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تــقــديــم

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

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

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

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

ــات وال�أهــداف.    ــق الغاي ــو لتحقي ــي، ويرن أمان ــس ال� ويلام

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

ــدار،  ــكل اقت ــة ب ــات النوعي ــي تجــاوز تحدي ــع جوانبهــا، بمــا يســهم ف ــة بجمي ــة التعلمي ــة التعليمي ــة عالجــت اأركان العملي خطــة متكامل

ــة  ــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصال ــورط باإشــكالية التشــتت بي ــة، دون الت ــات عصــر المعرف ــى مواجهــة متطلب ــادر عل ــل ق عــداد لجي وال�إ

ــه  ــة فــي وطــن نحمل ــة، وينعــم بالرفاهي ــر اإنســانية وعدال ــه اأكث ــم يكــون العيــش في ــة فــي عال ــى المشــاركة الفاعل وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإل

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 

ــات  ــات والمنطلق ــن ال�أهــداف والغاي ــول� التناغــم بي ــه ليكــون ل ــا كان ل ــو م ــة، وه ــة واقع ــة حقيق ــق هــذه الرؤي ــل تحقي ــة بجع الكفيل

ــاً. ــاً وفكري ــاً وتربوي ــوب معرفي ــق المطل ــة تحق ــراً عــن توليف ــاج تعبي ــت؛ ليكــون النت ــد تاآلفــت وتكامل ــات، فق والمرجعي

ثّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس   

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي  لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

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

ــى مجمــل المخرجــات. ــا عل ذاته

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

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

ــن العمــل.      ــة م ــذه الحال ــن تواصــل ه م

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
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مــقــدمــة

                 فريق التّ�أليف

ــلاُم علــى  ــلاُة َوالسَّ ــِة، َوالصَّ ــَزَل الِكتــاَب بِالَحــقِّ الُمبيــِن، َوَجَعَلنــا ِمــَن النّاِطقيــَن بِاللَُّغــِة الَعَربِيَّ       الَحْمــُد للــِه َربِّ العالَميــَن، الَّــذي اأنْ

ــِد بــِن َعْبــِد اللــِه، َوَعلــى اآلِــِه، َوَصْحِبــِه اأْجَمعيــَن، َوَبْعــُد: َســيِِّد الُمْرَســليَن، ُمَحمَّ

َرِر الَمْكنونَــِة، َوالَكِلمــاِت الَمْوزونَــِة، َوال�أســاليِب  ْعجــاِز َبْحــٌر َيْزَخــُر بِالــدُّ       َفلَُغُتنــا الَعَربِيَّــُة الّســاِمَيُة الَّتــي َتَميَّــَزْت بِالَفصاَحــِة، َوالَبيــاِن َوال�إِ

ْعجاِزيَّــِة، َومــا زالَــْت َتفــي بـِـُكلِّ ُمَتَطلَّبــاِت هــذا الَعْصــِر، َكمــا َوَفــْت بُِمَتَطلَّبــاِت الُعصــوِر الّســابَِقِة.       الَبلاِغيَّــِة، َوال�إِ

راِســيََّة كلَّ اْهِتماماتِهــا،         َوَقــْد َحَرَصــْت ِوزاَرُة الَتربيَّــِة َوالتَّعليــم فــي َدْولَــِة ِفَلْســطيَن -ُمْنــُذ اأَمــٍد َبعيــٍد- َعلــى اأْن تُتابـِـَع َوتولـِـَي الَمناِهــَج الدِّ

راســيِّ الّشــاِمِل. َوهــذا  ــْت بَِتْطويِرهــا، َوراَعــْت َمْفهــوَم الَمْنَهــِج الدِّ هــا بُِخلاَصــِة مــا َيَتواَفــُر لََدْيهــا ِمــْن ِكفايــاٍت َوِخْبــراٍت، فاْهَتمَّ َواأْن َتُمدَّ

ِة فــي ِكتــاٍب  أّوِل- جــاَء فــي اإِطــاٍر َجديــٍد، َيقــوُم َعلــى التَّكاُمــِل َبْيــَن فـُـروِع المــادَّ ــفِّ الّســابِِع- الَفَصــِل الّدراســيِّ ال� ِكتــاُب اللَُّغــِة الَعَربيَّــِة لِلصَّ

واِحــٍد، ُيَؤلـِـُف َبْيــَن فُروِعهــا الُمْخَتِلَفــِة، َوُيْبــِرُز غاياتِهــا؛ ِمــا َيْجَعــُل فيــِه َتْيســيراً َعلــى الطََّلَبــِة َوالُمَعلِّميــَن، َوَيْجَعــُل الطّالـِـَب ِمْحــَوراً ُمِهّمــاً 

ــِة  ــَة فــي نُفــوِس اأْبنائِنــا الطََّلَبــِة؛ لِلتَّاأكيــِد َعلــى الُهويَّ ــَة َوالَوَطِنيَّ ــِة. َكمــا اأنَّ هــذا الِمْنهــاَج َيُبــثُّ الــّروَح الّدينيَّ ــِة التََّعلُِّميَّ ــِة التّعليميَّ فــي الَعَمليَّ

ْســلاِميِّ الَعَربـِـيِّ النّابـِـِع ِمــْن َوثيَقــِة ال�ْســِتْقلاِل الِفَلْســطيِنيِّ عــاَم ١9٨٨م. الِفَلْســطينيَِّة، َواْمِتداِدهــا ال�إِ

ــِب  ــْدَرَة الطّالِ َرِة؛ لَِتقيــَس قُ ــرَّ ــْعِريَِّة الُمَق ــِة َوالشِّ ــٍة بِالنُّصــوِص النَّْثِريَّ ــٍة َوثيَق ــاُب نُصــوَص اْســِتماٍع ذاَت ِعلاَق ــَن هــذا الِكت ــْد َتَضمَّ        َوَق

ــٍة، َونَمــاِذَج لِلَخــطِّ الَعربــيِّ  ــَن نُصوصــاً نَْثِريَّــًة َوِشــْعِريًَّة َمْتبوَعــًة بَِقضايــا نَْحِويَّــٍة َواإْملائِيَّ َعلــى ال�ْســِتماِع، َواْمِتــلاِك الَمْعلومــاِت. َكمــا َتَضمَّ

ــٍد، َوجــاَء ذلــك َبْعــَد َعــْرٍض  ْقَعــِة فــي نِهاَيــِة كُلِّ َدْرٍس، َونَمــاِذَج لِِكتاَبــِة ُجَمــٍل فــي التَّعبيــِر بَِشــْكٍل َجيِّ َتْشــَتِمُل َعلــى َخطَّــي النَّْســِخ َوالرُّ

ــْعرّي َمْتبوعــاً بِاأْســِئَلِة الَفْهــِم َوالتّْحليــِل َواللَُّغــِة، ثُــمَّ الَقواِعــِد اللَُّغِويـّـِة الَّتــي َتْعَتِمــُد َعلــى النَّــصِّ فــي الغالـِـِب ِعْنــَد َوْضــِع  لِلنَّــصِّ النَّْثــرّي، اأْو الشِّ

.) أديــِب، َوَبْعــِض اأْفــكاِر النَّــصِّ ال�أساِســيَِّة َتْحــَت ُعْنــواِن: )َبْيــَن َيــَدِي النَّــصِّ شــاَرُة اإِلــى الّشــاِعِر اأِو ال� أْمِثَلــِة، َوالتَّْطبيــِق َعَلْيهــا، ثُــمَّ ال�إِ ال�

ِة، َوالطَّريَقــِة فــي َثنايــا هــذا الِكتــاب، ِمــْن ِخــلاِل َرْبــِط  ــِد الُمفيــِد فــي المــادَّ       َوَقــْد َحــَرَص الُمَؤلِّفــوَن َعلــى التَّْجديــِد، َوَتْقديــِم الَجيِّ

رامــا فــي الِمْنهــاِج. َواأَملُنــا َمْعقــوٌد َعلــى اإِْخوانِنــا الُمَعلِّميــَن، َواأَخواتِنــا الُمَعلِّمــاِت فــي َتاأْكيــِد  الطّالــِب بِواِقِعــِه، َوَتوظيــِف التِّكنولوجيــا، َوالدَّ

ــُز اأْبناَءنــا نَْحــَو التََّعلُّــِم، َوتُثيــُر َمكاِمــَن َمواِهِبِهــْم، َوَتْكِشــُف َعــْن قُُدراتِِهــْم فــي التَّْحصيــِل  هــذا ال�تِّجــاِه لَــدى الطََّلَبــِة، َوَجْعِلــِه َوســيَلًة تَُحفِّ

دونــا بَِمْلحوظاتِِهــْم، واْقِتراحاتِِهــْم؛ لَِتْطويــِر الِكتــاِب َحتَّــى َيِصــَل  ، َوالنَّْهــِل ِمــْن َمعيــِن الِعْلــِم الَّــذي ل� َيْنُضــُب، اآِمليــَن ِمْنُهــْم اأْن ُيَزوِّ الِعْلِمــيِّ

اإِلــى الُمْســَتوى الَماأْمــوِل، راجيــَن ِمــَن اللــِه اأْن َيَتَقبَّــَل َعَمَلنــا هــذا، َواأْن َيْجَعَلــُه خالِصــاً لَِوْجِهــِه الَكريــِم.

 َواللُه ِمْن َوراِء الَقْصِد، َوُهَو الهادي َوالُموفُِّق اإِلى كُلِّ َخْيٍر. 
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النِّت�ج�ُت:
ِل ِمــْن هــذا الِكتــاِب، والتَّفاُعــِل َمــَع  أوَّ ـُع ِمــَن الطَّلَبــِة َبْعــَد ال�نِْتهــاِء ِمــَن الُجــْزِء ال� ُيَتَوقَـّ
أْرَبِع )ال�ْســِتماِع، والِقــراَءِة، والِكتاَبِة،  أنِْشــَطِة، اأْن َيكونــوا قاِدريــَن َعلــى توظيــِف الَمهــاراِت ال� ال�

ــْن ِخــلاِل: ــِة(، فــي ال�تِّصــاِل والتَّواُصــِل ِم والُمحاَدَث

ال�ْسِتماِع بِتفاُعٍل َمَع ال�ْحِتفاِظ بِاأْكَبِر َقْدٍر ِمَن الَحقائِِق َوالَمفاهيِم.- ١

التََّعرُِّف اإِلى نُْبَذٍة َعِن النُّصوِص، َوُمَؤلِّفيها.- ٢

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة.- 3

ئيَسِة فيها.- ٤ أْفكاِر الرَّ اْسِتْنتاِج ال�

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة.- 5

أْفكاِر الَفْرِعيَِّة لِلنُّصوِص َوالَقصائِِد.- 6 اْسِتْنتاِج ال�

َتْوضيِح َمعاني الُمْفَرداِت، َوالتَّراكيِب الَجديَدِة.- 7

ْعِريَِّة.- ٨ اْسِتْنتاِج الَعواِطِف الواِرَدِة في النُّصوِص الشِّ

ْعِر الُحرِّ.- 9 ِحْفِظ ِستَِّة اأْبياٍت ِمْن كُلِّ َقصيَدٍة َعموِديٍَّة، َوثمانَِيِة اأْسُطٍر ِمْن كُلِّ َقصيَدٍة ِمَن الشِّ

يجابِيَِّة الواِرَدِة في النُّصوِص.- ١٠ َتَمثُِّل الِقَيِم َوال�تِّجاهاِت ال�إ

ْرِفيَِّة الواِرَدِة في الَقواِعِد اللَُّغِويَِّة.- ١١ التََّعرُِّف اإِلى الَمفاهيِم النَّْحِويَِّة َوالصَّ

َعًة.- ١٢ ْرِفيَِّة في ِكتاباتِِه َوِسياقاٍت َحياتِيًَّة ُمَتَنوِّ َتْوظيِف التَّْطبيقاِت النَّْحِويَِّة َوالصَّ

َفِة َرْسماً َصحيحاً.- ١3 َطِة َوالُمَتَطرِّ َرْسِم الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ

ْقَعِة.- ١٤ ِكتاَبِة نَماِذَج ِمْن َخطَِّي النَّْسِخ َوالرُّ

التََّعرُِّف اإِلى َعناِصِر الِفْقَرِة.- ١5

ِكتاَبِة ِفْقَرٍة في َمْوضوٍع ُمَعيٍَّن.- ١6



ِبيَُّة ل� َتضيُق ِب�لتَّْكرارِ. اللَُّغُة الَعَر



٢

َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )الرَّْحَمُة(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة:  

نْساَن َعلى الرَّْحَمِة. ١- نَُسّمي َثلاَث ِفئاٍت َحثَّ فيها الكاتُِب ال�إِ

٢- َرَسَم الكاتُِب صوَرًة لِلرَّْحَمِة، نَْذكُُر َبْعَض َمظاِهِر هِذِه الّصوَرِة. 

أْرِض؟  3- ماذا َيَتَرتَُّب َعلى َتْحقيِق الرَّْحَمِة َبْيَن الَبَشِر في ال�

٤- نَْذكُُر َمواِقَف َتَتَمثَُّل فيها الرَّْحَمُة في َحياِة النّاِس.

5- َعلاَم َيُدلُّ َقْوُل الكاتِِب: »اْرَحِم الجاِهَل، ل� َتَتَحيَّْن فُْرَصَة َعْجِزِه َعِن ال�نِْتصاِف لَِنْفِسِه«؟

ْبِح ِمداَد الظَّلاِم«.  ُح ِعباَرَة: »َكما َيْمحو لِساُن الصُّ 6- نَُوضِّ

. 7- نََضُع ُعْنواناً اآَخَر لِلنَّصِّ

ال�ْسِتم�ُع:

الَوْحَدُة ال�أولى
َرْحَمُة اللِه ِبِعب�ِدِه
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َرْحَمُة اللِه ِبِعب�ِدِه

َمْعِرَفــُة الَعْبــِد بَِرْحَمــِة اللــِه الَّتــي َوِســَعْت كُلَّ َشــْيٍء َتْســُكُب فــي َقْلِبــِه الطَُّماأْنيَنــَة َوالّراَحــَة فــي اأْحوالـِـِه    

ــَة الَعظيَمــَة الَّتــي َتــُدلُّ  ل�ئـِـَل الَكْونِيَّ كُلِّهــا، َســّرائِها، َوَضّرائِهــا، َفِمــْن َرْحَمــِة اللــِه َتعالــى بِالنّــاِس، اأنَّــُه اأقــاَم الدَّ

ِتــِه، َوقُْدَرتـِـِه، َوَتْدبيــِرِه، َولـَـْم ُيَكلِّْفُهــُم ال�ْهِتــداَء اإِلَْيــِه، َوِعباَدتـِـِه بُِعقولِِهــْم َوْحَدهــا، َواإِنَّمــا  َعلــى َعَظَمِتــِه، َوَوْحدانِيَّ

، َوِحيَنِئــٍذ  فوُهــْم بَِربِِّهــْم، َوُيَزيِّنــوا َحياَتُهــْم بِالَحــقِّ ُســَل؛ لُِيَعرِّ أنِْبيــاَء، َوالرُّ اأْوَضــَح لَُهــُم الطَّريــَق؛ بـِـاأْن َبَعــَث لَُهــُم ال�

آيــاُت الَّتــي َبْيــَن اأْيدينــا ِمــْن ســوَرِة  ُتُهــْم َفَيْســَتِحّقوا الِعقــاَب. َوال� اإِّمــا اأْن ُيْؤِمنــوا َفَينالــوا الثَّــواَب، اأْو َتْســُقَط ُحجَّ

فاِطــٍر تُعالِــُج َهــذا الَمْوضــوَع.

زب ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   
ۇ          ڭ   ڭ   ڭ     ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ  
ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ      ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ې  ې  ې  ى  ى     ائ  ائەئ  ەئ  وئ          وئ      ۇئ  ۇئ   
ی     ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ     
مب   خب   جبحب   يئ    ىئ   مئ    جئحئ   ی   ی  
ڀ   ڀ   پ   پپ   پ    ٻ   ٻ          ٻ   ٻ   ٱ   ىب   
ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   
ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  
چ     چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   
ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ  
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ            ژ   ڈ         ڈ    ڎ  
ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

ق�ل تع�لى:

نْســاَن،  الَغــروُر: مــا َيْخــَدُع ال�إِ
ُه ِمــْن مــاٍل، اأْو جــاٍه، اأْو  َوَيَغــرُّ

َشــْهَوٍة.

تُؤَفكوَن: تُْصَرفوَن َعْن ِعباَدتِِه
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُِجيُب َعِن ال�  اأوَّ
حيَحِة فيما َياأْتي:  ١- نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز الِ�إجاَبِة الصَّ

 اأ- ما الَمْقصوُد بِالَوْعِد في َقولِِه تعالى: )اإِنَّ َوْعَد اللِه َحقٌّ(؟
ْزُق.                ٢- الَبْعُث، َوالَجزاُء.            ١- الرِّ

. ٤- اإِْهلاُك الَعُدوِّ     3- الَمْوُت.            
آياِت؟ َر اللُه تعالى ِمْنُهما النّاَس في ال�  ب- ما الَعُدّواِن اللَّذاِن َحذَّ

نْيا.            ١- الماُل، َوالنِّساُء.                ٢- النَّْفُس، َوالدُّ

ْيطاُن. نْيا، َوالشَّ أْمواُل.                   ٤- الدُّ ْيطاُن، َوال�    3- الشَّ
 ج- َمِن الُمخاَطُب في َقْولِِه َتعالى: )فلا َتْذَهْب نَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسراٍت(؟

لاُم.    ٢- موسى، َعَلْيِه السَّ ٌد ¶.            ١- النبيُّ ُمَحمَّ

نْساُن العاصي. ٤- ال�إِ نْساُن الُمْؤِمُن.              3- ال�إِ

ُهمــا؟ مــا  َعِظيَمَتْيــِن،  بِِصَفَتْيــِن  أولــى  ال� آَيــِة  ال� فــي  نَْفَســُه  َتعالــى  اللــُه  َوَصــَف   -٢ 

ذلِــَك. ــُح  نُوضِّ الِقياَمــِة،  َيــْوَم  َوالكاِفــِر  الُمْؤِمــِن،  ِمــَن  كُلٍّ  َجــزاَء  الّســابَِعُة  آَيــُة  ال� ــُن  تَُبيِّ  -3 

نْســاِن. ــْيطاِن لِلاإ اِدَســِة َمْظَهَرْيــِن ِمــْن َمظاِهــِر َعــداَوِة الشَّ آَيَتْيــِن الخاِمَســِة، َوالسَّ  ٤- نَْســَتْخِرُج ِمــَن ال�

5- نَْشَرُح َقْولَُه َتعالى: )َما َيْفَتِح اللَُّه لِلنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفَلا ُمْمِسَك لََها َوَما ُيْمِسْك َفَلا 

    ُمْرِسَل لَُه ِمْن َبْعِدِه(.

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

ًة )يا اأّيُّها النّاُس(، َولَْم َتُخصَّ الَّذيَن اآَمنوا )يا اأيُّها الَّذيَن اآَمنوا(؟ آياُت النّاَس عامَّ  ١- لَِم خاَطَبِت ال�
َذلِــك. ـُل  نَُعلِـّ الِــِح,  الصَّ بِالَعَمــِل  يمــاَن  ال�إِ ــابَِعِة  السَّ آَيــِة  ال� فــي  _تعالــى_  اللــُه  َقــَرَن   -٢ 

ُح ذلَِك. آَيِة ال�أولى؟ نَُوضِّ 3- َهْل ُهناَك َعلاَقٌة َبْيَن اْسِم الّسوَرِة، َوال�
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أْسلوُب:  ثالَِثاً- اللَُّغُة وال�

َنْتُه:                                                                                                                                    أْسلوِب الَّذي َتَضمَّ آَيِة، َوال� ١- نَُوفُِّق َبْيَن ال�
        

أْمُر        ال� اأ- قاَل َتعالى: )َفَلا َتْذَهْب نَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت(    

النِّداُء   ا(        ب- قاَل َتعالى: )َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّ
النَّْهُي            )  ج- قاَل َتعالى: )َيا اأيَُّها النَّاُس اإِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ
ال�ْسِتْفهاُم  د- قاَل َتعالى: )َهْل ِمْن َخالٍِق َغْيُر اللَِّه َيْرُزقُُكْم(    

ْرُط             الشَّ

، سوُء(. آتَِيِة: )ُمْرِسَل، ُيِضلُّ آياِت اأْضداَد الَكِلماِت ال�  ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن ال�

3- نَْذكُُر ُمْفَرَد كُلٍّ ِمْن: )ُرُسٌل، اأْجِنَحٍة، الّصالَِحاِت(.
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ِمْن َوْحِي الَحَرَمْيِن
د ُمْصَطفى َحم�م – ِمْصر      ُمَحمَّ

َوَمَشْيـُت َحْيـُث َمشـى النَِّبيُّ َواآلُــُه ـَـْســــُت نـــــوَر اللِّه َجــلَّ َجــلالُـُه اآن -١
ـَيالُــُه َواأَعـــزَّ مـــا َيـْسـمــو اإِلَــْيـِه خ َوَبَلْغـُت اأْحـسـَن مـا َتَمـنّى ُمْسـِلٌم -٢
اإِْدبـــــــــــاُرُه َعـــنّي َول� اإِْقــبــــــــالُـُه ُمكِّْنُت ِمــْن َحظّي َفَلْيـَس بِشاِغلـي -3
لِلِّه طـــــاَب خـِـتـــاُمــــــُه َومــــاآلُـــُه َمــْن َيْخَتـِتـْم َسـَفَر الَحـيـاِة بِـَرْجـَعـٍة -٤
اآواُه َبـْيــتـُـَك لَــْم َتــِخــْب اآمــالُـــُه يــا َربِّ َقــْد َبلَّْغـَتـنـي اأَمـلـي َوَمــْن -5
ل� َرْوُعـــــــُه بـــــــاٍق َول� ِزلْـــــــزالُـــُه  اأنَْزلْـَت فـي الَقْلِب اللَّهيـِف َسكيـَنـًة -6

َولـُِكـلِّ شــاٍد فـــي الـــَورى اأْمـثـالـُُه هذا الِحمى َقـْد كُْنـُت َبْعـَض َحماِمـِه -7
آِل اأْو اأنـــا اآلُـــُه لـــي ِمـــْن ِكـــراِم ال� ـَمـــــاُم اإِلَــيَّ َحـتّى ِخـْلـُتـُه اأنِــَس الح -٨
اللُّه َربّي َوْهـــــَو اأْرَحــــُم راحـــِــــــٍم تُْغني الَحجيـَج َعـِن الـظِّـلاِل ِظـلالـُُه -9
ـَـوالـُـُه ُسْبـحـاَن َربّي ل� َيـغـيــُض ن ُه واأنَْلـَتـنـي َشَرَف الـطَّـــواِف َوِعــزَّ -١٠
َعــــنّا مـاآســـــي َيـْوِمــنــــا َوَوبــالُــــُه يـا َربِّ األـِزْمنا ِصـراَطــَك َتـْنـَصـِرْف -١١

ُح ذلَِك.  ُل الِمْنهاَج الَّذي َيسيُر َعَلْيِه الُمْسِلُم في َحياتِِه. نوضِّ أوَّ ١- ُيَمثُِّل الََبْيُت ال�

٢- ناجى الّشاِعُر َربَُّه في َعَدٍد ِمْن اأْبياِت الَقصيَدِة: 

اأ- اأْيَن كاَن الّشاِعُر ِعْنَدما ناجى َربَُّه؟

ب- نَُبيُِّن َمظاِهَر هِذِه الُمناجاِة. 

3- ماذا َدعا الّشاِعُر َربَُّه في الَبْيِت الحادي َعَشَر؟ 

اآنَْسُت: َراأْيُت. 

اإْدباُرُه: َذهاُبُه. 

ماآلُُه: َمْرِجُعُه.

ُر.  اللَّهيُف: الَحزيُن والُمَتَحسِّ

الرَّْوُع: الَخْوُف. 

ِخلُتُه: َحِسْبُتُه. 

ل� َيغيُض: ل� َيْنُقُص.

َدُة، َوسوُء العاِقَبِة.  الَوباُل: الشِّ

الُمن�َقَشُة:

، قاَل هِذِه الَقصيَدَة في اأْثناِء َتاأْديِتِه َفريَضَة الَحجِّ عاَم ١957م. د ُمْصَطفى َحمام شاِعٌر ِمْصريٌّ ُمَحمَّ  

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ



٧

ُر: َنَتَذكَّ

١- َعلاماُت ال�ْسِم: ِهَي قُبوُل )ال( التَّْعريِف، اأْو التّْنويِن، اأْو ُدخوُل َحْرِف الَجرِّ َعَلْيِه.

