأبـي َوداأَبــها نَْقَتِتْلَوما زاَل هـذا ال� قاروَن  اأْمواِل  َعلى  كاأنّا 

َوَهْبُتها: َمَنْحُتها.

َحناياُه: داِخلُُه.

. ْيِف: الِغشِّ الزَّ

داأبي: عاَدتي.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

 بِماذا َوَصَف الّشاِعُر َكلاَم اْبَنِتِه؟

ؤاُل الَّذي تُباِدُر بِِه ال�ْبَنُة اأباها ِعْنَد َعْوَدتِِه ِمَن الَعَمِل؟   ما السُّ

ليُل َعلى اإيجاِد الّشاِعِر الَحْلوى لِ�ْبَنِتِه؟   ما الدَّ

ٌة في َقْلِب والِِدها. نَُعيُِّن البْيَت الَّذي ُيشيُر اإِلى ذلَِك.   لَِلْيلى َمْنِزلٌَة خاصَّ

 نَِصُف الُحبَّ الُمَتباَدَل َبْين الّشاعِر واْبَنِتِه.

 َتْكثُُر في الَقصيَدِة الِعباراُت الَّتي َتفيُض بِالعاِطَفِة الَجّياَشِة، نَُعيُِّن ِعباَرَتْيِن َتُدلّ�ِن َعلى ذلَِك.

 َعلاَم َيَتناَفُس الّشاِعُر واْبَنُتُه. 

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

الُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة، والُجْمَلُة الِفْعِليَُّة

نََة:  آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

الَمْجموَعُة ال�أولى                      

نْساِن.          - ١ ُة َعْيِن ال�إِ أْبناُء قُرَّ  ال�

 الُقْدُس عاِصَمُة ِفَلْسطيَن.      - ٢

٣ -   . أمَّهاُت َيْسَهْرَن َعلى راَحِة اأْبنائِِهنَّ  ال�

الَمْجموَعُة الثّانَِيُة

ْولِيَُّة َعلى اْحِتراِم ُحقوِق الطِّْفِل.- ١  اأكََّدِت الَمواثيُق الدَّ

آماَل َعلى اأْبنائِِهْم.- ٢ آباُء ال�  ُيَعلُِّق ال�

ْيِر.- ٣  اْحَتِرْم َقوانيَن السَّ
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أولى َمْبدوَءٌة   بُِملاَحَظِتنا الُجَمَل في الَمْجموَعِة ال�أولى، نَِجُد اأنَّها َمبدوَءٌة بِاأْسماٍء، فالُجمَلُة ال�

أْبناُء(، والُجْمَلُة الثّانَِيُة َمْبدوَءٌة بِال�ْسِم )الُقْدُس(، والُجْمَلُة الثّالَِثُة َمْبدوَءٌة بِال�ْسِم  بِال�ْسِم )ال�

أمَّهاُت(؛ لَِذلَِك تَُسّمى هذِه الُجَمُل ُجَملاً اْسِميًَّة.  )ال�

أولى َمْبدوَءٌة بِالِفْعِل   َوبُِملاَحَظِتنا اأْمِثَلَة الَمْجموَعِة الثّانَِيِة، نَِجُد اأنَّها َمْبدوَءٌة بِاأْفعاٍل، فالُجْمَلُة ال�

)اأكََّد(، َوُهَو ِفْعٌل ماٍض، والُجْمَلُة الثّانَِيُة َمْبدوَءٌة بِالِفعِل )ُيَعلُِّق(، َوُهَو ِفْعٌل ُمضاِرٌع، والُجْمَلُة 

الثّالَِثُة َمْبدوَءٌة بِالِفْعِل )اْحَتِرْم(، َوُهَو ِفْعُل اأْمٍر؛ لَِذلَِك َتَُسّمى هذِه الُجَمُل ُجَملاً ِفْعِليًَّة. 

١- الُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة: ِهَي الُجْمَلُة الَّتي َتْبداأ بال�ْسِم.

٢- الُجْمَلُة الِفْعِليَُّة: ِهَي الُجْمَلُة الَّتي َتْبداأ بِالِفْعِل.

 َتْدرْيباٌت 

آتَِيَة َوْفَق ما ُهَو واِرٌد في الَجْدَوِل:  نَُصنُِّف الُجَمَل ال�

يِف - الّصاِدقوَن َمْحبوبوَن - الَوْرَدتاِن ُمَتَفتَِّحتاِن - اْسَتِمْع اإِلى  الثِّماُر ناِضَجٌة - َيْشَتدُّ الَحرُّ في الصَّ

نَصيَحِة والَِدْيَك - ُيداِفُع الِفَلْسطيِنّيوَن َعِن الَمسِجِد ال�أْقصى.

               

 

الُجْمَلُة الِفْعِليَُّةالُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة
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ُل الُجَمَل ال�ْسِميََّة اإِلى ُجَمٍل ِفْعِليٍَّة، والُجَمَل الِفْعِليََّة اإِلى ُجَمٍل اْسِميٍَّة فيما ياأْتي:  نَُحوِّ

أْبداَن. ياَضُة تَُقّوي ال� الرِّ اأ- 

ب- َرَفَع سائٌد الَعَلَم.

ج- عاَد الُمساِفُر اإِلى الَوَطِن. 

. د- الطّائُِر َيْبني الُعشَّ

آتَِيِة:  نَْسَتْخِرُج الُجَمَل الِفْعِليََّة ِمَن الِفْقَرِة ال�

بِالرَّْحَمِة  َوُمعاَمَلِتِهْم  بِِهْم،  ْفِق  والرِّ أْطفاِل،  ال� َعلى  الَعْطِف  بَِضروَرِة  ماويَُّة  السَّ رائُِع  الشَّ ناَدِت 

والَحناِن، َفَقْد َوَرَد َعْن اأبي ُهَرْيَرَة )( اأنَّ النَِّبيَّ )( َقبََّل الَحَسَن ْبَن َعليٍّ -َرِضَي اللُّه َعْنُهما- 

أْقَرُع ْبُن حابِِس التَِّميِميُّ جالِساً، َفقاَل: اإنَّ لي َعَشَرًة ِمَن الَولَِد ما َقبَّْلُت ِمْنُهْم اأَحداً،  َوِعْنَدُه ال�

َفَنَظَر اإلَْيِه َرُسوُل اللِّه )( َفقاَل:"َمْن ل� َيْرَحْم ل� ُيْرَحْم". 

ْملاُء    ال�إِ

ِمَن ال�أْحُرِف الَّتي تُْكَتُب َول� تُْلَفُظ

 )الواُو(

آتَِيِة:  تُزاُد الواُو في الَكِلماِت ال�

شاَرِة )اأولِئك( ِمْثُل: اأولِئَك اآبائي َفِجْئني بِمْثِلِهْم      اإِذا َجَمَعْتنا يا َجريُر الَمجاِمُع- ١ اسُم ال�إِ

)اأولو، اأولي، اأول�ت(، ِمْثُل:- ٢

اأ- الِفَلسطينّيوَن اأولو باأٍس على ال�أعداء.

ٌد  ِمْن اأولي الَعْزِم ِمَن الُرُسِل. ب- ُمَحمَّ

. ْهيونِيِّ ج- ل� زالَِت الِفَلْسطيِنّياُت اأول�ِت َعْزٍم في ُمجاَبَهِة ال�ْحِتلاِل الصِّ

)الفرزدق(
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ْفِع والَجرِّ؛ لِلتَّْفريِق َبْيَنها َوَبْيَن )ُعَمر(، ِمْثُل:- ٣ َكِلَمُة )َعْمٍرو( في حالَتِي الرَّ

اأ- َفَتَح َعْمُرو ْبُن العاِص ِمْصَر.

ب- اأْعِجْبُت بَِشْخِصيَِّة َعْمِرو ْبِن العاِص َوَدهائِِه.

فائِدٌة:

    تُْحَذُف واُو )َعْمٍرو( في حالَِة النَّْصِب، ِمْثَل:

ِقِه.     كافاأ الُمديُر َعْمراً؛ لَِتَفوُّ

ُد الَكِلماِت الَّتي َتْشَتِمُل َعلى واٍو  تُْكَتُب َول� تُْلَفُظ:   نَُحدِّ

اأ- قاَل َتعالى:﴿  Z  Y  X   W  V﴾.           )مريم:٥٨(                    

ب- قاَل َتعالى:﴿ K  J  I  H  G  F  ED  C   B  ﴾.        )طه: ٥٤(

َب َعْمُرو ْبُن العاِص -َرِضَي اللُّه َعْنُه- داِهَيَة الَعَرِب.  ج- لُقِّ

أمَّهاُت ُهنَّ اأول�ُت الَفْضِل والتَّْضِحَيِة. د- ال�

. هـ- قراأُت َقصيَدًة لَِعْمِرو ْبِن كُْلثوٍم، الّشاِعِر الجاِهليِّ

حيِح:  ْملائِيِّ الصَّ  نَْمَلاأ الَفراغاِت الواِرَدَة في النَّصِّ ال�آتي، بِِكتاَبِة َكِلَمِة )َعْمرو( بَِرْسِمها ال�إِ

َه ............... ْبُن العاِص اإلى ِحْصِن بابِْليوَن، فاأْرَسَل الُمَقْوِقُس اإِلى................ ْبِن   َتَوجَّ

العاِص ُيفاِوُضُه، َوَعَرَض َعَلْيِه َمْبَلغاً ِمَن الماِل، لكنَّ .................. َرَفَض ذلَِك.

َد الُمَؤرِّخوَن اأْن َيْنَعتوا .................. بِفاتِِح ِمْصَر، َولََعلَّ اأَحقَّ النُّعوِت بـــ..................   َتَعوَّ

أنَُّه َحرََّرها ِمَن الّروِم.  َر ِمْصَر؛ لِ� اأْن نَْدُعَوُه ُمَحرِّ
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              الَخطُّ 

ْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرِف )د(:  آتَي بَِخطِّ النَّسِخ، ثم بَِخطِّ الرُّ عِريَّ ال� نَْكتُب الَبْيَت الشِّ

              الَخطُّ
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 التَّعبيُر 

أْطفاِل:  آباِء َحْوَل َعَمِل ال� نَْمَلاأ الَفراَغ فيما َياأْتي بِما ُيَشكُِّل ِحواراً َبْيَن اْثَنْيِن ِمَن ال�

-  . هاِب اإِلى َعَمِلِه الَمسائِيِّ َر َولَدي في الذَّ ال�أوَُّل: لََقْد تاأخَّ

الثّاني: ............................................................................................؟            -

أوانَِي في اأَحِد الَمطاِعِم.  - ال�أوَُّل: ُيَنظُِّف ال�

ِه اأْن َيْخلَُد اإِلى الّراَحِة َقليلاً، ثُمَّ ُيراِجَع ُدروَسُه؟!  - الثّاني: األَْيَس ِمْن َحقِّ

ال�أوَُّل: اأْن ياأتَِي بَِمْبَلٍغ ِمَن الماِل ُيَلّبي حاجاتِِه اأْفَضُل لَُه ِمْن َدْرٍس ل� َيْمَلاأ َجْيَبُه.      -

الثّاني: ............................................................................................. -

ال�أوَُّل: اإنَّ الَعَمَل َيْصُقُل َشْخِصيََّتُه، َوَيْجَعلُُه ُمْسَتِعّداً لَِحْمِل الَمْسؤولِيَِّة.  -

الثّاني: ............................................................................................ -

ال�أوَُّل: َعْن اأيِّ ُحقوٍق َتَتَحدَُّث؟! هذِه لَْيَسْت اإِلّ� ِشعاراٍت َيْنُشرونَها في الَمداِرِس.  -

التَّْرَبِويَُّة  - ساُت  َبْل ِهَي َمباِدُئ َتْحِرُص الُمَؤسَّ َرنّانًَة، َول� َطنّانًَة،  لَْيَسْت ِشعاراٍت  الثّاني: هذِه 

َعلى ال�لِْتزاِم بِها.

ال�أوَُّل: .............................................................................................. -

الثّاني: ............................................................................................. -

  نشاط:

أْطفاِل في ِفَلْسطيَن ، ِمْن ِخلاِل   نَْرُصُد َمْجموَعًة ِمَن ال�نِتهاكاِت الّصْهيونيَّة الَّتي تُماَرُس ِضدَّ ال�

نُها َونَْقَراأها اأماَم ُزملائِنا. أْخباِر،  اأْو َصَفحاِت التَّواُصِل ال�ْجِتماعّي،  َونَُدوِّ ُمتاَبَعِتنا لَِنَشراِت ال�
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الَوْحَدُة الثّالِثة

يِْبنا في الّذاِكَرِة

ال�ْسِتماُع

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� َجَرِة َوَدْيَر ياسيَن(، ونُجيُب َعِن ال�   نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )َبْيَن الشَّ

١ -. َجَرِة َوَدْيَر ياسيَن َكما جاَء في بِداَيِة النَّصِّ نَِصُف حاَل َقْرَيَتِي الشَّ

َجَرِة.- ٢ ُد الُقرى الُمحيَطَة بَِقْرَيِة الشَّ نَُعدِّ

َجرِة في َمعيَشِتِهْم قَُبْيَل النَّْكَبِة؟- ٣ َعلاَم اْعَتَمَد ُسكّاُن َقْرَيِة الشَّ

اأْيَن َتَقُع َقْرَيُة َدْيَر ياسيَن؟- ٤

َمتى اْرتُِكَبْت َمْجَزرُة َدْيَر ياسيَن؟ - ٥

َجَرِة؟ - ٦ َمِن الّشاِعُر الَّذي اْسُتْشِهَد في َمْعَرَكِة الشَّ

نََضُع ُعنواناً اآَخَر ُمناِسباً لِلنَّصِّ الّسابِِق.- ٧
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 يِْبنا في الّذاِكَرِة

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــْعِب الِفَلْســطيِنّي،  ــَرُة ماثَِلــًة في ذاِكَرِة اأْبناِء الشَّ ــَرُة والُمَهجَّ مــا َتــزاُل الُقــرى الِفَلْســطيِنيَُّة الُمَدمَّ
ِمْنهــا َقْرَيــُة يِْبنا.

ــْوَء علــى   والَمقالــُة التــي َبْيــَن اأْيدينــا لِْلكاتـِـِب والُمــَؤرِّخِ الِفَلْســطيِنيِّ َعّبــاس نمــر، تَُســلُِّط الضَّ
َهــِذِه الَقْرَيــِة؛ َكــْي ل� نَْنســاها. 
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                          يِْبنا في الّذاِكَرِة

                                                                      
الِقراَءُة

ُمْشِرٍق، شاأنُها  َوتُراٍث  تاريٍخ  َعريَقٌة، صاِحَبُة  ِفَلْسطيِنيٌَّة  َبْلَدٌة  يِْبنا 

تُْمحى  اأْن  لَها  ال�حِتلاُل  اأراَد  الَّتي  الِفَلْسطيِنيَِّة  والُمُدِن  الُقرى  شاأُن 

ِمْن َصَفحاِت التّاريِخ، َوتُْلَبَس َثْوباً َغْيَر َثْوبِها، لِكنَّها َسَتَظلُّ ماثَِلًة في 

ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ الَّذي َيْحِمُل َمَعُه الَمكاَن بَِمْوجوداتِِه  ذاِكِرِة اأْبناِء الشَّ

، َوَحْيثُما َرَحَل. َوِذْكَرياتِِه، َفلا َيْنساُه اأْيَنما َحلَّ

في  لَها  اْحِتلالِِهْم  َبْعَد  هايَِنُة  الصَّ َرها  َدمَّ الَّتي  الُقرى  اإِْحدى  هَي 

الّرابِِع ِمْن َحزيراَن عاَم األٍف َوتِْسِعِمَئٍة َوَثمانَِيٍة واأْرَبعيَن لِلميلاِد، َتَقُع في 

ْمَلِة، َوَتْبُعُد َعِن الَمديَنِة َمساَفَة اأْرَبَعَة  الُجْزِء الَجنوبِيِّ الَغْربِيِّ ِمْن َقضاِء الرَّ

رِق،  ِط ِستَِّة كيلو ِمْتراٍت اإِلى الشَّ َعَشَر كيلو ِمْتراً، َوَعِن الَبْحِر الُمَتَوسِّ

ِفَلْسطيَن  َشماِل  َبْيَن  الُمواَصلاِت  َشَبَكِة  في  َمْرَكِزيًَّة  َمَحطًَّة  َوكانَْت 

َوَزْرنوَقَة،  والُقَبْيَبِة،  روبيَن،  النَِّبيِّ  قُرى  اأراضي  بِها  َوتُحيُط  َوَجنوبِها، 

َوَعَرِب ُصْقريَر، واأْسدوَد، َوَبّشيَت.

َبَلَغْت ِمساَحُة اأراضي يِْبنا عاَم األٍف َوتِْسِعِمئٍة َوَخْمَسٍة واأْرَبعيَن لِلميلاِد 

أْهِلها،  لِ� الرَّئيَسَة  الِحْرَفَة  راَعُة  الزِّ ُعدَِّت  لِذا  دونٍُم؛  األِْف  ِستّيَن  َحوالَْي 

راِعيَِّة واتِّساِعها، واْخِتراِق َعديٍد  الزِّ ال�أراضي  اإِلى ُخصوَبِة  َوَيعوُد ذلَِك 

َجنََّة  تَُعدُّ  ال�ْرتِوازِيَِّة فيها. َوكانَْت  آبارِ  ال� َوَكْثَرِة  أراضيها،  لِ� أْوِدَيِة  ال� ِمَن 

الَفواِكِه والَخْضراواِت، َوَقْد قاَل َعْنها الَمْقِدِسيُّ صاِحُب ِكتاِب )اأْحَسِن 

َمْشِقِي النَّفيِس"، َوِمَن الَمْزروعاِت الَّتي  التَّقاسيِم(: "ِهَي َبَلُد التّيِن الدِّ

ْيتوُن، والُحبوُب، وال�أْشجاُر الُمْثِمَرُة، َوكُروُم الِعَنِب.     اْشُتِهَرْت بِها: الزَّ

شاأنُها: حالُها.

َعريَقٌة: اأصيَلٌة.

ماثَِلًة: حاِضَرًة.

أْرِض،  دونُم: ِقْطَعةٌ ِمَن ال�
ِمساَحُتها األُف ِمْتٍر ُمَربٍّع.

ْرُس الثّالُِث: الدَّ
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أميُر )ُبْشتاُك(  أَثِريَِّة: جاِمُع يِْبنا الَكبِيُر، الّذي َبناُه ال� َوِمْن َمعالِِمها ال�

الّذي  ُهَرْيَرَة  اأبي  َوجاِمُع  َقلاووَن،  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ الظّاِهِر  َمماليِك  اأَحُد 

ْلطاُن الظّاِهُر بيَبْرس، َوكاَن ُرّواُدُهما الُمَصلّوَن ِمْن اأْهِل يِْبنا  َدُه السُّ َجدَّ

أْزَهِر  ُة والُخَطباُء، َفَقْد كانوا ِمْن ِخّريجي ال� أئِمَّ والُقرى الُمجاِوَرِة، اأّما ال�

ريِف، الَّذيَن اتََّخذوا ِمَن الَمْسِجَدْيِن ُصفوفاً للُكتّاِب، ُيَعلِّموَن فيِهما  الشَّ

ريَف، والِقراَءَة، والِحساَب؛ ما  الُقْراآَن الَكريَم، والَحديَث النََّبِويَّ الشَّ

َوِمْن   . الُعْثمانِيِّ الَعْصِر  ُمْنُذ  يِْبنا  والِقراَءِة في  الِكتاَبِة  انِْتشاِر  اإِلى  اأّدى 

َوْهداَن،  ْيِخ  والشَّ ِقْرصاَفَة،  اأبي  حابِيِّ  الصَّ َمقاماُت  -اأْيضاً-  َمعالِِمها 

يَِّدِة عائَِشَة. ْيِخ َسليٍم، والسَّ والشَّ

َوَسْبَعٍة  َوتِْسِعِمئٍة  األٍْف  عاَم  الَقْرَيِة  في  َجديَدٌة  َمْدَرَسٌة  اأنِْشَئْت 

َمْدَرَسًة  لُِتْصِبَح  َتْوِسَعُتها؛  ْت  ِة َسَنواٍت َتمَّ َوَبْعَد ِعدَّ َوَثلاثيَن لِلميلاِد، 

ِمْنها  َص  ُخصِّ دونُماً،  َثلاثوَن  ِمساَحُتها  اأْرٌض  َتْتَبُعها  َوكانَْت  كاِمَلًة، 

بَِتْربَِيِة  الَمْدَرَسُة  هِذِه  ْت  اْهَتمَّ َحْيُث   ، الَعَمِليِّ راِعيِّ  الزِّ لِلتَّْعليِم  ِقْسٌم 

واِجِن، والنَّْحِل.  الطُّيوِر، والدَّ

اْهَتمَّ اأهالي يِْبنا بِالَمْراأِة َوَدْوِرها في الُمْجَتَمِع، َوَقْد َتْرَجموا اْهِتماَمُهْم 

َوَثلاَثٍة  َوتِْسِعِمئٍة  األٍْف  عاِم  في  لِْلَبناِت  َمْدَرَسٍة  نْشاِء  بِاإِ ِعِهْم  بَِتَبرُّ هذا 

َواأْرَبعيَن لِلميلاِد، َوكانَْت َتُضمُّ اأْكَثَر ِمْن اأْرَبٍع َواأْرَبعيَن طالَِبًة.

اأنَْجَبْت يِْبنا َعَدداً ِمَن القاَدِة والُمَفكِّريَن الَّذيَن َرَفعوا لِواَء الَقِضيَِّة 

َبْعِدِهْم-  -ِمْن  َفُه  لَِتَتَلقَّ بِِه؛  ُمتَشبِّثوَن  َوُهْم  ُشَهداَء  واْرَتَقْوا  الِفَلْسطيِنيَِّة، 

ِفَلْسطيَن  حاِمَلًة  والنِّضاِل،  الُمقاَوَمِة  َمداِرِس  في  َتَتْلَمَذْت  اأْجياٌل 

ماتِها، َوحالَِمًة بَِحقِّ الَعْوَدِة الَّذي ل� َبديَل َعْنُه. ناتِها َوُمَقوِّ بُِمَكوِّ

َرُة- َمْجموَعُة َمقال�ٍت، بَِتَصرٍُّف(  )َعّباس نَمر: قُرى ِفَلْسطيَن الُمَدمَّ

َكتاتيب،  ُمْفَرُد  كُتّاِب: 
َوُهَو َمكاٌن َبسيٌط للتَّْعليِم 

لِّي. أوَّ ال�

َمقاٍم،  َجْمُع  َمقامات: 
وهو َمكاٌن بِِه َقْبُر َولِيٍّ ِمْن 

اأْولياِء اللِّه الّصالِحيَن.

كوَن  ُمَتَشبِّثوَن بِِه: ُمَتَمسِّ
ٍة. بِِه بُِقوَّ
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آتيِة:  أْسئلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

 اأْيَن َتَقُع َقْرَيُة يِْبنا؟ 

 نَْذكُُر َبْعَض الُقرى الُمحيَطِة بِِيْبنا.

 نَِصُف حاَل يِْبنا ِعْنَد اْحِتلالِها.

أْبَرَز في يِْبنا؟ راَعُة الِحْرَفَة ال�  لِماذا كانَِت الزِّ

 ما اأْبرُز الَمقاماِت الُمْنَتِشَرِة في يِْبنا؟

حيَحَة لِما َياأْتي: جاَبَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

اأ-  َمِن الَّذي بنى جاِمَع يِْبنا الَكبيَر؟

ْيُخ َوْهداُن. أميُر ُبْشتاُك.  ٣- الظّاِهُر بيَبْرُس.      ٤- الشَّ ُد بُن َقلاوون.  ٢- ال� ١- ُمَحمَّ

َد بِناَء جاِمِع اأبي ُهَرْيَرَة؟ ب- َمِن الَّذي َجدَّ

ُد بُن َقلاووَن.  ٤- اأبو ِقْرصاَفَة.  ْيُخ َسليٌم.   ٣-ُمَحمَّ ١-الظّاِهُر بيَبْرُس.       ٢- الشَّ

 َحَرَص اأْبناُء يِْبنا َعلى الِعْلِم والتَّْعليِم، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك. 

 َكْيَف َتْرَجَم اأْهُل يِْبنا اْهِتماَمُهْم بِالَمْراأِة، َوَدْوِرها ِفي الُمْجَتَمِع؟

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي:  نَُوضِّ

يِْبنا صاِحَبُة تاريٍخ َوتُراٍث ُمْشِرٍق. اأ- 

ب- اأنَْجَبْت يِْبنا َعَدداً ِمَن القاَدِة والُمَفكِّريَن. 
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 نَُفكُِّر فيما َياأْتي، ثُمَّ نُناِقُش: 

اأريَد لِـ"يِْبنا" اأْن تْلَبَس َثْوباً َغْيَر َثْوبِها. اأ- 

 . ب- انِْتشاَر الِكتاَبِة والِقراَءِة في يِْبنا ُمْنُذ الَعْصِر الُعْثمانيِّ

 بِالرُّجوِع اإِلى َمصاِدِر الَمْعِرَفِة، نَْذكُُر األَْمَع القاَدِة والُمَفكِّريَن الّذيَن اأنَْجَبْتُهْم يِْبنا.

آتَيِة: ُح َمْعنى َكِلَمِة )لِواء( في الُجمِل ال�  نَُوضِّ

َرَفَع القاَدُة والُمَفكِّروَن لِواَء الَقِضيَِّة الِفَلْسطيِنيَِّة. اأ- 

ب- َتَولّى ِقياَدَة الَجْيِش َرُجٌل َعْسَكريٌّ بُِرْتَبِة لِواٍء.

ج- َمديَنُتنا َتْتَبُع لِواَء الَجنوِب.