مائـِـُر،  (، َوالُمَعــرَُّف بـِــ )ال(، ِمْثــُل: )الِكتــاُب(، َوالضَّ أْســماِء: الَعَلــُم، ِمْثــُل: )َعلــيٌّ ٢- نََتَذكـّـُر ِمــْن اأنْــواِع ال�

ــُل: )الَّــذي،  ــُة، ِمْث أْســماُء الَمْوصولَ ــُل: )هــذا، هــِذِه(، َوال� شــاَرِة، ِمْث ــَت(، َواأْســماُء ال�إِ ــَو، اأنْ ــا، ُه ــُل: )اأن ِمْث

ــٍة، ِمْثــُل: )ســاَحُة الَمْدَرَســِة(. الَّتــي(، َوالُمضــاُف اإِلــى َمْعِرَف

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

َعلام�ُت ال�ْسِم )ُمراَجَعٌة(

 : ٤- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

ب- َكِلَمَتْيِن ُمَتراِدَفَتْيِن.  َتْيِن.      اأ- َكِلَمَتْيِن ُمَتضادَّ

5- نوظُِّف َكِلَمَتْي: )َيْسمو، َوَسكيَنًة( في ُجَمَلَتْيِن ُمفيَدَتْيِن ِمْن اإِنْشائِنا.

ُح َجماَل التَّْصويِر في الَبْيِت الثّاِمِن. 6- نَُوضِّ

التَّْدريب�ُت

آتَِيَة َحَسَب الَجْدَوِل: أْسماَء ال� ل�ً- نَُصنُِّف ال� اأوَّ

الفائُِز، الَّذي، ثِماُر الِعْلِم، اإِْبراهيُم، هِذِه، ُهَو.

ال�أْسم�ُء الَمْوصوَلُة ش�َرِة اأْسم�ُء ال�إِ م�ئُِر )ُمْنَفِصَلٌة َوُمَتِصَلٌة(  الضَّ الُمَعرَُّف ِبـ )ال( التّْعريِف  اْسُم الَعَلِم

     

     

ثانِياً- نََضُع اْسماً ُمناِسباً في الَفراِغ الُمناِسِب فيما َياأْتي:

اأ- اأْعِجَب الحاِضروَن بِالطُّّلاِب  نََجحوا.

ب- ساحاُت  واِسَعٌة.

ج-    الرَُّجُل اأميٌن. 



٨

أْسماَء، َونَُبيُِّن نَْوَع كُلٍّ ِمْنها: آتَِيَة، َونَْسَتْخِرُج ِمْنها ال� آَيَة الَكريَمَة ال� ثالِثاً- نَْقراأ ال�

لَِك ۗ إِنََّما َيَْش اللَّـَه ِمْن ِعبَاِدهِ 
ٰ
َوانُُه َكَذ

ْ
ل
َ
ْنَعاِم ُمْتَِلٌف أ

َ ْ
َواِبّ َوال قاَل َتعالى: زب َوِمَن انلَّاِس َوادلَّ

)فاطر: ٢٨( ُعلََماُء ۗ إِنَّ اللَّـَه َعِزيٌز َغُفوٌررب	
ْ
ال

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا: أْسماَء ال� رابِعاً- نوظُِّف ال�

الَّذي، ُعَمُر، هُؤل�ِء، ِكتاٌب، اللَّواتي، التَّعاُوُن.

َطُة َعلى َنْبَرٍة  الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

 َنْقراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َوَنلاِحُظ الَكِلم�ِت الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط فيم� َي�أْتي:

ــَن كُلَّ  ــوا ُمْطَمِئنّي ــَة، َواأْن َيكون ــِذِه الرِّعاَي روا ه ــدِّ ــَئِة اأْن ُيَق ــى النّاِش ــْم، َوَعل ــِة اآبائِِه ــاُء بِِرعاَي أْبن ــى ال� »َيْحظ
ــاِن«. أْحي ــِض ال� ــي َبْع ــَوِة ف ــَعروا بِالَقْس ــْو َش ــْم، َولَ ــْم َوَعْطِفِه ــى َحنانِِه ــاِن اإِل ال�ْطِمْئن

ــذا  ــِطها؛ لِ ــي َوَس ــاَءْت ف ــا، َوج ــي بِنائِه ــَزُة ف ــِت الَهْم ــوٌط َدَخَل ــا ُخط ــي َتْحَته ــاِت الَّت ــُظ اأنَّ الَكِلم نُلاِح

ــْت َعلــى  ــذا كُِتَب ــَزَة جــاَءْت َمْكســورًة، اأْو َمْســبوَقًة بَِكْســٍر؛ لِ ــَطَة، َونُلاِحــُظ اأنَّ الَهْم ــَزَة الُمَتَوسِّ َيِت الَهْم ُســمِّ

ــَرٍة. نَْب

ْملاُء:  ال�إِ

اإِض�َءٌة اإِْملائِيٌَّة:  

َطُة تُْكَتُب َعلى نَْبَرٍة، اإِذا كانَْت َمْكسوَرًة، اأْو كاَن ما َقْبَلها َمْكسوراً. 	  الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

تِها تَُرتَُّب َكما َياأْتي:	  الَحَركاُت َحَسَب قُوَّ

 اأ- الَكْسَرُة، َوتُناِسُبها الياُء )النَّْبَرُة(: )ئـ(، ِمْثُل: )هائٌِل(.

ُة، َوتُناِسُبها الواو )ؤ(، ِمْثُل: )َتفاُؤٌل(، مَّ  ب- الضَّ

كوُن اأْضَعُف ِمَن الَحَركاِت كُلِّها. ألُِف )اأ(، ِمْثُل: )َساأَل(، َوالسُّ  ج- الَفْتَحُة، َوَتناِسُبها ال�
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ْملائِيَُّة التَّْدريب�ُت ال�إِ

آتَِيَة:  ل�ً-  نَْجَمُع الُمْفَرداِت ال� اأوَّ

)فُؤاٌد، ِرسالٌَة، ُسؤاٌل، َوسيَلٌة(.   

آتَِيَة، َونُراعي ِكتاَبَة الَهْمَزِة فيها: ثانِياً- نَِصُل الُحروَف ال�

ي  ٌر .      ١-   زَ  ِء  

ذَ  َن   ـٌة. ْء   ِم     -٢     

ُل.  ِء   ا        3-   اأ  و 

ءْ  ٌر.        ٤-   بـِ  

ـٌة. َء   ِن   ـْ   تَ  ه   -5     

ثالِثاً- نَْملاأ الَفراَغ بَِشْكِل الَهْمَزِة الُمناِسِب فيما َياأْتي: 

١- ُزْرنا َعَدداً  ِمْن اأْصِدقا ـــــــ نا في ُمحاَفَظِة الَخليِل.  

٢ - هِذِه الُعْمَلُة ِمْن فـِ ــــــــ ـِة َعْشَرِة َدنانيَر.    

3 - اأْثنى الُحضوُر َعلى الفا ـــــــ زيَن.     
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: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة بَِخطِّ الرُّ ًة بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ

الِفْقَرُة

التَّْعبيُر: 

)الَعَلُق: 3-٤(

اأوَّل�ً- َمْفهوُم الِفْقَرِة:

الِفْقــَرُة: َمْجموَعــٌة ْمــِن الُجَمــِل الُمَترابَِطــِة َوالُمَتَسْلِســَلِة َتَسْلُســلاً َمْنِطِقّيــاً لَِتْطويــِر الِفْكــَرِة الّرئيَســِة، َوَتْبــَداأ   

بَِســْطٍر َجديــٍد، َوَتْنَتهــي بَِعلاَمــِة َتْرقيــٍم ُمناِســَبٍة.
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ث�نِيً� - َمْبنى الِفْقَرِة: 

آتَِيِة: ُن الِفْقَرُة ِمَن الَعناِصِر ال�أساِسيَِّة ال� َتَتَكوَّ  

ئيَسَة الَّتي َسُتَركُِّز َعَلْيها - ١ ُن الِفْكَرَة الرَّ الُجْمَلِة الِمْفتاِحيَِّة )الّضابَِطِة(: َتاأْتي غالِباً في بِداَيِة الِفْقَرِة، َوَتَتَضمَّ
الِفْقَرُة َحتّى نِهاَيِتها.

ُحها.- ٢ ُن اأْفكاراً َفْرِعيًَّة َتْدَعُم الُجْمَلَة الِمْفتاِحيََّة بِِعّدِة ُطُرٍق، َوتَُوضِّ الُجَمِل الّداِعَمِة: َمْجموَعٌة ِمَن الُجَمِل َتَتَضمَّ

الُجْمَلِة الِختاِميَِّة: َيِجُب اأْن َتْربَِط الُجْمَلُة الِختاِميَُّة في الِفْقَرِة الُجَمَل َبْعَضها بَِبْعٍض، َوالُجْمَلُة الِختاِميَُّة - 3

َمِة، َوَيِجُب اأْن تُِقرَّ الُجْمَلُة الِختاِميَُّة بِالنِّقاِش الَّذي سَبَقَها،  َحَة في ُجْمَلِة الُمَقدِّ ُز الِفْكَرَة الُمَوضَّ الَجيَِّدُة تَُعزِّ

َوتَُذكَِّر القاِرَئ بِاأَهِميَِّتها.

 : ث�لِثً�- َنموَذٌج َتْطبيقيٌّ

ــْن  ــَي ِم ــرُّوِح، َوه ــاَرُة ال ــِس، َوَطه ــاُء النَّْف ــَي َصف ــِلِم، َوِه ــلاِق الُمْس ــْن اأْخ ــٌل ِم ــٌق اأصي ــُة ُخلُ »الرَّْحَم  

ــاِس،  ــَع النّ ــَنِة َم ــِه الَحَس ــِلُم بُِمعاَمَلِت ــراُف: 56(، والُمْس أْع ٍء« )ال� ــَعْت ُكَّ َشْ ــي وَِس ــِه َتعالــى: »ورَْحَ ِصفــاِت اللّ

َبــٍة، َوروٍح طاِهــَرٍة، فالرَّْحَمــُة ل� تُفــاِرُق َقْلَبــُه؛  ــُق هــذا الَمْبــَداأ؛ َفُهــَو دائِمــاً فــي نَْفــٍس َطيِّ ــرِّ ُيَطبِّ واْبِتعــاِدِه َعــِن الشَّ

ــا«. ــا َجميِعه ــي اأْحوالِن ــِة ف ــَق الرَّْحَم ــَل ُخلُ ــا اأْن نََتَمثَّ ــذا َعَلْين لِ

التَّْحليُل:

  الُجْمَلُة الِمْفتاِحّيُة ِهَي: الرَّْحَمُة ُخلٌُق اأصيٌل ِمْن اأْخلاِق الُمْسِلِم.

  الُجَمــُل الّداِعَمــُة، َوِهــَي: َصفــاُء النَّْفــِس، َوَطهــاَرُة الــّروِح،... َوالُمْســِلُم بُِمعاَمَلِتــِه الَحَســَنِة َمــَع النّــاِس... 

ــُق هــذا الَمْبــَداأ... فالرَّْحَمــُة ل� تُفــاِرُق َقْلَبــُه. ُيَطبِّ

  الُجْمَلُة الِختاِميَُّة: لِذا َعَلْينا اأْن نََتَمثََّل ُخلَُق الرَّْحَمِة في اأْحوالِنا َجميِعها.

 

َنرِجُع اإِلى الُقْراآِن الَكريِم، َوَنْسَتْخِرُج ِمْنُه َعْشَر اآي�ٍت َتُدلُّ َعلى اإِْبداِع اللِه َنش�ٌط:

في َخْلِقِه َغْيَر م� َوَرَد في َدْرِس الِقراَءِة.
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الَوْحَدُة الثّ�نَِيُة
 فَِلْسطيُن َقْلُب ال�أمَِّة

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )ال�أم�ِكُن الّديِنيَُّة َوالتُّراثِيَُّة في َعّك�(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليه:

١- اأْيَن َتَقُع َمديَنُة َعكّا؟

٢- َتَميََّزْت َعكّا بَِمْظَهٍر ُعْمرانِيٍّ رائٍِع. نَُبيُِّن هذا الَمْظَهَر.

أماِكِن الّديِنيَِّة َوالتُّراثِيَِّة في َمديَنِة َعكّا. 3- نَُسّمي اأَهمَّ ال�

٤- ُيَعدُّ َمْسِجُد )الَجّزاِر( ِمْن اأْشَهِر َمساِجِد َعكّا. نَُبيُِّن اأْسباَب ذلَِك.

5- َوَضَعْت نَْكَبُة ١9٤٨م َحّداً ل�ْزِدهاِر الَمديَنِة َبْعَد اْحِتلالِها، نَُعلُِّل ذلَِك. 

ْيتونِِة بِهذا ال�ْسِم؟ َي َمْسجُد الزَّ 6- لِماذا ُسمِّ

7- نَْذكُُر اأْسماَء َخْمِس ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيٍَّة ساِحِليٍَّة.

ِة( َمكانََة ِفَلْسطيَن الّروِحيََّة َوالُجْغراِفيََّة، َوُيَبيُِّن َعراَقَتها الّضارَِبَة في ُجذوِر  أمَّ ُيْبِرُز نَصُّ )ِفَلْسطيُن َقْلُب ال�  

ْوَء َعلى َمديَنِة الُقْدِس، َوَعراَقِتها، َوَمكانَِتها في نُفوِس الُمْسِلميَن،  ِة النّابُِض، َوُيلقي الضَّ أمَّ التّاريِخ؛ َفِهَي َقْلُب ال�

أَمَل  َوالَمسيِحّييَن، َوالَخَطِر الّذي اأحاَق بِها في الماضي، َوما َتَتَعرَُّض لَُه في الحاِضِر ِمْن َتْهويٍد، ثُمَّ َيغِرُس فينا ال�

َوالَيقيَن بَِعْوَدِة الُقْدِس اإِلى سابِِق َعْهِدها.

ال�ْسِتم�ُع:
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َعَبــُق  ِمْنهــا  َيفــوُح  النّابِــُض،  ــِة  أمَّ ال� َقْلــُب  ِهــَي       ِفَلْســطيُن 

اأْجَمــَع،  َبْيــَن ُدَوِل العالَــِم  َوَتَتَمتَّــُع بَِمكانَــٍة َكبيــَرٍة  التّاريــِخ َواأصالَُتــُه، 

اأريحــا  َمديَنــُة  َوفيهــا  َوُجْغراِفيَّــٌة،  َوتاريِخيَّــٌة،  ديِنيَّــٌة،  َمكانَــٌة  َفَلهــا 

ِمــْن  الُجْغراِفيَّــُة  ِفَلْســطيَن   يَّــُة  اأَهمِّ َوَتْنُبــُع  العالَــِم،  فــي  َمدينــٍة  اأْقــَدُم 

َواإِْفريقيــا.  اآســيا،  َتــْي  قارَّ َبْيــَن  َوْصــٍل  َهْمــَزَة  ُيَعــدُّ  ـذي  الَـّ  َمْوِقِعهــا 

أنِْبياِء، َوَمْلَجُؤُهُم  ــماِويَِّة، َوَمْهُد ال�       اإِنَّ ِفَلْســطيَن اأْرُض الرِّســال�ِت السَّ

ــريَفْيِن )الَمْســجُد  الَحصيــُن، َوفيهــا اأولــى الِقْبَلَتْيــِن، َوثالـِـُث الَحَرَمْيــِن الشَّ

أْقصــى الُمبــاَرُك(، الَّــذي اإِلَْيــِه اأْســِرَي بِالرَّســوِل -َصلـّـى اللـّـُه َعَلْيــِه َوَســلََّم-  ال�

ــماواِت  ــلاُم- َوِمْنــُه ُعــِرَج بـِـِه اإِلى السَّ ُســِل -َعَلْيِهــُم السَّ َفَصلـّـى فيــِه اإِمامــاً بِالرُّ

َمْســِجِد 
ْ
َن ال ًْل ِمّ

َ
ٰى بَِعبـْـِدهِ ل ْسَ

َ
ي أ ِ

َّ
الُعــلا؛ قــاَل َتعالــى: »ُســبَْحاَن ال

ْســراُء:١( « )ال�إِ ُ ُ
َ

نَــا َحــْول
ْ
ي بَاَرك ِ

َّ
قْــَى ال

َ ْ
َمْســِجِد ال

ْ
 ال

َ
َــَراِم إِل

ْ
 ال

ــًة َوَقداَســًة ِعْنــَد         اأْضَفــْت َمدينــُة الُقــْدِس َعلــى ِفَلْســطيَن ُخصوِصيَّ

ــِة  َم ــَة الُمَكرَّ ــَد َمكَّ ــِة َبْع َس ــِن الُمَقدَّ أماِك ــُث ال� ــَي ثال ــًة؛ َفِه ــِلميَن كافَّ الُمْس

ــَن اأِزقَِّتهــا  ــَد الَمســيحّييَن؛ َفَبْي ــَرٌة ِعْن ــٌة َكبي َرِة، َولَهــا َمكانَ ــوَّ ــِة الُمَن َوالَمديَن

ُبِنَيــْت َكنيَســُة  تُرابِهــا  ــلاُم، َوَعلــى  َعَلْيــِه السَّ ُولِــَد الَمســيُح عيســى، 

َعَبٌق: ِعْطٌر.

أْصُل. ال�أصالَُة: ال�

َعَرَج: َصِعَد.

اأِزقَّــٌة: ُمْفَرُدهــا ُزَقــاٌق، َوَتْعني: 
َقَة. يِّ الطُّــُرَق الضَّ

ِة  فَِلْسطيُن َقْلُب ال�أمَّ
 )فريق التّ�أليف(
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الِقياَمــِة، َفاأْصَبَحــْت َمنــاَرَة ِعْلــٍم، َوَمَحــطَّ اأنْظــاِر العالَميَن، َواْهِتمــاَم ُخَلفاِء 

ْت َيــُد الَغــْدِر اإِلَْيهــا؛ َفاأْوَقَعْتهــا اأســيَرًة  الُمْســِلميَن، َولكــْن ُســْرعاَن مــا اْمَتــدَّ

ــُرُخ،  ــنُّ َوَتْص ــا َتِئ ــَذْت ِخلالَه ــًة اأَخ ــَنواٍت َطويَل ــِج َس ْفِرنْ ــِم ال�إِ ــَت ُحْك َتْح

، َفَلّبــى  أيّوبـِـيِّ َفلاَمَســْت َصَرخاتُهــا َمســاِمَع اْبــِن الّراِفَدْيــِن َصــلاِح الّديــِن ال�

ًة َطليَقــًة باِســَمًة َتْصــَدُح َماآِذنُهــا  نِداَءهــا، َوطــَرَد غاِصبيهــا، َواأعاَدهــا ُحــرَّ

، َوَكنائُِســها بِالَتراتيــِل. بِِذْكــِر اللّــِه، َعــزَّ َوَجــلَّ

َوَبِقــَي َقْلــُب ِفَلْســطيَن َيْخِفــُق، َوَيفيــُض َحيــاًة َوَمَحبَّــًة للَجَميــِع، َحتـّـى 

ًة اأْخــرى؛ َفاأْوَقَعْتهــا َتْحــَت ال�ْحِتــلاِل  ْت اإِلَْيهــا َيــُد الَهَمِجيَّــِة َمــرَّ اْمَتــدَّ

ـذي َيْســعى لَِتْهويِدهــا َحَجــراً َحَجــراً، َوَطْمــِس ُهِويَِّتهــا،  ْهيونِــيِّ الَـّ الصِّ

َوِحصاِرهــا اْقِتصاِديـّـاً َواْجِتماِعّيــاً، َوَتْهجيــِر اأْهِلهــا، َوُمماَرَســِة كُلِّ اأْشــكاِل 

ْذل�ِل َوالتَّْضييــِق َعَلْيِهــْم: ِمــْن َهــْدٍم لِلُبيــوِت، َوُمصــاَدَرٍة لِلُمْمَتَلــكاِت،  ال�إِ

الِعبــاداِت،  َعلــى  َوالتَّْضييــِق  لِلِجــداِر،  َوبِنــاٍء  ســاِت،  لِلُمَؤسَّ َواإِْقفــاٍل 

ــاِت. س ــى الُمَقدَّ ــداِء َعل َوال�ْعِت

ــِخ  ــي التّاري ــٌط ف ــا َتْفري ــُط فيه ــٍر، َوالتَّْفري ــي َخَط ــْدِس ف ــَة الُق اإِنَّ َمديَن

َوالّديــِن َوالَحضــاَرِة، َوَجريَمــٌة بَِحــقِّ الماضــي َوالحاِضــِر َوالُمســَتْقَبِل، 

ــِة اأْن َتْنَهــَض ِمــْن َكْبَوتِهــا؛ لُِتعيــَد الُقــْدَس اإِلــى ســابِِق َعْهِدهــا  أمَّ َوَعلــى ال�

ِة َوالَكراَمــِة؛ فالُقــْدُس لَْيَســْت ِحجــاَرًة َواأِزقَّــًة، َول� َمديَنــًة عابِــَرًة  ِمــَن الِعــزَّ

َكســائِِر الُمــِدِن، َول� عاِصَمــًة كالَعواِصــِم َفَحْســُب، َبــْل ِهــَي َعقيــَدٌة 

ــعاٍع  ــُز اإِْش ــروِق، َوَمْرَك ــِر، َوَدٌم فــي الُع مائِ ــٌش فــي الضَّ ــوِب، َونَْق فــي الُقل

ــى َزواٍل،  ــُه اإِل نَّ ــلاِل َفاإِ ــُل ال�ْحت ــاَل لَْي ــا ط ــُئ، َوَمْهم ــْذوي، َول� َيْنَطِف ل� َي

ــداَء ِرجــاٌل  ــَي النِّ أْســرى، َبَعــَد اأْن ُيَلبِّ ــِة لِلَمســرى َوال� َوســَيْبُزُغ َفْجــُر الُحِريَّ

ــاًة  ــُض َحي ــا النّابِ ــطيَن َقْلُبه ــوَد لِِفَلْس ــه؛ لَِيع ــَه َعَلْي ــدوا اللّ ــا عاَه ــوا م َصَدق

ــاً َوَتســاُمحاً.  َوُحّب

َتْصَدُح: َتْرَفُع َصْوَتها.

 َكْبَوتُها: ُسقوُطها.

ل� َيْذوي: ل� َيْضُعُف.
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ ١- نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

١- الَمْسِجُد ال�أْقصى ثالُِث الَحَرَمْيِن ِمْن َحْيُث:

 .       اأ- الِبناُء.         ب- الَمكانَُة ال�ْجِتماعيَُّة.    ج- الَمكانَُة الّدينيَُّة.     د- الُبْعُد الَمكانِيُّ

ــُد       ْت اإِلَْيهــا َي ــدَّ ــى اْمَت ــاً َحتّ ــُق َحيــاًة َوُحّب ــُب ِفَلْســطيَن َيْخِف ــِة فــي: »َوَبقــَي َقْل ــِد الَهَمجيَّ ٢- الَمْقصــوُد بَِي

ًة اأْخــرى«. ــرَّ ــِة َم الَهَمِجيَّ

. .   د- الَغْزُو الَفَرنِْسيُّ .     ج- ال�نِْتداُب الَبريطانيُّ ْهيونيُّ ْفِرنُْج.       ب- ال�ْحِتلاُل الصِّ       اأ- ال�إِ

آتَِيِة:  3- الَكِلَمتاِن الُمَتقاِرَبتاِن في الَمْعنى ِمْن َمْجموَعِة الَكِلماِت ال�

ُة، الَكراَمُة(.  (.   ب- )ال�أْسرى، الَمْسرى(.     ج- )اْهِتماٌم، َتْفريٌط(.      د- )الِعزَّ       اأ- )َتْصَدُح، َتِئنُّ

٤- الَمْقصوُد بِِبلاِد الّراِفَدْيِن:

.       اأ- ِمْصُر.          ب- الِعراُق.                 ج- الّشاُم.              د- الَمْغِرُب الَعَربِيُّ

أنِْبياِء، َكثَُرْت فيها: أنَّ ِفَلْسطيَن َمْهُد ال� 5- لِ�

أنِْبياِء.        د- الَمساِجُد، َوالَكنائُِس. ديَُّة الِفْكريَُّة.         ج- َمقاماُت ال�        اأ- الُمناَسباُت الّدينيَُّة.  ب- التََّعدُّ

أَبِديَُّة: 6- عاِصَمُة َدْولَِة ِفَلْسطيَن ال�

ُة.        اأ- راَم اللّه.           ب- الُقْدُس.            ج- الَخليُل.            د- َغزَّ

7- َتَقُع َكنيَسُة الِقياَمِة في:

د- ناُبلَُس. ج- الُقْدِس.   ب- رام اللّه.          اأ- َبْيت لَْحم.  