، اتََّخذوا ِمَن، ُمَتَشبِّثوَن بــِ(.  آتيَة في ُجَمٍل ِمْن اإِنْشائِنا: )اأْيَنما َحلَّ  نَُوظُِّف التَّراكيَب ال�

ْعريُّ  النَّصُّ الشِّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

َة عاَم ١٩١٩م. َعِمَل في  ، ُولَِد في َمديَنِة َغزَّ َعلّي هاِشم َرشيد شاِعٌر ِفَلْسطيِنيٌّ

ْرِب، لَُه َعَدٌد  ْعِريَِّة: اأغاني الَعوَدِة، َوُشموٌع َعلى الدَّ ِسْلِك التَّْدريِس، َوِمْن َدواويِنِه الشِّ

َنِة والُمَغنّاِة. أناشيِد الُمَلحَّ ِمَن الَقصائِِد وال�

، َوما َحلَّ بِِه بِِفْعِل النَّْكَبِة في َقصيَدِة  ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ ِد الشَّ َة َتَشرُّ َر الّشاِعُر ِقصَّ َصوَّ

ْعِريَُّة.   ريِد( الَّتي اأِخذْت ِمنها هِذِه الَمقاِطُع الشَّ )الشَّ
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        َعلّي هاِشم َرشيد
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؟ ْعِريُّ  ما الِفْكَرُة الَّتي َيَتناولُها النَّصُّ الشِّ

ِل. أوَّ  نَِصُف حاَل ِفَلْسطيَن قَُبْيَل النَّْكَبِة، َكما َوَرَد في الَمْقَطِع ال�

ُح ذلَِك. نْساِن، نَُوضِّ  َتناَوَل الَمْقَطُع الثّاني َحّقاً ِمْن ُحقوِق ال�إِ

نْساَن ِمْثلَُك كاَن لي َوَطٌن َحبيْب اأنا يا اأخي ال�إ

َقـْد كُْنُت فيِه اأعيُش في َرَغٍد َوفي َعيـٍش َرحيْب

مُّ والَمْرُج الَخــصيْب َوبِِه الَحـدائُِق والِجبـاُل الشُّ

أمـــانِيُّ الِعـــذاُب َوَشْمــُس ِعـــزٍّ ل� َتغيــْب َوبِِه ال�

****

نْساَن ِمْن َحّقي بِاأْن اأْقضي الَحياْة اأنا يا اأخي ال�إِ

لَْه ُحـــّراً َكما َتْحـــيا َوَيْحــيا النّــــاُس في ِظـلِّ ال�إِ

في َمْوِطـنـــي األقـــاَك بِالُبْشرى، َوتُْسِعـــُدني ُرباْه

واأُبثَُّك الُحــبَّ الَّذي ما كُْنــَت َتْعرُف لـــي ِسواْه 

****

أْمجــــاِد نُــْدعـــــــى ل�ِجئيْن ِصـــْرنا ُبَعْيَد الِعزِّ وال�

والَبْعُض َسّمــى َشْعَبنا الَمْظلوَم َشْعَب النّــاِزحيْن

َفَمتـــى نَسيُر اإِلى الرَّوابي الُخْضِر َجْمعاً عـائِديْن؟

نيْن لَِنعـــوَد نَْصَنُع لِلَحيــــاِة َسًنــى َعلى َمـــــرِّ السِّ

الـــَعـيـِش  َسـَعـــِة  َرَغٍد: 
َوَهناَءتِِه.

مُّ: َجْمُع اأَشمُّ، َوَتْعني  الشُّ
العاليَة الّشاِمَخَة.

: اأْظِهرُه لََك. اأُبثُّك الُحبَّ

َسًنى: لََمعاناً.
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 نَْشَرُح الَمْقَطَع الثّالَِث َشْرحاً وافياً.

؟  ما الَّذي َيَتَمنّاُه الّشاِعُر في نِهاَيِة النَّصِّ

أْمجاِد؟  ما قيَمُة الَجْمِع َبيَن الِعزِّ وال�

نْساَن، والّلاِجئيَن(، َمِن الَمْقصوُد بِِهما؟  َوَرَد في النَّصِّ َكِلَمتا )ال�إِ

 نَُوظُِّف َجْمَع َكِلَمَتي )الَمْرِج، َوَموِطِن( في ُجْمَلَتيِن ِمْن اإِنْشائِنا.

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي:  نَُوضِّ

اأ- َوتُْسِعُدني ُرباُه.

. ب- اأُبثَُّك الُحبَّ

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

 الُمْبَتداأ والَخَبُر

)َعلاماُت َرْفِعهما(

نََة: آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

 الِفَلْسطيِنيُّ عائٌِد اإِلى اأْرِضِه.- ١

 َصَفحاُت التّاريِخ َمليَئٌة بَِمواِقِف الُبطولَِة. - ٢

َهداُء اأْكرُم ِمنّا َجميعاً. - ٣  الشُّ

 الَقْرَيتاِن َحزيَنتاِن؛ لِما َحلَّ بِاأْبنائِِهما. - ٤

دائِِد. - ٥  الِفَلْسطيِنّيوَن ُمَتعاِونوَن في ُمواَجَهِة الشَّ

َهداُء(،  ، َصفحاُت، الشُّ أْمِثَلِة الثّلاَثِة ال�أولى )الِفَلْسطيِنيُّ نََة في ال� أْسماَء الَمَلوَّ  بُِملاَحَظِتنا ال�

أْسماَء )عائٌِد، َمليَئٌة، اأْكرُم(،  ُة(، َكما اأنَّ ال� مَّ نَِجُد كُّلاً ِمْنها ُمْبَتداأً َمْرفوعاً، َوَعلاَمُة َرْفِعِه )الضَّ
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نَِة، نَِجدها  أْسماِء الُمَلوَّ ُة(. َوبِالرُّجوِع اإَلى تِْلَك ال� مَّ كُلٌّ ِمنّها َخَبٌر َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه )الضَّ

َعًة َبيَن الُمْفَرِد، َوَجْمِع الُمَؤنَِّث الّسالِِم، َوَجْمِع التَّْكسيِر؛ لِذا كانَْت َعلاَمُة َرْفِعها اأْصليًَّة. ُمَتَنوِّ

نََة في الِمثالَيِن الّرابِِع والخاِمِس، نَِجُد َكِلَمَتي )الَقْرَيتاِن َحزيَنتاِن(  أْسماَء الَمَلوَّ  َوبُِملاَحَظِتنا ال�

ألُِف(، َوهي َعلاَمُة َرْفٍع َفْرِعيٌَّة، َكالُمَثنًّى، َكما اأنَّ  ُمْبَتداأً َوَخَبراً َمْرفوَعيِن، َوَعلاَمُة َرْفِعِهما )ال�

ال�ْسَمْيِن )الِفَلْسطيِنّيوَن ُمَتعاِونوَن( ُمْبَتداأٌ َوَخَبٌر َمْرفوعاِن، َوَعلاَمُة َرْفِعِهما )الواُو(، َوهي َعلاَمُة 

َرْفٍع َفْرِعيٌَّة اأيضاً في َجْمِع الُمَذكِِّر السالِِم.

أْصليَُّة لَِرْفِع  والَخَبِر؛ اإِذا كاَن كُلٌّ ِمْنُهما اْسماً  ُة(: هي الَعلاَمُة ال� مَّ - )الضَّ

ُمْفَرداً، اأْو َجْمَع ُمؤنٍّث سالِماً، اأو َجْمَع َتْكسيٍر.

ألُِف(: هي َعلاَمٌة َفْرِعيٌَّة لَِرْفِع  والَخَبِر؛ اإِذا كاَن كُلٌّ ِمْنُهما ُمَثنًّى، اأّما  - )ال�

)الواُو(، َفهي َعلاَمٌة َفْرِعيٌَّة لَِرْفِع  والَخَبِر؛ اإِذا كاَن كُلٌّ ِمْنُهما جمَع مذكٍر 

سالِماً. 

 َنْسَتْنِتُج:

 َتْدرْيباٌت 

آتَِيِة:   نَْسَتْخِرُج الُمْبَتداأ والَخَبَر، َونَُبيُِّن َعلاَمَة َرْفِع كُلٍّ ِمْنُهما في الُجَمِل ال�

١ -. الُمَعلِّماُت ُمْبِدعاٌت في َعَمِلِهنَّ

الّلاِعباِن ماِهراِن ِفي َرْكِل الُكَرِة. - ٢

ِكتاُب اللَُّغِة الَعَربِيَِّة ُمْمِتٌع.- ٣

ْرَطِة لَُطفاُء َمَع الُمواِطنيَن.- ٤ ِرجاُل الشُّ

الُمَمثِّلوَن باِرعوَن في اأداِء اأْدواِرِهْم.- ٥
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آتَِيِة، َونَُبيُِّن َعلاَمَة َرْفِع كُلٍّ ِمْنُهما، َوْفَق ما ُهَو واِرٌد  ُد الُمْبَتداأ والَخَبَر في الُجَمِل ال�  نَُحدِّ

في الَجْدَوِل: 

نْسانِيَِّة.- ١ أِطّباُء ُمْخِلصوَن في ِمْهَنِتِهِم ال�إِ ال�

العالِماِن حاِصلاِن َعلى َشهاَدٍة ُعليا في ِعْلِم الَفَلِك.- ٢

الَمْدَرَسُة َصديَقُتنا؛ لِذلَِك نُِحبُّها.- ٣

الَقْرَيتاِن َجميَلتاِن بِالَمزاِرِع الَغنّاِء.- ٤

٥ -. الُمَمرِّضاُت ُمْخِلصاٌت في َعَمِلِهنَّ

الطََّلَبُة ُمْسَتِعّدوَن لُِمساَبَقِة َتَحّدي الِقراَءِة.- ٦

ْقُم الُمْبَتداأالرَّ
َعلاَمُة َرْفِعِه

الَخَبُر
َعلاَمُة َرْفِعِه

أْصِليَُّة أْصِليَُّةالَفْرِعيَُّة ال� الَفْرِعيَُّة ال�

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

 نَُثنّي الُمْبَتداأ والَخَبَر َمَرًة، َونَْجَمُعُهما َمَرًة اأْخرى، َمَع ُمراعاِة َعلاَمِة َرْفِعِهما الُمناِسَبِة فيما 

َياأْتي:

الَفّلاُح نَشيٌط في َعَمِلِه.            - ١

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

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



3٨

ُب َمْحبوٌب.         - ٢ الطّالُِب الُمَهذَّ

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

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

ٌة بِالَمْرضى.        - ٣ الطَّبيَبُة ُمْهَتمَّ

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

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

ُد َعلاَمَة َرْفِع  والَخَبِر فيها،  آتيِة، ثُمَّ نَُحدِّ  نَْسَتْخِرُج الُجَمَل ال�ْسِميََّة ِمَن الِفْقَرِة ال�

َوْفَق الَجْدَوِل اأْدناُه:

روَن ما  ُمَقدِّ أْبناُء  َثَمراُت حياتِِهما، وال� أْبناُء  اأساُسها، وال� الُمْجَتَمِع، والوالِداِن  أْسَرُة ِعماُد  ال�

أّمهاُت ُمثابِراٌت في َتْربَِيِتِهم. آباُء ساعوَن لَِكْسِب قوتِِهم، وال� أمَّهاُت؛ فال� آباُء وال� َيْبُذلُه ال�

َعلاَمُة َرْفِعِهالَخَبُرَعلاَمُة َرْفِعِهالُمْبَتداأالُجْمَلُة ال�ْسميَُّة
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ْملاُء    ال�إِ

اإِْملاءٌ اْخِتبارِيٌّ

نَْكُتُب ما ُيْمليِه َعَلْينا الُمَعلُِّم.

              الَخطُّ 

ْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم َحْرِف )ك(: آتَِي بَِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بَِخطِّ الرُّ ْعِريَّ ال�  نَْكُتُب الَبيَت الشِّ

              الَخطُّ



4٠

 التَّعبيُر 

روَن َعلى الُخروِج ِمْن ُبيوتِِهْم ذاَت لَْيَلٍة ِمن لَيالي اأيّاَر َسَنَة ١٩٤٨م، َوَتْوثيقاً   اأْجِبَر هُؤل�ِء الُمَهجَّ

آتَِيِة: ، نَْكُتُب ما َرواُه اأَحُدُهْم في ِستَِّة اأْسُطٍر، ُمْسَتعينيَن باللّوحِة ال� َفِويِّ لِلتّاريِخ الشَّ

 



4١ 

 نشاط:

رٍة،  َونَْجَمُع صوراً لَها،  َونَْعِرُضها اأماَم ُزملائِنا ، ثُمَّ نَْجَمُع    نَْكُتُب َتْقريراً عن َقْرَيٍة ِفَلْسطينّيٍة ُمَدمَّ

َور َونََضُعها في األْبوٍم.  َهِذِه الصِّ



4٢

     

الَوْحَدُة الّراِبعة

يماِن ُة ال�إ قُوَّ
ال�ْسِتماُع

   

أْسِئَلِة    نَْسَتِمُع اإلى نصٍّ بُِعنواِن )ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعزيِز واْمراأٌة ِمَن الِعراِق(، ونجيُب َعِن ال�

آتَِيِة: ال�

ِمْن اأْيَن َقِدَمِت الَمْراأُة َعلى ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز؟ - ١

َعلاَم َيُدلُّ َقْوُل فاِطَمَة َزْوَجِة ُعَمَر:"اإِنَّما َخرََّب هذا البْيَت ِعماَرُة ُبيوِت اأْمثالِِك"؟ - ٢

ماذا َظنَِّت الَمْراأُة ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَعزيِز حيَن َدَخَل الَبْيَت؟ - ٣

بَِم َوَصفِت الَمْراأُة َبناتِها؟- ٤

أْن َيْفِرَض َصَدقاٍت لِهؤل�ِء الَبناِت؟ - ٥ ما الَّذي َدَفَع ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَعزيِز لِ�

بَِم فوِجَئِت الَمْراأُة حيَن َدَفَعْت بِِكتاِب الَخليَفِة اإِلى الوالي؟  - ٦

لِماذا لَْم َيُكْن لُِعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز حاِجٌب؟- ٧
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يماِن ُة ال�إ قُوَّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــٍة اأْو َخيالِيَّــٍة، َوُيْقَصــُد ِمْنهــا  أَدِب، َيقــوُم َعلــى َســْرِد اأْحــداٍث واِقعيَّ ــُة َفــنٌّ ِمــْن فُنــوِن ال� الِقصَّ
ْمتــاُع، والتَّْثقيــُف.  اإِثــاَرُة ال�ْهِتمــاِم، وال�إِ

ــد  ــٌة تاريِخيَّــٌة َوَرَدْت فــي ِكتــاِب )ِمــْن ِقَصــِص الَعــَرِب( لُِمَحمَّ ــُة الَّتــي َبْيــَن اأْيدينــا ِقصَّ والِقصَّ
ِة اإِيمــاِن َرُجــٍل اأَمــويٍّ عــاَش فــي َعْهــِد الَخلْيَفــِة  ُث َعــْن قــوَّ اأْحَمــد جــاد الَمْولــى واآَخريــَن، َتَتَحــدَّ

الَعّباســيِّ هــاروَن الرَّشــيِد.  
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يماِن ُة ال�إ                                   قُوَّ

الِقراَءُة                                                                      

اأميََّة  َبني  َبقايا  ِمْن  َرُجلاً  اأنَّ  الرَّشيَد  هاروَن  الَعّباسيَّ  الَخلْيَفَة  َبَلَغ 

بِِدَمْشَق َكثيُر الماِل، َعظيُم الجاِه، ُمطاٌع في الَبَلِد، لَُه َجماَعٌة واأْول�ٌد، 

لاَح، واإنَُّه َسْمٌح َجواٌد، ل� ُيْؤَمُن  َوَمماليُك َيْرَكبوَن الَخْيَل َوَيْحِملوَن السِّ

ِمْنُه َفْتٌق َبْعَد َرْتِقِه، َفَعُظَم َذلَِك على الرَّشيِد، َفقاَل لِخاِدِمِه َمناَرَة: اْخُرِج 

الّساَعَة اإِلى الرَُّجِل، َفَقيِّْدُه، َوِجْئ بِِه، واْحَفْظ ما َيقولُُه َحْرفاً َحْرفاً.

قاَل َمناَرُة: فاأَتْيُت الرَُّجَل، َوَدَخْلُت بَِغْيِر اإِْذٍن، َفَلّما راأى اأْهُل الَبْيِت 

ذلَِك، ساألوا َبْعَض َمْن َمِعَي َعنّي، َفَلّما َعَرفوا اأنّي َرسوُل اأميِر الُمْؤِمنيَن 

بوا بي، َفُقلُت: اأفيُكْم فُلاٌن؟ قالوا: نَْحُن اأْول�ُدُه، َوهَو في  قاموا، َوَرحَّ

الَحّماِم، َفُقلُت: اْسَتْعِجلوُه، َفَمضى َبْعُضُهْم َيْسَتْعِجلُُه، َولَْم اأَزْل اأنَْتِظُر 

َحتّى َخَرَج الرَُّجُل، َوكاَن َقِد اْشَتدَّ َخْوفي َوَقَلقي ِمْن اأْن َيْخَتِفَي، َفجاَء 

َوَسلََّم َعَليَّ َوَحْولَُه َجماَعٌة ِمَن الُكهوِل، واأْحداٌث، َوِصبياٌن ُهْم اأْول�ُدُه 

فاأَجْبُتُه  َحْضَرتِِه،  اأْمِر  واْسِتقاَمِة  الُمْؤِمنيَن،  اأميِر  َعْن  َوساألَني  َوِغْلمانُُه، 

َعّما ساأَل.

ْم يا  َوما اإِْن َقضى َكلاَمُه َحتّى جاؤوا بِاأْطباِق فاِكَهٍة، َفقاَل: َتَقدَّ

َمناَرُة َفُكْل َمَعنا، َفَلْم اأْفَعْل، ثُمَّ جاؤوا بِمائَِدٍة َعظيَمٍة لَْم اأَر ِمْثَلها اإِلّ� 

ْم يا َمناَرُة َفُكْل، َفَلْم اأْفَعْل، َفما عاَوَدني. لِْلَخليَفِة، َفقاَل اأَحُدُهْم: َتَقدَّ

عاِء، ثُمَّ  لاِة، َفَصلّى، واأْكَثَر ِمَن الدُّ َفَلّما َفَرَغ ِمْن اأْكِلِه، قاَم اإِلى الصَّ

قاَل لي: ما اأْقَدَمَك يا َمناَرُة؟ فاأْخَرْجُت ِكتاَب اأميِر الُمْؤِمنيَن، َفَدَفْعُتُه 

ُه، َوَقراأُه، ثُمَّ اأَمَر اأْول�َدُه بال�نِْصراِف، َوقاَل: هاِت قُيوَدَك يا  اإِلَْيِه، َفَفضَّ

َجواٌد: َكريٌم.

ْرُس الّراِبُع: الدَّ
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َمناَرُة، َفَدَعْوُت بِالُقيوِد، َوَقيَّْدتُُه، َوَحَمْلُتُه في ِشقٍّ ِمْن َمْحَمِل الَفَرِس، 

بَِبساتيَن  َمَرْرنا  ِدَمْشَق،  بَِغْوَطِة  ِصْرنا  َفلّما  آَخِر.  ال� قِّ  الشِّ في  َوَرِكْبُت 

َوَمزاِرَع َوضياٍع َكثيَرٍة، َفقاَل لي: اأَترى َهِذِه؟ قُْلُت: نََعْم، قاَل: اإِنَّها 

ثُني َعْن اأْملاِكِه، فاْشَتدَّ َغْيظي ِمْنُه، َوقُْلُت: َعَجباً لََك!  لي. واأَخَذ ُيَحدِّ

ُه اأْمُرَك َحتّى اأْرَسَل اإِليَك َمِن انَْتَزَعَك  األَْسَت َتْعَلُم اأنَّ اأميَر الُمْؤِمنيَن اأَهمَّ

ِمْن َبْيِن اأْهِلَك َوَولَِدَك، واأْخَرَجَك ِمْن َبْيِتَك ُمَقيَّداً ل� َتْدري ما َيصيُر 

اإِليِه اأْمُرَك، َواأنَْت فاِرُغ الَقْلِب حتّى َتِصَف َبساتيَنَك َوضياَعَك؟

كاِمَل  َرُجلاً  َظَنْنُتَك  لََقْد  فيَك،  ِفراَستي  اأْخطاأْت  ُمجيباً:  َفقاَل 

اأْن َعَرفوَك  َبْعَد  اإِلّ�  الَعْقِل، واإنََّك ما َحَلْلَت ِمَن الُخَلفاِء َهذا الَمَحلَّ 

بَِذلَِك، واأّما َقْولَُك في اأميِر الُمْؤِمنيَن، واإِْخراِجِه اإِيّاَي اإِلى بابِِه على صوَرتي هِذِه، َفاإِنّي على ثَِقٍة 

- هَو الَّذي بيِدِه ناصَيتي، َول� َيْمِلُك اأميُر الُمْؤِمنيَن لَِنْفِسِه َول� لَِغْيِرِه نَْفعاً َول�  ِمَن اللِّه -َعزَّ َوَجلَّ

ْذِن اللِّه، ثمَّ ل� َذنَْب لي اأخافُُه ِعْنَد اأميِر الُمؤِمنيَن، َوَقْد كُْنُت اأْحَسُب اأنََّك َتْعِرُف َهذا،  َضّراً اإِلّ� بِاإِ

َق َبْيَننا َحْضَرُة اأميِر الُمْؤِمنيَن. نّي ل� اأَكلُِّمَك َكِلَمًة واِحَدًة حتّى تَُفرِّ اأّما َوَقْد َعَرْفُت َمْبَلَغ َفْهِمَك، فاإِ

قاَل َمناَرُة: َوَدَخْلُت على الرَّشيِد، َوَوَقْفُت، َفقاَل: هاِت ما ِعْنَدَك يا َمناَرُة، َفُسْقُت الَحديَث 

اإِلّ� َرُجٌل َمْحسوٌد على  اآِخِرِه قاَل: َصَدَق واللِّه، ما َهذا  َفَلّما ِجْئُت على  اآِخِرِه.  اإِلى  لِِه  اأوَّ ِمْن 

ْعنا اأْهَلُه، َفباِدْر بَِنْزِع قُيوِدِه، وائِْتني  النِّْعَمِة، َمْكذوٌب َعَلْيِه، َولََعْمري لََقْد اأْزَعْجناُه، واآَذْيناُه، َوَروَّ

، َوَسلََّم بالِخلاَفِة، َفَردَّ َعليِه الرَّشيُد َرّداً َجميلاً،  أَمويُّ بِِه، َفَفَعْلُت، واأْدَخْلُتُه على الرَّشيِد، َفَدنا ال�

َوقاَل لَُه: َبَلَغنا َعْنَك َفْضُل َهْيَئٍة واأموٌر اأْحَبْبنا َمَعها اأْن نَراَك، َونَْسَمَع كلاَمَك، َونُْحِسَن اإِليَك، 

فاْذكُْر حاَجَتَك. 

ني اإِلى َبَلدي، واأْهلي، َوَولَدي. : لي حاَجٌة واِحَدٌة: اأْن َتُردَّ أَمويُّ قاَل ال�

قاَل الرَّشيُد: يا َمناَرُة، اْحِمْلُه ِمْن َوْقِتَك، َوِسْر بِِه راِجعاً َمْحفوظاً، 

حتّى اإِذا َوَصْلَت اإِلى َمْجِلِسِه الَّذي اأَخْذَتُه ِمْنُه، َفَدْعُه، وانَْصِرْف.

الـَمـْنــِطــَقـــُة  الَغْوَطة: 

الُمْنَخِفَضُة.

فاِرغ القَلِب: ل� َيْشَغلُُه 

. َهمٌّ

ِفراَستي: َمْعِرَفتي بَِبواِطِن 
أمورِ بُِملاَحَظِة َظواِهِرها. ال�

هذِه  ِمْن  َوْقِتَك:  ِمْن 

اللَّْحَظِة.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

. أَمِويِّ فاِت الَّتي َبَلَغْت هاروَن الرَّشيَد َعِن الرَُّجِل ال�  نَْذكُُر الصِّ

؟ أَمويِّ  ماذا َطَلَب هاروُن الرَّشيُد ِمْن خاِدِمِه َمناَرَة ِعْنَدما َبَلَغُه ما َبَلَغُه َعِن الرَُّجِل ال�

ِة  أَمويُّ ُمْطَمِئناً َغْيَر خائٍِف ِمْن َحْمِلِه ُمَقيَّداً اإِلى اأميِر الُمْؤِمنْيَن، نَسوُق ِمَن الِقصَّ  كاَن الرَُّجُل ال�

ما ُيَدلُِّل على َذلَِك.

حيَحَة لِما َياأْتي: جاَبَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

ما الَمْقصوُد بِِعبارِة: "ل� ُيْؤَمُن ِمْنُه َفْتٌق َبْعَد َرْتِقِه"؟  -١

ُن اأَحداً على مالِِه.     اأ- ل� َيْحَفُظ اأمانًَة.                       ب- ل� ُيَؤمِّ

ج- ل� ُيْؤَمُن لَُه جانٌِب.                     د- ل� َيْرَتدي ثِياباً بِها َفْتٌق.

؟ أَمويِّ ٢-  ما َسَبُب اْشِتداِد َقَلِق َمناَرَة اأْثناَء ُوجوِدِه في َبْيِت الرَُّجِل ال�

اأ- َخْوفُُه على نَْفِسِه ِمْن اأْهِل َبْيِت الرَُّجِل.   ب- َخْوفُُه ِمِن اْخِتفاِء الرَُّجِل.

ِر على اأميِر الُمْؤِمنيَن.    د- َخْوفُُه ِمْن ُهجوِم الرَُّجِل َعَلْيِه. ج- َخْوفُُه ِمَن التّاأخُّ

: "هاِت قُيوَدَك يا َمناَرُة"؟ أَمِويِّ ما َدل�لَُة ِعباَرِة ال�  -٣

ْخرَيُة. اأ- الثَِّقُة بالنَّْفِس.      ب- ال�ْسِتْسلاُم.         ج- التََّحّدي.         د- السُّ

؟ أَمِويِّ  لِماذا اْشَتدَّ َغْيُظ َمناَرَة ِمَن ال�

ُح ذلَِك. أَمويُّ لَِمناَرَة:"اأْخطاأْت ِفراَستي فيَك"، نَُوضِّ  قاَل ال�
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ِة َعناِصُر، ِمْنها:  لِلِقصَّ

ماُن، َوالَمكاُن، نُِبّيُن ِمَن النَّصِّ ما ُيَمثُِّل كُّلاً ِمْنها. ْخصّياُت، َوال�أْحداُث، َوالزَّ       الشَّ

أْسلوَب الَّذي َيْنَطِبُق على الِعباَرِة الُمقابَِلِة فيما َياأْتي: أْقواِس ال�  نَْختاُر ِمْن َبْيِن ال�

ٌب( اأ- اْخُرِج الّساَعَة اإِلى الرَُّجِل.                   )اْسِتْفهاٌم، اأْمٌر، نِداٌء، َتَعجُّ

ٌب، اْسِتْفهاٌم( ب- َعَجباً لََك!                               )نِداٌء، َقَسٌم، َتَعجُّ

ٌب، َقَسٌم، نِداٌء( ج- ل� َذنَْب لي اأخافُُه ِعْنَد اأميِر الُمْؤِمنيَن.      )نَْفٌي، َتَعجُّ

ٌب، نَْفٌي(  د- يا َمناَرُة،...                               )اأْمٌر، نِداٌء، َتَعجُّ

هـ- َصَدَق َواللِّه.                              )َمْدٌح، َقَسٌم، اْسِتْفهاٌم، نِداٌء(

نَُفكُِّر فيما َياأْتي، ثُمَّ نُناِقُش:

أَمويِّ بَِغْيِر اإِْذٍن. ُدخوَل َمناَرَة َبْيَت ال� اأ- 

أَمويِّ اأْول�َدُه بِال�نِْصراِف َبْعَد ِقراَءتِِه ِكتاَب اأميِر الُمْؤِمنيَن. ب- اأْمَر ال�

ج- اْمِتناَع ال�أمويِّ َعْن ِذْكِر اأيِّ حاَجٍة لِْلَخليَفِة هاروَن الرَّشيِد.