ـََتها الّديِنيََّة؟  ٢- ِمْن اأْيَن اْكَتَسَبْت ِفَلْسطيُن َمكان

ْسلاميَِّة. نَُعلُِّل ذلَِك.  ِة ال�إِ 3- تَُمثُِّل َمديَنُة الُقْدِس ُخصوِصيًَّة لِِفَلْسطيَن َولِلاأمَّ

ْهيونيُّ بَِحقِّ اأْهِل ِفَلْسطيَن. ْذل�ِل الَّذي ُيماِرُسُه ال�ْحِتلاُل الصِّ ٤- نَْذكُُر َمظاهَر التَّْضييِق َوال�إِ
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آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

. نَُبيُِّن َراأَْينا في ذلَِك. ْهيونيِّ ١- الَوْحَدُة َمْطَلٌب ُمِلحٌّ لَِتْحريِر ِفَلْسطيَن ِمْن َبراثِِن ال�ْحِتلاِل الصِّ

ُح ذلَِك. ٢- الَمْسِجُد ال�أْقصى ُيَعدُّ اأولى الِقْبَلَتْيِن، َوثالَِث الَحَرَمْيِن. نَُوضِّ

ْهيونِيُّ لَِتْهويِد الُقْدِس، َوَطْمِس ُهِويَِّتها؟ 3- َكْيَف َيْسعى ال�ْحِتلاُل الصِّ

٤- ل� تَُشدُّ الرِّحاُل اإِلّ� اإِلى َثلاَثِة َمساِجَد. ما ِهَي؟ َواأْيَن َيَقُع كُلُّ َمْسِجٍد؟

ِة النّابُِض. أمَّ ُح َجماَل التَّْصويِر في: ِفَلْسطيُن ِهَي َقْلُب ال� 5- نَُوضِّ

ثالِثاً-

آتَِيَتْيِن في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإنْشائِنا: )ل�َمَسْت َصَرخاتُها، َتْصَدُح ماآِذنُها(.  ١- نَُوظُِّف الِعباَرَتْيِن ال�

٢- ما َدل�لَُة كُلٍّ ِمْن: )َيفوُح ِمْنها َعَبُق التّاريِخ َواأصالَُتُه، َيْبُزُغ الَفْجُر(؟

ُك بِها(. 3- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ِضدَّ )التََّمسُّ

ْسراُء َوالِمْعراُج(. ُح الَمْقصوَد بـِ: )ال�إِ ٤- نَُوضِّ

ُح ذلَِك.  يِن َوالتّاريِخ والَحضاَرِة. نَُوضِّ 5- التَّفرْيُط بَِمديَنِة الُقْدِس َتْفريٌط في الدِّ

6- ما واِجُبنا تُجاَه الُقْدِس؟
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، ُولِــَد فــي َمدينــِة يافــا عــاَم ١9١6م، َواأنْهــى ِدراَســَتُه  َمْحمــود َســليم الحــوت شــاِعٌر ِفَلْســطيِنيٌّ  

أَدِب الَعَربــيِّ  ــِة فــي َبْيــروَت، َفنــاَل البكالوْريــوَس فــي ال� أْمريِكيَّ ــَة فيهــا، َوالَْتَحــَق بِالجاِمَعــِة ال� ــَة َوالثّانَِويَّ ال�ْبتدائِيَّ

َبْيــروَت َســَنَة ١9٨9م. ـَي فــي  تُُوفِـّ عــاَم ١937م، 

 يــــــ�فــــــ�
َمْحمود َسليم الحوت/ فَِلْسطين

َمتى اأراِك؟ َوَهْل في الُعْمِر ِمْن اأَمِد؟ يافا، لََقْد َجفَّ َدْمعي فانَْتَحْبُت َدماً -١

َمْحمولَــٌة فــي َطوايــا النَّْفــِس لِلاأَبــِد َدٌة ْكرى ُمَجدَّ اأْمسي، َواأْصِبُح، َوالذِّ -٢

الُخلُــِد َجنَّــِة  ِمــْن  ِقَطــٌع  َكاأنَّهــا  قيقاُت؟ وا شوقي لَها ُمُدناً َكْيَف الشَّ -3

ِمْن َبْعِد اأْن اأْسِلَمْت اأْمساً َيداً بَِيِد؟ ما حالُها الَيْوَم يا يافا؟ َوَهْل نَِعَمْت -٤

ــِد؟ ــْرَك ُمْلَتَح ــا َت ــاُه فيه ــْد َتْركن َوَق َوَكْيــَف َمــْن َقْد َتَبّقــى في َمرابِِعها -5

ْدِر وا َبَلدي َيصيُح ِمْن َوْجِدِه في الصَّ ما باُل َقْلبي اإِذا ما ِسْرُت ِمن َبَلٍد -6

الّرَغــِد بِالعيَشــِة  هاِزئــاً  َوَجْدتُــُه  َمْهمــا اْســَتقاَم لَــُه ِمْن عيَشــٍة َرَغٌد -7

اأْشكو اإِلى اللِّه ل� اأْشكو اإِلى اأَحِد َتِعْبــُت لِكنَّنــي مــا ِزلُْت فــي َتَعبي -٨

انَْتَحَب: َرَفَع َصْوَتُه بِالُبكاِء. 

َطوايــا النَّْفــِس: ُمْفَرُدهــا َطِويَّــٌة، 
َوَتْعنــي: داِخــَل النَّْفــِس. 

َوُهــَو  َمْرَبــٌع،  ُمْفَرُدهــا  َمرابِــُع: 
فيــِه  ُيقــاُم  ـذي  الَـّ الَمْوِضــُع 
بيــِع. الرَّ َفْصــلِ  فــي  ــةٍ  َوبِخاصَّ

ُمْلَتَحٌد: َمْقبوٌر.

َوْجُدُه: ُحْزنُُه.

َبٌة. عيَشٌة َرَغٌد: عيَشٌة َطيِّ

١- ما الِفْكَرُة الَّرئيَسُة الَّتي اْشَتَمَلْت َعَلْيها الَقصيَدُة؟

قيقاِت( الّتي َوَردْت في الَبْيِت الثّالِِث؟ ٢- ما الَمْقصوُد بـِ )الشَّ

ُح ذلَِك. 3- َيَتساَءُل الّشاِعُر َعن حاِل يافا َواأْهِلها. نَُوضِّ

٤- َيبدو الّشاعُر َحزيناً في الَقصيَدِة. نَُبيُِّن َسَبَب ُحْزنِِه.

5- ما الّصوَرُة الَّتي َرَسَمها الّشاِعُر لِيافا، َوالُمُدِن الِفَلْسطيِنيَِّة الُمْحَتلَِّة؟ 

6- ما َدل�لَُة َقْوِل الّشاِعِر: )فانَْتَحْبُت َدماً(؟

الُمن�َقَشُة:
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  َنْقراأ م� َي�أْتي، َونُلاِحُظ الَكِلم�ِت الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط:

ْشــعاِع الَّــذي ل�  مائـِـِر، َوَدٌم فــي الُعــروِق، َوَمْرَكــُز ذلـِـَك ال�إِ  »َبــْل ِهــَي َعقيــَدٌة فــي الُقلــوِب، َونَْقــٌش فــي الضَّ
يَّــِة، َوَيعــوُد لِِفَلْســطيَن  نَّــه اإِلــى َزواٍل، َوَســَيْبُزُغ َفْجــُر الُحرِّ َيــْذوي َول� َيْنَطِفــُئ، َوَمْهمــا طــاَل لَْيــُل ال�ْحِتــلاِل َفاإِ

َقْلُبهــا النّابـِـُض َحيــاًة َوُحّبــاً َوَتســاُمحاً«. 

أْســماَء )ِهــَي، الُقلــوُب، ذلِــَك،  نُلاِحــُظ اأنَّ الَكِلمــاِت الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط َجميَعهــا اأْســماٌء، َواأنَّ ال�  

الَّــذي، لَْيــُل ال�ْحِتــلاِل، ِفَلْســطيُن( َمعــاِرُف، َواأنَّ )ِهــَي( َضميــٌر ُمْنَفِصــٌل، َو)الُقلــوَب( اْســٌم ُمَعــرٌَّف بـِــ )ال(، وَكِلَمــُة 

)ذلـِـَك( اْســُم اإِشــاَرٍة، َو)الَّــذي( اْســٌم َمْوصــوٌل، َو)لَْيــُل( اْســٌم ُمضــاٌف اإِلــى ُمَعــرٍَّف بـِــ )ال(؛ َفاْكَتَســَب ِمْنــُه التَّْعريــَف، 

ميــُر )هــا( فــي )َقْلِبهــا( َضميــٌر ُمتَِّصــٌل، َونُلاِحــُظ اأنَّ الَكِلمــاِت  َو)ِفَلْســطيَن( اْســُم َعَلــٍم َيــُدلُّ َعلــى َدْولَــٍة، َوالضَّ

ٍد. أنَّهــا ل� َتــُدلُّ َعلــى َشــْيٍء ُمَحــدَّ )َعقيــَدٌة، َونَْقــٌش، َوَدٌم( نَِكــراٌت؛ لِ�

َنْسَتْنِتُج:

ل�لَُة َعلى الُمَسّمى اإلى ِقْسَمْيِن، ُهما:	  ُيْقَسُم ال�ْسُم ِمْن َحْيُث الدَّ

اأ-  ال�ْسُم النَِّكَرُة: ُهَو ما َدلَّ َعلى شْيٍء َغيِر ُمعيٍَّن، نَْحَو: )َسحاٌب، َرُجٌل، َمطاٌر(. 

ب- ال�ْسـُم الَمْعِرَفـُة: هـو مـا َدلَّ َعلـى َشـْيٍء ُمعيَّـٍن، َوَيْقَبـُل ُدخـوَل )ال( التَّْعريـِف، َوُهـَو اأنْـواٌع: 

شـاَرِة، َوال�ْسـمُ الَمْوصـوُل، َوالُمضـاُف اإلـى َمْعِرَفـٍة، َوالَعَلـُم(. ميـُر، َوالُمَعـرَُّف بِــ )اِل(، َواْسـمُ ال�إ )الضَّ

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

 النَِّكَرُة والَمْعِرَفُة

ُح ذلَِك. 7- َتِعَب الّشاِعُر في نِهاَيِة الَقصيَدِة، لِكنَُّه لَْم َيْسَتْسِلْم. نَُوضِّ

َتْيِن. ٨- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ َكِلَمَتْيِن ُمَتضادَّ

9- ما الِقَيُم الُمْسَتفاَدُة ِمْن هِذِه القصيَدِة؟

١٠- نَُوظُِّف كُّلاً ِمْن: )َطوايا النَّْفِس، العيَشُة الّرَغُد( في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا.

ُح َجماَل التَّْصويِر في الَبْيِت الثّالِِث. ١١- نَُوضِّ
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أْسماِء الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:  ُز َبْيَن النَِّكَرِة َوالَمْعِرَفِة في ال� ل�ً- نَُميِّ اأوَّ

اأ- َوَبِقَي َقْلُب ِفَلْسطيَن َيْخِفُق، َوَيفيُض َحياًة َوَمَحبًَّة للَجميِع.

ــعى  ــذي َيْس ــيِّ الَّ ْهيونِ ــلاِل الصِّ ــَت ال�ْحِت ــا َتْح ــرى؛ َفاأْوَقَعْته ًة اأْخ ــرَّ ــا َم ــِة اإِلَْيه ــُد الَهَمِجيَّ ــَدْت َي ب- اْمَت

لَِتْهويِدهــا َحَجــراً َحَجــراً.

ج- ل� َيْنَفُع َحَذٌر ِمْن َقَدٍر.

ثانِياً- نَُبيُِّن اأنْواَع الَمعاِرِف الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

أنْعاُم:5٤( «.      )ال� يَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاتِنَا َفُقْل َسَلٌم َعلَيُْكْمْ ِ
َّ

اأ- قاَل َتعالى: »	َوإَِذا َجاَءَك ال

																	)التين: 3( 	 	 	 	 	 منِي«	
َ
ب- قاَل َتعالى:»َوهذا ابَلَلِ ال

ج- َتـَتَمتَُّع ِفَلْسطيُن بَِمكانٍَة َكبيرٍة َبْيَن ُدَوِل العالَِم اأْجَمَع.

لاُم. د- َبْيَن اأِزقَِّة الُقْدِس َمشى الَمسيُح عيسى، َعَلْيِه السَّ

ثالِثاً- نَُمثُِّل بِاأْرَبِع ُجَمٍل ُمفيَدٍة ُمْشَتِمَلٍة َعلى اأْرَبَعِة اأنْواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن الَمعاِرِف. 

أْسماَء النَِّكراِت ِمّما َياأْتي: رابِعاً- نَْسَتْخِرُج ال�

يــِن َوالتّاريــِخ َوالَحضــاَرِة، َوَجريَمــٌة بَِحــقِّ   »اإِنَّ َمديَنــَة الُقــْدِس فــي َخَطــٍر، َوالتَّْفريــُط فيهــا َتْفريــٌط فــي الدِّ
الماضــي َوالحاِضــِر َوالُمســَتْقَبِل«.

التَّْدريب�ُت
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َطُة َعلى واٍو  الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

 َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلم�ِت الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط:

ــْن  ــَف َع ــِه، َوَكَش ــَل اإِخائِ ــؤونَُه َقْب ــَر ُش ــِن اْخَتَب ــاً اإِلّ� َم ــِه َصديق ــْن اإِْخوانِ ــَذ ِم نْســاِن األّ� َيتَِّخ ــي لِلاإِ َيْنَبغ  

ــرِّ، اْصَطفــاُه َواآخــاُه. َولَْيْحــَذِر  اأْخلاِقــِه َقْبــَل اْصِطفائـِـِه، َفَمــْن َوَجــَدُه ُمِحّبــاً لِلَخْيــِر، اآِمــراً بـِـِه، كاِرهــاً لِلّســوِء َوالشَّ

أْخــلاَق. َفــُكلُّ  ــْؤذي َمــْن َيْقَتــِرُب ِمْنُهــْم، َوتُْفِســُد ال� َتُهــْم تُ ؛ َفــاإِنَّ َمَودَّ ــرِّ الَمــْرُء ِمــْن ُمؤاخــاِة اللِّئــاِم، َواأولــي الشَّ

ــا. ــاً بِه ــْن َرؤوف ــَه فيهــا، َولَْيُك ــِق اللّ ــِه؛ َفْلَيتَّ ــْن نَْفِس ــؤوٌل َع اإِنْســاٍن َمْس

ــْت َعلــى واٍو، َففــي َكِلَمــِة )ُشــؤوَن( جــاَءِت  ــَطَة فــي هــذِه الَكِلمــاِت كُِتَب        نُلاِحــُظ اأنَّ الَهْمــَزَة الُمَتَوسِّ

الَهْمــَزُة َمْضموَمــًة، َومــا َقْبَلهــا َمْضمــوٌم، َوفــي َكِلَمــِة )ُمؤاخــاِة( جــاَءْت َمْفتوَحــًة، َومــا َقْبَلهــا َمْضمــوٌم، َوفــي 

َكِلَمــِة )تُــْؤذي( جــاَءْت ســاِكَنًة، َومــا َقْبَلهــا َمْضمــوٌم، َوفــي َكِلَمــِة )َمْســؤوٌل( جــاَءْت َمْضموَمــًة، َومــا َقْبَلهــا 

ســاِكٌن، وفــي َكِلَمــِة )َرؤوفــاً( جــاَءْت َمْضموَمــًة، َومــا َقْبَلهــا َمْفتــوٌح.

ْملاُء:  ال�إِ

اإِض�َءٌة اإِْملائِيٌَّة:  

َطُة َعلى واٍو:   تُْكَتُب الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

ــُل: )َرؤوٌم(، اأْو  ــوٌح، ِمْث ــُل: )ُرؤوٌس(، اأْو َمْفت ــْرٌف َمْضمــوٌم، ِمْث ــًة، َوجــاَء َقْبَلهــا َح ــْت َمْضموَم اأ- اإِذا كانَ

ــُل: )َمْســؤوٌل(. ســاِكٌن، ِمْث

ب- اإِذا كانَْت ساِكَنًة اأْو َمْفتوَحًة، َوجاَء َقْبَلها َحْرٌف َمْضموٌم، ِمْثُل: )ُمْؤَتُة، ُسؤاٌل(.

َبَب: آتَِيَة، ونُراعي ِكتاَبَة الَهْمَزِة فيها، َونَْذكُُر السَّ ل�ً- نَِصُل الُحروَف ال� اأّوَّ

٢- ُم ْء ِن ٌس. ١- ال ُم َء لَّ ف ا ُت.   

٤- َد ُء وٌب. 3- َت ف ا ُء ٌل.   

ثانِياً- نَْكُتُب ما ُيمليِه َعلينا الُمَعلُِّم.

ْملائِيَُّة التَّْدريب�ُت ال�إِ
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: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة بَِخطِّ الرُّ ًة بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ

 )اأْحَمُد َشْوِقي، ِمْصُر(
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التَّْعبيُر: 

 نُعيُد َترتيَب الُجَمِل ال�آتَِيِة؛ لُِنَشكَِّل فِْقَرًة ُمَتراِبَطًة ذاَت َمْعًنى:

١- َولِهذا كانَْت َمْطَلباً لِلنّاِس كُلِِّهْم.                 

٢- َوِهَي ُمَحبََّبٌة اإِلى النُّفوِس.

3- َيْحِرصوَن َعَلْيها، َوَيْسَعوَن اإِلى َتْحقيِقها.  

يَُّة َمْبَداأٌ ِمْن اأْسمى الَمباِدِئ الّتي َفَطَر اللُّه النّاَس َعَلْيها. ٤- الُحرِّ

5- ل� َفْرَق في ذلَِك َبْيَن َكبيِرِهْم َوَصغيِرِهْم، َول� َغِنيِِّهْم َول� َفقيِرِهْم.

َل اإِلى َفْوضى.  6- َواْحِرْص َعلى ُحْسِن اْسِتْعمالِها؛ َحتّى ل� َتْفِقَد َجمالَها، َوَتَتَحوَّ

يٍَّة. أنَُّه ل� َحياَة بَِغْيِر ُحرِّ 7- لِ�

يَِّتَك. ْر في الُمحاَفَظِة َعلى ُحرِّ ٨- َفلا تَُقصِّ

نُّه َيْحيا َحياًة تاِفَهًة ل� قيَمَة لَها. يََّتُه فاإِ 9- َفَمْن َفَقَد ُحرِّ

َنْجَمُع ُصَورًا َعِن اْنِته�ك�ِت ال�ْحِتلاِل الّصهيونِيِّ في فَِلْسطيَن، َونَُعلُِّقه� َنش�ٌط:

َعلى َمَجلَِّة الح�ئِِط. 
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )َلْيَلٌة َظْلم�ُء(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليه:

ُح َمظاِهَر َبساَطِة الَحياِة الَمْمزوَجِة بِالُمعاناِة لِلاأْسَرِة الِفَلْسطيِنيَِّة. ١- نَُوضِّ

أُب َفِزعاً ِمْن نَْوِمِه؟ ٢- لِماذا َهبَّ ال�

أْسَرِة الِفَلْسطيِنيَِّة. ْهيونِيِّ َبْيَت ال� 3- نَُبيُِّن الطَّريَقَة الَّتي اْقَتَحَم بِها ُجنوُد ال�ْحِتلاِل الصِّ

أمَّ الِفَلْسطيِنيََّة، َواأْوَقَعها اأْرضاً. ُح َراأَْينا في َتَصرُِّف الُجْنِديِّ ِعْنَدما َدَفَع ال� ٤- نَُوضِّ

5- ما َسَبُب اْعِتقاِل َجْيِش ال�ْحِتلاِل الّشابَّ صاِمداً؟

أْسَرِة. 6- نَُبيُِّن اأَثَر اْعِتقاِل ال�ْبِن َعلى ال�

ُث َعْن ذلَِك. 7- َهْل َسَبَق اأِن اْعُتِقَل اأَحُد اأْفراِد اأْسَرتَِك؟ نتَحدَّ

ــِة لِلَقِضيَّــِة  أْســرى الِفَلْســطيِنّييَن فــي ُســجوِن ال�ْحِتــلاِل اأَحــَد الَمحــاِوِر الُمِهمَّ »تَُشــكُِّل َقِضيَّــُة ال� 	
ــصُّ  ــْعِب الُمكاِفــِح، َيتناَولُهــا هــذا النَّ ــْرٍد فــي هــذا الشَّ ــٌة َتــكاُد َتَمــسُّ كُلَّ َف ــٌة َجْوَهِريَّ الِفَلْســطيِنيَِّة؛ َفِهــَي َقِضيَّ

نــاً الواِجــَب الُمْلقــى  أْبطــاُل َوَذووُهــْم، َوُمَبيِّ أْســرى ال� ــْوَء َعلــى الُمعانــاِة الَّتــي ُيلاقيهــا ال� بَِوْجــٍه عــامٍّ، ُمَســلِّطاً الضَّ

.» ْولِــيِّ ْقليِمــيِّ َوالدَّ ـيِّ َوال�إِ ــَرفاِء فــي اإِطــاِر الُمْســَتوى الَمَحلِـّ َعلــى عاتِــِق الشُّ

ال�ْسِتم�ُع:

ٍة ال�أْسرى َقِضيَُّة َشْعٍب َواأمَّ

الَوْحَدُة الثّ�لَِثُة
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ْهيونـِـيِّ ِمــْن  أْســرى الِفَلْســطيِنّييَن فــي ُســجوِن ال�ْحتــِلاِل الصِّ    َقِضيَّــُة ال�

ــْعِب الِفَلْســطيِنيِّ بِاأْكَمِلــِه، َوتَُعــدُّ ِمــَن  اأَهــمِّ الَقضايــا الَّتــي َتْشــَغُل بــاَل الشَّ

ــَة ِمــْن  ــُة َوَطــٍن َيْســَتِحقُّ التَّْضِحَي أْكَثــِر َحساِســيًَّة؛ َفِهــَي َقِضيَّ الَقضايــا ال�

يَّــِة.  اأْجــِل اإِنْجــاِز ال�ْســِتْقلاِل َوالُحرِّ

َتْشَغُل الباَل: تُْقِلُق الِفْكَر. 

ٍة ال�أْسرى َقِضيَُّة َشْعٍب َواأمَّ
 )فريق التّ�أليف(

ــي  ــِة؛ ُيَضّح ــِه العاِدلَ ِت ــبيِل َقِضيَّ ــي َس ــَبابِِه ف ــَرِة َش ــي بَِزْه ــذي ُيَضّح ــْخُص الَّ ــَو الشَّ ــطيِنيُّ ُه    َوال�أســيُر الِفَلْس

ــِن ُزَملائِــِه فــي  ــِن اأْفــراِد اأْســَرتِِه، اأْو ِمــْن َبْي ــُه ِمــْن َبْي ــِه َمْرفوَعــًة، َحْيــُث َيِتــمُّ اْعِتقالُ ــِه؛ لَِتْبقــى هاَمــُة َوَطِن يَِّت بُِحرِّ

َمــِن َيْحَتــِرُق ِخلالَهــا  ًة ِمــَن الزَّ ــِة، َفَيْقضــي ُمــدَّ ــواِرِع العامَّ ِة فــي الشَّ َمــكاِن َعَمِلــِه، اأْو اْخِتطافـُـُه ِمــْن َبْيــِن المــارَّ

. آَدِمــيِّ ــِش ال� ــُح لِلَعْي ــْل: فــي َزنازيــَن ل� َتْصلُ ــْل قُ ــٍة، َب فــي ُســجوٍن ظالَِم

   َتْبــَداأ ِرْحَلــُة َعــذاِب ال�أســيِر ُمْنــُذ لَْحَظــِة اْعِتقالـِـِه، َونَْقِلــِه ِفــي ِســّياَرٍة َكئيَبــٍة اإلــى َزنازيــِن التَّْحقيــِق؛ َحْيــُث 

ياَرِة،  ــْخِصيَِّة، َوالِحْرماُن ِمــَن الزِّ ، َوُمصــاَدَرُة الُمْمَتَلــكاِت الشَّ التّْعذيــُب، َوالّضــْرُب َوالَقْيــُد، َوالَعــْزُل ال�نِْفــراديُّ

ألـَـِم.  َوالِعــلاِج؛ لَِيْبقــى َضِحيَّــَة الَقْهــِر، َوال�

ــُة نَْقِلــِه ِمــْن ِســْجٍن اإِلــى اآَخــَر، اأْو اإِلــى الَمحاِكــِم، َوالُمْسَتْشــَفياِت، َوغالِبــاً مــا      َوِمّمــا ُيعانيــِه ال�أســيُر اأْيضــاً َعَمِليَّ

ْجَلْيــِن، َوَمْعصــوَب الَعْيَنْيــِن، َوُيعاَمــُل بَِقْســَوٍة. ُمَكبٌَّل: ُمَقيٌَّد.َيكــوُن ُمَكبَّــَل الَيَدْيــِن، َوالرِّ
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َفُهنــاَك  الِفَلْســطيِنيَِّة؛  الُبيــوِت  ُمْعَظــَم  أْســِر  ال� ُمعانــاُة      وَدَخَلــْت 

اإِنَّ  اإْن قُْلنــا:  ــيوُخ، َوالنِّســاُء، َول� َعَجــَب  أْطفــاُل، َوالشُّ أْســرى ال� ال�

، َوبَِحَســِب َبْعــِض  أَقــلِّ َمــْت اأســيراً َعلــى ال� كُلَّ عائَِلــٍة ِفَلْســطيِنيٍَّة َقدَّ

ْســِميَِّة، َفَقــْد َدَخــَل ُســجوَن ال�ْحِتــلاِل  ْحصــاءاِت الِفَلْســطيِنيَِّة الرَّ ال�إِ

ــْعِب  ــَس الشَّ ــاِدُل ُخْم ــا ُيع ــاً؛ اأْي م ــطينيٍّ َتْقريب ــوُن ِفَلْس ــيِّ ِمْلي ْهيونِ الصِّ

الِفَلْســطينيِّ َعلــى َفَتــراِت اْعِتقــاٍل َقصيــَرٍة، اأْو َطويَلــٍة، اأْو َمــدى الَحيــاِة 

آَن.  ُمْنــُذ بِداَيــِة ال�ْحِتــلاِل َحتّــى ال�

ــْت  ــْم َتِقــِف الُمعانــاُة َوالَماأْســاُة ِعْنــَد ال�أســيِر وال�أســيَرِة، َبــْل طالَ     َولَ

ــٍة  ــلاِت، َوبِخاصَّ أْســرى اإِلــى َكثيــٍر ِمــَن الَوْي ــرَُّض َذوو ال� َذويِهــْم؛ اإِْذ َيَتَع

ــَفُر َطويــٌل شــاقٌّ ِفــي الَحــرِّ َوالَقــرِّ، َوالُمعاَمَلــُة  اأْثنــاَء ِزيــاَرِة اأْبنائِهــْم، فالسَّ

ــْن  ــُع ال�أســيُر ِم ــُث ُيْمَن ، َحْي ــيٍّ ــٍز ُزجاِج ــْن َوراِء حاِج ــاَرُة ِم ي َئٌة، َوالزِّ ــيِّ َس

ــِه َوَذويــِه، َوَســماِع اأْصْواتِهــم ُبوضــوٍح.  ــِع اأْبنائِ ُملاَمَســِة اأصابِ

يَِّتِهــْم، َواإِلغــاِء  ْضــراِب َعــِن الطَّعــاِم؛ لَِنْيــِل ُحرِّ أْســرى اإِلــى ال�إِ    َوَيْلجــاأ ال�

ــِه  ــِم ُدوَن َتْوجي ــْراأى العالَ ــى َم ــاً َعل ــمُّ ُظْلم ــذي َيِت َداريِّ الَّ ــاِل ال�إِ ال�ْعِتق

ــِن الطَّعــاِم  ْضــراِب َع ــُة ال�إِ ــُل َمْعَرَك ــِه، َوتُمثِّ ــٍة لِلاأســيِر، اأْو ُمحاَكَمِت تُْهَم

ــِم  ــِر َملاِح ــَد اأْكَب ــلاِل اأَح ــجوِن ال�ْحِت ــي ُس ــرى ِف أْس ــا ال� ــي َيخوُضه الَّت

ــِة َيخوضــوَن  ــُم الَخاِوَي ــّلاِد؛ َفِباأْمعائِِه ــِف الَج ــِة َصَل ــي ُمواَجَه ــِة ِف الُبطولَ

ــّجاِن. ــَرِز السَّ ــَع ِمْخ ــًة َم ــًة َحقيقيَّ ُمواَجَه

ال�ْحِتــلاِل:  ُســجوِن  فــي  أْســرى  ال� تُجــاَه  َعلْينــا  ـُب  َيَتَرتَـّ    َوِمّمــا 

ــِة،  ســاِت الُحقوِقيَّ الُوقــوُف َمَعُهــْم َوُمَؤاَزَرتُُهــْم؛ َوذلـِـَك بُِمخاَطَبــِة الُمَؤسَّ

ْوليَّــِة، َحــْوَل ُظــروِف اْعِتقالِِهــْم، َوالِقيــاُم  نْســانِيَِّة، َوالَعَربيَّــِة، َوالدَّ َوال�إِ

أْســرى  ال� ِمــَن  نُْخَبــٍة  َدْعــَوُة  َوَكذلــَك  َمَعُهــْم،  َتضاُمنــاً  بَِفّعالِّيــاٍت 

ــِة، َواإِثــاَرِة َقضاياُهــم  ْوليَّ الُمَحرَّريــَن؛ لَِشــْرِح ُمعاناتِِهــْم فــي الَمحاِفــِل الدَّ

َمدى الَحياِة: َطواَل الَحياِة.