يماِن( بَِمْضمونِِه. ُة ال�إِ د- َعلاَقَة ُعْنواِن النَّصِّ )قُوَّ

نَِة: ُح الَفْرَق في َمعاني الَكِلماِت الُملوَّ  نَوضِّ

أَمويُّ َكلاَمُه َحتّى جاؤوا بِاأْطباِق الفاِكَهِة. اأ- ما اإِْن َقضى ال�

ب- َقضى القاضي بِالُعقوَبِة َعلى الُمتََّهِم.

ُق َوْقَتُه في الُمطالََعِة. ج- َقضى الُمَتَفوِّ



4٨

آتَِيِة:  نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ اأْضداَد الَكِلماِت ال�

َفْتٌق.......................           ب- نَْفعاً....................  اأ- 

لِِه....................... ج- اأوَّ

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

اأْنواُع الِفْعِل

نََة: آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

 نََظَم الّشاِعُر َقصيَدًة. - ١

٢ - .  اأِحبُّ اأْن ُيكافاأ الُمِجدُّ

 اأِطْع والَِدْيَك. - ٣

فالِفْعُل  بَِزَمٍن،  ُمْرَتِبَطٌة  اأْفعاٌل  اأنَّها  نَِجُد  اأِطْع(،   ، اأِحبُّ )نََظَم،  آتَِيَة  ال� الَكِلماِت  بُِملاَحَظِتنا   

 ) َمِن الماضي، َوُيَسّمى الفعَل الماضي، والِفْعُل )اأِحبُّ )نََظَم( َدلَّ َعلى ُحدوِث ِفْعٍل في الزَّ

َمِن الحاِضِر اأِو الُمْسَتْقَبِل، َوُيَسّمى الِفْعَل الُمضاِرِع، والِفْعُل  دلَّ على ُحدوِث الِفْعِل في الزَّ

)اأِطْع( َدلَّ َعلى َحَدٍث ُيْطَلُب ُحصولُُه، َوُيَسّمى ِفْعَل اأْمٍر. 

َمِن الماضي. - ١  الِفْعُل الماضي: ما َدلَّ َعلى ُحدوِث الِفْعِل في الزَّ

َمِن الحاِضِر اأِو الُمْسَتْقَبِل.- ٢  الِفْعُل الُمضاِرُع: ما َدلَّ َعلى ُحدوِث الِفْعِل في الزَّ

أْمِر: ما َدلَّ َعلى َطَلِب ُحدوِث الِفْعِل. - ٣  ِفْعُل ال�

 َنْسَتْنِتُج:
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 َتْدرْيباٌت 

آتَِيَة َوْفَق ما ُهَو واِرٌد في الَجْدَوِل ال�آتي: أْفعاَل ال�  نَُصنُِّف ال�

ُل، َتَكلََّم، اْبَتِسْم، اأْبِصْر، َيْسَتْغِفُر، اْشَتَرَك.  انَْطَلَق، َتَتَوقَُّف، انُْصْر، نَتاأمَّ

    

 
أْمِرالِفْعُل الُمضاِرُعالِفْعُل الماضي ِفْعُل ال�

  

أْفعاَل، ُمَبيِّنيَن نَْوعها:  آتَِيَة، َونَْسَتْخِرُج ِمْنها ال�  نَْقَراأ الِفْقَرَة ال�

َردَّ َعليِه الرَّشيُد َرّداً َجميلاً، َوقاَل لَُه: َبَلَغنا َعْنَك َفْضُل َهْيَئٍة، واأموٌر اأْحَبْبنا َمَعها اأْن نَراَك، 

َونَْسَمَع كلاَمَك، َونُْحِسَن اإِليَك، فاْذكُْر حاَجَتَك.

ني اإِلى َبَلدي، واأْهلي، َوَولَدي. : لي حاَجٌة واِحَدٌة: اأْن َتُردَّ أَمويُّ قاَل ال�

قاَل الرَّشيُد: يا َمناَرُة، اْحِمْلُه ِمْن َوْقِتَك، َوِسْر بِِه راِجعاً َمْحفوظاً، حتّى اإِذا َوَصْلَت اإِلى َمْجِلِسِه 

الَّذي اأَخْذَتُه ِمْنُه، َفَدْعُه، وانَْصِرْف.
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 نَْمَلاأ الَفراغاِت في الَجْدَوِل ال�آتي:

أْمِرالِفْعُل الُمضاِرُعالِفْعُل الماضي ِفْعُل ال�

َوَقَف

اْبَتِسْم

ُيْحِسُن
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ْملاُء   ال�إِ

ِكتاَبُة ال�أْسماِء الَمْوصوَلِة )١(

أْسماُء الَمْوصولَُة الَّتي تُْكَتُب بِلاٍم واِحَدٍة ِهَي: الَّذي، الَّتي، الَّذيَن.    ال�

ل�لَِة على   ُيْسَتْعَمُل ال�ْسماِن )الَّذي، الَّتي( لِْلُمْفَرِد الُمَذكَِّر َوالُمَؤنَِّث، َوُيْسَتْعَمُل ال�ْسُم )الَّذيَن( لِلدَّ

الَجْمِع الُمَذكَِّر.

 نَْمَلاأ الَفراَغ بال�ْسِم الَمْوصوِل الُمناِسِب، في كُلِّ ُجْمَلٍة ِمّما َياأْتي: 

ْيِف َفْردا            )َعْمرو بُن َمعِدي َكِرَب( َذَهَب ...........  اأِحبُُّهْم          وَبِقيُت َمْثَل السَّ اأ- 

ب- ُيْعِجُبني الَفتى ........... ُيْخِلُص في َعَمِلِه.

ج- ُزْرُت َمديَنَة اأريحا ........... تَُعدُّ اأْقَدَم َمديَنٍة في العالَِم.

أْبطاِل ........... شاَركوا في َمْعَرَكِة الَقْسَطِل.  د- َقراأُت َعِن ال�

هـ- َفِرَحِت الُمَتسابَِقُة بِالجائَِزِة ........... َحَصَلْت َعَلْيها.

أْعمى اإِلى اأَدبي         واأْسَمَعْت َكِلماتي َمْن بِِه َصَمُم       )الُمَتَنبي( و- اأنا ........... نََظَر ال�

 نَْسَتْخِدُم ال�ْسَم الَمْوصوَل الُمناِسَب ِمّما َياأْتي:

ُث ِعْن ُحقوِق الَمْراأِة.     )الَّذي، الَّتي، الَّذيَن( َقراأُت الَمقالَة .......... َتَتَحدَّ اأ- 

ب- هذا الطّالُِب .......... فاَز في ِقطاِر الَمْعِرَفِة.         )الَّذي، الَّتي، الَّذيَن(

أبداَن.            )الَّذي، الَّتي، الَّذيَن( ياَضَة .......... تَُقّوي ال� ج- َتَعلَّْمُت الرِّ
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              الَخطُّ 

آتَِيْيِن: )ز، ل(  ْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم الَحْرَفْيِن ال� آتَِيَة بَِخطِّ النَّسِخ، ثُمَّ بَِخطِّ الرُّ نَْكتُب الَمقولََة ال�

              الَخطُّ
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 التَّعبيُر 

أماِكِن؛  ٍة َتدوُر َحْوَل نُشوِب َحريٍق في اأَحِد ال� آتَِيَة، ثُمَّ نَْسَتعيُن بِها في ِكتاَبِة ِقصَّ نَْقَراأ الِفْقَرَة ال�

أْسباِب الواِرَدِة فيها:  نَتيَجَة َسَبٍب ِمَن ال�

النّاِريَُّة،  ألْعاُب  ال� أْسباِب:  ال� تِْلَك  َوِمْن  الَحرائِِق،  نُشوِب  اإِلى  تَُؤّدي  َعديَدٌة  اأْسباٌب  ُهناَك 

أْطفاِل اأْحياناً. َوِمْن ذلَِك: َتْرُك اأسطوانَِة الغاِز  والَعَبُث بِاأْعواِد الِكْبريِت، َوهذا ما َيقوُم بِِه َبْعُض ال�

َمْفتوحًة، َوهذا َسَبُب ُحدوِث الَحرائِِق في الَمطابِِخ، َكما اأنَّ اأْجِهَزَة التَّْدِفَئِة الَّتي تُْسَتْعَمُل ِشتاًء 

َكثيراً ما تَُسبُِّب الَحرائَِق، َوَقْد لوِحَظ اأنَّ التَّْوصيلاِت الَكْهَربائِيََّة الَقديَمَة تَُؤّدي اإِلى اْشِتعاِل النّيراِن، 

بِالنّاِر.  َيْلَعبوَن  غاِر  الصِّ َوَتْرُك  أْرِض،  ال� َعلى  جائِِر  السَّ اأْعقاِب  َرْمُي  أْسباِب  ال� تِْلَك  اإِلى  َوُيضاُف 

َواأخيراً َيِجُب األّ� نَْتُرَك النّاَر دوَن ُمراَقَبٍة، َواإِل� َحَدَث ما ل� تُْحَمُد ُعْقباُه.

 )                    )مختار الطّاهر حسين، التَّْعبيُر الِكتابِيِّ
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الَوْحَدُة الخاِمسة

اإِماٌم اأموَمٌة َو
ال�ْسِتماُع

 

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال�   نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُعْنواِن )َصباُحِك اأْحلى(، َونُجيُب َعِن ال�

ْعِريَِّة الَّتي َسِمْعناها؟ - ١ أْسُطِر الشِّ ُث الّشاِعُر في ال� َعْن اأيِّ َوْجٍه َيَتَحدَّ

ِه؟ - ٢ أمِّ بِماذا َعبََّر الّشاِعُر َعْن ُحبِِّه لِ�

لِماذا كاَن َصباُح اأمِّ الّشاعِر اأْحلى؟ - ٣

ُح ذلَِك. - ٤ ِه قيَمًة تَُعبُِّر َعْن ُحبِِّه لَها، نَُوضِّ اأْعطى الّشاِعُر كُلَّ ُعْضٍو ِمْن اأْعضاِء اأمِّ

ِه؟ - ٥ ما الّذي َتَذكََّرُه الّشاِعُر ِمْن اأمِّ

ِه؟ - ٦ أمِّ َم الّشاِعُر لِ� ماذا َقدَّ

ِه؟ - ٧ َكْيَف تُْصِبُح َحياُة الّشاِعِر دوَن اأمِّ
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اإِماٌم اأموَمٌة َو

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

هــاِت اللَّواتــي اأنَْجْبــَن  أمَّ ْســلاِميُّ بَِصَفحــاٍت ُمْشــِرَقٍة لَِعــَدٍد ِمــَن ال� َيْحَفــُل تاريُخنــا الَعَربــيُّ ال�إِ
أْفــذاَذ، َوقُْمــَن َعلــى َتْربَِيِتِهــُم التَّْربَِيــَة الّصالَِحــَة الَّتــي َجَعَلــْت ِمْنُهــم ِرجــال�ً َذوي  القــاَدَة والُعَلمــاَء ال�

 . مــاِم الّشــاِفِعيِّ هــاِت اأمُّ ال�إِ أمَّ شــاأٍن، َوِمــْن هــؤل�ِء ال�

مام الّشافعّي( )ال�إ

ٍة  َواإِنّي لَُمْشتاٌق اإِلى اأْرِض َغزَّ
َواإِْن خانَني َبْعَد التَّفرُِّق ِكْتماني

َسقى اللّه اأْرضاً لَْو َظِفْرُت بُِتْربِها 
ْوِق اأْجفاني ِة الشَّ َكَحْلُت بِِه ِمْن ِشدَّ
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اإِماٌم  اأموَمٌة َو

                                                               )فريق التّاأليف(
الِقراَءُة

َيْرَتِفُع بِِه شاأنُُه، َوِقَيٌم َتْعُظُم  اأَدٌب  نْساُن لَِولَِدِه  اأْثَمُن ما َيْمَنُحُه ال�إِ

، َوهَكذا  ماُم الّشاِفِعيُّ بِها سيَرتُُه، َونَصائُِح تُنيُر َدْرَبُه، َوهَكذا كاَن ال�إِ

ُه. كانَْت اأمُّ

ماُم الّشاِفِعيُّ في َمديَنِة َغزََّة عاَم ِمَئٍة َوَخْمسيَن لِْلِهْجَرِة، َوَقْد شاَء  ُولَِد ال�إِ

اللُّه اأْن َيْنشاأ َيتيماً؛ اإِْذ لَْم َيْمِض َعلى ِول�َدتِِه َغْيُر َسَنَتْيِن َحتّى تُِوفَِّي اأبوُه، 

أمُّ اْبَنها لِْلِعْلمِ، َتجوُب بِِه الُبْلداَن،  ِه، َحْيُث نََذَرِت ال� َوَبِقَي في َكفالَِة اأمِّ

يوِخ، َوَتْلَتِمُس لَُه َمكاناً في َحَلقاِت الِعْلمِ، َحتّى صاَر  ُمُه اإِلى الشُّ َوتَُقدِّ

نْيا ِعْلماً، َوِفْقهاً، َوَبلاَغًة، َوِشْعراً. ماُم الَّذي َمَلاأ ِطباَق الدُّ الّشاِفِعيُّ ُهَو ال�إِ

فُُه  ُه َوُهَو اْبُن َسَنَتْيِن، واأَتْت بِِه َمكََّة تَُعرُِّف اأْهَلُه بِِه، َوتَُعرِّ َحَمَلْتُه اأمُّ

أْجِل  ، واأَخَذْت تُراِوُح لِ� اإِْذ ُهَو َيْنَحِدُر ِمْن نََسٍب ُمطَِّلِبيٍّ قَُرِشيٍّ بِِهْم، 

َة َوَمكََّة َحتّى اأَتمَّ الّشاِفِعيُّ َعْشَر ِسنيَن، َحْيُث َمَكَث ِعْنَد  ذلَِك َبْيَن َغزَّ

اأْهِلِه َيْطلُُب الِعْلَم. 

أمَّ ِمْن  نَشاأ الّشاِفِعيُّ -َرِحَمُه اللُّه- َفقيراً، لِكنَّ ذلَك لَْم َيْمَنْع تِْلَك ال�

، َوَصلاَبًة في الَمْوِقِف،  اأِْي، َوَثباتاً في الَحقِّ ًة في الرَّ اأْن تَُورَِّث اْبَنها قُوَّ

أَدِب الّسامي، والُخلُِق  فاِت لُْؤلَُؤُة ال� آلِِئ الصِّ َوفي َوَسِط هذا الِعْقِد ِمْن ل�

الرَّفيِع.

ماِم  ال�إِ َيِد  َعلى  الِعْلَم  َيَتَلّقى  كاَن  َحْيُث  َيْوٍم  ذاَت  الّشاِفِعيُّ  جاَء 

ِه، َوِعْنَدما َطَرَق الباَب قالَت: َمْن  اأمِّ لِِزياَرِة  اإِلى َمكََّة  اأنٍَس  ْبِن  مالِِك 

ُد ْبُن اإِْدريَس، ثمَّ قالَْت لَُه: َوبَِم ِجئَتني؟ َفقاَل  اأنَْت؟ َفقاَل لَها: ُمَحمَّ

ِطباَق: نَواِحَي

َيْنَحِدُر: َيْنَتِسُب اإِلى.

ْرُس الخاِمُس: الدَّ
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ِمْن  َفحاَر   ، الّشاِفعيَّ لَْسَت  لَُه:  فقالَْت  أَدِب.  وال� بِالِعْلِم  ِجْئُتِك  لَها: 

اأْمِرِه، ثُمَّ عاَد اإِلى اأْستاِذِه َوُمَعلِِّمِه في داِر الِهْجَرِة، َوَقصَّ َعَلْيِه اأْمَرُه، 

واطُرِق  َك،  اأمِّ اإِلى  اْرجْع   ، يا شاِفِعيُّ لَُه:  وقاَل  مالٌِك،  ماُم  ال�إِ َم  َفَتَبسَّ

ُد ْبُن اإِْدريَس، َفاإِذا ما  الباَب، فاإذا ما ساألَْتَك: َمْن اأنَْت؟ َفُقْل لَها: ُمَحمَّ

أَدِب والِعْلِم، َفَفَعَل ذلَِك،  قالَْت لََك: َوبَِم ِجْئَت؟ َفُقْل لَها: ِجْئُت بِال�

. آَن يا شاِفِعيُّ أمُّ: ال� َفقالَت لَُه ال�

ِت اْبَنها اإِلى اأْستاِذِه؛ لَِيقيِنها اأنَُّه لَْم  أمَّ َقْد َردَّ َولََعلَّنا نُلاِحُظ ُهنا اأنَّ ال�

أَدِب،  أولى الِعْلَم َعلى ال� ِة ال� َم لَها في الَمرَّ ُيْدِرِك الَهَدَف والغاَيَة، اإِْذ َقدَّ

َوهَو  َوَطَلِبِه،  الِعْلِم  ِمِن  الَهدَف  َن  َوَيَتَيقَّ لُِيْحِسَن،  َشْيِخِه؛  اإِلى  ْتُه  َفَردَّ

: َتَعلَّْمُت ِمْن مالٍِك  ماُم الّشاِفِعيُّ أَدُب والتَّْربَِيُة. ِمْن اأْجِل ذلَِك قاَل ال�إِ ال�

أَدَب اأْضعاَف ما َتَعلَّْمُت الِعْلَم. ال�

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�   نُجيُب َعِن ال�

 َكْم َسَنًة اْسَتَقرَّ الّشاِفِعيُّ في َمكََّة؟

نْساُن َولََدُه؟   ما اأْثَمُن ما َيْمَنُح ال�إِ

 لِماذا َحَمَلْت اأمُّ الّشاِفعيِّ َولََدها اإِلى َمكََّة؟ 

أمُّ لَِولَِدها؟  َثْتها ال� فاُت الَّتي َورَّ  ما الصِّ
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َفِة الَّتي َبَرَزْت فيها:  ْخِصيَِّة والصِّ  نَِصُل َبْيَن الشَّ

ْخِصيَّة َفةالشَّ الصِّ

. التَّْضِحَيُة. الّشاِفعيُّ

. النُّْصُح.اأمُّ الّشافعيِّ

أَدُب الّسامي.مالُِك ْبُن اأنٍَس. ال�

 نَُفكُِّر فيما َياأْتي، ثُمَّ نُناِقُش: 

 َعَدَم َزواِج اأمّ الّشاِفعيِّ َبْعَد َوفاِة َزْوِجها. 

 َردَّ اأمِّ الّشاِفِعيِّ َولََدها َعِن الباِب ِعْنَدما جاَء ِمَن الَمديَنِة؛ لِِزياَرتِها.

 نَقوُل: ِفَلْسطيِنيٌّ اإِذا كاَن َمْنسوباً اإِلى ِفَلْسطيَن. 

      َونَقوُل: قَُرِشّي اإِذا كاَن َمْنسوباً اإِلى ...........................
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ْعريُّ  النَّصُّ الشِّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

َكمال ناصر: ُولَِد في بيرَزْيت عاَم ١٩٢٤م، واْسُتْشِهَد في َبْيروَت عاَم ١٩٧٣م. 

كاَن اأَحَد الُمناِضليَن الِفَلْسطينّييَن الَّذيَن َحَملوا لِواَء الَقِضيَِّة الِفَلْسطيِنيَِّة، َحَصَل على 

ْعِريَِّة.  أْعماِل الشِّ ياِسيَِّة، َولَُه َعَدٌد ِمَن ال� آداِب والُعلوِم السِّ َشهاَدِة الَبكالوريوس في ال�

ُه، ُمَتَغنِّياً بَِفضائِِلها.  والَقصيَدُة الَّتي َبْيَن اأْيدينا َيَتَذكَُّر فيها اأمَّ

اأّمي

                                        َكمال ناِصر 

َعـْن ِســـرِّ اآل�مــي َواأنّـــاتيَوَتصيُح بي َوَتصيُح َتْساألُني

َتْرُمُقني الَهمِّ  في  َحماقاتيَفُعيونُها  َتْعرى  َوبِِظلِّها 

َعها َوَروَّ األَمي  هاَجها  اْبِتساماتيَقْد  َواأْشلاُء  ُحْزني 

بَِحنانِها الظَّْماآِن ِمْن ذاتيَفَمَضْت تَُهْدِهُدني َوَتْسِرقُني

َوتُْرِجُعنـــي َولَـــداً  نــي  ِطْفلاً، اأعاني ِمْن َشقاواتيَوَتُردُّ

اأْحلى ُسَوْيعــاتي واأْوقــاتيَتْسَتْلِهُم الماضي، تَُذكُِّرني

* * *
َوِمْراآتي ِظلّي  يا  اأّماُه... يا اأْغلى َصديقاتياأّماُه... 

بِغاياتياإِنّي اأِحسُّ الَكْوَن َيْصَخُب لي َملاِعُبُه  ضاَقت 

ساأَظلُّ اأْعدو َخْلَف َزلّ�تيَفَتَرفَّقــي اأّمـــاُه، واْصَطـِبــري

َوَطناً َقْبَضتي  في  ها  اْحِتياجاتيساألُمُّ كُلُّ  َفُوجوُدها 

َتْرُمُقني: تُراِقُبني.

َتْعرى: َتْنَكِشُف.

ُف َعنّي. تَُهْدِهُدني: تَُخفِّ

َتْسَتْلِهُم: َتْسَتْرِجُع.

َزلّ�تي: اأخطائي.

َيْصَخُب: َيِضجُّ اْحِتفال�ً.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

 َعمَّ ساألَْت اأمُّ الّشاِعِر اْبَنها؟ 

أْبياِت اإِلى ذلَِك.  أمِّ َعلى َولَِدها واِضحاً، نَْذكُُر ما ُيشيُر في ال�  َيْبدو َحناُن ال�

ُح الَمْقصوَد بَِقْوِل الّشاِعِر:"َتْسِرقُني بَِحنانِها الظَّماآِن ِمن ذاتي".   نَُوضِّ

 َكْيَف َتُردُّ اأمُّ الّشاِعِر اْبَنها َولَداً، َوتُْرِجُعُه ِطْفلاً؟ 

أْبياِت.  ِه َفريَدًة ُمَميََّزًة، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك ِمَن ال�  َتْبدو َعلاَقُة الّشاِعِر بِاأمِّ

ِه اأْن َتَتَرفََّق بِِه، َوَتْصِبَر َعَلْيِه؟   لِماذا َطَلَب الّشاِعُر ِمن اأمِّ

ها" َعلى:  ميُر )ها( في ُجْمَلِة: "ساألُمُّ  َيعوُد الضَّ

      اأ- اأْوقاتي.        ب- َصديقاتي.       ج- غاياتي.       د- َزلّ�تي.   

 

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

الِفْعُل الماضي 

نََة: آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

أولى الَمْجموَعُة ال�

َة، َونَشاأ َيتيماً.- ١  ُولَِد الّشاِفِعيُّ في َغزَّ

 نََذَرْت اأمُّ الّشاِفعيِّ نَْفَسها لَُه.- ٢

٣ -.  هذاِن العالِماِن َدَرسا الِفْقَه الّشاِفعيَّ
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الَمْجموَعُة الثّانَِيُة

أَدِب.- ١ ِه: ِجْئُتـِك بِالِعْلِم وال� أمِّ  قاَل الّشاِفِعيُّ لِ�

ماِم ِمَن الّلاتي اأنَْجْبَن الُعَظماَء. - ٢  اأمُّ ال�إ

َغِر.- ٣ ْعريََّة ُمْنُذ الصِّ  َحِفْظنا ِحَكَم الّشاِفعيِّ الشِّ

الَمْجموَعُة الثّالَِثُة

، َوتاأثَّروا بِِه. -  ماِم الّشاِفعيِّ َكثيٌر ِمَن الُعَلماِء َتَتْلَمذوا َعلى َمْذَهِب ال�إ

أْمِثَلِة َجميِعها، نَِجُدها اأْفعال�ً ماِضَيًة، َوهي َمْبنيٌَّة دائِماً؛  نََة في ال�   بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الَمَلوَّ

فلا تُْرَفُع، َول� تُْنَصُب، َول� تُْجَزُم.

أْفعاَل الماِضَيَة في الَمْجموَعِة ال�أولى )ُولَِد، نَشاأ، نََذَر، َدَرس(، نَِجُد اأّن الفْعَليِن  ْلنا ال�  واإذا تاأمَّ

)ُولَِد، نَشاأ( لَْم َيتَِّصْل باآخِرِهما َشْيٌء، واأنَّ الِفْعَل )نََذَر( اتََّصَلْت بِِه تاُء التّانيِث الّساِكَنُة، واأنَّ 

الِفْعَل )َدَرَس( اتََّصَلْت بِِه األُِف ال�ْثَنْيِن؛ لِذلَِك ُبِنَيْت َجميُعها َعلى الَفْتِح.

كوِن؛  َمْبِنيًَّة َعلى السُّ اأنَْجَب، َحِفَظ(، نجُدها  اأْفعاِل الَمْجموَعِة الثّانَِيِة )جاَء،  اإِلى   َوبِالنََّظِر 

َكِة )تاُء الفاِعِل، َونوُن النِّْسَوِة، َونا الّدالُة َعلى الفاِعليَن(. ِفِع الُمَتَحرِّ لِ�تِّصالِها بَِضمائِِر الرَّ

أنُّهما اتََّصلا  ؛ ل� مِّ  اأّما الِفْعلاِن في الَمْجموَعِة الثّالَِثِة )َتَتْلَمَذ، تاأثََّر(، َفَنِجُدُهما َمْبِنيَّْيِن َعلى الضَّ

بِواِو الَجماَعِة.

- الِفْعُل الماضي َمْبنيٌّ دائِماً.

- ُيْبنى الِفْعُل الماضي على الَفْتِح، اإذا لَْم َيتَّصْل باآِخِرِه َشْيٌء، اأْو اإِذا اتََّصَلْت بِِه 

تاُء التّاأنيِث الّساِكَنُة، اأْو اإِذا اتََّصلْت بِِه األُِف ال�ْثَنْيِن، اأو األُف ال�ثنتين.

َكُة )تاُء  ْفِع الُمَتَحرِّ كوِن، اإِذا اتََّصَلْت بِِه َضمائُِر الرَّ - ُيْبنى الِفْعُل الماضي على السُّ

الفاِعِل، َونوُن النِّْسَوِة، َو)نا( الّدالُة َعلى الفاِعليَن(.

، اإِذا اتََّصَلْت بِِه واُو الَجماَعِة. مِّ - ُيْبنى الِفْعُل الماضي َعلى الضَّ

 َنْسَتْنِتُج:
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 َتْدرْيباٌت 

أْفعاَل الماِضَيَة، َونَُبيُِّن َعلاَمَة بِنائِها: آتَِيَة، ثُمَّ نَْسَتْخِرُج ِمْنها ال�  نَْقَراأ الِفْقَرَة ال�

ماِم مالِِك ْبِن اأنٍَس اإِلى َمكََّة؛  لََقْد جاَء الّشاِفِعيُّ ذاَت َيْوٍم، َحْيُث كاَن َيَتَلّقى الِعْلَم َعلى َيِد ال�إِ

ُد ْبُن اإِْدريَس، ثمَّ قالَْت لَُه: َوبَِم  ِه، َوِعْنَدما َطَرَق الباَب قالَت: َمْن اأنَْت؟ َفقاَل لَها: ُمَحمَّ لِِزياَرِة اأمِّ

أَدِب. ِجئَتني؟ َفقاَل لَها: ِجْئُتِك بِالِعْلِم وال�

ِل بِما َيْنَطِبُق َعليها في الَعموِد الثّاني فيما َياأْتي: أوَّ  نَِصُل الِعباراِت في الَعموِد ال�

ُل   أوَّ الَعموُد الثّانيالَعموُد ال�

. كوِن؛ لِ�تِّصالِِه بِنوِن النِّْسَوِة. ساَعْدنا فَُقراَء الَحيِّ الِفْعُل الماضي َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

الِفْعُل الماضي َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح؛ لِ�تِّصالِِه بِتاِء التّانيِث الّساِكنِة.الُجنوُد الَتَزموا بَِتْعليماِت الِقياَدِة.

الِفْعُل الماضي َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح؛ لِ�تِّصالِه بِاألِِف ال�ْثَنَتْيِن.اأْكَرَم الرَُّجُل ُضيوَفُه.

كوِن؛ لِ�تِّصالِِه بـ )نا( الفاِعليَن.الُمَعِلمتاِن اأْخَلَصتا في َعَمِلِهما. الِفْعُل الماضي َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

. ؛ لِ�تِّصالِِه بِواِو الَجماَعِة.َقراأِت الِبْنُت ِمْن سيَرِة الّشاِفعيِّ مِّ الِفْعُل الماضي َمْبِنيٌّ َعلى الضَّ

. أمَّهاُت َسِهْرَن َعلى راَحِة اأْبنائِِهنَّ أنَُّه لَْم َيتَِّصْل بِِه َشْيٌء.ال� الِفْعُل الماضي َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح؛ لِ�
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مائِِر الُمْنَفِصَلِة، َونُلاِحُظ َعلاَمَة بِناِء الِفْعِل الماضي فيما     نَُصرُِّف الِفْعَل )َحِفَظ( َمَع الضَّ

         َياأْتي:  ِمثاٌل:        اأنا َحِفْظُت الَقصيَدَة.       نَْحُن............. الَقصيَدَة.

ُهَو ............. الَقصيَدَة.      ُهما............. الَقصيَدَة.     ُهْم............. الَقصيَدَة.

............. الَقصيَدَة. هَي............. الَقصيَدَة.     ُهما............. الَقصيَدَة.    ُهنَّ

اأنَْت............. الَقصيَدَة.        اأنُْتما............. الَقصيَدَة.    اأنُْتْم............. الَقصيَدَة.

............. الَقصيَدَة. اأنِْت............. الَقصيَدَة.     اأنُْتما............. الَقصيَدَة.    اأنُْتنَّ

ْملاُء   ال�إِ

ِكتاَبُة ال�أْسماِء الَمْوصوَلِة )٢(

أْسماِء الَمْوصولِة تُْكَتُب بِلاَميِن، َوهَي: )اللَّذاِن، اللَّتاِن، الّلاتي، الّلائي، اللَّواتي(  َبَعُض ال�

 ُيْسَتْعَمُل ال�ْسُم الَمْوصوُل )اللَّذاِن( لِلُمَثنّى الُمَذكَِّر، اأّما ال�ْسُم الَمْوصوُل )اللَّتاِن( َفُيْسَتْعمُل 

بِهاَتْيِن  َفُيْسَتْعَملاِن  والَجرِّ  النَّْصِب  حالََتِي  في  اأّما  ْفِع،  الرَّ حالَِة  في  هذا  الُمَؤنَِّث،  لِلُمَثنّى 

الّصوَرَتيِن )اللَّذْيِن، اللَّتْيِن(.

أْسماُء الَمْوصولَُة )الّلاتي، الّلائي، اللّواتي( لَِجْمِع الُمَؤنَِّث.  تُْسَتْعَمُل ال�

آتَيِة، َونَُبيُِّن َدل�لََة اْسِتْخداِمِه: أْمِثَلِة ال�  نَْسَتْخِرُج ال�ْسَم الَمْوصوَل ِمَن ال�

قا في ُمساَبَقِة ِقطاِر الَمْعِرَفِة. اأ- هذاِن الطّالِباِن اللَّذاِن َتَفوَّ

ب- جاَءِت الّلاِعباُت اللّواتي َحَصْلَن َعلى كاأِس الُبطولَِة.

َضَتْيِن اللََّتْيِن قاَبْلُتُهما ِمْن اأْرَحِم الُمَمرِّضاِت. ج- اإِنَّ الُمَمرِّ

د- َمَرْرُت بِاللََّذْيِن نال� اإِْعجاَب الُمْسَتِمعيَن في ِقراءِة الُقْراآِن الَكريِم.

هـ- َتصالََحِت الِبْنتاِن اللَّتاِن كانَتا ُمَتخاِصَمَتْيِن.
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آتَِيِة: أْمِثَلِة ال� أْسماِء الَمْوصولِة في ال� ُب ِكتاَبَة ال�  نَُصوِّ

...................................................  . ماِم الّشاِفعيِّ اأْعَجَبني الَبيتاِن الّذاِن َقراأتُُهما لِلاإِ اأ- 

ب- ال�ُمَّهاُت الّواتي اأنَْجْبَن الُعَظماَء َعظيماٌت.   ...................................................

ج- اإنَّ الَمْدَرَستْيِن الّتيِن َتَعلّْمُت بِِهما ُمَشّجَرتاِن.  ...................................................

د- راأيُت الُمُدَن الّ�ئي ُشيَِّدْت َحديثاً.            ...................................................

آتِيَة في ُجمٍل ِمْن اإِنْشائِنا: أْسماَء الَمْوصولَة ال�  نَُوظُِّف ال�

)اللَّواتي، اللَّذاِن، الّلائي، اللَّتاِن(

              الَخطُّ 

آتَِيْين:  ال� الَحْرَفْيِن  َرْسَم  َونُلاِحُظ  ْقَعِة،  الرُّ بَِخطِّ  ثُمَّ  النَّْسِخ،  بَِخطِّ  آتَِي  ال� ْعِريَّ  الشِّ الَبيَت  نَْكُتُب 

)ي،م(

              الَخطُّ
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 التَّعبيُر 

نَُعبُِّر َعِن الّصوَرِة الَّتي اأماَمنا بِِفْقَرٍة ُمناِسَبٍة: 

 

  نشاط:

أَمهاتِنا. نُها، َونَْكُتُب فيها َكِلماٍت ُمَعِبَرٍة ل� ُز بِطاَقًة َونَُلوِّ  نَُجهِّ
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الَوْحَدُة الّساِدسة

النَّباتاُت الِعْطِريَُّة في فَِلْسطيَن
ال�ْسِتماُع

      

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� (، َونُجيُب َعِن ال�   نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )الطِّبُّ الَعَربِيُّ

ما اأساُس ِعْلِم الَعقاقيِر الُمَتعاَرِف َعَلْيِه الَيْوَم؟- ١

لَِمْن َيعوُد الَفْضُل في َتْعميِق َمْعِرَفِة الَخصائِِص الِعلاِجيَِّة للنَّباتاِت؟- ٢

؟- ٣ ما الَمْقصوُد بِالطِّبِّ الَعَربِيِّ

بَِم َتَميََّز الطِّبُّ الَعَربِيُّ َعِن الطِّبِّ الَغْربِيِّ َقديماً؟- ٤

أِطّباُء الَعَرُب َعلى َتْحقيِقها؟ - ٥ ما الَمْسؤولِيَُّة الَّتي َعِمَل ال�

َفِر والتَّْرحاِل اإِلى بِلاٍد اأْخرى؟- ٦ أِطّباُء الَعَرُب بِالسَّ لِماذا قاَم ال�

٧ -. أِطّباِء الَعَرِب والُمْسِلميَن الَّذيَن َوَرَد ِذْكُرُهْم في النَّصِّ ُد اأْبَرَز ال� نَُعدِّ

؟- ٨ ما ُعْنواُن الِكتاِب الَّذي َصنََّفُه )اْبُن سينا( في الطِّبِّ

َمْن ُمَؤلُِّف ِكتاِب )َتْذِكَرُة داوَد(؟- ٩

نَْذكُُر َمجال�ٍت اأْخرى َغْيَر الطِّبِّ َتَميََّز بِها الَعَرُب.- ١٠



6٧ 

النَّباتاُت الِعْطِريَُّة في فَِلْسطيَن

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

 ، مــاِت تُراثِنــا الثَّقاِفــيِّ يَّــُة الِعْطِريَّــُة الُمْنَتِشــَرُة فــي بِلاِدنــا ِمــْن ُمَقوِّ أْغِذَيــُة والنَّباتــاُت الَبرِّ تَُعــدُّ ال�
َوُهِويَِّتنــا الَوَطِنيَّــِة. 

ــُه ِمــْن  والَمقالَــُة الَّتــي َبْيــَن اأْيدينــا تُْبــِرُز َجمــاَل البيَئــِة الِفَلْســطيِنيَِّة الطَّبيِعيَّــِة، َومــا َتُضمُّ
ْعتــُر.  نــاٍت، كالنَّباتــاِت الِعْطِريَّــِة، َوِمْنهــا الزَّ ُمَكوِّ



6٨

النَّباتاُت الِعْطِريَُّة في 
فَِلْسطيَن 

)فريق التّاأليف(                                                   
الِقراَءُة

  َحبا اللُّه ِفَلْسطيَن َمْوِقعاً ُجْغرافّياً ُمَتَميِّزاً؛ َجَعَلها ُمْلَتقى الُمَؤثِّراِت 

َعْت َتضاريُسها ِمْن ِجباٍل، َوُسهوٍل،  َتَنوَّ ْحراِويَِّة، َحْيُث  الَبْحِريَِّة والصَّ

عاً في الُمناِخ والتُّْرَبِة؛ كُلُّ هِذِه الَعواِمِل  واأْوِدَيٍة، واأْغواٍر، َكما َوَهَبها َتَنوُّ

فيها  الَّتي  والنَّباتاِت  الزُّروِع  ِمَن  َشتّى  بِاألواٍن  َتْزهو  ِفَلْسطيَن  َجَعَلْت 

الَجماُل والفائَِدُة، َوِمْنها النَّباتاُت الِعْطِريَُّة.

هوِل، والِوْدياِن،  حارى، والسُّ يَُّة الِعْطِريَُّة في الصَّ    َتْنَتِشُر النَّباتاُت الَبرِّ

نْساِن، َولَها رائَِحٌة  ِل ال�إِ والِجباِل، َوِهَي النَّباتاُت الّتي َتْنُبُت دوَن َتَدخُّ

ها ِمْن َقريٍب اأْو َبعيٍد. نْساُن اإِذا ما اْشَتمَّ ِعْطِريٌَّة َزِكيٌَّة، َيْنَتِعُش ال�إِ

نْساِن، تُْسَتْخَرُج  يٌَّة َكبيَرٌة؛ َفِهَي َدواٌء َوِغذاٌء لِلاإِ     َولَِهِذِه النَّباتاِت اأَهمِّ

ِفَلْسطيَن  النَّباتاِت في  اأْشَهِر هِذِه  َوِمْن  الِعْطِريَُّة،  الزُّيوُت والرَّوائُِح  ِمْنها 

ْعَتُر، والميَرميَُّة، والّشيُح، واإْكليُل الَجَبِل، والبابونِج، والِجْعَدُة...،  الزَّ

اأْشَهَر  اأنَّ  َبْيَد  يَُّة.  والطِّبِّ الِغذائِيَُّة  اْسِتْخداماتُُه  النَّباتاِت  هِذِه  ِمْن  َولُِكلٍّ 

ْعَتِر الَّذي اأْطَلَق  تِْلَك النَّباتاِت، واأْكَثَرها اْسِتْعمال�ً في ِفَلْسطيَن نَباُت الزَّ

أْخَضَر(، َفلا َيكاُد َبْيٌت َيْخلو ِمْنُه.  َعَلْيِه َبْعُض النّاِس )َذَهَب ِفَلْسطيَن ال�

أَبِديِّ لِْلاأْرِض  ، َوِعْشِقِه ال� ْعَتُر بِِغذاِء الِفَلْسطيِنيِّ التَّْقليِديِّ اْرَتَبَط الزَّ

َعلاقٌة  َوِهَي  َوَخْيراتِِه،  ْيتوِن  الزَّ بَِزْيِت  الغالِِب-  -في  َمْقروناً  والَوَطِن، 

اأْبَرَزها اأَدباُء ِفَلْسطيَن، َفِمْنُهْم َمْن قاَل:

ْعَترْ      َولِكنّي اأِحبَُّك َمْوِطني اأْكَثْر  ْيتوَن والزَّ ْيَت والزَّ اأِحبُّ الزَّ

َتْزهو: َتْفَخُر.

َشتّى: َجْمـــــُع َشتيت، 
بَِمْعنى ُمْخَتِلف.

َزِكيَّة:ذات رائَِحٍة َعِطَرٍة.

ْرُس الّساِدُس: الدَّ
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، َوُهَو ُيَمثُِّل  ْعَتُر اإَِذْن َرْمٌز حاِضٌر في الثَّقاَفِة والتّاريِخ الِفَلْسطيِنيِّ فالزَّ

يّاً،  أْرِض َيْوَم اأْن كاَن هذا النَّباُت َبرِّ حالََة ُصموٍد َوِعْشٍق َوَتواُصٍل َمَع ال�

أْكِل، اأِو التِّجاَرِة،  أْغراِض ال� َيْجَمُعُه النّاُس ِمَن الَبراري والِجباِل، َسواًء لِ�

الَقْرِن  تِْسعيِنّياِت  في  َمزاِرِعِهْم  في  بِِزراَعِتِه  الِفَلْسطيِنّيون  َيْبَداأ  اأْن  َقْبَل 

ِع في ِزراَعِتِه بَِوسائَِل َحديَثٍة؛ َمكََّنْت ِمْن ُمضاَعَفِة  الماضي، ثُمَّ التََّوسُّ

نْتاِج، َوَعَدِد الَقْطفاِت ِمْن َثلاٍث اإِلى َخْمِس َمّراٍت في العاِم. يَِّة ال�إِ َكمِّ

ْعِبيَِّة،  الشُّ الّديكّي، وال�لِتهاباِت  عاِل  السُّ ْعَتُر في ِعلاِج  الزَّ ُيساِعُد 

ْبِو، َوَيْعَمُل َعلى َتْقِوَيِة الِجهاِز الَمناِعيِّ والَعَضلاِت، َوَعَضَلِة الَقْلِب،  والرَّ

ٌط لَها، َوُيعالُِج الِتهاباِت  َمِويَِّة، َوُمَنشِّ ْوَرِة الدَّ ٌر لِلدَّ َوُهَو ُمَسكٌِّن لِْلاآل�ِم، َوُمَطهِّ

الَمسالِِك الَبْولِيَِّة، والَمثانَِة، والِتهاباِت الَحْلِق والَحْنَجَرِة، َوُيساِعُد َعلى 

َوَيْمَنُع  لِْلِفْطِريّاِت والطَُّفْيِلّياِت،  َوُهَو طاِرٌد  الَمِعَدِة،  ِمَن  الغازاِت  َطْرِد 

َوُيْنَصُح  ْرقاِء،  الزَّ بِالِمياِه  َواإِصاَبَتها  الَعْيِن،  َوَجفاَف  راييِن،  الشَّ َتَصلَُّب 

أنَّه ُمَقوٍّ لِلّذاِكَرِة.  بِاإِْعطائِِه لِلطََّلَبِة؛ لِ�

ْعَتُر َمَع الماِء، َوُيْشَرُب كالّشاِي، َوَيَتناَوُل الَمريُض كاأساً  ُيْغلى الزَّ

ِة اأيّاٍم، َولَُه  ْعَتِر في الَيْوِم الواِحِد، َولِِعدَّ واِحَدًة اإِلى َثلاِث كُؤوٍس ِمَن الزَّ

ْعِبيَِّة: اإِنَّها  َفوائُِد َيقوُل فيها الَعطّاروَن والُمْهَتّموَن بِالطِّبِّ والَوْصفاِت الشَّ

َصْيَدلِيٌَّة ُمَتكاِمَلٌة.

اإِلى  َمْدُعوٌّ  الِفَلْسطيِنيَّ  فاإِنَّ  والَحقائِِق،  الُمْعَطياِت  هِذِه  كُلِّ  اأماَم 

ِمَن  َوِحماَيِتها  َوَتْكثيِرها،  َمنابِِتها،  في  النَّباتاِت  هِذِه  َعلى  الِحفاِظ 

ضاَفِة اإِلى كُلِّ ما ُذِكَر- تَُشكُِّل اإِْحدى  أنَّها -بِال�إِ ال�ْعِتداِء الجائِِر َعَلْيها؛ لِ�

. ماِت التُّراِث الِفَلْسطيِنيِّ ُمَقوِّ

الجائُِر: الظّالُِم.

نـــاُت،  مــاُت: ُمَكوِّ ُمَقوِّ
َمة. ُمْفَرُدها ُمَقوِّ



٧٠

فائِدٌة ُلَغويٌَّة

الَعطّارون: ُمْفرُدها َعطّاٌر، َوُهَو صاِحُب ِمْهَنِة الِعطاَرِة الَّتي َتْهَتمُّ بِالنّباتاِت، 

         وال�أْعشاِب، والتَّوابِِل الطَّبيِعيَِّة.

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

ِع النَّباتاِت في ِفَلْسطيَن.  نَْذكُُر الَعواِمَل الطَّبيِعيََّة الَّتي ساَعَدْت َعلى َتَنوُّ

 ما الَمْقصوُد بِالنَّباتاِت الِعْطِريَِّة؟ 

 فيَم تُْسَتْخَدُم النَّباتاُت الِعْطِريَُّة؟

ُد اأْبَرَز النَّباتاِت الِعْطِريَِّة الَّتي َتْنمو في ِفَلْسطيَن.  نَُعدِّ

ْعَتِر. ُح دل�لََة ال�ْسِم الَّذي اأْطِلَق َعلى نَباِت الزَّ  نَُوضِّ

ْعَتِر؟   َكْيَف َعِمَل الِفَلْسطيِنّيوَن َعلى ِزياَدِة اإِنْتاِج الزَّ

ْعَتِر؟ يَُّة لِلزَّ حِّ  ما الَفوائُِد الصِّ

  نَُفكُِّر فيما َياأْتي، ثُّم َنُناِقُش:

 . أْرِض في التُّراِث الِفَلْسطيِنيِّ ْعَتُر حالََة ِعْشٍق َوُصموٍد َوَتواُصٍل َمَع ال�  ُيَمثُِّل الزَّ

ْعَتِر َصْيَدلِيٌَّة ُمَتكاِمَلٌة.   نَباُت الزَّ

 ال�ْعِتداَء الجائَِر َعلى النَّباتاِت الطَّبيِعيَِّة، َوُسُبَل ِحماَيِتها. 



٧١ 

نََتْيِن فيما َياأْتي:  ُح الَفْرَق في َمْعنى الَكِلَمَتْيِن الُمَلوَّ  نَُوضِّ

اأ- َحبا اللُّه ِفَلْسطيَن َمْوِقعاً ُجْغراِفّياً ُمَتَميِّزاً.

َرٍة. ب- َحبا الطِّْفُل في ِسنٍّ ُمَبكِّ

آتَِيَة في ُجَمٍل ِمْن اإِنْشائِنا:  نَُوظُِّف التَّراكيَب ال�

، اْرَتَبَط بِـ، َمكََّنْت ِمْن(. )َبْيَد اأنَّ

أْخَضُر(، َفماذا ُيْطَلُق َعلى كُلٍّ ِمْن؟ َهُب ال� ْعَتِر )الذَّ  ُيْطَلُق َعلى الزَّ

اأ- الُقْطِن:............................ 

ب- النَّْفِط:............................ 

ْعَفراِن:.......................... ج- الزَّ

ْعريُّ  النَّصُّ الشِّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

، ُولَِد في َقْرَيِة َسَمَخ  اأْحَمُد ُحَسْين ُمْفِلح )١٩٤٠ - ٢٠١٤م( شاِعٌر ِفَلْسطيِنيٌّ

َرْت اأْسَرتُُه َبْعَد نَْكَبِة ١٩٤٨م اإِلى سوِريََّة، َدَرَس الُحقوَق واللَُّغَة  ِة َطَبِريَّـَة، ُهجِّ َعلى ِضفَّ

اإِلى  بِالَحنيِن  ِشْعُرُه  َوَتَميََّز  ُمَبكَِّرٍة،  ِسنٍّ  في  ْعَر  الشِّ نََظَم  ِدَمْشَق،  جاِمَعِة  في  الَعَربِيََّة 

ْعِريَِّة: َقناديُل َطَبِريََّة، َوَحبيَبتي بيسان. ِفَلْسطيَن، َوِمْن اأْبَرِز اأْعمالِِه الشِّ
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بيساُن 

                                            اأْحَمد ُمْفِلح

يّاِن ِمْسٌك  َوَعْنَدُم؟اأما زاَل في َعْيَنْيِك َصْيٌف واأنُْجُم َوفي َسْهِلِك الرَّ

َزنابٌِق َتْيِن  فَّ الضِّ َبْيَن  زاَل  تَُهْدِهُد َشْوَق الَغْورِ، والَغْوُر َيْنِسُم؟اأما 

واأْرُسُمُخذيني، لََقْد اأْشَعْلُت كُلَّ َمراِكبي اأضيُع  ْفلى  الدِّ غاَبِة  اإِلى 

اأَخيُِّمواأنُْقُش اأْشعاري َعلى َخْصِر تيَنٍة ْيَزفوِن  الزَّ ِظلاِل  َوَتْحَت 

َتْغَتفي الَبساتيِن  اأنْفاُس  بَِنْفِسَي َحّسوُن الَجليِل الُمَنْمَنُمبَِنْفِسَي 

ني ُردَّ ريَعِة  الشَّ نَْهَر  يا  اإِلى َصْدِرها الحاني اأُشمُّ واألْثُُمَحنانَْيَك 

ُمَعلى َجَنباِت  النَّْهِر  فاَضْت  ُحشاَشتي َوِعْنَد َمَصبِّ النَّْهِر روحي تَُحوِّ

ُمَتيَُّماإِذا خانَني َبْوحي َفُكلُّ َجواِرحي اإِنّـــي  بيســـــاُن  يا  ُد  تَُردِّ

الَهوى لَي  ُملَِغْيِر َهواها ل� َيطيُب  التََّيمُّ َيطيُب  ل�  َثراها  بَِغْيِر 

َجنَّتي َوَوْصلُِك  ماأساتي،  َجَهنَُّمِفراقُِك  تِْلَك  َعْيَنْيِك  بِلا  َحياتي 

َثلاَثًة َوْجَنَتْيِك  ْب  اأَخضِّ لَْم  ُماإِذا  َعَليَّ َشمـــيـُم الُبْرتُقــــاِل ُمَحرَّ

َعْنَدُم: نَباٌت ُيْصَبُغ بِِه.

تَُهْدِهُد: تَُلطُِّف.

الدِّْفلى: َشَجرٌ اأْخَضرُ َحَسُن 
أْوِدَيِة. الَمْنَظِر َيكوُن في ال�

الزَّْيَزفوِن: َشَجرٌ َحَرجيٌّ لَُه 
َزْهرٌ اأْبَيُض، ذو رائَِحةٍ َعِطَرةٍ.

الُمَنْمَنمُ: الُمزَْخرَُف. الُمرَقَُّش.

َحنانَْيَك: َرْحَمًة لََك.

ُحشاَشتي: َبِقيَُّة الّروِح في 
الُمْحَتِضرِ.

ُب: اأْصُبُغ بِالِحنّاِء. اأَخضِّ

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

؟ ْعِريِّ ُة لِلنَّصِّ الشِّ  ما الِفْكَرُة العامَّ

ِل؟ أوَّ  َعمَّ َيْسَتْفِهُم الّشاِعُر في البْيِت ال�

 ما الَّذي َطَلَبُه الّشاِعُر ِمْن بيساَن في الَبْيِت الثّالِِث؟

ريَعِة( في الَبْيِت الّساِدِس؟   ما الَمْقصوُد بِـ )نَْهِر الشَّ
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 لبيساَن َمْنِزلٌَة اْسِتْثنائِيٌَّة ِعْنَد الّشاِعِر، نَُعيُِّن الَبْيَت الَّذي ُيَعبُِّر َعْن ذلَِك. 