َذووُهم: اأْهلُُهْم. 

الَقرُّ: الَبْرُد.

َملاِحــُم: ُمْفَرُدهــا َمْلَحَمــٌة َوِهــَي 
ــديَدُة. الَحــْرُب الشَّ

َصَلُف الَجّلاِد: َتَكبُُّر الَجّلاِد.

الخاِوَية: الفاِرَغُة.

ِمْخَرِز: ما ُيْثَقُب بِِه.

النُّْخَبُة: الُمْختاُر ِمْن كُلِّ َشْيٍء.
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ــتّى  أْســرى فــي َش ــاَة ال� ــُر ُمعان ــي تُْظِه ــاِت الَّت ــِق الّلاِفت ــِع الُمْلَصقــاِت، َوَتْعلي ــَدواٍت َوُمحاَضــراٍت، َوَتْوزي ــَر نَ َعْب

أْســِر، َوَعْوَدتُُهــْم اإِلــى اأْحضــاِن َذويِهــْم ســالِميَن.  أْمصــاِر؛ َحتّــى َيِتــمَّ َتحريُرُهــم ِمــَن ال� أْقطــاِر َوال� ال�

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

: ١-  نَْمَلاأ الَفراغاِت فيما َياأْتي بِما ُيناِسُبها ِمَن النَّصِّ

. أنَّها  أْكَثِر َحساسيًَّة؛ لِ� اأ- تَُعدُّ َقضيَُّة ال�أْسرى الِفَلْسطينّييَن ِمَن الَقضايا ال�

. ، اأو  ، اأو  ب- َيِتمُّ اْعِتقاُل ال�أسيِر الِفَلْسطينيِّ ِمْن َبْيِن 

. ، و  أْسرى اأْثناَء ِزياَرِة اأْبنائِِهْم  ج- ِمْن األْواِن الَعذاِب الَّتي َيَتَعرَُّض لَها َذوو ال�

؟ ٢-  َمِن ال�أسيُر الِفَلْسطيِنيُّ

ألْواٍن َعديَدٍة ِمَن الُمعاناِة. نْذكُُرها. 3- َيَتَعرَُّض ال�أسيُر لِ�

ْسِميَِّة، َكْم َيْبلُُغ َعَدُد ال�أْسرى الَّذيَن َدَخلوا ُسجوَن ال�ْحِتلاِل؟ ْحصاءاِت الِفَلْسطيِنيَِّة الرَّ ٤-  بَحَسِب ال�إِ

ْضراِب َعِن الطَّعاِم؟ أْسرى اإِلى ال�إِ 5- لِماذا َيْلَجاأ ال�

6- َمتى َتْبَداأ ِرْحَلُة الَعذاِب لِلاأسيِر الِفَلْسطينّي؟

ٍة، َفما واِجُبنا تُجاَهُهْم؟ 7- ال�أْسرى َقِضيَُّة َشْعٍب َواأمَّ

٨- ما التّاريُخ الَّذي ُيْحيي فيِه الِفَلْسطيِنّيوَن َيْوَم ال�أسيِر؟
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آتَِيِة: أْسَئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

١- بَِراأْيِنا، ما َسَبُب ُوجوِد ال�أْسرى في ُسجوِن ال�ْحِتلاِل؟

٢- ما َمكانَُة الَوَطِن في قُلوِب اأْبنائِِه؟

ُح اأَثَر اْعِتقاِل ال�أْسرى، َوَبقائِِهم في ُسجوِن ال�ْحِتلاِل َعلى َذويِهم. 3- نَُوضِّ

ْسلاُم ال�أْسرى؟ ٤- َكْيَف ُيعاِمُل ال�إِ

ْهيونِيَِّة الَّتي ُيْعَتَقُل فيها ال�أْسرى الِفَلْسطيِنّيوَن. جوِن الصِّ 5- نْذكُُر َبْعضاً ِمْن اأْسماِء السُّ

ثالِثاً- 

١- نَُوظُِّف ما َياأْتي في ُجَمٍل ُمَفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:

    اأ- َملاِحُم الُبطولَِة. 

ْضراُب.    ب- ال�إِ

   ج- ال�ْحِتلاُل.

 : ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

ْجُن(.     اأ- ُمراِدفاً لـ: )ُمَقيٌَّد، السِّ

يٌَّة(.           ب- ِضدَّ َكِلَمِة: )ُحرِّ

أْســرى فــي الَمحاِفــِل الَعَربيَّــِة  ــُح الَمْقصــوَد بـِــ )الَمحاِفــِل( فــي ِعبــاَرِة: )لَِشــْرِح ُمعانــاِة هــُؤل�ِء ال� 3- نَُوضِّ

ْولِيَّــِة(. والدَّ
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ
الُمَتــوكِّل طــَه شــاِعٌر ِفَلْســطيِنيٌّ ِمــْن َمديَنــِة َقْلقيْلَيــَة، َكَتــَب هــِذِه الرِّســالََة ِمــْن ِســْجِن اأنْصــاٍر )النََّقــِب(   

َههــا اإِلــى ال�أســيراِت الِفَلْســطيِنّياِت فــي ِســْجِن النِّســاِء الُمَســّمى )نَْفــَي تِْرتســّيا(، َوُهــَو ُجــْزٌء  َســَنَة ١9٨٨م، َوَوجَّ

ــطيِنّياِت. ــْزِل ال�أســيراِت الِفَلْس ــيُّ لَِع ْهيونِ ــلاُل الصِّ ــَتْخِدُمُه ال�ْحِت ، َوَيْس ــِزيِّ ــِة الَمْرَك ْمَل ــْجِن الرَّ ــْن ِس ِم

َوَنْحُن َسواء
        )الُمَتوكِّل طه/ فَِلْسطين(

لََعلَِّك يا اأْخَت روحي، بَِخْيٍر

لََعلَّ َجميَع اللَّواتي َعِشْقَن الَحياَة بَِخْيٍر

لََعلَّ الَجميَع بَِخْيٍر

 اأْكُتُب ِمْن نَْرِجِس الَقْلِب

 اآَيَة ُحّبي الَكبيِر اإِلَْيِك

لاَم  َواأْهدي اإِلَْيِك السَّ
 َواأْساأُل َعْن ُمْهَرٍة َقيَّدوها

 َوَعْن َغْيِم َعْيَنْيِك، اأْساأُل
 َعْن َدْمَعٍة في الَمساْء

ؤاِل-     -َوَقْلبي اأَحقُّ بِهذا السُّ

 َفَنْحُن نُواِجُه َرْمَل الُمَعْسَكِر »بِال�أوِف«

حارى  نَْكِسُر َوْحَش الصَّ

 بُِعْرِس انِْتفاَضِتنا

َبكاِت  ل� نَُكفُّ َعِن الدَّ

 َونَْغُمُر هذا الَمدى بِالِغناْء...
 َوكُْنُت اأِحبُّ اأراِك اْبِتساماً 

 لِيوِرَق )اأنْصاُر( ُعْشباً َوماْء
 َونَْحُن سواْء؟؟

ُر َقْلَب الهواِء ْجُن غاٌز ُيَفجِّ  اأاأْساأُل، والسِّ

ال�أوُف: َمّواٌل َولَْحٌن ِمَن 
ْعِبيَِّة  الِفَلْسطيِنيَّة. ألْحاِن الشَّ ال�

نَْغُمُر: نَُغطّي.
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 َونَْحُن سواْء؟؟ 

يَّ  اأاأْساأُل، َوالَقْيُد َيْبَداأ ِمْن ُرْسِغ َكفَّ
 في )ِكْتِسيعوَت(

ْيِك  َوَيْمَتدُّ َحتّى ُيعانَِق َكفَّ

 في َعَتماِت ُسجوِن النِّساْء؟؟
جوَن ِقلاعاً  َولِكنَّنا َقْد َجَعْلنا السُّ

 َتِضجُّ ُشموساً

ُزُه لِْلَعراْء  َوَسْرجاً نَُطرِّ

 َشقيَقَة روحي
نَِّي ما ِزلُت َحّياً  اإِذا ما َساألِْت، َفاإِ

 َوكُلَِّي َشْوٌق لَِعْيَنْي َهزاٍر

َوكُلّي َوفاْء

ِكْتِسيعوُت: َكِلَمٌة ِعْبِريٌَّة 
تُْطَلُق َعلى ِسْجِن النََّقِب 

. ْحراِويِّ الصَّ

ُزُه: نَُزيُِّنُه. نَُطرِّ

أْرُض الُمْسَتِوَيُة  الَعراُء: ال�
الُمْصِحَرُة الَّتي ل� نَباَت 

فيها، َول� َشَجَر.

ْوِت،  َهزاٌر: طائٌِر َحَسُن الصَّ
َوُهَو اْسُم بِْنِت الّشاِعِر.

َه الّشاِعُر هِذِه الرِّسالََة؟ ١- لَِمْن َوجَّ

٢- َعلاَم َيُدلُّ َقْوُل الّشاِعِر: اأ- يا اأْخَت روحي.
جوَن ِقلاعاً َتِضجُّ ُشموساً؟       ب- َولِكنَّنا َقْد َجَعْلنا السُّ

3- َطَغْت َعلى َكِلماِت الّشاِعِر َعلاماُت التََّحّدي، َوالتَّفاُؤِل. نَُعلُِّل ذلَِك.

٤- َيْكِشُف ُعنواُن الَقصيَدِة )َونَْحُن َسواء( َعن َمصيٍر ُمْشَتَرٍك َبْيَن ِفَئَتْيِن. نَُبيُِّن ذلَِك.

. ُث َعْن ُمشاَرَكِة الَمْراأِة الِفَلْسطيِنيَِّة َوَتْضِحياتِها في ُمقاَوَمِة الُمْحَتلِّ 5- نََتَحدَّ

أَدِب؟ 6- ماذا نَُسّمي هذا النَّْوَع ِمَن ال�

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا: 7- نَُوظُِّف الِعباراِت ال�
لاَم، نَْغُمُر بِـ، كُلَِّي َشْوٌق. اأْهدي السَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل الّشاِعِر: ٨- نَُوضِّ
              اأْكُتُب ِمْن نَْرِجِس الَقْلِب

           اآَيَة ُحّبي الَكبيِر اإِلَْيِك

الُمن�َقَشُة:
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َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُلاِحُظ ال�أْفع�َل الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط: 

. ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ ١- َشَغَلْت َقِضيَُّة ال�أْسرى باَل الشَّ

٢- اأَخَذ الَقْوَس باريها.           )َمَثل( 

ُد َعلى َتْحضيِر ُدروِسِه. 3- َداأَب ُمَحمَّ

يَِّتِهْم. ْضراِب َعِن الطَّعاِم؛ لَِنْيِل ُحرِّ أْسرى اإِلى ال�إِ ٤- لََجاأ ال�

5- َردَّ طاِرٌق َحلَّ الَمْساألَِة اإِلى ُمَعلِِّمِه.

)اأبو القاسم الشابّي( َجْر   6- َوَدْمَدَمِت الّريُح َبْيَن الِفجا        ِج َوَفْوَق الِجباِل َوَتْحَت الشَّ

 ، ــاأ، َردَّ ــَذ، َداأَب، لََج ــَغَل، اأَخ ــابَِقِة )َش ــِة الّس أْمِثَل ــي ال� ــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط ف ــاَل الَّت أْفع ــُظ اأنَّ ال� نُلاِح  

َدْمــَدَم( َتْخلــو ِمــْن اأْحــُرِف الِعلَّــِة )ا، و، ي(؛ لـِـذا نَُســّميها اأْفعــال�ً َصحيَحــًة، َواأنَّ الِفْعــَل )َشــَغَل( فــي الِمثــاِل 

ــاِل  ــي الِمث ــَذ( ف ــاُل )اأَخ أْفع ــا ال� ــالَِم، اأّم ــَح الّس حي ــّمى الصَّ ــذا ُيَس ــِف؛ لِ ــَزِة، َوالتَّْضعي ــَن الَهْم ِل خــاٍل ِم أوَّ ال�

ــّمى  ــذا ُيَس ــَزٌة؛ لِ ــا َهْم ــُد اأصولِه ــِع، َفاأَح ــاِل الّرابِ ــي الِمث ــاأ( ف ــِث، َو)لََج ــاِل الثّالِ ــي الِمث ــي، َو)َداأَب( ف الثّان

فــاِن  ( فــي الِمثــاِل الخاِمــِس، َو)َدْمــَدَم( فــي الِمثــاِل الّســاِدِس ُمَضعَّ حيــَح الَمْهمــوَز، َبْيَنمــا الِفْعــلاِن )َردَّ الصَّ

ــاً.   ف ــا َصحيحــاً ُمَضعَّ ــّمى كُلٌّ ِمْنُهم ــذا ُيَس ــّدداِن(؛ لِ )ُمَش

َنْسَتْنِتُج:

أْصِليَُّة ِمْن اأْحُرِف الِعلَِّة.  حيُح: ُهَو الِفْعُل الَّذي َتْخلو اأْحُرفُُه ال� ١- الِفْعُل الصَّ

حيَحُة َثلاَثُة اأْنواٍع، ِهَي: ٢- ال�أْفع�ُل الصَّ

اأ- الّس�لُِم: ُهَو ما َخلا ِمَن الَهْمَزِة، َوالتَّْضعيِف، ِمْثُل: )َدَرَس(.

ب- الَمْهموُز: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َهْمَزٍة، ِمْثُل: )اأَكَل، َساأَل، َمَلاأ(.  

(، اأْو َحْرفــاِن  ، َوُيَســّمى ُمَضّعفــاً ثُلاثِّيــاً، ِمْثــُل: )َعــدَّ َر اأَحــُد اأْحُرِفــِه فــي الثُّلاثـِـيِّ ــُف: ُهــَو مــا كُــرِّ ج- الُمَضعَّ

، ِمْثــُل: )َزلْــَزَل(. باِعــيِّ ِمــَن الرُّ

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

حيِح اأْنواُع الِفْعِل الصَّ
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آتَِيَة اإِلى نَْوِعها: حيَحَة ال� أْفعاَل الصَّ ل�ً- نَُصنُِّف ال� اأوَّ

)َدَفَع، اأمَر، ُييّسُر، يساأُم، زلزَل(

حيُح َنوُْعُهالِفْعُل الصَّ

آتَِيِة، ثُمَّ نَُبيُِّن نَْوَعها: أْمِثَلِة ال� حيَحَة في ال� أْفعاَل الصَّ ثانِياً- نَُعيُِّن ال�

قاَل َتعالى: ﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾          )المعارج: ١(١- 

َمْن َطَلَب الُعلا َسِهَر اللَّيالي. ٢- 

ــلاُم: »الُمْؤِمــُن َمــْن اأِمَنــُه النّــاُس َعلــى اأْموالِِهــْم َواأنُْفِســِهْم، َوالُمهاِجــُر َمــْن َهَجــَر الَخطايــا 3-  قــاَل َعَلْيــِه السَّ

ــوَب«.                                                                     )اأخرجــه الترمــذي( ن َوالذُّ

مِس تُْبِطُئ في َودا     ِع ُذراَك َكْي ل� َتْحَزنا                       )اإيليا اأبو ماضي(٤-  لِلشَّ

ِبيُّ َمْسروراً. 5-  ُيَدنِْدُن الصَّ

التَّْدريب�ُت

نَّــُه  اإِذا كاَن الِفْعــُل ُمضاِرعــاً اأْو اأْمــراً، ُيــَردُّ اإِلــى الِفْعــِل الماضــي؛ لَِمْعِرَفــِة نَْوِعــِه، ِمْثــُل الِفْعــِل )َيْخــِدُم(، َفاإِ

ــُه )َخــَدَم(، َونُلاِحــُظ اأنَّ الِفْعــَل )َخــَدَم( ِفْعــٌل َصحيــٌح ســالٌِم.  ــَردُّ اإِلــى الماضــي ِمْن ُي

ف�ئَِدٌة: 

آتَِيِة، َوْفَق ما َبْيَن الَقْوَسْيِن: ثالِثاً- نَْمَلاأ الَفراَغ بِِفْعٍل ُمناِسٍب في الُجَمِل ال�

ِت، اأْرَجَعِت(١-  ٌف: اأعاَدِت، َردَّ  ................ الَمْحَكَمُة الُحقوَق كاِمَلًة ل�أْصحابِها.   )َصحيٌح ُمَضعَّ

َر(٢-  ، َتَصدَّ  ................ َفريُق الِفدائِيِّ الَمْرَتَبَة ال�أولى في كَُرِة الَقَدِم. )َصحيٌح سالٌِم: َحَصَد، اْحَتلَّ

)َصحيٌح َمْهموٌز: َدَرَسِت، َكَتَبِت، َقَراأِت(3-   ............... الطّالَِبُة َمقالًَة َعِن النَّظاَفِة.   
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ْملاُء:  ال�إِ
َطُة َعلى األٍِف  الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلم�ِت الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط:

ــْجِن. َفقــاَل لَهــا: لِمــاذا؟ قالَــْت: اإِّن الُمْحَتــلَّ َياأْبــى اأْن  ــُه: اأْيــَن اأبــي؟ قالَــْت: ُهــَو فــي السِّ     َســاأَل َراأَْفــُت اأمَّ

ــٍة، َوَمــْن ُيقــاِوُم الُمْحَتــلَّ َيِتــمُّ اْعِتقالُــُه، َحتّــى الَمــْراأُة الِفَلْســطيِنيَُّة،  َيعيــَش َشــْعُبنا َعلــى اأْرِضــِه بِســلاٍم َوُطَماأْنيَن

اأْس عالَِيــَة الَجبيــِن. لِكنَّهــا َتْبقــى َمْرفوَعــَة الــرَّ

    نُلاِحــُظ اأنَّ الَكِلمــاِت الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط َجميَعهــا َدَخَلــِت الَهْمــَزُة فــي بِنائِهــا، َواأّن الَهْمــَزَة َوَقَعــْت فــي َوَســِط 

كُلٍّ ِمْنهــا، َواإِذا َتاأّمْلنــا الَهْمــَزَة فــي الِفْعــِل )َســاأَل( نَِجُدهــا َمْفتوَحــًة، َومــا َقْبَلهــا َمْفتــوٌح، َوفــي ال�ْســَمْيِن )َراأَْفــُت، 

َوُطَماأْنيَنــٍة(، جــاَءْت ســاِكَنًة، َومــا َقْبَلهــا َمْفتــوٌح، َواأّمــا فــي َكِلمــِة )الَمــْراأِة( َفجــاَءْت َمْفتوَحــًة، َومــا َقْبَلهــا ســاِكٌن.

اإِض�َءٌة اإِْملائِيٌَّة:  

َطُة َعلى األٍِف اإِذا جاَءْت: تُْكَتُب الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ  	  

اأ- َمْفتوَحًة، َوما َقْبَلها َمْفتوٌح، ِمْثُل: )َراأَب(، اأْو َمْفتوَحًة، َوما َقْبَلها ساِكٌن، ِمْثَل: )َمْساألٌَة(.  

        ب- ساِكَنًة، َوما َقْبَلها َمْفتوٌح، ِمْثُل: )َراأٌْس(.

َطٌة َعلى واٍو. ٍة(، َونَْسَتْخِرُج َكِلماٍت فيها َهْمَزٌة ُمَتَوسِّ ل�ً- نَعوُد اإِلى نَصِّ )ال�أْسرى َقِضيَُّة َشْعٍب َواأمَّ اأوَّ

آتَِيَة، ونُراعي ِكتاَبَة الَهْمَزِة فيها: ثانِياً- نَِصُل الُحروَف ال�

١-    َم    ْس    َء    َل    ٌة.  

٢-    ُم     ْء     ِم    ٌن.

3 -   َي    ْء    َت   ِم    ُن.  

٤-    اأ     ْس    ِء    َل   ٌة.

5-    ُم    َت    َء    لِّ   ٌق.

ْملائِيَُّة التَّْدريب�ُت ال�إِ



33

آتَِيِة، َونَْضِبُط َهْمزاتِها، َوَحَرَكَة الَحْرِف الَّذي قَبْلَها: أْفعاِل الماِضَيِة ال� ثالِثاً- نَْكُتُب ُمضاِرَع ال�

. اأَمَر، اأمَّ، َساأَل، اْسَتاأَْجَر، َزاأَر، اأنَّ

: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة بَِخطِّ الرُّ ًة بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ
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التَّْعبيُر: 

          َنْكُتــُب فِْقــَرًة تُن�ِســُب الُجْمَلــَة الِمْفت�ِحيَّــَة ال�آتَِيــَة: اْنَبــرى الِفَلْســطيِنّيوَن ُيدافِعــون َعــْن 

اأْرِضِهــُم الَمْســلوَبِة ُمْنــُذ اْحتلالِهــ�.

َنش�ٌط:
ْنَتْرنِت َتْحَت ُعنواِن )ال�أْسرى الِفَلْسطيِنّيوَن  َنْبَحُث في الَمْكَتَبِة، اأْو في ال�إِ

اآِخِر  َوْفَق  اأْعداَدُهْم  َعَلْيه�  نَُدوُِّن  َمف�هيِميََّة،  َخريَطًة  َونُْنِشُئ  اأْرق�ٍم(،  في 

َخْمِس َسَنواٍت، َونَُعلُِّقه� َعلى َمَجلَِّة الح�ئِِط.