ُح ذلَِك. ُر الَبْيُت العاِشُر َعْن َعلاَقِة الّشاِعِر الَحميَمِة بِبيساَن، نَُوضِّ  ُيَعبِّ

أْبياِت؟  ما العاِطَفُة الُمَسْيِطَرُة َعلى الّشاِعِر في ال�

 ما الَعْهُد الَّذي َقَطَعُه الّشاِعُر َعلى نَْفِسِه في الَبْيِت الحادي َعَشَر؟

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل الّشاِعِر:   نَُوضِّ

       "اأنُْقُش اأْشعاري َعلى َخْصِر تيَنٍة".

أْسلوِب الَّذي ُيناِسُبها في الَعموِد الثّاني ِمّما َياأْتي:  ِل، وال� أوَّ  نَِصُل َبْيَن الِعباَرِة في الَعموِد ال�

ُل  أوَّ الَعموُد الثّانيالَعموُد ال�

َتْيِن َزنابٌِق فَّ اأمراأما زاَل َبْيَن الضِّ

ني اإِلى َصْدِرها الحاني َتْوكيدُردَّ

اْسِتفهاميا بيساُن...

نِداءاإِنّي ُمَتيٌَّم

 

 

 

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

الِفْعُل الُمضارُِع

نََة: آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال�  نَْقَراأ ال�

أولى الَمْجموَعُة ال�

ٌد والَِدْيِه، َوَيْسَتِمُع اإِلى نَصائِِحهما.- ١ ُيطيُع ُمَحمَّ

ياَضِة.- ٢  َتْسَتْثِمُر اأَمُل اأْوقاَت الَفراِغ في ُمماَرَسِة الرِّ

 اأَتعاَوُن َمَع ُزملائي في الُمحاَفَظِة َعلى نَظاَفِة الَمْدَرَسِة.- ٣
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الَمْجموَعُة الثّانَِيُة

َعَلْينا اأْن نَتَِّحَد في ُمواَجَهِة الِمَحِن. - ١

َر َعْن َتْقديِم الَعْوِن لِْلُمحتاجيَن. - ٢ لَْن اأتاخَّ

َق النَّجاَح.   - ٣ اأيُّها الطّالُب، نَظِّْم َوْقَتَك؛ َكْي تَُحقِّ

الَمْجموَعُة الثّالَِثُة

لَْم اأْهِمْل في اأداِء واِجباتي. - ١

تي.- ٢ ْمُس، َولّما نَْرِجْع ِمْن ِزياَرِة َجدَّ غاَبِت الشَّ

ْق كُلُّ ثريٍّ ِمْن مالِِه َعلى الُفَقراِء.      - ٣ لَِيَتَصدَّ

ْد في ُمساَعَدِة جيرانَِك. - ٤ ل� َتَتَردَّ

أْمِثَلِة َجميِعها، نَِجُدها اأْفعال�ً مضاِرَعًة، َوِعْنَد التَّدقيِق في  نََة في ال�  بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

اأْفعاِل الَمْجموَعِة ال�أولى )ُيطيُع، َيْسَتِمُع، َتْسَتْثِمُر، اأَتعاَوُن( نَِجُدها َمْرفوَعًة، َوَعلاَمُة َرفِعها 

أنَّها لَْم تُْسَبُق باأيٍّ ِمْن اأْحُرِف النَّْصِب، اأِو الَجْزِم.  ُة؛ لِ� مَّ الضَّ

َق(؛ نَِجُدها َمْنصوَبًة، َوَعلاَمُة نَْصِبها  َر، تَُحقِّ  َوبِالنََّظِر اإِلى اأْفعاِل الَمْجموَعِة الثانَِيِة )نَتَِّحَد، اأتاأخَّ

آتَِيِة: )اأْن، لَْن، َكْي( . الَفْتَحُة، َوَقْد ُسِبَقْت بَِحْرٍف ِمْن اأْحُرِف النَّْصِب ال�

اأنَّها َمْجزوَمًة، َوَعلاَمُة  ْد(؛ نَِجُد  َتَتَردَّ ْق،  نَْرِجْع، َيَتَصدَّ اأْفعاُل الَمْجموَعِة الثّالَِثِة )اأْهِمْل،  اأّما   

ل�  أْمِر،  ال� ل�ُم  لَّما،  )لَْم،  آتَِيِة:  ال� الَجْزِم  اأْحُرِف  ِمْن  بَِحْرٍف  ُسِبَقْت  َوَقْد  كوُن،  السُّ َجْزِمها 

النّاِهَية(.
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 - ُيرفُع الِفْعُل الُمضاِرُع، اإِذا لَْم ُيْسَبْق بَِحْرٍف ناِصٍب، اأْو جاِزٍم، َوَعلاَمُة َرْفِعِه 

ُة. مَّ الضَّ

آتَِيِة: ) اأْن، لَْن،  - ُينصُب الِفْعُل الُمضاِرُع، اإِذا ُسِبَق بِاأَحِد اأْحُرِف النَّْصِب ال�

َكْي(، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة. 

آتَِيِة: )لَْم، لَّما، ل�ُم  - ُيْجَزُم الِفْعُل الُمضاِرُع، اإِذا ُسِبَق بِاأَحِد اأْحُرِف الَجْزِم ال�

كوُن.  أْمِر، ل� النّاِهَية(، َوَعلاَمُة َجْزِمِه السُّ ال�

 َنْسَتْنِتُج:

 َتْدرْيباٌت 

َبِب:  أْفعاَل الُمضاِرَعَة، َوَعلاَمَة اإِْعرابِها فيما َياأْتي، َمَع َبياِن السَّ ُد ال�  نَُحدِّ

قاَل َتعالى:﴿  Ë  Ê  É  È    Ç  ﴾.                      )الَكْهف: ٧٢(- ١

عاِل. - ٢ ْعَتُر في ِعلاِج السُّ ُيساِعُد الزَّ

َتْنَتِشُر النَّباتاُت الِعْطِريَُّة في ُربوِع ِفَلْسطيَن. - ٣

قاَل َتعالى:﴿ Ð         Ï  Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã﴾.)الكهف:١٠٩( - ٤

لَِتْكُتْب َدْرَسَك يا َسعيُد.     - ٥

َبُبَعلاَمُة اإِْعرابِِهالِفْعُل الُمضاِرُع السَّ
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آتَِيِة في َثلاِث ُجَمٍل ِمْن اإِنْشائِنا، بَِحْيث َيكوُن  أْفعاِل ال�  نَُوظُِّف كُلَّ ِفْعٍل ُمضاِرٍع َمن ال�

أولى َمْرفوعاً، َوفي الثّانَِيِة َمْنصوباً، َوفي الثّالَِثِة َمْجزوماً: في ال�

ُم، َتْسَهُر، ُيرابُِط(.  )نَـَتَقدَّ

 

أْفعاَل الُمضاِرَعَة، َونَُصنُِّفها: َمْرفوعًة، َوَمْنصوَبًة،  آتَِيَة، ثُمَّ نَْسَتْخِرُج ِمْنها ال�  نَْقَراأ الِفْقَرَة ال�

َوَمْجزوَمًة: 

ْعَتُر َرْمزاً حاِضراً في الثَّقاَفِة والتّاريِخ الِفَلْسطيِنيِّ َفَحْسُب، َبْل هو اْسِتمراٌر ُيَمثُِّل  لَْم َيُكِن الزَّ

يّاً، َيْجَمُعُه النّاُس ِمَن الَبراري  أْرِض، ُمْنُذ اأْن كاَن هذا النَّباُت َبرِّ حالََة ُصموٍد َوِعْشٍق َوَتواُصٍل َمَع ال�

أْكِل، اأِو للتِّجاَرِة، وَقْبَل اأْن َيْبداأ الِفَلْسطيِنّيوَن بِِزراَعِتِه في َمزاِرِعِهْم في  أْغراِض ال� والِجباِل، َسواًء لِ�

عوَن في ِزراَعِتِه بَِوسائَِل َحديَثٍة؛ َمكََّنِت الُمزاِرَع ِمْن اأْن  تِْسعيِنّياِت الَقْرِن الماضي، اأَخذوا َيَتوسَّ

نْتاِج، َيْقِطُف ِمْنُه ما لَْم َيْقِطْفُه َقْبَل َذلَِك. َيَة ال�إِ ُيضاِعَف َكمِّ

ْملاُء   ال�إِ

اإِْملاءٌ اْخِتبارِيٌّ

نَْكُتُب ما ُيمليِه َعَلْينا الُمَعلُِّم.
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              الَخطُّ 

آتَِيْيِن: ْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم الَحْرَفْيِن ال� آتَِي بَِخطِّ النَّسِخ، ثُمَّ بَِخطِّ الرُّ عِريَّ ال�  نَْكتُب الَبْيَت الشِّ

)ح، ش(

 التَّعبيُر 

لْنا فيها َبْين اأْحضاِن  "الطَّبيَعُة َمْصَدٌر ِعْطِريٌّ ل� َيْنَضُب". نَُوظُِّف هِذِه الِعباَرَة في َوْصِف ِرْحَلٍة َتَجوَّ

الطَّبيَعِة، بِما ل� َيزيُد َعْن ِستَِّة اأْسُطٍر. 

              الَخطُّ
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الَوْحَدُة الّساِبعة

ريِق حاِدٌث َعلى الطَّ
ال�ْسِتماُع

   

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال� ّياراِت(، َونُجيُب َعِن ال�   نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )ُمْسَتْقَبُل ِصناَعِة السَّ

ِم التِّْقِنيِّ في َحياتِنا؟- ١ ما َمظاِهُر اتِّساِع التََّقدُّ

ُة َوسيَلًة اأساِسيًَّة ِمْن اأساِسّياِت الَحياِة، نَُبيُِّن ذلَِك. - ٢ ّياَرُة الخاصَّ اأْصَبَحِت السَّ

ُح ذلَِك.- ٣ ّياَرِة. نَُوضِّ َتَغيََّرْت نَْظَرُة النّاِس ال�أساِسيَُّة اإِلى السَّ

ّياَرِة؟- ٤ ما اأَهِميَُّة الِمَجّساِت في السَّ

َكْيَف َتْعَمُل الِمَجّساُت؟ - ٥

ّياراِت، َفما ُهَو؟- ٦ اأشاَر الكاتُِب اإِلى اإِْمكانِيَِّة ُحدوِث اأْمٍر خاِرٍق في عالَِم السَّ
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حاِدٌث َعلى الطَّريِق 

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

َحيــاُة الَفــْرِد اأْغلــى مــا ُيْمَتَلــُك، َوكُلُّنــا َيْســعى جاِهــداً لِلِحفــاِظ َعَلْيهــا، َفَمــْن ِمنـّـا ل� ُيِحــبُّ 
ــْن اإِعاقــاٍت َجَســِديٍَّة جــاَءت نَتيَجــة َجْهــٍل  ــٍة ِم ــٍة َســليَمٍة خالَِي ــُه فــي ِصحَّ اأْن َيعيــَش ُهــَو واأْطفالُ
ــُن اأَهِميَّــَة ال�لِتــزاِم  ــُة حــاِدٍث َعلــى الطَّريــِق تَُبيِّ ــلاَمِة؛ لـِـذا جــاَءْت ِقصَّ أْمــِن والسَّ بَِقواِعــِد الُمــروِر وال�

ــْيِر والُمــروِر.  بَِقوانيــِن السَّ
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حاِدٌث َعلى الطَّريِق

                                                                )فريق التّاأليف(
الِقراَءُة

ُرَوْيداً،  ُرَوْيداً  َيْقَتِرُب  َبعيٍد،  ِمْن  قاِدٌم  ْسعاِف  ال�إِ َسّياَرِة  َصْوُت 

ْوُت، حْيُث انَْطَلَق اأْحَمُد َورامي  َوبِالُقْرِب ِمْن َمْدَخِل الَبْلَدِة َتَوقََّف الصَّ

أْمِر، َوما اإِْن َوَصلا اإِلى الَمكاِن الَّذي َتَتَوقَُّف فيِه َسّياَرُة  لِ�ْسِتطلاِع ال�

َحْوَل  َيَتَجْمَهروَن  الَبْلَدِة  اأْهِل  ِمْن  َمْجموَعًة  شاَهدا  َحتّى  ْسعاِف،  ال�إِ

حالٌة  َتسوُد  فيما  أْرِض،  ال� َعلى  ُمْلًقى  َشيٌء  واأماَمها  ُمَتَوقَِّفٍة،  َسّياَرٍة 

ِمَن الَهْرِج والَمْرِج. َوَبْيَنما كاَن ُهناَك شابٌّ -َيْبدو اأنَُّه الّسائُِق- َيْجِلُس 

الّراأِس، كاَن ِرجاُل  َوَيُدُه َعلى َجبيِنِه ُمطاأِطَئ  ّياَرِة،  َغْيَر َبعيٍد ِمَن السَّ

ْسعاِف ُيحاِولوَن اإِْبعاَد النّاِس، فيما كاَن اأْحَمُد َورامي َيْقَتِرباِن ِمَن  ال�إِ

: اآه...اآه... الَمْشَهِد َشْيئاً َفَشْيئاً، َوَتناهى اإِلى َمساِمِعِهما َصوُت َصِبيٍّ

َوكانَِت الُمفاجاأُة...اإِنَُّه َصديُقُهما اأْيَمُن...!! َحْيُث كاَن في َطريِقِه 

اإِلَْيِهما؛ لَِيْصَنعوا َمعاً طائَِرًة َوَرِقيًَّة. 

في  َمْشفى  اإِلى  بِِه  وانَْطَلَقْت  اأْيَمَن،  ْسعاِف  ال�إِ َسّياَرُة  َحَمَلْت 

َوفي  َحَدَث.  بِما  والدْيِه  ْبلاِغ  لِ�إِ َورامي  اأْحَمُد  َذَهَب  َبْيَنما  الَمديَنِة، 

ّياَرِة بِِه ِعْنَد  الَمْشفى، َتَبيََّن اأنَّ ساَقُه َقْد كُِسَرْت؛ نَتيَجَة اْصِطداِم السَّ

ُعبوِرِه الّشاِرَع، َبعيداً َعْن َخطِّ الُمشاِة.

َتْقَلْق،  ل�  قائِلاً:  الّسائِِق  ِمَن  اأْيَمَن  والُِد  اْقَتَرَب  الَمْشفى،  َوفي 

َر، َولََطَف".  الَحْمُد للِّه، "َقدَّ

أْيَمَن.  فاَء العاِجَل لِ� - الّسائُِق: ُشكراً يا َعّمي، واأَتَمنّى الشِّ

ألِْسَنِة  َوِفي الَيْوِم التّالي، كاَن الحاِدُث الَمْوضوَع الذي َيدوُر َعلى ال�

ُرَوْيداً: َمْهلاً.

ْرُس الّساِبُع: الدَّ
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أْمِس َيِجُب اأْن  في الَمْدَرَسِة، َفَقْد قاَل الُمَعلُِّم باِسٌم: اإِنَّ ما َحَدَث بِال�

َيكوَن َدْرساً َيَتَعلَُّم ِمْنُه الَجميُع.

أْمَر لَْن َيَتَوقََّف  فيما قاَل الُمَعلُِّم َوليٌد: َيِجُب اأْن نَِجَد َحّلاً؛ اإِذ اإِنَّ ال�

بَِقْولِِه: هذا َصحيٌح،  الَمْدَرَسِة  اأكََّدُه ُمديُر  ، َوهذا ما  ِعْنَد هذا الَحدِّ

َوِمَن الواِجِب اأْن َيقوَم َوْفٌد ِمَن الَمْدَرَسِة بِِزياَرِة اأْيَمَن؛ لِلاْطِمْئناِن َعَلْيِه، 

َة؛ لَِتْقديِم ُمحاَضراٍت؛  واأنا بَِدْوري َسْوَف اأخاِطُب الِجهاِت الُمْخَتصَّ

ْيِر.  لَِتْوِعَيِة الطََّلَبِة واأْولِياِء اأموِرِهْم َوالّسائِقيَن بَِضروَرِة ال�لِتزاِم بَِقوانيِن السَّ

َحْوَل  وال�أهالي  لِلطََّلَبِة  اإِْرشاِديٌَّة  ُمحاَضَرٌة  َمْت  قُدِّ اأْسبوٍع،  َبْعَد 

اِرِع ِمْن َخطِّ الُمشاِة، والتَّعاُمِل َمَع  أماِن، َوُعبوِر الشَّ اْسِتْخداِم ِحزاِم ال�

ْرَعِة  السُّ َعِن  وال�ْبِتعاِد  الِقياَدِة،  اأْثناَء  التَّاأنّي  َوَضروَرِة  الُمروِر،  اإِشاراِت 

الّزائِِدِة، ما ِمْن شاأنِِه اأْن َيِحدَّ ِمن الَحواِدِث الُمروِريَِّة الَّتي توِقُع َكثيراً 

حايا؛ َجّراَء ُمخالََفِة هِذِه الَقوانيِن.  ِمَن الضَّ

َوفيما كاَن الُحضوُر َيْسَتِمعوَن اإِلى الُمحاِضِر، كانَِت الُمفاجاأُة...! 

لََقْد َدَخَل اأْيَمُن القاَعَة ُمتَِّكئاً َعلى ُعكّاٍز، َوُمْسَتِنداً اإِلى الّسائِِق الَّذي 

َدعا  الَّذي  أْمُر  ال� َخْلَفُهما،  َيسيروَن  اأْهلُُه  كاَن  َبْيَنما  بَِسّياَرتِِه،  اأصاَبُه 

الُمحاِضَر اإِلى التََّوقُِّف َعْن َحديِثِه؛ لُِيشاِرَك الُجْمهوَر َتْصفيَقُهُم الطَّويَل. 

يِر  السَّ بَِقوانيِن  َوقاَل:"ال�لِتزاُم  اأْيَمُن  َوَقَف  الُمحاَضَرِة،  نِهاَيِة  َوفي 

نْساِن".  أماَن، َوَيْحَفُظ َحياَة ال�إِ َيْضَمُن ال�
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

ْوُت الَّذي كاَن قاِدماً ِمْن َبعيٍد؟  ما الصَّ

 نَِصُف الَمْشَهَد الَّذي شاَهَدُه اأْحَمُد َورامي. 

 ما الَّذي كاَن اأْيَمُن َوصديقاُه َيْنووَن ُصْنَعُه؟ 

 َكْيَف َتَعرََّضْت ساُق اأْيَمَن لِْلَكْسِر؟

ْرشاِديَِّة.  َمْت في الُمحاَضَرِة ال�إِ  نَْذكُُر النَّصائَِح الَّتي قُدِّ

في  حيِح  الصَّ َغْيِر  لوِك  السُّ اأماَم   ) ( واإِشاَرَة  حيِح،  الصَّ لوِك  السُّ اأماَم   ( اإِشاَرَة  نََضُع   

آتَِيِة:  الِعباراِت ال�

 ) اأ- ُعبوُر اأْيَمَن الّشاِرَع َبعيداً َعْن َخطِّ الُمشاِة.                             )  

) ّياَرِة الُمَتَوقَِّفِة.                            )   ب- َتَجْمُهُر اأْهِل الَبْلَدِة َحْوَل السَّ

) ج- ِقياُم َوْفٍد ِمَن الَمْدَرَسِة بِِزياَرِة اأْيَمَن؛ لِلاْطِمْئناِن َعَلْيِه.                   )  

) ْرشاِديَِّة لِلطََّلَبِة َوَذويِهْم داِخَل الَمْدَرَسِة.             )   د- َتْقديُم الُمحاَضَرِة ال�إِ

 نَُفكُِّر فيما َياأْتي، ثُمَّ نُناِقُش: 

اأ- ُجلوَس الّسائِِق َوَيُدُه َعلى َجبيِنِه ُمطاأِطَئ الّراأِس. 

َر اللُّه، َولََطَف". ب- َقْوَل والِِد اأْيَمَن لِلّسائِِق: ل� َتْقَلْق، "َقدَّ

ج- َتْصفيَق الُحضوِر ِعْنَد ُدخوِل اأْيَمَن ُمْسَتِنداً اإِلى الّسائِِق الَّذي اأصاَبُه. 
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آتَِيَة بِِعباَرٍة ِمْن اإِنْشائِنا:  نُحاكي الِعباَرَة ال�

نْساِن".  أماَن، َوَيْحَفُظ َحياَة ال�إِ ْيِر َيْضَمُن ال�       "ال�لِتزاُم بَِقوانيِن السَّ

 نَقوُل: َتناهى اإِلى َمساِمعي: َوَصَل اإِلى َمساِمعي بِالتََّدرُِّج. 

      نَقوُل َتعافى: َبَلَغ العاِفَيَة بِالتََّدرُِّج.

      ناأتي بِاأْفعاٍل ُمشابِِهٍة فيها الَمْعنى نَْفُسُه. 

نَِة:  ُح الَفْرَق في الَكِلماِت الُمَلوَّ  نَُوضِّ

نْساِن.  ْيِر َيْحَفُظ َحياَة ال�إِ اأ- ال�لِتزاُم بَِقوانيِن السَّ

ب- الطّالُِب النَّبيُه َيْحَفُظ الَقصيَدَة. 

ديُق الَجميَل لَِصديِقِه.  ج- َيْحَفُظ الصَّ

فائِدٌة:

     نَقوُل: َبْيَنُهْم َهَرٌج َوَمَرٌج ؛اأْي بيَنُهْم ِفْتَنٌة، واْضِطراٌب.

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

فِْعُل ال�أْمِر

نََة: آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال�  نَْقَراأ ال�

أْتِقياِء. - ١  اْحِرْص َعلى ُمجالََسِة ال�

ياَضِة. - ٢  واِظْب َعلى ُمماَرَسِة الرِّ

 اْسَتِمْع اإِلى نَصيَحِة الوالَِدْيِن. - ٣



٨4

دائِماً،  َمْبِنيٌَّة  َوهَي  اأْمر،  اأْفعاَل  نَِجُدها  َجميِعها،  أْمِثَلِة  ال� في  نََة  الُمَلوَّ الَكِلماِت  بُِملاَحَظِتنا   

أْفعاُل )اْحِرْص، واِظْب، اْسَتِمْع( ِهَي اأْفعاُل اأْمٍر ُطِلَب فيها الِقياُم بِاأْعماٍل ُمْخَتِلَفٍة، َوجاَءْت  فال�

كوِن. َمْبِنّيًة َعلى السُّ

أْمِر َمْبِنيٌّ دائِماً.  - ِفْعُل ال�

آِخِر.  كوِن اإِذا كاَن َصحيَح ال� أْمِر َعلى السُّ - ُيْبنى ِفْعُل ال�

 َنْسَتْنِتُج:

 َتْدرْيباٌت 

آتَِيِة:  أْمِر في الُجَمِل ال�  نَُعيُِّن اأْفعاَل ال�

قاَل َتعالى:﴿Q  P  O  ﴾        )الّشعراء: ٢١٤(    - ١

اأْحِسْن اإِلى جيرانَِك.- ٢

اْعِزْم اأْمَرَك، ثمَّ توكَّْل َعلى اللِّه.- ٣

اأْقِبْل َعلى اللِّه بَِتْوَبٍة صاِدَقٍة. - ٤

أْمِر لِلتَّْعبيِر َعّما َياأْتي:  نَْكُتُب ِفْقَرًة باْسِتْخداِم اأْفعاِل ال�

ْبِر َعلى ما اأصاَبُه.  أْمِر بِالَمْعروِف، َوالصَّ لاِة، َوالُمحاَفَظِة َعَلْيها، َوال� قاَمِة الصَّ اأراَد اأٌب اأْن َياأُْمَر اْبَنُه بِاإِ

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

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

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

..........................................................................................................
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أْمِر، ثُمَّ نوظُِّفها في ُجَمٍل ُمفيَدٍة: آتَيَة اإِلى صيَغِة ال� أْفعاَل ال� ُل ال�  نَُحوِّ

)َقَراأ، َرَسَم، ُيساِعُد، اأنَظُِّف(

ْملاُء   ال�إِ

علامتا التَّْرقيِم: الفاِصَلة، والنُّْقَطة

ٍة، ِمْنها:  الفاِصَلُة، َوَرْمُزها )،( تاأتي في َمواِضَع ِعدَّ

اأ- َبْيَن الُجَمِل الَقصيَرِة الُمتَِّصَلِة الَمْعنى الَّتي تَُشكُِّل في َمْجموِعها َمْعًنى تاّماً، ِمْثَل: َياأْتي 

ألَْفُة، َوَتليُن لَُه  أْفِئَدُة، َوَتْزداُد َبْيَن النّاِس ال� َرَمضاُن؛ َفَتْنَشِرُح لَُه النُّفوُس، َوتَُسرُّ بَِطْلَعِتِه ال�

الُقلوُب، َوُيَهنُِّئ َبْعُضُهْم َبْعضاً.

َبْعَد الُمنادى، ِمْثَل: يا باِغَي الَخْيِر، اأْقِبْل.ه- 

   َوِمثل: يا فاِطَمُة، َجزاِك اللُّه َخْيراً َعلى ُمساَعَدِة الُفَقراِء.

ْيِء َواأْقساِمِه، ِمْثَل: ِمْن َعلاماِت التَّْرقيِم: الفاِصَلِة، والنُّْقَطِة، َوَعلاَمِة ال�ْسِتْفهاِم، و-  َبْيَن اأنْواِع الشَّ

ِب.  َوَعلاَمِة التََّعجُّ

 الُنْقَطُة، َوَرْمُزها ).(، َوتوَضُع في نِهاَيِة الُجْمَلِة اأْو الِفْقَرِة الّتي َتمَّ َمْعناها، ِمْثُل:

أَبِديَُّة.     - الُقْدُس َمديَنٌة َعريَقٌة، َوِهَي َبّواَبُة الّسماِء، َوعاِصَمُة ِفَلْسطيَن ال�

فائِدٌة:

   الغاَيُة ِمْن َوْضِع الفاِصَلِة، اأْن َيْسُكَت ِعْنَدها الُمَتَكلُِّم َسْكَتًة َخفيَفًة؛

   َفَيتَِّضَح الَكلاُم.
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آتَِيِة:  أْمِثَلِة ال�  نَُبيُِّن َسَبَب َوْضِع الفاِصلِة )،( والنُّْقَطِة ).( في ال�

الَكِلَمُة َثلاَثُة اأْقساٍم: اْسٌم، َوِفْعٌل، َوَحْرٌف.- ١

يا اأْول�دي، اْجَتِهدوا في َمياديِن الَخْيِر. - ٢

عوِب، وال�لِتزاُم بِها َدليٌل َعلى الُمواَطَنِة الُمْثلى.- ٣ ِم الشُّ يماِن، َوِهَي ُعْنواُن َتَقدُّ النَّظافُة ِمَن ال�إِ

 نَُوظُِّف َعلاَمَتِي التَّْرقيِم اللََّتْيِن َبْيَن الَقْوَسْيِن )،(، ).( في ِمثاليِن ِمْن اإِنْشائِنا.

              الَخطُّ 

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

              الَخطُّ
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 التَّعبيُر 

يِر، بِال�ْسِتفاَدِة ِمّما َياأْتي: نَْكُتُب َعَدداً ِمَن الّلاِفتاِت الَّتي َتْدعو اإِلى اْل�لِتزاِم بَِقوانيِن السَّ

ائَِدِة.-  ْرَعِة الزَّ السُّ

ُعبوِر َخطِّ الُمشاِة.- 

أولَويَِّة.-  اإِْعطاِء ال�

التَّجاُوِز.- 

أماِن. -  ِحزاِم ال�

 

 

  نشاط:

نا  لاَمِة الُمروريَِّة، َونَُعلُِّقها في َمَمراِت المْدَرَسِة، اأْو في َصفِّ  نَْكُتُب َمْجموَعًة ِمن اللاِفتاِت َتَتَحَدُث َعْن السَّ

 ِزياَرُة َمْرِكِز ُشْرَطٍة َقرْيٍب ِمنَّا،  َوَعَمِل ُمقاَبَلٍة َمَع ُشْرطّي الُمروِر ) اإِْن ُوِجَد(.
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الَوْحَدُة الثّاِمنة

َمديَنُة الَقْيَرواِن راِبَعُة الثَّلاِث
ال�ْسِتماُع

  

  نَْسَتِمُع اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )َجزيَرُة ِصِقلِّيََّة شاِهٌد َعلى الَحضاَرِة الَمْنِسيَِّة(، َونُجيُب َعِن 

آتَِيِة:   أْسِئَلِة ال� ال�

بِماذا َتْمتاُز َجزيَرُة ِصِقلِّيََّة؟ - ١

ما اْسُم القائِِد الُمْسِلِم الَّذي َفَتَح ِصِقلِّيََّة؟ - ٢

نَْذكُُر َبْعَض َمظاِهِر الُمعاَمَلِة الَحَسَنِة الَّتي عاَمَل بِها الُمْسِلموَن اأهالي ِصِقلِّيََّة. - ٣

ناَعِة. - ٤ راَعِة، والصِّ نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ اأْمِثَلًة َتُدلُّ َعلى اْهِتماِم الَعَرِب بِالزِّ

ما الَّذي َجَعَل الَعرَب َذوي تاأثيٍر َكبيٍر في اأْهِل ِصِقلِّيََّة؟ - ٥

ِقلِّّياِت بِالنِّساِء الَعَربِّياِت. - ٦ نَُدلُِّل َعلى تاأثُِّر النِّساِء الصِّ

ماذا َقَصَد الكاتُِب بَِقْولِِه:"ما زالَْت ُحروفُها ُمَتناثَِرًة في تِْلَك الَجزيَرِة"؟ - ٧
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َمديَنُة الَقْيَرواِن راِبَعُة الثَّلاِث

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــُدِن  ــَن الُم ــراً ِم ، َفَفَتحــوا َكثي ــيِّ ْفريِق ــماِل ال�إِ ــى الشَّ ــِلميَن اإِل ــَرِب والمْس ــاُت الَع ْت راي ــدَّ اْمَت
الَّتــي َزَهــْت بِِســْحِرها، َواأقامــوا َحضــاَرًة َعظيَمــًة َتفاَخــَرْت بَِمْجِدهــا، َوِمــْن هــِذِه الُمــُدِن َمديَنــُة 

. ــصُّ ــيَِّة الَّتــي َيَتناَولُهــا هــذا النَّ ــَرواِن التّونِِس الَقْي
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َمديَنُة الَقْيَرواِن راِبَعُة 
الثَّلاِث

                                                                                                             
الِقراَءُة

أّخاَذُة الَودوُد  ، ِهَي تِْلَك الَمديَنُة ال� ْسلاِميِّ   اإِْحدى ُدَرِر التّاريِخ ال�إِ

َزِة، َوَمديَنُة الَجماِل الخالِِد  ْكَرياِت التّاريِخيَِّة، والَمعالِِم الُمَتَميِّ الَغِنيَُّة بِالذِّ

ِسْحٍر  ِمْن  َتْمِلُكُه  بِما  الّراقي،  َفنَُّهم  الَفنّانيَن  ِمَن  َعَدداً  األَْهَم  الَّذي 

أْبَيِض الَّتي  خاصٍّ َصَنَعْتُه اأِزقَُّتها الُمْلَتِوَيُة، َوَمَمّراتُها َوِقباُبها ذاُت اللَّْوِن ال�

َس تِْلَك الَمديَنَة َبعيداً  َتْحَتِضُن َمْسِجَد ُعْقَبَة ْبِن ناِفٍع، القائِِد الَّذي اأسَّ

أْعداِء، َوُمْنَطَلقاً لُِجيوِشِه الفاتَِحِة  َعِن الُعْمراِن؛ لَِتكوَن اآِمَنًة ِمْن ُهجوِم ال�

أْسواُر بِِقلاِعها؛ لُِتْعطَي هذِه  ، َوَحْوَل اأْحيائِها َتحوُم ال� ْفريِقيِّ ماِل ال�إِ للشَّ

َمِن الحاِضِر.  الَمديَنَة صوَرًة ِمْن خاِرِج الزَّ

اإِنَّها َمديَنُة الَقْيَرواِن التّونِِسيَُّة الَّتي اأْطِلَق َعَلْيها )رابَِعُة الثَّلاِث( َبْعَد َمكََّة 

َرِة، والُقْدِس، في َدل�لٍَة واِضَحٍة َعلى َمكانَِتها  الُمَكرََّمِة، والَمديَنِة الُمَنوَّ

الّديِنيَِّة، َوهَي َتَقُع على ُبْعِد ِمَئٍة َوِستّيَن كيلو ِمْتراً َجنوَب العاِصَمِة تونَِس. 

ُة، والَمْكَتباُت الُمْلَحَقُة بِالَجواِمِع  اأنِْشَئْت في الَقْيَرواِن الَمْكَتباُت العامَّ

والَمدارِس، َوكانَْت هذِه الَمْكَتباُت َمْفتوَحًة اأماَم الّدارِسيَن، َتُضمُّ نَفائَِس 

أميُر  الُكُتِب، َوِمْن اأْشَهِر هذِه الَمْكَتباِت )َبْيُت الِحْكَمِة( الَّذي اأنْشاأُه ال�

هاروُن  َسُه  اأسَّ الَّذي  الِحْكَمِة  لَِبْيِت  ُمحاكاًة  ؛  أْغَلبيُّ ال� الثّاني  اإِْبراهيُم 

الطِّبِّ  لَِمْدَرَسِة  نَواًة  الَمْكَتَبُة  هذِه  كانَْت  َحْيُث  َبْغداَد،  في  الرَّشيد 

الَقْيَروانِيَِّة. َكما كاَن لَها َدْوٌر َعظيٌم في اإِْثراِء الَحَرَكِة الِعْلِميَِّة في بِلاِد 

ِعْلِمّياً  َمْعَهداً  ذلَِك-  اإِلى  ضاَفِة  -بِال�إِ كانَْت  اإِْذ  َطويٍل؛  لَِزَمٍن  الَمْغِرِب 

، والتَّْرجَمِة ِمَن اللُّغاِت الّلاتيِنيَِّة، َوَمركزاً لَِنْسِخ  ْرِس والَبْحِث الِعْلِميِّ لِلدَّ

األَْهَم: اأْوحى اإِلى.

َتحوُم: تُحيُط.

الَنفائَِس: الَقيَِّمَة.

اإِْثراِء: َتْطويِر.

ْرُس الثّاِمُن: الدَّ
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َهُر َعلى  ُتُهُم السَّ ْشراَف َعَلْيها َحَفَظٌة َمَهمَّ الُمَصنَّفاِت، َوكاَن َيَتولّى ال�إِ

ِحراَسِة ما َتْحَتويِه ِمْن كُُتٍب، َوَتْزويُد َطَلَبِة الِعْلِم الَّذيَن َيْرتادونَها بِما 

ُيْعَرُف  كاَن  ناِظٌر  الَحَفَظَة  هؤل�ِء  َوَيْراأُس  الُكُتِب،  هِذِه  ِمْن  َيْلَزُمُهْم 

بِصاِحِب َبْيِت الِحْكَمِة. 

الَعَربِيَِّة  الَحضاَرِة  لِتاريِخ  بِدايٍة  بَِمثاَبِة  الَقْيَرواِن  َمديَنِة  اإِنْشاُء  كاَن 

ْيِن  ، َفَقْد كانَِت الَمديَنُة َتْلَعُب َدْوَرْيِن ُمِهمَّ ْسلاِميَِّة في الَمْغِرِب الَعَربِيِّ ال�إِ

ْعَوُة. فَبْيَنما كانَِت الُجيوُش َتْخُرُج  في اآٍن واِحٍد، ُهما: الِجهاُد، والدَّ

الِبلاِد  لَِيْنَتِشروا في  ِمْنها؛  َيْخُرجوَن  الُفَقهاُء  لِْلَغْزِو والَفْتِح، كاَن  ِمْنها 

ْسلاَم. ُيَعلِّموَن الَعَربِيََّة، َوَيْنُشروَن ال�إِ

فيها  َيَتعانَُق  َمديَنٍة  َِسْحَر  الَعتيَقِة،  الَمديَنِة  ِسْحَر  الَقْيَرواُن  َتْمَتِلُك 

الَوَرُع والتُّراُث، َففي اأْسواِقها َيْكَتِشُف الّزائُِر اأْكَثَر ِمْن َكْنٍز، َفهذا ُدكّاٌن 

أْحِذَيِة  َيْعِرُض الَمْرقوَم بِاألْوانِِه الَعديَدِة، َوذاَك ُدكّاٌن َيْخَتصُّ بِِصناَعِة ال�

بِِصناَعِة  َيْخَتصُّ  ُدكّاٌن  جانِِبِه  واإلى  َزِة،  الُمَطرَّ روِج  والسُّ التَّْقليِديَِّة، 

اأْعمالَُهم،  ُيباِشروَن  الِحْرِفّيوَن  َوُهناَك  النُّحاِسيَِّة،  أَدواِت  وال� الَخَزِف 

واأْشكالِها،  بِاألْوانِها،  الَمْشهوَرة  الَقْيَروانِيَِّة  رابِيِّ  الزَّ ِصناَعة  َوُخصوصاً 

َحَلِويّاتِها  ِق  َتَذوُّ دوَن  الَقْيَرواِن  ِزياَرُة  ُيْمِكُن  َول�  ِصناَعِتها،  َوَجْوَدِة 

هيَرِة، واأْشَهُرها )الَمْقروُض( الَمْحُشوُّ بِالتَّْمِر، اأِو اللَّْوِز.                     الشَّ

ُيْذَكُر اْسُم بانيها القائِِد الَعَربِيِّ ُعْقَبَة  تُْذَكُر َمديَنُة الَقْيَرواِن  ِعْنَدما 

ابِن ناِفٍع، َوَقْولَُتُه الَمْشهوَرُة الَّتي قالَها ِعْنَدما َبَلَغ في فُتوحاتِِه الُمحيَط 

بِاأْعلى َصْوتِِه:"اللُّهمَّ  َوَيْصُرُخ  ماِء،  السَّ اإِلى  َيَدُه  َيْرَفُع  َوُهَو   ، أْطَلِسيَّ ال�

اللِّه  بِلاِد  لََمَضْيُت في  الَبْحُر  َولَْول� هذا  الَمْجهوَد،  َبَلْغُت  اأنّي  اْشَهْد 

اأقاتُِل َمْن َكَفَر بَِك؛ َحتّى ل� ُيْعَبَد اأَحٌد دونََك".  

ْعلاِم، بَِتَصرُّف(  ) ُمَؤسَسُة ُدَبّي لِْلاإِ

الَوَرِع: التَّْقوى.

َز، اأو  الَمْرقـــوَم: الُمَطــــرَّ
الَمكتوَب.

ْربَِيُة،  : ُمْفَرُدها الزُّ رابِيِّ الزَّ
َوِهَي الُبُسِط.

الَمـْقـروُض: نَــــْوٌع ِمـــــَن 
الَحَلِويّاِت.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

، نَْذكُُر ِمَن النَّصِّ ما ُيَؤيُِّد ذلَِك.  ْسلاِميِّ  تَُعدُّ َمديَنُة الَقْيَرواِن اإِْحدى ُدَرِر التّاريِخ ال�إِ

ْيِن، نَْذكُُرُهما.  لَِعَبْت َمديَنُة الَقْيَرواِن َبْعَد اإِنْشائِها َدْوَرْيِن ُمِهمَّ

ناعاُت التُّراثِيَُّة الَّتي اْشُتِهَرْت بِها َمديَنُة الَقْيَرواِن؟   ما الصِّ

 َمِن القائُِد الَّذي َبنى َمديَنَة الَقْيَرواِن؟ 

حيَحَة لِما َياأْتي: جاَبَة الصَّ  نَْختاُر ال�إِ

اأ- الَّذي َبنى َمْكَتَبَة َبْيِت الِحْكَمِة الَقْيَروانِيِّ ُهَو: 

١- الَخليَفُة هاروُن الرَّشيد.            ٢- الَخليَفُة الماأموُن. 

 . أْغَلِبيُّ أميُر اإِْبراهيُم الثّاني ال� ٣- القائُِد ُعْقَبُة بُن ناِفٍع.              ٤- ال�

ب- الَقْيَرواُن رابَِعُة الُمُدِن الثَّلاث َبْعَد: 

َرِة، والقاِهَرِة.   َمِة، والَمديَنِة الُمَنوَّ ١- َمكََّة الُمَكرَّ

َرِة، والُقْدِس.  َمِة، والَمديَنِة الُمَنوَّ ٢- َمكََّة الُمَكرَّ

َرِة، َوِدَمْشَق.    َمِة، والَمديَنِة الُمَنوَّ ٣- َمكََّة الُمَكرَّ

َرِة، والُقْدِس، َوتونَِس.  ٤- الَمديَنِة الُمَنوَّ

َبُب في اإِْطلاِق اْسِم َبْيِت الِحْكَمِة َعلى اأْشَهِر َمْكَتباِت الَقْيَرواِن؟  ما السَّ
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 نَُفكُِّر فيما َياأْتي، ثُمَّ نُناِقُش: 

َمِن الحاِضِر.  أْسواُر الُمحيَطُة بَِمديَنِة الَقْيَرواِن تُْعطي الَمديَنَة صوَرًة ِمْن خاِرِج الزَّ اأ- ال�

َهُر َعلى ِحراِسِة ما َتْحَتويِه ِمْن كُُتٍب.ب-  ُتُهُم السَّ ْشراَف َعلى َبْيِت الِحْكَمِة َحَفَظٌة َمَهمَّ َيَتَولّى ال�إِ

َمقولََة ُعْقَبَة ْبِن ناِفٍع:"لَْول� هذا الَبْحُر، لََمَضْيُت في بِلاِد اللِّه اأقاتُِل َمْن َكَفَر بَِك". ج- 

 نُْطِلُق َعلى َمْن َيْحَفظوَن الُقراآَن الَكريَم )َحَفَظة(، َوُمْفَرُدها )حاِفٌظ(. 

      َوَعلى َمْن َيْشَتِغلوَن بِالِكتاَبِة ...............، َوُمْفَرُدها )كاتٌِب(. 

      َوَعلى َمْن َيَبّروَن والِديِهْم ..............، َوُمْفَرُدها )باّر(.

نَِة:  ُح الَفْرَق في معنى الَكِلماِت الُمَلوَّ  نَُوضِّ

اأ- َيْراأُس الَحَفَظَة ناِظٌر ُيَسّمى صاِحَب َبْيِت الِحْكَمِة. 

 الُمْؤِمُن ناِظٌر اإِلى ِرضا اللِّه. د- 

 َهَبَطِت الطّائَِرُة فيما ال�أُب ناِظٌر اإِلَْيها؛ لِ�ْسِتْقباِل َولَِدِه. ه- 

ْعريُّ  النَّصُّ الشِّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

، ُولَِد في  اأبو الَحَسِن الُحَصريُّ )١٠٢٩م-١٠٩٥م( َعِليُّ بُن َعْبِد الغنيِّ الُحَصِريُّ

أنَْدلُس َبْعَد الَخراِب الَّذي َحلَّ بِها.  َمديَنِة الَقْيَرواِن التّونِِسيَِّة، ثُمَّ َهَجَرها اإِلى ال�

أْبياُت الَّتي َبْيَن اأْيدينا ِمْن َقصيَدٍة َيْنُدُب فيها الّشاِعُر َوَطَنُه الَقْيَرواَن، َوَيِحنُّ  َوال�

أْهِلِه. اإِلَْيها، َولِ�
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َحنيٌن اإِلى الَقْيَرواِن        

  اأبو الَحَسِن الُحَصِريُّ

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

نْساِن؟  يَِّة الَوَطِن في َحياِة ال�إِ  َكْيَف َعبََّر الّشاِعُر َعْن اأَهمِّ

 ما الَّذي اأْقَسَم َعَلْيِه الّشاِعُر في الَبْيِت الثّاني؟ 

 َكْيَف َيْلَتقي الّشاِعُر اأِحّباَءُه الَّذيَن اْبَتَعَد َعْنُهْم؟ 

يِح؟   ما الَّذي َيْطلُُبُه الّشاِعُر ِمَن الرِّ

ْن ُهُم اْغَتَربوا ماتوا َوما ماتواَمْوُت الِكراِم َحياٌة في َمواِطِنِهْم فاإ

َي ل� واللِّه ما نُِقَضْت ِعْندي ُعهوٌد َول� ضاَقْت َمَوّداُتيا اأْهَل ُودِّ

لََبْيَن اأْرواِحــــنا في النَّْوِم َزْوراُتلَِئْن َبُعْدتُْم َوحاَل الَبْحُر دونَُكُم

أْوطـــــاِن نَْومــاُتما نِْمُت اإِلّ� لَِكْي األقى خيالَُكُم واأْيَن ِمـْن نازِِح ال�

اإِلَْيُكُم ِمثَل ما تُْهدى التَِّحّياُت؟ماذا َعلى الّريِح لَْو اأْهَدْت َتِحيََّتها

ماواُتاأْصَبْحُت في ُغْرَبتي لَول� ُمكاَتَمتي أْرُض فيـهـا والسَّ َبَكْتِنَي ال�

َجًنى بِالَقْيَرواِن  اأُذْق  لَْم  أْحـــبابي َول� هاتواكاأنَّني  َولَْم اأقُْل هـــا لِ�

َتروقُــني َغَدواٌت اأْو َعِشــّيــــاُتاأَبْعَد اأيّاِمنا البيِض الَّتي َسَلَفْت

َعلى َسقامي َفَقْد َتْشفي الرِّسال�ُتَهْل ِمْن ِرسالَِة ُحبٍّ اأْسَتعيُن بِها

كــــاأنّــُه َعَبراتـــي الـُمْسَتِهــّلاُتاأل� َسقـى اللُّه اأْرَض الَقْيَرواِن َحياً

ــها لِـــَدُة الَجنّــاِت، تُْرَبُتـــها نَـّ ِمْسـِكيَّــٌة، َوَحصـاها َجْوَهِريّـاُتفاإِ

نُِقَضْت: نُِكَثْت.

حاَل: َمَنَع.

َزْورات: مفــــــَرُدها َزْوَرةٌ، 
وهي الزِّياَرُة.

ُمكاَتَمتي: َتظــــاُهـــــري 
بالِكْتماِن.

َجًنى: ثِماراً.

ها: ُخْذ.

ديِد. َسقامي: َمَرضي الشَّ

ديَد. َحياً: الَمَطَر الشَّ

الُمْسَتِهّلاُت: الَغزيراُت.

لَِدُة: ُمشابَِهُة. 
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 اْسَتْحَضَر الّشاِعُر َبْعضاً ِمْن ِذْكِرياتِِه في الَقْيَرواِن، نَْذكُُرها. 

 ماذا َيَتَمنّى الّشاِعُر في الَبْيِت التّاِسِع؟ 

 اأْبَدَع الّشاِعُر في َوْصِفِه الَقْيَرواَن، َفِبماذا َوَصَفها؟ 

أْبياُت، َونَْذكُُر ُمْفَرَد كُلٍّ ِمْنها.   نُلاِحُظ ُجموَع الُمَؤنَِّث الّسالِِم الَّتي َتْنَتهي بِها ال�

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

 )الفاِعُل(

نََة: آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

الَمْجموَعُة ال�أولى                      

تُْعطي الَقْيَرواُن صوَرًة تاريِخيًَّة.       - ١

أَدباُء َعلاَقَة الِفَلْسطيِنيِّ باأْرِضِه.   - ٢ اأْبَرَز ال�

ُة في الَقْيَرواِن.    - ٣ انَتَشَرِت الَمْكَتباُت العامَّ

ّياً َعْن َفوائِِد النَّباتاِت.  - ٤ اأْجرِت العالِمـتاِن َبْحثاً ِطبِّ

َقَصَد الّداِرسوَن ِمَن الَمْغِرِب الَعَربِيِّ َمديَنَة الَقْيَرواِن. - ٥

الَمْجموَعُة الثّانَِيُة

شاَرْكُت في الُمساَبَقِة الثَّقاِفيَِّة.- ١

اِهَيِة.- ٢ ألْواِن الزَّ بوا ُرسوماتِِهْم بِال� أْطفاُل َخضَّ ال�

ُطْفنا بِالَبْيِت الَعتيِق.- ٣

دا: يا بيساُن، اإِنّا ُمَتيَّماِن.- ٤ الّشاِعراِن َردَّ
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نََة في ِكْلتا الَمْجموَعَتْيِن، نَِجُد اأنَّها َوَرَدْت في ُجَمٍل ِفْعِليٍَّة. َففي   بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

الَمْجموَعِة ال�أولى، نُلاِحُظ اأنَّها جاَءْت َعلى صوَرِة اْسٍم ظاِهٍر قاَم بِالِفْعِل الَّذي َسَبَقُه؛ لِذا 

آتَِي: َمِن الَّذي اأْعطى صوَرًة تاريِخيًَّة؟ َوَمْن اأْبَرَز  َي )الفاِعَل(، َولِلتَّاأكُِّد ِمْن ذلَِك، نَْساأُل ال� ُسمِّ

ّياً؟ َوَمِن  َعلاَقَة الِفَلْسطيِنيِّ بِاأْرِضِه؟ َوما الَّذي انَْتَشَر في الَقْيَرواِن؟ َوَمِن الَّذي اأْجرى َبْحثاً ِطبِّ

أَدباُء، الَمْكَتباُت،  الَّذي َقَصَد َمديَنَة الَقْيَرواِن؟ َفاإِنَّ الَجواَب َسَيكوُن َعلى الَتْرتيِب )الَقْيَرواُن، ال�

َة ِهَي َعلاَمُة  مَّ العالِمتاِن، الّداِرسوَن(، َوبِالتّالي، َفاإِنَّ كُّلاً ِمْنها فاِعٌل َمْرفوٌع. َونُلاِحُظ اأنَّ الضَّ

أنَّها ُمْفَرٌد، َوَجْمُع َتْكسيٍر، َوَجْمُع ُمَؤنٍَث سالٌِم َعلى  أَدباُء، والَمْكَتباُت(؛ لِ� ِرْفِع )الَقْيَرواُن، وال�

ْفِع في )الّداِرسوَن(  أنَُّه ُمَثنّى، َوعلاَمُة الرَّ ألُِف؛ لِ� ْفِع في)عالِمتاِن( َفِهَي ال� التَّْرتيِب، اأّما َعلاَمُة الرَّ

أنَُّه َجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم. الواُو؛ لِ�

أْمِثَلَة في الَمْجموَعِة الثّانَِيِة، نَِجُد اأنَّ الفاِعَل في كُلِّ ُجْمَلٍة جاَء َعلى صوَرِة َضميٍر  ْلنا ال�  َواإِذا تاأمَّ

َكُة، َوواُو الَجماَعِة، َونا الفاِعليَن، واألُِف  ْفِع الُمَتَحرِّ ُمتَِّصٍل بِالِفْعِل، َوِهَي َعلى التَّْرتيِب )تاُء الرَّ

ال�ْثَنْيِن(، َوِهَي َمْبِنيٌَّة، في َمَحلِّ َرْفِع فاِعٍل. 

١- الفاِعُل: اْسٌم َمْرفوٌع َيُدلُّ َعلى َمْن قاَم بِالِفْعِل، َوُهو اأحُد ُرْكَنِي الُجْمَلِة الِفْعِليَِّة 

ال�أساِسيَّـْيِن.

٢- ِمْن ُصَوِر الفاِعِل: 

اأ- ال�ْسُم الظّاِهُر: )الُمْفَرُد، َوالُمَثنّى، َوَجْمُع الَتْكسيِر، َوَجْمُع الُمَؤنَِّث السالُِم، 

َوَجْمُع الُمَذكَِّر السالُِم(. 

َكُة، َونا الفاِعليَن، َواألُِف ال�ْثَنْيِن، َوواُو  ْفِع الُمَتَحرِّ ميُر الُمتَِّصُل: )تاُء الرَّ ب- الضَّ

الَجماَعِة(. 

َجْمَع  اأْو  َتْكسيٍر،  َجْمَع  اأْو  ُمْفَرداً،  اإِذا كاَن  ُة(؛  مَّ )الضَّ الفاِعِل:  َرْفِع  َعلاَمُة   -٣

ألُِف( اإِذا كاَن ُمَثنّى، و)الواُو( اإِذا كاَن َجْمَع ُمَذكٍَّر سالماً. ُمَؤنٍَّث سالِماً، َو)ال�

نَُّه َيكوُن َمْبِنّياً، في َمَحلِّ َرْفٍع. ٤- اإِذا جاَء الفاِعُل َضميراً، َفاإِ

 َنْسَتْنِتُج:
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 َتْدرْيباٌت 

ُد صوَرَتُه فيما َياأْتي:   نَْسَتْخِرُج الفاِعَل، َونَُحدِّ

قاَل َتعالى:﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ﴾.        )المؤمنون:١(- ١

قاَل َتعالى:﴿ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی﴾.            )الكهف:٦١(- ٢

َم الُمَخيَُّم                          )سميح القاسم(- ٣ موا َتَقدَّ موا َتَقدَّ َتَقدَّ

َزَعموا َسَلْوتَُك لَْيَتُهْم        نََسبوا اإِلَيَّ الُمْمِكنا            )اإيِلّيا اأبو ماضي(  - ٤

أماني                 )راشد حسين(- ٥ َيْكُبُر الطِّْفُل َوَتْنمو        َمَعُه كُلُّ ال�

اأنا ما ُهْنُت في َوَطني.               )توفيق زيّاد(- ٦

َتَقُع َمديَنُة الَقْيَرواِن في تونَِس. - ٧

 نَْمَلاأ الَفراَغ َوْفَق الَمْطلوِب فيما َياأْتي: 

ْعَتَر َصْيَدلِيٌَّة ُمَتكاِمَلٌة. - ١ َيرى الَعطّاروَن اأنَّ الزَّ

أنَُّه َجْمُع ............................. الَعطّاروَن: فاِعٌل ...............................، َوَعلاَمُة َرْفِعِه ...............................؛ لِ�

َتَمتَّْعنا بِاْسِتْنشاِق الَهواِء الَعليِل في َمديَنِة الَقْيَرواِن. - ٢

نا: َضميٌر .................................، في َمَحلِّ .................................. 