35

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )َوداُع اأخي(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليِه:
َر الوالُِد َبْعَد اأْن اأنْهى اْبُنُه ِدراَسَتُه الثّانَويََّة؟ َولِماذا؟ ١-  ماذا َقرَّ
أْسَرُة لَِتْجهيِز َسَفِر َسعيٍد؟ ْجراءاُت الَّتي اتََّخَذْتها ال� ٢-  ما ال�إ

3-  نَِصُف الَمطاَر واأْحواَل الُمساِفريَن.
٤-  نَُعلُِّل: كاَن َفَرُح العائَِلِة َمْمزوجاً بَِشيٍء ِمَن الُحْزِن.
أِخ بَسَفِر اأخيِه. َة َتاأثُِّر ال� 5-  نَْذكُُر َثلاَثَة َمواِقَف تُْبِرُز ِشدَّ

أِخ بِاأخيِه َسعيٍد؟ ِة َتَعلُِّق ال� 6-  ماذا نَْسَتْنِتُج ِمْن ِشدَّ
َفِر. نَْذكُُرها. 7-  َظَهَرْت عاَدٌة في النَّصِّ تُماِرُسها العائِلاُت ِعْنَد السَّ

٨-  نَْذكُُر اأْسماَء َعدٍد ِمَن الَمطاراِت الِفَلْسطيِنيَِّة، َولِماذا ل� ُيساِفُر ِمْنها الِفَلْسطينيوَن؟
آتَِيُة:  9- َعلاَم َتُدلُّ الِعباراُت ال�

  اأ- َبقيُت اأَتَقلَُّب في ِفراشي.
 ب- َفاإِذا بِِه ُيحاِوُل اإِْخفاَء َدْمَعٍة حائَِرٍة َبَدْت في ُمْقَلَتْيِه.

َد َظلاَم تِْلَك اللَّْيَلِة الحالَِكِة الطَّويَلِة؟ ج- اإِلى اأِن انَْشقَّ الَفْجُر، َوَبدَّ

ِة اأْجياٍل.  ، اْهَتمَّ بِاللَُّغِة َوالثَّقاَفِة الَعَربِيَِّة، َولَُه اأَثٌر َكبيٌر في َتْعليِم ِعدَّ كاكينيُّ اأديٌب َوُمَربٍّ ِفَلْسطينيٌّ َمْقِدسيٌّ     َخليل السَّ
ٍة- ِخطاٌب موَجٌز، َيْشَتِمُل َعلى  ماِن، َوِهَي -بِِصَفٍة عامَّ أَدبِيَِّة الَّتي َعَرَفها الَعَرُب في َقديِم الزَّ الرسالُة: َفنٌّ ِمَن الُفنوِن ال�

َمِن. ِر الزَّ ُر َمَع َتَطوُّ َقليٍل ِمَن الَمسائِِل َتكوُن ذاَت َمْوضوٍع واِحٍد، َوتُْنَقُل بِاأْسلوٍب ُمعّيٍن، َعْبَر َوسيَلٍة ما، َتـَتطوَّ

ها، َوالِْتزاِمها َباأواِمِرها َوَوصاياها، ُمْعَتِمَدًة  أمِّ      َوهِذِه الرِّسالَُة )ِمْن تِْلميَذٍة اإِلى َوالَِدتِها( تُْبِرُز َمدى طاَعِة التِّْلميَذِة لِ�
أَثِر في التَّْوفيِق في َحياتِها، َومراِحِل ِدراَسِتها. عاِء ِمْن والَِدْيها ثانِياً؛ ما كاَن لَُه اأْكَبُر ال� ل�ً، ثُمَّ َعلى الدُّ َعلى اللِّه اأوَّ

ال�ْسِتم�ُع:

ِمْن تِْلميَذٍة اإِلى والَِدتِه�

الَوْحَدُة الّراِبَعُة
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  والَِدتي الَحبيَبَة، 

ــذا  ــوِن، َوَش ــِب الَحن ــِك الطَّيِّ ــاَء َقْلِب ــاِرُع َصف ــًة، تُض ــًة صاِفَي َب ــًة َطيِّ َتِحيَّ

ــُد،  ــَرِة، َوَبْع ــَرِة الَعِط ــِك الطّاِه اأنْفاِس

أنَّ اْمِتحانــي  ــري فــي ُمكاَتَبِتــِك؛ لِ� نَّنــي اأبــاِدُر بِال�ْعِتــذاِر َعــْن َتاأخُّ فاإ

ــَنِويَّ َقــْد اأْصَبــَح قــاَب َقْوَســْيِن اأْو اأْدنــى، واإنّنــي اأْقضــي ُمْعَظــَم  السَّ

ْرِس الُمَتواِصِل.  ســاعاِت نَهــاري، َوَطَرفــاً ِمــْن لَْيلــي فــي الُمطالََعــِة، َوالــدَّ

ــَر  ُر َمصي ــُيَقرِّ ــذي َس ــذا ال�ْمِتحــاِن الَّ ــْن َه ــٌة ِم ــي ُمَتَهّيَب ــوُل: اإِنَّن َواأكاُد اأق

ــتي. ــِل ِدراَس ــْن َمراِح ــٍة ِم ــٍة كاِمَل ــَر َمْرَحَل ــْل َمصي ، َب ــَنِويِّ ــي السَّ َعَمل

َدَعواتِــِك  َعلــى  اللّــِه-  -َبْعــَد  ُمْعَتِمــَدٌة  الَحبيَبــَة  والَِدتــي  يــا     َواأنــا 

الّصالَِحــِة، ثُــمَّ َعلــى ِجــّدي َواْجِتهــادي، َوَمــْن َيْعَتِمــُد َعلــى اللّــِه، 

ــٍة  ــْن َيخيــَب. َواأنــا َعلــى ثَِق ِة لَ ــِن، َوُجهــوِدِه الُمْســَتِمرَّ ــمَّ ِرضــا الوالَِدْي ثُ

ْرِس  بِــاأنَّ ال�ْســِتقاَمَة والُمحاَفَظــَة َعلــى الَوْقــِت بِالَعَمــِل النّاِفــِع، َوالــدَّ

ــَوٍة  ــَتكوُن نَتيَجُتهــا النَّجــاَح فــي ال�ْمِتحــاِن، َوفــي كُلِّ ُخْط ــِد، َس الُمفي

ِمــْن ُخُطــواِت َحياتــي الُمْقِبَلــِة.

تُضاِرُع: تُشابُِه. 

َشذا: رائَِحٌة.         

اأباِدُر: اأْسِرُع.                   

ُمكاَتَبُتِك: ُمراَسَلُتِك.

َبٌة: خائَِفٌة.                    ُمَتَهيِّ

ِمْن تِْلميَذٍة اإِلى والَِدتِه�
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ــاِت  ــِة َصديق ــَدِم ُمخالََط ــى َع ــٌة َعل ــاِك- ُمحاِفَظ ــِرِك َوَوصاي ــى اأواِم ــِتناداً اإِل ــوَن -َواْس ــي الَحن ــا والَِدت ــي ي    َواإِنَّن

ْهمــاِل ِمــَن التِّْلميــذاِت؛ َحتّــى ل� َتْفِســَد اأْخلاقــي، َواأْفَشــَل فــي َعَملــي،  ــْوِء، َوداعيــاِت الَكَســِل وال�إِ السَّ

ــقَّ َجَســدي  ــيٍة َح ــَر ناِس ــٍة، َغْي ــدٍّ َوِهداَي ــلاِت بِِج ديقــاِت، العاِم ــَن الصَّ ــاِت ِم ــُب اإِلّ� الّصالِح ــي ل� اأصاِح َواإِنَّن

ُن. ُض: اأَمرِّ اأَروِّ ُض َجَســدي فــي َبْعــِض اأْوقاِت  ، َفاأَرفِّــُه َعــْن نَْفســي، َواأَروِّ َونَْفســي َعَلــيَّ

ــًة  ْرِس، ُمِقلَّ ــدَّ ــَن ال ــَرًة ِم ــاً، ُمْكِث ــاً َوَحّق ــٍر َوْقت ــُكّل اأْم ــًة  لِ ــراِغ، جاِعَل الَف

ــُه. ــِة، اإِْن شــاَء اللّ ــٌة، َوَســَيكوُن لــي فيهــا ُمتََّســٌع لَِلّراَحــِة والُمْتَع ــَة اآتَِي ْيفيَّ ــَة الصَّ أنَّ الُعْطَل ــَن اللَِّعــِب؛ لِ� ِم

أنَّ الَوْقــَت      َواأِعــُدِك يــا َوالَِدتــي الَحبيَبــَة، اأْن اأْســَتِغلَّ كُلَّ لَْحَظــٍة ِمــْن َوْقتــي فــي الِعْلــِم، َوالَعَمــِل النّاِفــِع؛ لِ�

ــاِعِر اْبــِن ُهَبْيــَرَة: ُهــَو الَحيــاُة، َواإِذا ضــاَع ِمنّــا ضاَعــِت الَحيــاُة، اأْفَعــُل ذلِــَك ُمْســَتْحِضرًة َقــْوَل الشَّ

َواْلََوْقُت اأنَْفُس ما ُعنيَت بِِحْفِظِه   َواأراُه اأْسَهَل ما َعَلْيَك َيضيُع!   

َعــواِت  أِعــّزاِء الدَّ أِشــّقاِء ال� ــُل َيَدْيــِك َعــْن ُبْعــٍد، راِجَيــًة ِمْنــِك، َوِمــْن والِــدي الَعزيــِز، َوِمــَن ال�    َوِختامــاً اأَقبِّ

ــبيَل اأمامــي، َواأنــا  الّصالَِحــَة، الَّتــي َســُتراِفُقني فــي كُلِّ ُخُطواتــي؛ لُِتنيــَر السَّ

ــِه. ــلا َخــْوَف َعَلْي ــِه َف ــْن كاَن اللّــُه بِجانِِب ــِه، َوُيطيُعُهمــا ُيْرضــي اللّــَه، َوَم ــْن ُيْرضــي والَِدْي ــاأنَّ َم ــٌة بِ موِقَن

لاُم َعَلْيِك اأيَُّتها الوالَِدُة الَحبيِبُة، َواإِلى اللِّقاِء الَقريِب، َبْعَد الَفْوِز اإِْن شاَء اللُّه َتعالى.     َوالسَّ

موِقَنٌة: ُمَتاأكَِّدٌة.

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي:  حيَحِة، َوبِـ )ل�( لِْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( لِْلِعباَرِة الصَّ

ها ُبْعَد الَمكاِن، َوُصعوَبَة اإيصاِل الرِّسالَِة.  ِر التِّْلميَذِة َعْن ُمراَسَلِة اأمِّ     اأ-  )   ( كاَن َسَبُب َتاأخُّ

؛ لُِصعوَبِتِه، َوِدقَِّة اأْسِئَلِتِه.  َنويَّ    ب- )   ( كانَِت التِّْلميَذُة َتْخشى ال�ْمِتحاَن السَّ

أْسباِب، َوَتَتَوكَُّل َعلى اللِّه، ثُمَّ َعلى ِرضا الوالَِدْيِن.     ج- )   ( التِّْلميَذُة َتاأُْخُذ بِال�

راَسِة دوَن اإِْعطاِء َحقِّ َجَسِدها َونَْفِسها.     د- )   ( تُْرِهُق التِّْلميَذُة نَْفَسها في الدِّ

ك�كيني، ِبَتَصرٍُّف(. ِبيَِّة، َخليل السَّ )الَجديُد في الِقراَءِة الَعَر
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ها؟ أمِّ ٢- ما َسَبُب اْعِتذاِر التِّْلميَذِة لِ�

3- ِممَّ َتْخشى التِّْلميَذُة؟ َولِماذا؟

ْرِس؟ راَسِة، َكما نَْفَهُم ِمَن الدَّ ماُت التَّْوفيِق في الَحياِة، والنَّجاِح في الدِّ ٤- ما ُمَقوِّ

ُذها. 5- نَْسَتْنِتُج َثلاَث نَصائَِح لِلاأمِّ َتْلَتِزُم بِها التِّْلميَذُة، َوتَُنفِّ

6- ماذا َطَلَبِت التِّْلميَذُة ِمْن عائَِلِتها في نِهاَيِة الرِّسالَِة؟

7- َعلاَم َيُدلُّ كُلٌّ ِمّما َياأْتي:

ْرِس الُمَتواِصِل.  اأ- اإِنَّني اأْقضي ُمْعَظَم ساعاِت نَهاري، َوَطَرفاً ِمْن لَْيلي في الُمطالََعِة، والدَّ

َعواِت الّصالَِحَة الَّتي َسُتراِفُقني في كُلِّ ُخُطواتي؟ أِعّزاِء الدَّ أِشّقاِء ال� ب- راجيًة ِمْنِك، َوِمْن والِدي الَعزيِز، َوِمَن ال�

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانِياً - نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

 ١- بَِراأْيِنا، لِماذا كانَِت الَفتاُة تَُقلُِّل ِمَن اللَِّعِب، َرْغَم ُحبِّها لِلتَّْرفيِه َعْن نَْفِسِها؟ 

ــٍة اأنَّهــا َبعيــَدٌة َعــْن عائَِلِتهــا؟ ــْوِء، َوبِخاصَّ ــْو خالََطــِت التِّلميــَذُة َصديقــاِت السَّ  ٢- مــاذا ُيْمِكــُن اأْن َيْحــُدَث لَ

3- ما الِقَيُم الَّتي َتَعلَّْمناها ِمَن الرِّسالَِة؟

ثالِثاً-

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:     ١-  نوظُِّف التَّراكيَب ال�

       اأ- اأباِدُر بـِ.

       ب- اأنا َعلى ثَِقٍة بِاأنَّ.

 : ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

اأ- ُمراِدفاً لَِكِلَمِة )تُماثُِل(.    

ب- ُمضادَّ )اأْبَعُد(.    

ُح الَمْقصوَد بَِقْوِل التِّْلميَذِة: »َقْد اأْصَبَح قاَب َقْوَسْيِن اأْو اأْدنى«. 3- نُوضِّ
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َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُلاِحُظ ال�أْفع�َل الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط: 

َوُبنوِر َمْطَلِعِه َونوِر ُوروِدِه          )صفّي الّدين الِحلّي(- ١ بيُع َفَمْرَحباً بُِوروِدِه   َوَرَد الرَّ

ِة الَبْرِد.- ٢ َيِبَسْت َيدا الَفتاِة ِمْن ِشدَّ

أَمَل، َواْحَفْظ لِسانََك«. - 3 ِر ال� قاَل َحكيٌم: »اأْحِسِن الَعَمَل، َوَقصِّ

َمِن. - ٤ ( الَمْرِجَع ال�أساِسيَّ لَِتْدريِس الطِّبِّ في جاِمعاِت العالَِم لَِفْتَرٍة َطويَلٍة ِمَن الزَّ َبِقَي ِكتاُب )القانوُن في الطِّبِّ

ُسرى النّاِر في الَمْوِضِع الُمْعِشِب                )اأحمد شوقي(- 5 ْيُب ُمتَِّئداً في الّرؤوِس   َسرى الشَّ

قاَل َتعالى: ﴿ ٱ  ٻ      ٻ  ﴾                    )النجم: ١(- 6

ْمُل َوعى      )اأحمد شوقي(- 7 َتْحَفِظ الّريُح َول� الرَّ ْمِل َفَلْم   َوَخَطْطنا في نَقا الرَّ

ــاٌل  ــى( اأْفع ــوى، َوع ــرى، َه ــَي، َس ــاَل، َبِق ــَس، ق ــا ُخطــوٌط )َوَرَد، َيِب ــي َتْحَته ــاَل الَّت أْفع ــُظ اأنَّ ال� نُلاِح

أْصِليَّــُة َعلــى َحــْرٍف، اأْو َحْرَفْيــِن ِمــْن اأْحــُرِف الِعلَّــِة  ماِضَيــٌة ُمْعَتلَّــٌة؛ ل�أنَّ كُلَّ ِفْعــٍل ِمْنهــا َقــِد اْشــَتَمَلْت اأْحُرفـُـُه ال�

ِل الِفْعــِل، واأْخــرى فــي َوَســِطِه،  ًة فــي اأوَّ )ا، و، ي(، َكمــا َمــرَّ ســابِقاً. َواأل�ِحــُظ اأنَّ َحــْرَف الِعلَّــِة َقــْد َوَقــَع َمــرَّ

أْفعــاِل ِمــْن َحْيــُث َمواِقــِع  ــَك ال� ــْو ُعْدنــا اإِلــى تِْل ــواٌع، َفَل ــًة فــي اآِخــِرِه؛ َوهــذا َيْعنــي اأنَّ الِفْعــَل الُمْعَتــلَّ اأنْ َوثالَِث

: اأْحــُرِف الِعلَّــِة فيهــا، لََوَجْدنــا اأنَّ

لِِهما، َوُيَسّمى الِفْعُل الَّذي َيَقُع َحْرُف الِعلَِّة  - الِفْعَلْيِن )َوَرَد، َيِبَس( َقْد َوَقَع َحْرفا الِعلَِّة )الواُو، َوالياُء( في اأوَّ

لِِه ِمثال�ً يائِّياً. لِِه ِمثال�ً واِويّاً، َوالِفْعُل الَّذي َيَقُع َحْرُف الِعلَِّة الياِء في اأوَّ الواِو في اأوَّ

الِفْعَل )قاَل( َوَقَع َحْرُف الِعلَِّة في َوَسِطِه، َوُيَسّمى الِفْعُل الَّذي َيَقُع َحْرُف الِعلَّة في َوَسِطِه اأْجَوَف. -

الِفْعَلْيِن )َبِقَي، َسرى( َوَقَع َحْرُف الِعلَِّة في اآِخِرهما، َوُيَسّمى الِفْعُل الَّذي َيَقُع َحْرُف الِعلَّة في اآِخِرِه ناِقصاً. -

الِفْعَل )َهوى( اْشَتَمَل َعلى َحْرَفي ِعلٍَّة واِقَعْيِن في َوَسِطِه َواآِخِرِه، َوُيَسّمى الِفْعُل الَّذي َيَقُع َحْرفا الِعلَِّة  -

في َوَسِطِه َواآِخِرِه لَفيفاً َمْقروناً.

لِِه  - لِِه َواآِخِرِه، َوُيَسّمى الِفْعُل الَّذي َيَقُع َحْرفا الِعلَِّة في اأوَّ الِفْعَل )َوعى( اْشَتَمَل َعلى َحْرَفي ِعلٍَّة في اأوَّ

َواآِخِرِه لَفيفاً َمْفروقاً. 

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

اأْنواُع الِفْعِل الُمْعَتلِّ
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نَّــُه ُيــَردُّ  اإِذا كاَن الِفْعــُل ُمضاِرعــاً اأْو اأْمــراً، ُيــَردُّ اإِلــى الِفْعــِل الماضــي؛ لَِمْعِرَفــِة نَْوِعــِه، ِمْثــُل الِفْعــِل )اْســَع(، َفاإِ
اإِلــى الماضــي ِمْنــُه )َســعى(، َونُلاِحــُظ اأنَّ الِفْعــَل )َســعى( ِفْعــٌل ُمْعَتــلٌّ ناِقــٌص.

ف�ئَِدٌة: 

آتَِيِة: )َدعا، َيْروي، ُصْم، َيِقُف، َيعي، َتْنهى، ِسْر، َيـقي(. أْفعاِل الُمْعَتلَِّة ال� ل�ً- ما نَْوُع ال� اأوَّ

آتَِيَة، ثُمَّ نْسَتْخِرُج )ِفْعلاً ُمْعَتّلاً اأْجَوَف، ِفْعلاً ُمْعَتّلاً ناِقِصاً(: ثانِياً- نَْقراأ الِعباراِت ال�

رِس. ١- َواإِنَّني اأْقضي ُمْعَظَم ساعاِت نَهاري، َواأْطرافاً ِمْن لَْيلي في الُمطالََعِة َوالدَّ
٢- َوَمْن َيْعَتِمُد َعلى اللِّه ل� َيخيُب اأَبداً.

بيَل، َواأنا موِقَنٌة بِاأّن َمْن ُيْرضي والَِدْيِه، َوُيطيُعُهما ُيْرضي اللَّه، َوَمْن كاَن اللُّه  3- لُِتنيَر اأمامي السَّ
بِجانِِبِه َفلا َخْوَف َعَلْيِه. 

آتَِيِة، َوْفَق ما َبْيَن الَقْوَسْيِن: ثالِثاً- نَْمَلاأ الَفراَغ بِِفْعٍل ُمناِسٍب في الُجَمِل ال�

ى(. أمانَِة. )ُمْعَتلٌّ ِمثاٌل: ُوِصَف، َدعا، َوصَّ ْدِق وال� اأ-  الرَّسوُل الَكريُم بِالصِّ

أْمراِض الُمْسَتِعَصَيِة. )ُمْعَتلٌّ لَفيٌف: َعالََج، اْسَتاأَْصَل، داوى(. ب- الطَّبيُب الباِرُع  َكثيراً ِمَن ال�

ج- ما  َمِن اْسَتشاَر. )ُمْعَتلٌّ اأْجَوُف: خاَب، َفِشَل، ُهِزَم(.

التَّْدريب�ُت

َنْسَتْنِتُج:

أْصِليَُّة َعلى َحْرٍف، اأْو َحْرَفْيِن ِمْن اأْحُرِف الِعلَِّة. - ١ : ُهَو الِفْعُل الَّذي َتْشَتِمُل اأْحُرفُُه ال� الِفْعُل الُمْعَتلُّ

أْفعاُل الُمْعَتلَُّة اأْرَبَعُة اأنْواٍع، ِهَي:- ٢ ال�

لِِه، َوُيْقَسُم اإِلى ِقْسَمْيِن، ُهما: اأ- الِمثاُل: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َحْرِف ِعلٍَّة في اأوَّ

، ِمْثُل: )َيِئَس(.  ، ِمْثُل: )َوَعَد(.                 - ِمثاٌل يائِيٌّ - ِمثاٌل واِويٌّ

أْجَوُف: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َحْرِف ِعلٍَّة في َوَسِطِه، ِمْثُل: )قاَم، باَع(. ب- ال�

ج- النّاِقُص: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َحْرِف ِعلٍَّة في اآِخِرِه، ِمْثُل: )َدعا، َمشى(. 

د- اللَّفيُف: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َحْرَفي ِعلٍَّة، َوُيْقَسُم اإِلى ِقْسَمْيِن، ُهما: 

- اللَّفيُف الَمْقروُن: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َحْرَفي ِعلٍَّة في َوَسِطِه َواآِخِرِه، ِمْثُل: )َكوى(.

لِِه َواآِخِرِه، ِمْثُل: )َوقى(.   - اللَّفيُف الَمْفروُق: ُهَو ما اْشَتَمَل َعلى َحْرَفي ِعلٍَّة في اأوَّ
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ْملاُء:  ال�إِ
ْطِر َطُة َعلى السَّ  الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ الَكِلَمتْيِن اللَّتْيِن َتْحَتُهم� َخّط�ِن:

ْتُهْم  أوائِِل...، َولَْم َيْعِرفوا اأنَّ الَعقيَدَة ِهَي الَّتي َمدَّ »َوَقْد َيَتساَءُل َبْعُضُهْم َعْن ِسرِّ انِْتصاِر الُمْسِلميَن ال� 		
ِة َوالَغَلَبِة، َوالرُّجولَِة الّصاِدَقِة، َوال�تِّصاِف بِالُمروَءِة. َفَقْد كانوا َتْواأماً لِلُمروَءِة َوالُمثُِل الُعْليا، َوَرْمزاً لِلَعدالَِة.  بِالُقوَّ

حاَبَة، َواأْدَخَلُهُم الَجنََّة َمْنِزل�ً«. َرِحَم اللُّه الصَّ

ْطِر(، َفَكِلَمُة  َطٍة ُمْنَفِرَدٍة )َعلى السَّ نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلَمتْيِن اللَّتْيِن َتْحَتُهما َخطّاِن ُمْشَتِمَلتاِن َعلى َهْمَزٍة ُمَتَوسِّ  

 )َيَتساَءُل(، الَهْمَزُة فيها َمْفتوَحٌة ُسِبَقْت بِاألٍِف ساِكَنٍة، َوَكِلَمُة )الُمروَءِة( الَهْمَزُة فيها َمْفتوَحٌة ُسِبَقْت بِواٍو ساِكَنٍة.

اإِض�َءٌة اإِْملائِيٌَّة:   

ـــْطِر اإِذا جـــاَءْت َمْفتوَحـــًة َبْعـــَد األِـــٍف، اأو واٍو ســـاِكَنٍة، ِمْثـــَل:  ـــَطُة َعلـــى السَّ تُْكَتـــُب الَهْمـــَزُة الُمَتَوسِّ  	  

نُبـــوَءٌة(. )َكفـــاَءٌة، 

ْطِر في الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي: ل�ً- نَْذكُُر َسَبَب ِكتاَبِة الَهْمَزِة َعلى السَّ اأوَّ

عاِمْل اأْصِدقاَءَك ُمعاَمَلًة َحَسَنًة.١- 

اأيُّها الُمْؤِمُن، َتفاَءْل بِالَخْيِر دائِماً.٢- 

ّيَقِة.3-  َمْكَتَبُة الَمْدَرَسِة َمْملوَءٌة بِالُكُتِب والِقَصِص الشَّ

ثانِياً-  نَْكُتُب ما ُيْملى َعَلْينا.