َيْغِرُس الوالِداِن ِقَيَم الَخْيِر في اأبنائِِهما. - ٣

أنَُّه ................................. الوالِداِن: فاِعٌل .................................، َوعلاَمُة َرْفِعِه .................................؛لِ�

أْصِدقاُء اْشَتَركوا في ِرْحَلٍة َجَبِليٍَّة. - ٤ ال�

الواُو: َضميٌر .................................، في َمَحلِّ ..................................
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 نَُوظُِّف كُلَّ اْسٍم ظاِهٍر ِمّما َياأْتي في ُجْمَلٍة ِمْن اإِنْشائِنا، بَِحْيُث َيكوُن فاِعلاً: 

)الُعّماُل، الُمزاِرعوَن، فاِطَمُة، الُمَهْنِدَستاِن، الُمَعلِّماُت(   

ِل، بِصوَرِة الفاِعِل في الَعموِد الثّاني فيما َياأْتي:  أوَّ  نَِصُل الُجْمَلَة في الَعموِد ال�

 

صوَرُة الفاِعِلالُجْمَلُة 

َضميٌر ُمتَِّصٌل )األُِف ال�ْثَنْيِن(١- قال تعالى:﴿ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ ﴾.  )البقرة: ٣٢( 

َضميرٌ ُمتَِّصٌل )تاءُ الرَّْفِع الُمَتَحرَِّكُة(٢- قال تعالى:﴿ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ﴾.    )الذّاريات: ٣٦( 

َضميٌر ُمتَِّصٌل )نا الفاِعليَن(٣- اْشَتَرْكُت في َحْمَلٍة لِْلُمحاَفَظِة َعلى البيَئِة الُمحيَطِة بِالَمْدَرَسِة. 

َضميٌر ُمتَِّصٌل )واُو الَجماَعِة(٤- اأْبَدَع الّلاِعباِن في الُمباراِة؛ فاأعادا لِْلَفريِق َحماَسَتُه. 

ْملاُء   ال�إِ

ُب  علاَمتا التَّْرقيِم: ال�ْسِتْفهاُم، َوالتََّعجُّ

 َعلاَمُة ال�ْستْفهاِم، َوَرْمُزها )؟( توَضُع في نِهاَيِة الُجْمَلِة ال�ْسِتْفهاميَِّة، ِمثُل: 

اأ- اأْيَن َتَقُع َمديَنُة الَقْيَرواِن؟ 

أنَْدلَُس؟  ب- َمتى َفَتَح الُمْسِلموَن ال�

ج- ما اأْشَهُر الُمُدِن التّونِِسيَِّة؟

د- َهْل ُزْرَت َمديَنَة يافا؟
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ْهَشَة والَعَجَب، ِمْثُل:  ِب، َوَرْمُزها )!(، توَضُع في نِهاَيِة الُجَمِل الَّتي تُثيُر الدَّ  َعلاَمُة التََّعجُّ

نْيا اإذا اجَتَمعا!  اأ- ما اأْحَسَن الّديَن والدُّ

ب- يا لََرْوَعِة ِجباِل ِفَلْسطيَن واأْوِدَيِتها! 

ج- اأْكِرْم بِالَعَرِب! 

د- ُسْبحاَن اللِّه! َوما شاَء اللُّه!

 نََضُع َعلاَمَة التَّْرقيِم الُمناِسَبَة َبْيَن الَقْوَسْيِن فيما َياأْتي: 

َكْم كيلو ِمْتراً َتْبُعُد بيساُن َعْن َطَبِريََّة )  ( - ١

ما اأْرَوَع َوْحدَة الَمْقِدسّييَن َوِرباَطُهْم في الَمْسِجِد ال�أْقصى )  ( - ٢

َهْل تُشاِرُك في اأنِْشَطِة لَْجَنِة اللَُّغِة الَعَربِيَِّة )  ( - ٣

اأْجِمْل بَِتعاُوِن الجيراِن في نَظاَفِة َحيِِّهْم ) ( - ٤

َكْيَف َتْسَتْقِبُل َضْيَفَك )  ( - ٥

َب، في ُجْمٍل ِمْن اإِنْشائِنا.   نَُوظُِّف َعلاَمَتِي التَّرقيِم: ال�ْسِتْفهاَم، َوالتََّعجُّ
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              الَخطُّ 

آتَِيْيِن:  ال� الَحْرَفْيِن  َرْسَم  َونُلاِحُظ  ْقَعِة،  الرُّ بَِخطِّ  ثُمَّ  النَّْسِخ،  بَِخطِّ  آتي  ال� ْعِريَّ  الشِّ الَبيَت  نَْكُتُب 

)س، ق(

              الَخطُّ
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 التَّعبيُر 

في مدينة يافا َيِقُف َبْيٌت َعَربِيٌّ َبْيَن بِناياٍت َدخيَلٍة شاِهَقٍة َيْشكو ُغْرَبَتُه، نََتَخيُل َحدْيَثُه، َفماذا َيقوُل؟

  نشاط:

َرِة،  َوالُقْدِس،  َوَمديَنِة القْيرواِن، َمِة، والَمدْيَنِة الُمَنوَّ َوِر لَِمكََّة الُمَكرَّ  نَْجَمُع َمْجموَعًة ِمَن الصُّ

ُث َعْن اأَهْميَِّة كُلِّ َمدْيَنٍة ِمَن النَّاحَيِة الّدْينَيِة.   َونََتَحدَّ
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الَوْحَدُة التّاِسعة

الَبخيُل
ال�ْسِتماُع

   

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال�   نَْسَتِمُع اإلى نصٍّ بُِعنواِن )َمْن اأنا؟(، ونجيُب َعِن ال�

؟- ١ ُث َعْنُه النَّصُّ أديُب الَّذي َيَتَحدَّ اأْيَن ُولَِد ال�

ْخُص. - ٢ يوِخ الَّذيَن َتَتْلَمَذ َعلى اأْيديِهْم هذا الشَّ نَْذكُُر َبْعَض ال�أساتَِذِة اأِو الشُّ

٣ - . ديُد لِْلِقراَءِة، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك ِمَن النَّصِّ ْخِص ُحبُُّه الشَّ ُعِرَف َعْن هذا الشَّ

فاُت الَخْلِقيَُّة والُخلُِقيَُّة الَّتي اتََّصَف بِها؟ - ٤ ما الصِّ

ْخُص في َعْهِد الَماأْموِن؟ - ٥ ما الَوظيَفُة الَّتي َتَولّ�ها هذا الشَّ

نَْذكُُر َثلاَثًة ِمْن ُمَؤلَّفاِت هذا ال�أديِب. - ٦

َكْيَف تُُوفَِّي هذا ال�أديُب؟ - ٧

َث َعْن نَْفِسِه؟- ٨ أديِب الَّذي َتَحدَّ ما اْسُم ال�
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 الَبخيُل 

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــُه  نَّ ــيِء َونَقيِضــِه، فاإِ ــَن الشَّ ــِز َبْي ــِن التَّميي نْســاُن َع ــاِة، َوَعِجــَز ال�إِ ــاأُة الَحي ْت َوْط ــَتدَّ اإذا مــا اْش

ــَة. ــَة الّصالَِح ــَدَة، والِحْكَم فــاِت الَجيِّ ــَم ِمنهــا الصِّ ــَن؛ لَِيَتَعلَّ َيْلجــاأ لَِتجــاِرِب ال�آخري

ُة الَّتي َبْيَن اأْيدينا َتدوُر َحْوَل َرُجٍل َبخيٍل، َوَتْكِشُف لَنا ِصفاتِِه، َوعاِقَبَة ُبْخِلِه. والِقصَّ
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الَبخيُل 

                                                                                                             
الِقراَءُة

عاَش َرُجٌل َبخيٌل في َقْرَيٍة نائَِيٍة، كاَن َمْعروفاً َبْيَن اأْهِل َقْرَيِتِه بِهِذِه 

ِة  ْغِم ِمْن اأنَُّه َوِرَث َعْن اأبيِه َثْرَوًة هائَِلًة، َوَقْد َبَلَغ ِمْن ِشدَّ َفِة، َعلى الرَّ الصِّ

، َيِقُف  أْمٍر َضروِريٍّ ُبْخِلِه، اأنَُّه كاَن اإِذا اأراَد اأْن َيْذَهَب اإِلى الَمديَنِة لِ�

َعلى الّشاِرِع الُمَؤّدي اإِلَْيها َوْقتاً َطويلاً، لََعلَّ اأَحَد َمعاِرِفِه اأْو اأْصِدقائِِه 

َمَعُه،  َفياأُخُذُه  ِة،  الخاصَّ بَِمْرِكَبِتِه  َيُمرُّ  اإِلَْيها  هاَب  الذَّ َيْقِصدوَن  ْن  ِممَّ

واِج؛  َوُيريُحُه ِمْن َدْفِع اأْجَرِة الطَّريِق، َبْل لََقْد ُعِرَف َعْنُه اأنَُّه َعَزَف َعِن الزَّ

َحتّى ل� َيْضطرَّ لَِدْفِع َتكاليِفِه.

بِها في  َيْحَتِفُظ  الَّتي  اأْموالِِه  َعلى  الِحْرِص  التَّْفكيِر في  دائَِم  كاَن 

َمكاٍن ما في َبْيِتِه، بَِحْيُث اإِنَُّه لَْم َيُكْن ُيخالُِط اأْهَل َقْرَيِتِه اإِلّ� ناِدراً؛ َخْوفاً 

ِمْن اأْن َتْنَزلَِق ِمْنُه َكِلَمٌة، اأْو َتْبُدَر ِمْنُه اإِشاَرٌة َقْد َتْكِشُف َعْن َمكاِن هذِه 

ِرَقِة، قاَدُه َتْفكيُرُه اإِلى َطريَقٍة  ِة َقَلِقِه َوَخْوِفِه َعَلْيها ِمَن السَّ أْمواِل. َولِِشدَّ ال�

أْرِض الَّتي  َر اأْن َيْدِفَنها في ال� اإِلَْيها... لََقْد َقرَّ ياأَمُن بِها ُوصوَل النّاِس 

َيْمِلُكها، َوهَكذا َفَعَل. 

اأْصَبَح َيعوُد اإِلى الَمْوِضِع الَّذي َدَفَن فيِه مالَُه كُلَّ َيْوٍم؛ لُِيْلقَي نَْظَرًة 

َعَلْيِه، َوُيحصَيُه ِقْطَعًة ِقْطَعًة. َوذاَت َيْوٍم، راآُه اأَحُد ال�أْشخاِص ُهناَك، 

َوفي  َشيئاً،  أْرِض  ال� باِطِن  في  ُيْخفي  الرَُّجَل  اأنَّ  َفَعَرَف  ُيراِقُبُه،  َواأَخَذ 

بُِهدوٍء،  أْرِض  ال� في  َوَحَفَر  نَْفِسِه،  الَمكاِن  اإِلى  َذَهَب  التّالَِيِة،  اللَّيَلِة 

واأْخَرَج الماَل، َول�َذ بِالِفراِر.

نائَِيٍة: َبعيَدٍة.

ل�َذ بِالِفراِر: َهَرَب.

ْرُس التّاِسُع: الدَّ
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والياأِس...  الُحْزِن  في  َفَغِرَق  الفاِدَحَة،  َخساَرَتُه  الرَُّجُل  اكَتَشَف 

ُه، َوَيْصُرُخ. ، َوَيتاأوَّ راَح َيئنُّ

راآُه اأَحُد جيرانِِه، َفساألَُه عّما َحَدَث لَُه، َفقاَل: لََقْد َجنى َعليَّ ُحْمقي 

ِجناَيًة َذَهَبْت بِمالي. َفساألَُه جاُرُه: َوَكْيَف؟ فاأْخَبَرُه بِما َفَعَل، َوقاَل لَُه 

الُحْفَرِة،  في  الِحجاَرِة  َبْعَض  اْدِفْن   ، الَحدِّ اإِلى هذا  َتْحَزْن  ل�  ساِخراً: 

َوَتخيَّْل اأنَّها اأْموالَُك، َوَسَتْكَتِشُف اأنَّ اأْموالََك تِلَك تُْشِبُه هذِه الِحجاَرَة.

                                 )ِحكايات اإيسوب، بَِتَصرٍُّف( 

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة 

آتيِة:  أْسئلِة ال�  نُجيُب عِن ال�

 بَِم ُعِرَف الرَُّجُل َبْيَن اأْبناِء َقْرَيِتِه؟

هاَب اإِلى الَمديَنِة؟  ماذا كاَن الرَُّجُل َيْفَعُل ِعْنَدما ُيريُد الذَّ

 ما الطَّريَقُة الَّتي قاَدُه َتْفكيُرُه اإِلَْيها؛ لُِيحاِفَظ َعلى اأْموالِِه؟ 

 َكْيَف َفَقَد الرَُّجُل اأْموالَُه؟

آتَِيتْيِن:  ُح َجماَل التَّْصويِر في الِعباَرَتْيِن ال�  نَُوضِّ

       اأ- َغِرَق في الُحْزِن.          ب - َخْوفاً ِمْن اأْن َتْنَزلَِق ِمْنُه َكِلَمٌة. 

الفاِدَحُة: الَكبيَرُة.

ُع. ُه: َيَتَوجَّ َيتاأوَّ
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ِل، َوَدل�لَِتها في الَعموِد الثّاني فيما َياأْتي:  أوَّ  نَِصُل َبْيَن الِعباَرِة في الَعموِد ال�

َدل�لَُتها الِعباَرُة    

واِج؛ َحتّى ل� َيضطرَّ لَِدْفِع َتكاليِفِه. ْخِرَيُة.َعَزَف َعِن الزَّ السُّ

الُبْخُل.لَْم َيُكْن ُيخالُِط اأْهَل َقْرَيِتِه.

الَخْوُف.ُيْحصيِه ِقْطَعًة ِقْطَعًة.

الِحْرُص الّشديُد. اْدِفْن َبْعَض الِحجاَرِة في الُحْفَرِة، َوَتخيَّْل اأنَّها اأْموالََك.  

  

  

 نَُفكُِّر فيما َياأْتي، ثُمَّ نُناِقُش:

َطبْيَعَة َتْفكيِر الرَُّجِل صاِحِب الماِل.- ١

َقوَل جاِر الرَُّجِل صاِحِب الماِل:"َسَتْكَتِشُف اأنَّ اأْموالََك تِلَك تُْشِبُه هذِه الِحجاَرَة".- ٢

نِة، فيما َياأْتي:   نُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الملوَّ

واِج؛ حتّى ل� َيْضطرَّ لَِدْفِع َتكاليِفِه.  اأ-  ١-  َعَزَف الرَُّجُل َعِن الزَّ

         ٢- َعَزَف الموسيِقيُّ لَْحناً َعْذباً.

ديِد. ب- ١- َوكاَن الرَُّجُل َمْعروفاً َبْيَن اأْهِل َقْرَيِتِه بِالُبْخِل الشَّ

          ٢- َصَنَع الرَُّجُل َمْعروفاً َمَع جيرانِِه. 
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ْعريُّ  النَّصُّ الشِّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

، ُولَِد عاَم ١٩٤٤م في َمديَنِة الّلاِذِقيَِّة، حاِصٌل َعلى  د َوليد شاِعٌر سوِريٌّ ُمَحمَّ

أْبياُت الَّتي َبْيَن اأْيدينا ِمْن ديواِن  ْكتوراِه في الطِّبِّ ِمْن جاِمَعِة ِدَمْشَق، وال� َشهاِدِة الدُّ

َة ِطْفَلٍة َفَقدْت ِدْرَهَمها. الّشاِعِر )اأْشواُق الُغَرباِء(، َوفيها َيُقصُّ َعَلْينا ِقصَّ

 

َطبيَعٌة َبَشِريٌَّة

د َوليد  ُمَحمَّ
ِطْفَلـــًة  َيْومــــاً  اأْبَصــَر  َرْقراَقــَتــــْيـْنُمْحِسٌن  َهَمتـــا  َدْمَعتــاهــا 

اآَهَتْيْن  َجَلَسـْت َتْبكــــي بَِقْلٍب موَجـــٍع حيـــنـــــاً  آَهـــَة  ال� تُْرِســـُل 

َعْيْنقاَل: ما الَخْطُب؟ اأجيبي ِطْفَلتي كُـــــلُّ  ِفــــداٌء  َفِلَعْيَنْيـــِك 

َوُدموُع الَعْيـــِن َتْسقــي الَوْجَنَتْيـْنفاأجــاَبْت فــــي نَحـــيـٍب ُمْحــِزٍن

واأنا ِمــــْن َبْعِدِه ِصْفـــــُر الَيَدْيــْنِدْرَهمــي ضــاَع َومـــا لـــــي َغْيُرُه  

ل� تُراعي، اإِنَّ هذا الَخْطَب َهْيْنقاَل: َهّيا ِطْفَلــــتــي ل� َتْجــــَزعي

َدْمَعَتْيْنَوَحبــــاهــا ِدْرَهــــماً في َيــــِدها َعْيٍن  كُلِّ  ِمْن  ماِسحاً 

َبْسَمَتْيـــْنقال: هّيا اأْطِلقــــي َوْجـــَه الرِّضا اأْو  َبْسَمـــًة  َواأرينــــي 

َوكاأنَّ الَكْرَب اأْضحـــى كُْرَبَتْيـــْنَغْيَر اأنَّ الطِّْفَلَة اْزداَدْت ُبكــــــاً

َهْل اأصاَب الَكْرُب اإِْحدى الُمْقَلَتْيْن؟ قاَل: ما الَخْطُب؟ اأجيبي ِطْفَلتي

ُموَجــــــٍع              بَِقْلـــــٍب  ال�ْثَنَتْيْنفاأجاَبــْتــُه  اأو  اإِْحداُهما  ُيِصْب  لَْم 

ـــَل َل�أْضحى ِدْرَهَمْيْناإِنَّنــي اأْبكـــي بُِحـــــْزٍن ِدْرَهمي َفهَو  لَــــــْو  ظَـّ

َرْقراَقَتْيْن: َغزيَرَتْيِن.

َهَمتا: سالَتا. 

أمر. الَخْطُب: الُمصيَبُة، اأو ال�

نَحيٍب: ُبكاٍء َشديٍد.

ْيِن. الَوْجَنَتْيْن:الَخدَّ

ل� َتْجَزعي: ل� َتْحَزني. 

َهْيْن: َسْهل، واأصلها َهيِّن.

ل� تُراعي: ل� َتخافي. 

َحباها: اأْعطاها.

. الَكْرَب: الُحْزَن، والَغمَّ

الُمْقَلَتين:ُمْفَرُدهـــا ُمْقَلٌة، 
وهَي الَعيُن.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة     

 َكْيَف كانَْت حالُة الطِّْفَلِة حيَن اأبَصَرها الرَُّجُل الُمْحِسُن؟

ل�ً؟  ما الَّذي اأْبكى الطِّْفَلَة اأوَّ

َف ُحْزَن الطِّْفَلِة؟   ما الَّذي َفَعَلُه الرَُّجُل الُمْحِسُن؛ لُِيَخفِّ

 نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ األْفاظاً َتُدلُّ َعلى الَفَرِح، َواأْخرى َتُدلُّ َعلى الُحْزِن.

 َعّبَر الرَُّجُل َعْن َحنانِِه َعلى الطِّْفَلِة، نُعيُِّن األْفاظاً َوِعباراٍت َتُدلُّ َعلى ذلَِك.

ِة الثّانَِيِة، لِماذا؟   اْسَتْغَرَب الرَُّجُل ُبكاَء الطِّْفَلِة في المرَّ

 ما الُمفاَجاأُة الَّتي َحَمَلْتها اإِجاَبُة الطِّْفَلِة؟ 

 ما الطَّبيَعُة الَبَشِريَُّة الَّتي يوحي بِها ُعْنواُن الَقصيَدِة؟

ِل َونَْوِعِه في الَعموِد الثّاني فيما َياأْتي: أوَّ أْسلوِب اللَُّغويِّ في الَعموِد ال�  نَِصُل َبْيَن ال�

نَْوُعُه ال�أسلوُب اللَُّغِويُّ                   

الَقَسُم.ما الَخْطُب

ال�ْسِتفهاُم.ل� َتْجَزعي

النَّْهُي.اأريني َبْسَمًة

أْمُر. ال�
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 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

الَمْفعوُل ِبِه

نََة: آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الُمَلوَّ أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

نا بِها َفاأباها                        )اإْبراهيم طوقان(- ١ َرِحَم اللُّه ُمْخِلصاً لِِبلاٍد      ساَوموُه الدُّ

آَهـــَة حيـــنـــــاً اآَهَتْيْن        - ٢ َجَلَسـْت َتْبكــــي بَِقْلٍب موَجـــٍع      تُْرِســـُل ال�

ْولَُة الُمباِدراِت ِمَن النِّساِء.- ٣ َتْرعى الدَّ

اأْعَدْدُت َبْحَثْيِن َحوَل الَخليَفِة ُعَمَر بِن َعْبِد الَعزيِز، َرِضَي اللُّه َعْنُه. - ٤

صاَفَح الرَّئيُس الّلاِعبيَن َبْعَد انِْتهاِء الُبطولَِة. - ٥

    

نََة، نَِجُد اأنَّها َوَرَدْت في ُجَمٍل ِفْعِليٍَّة، َوَقْد جاَء كُلٌّ ِمْنها َعلى صوَرِة   بُِملاَحَظِتنا الَكِلماِت الُمَلوَّ

آتَِي: َمْن الَّذي َرِحَمُه اللُّه؟ َوماذا  اْسٍم ظاِهٍر َوَقَع َعَلْيِه ِفْعُل الفاِعِل، َولِلتّاأكُِّد ِمْن ذلَِك، نَْساأُل ال�

ْولَُة ِمَن النِّساِء؟ َوماذا اأْعَدْدَت؟ َوَمْن صاَفَح الرَّئيُس؟  تُْرِسُل الطِّْفَلُة؟ َوَمْن َتْرعى الدَّ

الّلاِعبيَن(،  َبْحَثْيِن،  الُمباِدراِت،  آَهـــَة،  ال� )ُمْخِلصاً،  التَّْرتيِب  َعلى  َسَيكوُن  الَجواَب  فاإِنَّ   

آَهـــَة(؛  َوبِالتّالي فاإِنَّ كُّلاً ِمْنها َمْفعوٌل بِِه. َونُلاِحُظ اأنَّ الَفْتَحَة ِهَي َعلاَمُة نْصٍب )ُمْخِلصاً، ال�

أنَّها َجْمُع ُمَؤنٍَّث سالٌِم.  أنَّها ُمْفَرٌد، واأنَّ الَكْسَرَة َعلاَمُة نَْصٍب )الُمباِدراِت(؛ لِ� لِ�

في  النَّْصِب  َعلاَمُة  الياُء  َوَكذلَِك  ُمَثنًّى،  أنَُّه  لِ� الياُء؛  َفِهَي  )َبْحَثْيِن(  في  النَّْصِب  َعلاَمُة  اأّما   

أنَُّه َجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم.  )الّلاِعبيَن( ؛ لِ�
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١- الَمْفعوُل بِِه: اْسٌم َمْنصوٌب، َيُدلُّ َعلى َمْن َوَقَع َعَلْيِه الِفْعُل. 

٢- ِمْن ُصَوِر الَمْفعوِل بِِه: ال�سُم الظّاِهُر: )الُمْفَرُد، َوالُمِثنّى، َوَجْمُع التَّْكسير، 

َوَجْمُع الُمَؤنَِّث السالُِم، َوَجْمُع الُمَذكَِّر السالُِم(. 

َتْكسيٍر،  َجْمَع  اأْو  ُمْفَرداً،  كاَن  اإِذا  )الَفْتَحُة(؛  بِِه  الَمْفعوِل  نَْصِب  َعلاَمُة   -٣

َجْمَع  اأْو  ُمَثنّى،  اإِذا كاَن  َو)الياُء(  ُمَؤنٍَّث سالِماً،  َجْمَع  اإذا كاَن  َو)الَكْسَرُة( 

ُمَذكٍَّر سالِماً. 

 َنْسَتْنِتُج:

 َتْدرْيباٌت 

ُد َعلاَمَة اإِْعرابِِه، فيما َياأْتي:  نَْسَتْخِرُج الَمْفعوَل بِِه، َونَُحدِّ

َوِرَث َعْن اأبيِه َثْرَوًة هائَِلًة.  - ١

٢ - . َيْحَتِرُم الطََّلَبُة الُمَعلِّماِت، َوَيْسَتِمعوَن اإِلى نَصائِِحِهنَّ

فاأجــاَبْت فــــي نَحـــيـٍب ُمْحــِزٍن       َوُدموُع الَعْيـــِن َتْسقــي الَوْجَنَتْيـن- ٣

قيَن بَِجوائَِز نَْقِديٍَّة. - ٤ ِت الَمْدَرَسُة الُمَتَفوِّ َخصَّ

ُم الُمَهْنِدسوَن ُمُدناً َصديَقًة لِلبيَئِة. - ٥ ُيَصمِّ

  نُْملاأ الَفراَغ بَِمْفعوٍل بِِه ُمناِسٍب، فيما َياأْتي:

َيْقِطُف الُبْستانِيُّ ...................... الُبْرتُقاِل. - ١

َقراأُت ...................... ُمْمِتَعَتْيِن. - ٢

نَْسَتْهِلُك ...................... ِمَن الِمياِه َصْيفاً. - ٣

نََتَدبَُّر ...................... الُقراآِن الَكريِم.- ٤

قاَبْلُت ...................... بَِوْجٍه َبشوٍش. - ٥
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نََة ِمَن الُمْفَرِد اإِلى الُمَثنّى والَجْمِع، َونَُغيُِّر ما َيْلَزُم، فيما َياأْتي:  ُل الَكِلماِت الُمَلوَّ  نَُحوِّ

ْولَُة الُمْجَتِهَد.  ُم الدَّ ١- تَُكرِّ

الُمَثنّى:......................................................................

الَجْمُع:.....................................................................

٢- كافاأِت الُمَعلَِّمُة الطّالَِبَة الُمْخِلَصَة.

الُمَثنّى:......................................................................

الَجْمُع:.....................................................................

ْملاُء   ال�إِ

اإِْملاءٌ اْخِتبارِيٌّ

نَْكُتُب ما ُيمليِه َعَلْينا الُمَعلُِّم. 
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             الَخطُّ 

آتَِيْيِن:  ال� الَحْرَفْيِن  َرْسَم  َونُلاِحُظ  ْقَعِة،  الرُّ بَِخطِّ  النَّسِخ، ثم  بَِخطِّ  آتَِي  ال� عِريَّ  الشِّ الَبْيَت  نَْكتُب 

)ع، و(

             الَخطُّ
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 التَّعبيُر 

ُل َمْضموَن اأْبياِت َقصيَدِة )َطبيَعٌة َبَشِريَُّة( اإِلى ِحواٍر، بِما ل� َيزيُد َعْن ِستَِّة اأْسُطٍر.  نَُحوِّ
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الَوْحَدُة العاشرة

ِبيٌَّة َطرائُِف َعَر
ال�ْسِتماُع

    

أْسِئَلِة  اإِلى نَصٍّ بُِعْنواِن )الطَّرائُِف والنَّواِدُر في التُّراِث الَعَربّي(، َونُجيُب َعِن ال� نَْسَتِمُع    

آتَِيِة: ال�

ما الَوسائُِل الَّتي نََتَعرَُّف ِمْن ِخلالِها اإِلى اأيِّ ُمْجَتَمٍع ِمَن الُمْجَتَمعاِت؟- ١

٢ -. ْخِصّياِت الَّتي اْرَتَبَط اْسُمها بِالطَّرائِِف والنَّواِدِر في تُراثِنا الَعَربِيِّ ُد َبْعَض الشَّ نَُعدِّ

؟- ٣ أْشَهُر في َمجاِل الطَّرائِِف والنَّواِدِر، َكما نَْفَهُم ِمَن النَّصِّ ْخِصيَُّة ال� َمِن الشَّ

٤ - ، أَمِويِّ آراُء َحْوَل اأْصِل َشْخِصيَِّة ُجحا، َفِلَمْن نُِسَبْت َشْخِصيَُّة ُجحا في الَعْصَرْيِن ال� َدِت ال� َتَعدَّ

؟ والَعّباِسيِّ

َكْيَف كاَن ُجحا َيَتعاَمُل َمَع الَمواِقِف الَّتي تُواِجُهُه؟- ٥

فاِت الَّتي َتَحلّى بِها ُجحا.- ٦ ُد اأْبَرَز الصِّ نَُحدِّ

عوِب؟- ٧ لِماذا انَْطَبَقْت ِقَصُص ُجحا َونَواِدُرُه َعلى َثقافاٍت ُمْخَتِلَفٍة ِمَن الشُّ

٨ -. نَْقَتِرُح ُعْنواناً اآَخَر لِلنَّصِّ
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ِبيٌَّة َطرائُِف َعَر

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ِحــَك، َوغاَيُتهــا التَّْرويــُح َعــِن النَّْفِس،  ــُن َمْوِقفــاً فُكاِهّيــاً ُيثيــُر الضَّ ــٌة َقصيــَرٌة َتَتَضمَّ الطُّْرَفــُة: ِقصَّ
ــَن  ــَتَرَكِة َبْي ــوِن الُمْش ــَن الُفن ــُف ِم ــدُّ الطَّرائِ ــِر. َوتُع روِس والِعَب ــدُّ ــِم ال ــى َتْقدي ــًة اإِل ــِلَيُتها، اإِضاَف َوَتْس

الثَّقافــاِت الَبَشــِريَِّة َجميِعهــا.

ــُة  ــِة الَّتــي َزَخــَرْت بِهــا ِخزانَ ْرُس الَّــذي َبْيــَن اأْيدينــا، َيَتنــاَوُل َثلاثــاً ِمــَن الطَّرائـِـِف الَعَربِيَّ والــدَّ
ــراِث. ، َوكُُتــُب التُّ أَدِب الَعَربِــيِّ ال�

ُيحكى اأّن
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ِبيٌَّة َطرائُِف َعَر

                                                                                                             
الِقراَءُة

َمُك!     اأْشَعُب والسَّ

، َطَرَق َعَلْيِهُم اأْشَعُب  َبْيَنما كاَن َقْوٌم ياأكُلوَن َسَمكاً ِعْنَد َرُجٍل َثِريٍّ

أْسماَك الَكبيَرَة، واْجَعلوها في  الباَب ُمْسَتاأِْذناً، َفقاَل اأَحُدُهْم: ُخذوا ال�

َقْصَعٍة؛ َحتّى ل� ياأكَُلها اأْشَعُب، َفَفَعلوا ذلَِك، ثُمَّ اأِذنوا لَُه بِالدُّخوِل، 

ُبْغضاً  أْبِغُضُه  ل� اإِنّي  َواللِّه،  َفقاَل:  َمِك؟  السَّ في  َراأُْيَك  ما  لَُه:  َوقالوا 

َهّيا  اإِذاً  َفقالوا:  َمُك.  السَّ واأَكَلُه  الَبْحِر،  في  ماَت  اأبي  أنَّ  لِ� َشديداً؛ 

لِْلاأْخِذ بَِثاأِْر اأبيَك.

َجَلَس اأْشَعُب اإِلى المائَِدِة، َوَمدَّ َيَدُه اإِلى َسَمَكٍة َصغيَرٍة ِمَن الَّتي 

أْسماِك الَكبيَرِة، ثُمَّ َوَضَعها ِعْنَد اأُذنِِه، َوراَح َيْنُظُر  اأْبَقْوها َبْعَد اإِْخفاِء ال�

أْسماُك الَكبيَرُة، ثُمَّ قاَل: اأَتْدروَن ما َتقوُل هِذِه  اإِلى الَقْصَعِة الَّتي فيها ال�

َمَكُة؟ اإِنَّها َتقوُل: اإِنّي َصغيَرٌة لَْم اأْحُضْر َمْوَت اأبيَك، َولَْم اأشاِرْك  السَّ

أْسماِك الَّتي في الَقْصَعِة، َفِهَي  في الِتهاِمِه، ثُمَّ قالَْت: َعَلْيَك بِِتْلَك ال�

الَّتي اأْدَرَكْت اأباَك، َواأَكَلْتُه، فاإِنَّ َثاأَرَك ِعْنَدها.

ْسكاُف! ال�إِ

ْسكاُف  ُه اإِلى اإِْسكاٍف؛ لُِيْصِلَحُه، فاأْهَمَلُه ال�إِ أَدباِء ُخفَّ اأْعطى اأَحُد ال�

راآُه  فاإِذا  ُه،  ُخفَّ لِياأُخَذ  َيْوٍم؛  كُلَّ  بِِه  َيُمرُّ  صاِحُبُه  َوكاَن  َطويَلًة،  ًة  ُمدَّ

لُِيْوِهَم  الماِء؛  في  َوَغَمَسُه   ، الُخفَّ اأَخَذ  َبعيٍد؛  ِمْن  قاِدماً  ْسكاُف  ال�إِ

الرَُّجَل اأنَُّه َيقوُم بِاإِْصلاِحِه، َفقاَل لَُه ال�أديُب ذاَت َيْوٍم: اإِنّي اأْعَطْيُتَك 

باَحَة!!! الُخفَّ لُِتْصِلَحُه، ل� لُِتَعلَِّمُه السِّ

َكبيٌر  ِوعاٌء  َقْصَعة: 
أْكُل. ُيْوَضُع فيِه ال�

اأْبِغُض: اأْكَرُه.

أْحِذَيةِ،  اإِْسكاف: صانُِع ال�
َوُمْصِلُحها.

الُخّف: مــا ُيـْلَبــُس في 
ْجِل ِمْن ِجْلٍد َخفيٍف. الرِّ

ْرُس العاشر: الدَّ



١١٧ 

ُجحا َوجاُرُه!

اْسَتعاَر ُجحا َيْوماً ِقْدراً ِمْن اأَحِد جيرانِِه، َوِعْنَدما اأْرَجَعها اأعاَد َمَعها ِقْدراً اأْخرى َصغيَرًة، َفساألَُه 

غيَرِة َمْع تِْلَك الَّتي اْسَتعاَرها، َفقاَل ُجحا: اإنَّ ِقْدَرَك َولََدْت  جاُرُه َعْن َسَبِب اإِْرفاِق تِْلَك الِقْدِر الصَّ

َك.  آَن ِمْن َحقِّ أْمِس ِقْدراً َصغيَرًة، َوِهَي ال� في ال�

ًة اأْخرى، َوَطَلَب ِمْنُه الِقْدَر ثانَِيًة؛ َفاأْعطاُه جاُرُه اإِيّاها،  ِة اأيّاٍم، َذَهَب ُجحا اإِلى جاِرِه َمرَّ َبْعَد ِعدَّ

َوَبْعَد ُمروِر اأْسبوٍع، َذَهَب الجاُر اإِلى ُجحا، َوَطَلَب ِمْنُه اأْن ُيعيَد لَُه الِقْدَر، َفقاَل لَُه ُجحا باِكياً: 

ُق  باً: َكْيَف َتموُت الِقْدُر!؟ َفقاَل ُجحا: اأتَُصدِّ أْمِس! َفقاَل لَُه جاُرُه ُمَتَعجِّ اإِنَّ ِقْدَرَك َقْد ماَتْت بِال�

ُق اأنَّها َتموُت؟! اأنَّ الِقْدَر َتِلُد، َول� تَُصدِّ

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغُة     

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال�  نُجيُب َعِن ال�

َمَك؟  َمِن الَّذي َطَرَق الباَب َعلى الَقْوِم، َوُهْم َياأكُلوَن السَّ

َمِك؟  بَِم اأجاَب اأْشَعُب ِعْنَدما ُسِئَل َعْن َراأيِِه في السَّ

 نَُدلُِّل َعلى ما َياأْتي:

اأ- َذكاِء اأْشَعَب.

ْسكاَف. أديِب ال�إِ ب- َعَدِم َتْصديِق ال�

ج- َدهاِء ُجحا.

ُحُه. ياَرِة، نَُوضِّ أولى اأَدٌب ِمْن اآداِب الزِّ  َوَرَد في الطُّْرَفِة ال�

؟ أديَب بِاأنَُّه ُمْهَتمٌّ بِاإِْصلاِح الُخفِّ ْسكاُف يوِهُم ال�  َكْيَف كاَن ال�إِ



١١٨

 ماذا قاَل ُجحا لِجاِرِه ِعْنَد اإِْرفاِقِه ِقْدراً َصغيَرًة َمَع الِقْدِر الَكبيَرِة الَّتي اْسَتعاَرها؟

 بَِم َتظاَهَر ُجحا ِعْنَدما َطَلَب جاُرُه اإِعاَدَة الِقْدِر لَُه؟

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي:  نَُوضِّ

َمَكُة؟ اأ- اأَتْدروَن ما َتقوُل هِذِه السَّ

ب- اإِنَّ ِقْدَرَك َولََدْت.

 نَُفكُِّر فيما َياأْتي، ثَُم نُناِقُش: 

اأ- نَّجاٌر َيْلَتِزُم بِالَمواعيِد الَّتي َيْقَطُعها َعلى نَْفِسِه اأماَم َزبائِِنِه.

ِد.  ب- اْسَتعاَرْت ِهْنٌد ِكتاباً ِمْن َزميَلِتها، َفحاَفَظْت َعَلْيِه، َواأعاَدْتُه في الَمْوِعِد الُمَحدَّ

آتَِيَة في ُجَمٍل ِمْن اإِنْشائِنا: )الِتهام، َعَلْيَك بِــ، اْسَتعاَر ِمْن(.   نَُوظُِّف الُمْفَرداِت والتَّراكيَب ال�

آتَِيِة: ُح َمْعنى َكِلَمِة )اأَخَذ( في الِعباراِت ال�  نَُوضِّ

، َوَغَمَسُه في الماِء. ْسكاُف الُخفَّ اأ- اأَخَذ ال�إِ

. ْسكاُف ُيْصِلُح الُخفَّ ب- اأَخَذ ال�إِ

ْسكاِف ُمماَطَلَتُه. ج- اأَخَذ ال�أديُب َعلى ال�إِ

آتَِيِة:  نَُبيُِّن نَْوَع كُلِّ اأْسلوٍب ِمَن ال�أساليِب ال�

اأ- اْجَعلوها في َقْصَعٍة.

؛ لُِتْصِلَحُه. ب- اإِنّي اأْعَطْيُتَك الُخفَّ

ُق اأنَّها َتموُت؟! ُق اأنَّ الِقْدَر َتِلُد، َول� تَُصدِّ ج- اأتَُصدِّ



١١9 

 الَقواِعُد اللَُّغويَُّة 

ُمراَجَعُة

آتَِي بُِعْنواِن )َزْرقاُء الَيماَمِة(، ثُمَّ نُجيُب َعّما َيليِه: نَْقَراأُ النَّصَّ ال�

َم  َكلََّف الُمَعلِّموَن ُطّلاَبُهْم بَِتْلخيِص ِكتاَبْيِن ِضْمَن ال�ْسِتْعداِد لُِمساَبَقِة )َتَحّدي الِقراَءِة(؛ َفَقدَّ

َيْت َزْرقاَء؛ لُِزْرَقِة َعْيَنْيها  ِة َزْرقاِء الَيماَمِة، جاَء فيِه:"َزْرقاُء الَيماَمِة َفتاٌة َعَربِيٌَّة، ُسمِّ صاً لِِقصَّ َعْمٌرو ُمَلخَّ

اللََّتْيِن كانَْت َترى بِِهما ِمْن َمسافاٍت َبعيَدٍة. ذاَت َيْوٍم َصِعَدْت َزْرقاُء اإِلى الَقْلَعِة، َفراأْت َشَجراً 

قوها،  َكثيراً َيْنَتِقُل ِمْن َمكاٍن اإِلى اآَخَر، َفاأْخَبَرْت َقْوَمها بِذلَِك؛ َفَعِجبوا ِمْن َقْولِها، َولِكنَُّهْم لَْم ُيَصدِّ

قائِليَن: يا َزْرقاُء، َهْل اأَعْدِت النََّظَر؛ َكْي نَتاأكَّد ِمّما َراأْيِت.

َجِر سائِروَن َوراِكبوَن َيتَِّجهوَن نَْحَونا؛ َفَنَظروا،  اأعاَدْت َزْرقاُء النََّظَر، ثُمَّ قالَْت: ِرجاٌل َتْحَت الشَّ

ثُمَّ قالوا: ل� يا َزْرقاُء، َقْد َخِرْفِت، َوَرقَّ َعْقلُِك، َواأْخَطاأ نََظُرِك هِذِه الَمرَّة، َوَخَدَعْتِك َعْيناِك.

َخيََّم اللَّْيُل، َوَذَهَب كُلٌّ اإِلى داِرِه، َوِعْنَد الَفْجِر، اأْيَقَظ اأولَِئَك النّاَس َجْيٌش َكبيٌر -ذلَِك الَجْيُش 

اأْهِلها، واْسَتْولى َعلى  ِمْن  َفَقَتَل َكثيراً  اللَّدوُد؛  الَيماَمِة  َيقوُدُه َعُدوُّ  ُمَسلٌَّح  َزْرقاُء-  الَّذي راأْتُه  هَو 

أواِن!!". َقْلَعِتِهْم؛ حيَنِئٍذ اأْيَقَن النّاُس ِصْدَق رواَيِة َزْرقاَء، َولَِكْن َبْعَد َفواِت ال�

 نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ما َياأْتي:

 اْسماً َمْرفوعاً بَِعلاَمٍة َفْرِعيٍَّة.

 ُجْمَلًة ِفْعِليًَّة.



١٢٠

 ُمَثًنى َمْرفوعاً.

 َثلاَثَة اأْفعاٍل ماضيًة ُمْخَتِلَفًة في َحَرَكِة الِبناِء.

َل َمْرفوعاً، والثّانَِي َمْنصوباً، والثّالَِث َمْجزوماً. أوَّ  َثلاَثَة اأْفعاٍل ُمضاِرَعًة: ال�

 فاِعلاً جاَء َعلى صوَرِة اْسٍم ظاِهٍر، َمَع اإِْعرابِِه.

 فاِعلاً جاَء َعلى صوَرِة َضميٍر ُمتَِّصٍل.

 َمْفعول�ً بِِه، َمَع َبياِن َعلاَمِة اإِْعرابِِه.



١٢١ 

ْملاُء   ال�إِ

ُمراَجَعُة

نَْقَراأ نَصَّ )اأْبناُؤنا(، ثُمَّ نُجيُب َعّما َيليِه: 

َعَلْيُكْم  َوتَُعلُِّق  َتْنَتِظُركُم،  بِلاُدكُْم   )  ( ْخلاِص  ال�إِ َوَذوو  الُمْسَتْقَبِل،  واأَمُل  الَغِد،  ِرجاُل  اأنُْتْم 

، فالَّذيَن  ِة والَكدِّ اآمال�ً َكبيَرًة، َفلا َتتخاَذلوا ) ( َوثابِروا على َتْحصيِل الِعْلِم، واْصِبروا َعلى الَمَشقَّ

َيْصِبروَن َوُيجاِهدوَن في َطَلِب الِعْلِم اأولِئَك ُهُم الفائِزوَن.

ل�ً ) (  اأْبنائي وَبناتي، اأنُْتم اأولو الِعْلِم ِوالُخلُِق والَفضيَلِة ) ( اأوصيُكْم َونَْفسي بَِتْقوى اللِّه اأوَّ

َوبِالِجدِّ وال�ْجِتهاِد اللََّذْيِن َيْنَبغي اأْن َتْداأبوا َعَلْيِهما ثانِياً. َفَهْل َتكونوَن َعلى َقْدِر الَمْسؤولِيَِّة ) (

 نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ما َياأْتي:

 َثلاَثَة اأْفعاٍل اْشَتَمَلْت َعلى األٍِف تُْكَتُب، َول� تُْنَطُق. 

 اْسَمْيِن فيِهما واٌو َمزيدة.

 اْسَمْيِن َمْوصولَْيِن، َونُميُِّز ِكتاَبَة الّلاِم في كُلٍّ ِمْنها.

 نََضُع َعلاَمَة التَّْرقيِم الُمناِسَبَة َبْيَن كُلِّ َقْوَسْيِن في النَّصِّ الّسابِِق. 



١٢٢

             الَخطُّ 

آتَِيْيِن:  ْقَعِة، َونُلاِحُظ َرْسَم الَحْرَفْيِن ال� آتَِي بَِخطِّ النَّْسِخ، ثُمَّ بَِخطِّ الرُّ عِريَّ ال� نَْكتُب الَبْيَت الشِّ

)ئـ، ف(

             الَخطُّ



١٢3 

 التَّعبيُر 

آتَِيَة بما ل� َيزيُد َعْن اأْرَبَعِة اأْسُطٍر:  َة ال� ُص الِقصَّ نَُلخِّ

ْيِد في نََفٍر ِمْن َعْسَكِرِه، وانَْفَرَد َعْنُهم َمساَفًة َقصيَرًة،  َخَرَج الَحّجاُج ْبُن يوُسَف ذاَت َيْوٍم لِلصَّ

َفَلِقَي اأْعرابِّياً َفساألَُه: َكْيَف سيَرُة الَحّجاِج فيُكْم؟

: َظلوٌم َغشوٌم، ل� َحّياُه اللُّه، ول� َبّياُه. أْعرابِيُّ قال ال�

قاَل لَُه: َفَلْو َشَكْوتُموُه اإِلى اأميِر الُمْؤِمنيَن َعْبِد الَمِلِك.

َفقاَل: ُهَو واللِّه اأْظَلُم ِمْنُه َواأْغَشُم، َفَعَلْيِه لَْعَنُة اللِّه.

، َفاأْرَكبوُه، وانَْصَرَف. أْعرابِيَّ أْعرابيِّ الَحّجاَج، ثُمَّ قاَل لَِعْسَكِرِه: اأْرِكبوا ال� َفاأْغَضَب َكلاُم ال�

اأْرَكَض  ِعْنَدها   ،" الثََّقِفيِّ بُن يوُسَف  الَحّجاُج  َفقالوا: "ُهَو  َرئيِسِهم،  َعْن  أْعرابيُّ  ال� َفساألَُهْم 

رُّ الَّذي  ؟ قال: السِّ أْعرابِيُّ َفَرَسُه َخْلَف الَحّجاِج، َوقاَل: يا َحّجاُج، قال لَُه: مالََك يا اأْعرابِيُّ ال�

َبْيَننا ل� َيْعَلْمُه اأَحٌد؛ َفَضِحَك الَحّجاُج، َوَخّلاُه. 

، بتصرُّف( )محمود زيادة: الحّجاج بن يوسف الثقفيُّ

 

  نشاط:

 بِالرُّجوِع اإِلى اأَحِد َمصاِدِر الَمْعِرَفِة، نَْكُتُب َمْجموَعًة ِمَن النَّواِدِر والطَّرائِِف،  َونَْفراأها اأماَم ُزملائِنا.
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 اأقيُِّم ذاتي:

 َتَعلَّْمُت ِمْن َهِذِه الَْوْحَدِة ما َياأْتي:

النِّتاجات
التَّْقييم

ٌطُمْرَتِفٌع ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

اآداَب  ُمراِعياً  ال�ْسِتماِع،  نُصوِص  اإلى  اأْسَتِمَع  اأْن   -١

ال�ْسِتماِع، َوَفْهَمُه.

َرًة. روَس ِقراءًة َجْهِريًَّة ُمَعبِّ ٢- اأْن اأْقَراأ الدُّ

َة والُجْزئِيََّة ِمْن نُصوِص ال�ْسِتماِع،  أفكاَر العامَّ ٣- اأْن اأْسَتْنِتَج ال�

َوُدروِس الِقراَءِة.

٤- اأْن اأَوظَِّف ُمفَرداٍت َوَتراكيَب َجديَدًة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة.

ْرِفيََّة ِقراَءًة َوِكتاَبًة. ٥- اأْن اأَوظَِّف التَّْطبيقاِت النَّْحِويََّة َوالصَّ

ْملائيََّة بَِشكٍل َصحيٍح. ٦- اأْن اأَوظَِّف الَقواِعَد ال�إِ

ْقَعِة، َمَع ُمراعاِة اأصولِِه. ٧- اأْن اأْكُتَب بَِخطَّي النَّْسِخ َوالرُّ

٨- اأْن اأَوظَِّف التَّْعبيَر في ُجَمٍل ُمناِسَبٍة.

اأْبياٍت ِمْن كُلِّ َقصيَدٍة ِمَن الَقصائِِد  اأْحَفَظ َخْمَسَة  اأْن   -٩

َرِة. الُمَقرَّ

١٠- اأْن اأَتَمثََّل ِقَيماً َواتِّجاهاٍت اإْيجابيًَّة تُجاَه ديني، َولَُغتي، 

َوَوَطني، َوُمْجَتَمعي، َوبيَئتي...
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 المشروع:

 شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط التي يتمكنون خلالها من 

تحقيق اأهداف 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 اأهداف 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�ً- اختيار 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 البعض ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.

٥- اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.

٦- اأن ُيخطّط له مسبقاً.

ثانيًا- وضع خطة المشروع:

يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.



١٢6

 يقتضي وضع الخطة ال�آتية:

١- تحديد ال�أهداف 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.

 ثالثًا- تنفيذ المشروع:

 مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من الحرية، 

نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً، ليس  والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ

اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على  المهم الوصول 

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(.
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 رابعًا-  تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

١- ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، العوائق في تحقيق 

ال�أهداف 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 بالوقت المحدد. ٣- ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ

قبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور بال�رتياح،  ٤- تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ

اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

 يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

 اأهداف المشروع وما تحقّ ق منها.• 

 الخطة وما طراأ عليها من تعديل.• 

 ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.• 

 المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.• 

 المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.• 

 ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.• 

  المشروع:

 نَُنظُّم َمْعِرِضاً ُمْدَرسّياً بُِعنواِن ) َكْي ل� نَْنسى ( ِمْن ِخلاِل َجْمِع صوٍر َعْن َبْعِض الُقرى الِفَلْسطينّيِة   

رة.  الُمَدمَّ



 لجنة المناهج الوزارية  

اأ. عزام اأبو بكرم. فواز مجاهدد. بصري صالحد. صبري صيدم

د. سمية النخالةد. شهناز الفاراأ. عبد الحكيم اأبو جاموساأ. ثروت زيد

م. جهاد دريدي

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج اللغة العربية 

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً( 

د. اإياد عبد الجواد اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان   اأ.د محمود اأبو كتة  

د. سهير قاسم د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت  

اأ. اإيمان زيدان اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

اأ. سناء اأبو بها اأ. رنا مناصرة   اأ. رائد شريدة   اأ. حسان نزال   

اأ.عصام اأبو خليل اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سها طه   

اأ. فداء زكارنة اأ. عمر راضي   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي  

اأ. نائل طحيمر اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم اأ. وعد منصور   

 المشاركون في ورشات عمل الكتاب   

َتمَّ بَِحْمِد اللّه

د. بسام الحاج

اأ. رامي قرارية

اأ. منيرة جبر

اأ. انشراح اأبو حمد

اأ. ماأمون عبد اللّه

اأ. عبير الطميزي

اأ. هالة الحلبي

اأ. اإبراهيم عوض

اأ. سامية خضيزي

اأ. نبيل اإعلاو

اأ. بديعة الزين

اأ. محمود قرمان

اأ. كمال بواطنة

د. صفاء الترك

اأ. سامح ضراغمة

اأ. ميسون عزام

اأ. اإيمان سراحنة 

اأ. محمود جودة

اأ. عمر حسونة

اأ. وفاء عبيد

اأ. اأسامة اأبو غبن

اأ. سيرين اأبو حمد

اأ. نسرين العويسات

اأ. حاتم فارس

اأ. معتز الحاج

اأ. لينا اأبو الهوى