ْملائِيَُّة التَّْدريب�ُت ال�إِ
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اأِ الُجَمَل الّداِعَمَة في الِفْقَرَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن، َوَنْكُتْب       َدَرْسن� في ُدروٍس س�ِبَقٍة َمْبنى الِفْقَرِة. لَنْقَر

لُِكلٍّ ِمْنُهم� ُجْمَلًة ِمْفت�ِحيًَّة:

، َول� ُيقاُس النّجاُح في الَحياِة بِِمْقداِر ما َجَمَعُه الَمْرُء ِمْن ماٍل، اأْو        

نْسانِّيِة، َواأْسَهَم في َجْعِل الَحياِة اأْفَضَل  َم ِمْن َخْيٍر لِلاإِ ما اأْحَرَزُه ِمْن ُشْهَرٍة اأْو جاٍه، َواإِنّما ُيقاُس بِِمْقداِر ما َقدَّ

َواأْسَعَد، َوالتّاريُخ لَْم ُيَخلِّْد اإِلّ� هؤل�ِء الّذيَن اأْبَقْوا َوراَءُهْم اأَثراً ُمضيئاً َيْهدي النّاَس في ُظلُماِت الَحياِة، َفَعَلْيَك 

أَمِل َوالتّفاُؤِل؛ لَِتكوَن ناِجحاً في َمراِحِل َحياتَِك.     اأْن َتْنِسَج َحياَتَك ِمْن ُخيوِط اْل�

نْساُن َراأَْسُه، َوَيقوُل الَحقَّ في َشجاَعٍة، ل�  يماِن، َيْرَفُع ال�إِ ، َففي ِظلِّ ال�إِ       

أَمِل، َوالَعَمِل ِمْنَ اأْجِل اإِْسعاِد نَْفِسِه، َوِمْن اأْجِل َخْيِر  َيخاُف اإِلّ� َربَُّه، َوَيْنُظُر اإِلى الَحياِة نَْظَرًة َمْملوَءًة بِالُحبِّ َوال�

يماِن؛ لَِتعيَش َبعيداً َعِن الَْخْوِف.  الُمْجَتَمِع الّذي َيْحيا فيِه، َفـَتَمّسْك بِاْل�إِ

التَّْعبيُر: 

ْنَتْرنِت، َوَنْكُتُب َعِن الرِّْحَلِة في َنش�ٌط: َنْبَحُث في الَمْكَتَبِة الَمْدَرِسيَِّة، اأْو في ال�إِ

يَُّته�، َوَفوائُِده�، َواآداُبه�. َطَلِب الِعْلِم، ِمْن َحْيُث اأَهمِّ

: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة بَِخطِّ الرُّ ًة بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ

)النّاُس: ٤-5(
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )اأْشواُق الُغْرَبِة(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليِه:

نْساِن؟  ١- ما اأْجَمُل َمكاٍن في الَحياِة بِالنِّْسَبِة لِْلاإِ

نْساِن؟ َلِة ال�إِ ٢- ما الَّذي َيْبقى في ُمَخيِّ

أْرُض َرؤوَفًة َعلى اأْهِلها؟ دُّ ال� 3- لِماذا تُعَّ

نْساُن َغريباً دائِماً؟  ٤- اأْيَن َيكوُن ال�إِ

نْساُن َوَطناً َغْيَر َوَطِنِه، َواأْهلاً َغْيَر اأْهِلِه، لِماذا؟  5- َقْد ُيِحبُّ ال�إِ

آتَِيِة: فُرات، َمرابِع، اْرَتَشَف، َضنّوا؟   6- ما َمْعنى الُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب ال�

نْساَن للَبقاِء في َوَطِنِه، وَعَدِم الرَّحيِل َعْنُه؟ ُع ال�إِ 7- بَِراأْيُِكْم، ما الَّذي ُيَشجِّ

، ُوِلَد في َعّكا عاَم ١936م، َرَحَل َمَع اأْهِلِه، َعِقَب َنْكَبِة سنة ١9٤٨م،  َغّساُن َكَنفاني اأديٌب ِفَلْسطينيٌّ  
ِة والَمْسَرِح. ِة ُبْلداٍن َعَرِبيٍَّة. َكَتَب في الِقصَّ حاَفِة في ِعدَّ اإلى ُلْبناَن. َعِمَل في ِسْلِك التَّْدريِس والصِّ

ْمس«، و»عاِئٌد اإلى حيفا«، وغيرها. اْسُتْشِهَد في َبْيروَت َسَنَة ١97٢م، ِمْن ُمَؤلَّفاِتِه: »ِرجاٌل في الشَّ

َة َثلاَثِة ِفَلْسطينّييَن، ُهْم: َمْرواُن واأبو  ْمِس(، الَّتي َتْحكي ِقصَّ هذا النَّصُّ ُجْزٌء ِمْن ِرواَيِة )ِرجاٌل في الشَّ

ْتُهم ُظروُف الَعْيِش القاِسَيُة، َجّراَء النَّْكَبِة الَّتي َحّلْت َسَنَة اأْلٍف وِتْسِعِمَئٍة وَثماٍن واأْرَبعيَن،  َقْيٍس واأْسَعُد، اْضطرَّ

ِلْلِهْجَرِة اإِلى الُكَوْيِت ِمْن اأْجِل الَعَمِل، وَتْوفيِر ُلْقَمِة الَعْيِش ِلِعياِلِهْم، َفقاموا بال�تِّفاِق َمَع اأبي الَخْيُزراِن- وُهَو ساِئٌق 

َفِر، وَحراَرَة  َة السَّ ريِق ُيكاِبدوَن َمَشقَّ ُب الّناَس اإلى ذِلَك الَمكاِن- على تهريبهم اإلى الُكَوْيِت وفي الطَّ كاَن ُيَهرِّ

ْحداِث َبْيَن الِعراِق والُكَوْيِت. ُر َمْسَرَح ال�أ ْحراِء اللاِهَبَة، والُجْزُء الَّذي َبْيَن اأْيدينا ُيَصوِّ الصَّ

ال�ْسِتم�ُع:

)ُمصطفى عّباس، سوريّة، بَِتَصرٍُّف(.

ْمِس رِج�ٌل في الشَّ

الَوْحَدُة الخ�ِمَسُة
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ْهِم تاِرَكًة َوَراَءها َخطّاً من ُغيوِم الُغباِر،  ّياَرُة َتْنَطِلُق َكالسَّ فيما كانَِت السَّ
َبًة َتْلَتقي  كاَن اأبو الَخْيُزراِن َيْنِزُف َعَرقاً َغزيراً َيُصبُّ في َوْجِهه َمَمّراٍت ُمَتَشعِّ
َجًة، َوكاَن الَهواُء ساِخناً ُمْشَبعاً بُِغباٍر  ْمُس ساِطعًة ُمَتَوهِّ ِعْنَد َذْقِنِه.كانَِت الشَّ
غيرِة،  الصَّ الَهْضَبِة  اأْعلى  اإِلى  الَخْيُزراِن  اأبو  َوَصَل   ... الطَّحيُن  َكاأنَُّه  دقيٍق 
ّياَرَة َتْنَزلُِق َقليلاً، ثُمَّ اأْوَقَفها، َوَقَفَز ِمَن الباِب اإِلى  َك، َوَتَرَك السَّ فاأْطَفاأ الُمَحرِّ

َظْهِر الَخّزاِن.

لً�، َرَفَع ِذراَعْيِه، فاْنَتَشَلُه اأبو الَخْيُزراِن ِبُعْنٍف، َوَتَرَكُه  َخَرَج َمْرواُن اأوَّ
اأْن  حاَوَل  ُثمَّ  ِبَراأِْسِه،  َقْيٍس  اأبو  اأَطلَّ  اِن...  الَخزَّ َسْطِح  َفْوَق  َمْفروشًا 
الَخْيُزراِن  اأبا  َوَترَك  ِذراَعْيِه،  َفاأْخَرَج  عاد،  َيْسَتِطع،  َلْم  اأنَُّه  اإِّل�  َيْخُرَج 
ُهَنْيَهًة  َوَقَف  َهَة،  الُفوَّ َيَتَسلََّق  اأْن  اْسَتطاَع  َفقِد  اأْسَعُد  اأّما  ُيساِعُدُه... 
َلْم  اأنَُّه  اإِل�  َيَتَكلََّم،  اأْن  ُيريُد  اأنَُّه  َيْبدو  كاَن  صدِرِه...  ِبِملِء  ُق  َيَتَنشَّ

ْقُس ُهنا في غاَيِة الُبروَدِة! َيْسَتِطْع، واأخيرًا قال ل�ِهثًا: الطَّ

كاَن َوْجُهُه ُمْحَمّرًا َوُمْبَتلًا، وكان ِبْنطاُلُه َمْغسولً� ِبالَعَرِق، اأّما َصْدُرُه 

ِم. ٌخ ِبالدَّ نَُّه ُمَلطَّ َفَقِد اْنَطَبَعْت َعَلْيِه علاِئُم الَصَداأ، َفَبدا َوَكاأ

ْرِض واِضعيــَن ُرؤوَســُهْم َفــْوَق ُرَكِبهــُم  َجَلــَس اأْرَبَعُتُهــْم َعلــى ال�أ

ــَرٍة: ــَد َفْت ــُزراِن َبْع ــو الَخْي ــاَل اأب ــِة، ق الَمْطِويَّ

ْمُر ُمخيفاً؟ َهْل كاَن ال�أ

َر َنْظَرًة َفْوَق وجوِهِهْم، َفَبَدْت ُوجوهًا َصْفراَء ُمَحنََّطًة. َلْم ُيِجْبُه اأَحٌد ... َفَدوَّ

. ْمُر اأْكَثَر ِمْن ِستٍّ - ُقْلُت َلُكْم َسْبَع دقاِئَق... َوَرْغَم ذِلَك َلْم َيْسَتْغِرِق ال�أ

ٌة َقصيَرة. ُهَنْيَهة: ُمدَّ

ث. ُمَلطٌَّخ: ُمَلوَّ

ْمِس رِج�ٌل في الشَّ

مدينة عكا مسقط راأس الكاتب غسان كنفاني
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َرَفَع َمْرواُن َراأَْسُه، ُثمَّ اْسَتَنَد َعلى َعُضَدْيِه، واأَخَذ َيْنُظُر، ُمْلِقيًا ِبَراأِْسِه، 

ْيِء اإِلى الَوراِء، ِباتِّجاِه اأبي الَخْيُزراِن... َبْعَض الشَّ

- َهْل َجرَّْبَت اأْن َتْجِلَس ُهناَك ِستَّ دقاِئَق؟

ْيِه َفْوَق  ْمَل، ُثمَّ َثبََّت َكفَّ َوَقَف اأبو الَخْيُزراِن، َوَنَفضَ َعن ِبْنطاِلِه الرَّ

خاِصَرِتِه، َواأَخَذ َيْنُقُل َبَصَرُه َبْيَن الرِّجاِل الثَّلاَثِة.

َهّيا ِبنا... َيِجُب األّ� ُنضيَِّع َوْقتًا اأْكَثَر... اأماَمُكْم َحّماٌم ُتْرِكيٌّ اآَخُر َبْعَد َفْتَرٍة 

ّياَرُة الَكبيَرُة  ّياَرِة... َهَدَر الُمَحرُِّك... َوَمَضِت السَّ َوجيَزٍة. َصِعَد اأْرَبَعُتُهْم اإِلى السَّ

باِب َيَتعالى، ُثمَّ َيذوُب في الَقْيِظ. ْحراِء َخّطًا من الضَّ َتْرُسُم في الصَّ

َلْم َيُكْن اأيُّ واِحدٍ ِمْنُهْم َيْرَغُب في َمزيٍد ِمَن الَحديِث... َلْيسَ ل�أنَّ التََّعَب َقْد 

اأْنَهَكُهْم َفَقْط، َبْل ل�أنَّ ُكلَّ واِحٍد ِمْنُهْم غاَص في اأْفكاِرِه َعميقاً عميقاً... َسْوَف 

َر اأبو َقْيٍس - اأْن ُنَعلَِّم َقْيسًا، َواأْن َنْشَترَي ِعْرَق َزْيتوٍن اأْو  ِعْرَقْيِن،  َيكوُن ِبُوْسِعنا - َفكَّ

َوُربَّما َنْبني ُغْرَفًة َنْسُكُنها َوَتكوُن َلنا، اأنا َرُجٌل َعجوٌز، َقْد اأِصلُ، َوَقْد ل� اأِصُل...

لماذا ل� َنضِْرُب في بِلاِد اللَِّه َبْحثًا َعِن الُخْبِز؟ َهْل َسَتْبقى ُكلَّ ُعْمِرَك َتاأُْكُل 

غاَثِة، الَّذي ُتْهِرُق ُكلَّ َكراَمِتَك ِمْن اأْجلِ كيلو واِحٍد ِمْنُه ؟...  َطحيَن ال�إِ

ْرِض الُمْلَتِهَبِة، َوَيْهِدُر ُمَحرُِّكها ِمْثَل َفٍم َجّباٍر َيْزَدِرُد  ّياَرُة َتْمضي َفْوَق ال�أ السَّ

، َفَتِبَعُه َمْرواُن  ريَق.. َمدَّ اأبو الَخْيُزراِن َيَدُه، َفاأْطَفاأ الُمَحرَِّك، ُثمَّ َنَزَل ِبُبْطِءٍ الطَّ

ّياَرِة،   السَّ
ِ
واأبو َقْيٍس، َبْيَنما َبِقَي اأْسَعُد ُمَعلَّقًا َفْوَق، َجَلَس اأبو الَخْيُزراِن في ِظّل

ًة اأْخرى. ُثمَّ قاَل ِبَصْوٍت َخفيٍض: ِلَنْسَتِرْح َقليلًا َقْبَل اأْن َنْبَداأ ِبالتَّْمثيِليَِّة َمرَّ

قاَل اأبو َقْيٍس:

ِة؟  َر َعَلْينا ُبروَدُة اللَّْيِل ُكلَّ هِذِه الَمَشقَّ لماذا لم َتَتَحرَّْك ِبنا َمساَء اأْمِس، َفُتَوفِّ

ْرِض-:الّطريُق َبْيَن َصْفواَن َوالِمْطلاِع  قاَل اأبو الَخْيُزراِن -دوَن اأْن َيْرَفَع َبَصَرُه َعِن ال�أ

يَِّة َدْوِريٍَّة اأْن ُتغاِمَر ِبال�ْسِتْطلاِع  ْوِرّياِت في اللَّْيِل... في النَّهاِر ل� ُيْمِكُن ل�أ َتْمَتِلىُء بالدَّ

ْنَعَة َجيِّداً... َكِم الّساَعُة ال�آن؟ اإِنَّها  في ِمْثِل هذا الَقْيِظ ـ  َهّيا ِبنا، َلَقْد َتَعلَّْمُتم الصَّ

الحاِدَيَة َعْشَرَة والنِّْصُف... اْحُسبوا ... َسْبَع َدقاِئَق َعلى ال�أْكَثرِ، واأْفَتُح َلُكُم الباَب.

َبْعَد َدقيقٍة َوِنْصٍف َفَقْط، اْجتاَز اأبو الَخْيُزراِن ِبَسّياَرِتِه الباَب الكبيَر 

الَعُضــد: مــا بيــن الِمْرَفــِق اإلــى 

لَكِتــِف. ا

. ُة الَحرِّ الَقْيظ: ِشدَّ

َيْزَدِرُد : َيْبَتِلُع.

َصْفوان: َقْرَيٌة ِعراِقيٌَّة.

الِمْطلاع: َقْرَيٌة كَُوْيِتيٌَّة.

ْوِريَّة: جماَعُة الَحَرس. الدَّ
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َسّياَرَتْيِن  اأْو  َسّيارٍة  َغْيُر  َة  َثمَّ َيُكْن  َلْم  الشاِئَكِة،  ْسلاِك  ال�أ الَمْفتوَح في 

واِقَفَتْيِن في َطَرِف الّساَحِة الَكبيَرِة ِبال�ْنِتظاِر.

اإِلى  الّثاِلَثِة  الُغْرَفِة  اإِلى  واتََّجَه  ُمْسِرعًا،  َرَج  الدَّ الَخْيُزراِن  اأبو  اْرَتقى 

الَيمِين، َوَفْوَر اأْن َفَتَح الباَب َوَدَخَل، اأحسَّ اأنَّ َشْيئًا ما َسْوَف َيْحُدُث، 

ِف الَّذي كاَن َيْجِلُس في َصْدِر الُغْرَفِة. َدَفَع اأْوراَقُه اأماَم الُمَوظَّ

ـ ها ! اأبو الَخْيُزراِن ! اأْيَن ُكْنَت ُكلَّ هذا الَوْقِت؟

ـ في الَبْصَرِة.

ـ ساأَل َعْنَك الحاجُّ ِرضا اأْكَثَر ِمْن ِستِّ َمّراٍت.

َلًة. ّياَرُة ُمَعطَّ - كاَنِت السَّ

فوَن الثَّلاَثُة الَّذيَن َيْشَغلوَن الُغْرَفَة ضاِحكيَن ِبَصَخٍب،  َضجَّ الُمَوظَّ

هذا  في  ُيْضِحُكُكم  الَّذي  ما  حاِئرًا..  َحواَلْيِه  الَخْيُزراِن  اأبو  َفاْلَتَفَت 

فوَن النََّظَر ُثمَّ اْنَفَجروا ضاِحكيَن ِمْن َجديٍد. باِح؟ َتباَدَل الُمَوظَّ الصَّ

ْخرى:  قاَل اأبو الَخْيُزراِن ُمَتَوتِّرًا، َوُهَو َيْنُقُل َقَدمًا َوَيَضُعها َمكاَن ال�أ

َن... ل� َوْقَت َلَديَّ ِلْلُمزاِح... اأْرجوَك. ال�آ

َف عاَد َفَنّحى  راَق اإِلى اأماِمِه... اإِل� اأنَّ الُمَوظَّ ْوْ َب ال�أ َمدَّ َيَدُه َفَقرَّ

ْوراَق اإِلى َطَرِف الّطاِوَلِة، َوَكتََّف ِذراَعْيِه ِمْن َجديٍد قاِئلًا: ُكْن عاِقلًا  ال�أ

ْقِس الرَّهيِب؟ َفَر في ِمْثِل هذا الطَّ ُل السَّ يا اأبا الَخْيُزراِن، لماذا َتَتَعجَّ

ِف، وداَر  ْوراَق، ُثمَّ َتناَوَل الَقَلَم ِمْن اأماِم الُمَوظَّ َحَمَل اأبو الَخْيُزراِن ال�أ

َحْوَل الّطاِوَلة َحّتى صاَر اإِلى جاِنِبِه َفاْنَحنى، َوَدَفَع َلُه الَقَلَم. في َطريِق َعْوَدتي، 

َساأْجِلُس ِعْنَدَك ساَعًة، ولِكِن ال�آَن َدْعني اأْمشي. َتناَوَل الَقَلَم دوَن َوْعٍي، َواأَخَذ 

ِحِك الَمْكبوِت.ولِكْن حيَن َمدَّ اأبو الَخْيُزراِن  ْوراَق َوُهَو َيْرَتجُّ ِبالضَّ ُيَوقُِّع ال�أ

ْخرى َبْيَنُه َوَبْيَن اأبي الَخْيُزراِن. َيَدُه ِلَيَتناَوَلها، َخبَّاأها َوراَء َظْهِرِه، َوَمدَّ ِذراَعُه ال�أ

ـ  في المرَِّة القاِدَمِة، َساأْذَهُب َمَعَك اإِلى الَبْصَرِة... اأُتواِفُق؟

ْوراِق  قاَل اأبو الَخْيُزران راِجفًا، وُهَو َيُمدُّ ِذراَعُه محاِولً� اأْن َيِصَل اإِلى ال�أ

ُق اإِلى ساَعِتِه.. كاَنْت  ْخرى وُهَو ُيَحدِّ ... ُمواِفٌق. اْقَتَحَم اأبو الَخْيُزراِن الُغْرَفَة ال�أ

َصَخب: اختلاُط ال�أْصواِت.
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوبِـ )ل�( لِْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( لِْلِعباَرِة الصَّ

  اأ-   )     ( كاَن اأبو الَخْيُزراِن َيْعمُل في َحَرِس الُحدوِد. 

ُة الَّتي اْسَتْغَرَقها الّرجاُل الثَّلاَثُة َوُهْم داِخَل الَخّزاِن َسْبَع َدقائَِق.    ب- )     ( كانَِت الُمدَّ

أبي الَخْيُزراِن َغْيَر َمْقصوٍد.    ج- )     ( كاَن َتاأْخيُر الُمَوظَّفيَن الثَّلاَثِة في َمْرَكِز الِمْطلاِع لِ�

ّياَرَة َتْنَزلُِق َقليلاً ثُمَّ اأْوَقَفها، وَقَفَز ِمَن الباِب اإلى َظْهِر الَخّزاِن. لِماذا؟ ٢- َتَرَك اأبو الَخْيُزراِن السَّ

3- اأِصُف َكْيَف َخَرَج الرِّجاُل الثَّلاَثُة: َمْرواُن، واأبو َقْيٍس، واأْسَعُد ِمَن الَخّزاِن. َعلاَم َيُدلُّ ذِلَك؟

٤- اْضُطرَّ الرِّجاُل الثَّلاَثُة اإلى اأْن َيْخَتِبئوا في الَخّزاِن. ِلماذا؟

ْخرى َلْم َيْسَتْغِرْق اأْكَثَر ِمْن  ْوراِق ال�أ ُتشيُر اإِلى الّثاِنَيَة َعْشَرَة اإل� ُرْبعًا.. َتْوقيُع ال�أ

َق اإِلى الَخّزاِن َلْحَظًة،  َرَج َمْثنى  َمْثنى َحتَّى صاَر اأماَم سّياَرِتِه. َحدَّ َدقيَقٍة. َقَفَز الدَّ

ْمِس الرَّهيَبِة.  َوُخيَِّلَ اإَِلْيِه اأنَّ الَحديَد َعلى َوَشِك اأْن َيْنَصِهرَ َتْحَت ِتْلَك الشَّ

َل ُمْنَعَطٍف  ِل َضْغَطٍة، َفاأْطَلَق ِلَسّياَرِتِه الِعناَن ِلَيَتجاَوَز اأوَّ وَّ اْسَتجاَب الُمَحرُِّك  ل�أ

ّياَرَة  ِبُعْنٍف، َوَتَسلََّق َفْوَق الَعَجِل، اإلى  َيْحُجُبُه َعْن َمْرَكِز الِمْطلاِع. اأْوَقَف السَّ

َسْطِح الَخّزاِن.. كانِت الّساَعُة ُتشيُر اإلى الّثاِنَيَة َعْشَرَة اإِلّ� ِتْسَع َدقاِئَق. 

َهُة َمْفتوَحٌة، كاَن َوْجُه اأبي الَخْيُزراِن َمْشدوداً اإَِلْيها ُمَتَشنَِّجًا، َوَشَفُتُه  الُفوَّ

ْفلى  َتْرَتِجُف باللُّهاِث والرُّْعِب. صاَح ِبَصْوٍت َخَشِبيٍّ ياِبٍس: اأْسَعُد! َدّوى  السُّ

دى داِخَل الَخّزاِن، َفكاَد اأْن َيْثُقَب اأُذَنْيِه َوُهَو َيْرَتدُّ اإَِلْيِه. اْلَتَفَت َوراَءُه َفشاَهَد  الصَّ

الُقْرَص الحديِديَّ َمْفتوحًا ُمْسَتِويًا، َوَفْجاأًة غاَب الُقْرُص الحديِديُّ وراَء ِنقاٍط ِمَن 

واِر اإِلى َحدٍّ َلْم  ُله، َوكاَن ُيِحسُّ ِبالدُّ داُع َيَتاأكَّ الماِء الماِلِح َملاأْت َعْيَنْيِه.. كاَن الصُّ

َيْعرِْف فيِه.. َهْل كاَنْت هِذِه  النِّقاُط الماِلَحُة ُدموعاً، اأْم َعَرقاً َنَزَفُه َجبيُنُه الُمْلَتِهُب؟

اْنَزَلَقِت الِفْكَرُة ِمْن َراأِْسِه، ُثمَّ َتَدْحَرَجْت َعلى ِلساِنِه: 

»ِلماذا َلْم َيُدقُّوا ُجْدراَن الَخّزاِن«؟ 
)غس�ن كنف�ني: رج�ل في الشمس، بتصرف(        

اللُّهاث: َحرُّ الَعَطِش في 

الَجْوِف.
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ثالِثاً-

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:  ١- نَُوظُِّف الِعباراِت ال�

اأ- الطَّْقُس ُهنا.            ب- َبْعَد َفْتَرٍة.            ج- ُجدران الَخّزاِن.  

 ٢-  نَْسَتْخِرُج ُجذوَر ما َياأْتي ِمَن الُمْعَجِم:

ْوِريّات، َيُمدُّ. الَقْيظ، الدَّ  

ؤاِل الَّذي َوَرَد في  مِس( كاِملًة، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ نَْقَراأ ِرواَيَة َغّسان كنفاني )رجاٌل في الشَّ

ْرِس: »لِماذا لَْم َيُدقّوا ُجْدراَن الَخّزاِن«؟ نِهاَيِة الدَّ

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانِياً:- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

١- ما َمْوِقُف الُْمَوظَّفيَن الثَّلاَثِة في ِمْنَطَقِة الُحدوِد، لَْو َعَرفوا اأنَّ اأبا الَخْيُزراِن ُيَهرُِّب ِرجال�ً في َخّزانِِه؟      

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأتي: ٢- ُنَوضِّ

ِم. ٌخ ِبالدَّ نَُّه ُمَلطَّ َداأ، َفَبدا وَكاأ           اأ- َفَقِد اْنَطَبَعْت َعَلْيِه َعلاِئُم الصَّ

ريَق. ُكها ِمْثَل َفٍم َجّباٍر َيْزَدِرُد الطَّ ّياَرُة َتْمضي وَيْهِدُر ُمَحرِّ     ب-السَّ

ِتَيَتْيِن: ُح َدل�ل�ِت الِعباَرَتْيِن ال�آ 3- ُنَوضِّ

ْقُس ُهنا في غاَيِة الُبروَدِة.          اأ- الطَّ

        ب- اأماَمُكْم َحّماٌم ُتْرِكيٌّ اآَخُر َبْعَد َفْتَرٍة َوجيَزٍة.

ُح الُمعاناَة الَّتي  ُة ُتَمثُِّل ُمعاناَة الِفَلْسطيِنيِّ الَّذي َفرَّ ِمْن واِقِعِه، َوَبَحَث َعْن واِقٍع َبديٍل. ُنَوضِّ ٤- هِذِه الِقصَّ
ِة. َوَرَدْت في الِقصَّ

ْمِس اْلُمْلَتِهَبِة؟ َة الُمعاناِة ِمَن الشَّ 5- ِلَم َلْم ُيساِفِر الرِّجاُل الثَّلاَثُة َلْيلًا، َفُيَوفِّروا َعَلْيِهُم التََّعَب، وِشدَّ

روا اأبا الَخْيُزراِن، وَيْشَغلوُه ِباأحاديَث تاِفَهٍة،  ِة اْلُحدوِد، اأْن ُيَؤخِّ 6- حاَوَل الرِّجاُل الثَّلاَثُة الَّذيَن َيْعَملوَن في َمَحطَّ

َفماذا كاَنِت النَّتيَجُة؟

. ُح هِذِه الَعناِصَر ِمْن ِخلاِل النَّصِّ ْحداُث، َوالُعْقَدُة. ُنَوضِّ ْشخاُص، وال�أ ٍة هي: الَمكاُن، والزَّماُن، وال�أ ُة ِمْن َعناِصَر ِعدَّ 7- َتَتاألَُّف الِقصَّ

َنش�ٌط:
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َسَنعوُد
اأبو سلمى/ فَِلسطين

َبعيــــــدًا َعـــــْن ُسهوِلـِك والِهضـ�ِب؟ ِفَلْسطيـــُن الَحبيـَبُة َكْيـــــَف اأْحيـــــــ� -١

فـــــــ�ِق اآثـــــــ�ُر الِخضــــــ�ِب وفــــي ال�آ بـــــ�ٍت ُمَخضَّ فــــــوُح  السُّ ُتن�دينـــــي  -٢

اْنِتحـ�ِب َصدى  م�ِن  الزَّ َسْمِع  وفي  ب�ِكيــــــ�ٍت ـــــــــواِطُئ  الشَّ ُتن�دينـــــي  -3

ُتنــــــ�ديني ُقـــراِك َمـــَع الِقبـــــــــــــ�ِب ُتن�دينـــــــــــي َمداِئُنــــــــِك الَيت�مــــــى -٤

يـــــــ�ِب ِ ال�إ ِعْنـــــــــَد  َوْقِع الُخط�  اإِلى  ُتْصغي ْجيـــــ�ُل  وال�أ َسَنعــــــوُد  َغدًا  -5

هـــــــــــ�ِب ِس والشِّ َمَع الَبْرِق الُمَقــــدَّ داِويــــــ�ٍت الَعواِصــــِف  َمـَع  َنعــــوُد  -6

َمَع النَّْســــِر الُمَحــــــــــــــــلِِّق والُعق�ِب غــ�ني وال�أ ــــِح  الُمَجنَّ َمــــِل  ال�أ َمـــَع  -7

ْلِم َتْفَتــــــــــــُح ُكــلَّ ب�ِب َضحــــ�ي� الظُّ حــــــــــ�ي�  اأَجـــــْل َسَتعــــــوُد اآل�ُف الضَّ -٨

الِهضاب:َجْمُع َهْضَبٍة، 
وِهَي الَجَبُل الُمْنَبِسُط.

فوح:َجْمُع َسْفح، وهو  السُّ
اأْسَفُل الَجَبِل.

ْوُت الُْمْرَتدُّ  دى:الصَّ الصَّ
الُمْنَعِكُس.

ال�نِْتحاب: الُبكاُء بَِصْوٍت عاٍل.

الِقباب:َجْمُع قُبٍَّة، وهي 
ٌس. بِناٌء ُمْسَتديٌر ُمَقوَّ

ياب: الرُّجوُع والَعْوَدُة. ال�إِ

الُعقاب:طائٌِر جاِرٌح، 
والَجْمُع ِعْقباٌن.

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، ُوِلَد في َمديَنِة طولكرَم َسَنَة اأْلٍف وِتْسِعِمَئٍة  اأبو سلمى: َعْبُد الَكريِم بُن َسعيٍد الَكْرِمّي، شاِعٌر ِفَلْسطينيٌّ  

ْعِريَِّة: )الُمَشرَّد(،  وِتْسٍع )١9٠9( ِلْلميلاِد، وُتُوفَِّي َسَنَة اأْلٍف وِتْسِعِمَئٍة وَثمانيَن )١9٨٠( ِلْلميلاِد. ِمْن اأْعماِلِه الشِّ

و)ِمْن ِفَلْسطيَن ريَشتي(، وِمْن ُمَؤلَّفاِتِه النَّْثِريَِّة: )ِكفاُح َعَرِب ِفَلْسطين(.

١- ِلماذا ُتنادي الَمداِئُن والُقرى الّشاِعَر؟

٢- َكْيَف َوَصَف الّشاِعُر الَعْوَدَة اإِلى ِفَلْسطيَن؟

ُح ذِلك. َل اإِلى اأَمٍل.ُنَوضِّ َلُم َجِلّيًا َعلى الّشاِعِر في ِبداَيِة الَقصيَدِة، ُثمَّ َتَحوَّ 3- َبدا ال�أ

٤- َهْل اأْسَتطيُع الَعْيَش َبعيدًا َعْن َوَطني؟ ِلماذا؟

الُمن�َقَشُة:
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َنْقراأ م� َي�أْتي، َونُلاِحُظ ال�أْفع�َل الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط:

                                )اأ(

١- قاَل تعالى: ﴿ ھ  ھ  ے  ے ﴾                          )القمر:١(

٢- قاَل تعالى: ﴿   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ﴾                )غافر: 59(

عراف: ١٨7( 3- قاَل تعالى: ﴿وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ﴾                       )ال�أ

                  )ب(

١- قاَل تعالى: ﴿ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾            )الكهف: ١5(

عراف: ١39( ٢- قاَل تعالى: ﴿   ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ﴾                      )ال�أ

3- قاَل تعالى: ﴿  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ ﴾                   )النساء: 7٨( 

نُلاِحُظ الكلمَة الَّتي تحَتها خطٌّ في اأمِثَلِة المجموعِة )اأ(، وهي )الّساعة( َفَنِجُد اأنَّها جاَءت في المثاِل 

أنَّها ُسِبَقْت  (، وفي الثّالِث َمْجرورًة )ل� أنَّها اسم اإِنَّ أنَّها فاِعٌل(، وفي الِمثاِل الثّاني َمْنصوبًة )ل� ِل َمْرفوعًة )ل� أوَّ ال�

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ال�أسم�ُء الُمْعَرَبُة وال�أسم�ُء الَمْبِنيَُّة

نَّها َيتيَمٌة، َهْل ُنواِفُق الّشاِعَر َعلى هذا الَوْصِف؟ ِلماذا؟ 5- َوَصَف الّشاِعُر الَمداِئَن في ِفَلْسطيَن ِباأ

َث َعْنها؟ ْلِم الَّتي َتَحدَّ خيِر؟ وما اأْشكاُل الظُّ ْلِم في الَبْيِت ال�أ 6- ماذا َعنى الّشاِعُر ِبَضحايا الظُّ

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْول الّشاِعِر: ُتناديني َمداِئُنِك الَيتامى. 7- ُنَوضِّ

٨- اإِل�َم َيْرُمُز الّشاِعُر ِبالنَّْسِر الُمَحلِِّق والُعقاِب في الَبْيِت الّساِبِع؟

َمِل. ْلفاَظ الَّتي َتُدلُّ َعلى ال�أ َلِم، وال�أ ْلفاَظ الَّتي َتُدلُّ َعلى ال�أ 9- َنْسَتْخِرُج من الّنصِّ ال�أ

١٠- َسْيَطَرْت َعلى الّشاِعِر عاِطَفتاِن. ما ُهما؟

ِتَيِة: ْفكاِر ال�آ ْبياَت الَّتي َتُدلُّ َعلى ال�أ ١١- ُنَعيُِّن ال�أ
ريَن َعلى الَعْوَدِة اإِلى َوَطِنِهم.       اأ-  اإِْصراِر الُمَهجَّ

ْلُم.   لاُم، َوَعمَّ الظُّ يَِّة َمْهما طاَل الظَّ ب- َسُتْشِرُق َشْمُس الُحرِّ   

ج-  ل� َيْسَتطيُع الّشاِعُر الَعْيَش َبعيداً َعْن َوَطِنِه.  
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التَّْدريب�ُت

(؛ اأْي اأنَّ حركِة اآخِرها تغيَّرت بتَغيُِّر َمْوقِعها في الُجْمَلِة؛ َولِذلَك نَقوُل اإنَّها اسٌم ُمعَرٌب، اإذ اإنَّ  بحرِف َجرٍّ

. عرابيِّ ال�سَم المعَرَب هو ال�سُم الَّذي تتغيَُّر حركُة اآخِرِه بتغيُِّر موقِعِه ال�إ

اآِخِرها  اأنَّ َحَرَكَة  َفُنلاِحُظ  َوِهَي )هؤل�ء(  الَمْجموعِة )ب(،  اأمثلِة  الَّتي َتحَتها َخطٌّ في  اأّما الكلمُة   

أْصُل اأن َيكوَن َمْرفوعاً(، َوَوَقَعت  ِل )وال� أوَّ أمثلِة الثَّلاثِة، مع اأنَّها َوَقَعْت ُمبَتَداأً في الْمثاِل ال� هي الَكْسَرُة في ال�

( في المثاِل الثّاني )وال�أصُل اأن يكوَن َمْنصوباً(، وجاءت اسماً مجروراً بحرِف الَجرِّ في المثاِل  اْسماً لِـ )اإنَّ

، فال�ْسُم الَمْبنيُّ ُهَو ال�ْسُم الَّذي ل� تتغيَُّر حركُة اآخِرِه  بُب في عدِم تغيُِّر الحركِة اأنّها اسٌم مبنيٌّ الثّالِث، والسَّ

، َبْل َيْلَزُم َحَرَكًة واِحَدًة، و)هؤل�ِء( اْسُم اإشارٍة َمْبِنيٌّ َعلى الَكْسِر. ـْرابِيِّ ع بَِتَغيُِّر َمْوِقِعِه ال�إ

. ُيقسُم ال�سُم اإلى قسَمين: ُمْعَرٍب، وَمْبنيٍّ

. ْعرابِيِّ - ال�سُم الُمْعَرُب: هو ال�ْسُم الَّذي َتَتَغيَُّر َحَرَكُة اآخِرِه بتغيُِّر َمْوقِعِه ال�إ

. ْعرابيِّ : هو ال�ْسُم الَّذي ل� َتــَتغيَُّر َحَرَكُة اآخِرِه بتغيُِّر َمْوقِعِه ال�إ - ال�سُم الَْمْبِنيُّ

َنْسَتْنِتُج: 

َبِب: ، َمَع َبَياِن السَّ ل�ً- نَُصنُِّف ال�ْسَم الَّذي تحَتُه خطٌّ فيما َياأْتي اإلى ُمْعَرٍب اأو َمْبِنيٍّ اأوَّ

ْهِم تاِرَكًة َوَراَءها َخطّاً ِمْن ُغيوِم الُغباِر.١-  ّياَرُة َتْنَطِلُق َكالسَّ السَّ

أيَِّة َدْوِريٍَّة اأْن تُغاِمَر بِال�ْسِتْطلاِع في ِمْثِل هذا الَقْيِظ. ٢-  في النَّهاِر ل� ُيْمِكُن ل�

ثانِياً- 

)الطَّالَِبُة( اسٌم ُمْعَرٌب، اأوظُِّفه في ثلاِث ُجَمٍل بَِحْيُث َيكوُن في ال�أولى مرفوعاً، َوفي الثّانيِة َمْنصوباً، َوفي ١- 

الثّالثِة َمْجروراً.

، اأوظُِّفه في ثلاِث ُجَمٍل بَِحْيُث َيكوُن في ال�أولى في َمَحلِّ رفٍع، َوفي الثّانيِة في َمَحلِّ ٢-  )هذِه( اسٌم مبنيٌّ

نصٍب، وفي الثّالثِة في َمَحلِّ َجرٍّ.
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ْملاُء:  ال�إِ
 األُِف الَمدِّ َوَسَط الَكِلَمِة 

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ الَكِلَمَتْيِن اللََّتْيِن َتْحَتُهم� َخّط�ِن:

َبُة لِْلخاِرِج. ١- َتْنَحني الِمراآ ُة الُمَحدَّ

ليُم الواعي،  أْمَر لَُه َمْبداآِن: التَّْخطيُط السَّ اإِنَّ هذا ال� اإِقاَمِة الَمشاريِع، َوالُمْنَشاآِت:  ٢- َيقوُل الُمْخَتّصوَن في 

قيُق الُمَتواِصُل«. َوالَْعَمُل الدَّ

َطَة في الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َسَبَق جاَءْت َمْفتوَحًة، َوجاَء َبْعَدها  نُلاِحُظ اأنَّ الَهْمَزَة الُمَتَوسِّ  

ًة. َطُة الَمْفتوَحُة بِاألٍِف، َفاإِنَّ الَهْمَزَة تُْقَلُب َمدَّ ، واإذا تُِلَيْت الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ األُِف َمدٍّ

اإِض�َءٌة اإِْملائِيٌَّة:   

ًة. نَّها تُْقَلُب َمدَّ َطُة َمْفتوَحًة َعلى األٍِف، َوجاَءْت َبْعَدها األٌِف، َفاإِ اإِذا جاَءِت الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ  	  

آتَِيَة، َونُراعي ِكتاَبَة الَهْمَزِة فيها: ل�ً-  نَِصُل الُحروَف ال� اأوَّ

ـَ ْل َجـ َء ا ِن. 3- م ٢- َظـ ْمـ ء ا ن.    ١- قُـ ْر ء ا ن.  

6- ُم ك ا َف َء ا ٌت.  5- َخ َط َء ا ن.   ـَ ر ف َء ا ِن.   ٤- م

ثانِياً- نَْختاُر الَكِلَمَة الُمناِسَبَة ِمّما َبْيَن الَقْوَسْيِن، َونََضُعها في الَفراِغ:

آتِياِن. )النََّبَئاِن، النَّباأاِن، النَّباآِن(.- ١ جاَءنا  ال�

. )الماآِذُن، المِئاِذُن، الماأاِذُن(- ٢ لَْن َتْسُكَت  

ْعُب الِفَلْسطيِنيُّ ِمَن  الَكثيَرة ِاأْثناَء النَّْكَبِة َسَنَة ١9٤٨م.)الَماأاسي، الَماآسي، الَمئاسي(- 3 عانى الشَّ

حيَح لِلَهْمَزِة: ْكَل الصَّ آتَِيَة، َونُراعي الشَّ ثالِثاً- نَْجَمُع الُمْفَرداِت ال�

. .       ِمْئـَزٌر:  .         َماأَْخٌذ:  .      لُْؤلٌُؤ:     َماأَْثَرٌة: 

ْملائِيَُّة التَّْدريب�ُت ال�إِ
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: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة بَِخطِّ الرُّ ًة بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ

 )الفاتَِحُة: 7،6(
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التَّْعبيُر: 

َنْقَراأ م� َي�أْتي، َوَنْكُتُب ُجْمَلًة ِمفت�ِحيًَّة َوُجْمَلًة ِخت�ِميًَّة لِلُجَمِل الّداِعَمِة في الِفْقَرَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن: 

أْمِن الّذي َيْسَهُر لِِحْفِظ  ، َفَنِجُد هذا الُخلَُق في َرُجِل ال�       

ألَِم  اأْمِن الُمواِطنيَن، َونَِجُدُه في الطَّبيِب الَّذي ل� َيْعِرُف الّراَحَة في َسبيِل اإِْسعاِف الَمرضى، َواإْبعاِد َشَبِح ال�

أْطفاِل َوَطِنِه؛  َة حياٍة لِ� ُم ِمْن روِحِه، َوَدِمِه مادَّ َعْنُهم، َونَِجُدُه في الُمَعلِِّم الَّذي َيْنسى ذاَتُه، َوَيَظلُّ ُيَقدِّ

ْمَعُة َوِهَي تُنيُر ُدروَب الّساعيَن اإِلى ُمْسَتْقَبٍل َسعيٍد  َفَيذوُب َكما َتذوُب الشَّ

.

، َوَيْبلُُغ ُمحيُط سوِر الُقْدِس َحوالي )٤ كم(، َواْرتِفاُعُه        

َوِهَي: باُب  َمْفتوَحٍة،  اأْبواٍب  َوَسْبَعُة  ُبْرجاً،  َوَثلاثوَن  اأْرَبَعٌة  َولَُه  َقَدماً،  اأْرَبعيَن  اإِلى  َوَثلاثيَن  َثمانَِيٍة  َبْيَن 

أْسباِط، َوباُب الَمغاِربِِة، َوباُب الَخليِل، َوباُب الَحديِد، َوباُب النَِّبيِّ  الَعموِد، َوباُب الّساِهَرِة، َوباُب ال�

. داوَد 
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ْفُق ِب�لَحَيواِن(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة: َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )الرِّ
ْسلاِم اإِلى الَحَيواِن.- ١ نَُبيُِّن نَْظَرَة ال�إِ
َمْت بَِحقِّ الَحَيواِن.- ٢ ُد َثلاَثَة اأموٍر ُحرِّ نَُعدِّ
الرَّْحَمُة بِالَحَيواِن َقْد تُْدِخُل صاِحَبها الَجنََّة. نَْذكُُر َدليلاً َعلى ذلَِك.- 3
ْفِق بِالَحَيواِن.- ٤ نَْذكُُر َبْعَض َمظاِهِر الرِّ
ما َمْعنى التَّْحريِش َبْيَن الَحَيواناِت؟ نَْذكُُر اأْمِثَلًة َعلى َذلَِك.- 5
ما َمْعنى: »َفَجَع هِذِه بَِولَِدها«؟- 6
لاُم: »َمْن َفَجَع هِذِه بَِولَِدها؟ ُرّدوا َولََدها اإِلَْيها«. ما َمدى َتْطبيِق هذا - 7 قاَل َعَلْيِه السَّ

الَحديِث في واِقِعنا؟
لِماذا ُمِنَع َصْيُد الَحَيواناِت َوالطُّيوِر في َمْوِسِم التَّكاثُِر؟- ٨
 

َبْلَدِة بشري في  ، ُولَِد عاَم ١٨٨3م، في  لُْبنانِيٌّ َفْيَلسوٌف، َوشاِعٌر، َوكاتٌِب، َوَرّساٌم  ُجْبران َخليل ُجْبران 
َرُة(، َو)َدْمَعٌة َواْبِتساَمٌة(. أْجِنَحُة الُمَتَكسِّ لُْبناَن، َوتُوفَِّي في نيويورك َسَنَة ١93١م. ِمْن ُمَؤلَّفاتِِه: )ال�

َوالنَّصُّ الَّذي َبْيَن اأْيدينا اأِخَذ ِمْن ِكتاِب )َدْمَعٌة َواْبِتساَمٌة(، َعبََّر فيِه الكاتُِب َعْن ُرْؤَيِتِه لَِكْلٍب َمريٍض،   
نْساِن َوَوفيَّاً لَُه، َوَكْيَف اأْصَبَح َوحيداً َبْعَد اأْن َتَخلّى  َوَتعاُطِفِه َمَع هذا الَكْلِب الَّذي كان ُملاِزماً لِصاِحِبِه ال�إِ
ِن، اأْو َتْضُعُف  َعْنُه َبنو الَبَشِر، َواأراَد الكاتُِب اأْن ُيَعبَِّر ِمْن ِخلالِِه َعْن َعَدِم التََّخلي َعِن الَّذيَن َيْكَبروَن في السِّ

قُواُهْم، اأْو َيِقلُّ ِرْزقُُهم.

ال�ْسِتم�ُع:

َبْيَن الَوف�ِء َوسوِء الع�قَِبِة

الَوْحَدُة الّس�ِدَسُة
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َعِشيََّة َيْوٍم َتَغلََّبْت فيِه َتَخيُّلاتي َعلى عاِقَلتي، َمَرْرُت بِاأْطراِف   

َوُحطَّْت  اأْركانُُه،  َتداَعْت  َمْهجوٍر  َمْنِزٍل  اأماَم  َوَوَقْفُت  الَمديَنِة،  اأْحياِء 

ِجْسَمُه  الُقروُح  َمَلاأِت  َوَقْد  الرَّماَد،  ُد  َيَتَوسَّ َكْلباً  َفَراأْيُت  َدعائُِمُه... 

عيَف، واْسَتْحَكَمِت الِعَلُل بَِهْيَكِلِه الَمْهزوِل... الضَّ

َيُه  أَعزِّ فاْقَتَرْبُت ِمْنُه َعلى َمْهٍل ُمَتَمنِّياً لَْو َعَرْفُت النُّْطَق بِِلسانِِه؛ لِ�  

خاَفني،  ِمْنُه  َدنَْوُت  َولَّما  ُبْؤِسِه،  في  َشَفَقًة  لَُه  َواأْبدَي  َشدائِِدِه،  في 

َوَتَحرََّك بَِبقايا َحياٍة قاَرَبْت َعلى ال�نِْحلاِل، ُمْسَتْنِجداً َقوائَِم َشلَّْتها الِعلَُّة، 

َوراَقَبها الَفناُء.

َواإِْذ لَْم َيْقَو َعلى النُّهوِض، نََظَر اإِلَيَّ نَْظَرًة فيها َمراَرُة اْسِتْرحاٍم،   

نَْظَرًة فيها ُحْزٌن َوَملاَمٌة، نَْظَرًة قاَمْت َمقاَم النُّْطِق؛ َفكانَْت اأْفَصَح ِمْن 

نْساِن، َواأْبَلَغ ِمْن ُدموِعِه. لِساِن ال�إِ

    َولَّما َتلاَقْت َعْيناَي بَِعْيَنْيِه الَحزيَنَتْيِن، َتَحرََّكْت َعواِطفي، َوَتماَيَلْت 

َكلاٍم  ِمْن  اأْجساداً  لَها  واْبَتَدْعُت  النََّظراِت،  تِْلَك  ْمُت  َفَجسَّ َتاأثُّراتي، 

ُمَتعاَرٍف َعَلْيِه َبْيَن الَبَشِر، نََظراٍت َمفاُدها: َكفى ما بَِي يا َهذا، َوَكفى 

أْمراِض. اْمِض  األَِم ال� ما عانَْيُت َمِن اْضِطهاِد النّاِس، َوما قاَسْيُت ِمْن 

الُقروُح: الُجروُح.

ُة. الُبْؤُس: الَمَشقَّ

الِعلَُّة: الَمَرُض.

َبْيَن الَوف�ِء، َوسوِء الع�قَِبِة



5٧

ْمِس َدقائَِق الَحياِة، َفَقْد َهَرْبُت  َواْتُرْكني َوَشاأْني اأْسَتِمدُّ ِمْن َحراَرِة الشَّ

ِمْن َمظالِِم اْبِن اآَدَم، َوَقْسَوتِِه، والَْتَجاأُْت اإِلى َرماٍد اأْكَثَر نُعوَمًة ِمْن َقْلِبِه، 

واْخَتباأُْت َبْيَن َخرائَِب اأَقلَّ َوْحَشًة ِمْن نَْفِسِه. اْذَهْب َعنّي، َفما اأنَْت اإلّ� 

ِمْن ُسكّاِن اأْرٍض ما َبِرَحْت ناِقَصَة ال�أْحكاِم، خاليًة ِمَن الَعْدِل...

اأنا َمْخلوٌق َضعيٌف، لِكنَّني َخَدْمُت اْبَن اآَدَم، َوكُْنُت في َمْنِزلِِه   

َوُمْغَتِبطاً  اأْحزانِِه،  في  َشريكاً  كُْنُت  ُمَتَربِّصاً،  ُرْفَقِتِه  َوفي  َوَوفّياً،  ُمْخِلصاً 

باً ِعْنَد َمجيِئِه، َوكُْنُت اأْكَتفي بُِفتاِت  في اأْفراِحِه، ُمَتَذكِّراً اأيّاَم ُبْعِدِه، ُمَرحِّ

َوَهِرْمُت،  ِشْخُت،  لَّما  َولَِكْن،  بِاأْضراِسِه،  َدُه  َجرَّ بَِعْظٍم  َواأْسَعُد  مائَِدتِِه، 

داِرِه،  َعْن  َواأْبَعَدني  نََبَذني  اأظاِفَرها،  ِجْسمي  في  أْمراُض  ال� َواأنَْشَبِت 

أِزقَِّة الُقساِة، َوَهَدفاً لِِنباِل الِعَلِل، َوَمَحطّاً لِِرحاِل  َوَصيََّرني َمْلَعَبًة لِِصْبياِن ال�

أْقداِر. ال�

اأنا، ياْبَن اآَدَم، َمْخلوٌق َضعيٌف، لِكنّي َوَجْدُت نِْسَبًة كائَِنًة َبْيني   

َوَبْيَن َكثيريَن ِمْن اإِْخوانَِك الَبَشِر الَّذيَن اإِذا ما َضُعَفْت قُواُهْم َقلَّ ِرْزقُُهْم، 

َوساَء حالُُهْم.

     اآٍه، ما اأْظَلَمَك ياْبَن اآَدَم، َوما اأْقساَك! كانَْت نََظراُت ذلَِك الَحَيواِن 

راتي بِاأْبناِء  َتَتَكلَُّم، َوَقْلبي َيْفَهُم، َونَْفسي تُراِوُح َبْيَن َشَفَقتي َعَلْيِه َوَتصوُّ

ِجْلَدتي. َولَّما اأْغَمَض َعْيَنْيِه لَْم اأَشاأْ اإِْزعاَجُه، َفَذَهْبُت... 

 )َدْمَعٌة َواْبِتس�َمٌة، ُجْبران َخليل ُجْبران، ِبَتَصرُّف( 

ُمَتَربٌِّص: حاِرٌس َيِقٌظ.

ُمْغَتِبٌط: َفِرٌح.

أْمراُض. الِعَلُل: ال�

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ ١- نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

      ١- كاَن الكاتُِب واِقفاً اأْثناَء ُمروِرِه بِاأَحِد اأْطراِف الَمديَنِة اأماَم:

اأ- َحديَقٍة عاَمٍة.   ب- َمْنِزٍل َكبيٍر.  ج-  َمْقًهى َمْهجوٍر.    د- َمْنِزٍل َمْهجوٍر.  
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٢- َيُدلُّ َتَصرُُّف الكاتِِب َمَع الَكْلِب َعلى:   

د-  الَقْسَوِة. ج- الَخْوِف.     ب- الّلاُمبال�ِة.    َفَقِة.    اأ- الشَّ   

3- الَمْقصوُد بِعاِقَلتي في: »َعشيََّة َيْوٍم َتَغلََّبْت فيِه َتَخيُّلاتي َعلى عاِقَلتي«:  

ج- ُمْسَتْقَبلي.     د- َحقيَقتي. ب-  َعْقلي.    اأ- واِقعي.       

٤- الَعلاَقُة َبْيَن َكِلَمَتْي )ِشْخُت َوَهِرْمُت(:  

د- َسْجٌع.  ب- ِجناٌس.       ج- َتراُدٌف.            . اأ- َتضادٌّ   

ُر َسَبَب اْقتراِب الكاتِِب ِمَن الَكْلِب. ٢- نَُفسِّ

3- لِماذا نََظَر الَكْلُب اإِلى الكاتِِب نَْظَرَة ُحْزٍن َوَملاَمٍة؟

٤- لَِم َيْقَتني النّاُس الِكلاَب؟

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

١ -
 )الرَّحمن: 6٠( 

																													  اإلْحساُن«.	
ّ

، نُناِقُش َقْولَُه َتعالى: »َهْل َجزاُء اإلْحساِن إل في َضْوِء َفْهِمنا لِلنَّصِّ

ُح َراأَْينا فيما َفَعَلُه صاِحُب الَكْلِب َمَع َكْلِبِه.- ٢ نوضِّ

نَْذكُُر اأْمِثَلًة ِمْن واِقِعنا َتتَِّفُق َمَع َقْوِل الكاتِِب: »لِكنّي َوَجْدُت نِْسَبًة كائَِنًة َبْيني َوَبْيَن َكثيريَن ِمْن اإِْخوانَِك - 3

الَبَشِر الَّذيَن اإِذا ما َضُعَفْت قُواُهْم َقلَّ ِرْزقُُهْم، َوساَء حالُُهْم«.

ما اأَثُر الثَّْرَوِة الَحَيوانِيَِّة في َحياتِنا؟- ٤

ثالِثاً-

١- نوظُِّف ِعباَرَة: )اأْبناُء ِجْلَدتي( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا.

٢-  نَْسَتْخِرُج ِضدَّ كُلٍّ ِمْن: )َشبَّْت، ُخشونٌَة(.

ُح الَمْقصوَد فيما َياأْتي:  3- نوضِّ

أْمراُض اأظاِفَرها. اأ- اأنَْشَبِت ال�  

ب- كانَْت نََظراُت ذلَِك الَحَيواِن َتـَتَكلَُّم، َوَقْلبي َيْفَهُم.  
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

 َنْقراأ م� َي�أْتي، َونُلاِحُظ الَكِلم�ِت الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط:

١- الَّذيَن ُيراؤوَن َيْخَدعوَن اأنُْفَسُهْم َقْبَل َغْيِرِهْم.                                                                 

٢- قال تعالى: ﴿ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ﴾                           )المطففين: ٢9(                                       

3- اأنَْت تُِحبُّ َوالَِدْيَك َكثيراً.  

٤- َكْيَف الرَّجاُء ِمَن الُخطوِب َتَخلُّصا    ِمْن َبْعِد ما اأنَْشْبَن فيَّ َمخالِبا            )الُمَتَنّبي(                                   

5- قال تعالى: ﴿ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ﴾                                   )ال�أعلى: ١٨(     

ال�أْسم�ُء الَمْبِنيَُّة

َنْسَتْنِتُج:

ْعراِبيَِّة. ْسماُء الَّتي ل� َتَتَغيَُّر اأْحواُل اأواِخِرها ِبَتَغيُِّر َمواِقِعها ال�إ ْسماُء الَمْبِنيَُّة: هي ال�أ ١- ال�أ

ْسماِء الَمْبِنيَِّة ما َياأتي: ٢- ِمَن ال�أ

اأ- الّضماِئُر ِبَنْوَعْيها الُمتَِّصَلِة والُمْنَفِصَلِة، وَتْشَمُل:  

- َضمائَر الغاِئِب ِمْثَل: )ُهَو، ُهما، ُهم ...(.

- َضمائَر الُمخاَطِب ِمْثَل: )اأنَت، اأنُتما، اأنُتم ...(.

- َضمائَر الُمَتَكلِّم ِمْثَل: )اأنا، نحُن(.

مائَر الُمتَِّصلِة ِمْثَل: )الكاف، الّتاء ، الّنا ...(. - الضَّ

نُلاِحــُظ اأنَّ ال�ْســَم )الَّذيــَن( َقــْد الَْتــَزَم اآِخــُرُه َحَرَكــًة واِحــَدًة وِهــَي الَفْتــُح، َمــع اأنَّــُه جــاَء فــي الِمثــاِل   

ــها جــاَء  ــِة نَْفِس آَي ــي ال� ــِم اإنَّ، وف ــِب اْس ــي َمحــلِّ نَْص ــي ف ــاِل الثّان ــي الِمث ــَداأ، وف ــِع ُمْبَت ــي َمحــلِّ َرف ِل ف أوَّ ال�

 ، ــيٌّ ــٌم َمْوصــوٌل َمْبِن ــُه اْس ــِره اأنَّ ــِة اآِخ ــر َِحَرك ــَدِم َتَغيُّ ــي َع ــَبُب ف ــْن(، والسَّ ــرِّ )ِم ــرِف الَج ــرٍّ بَِحــ ــلِّ َج ــي َمَح ف

ميــُر الُمتَِّصــُل )الــكاف( فــي َكِلَمــِة  ميــُر )اأنــت( فــي الِمثــاِل الثّالــِث فــي َمَحــلِّ َرْفــِع ُمْبَتــداأ، والضَّ وجــاَء الضَّ

ضاَفــِة، كمــا جــاَء اْســُم ال�ْســِتْفهاِم )كيــف( فــي الِمثــاِل  )والديــك( ِمــَن الِمثــاِل نَْفِســِه جــاَء فــي َمَحــلِّ َجــرٍّ بال�إ

ــِم اإنَّ.  ــي َمَحــلِّ نَْصــِب اْس ــِس ف ــاِل الخاِم ــي الِمث شــاَرِة )هــذا( ف ــُم ال�إ ــِح، وجــاَء اْس ــى الَفْت ــاً َعل ــِع َمبنّي الّرابِ
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التَّْدريب�ُت

شاَرِة ِمْثَل :)هذا، هذه، هؤل�ء، تلك ...(. ب- اأسماُء ال�إ

ْسماُء الَموصوَلُة ِمْثَل: )اّلذي، اّلتي، اّلذين، الّلواتي، الّلاتي(. ج- ال�أ

د- اأْسماُء ال�ْسِتْفهاِم ِمْثَل: )َكيَف، اأيَن، َمتى، َكم ...(.

ْسماِء الَمْبِنيَِّة فيما َياأْتي، َوُنَبيُِّن َنْوَعها: ل�ً- َنَضُع َخّطًا َتْحَت ال�أ اأوَّ

ِة.  مَّ باُب، اأْنُتم اأَمُل ال�أ ١- اأيُّها الشَّ

٢-  قال تعالى: ﴿ مج  جح    مح  جخ  ﴾                                    )المدثر:٤٢(                                          

َمويَِّة؟ ْوَرِة الدَّ 3-  َمْن ُمْكَتِشُف الدَّ

٤- اأؤلِئَك اآبائي َفِجْئني ِبِمْثِلهم      اإذا َجَمَعْتنا يا َجريُر الَمجاِمُع              )الفرزدق(  

5- قال تعالى: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴾                               )الماعون:١(

ثانِياً-  

ًة في َمَحلِّ َرْفٍع، وثاِنَيًة  شاَرِة )اأولِئَك(، ِبَحْيث َيكوُن َمرَّ َنْسَتْخِدُم ُكلًا ِمَن ال�ْسِم الَموصوِل )الَّذي(، واْسِم ال�إِ

. في َمَحلِّ َنْصٍب، وثاِلَثًة في َمَحلِّ َجرٍّ
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ْملاُء:  ال�إِ

َطِة، واألِِف الَمدِّ في َوَسِط الَكِلَمِة َتْطبيق�ٌت اإِْملائِيٌَّة َعلى الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ

َطِة. آتَِيِة، َونُراعي َرْسَم الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ ل�ً- نَِصُل ُحروَف الَكِلماِت ال� اأوَّ

١-  ُر ْء ي ا.         

٢- ِم ْد َف َء ٌة.

3-  َم ْو ِء ٌل.

٤-  ق ا ِء ٌد.

5-  ُم ء ا َز َر ٌة.

6- َت ف ا َء َل.

ثانِياً- نَْكُتُب ما َياأْتي:

آتَِيِة: ُمكافاأٌة، فُؤاٌد، ُمْنشاأٌة. أْسماِء ال�  اأ-  َجْمَع ال�
ٌ آتَِيِة: َمْبَداأٌ، ُسؤاٌل، َمْلَجاأ أْسماِء ال� ب-  ُمَثنّى ال�

ثالِثاً-  نَْكُتُب ما ُيْملى َعَلْينا.

ْملائِيَُّة التَّْدريب�ُت ال�إِ
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َدَرْسن� في ُدروٍس س�ِبَقٍة َمْبنى الِفْقَرِة، َهّي� َنْكُتُب ُجَملاً داِعَمًة لِلُجْمَلِة الِمْفت�ِحيَِّة ال�آتَِيِة:  

َبْيُت َجدِّي ُهَو الَبْيُت الّداِفُئ الَّذي َيْحَتِضُن العائَِلَة...  

: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة بَِخطِّ الرُّ ًة بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ

التَّْعبيُر: 

.َنش�ٌط: نِّ ْنس�نِيَِّة في التَّع�ُمِل َمَع ِكب�رِ السِّ ُرِق ال�إِ َنْكُتُب َعِن الطُّ
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة: َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )الَكْنُز الَحقيِقيُّ
١- ما الَمْقصوُد بِالرُّجولَِة؟

؟ ٢- ما اْسُم الَخليَفِة الَّذي َوَرَد ِذْكُرُه في النَّصِّ

3- اأْيَن َجَلَس الَخليَفُة َمَع اأْصحابِِه؟ َوَعلاَم َيُدلُّ ذلَِك؟

٤- ماذا َطَلَب الَخليَفُة ِمْن اأْصحابِِه؟

ُل، والرَُّجُل الثّاني؟  أوَّ 5-  ماذا َتَمنّى الرَُّجُل ال�

6- اْخَتَلَفْت اأْمِنيَُّة الَْخليفِة َعّما َتَمنّاُه اأْصحاُبُه، نَُعلُِّل ذلَِك.

حاَبِة، نَْذكُُرُهم. أْسماِء َبعِض الصَّ 7- َوَرَد في النَّصِّ ِذْكٌر لِ�

٨- نَْذكُُر َبْعَض اأساليِب التَّْوجيِه الَّتي تُْسِهُم في ِصناَعِة الرُّجولِة.

9- نََتَخيَُّل لَو كُنّا جالِسيَن َمَع َهؤل�ِء الرِّجاِل، ماذا َسَتكوُن اأْمِنيَُّتنا؟

، ُولَِد عاَم ١9٢٠م، َوتُوفَِّي َسَنَة ١9٨6م في َمدينةِ اإْسَطنبوَل في تُْرِكّيا. عبُد الرَّحمِن َراأَْفت باشا: اأديٌب سوريٌّ  
حاَبِة، َوُصَوٌر ِمن َحياِة التّابِعيَن(. ِمْن ُمَؤلَّفاتِِه: )ُصَوٌر ِمْن َحياِة الصَّ

حابيِّ الَجليِل )َسعيِد ْبِن عاِمٍر(،  َوالنَّصُّ الَّذي َبْيَن اأْيدينا َتناَوَل فيِه الكاتُِب صوَرًة ُمْشِرَقًة ِمْن َحياِة الصَّ  
ّديِق، َوُعَمَر  َث َعْن: اإِْسلاِمِه، َوُملاَزَمِتِه الرَّسوَل -َصلّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َولَِخليَفَتْيِه اأبي َبْكٍر الصِّ َحْيُث َتَحدَّ
ْبِن الَخطّاِب ِمْن َبْعِدِه، َوَتَولّيِه ِول�َيَة ِحْمَص في َعْهِد ُعَمَر ْبِن الَخطّاِب، َوالَكْشِف َعْن ِصفاتِِه، َوما َيَتَميَُّز بِِه 

ِمْن ُزْهٍد، َونَزاَهٍة، َوَوَرٍع، َوَتْقوى. 

ال�ْسِتم�ُع:

الَخليَفُة َوالوالي الَفقيُر

الَوْحَدُة الّس�ِبَعُة
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الَخليَفُة َوالوالي الَفقيُر

ْسلاَم، َوباَيَع الرَّسوَل -َصلّى اللُّه َعليِه َوَسلََّم- اأْسَلَم َسعيُد بُن عاِمٍر قَُبْيَل َفْتِح َخْيَبَر، َوُمْنُذ عانََق ال�إ  

اأْعطاُهما َحياَتُه، َوُوجوَدُه، َوَمصيَرُه. َوَبْعَد َوفاِة الرَّسوِل -َصلّى اللُّه َعليِه َوَسلََّم- َظلَّ َسْيفاً َمْسلول�ً َبْيَن َيَدْي 

ّديِق، َوُعَمَر ْبِن الَخطّاِب. َخليَفَتْيِه اأبي َبْكٍر الصِّ
 

َوفي ِخلاَفِة ُعَمَر، َتَولّى َسعيُد ْبُن عاِمٍر ِول�َيَة ِحْمَص، ولَْم َيُمرَّ َوْقٌت َطويٌل َحتّى جاَء اإلى اأميِر الُمؤِمنيَن   

َوْفٌد ِمْن اأْهِل ِحْمَص، َفقاَل لَُهْم: اْكُتبوا لي اأْسماَء فَُقرائُِكْم؛ َحتّى اأُسدَّ حاَجَتُهْم ِمْن َبْيِت ماِل الُمْسِلميَن. 

َفَكَتبوا اإِليِه اأْسماَء فَُقرائِِهم، َوكان ِمْنُهم َسعيُد ْبُن عاِمٍر والي ِحْمَص، َفساألَُهْم: َوَمْن َسعيُد بُن عاِمٍر؟

أيّاُم الطِّواُل ل� يوَقُد في َبْيِتِه ناٌر.  قالوا: اأميُرنا. قاَل ُعَمُر: اأميُركُْم َفقيٌر؟! قالوا: نََعْم، واللِّه، اإِنَُّه لََتُمرُّ َعَليِه ال�

ٍة، َوَطَلَب ِمَن الَوْفِد اأْن ياأُْخَذها لَِسعيٍد؛ ليْسَتعيَن  َفَبكى ُعَمُر، ثُمَّ َعَمَد اإلى األِف ديناٍر َفَجَعَلها في ُصرَّ  

ِة َجَعَل ُيْبِعُدها َعَنُه كاأنَّما نََزلَْت بِِه ناِزلٌَة، َفَهبَّْت َزْوَجُتُه  رَّ بِها َعلى َقضاِء حاجاتِِه. َولَّما جاَء الَوْفُد لَِسعيٍد بِالصُّ

نْيا؛ لُِتْفِسَد اآِخَرتي، أْمِر، َفقاَل: َدَخَلْت َعليَّ الدُّ َمْذعوَرًة َتْساألُُه َعِن ال�

َوَحلَِّت الِفْتَنُة في َبْيتي، َفَطَلَبْت ِمْنُه اأْن َيَتَخلََّص ِمْنها َوِهَي لَْم َتْعِرْف 

نانيَر، ثُمَّ َوزََّعها َعلى فَُقراِء الُمْسِلميَن. نانيِر َشْيئاً، فاأَخَذ الدَّ ِمْن اأْمِر الدَّ

َمْذعوَرٌة: خائَِفٌة.
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوبِـ )ل�( لِْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( لِْلِعباَرِة الصَّ

 اأ-  )     ( اأْسَلَم َسعيُد بُن عاِمٍر َبْعَد َفْتِح َخيَبَر. 

ب- )     ( َتولّى َسعيُد بُن عاِمٍر ِول�َيَة ِحْمَص في َعْهِد الَخليَفِة ُعَمَر بِن الَخطّاِب.

ِة الماِل الَّتي َدَخَلْت َبْيَتُهْم. ج-  )     ( َفِرَحْت َزْوَجُة َسعيٍد لُِصرَّ

ِعيَِّة.  أموِر الَّتي اْشَتكى ِمْنها اأْهُل ِحْمَص ِمْن واليِهم َتْبذيُرُه لِلاأْمواِل، َوُظْلُمُه لِلرَّ د-  )     (  ِمَن ال�

هـ- )     ( كاَن َسعيُد بُن عاِمٍر ِعْنَد ُحْسِن َظنِّ الَخليَفِة ُعَمَر بِن الَخطّاِب.

ْغماُء.  الَغْشَيُة: ال�إِ

ُل.  اأَتَريَُّث: اأَتَمهَّ

َد الِول�ياِت؛ لِيْساأَل َعِن الُول�ِة، َواأْحواِل الرَّعيَِّة.  َوكاَن ِمْن عاَدِة اأميِر الُمؤِمنيَن ُعَمَر بِن الَخطّاِب اأْن َيَتَفقَّ  

َوِعْنَد زياَرتِِه لِِول�َيِة ِحْمَص، واْجِتماِعِه بِاأْهِلها، ساألَُهم َعْن اأميِرها َسعيِد بِن عاِمٍر، َفَشَكْوا اإليِه اأْرَبعاً ِمْن اأْفعالِِه، 

آَخِر، فاْسَتْدعى ُعَمُر َسعيداً، َوَجَمَع َبْيَنُه َوَبْيَنُهْم، َوقاَل ُعَمُر: ما َتْشكوَن ِمْن اأميِركُْم؟ كُلُّ واِحٍد ِمْنها اأْعَظُم ِمَن ال�

ْهِر ل� ُيقابُِل فيِه اأَحداً،  قاَلوا: ل� َيْخُرُج اإِلينا َحتّى َيَتعالى النَّهاُر، َول� ُيجْيُب اأَحداً بَِليٍل، َولَُه َيْوٌم في الشَّ  

ْن في َمْجِلِسِه. آَخَر َغْشَيٌة، َفَيغيُب َعمَّ َوتُصيُبُه ِمْن حيٍن لِ�

قاَل ُعَمُر لِواليِه َسعيٍد: ما َتقوُل في ذلك يا َسعيُد؟  

أْهلي خاِدٌم، َفاأقوُم كُلَّ َصباٍح نَُّه لَْيَس لِ� ُل: َفاإِ أوَّ أْمُر ال� قاَل َسعيٌد: اأّما ال�  

اأ،   َفاأْعِجُن لَُهم َعجيَنُهم، ثُمَّ اأَتَريَُّث َقليلاً َحتّى َيْخَتِمَر، ثُمَّ اأْخِبُزُه، ثُمَّ اأَتَوضَّ

 َواأْخُرُج لِلنّاِس.

. نّي َجَعْلُت النَّهاَر لَُهْم، َوالَّلْيَل للِّه، َعزَّ َوَجلَّ أْمُر الثّاني: َفاإِ َواأّما ال�  

 ، . َففي هذا الَيْوِم اأْغِسلُها، َواأنَْتِظُر؛ َحتّى َتِجفَّ نّي لَْيَس ِعْندي ثِياٌب َغْيَر الَّتي َعَليَّ أْمُر الثّالُِث: َفاإِ َواأّما ال�  

ثُمَّ اأْخُرُج اإِلَْيِهْم اآِخَر النَّهاِر.

أْمُر الّرابُِع: َفَقْد َشِهْدُت َمْصَرَع ُخَبْيِب بِن َعِديٍّ َواأنا ُمْشِرٌك، َوَراأْيُت قَُرْيشاً تَُقطُِّع َجَسَدُه َوَتقوُل:  َواأّما ال�  

ٌد َمكانََك، َواإِنّي ما َذَكْرُت ذلَِك الَيْوَم، َوَكْيَف اأنّي لَْم اأنُْصْرُه اإِلّ� َظَنْنُت اأنَّ اللَّه ل� َيْغِفُر  اأتُِحبُّ اأْن َيكوَن ُمَحمَّ

لي، َفاأصاَبْتني تِلَك الَغْشَيُة.

َفَلّما َسِمَع ُعَمُر َردَّ واليِه، قاَل: الَحْمُد للِّه الَّذي لَْم ُيَخيِّْب َظنَّي بَِك.  

ح�َبِة، َعْبد الرَّْحمن َراأَْفت الب�ش�، ِبَتَصرُّف(  )ُصَوٌر ِمْن َحي�ِة الصَّ
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٢- ماذا َطَلَب ُعَمُر بُن الَخطّاِب ِمَن الَوْفِد الَّذي َقِدَم اإِلَيِه ِمْن ِحْمَص؟

3- نُبيُِّن َمْوِقَف ُعَمَر بِن الَخطّاِب ِعْنَدما َعِلَم بِاأنَّ والَي ِحْمَص ِمْن فَُقراِء الُمْسِلميَن.

نْيا؛ لُِتْفِسَد اآِخَرتي، َوَحلَِّت الِفْتَنُة في َبْيتي«؟ ٤- ما الَمْقصوُد بَِقْوِل َسعيِد بِن عاِمٍر: »َدَخَلْت َعليَّ الدُّ

أموَر الَّتي اْشَتكى ِمْنها اأْهُل ِحْمَص ِمْن واليِهْم. 5- نَُبيُِّن ال�

آَخَر؟ 6- لِماذا كانَِت الَغْشَيُة تُصيُب َسعيَد بَن عاِمٍر ِمْن حيٍن لِ�

ِة الماِل؟ 7- َعلاَم َيُدلُّ َمْوِقُف َزْوَجِة َسعيِد بِن عاِمٍر في اأْمِر ُصرَّ

٨- نَْسَتْخِرُج من النَّصِّ َمْوِقفاً َيُدلُّ َعلى ُزْهِد َسعيِد بِن عاِمٍر في الَحياِة.

آتَِيِة:  أْسئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

١- َعدَّ َسعيُد بُن عاِمٍر الماَل الَّذي َدَخَل َبْيَتُه ِفْتَنًة. نَُبيُِّن َراأَْينا في ذلَك. 

ْرِس؟ ٢- ما الِعَبُر الُمْسَتفاَدُة ِمْن هذا الدَّ

ّفاِفيَُّة(. آتَِيِة: )الُمساَءلَُة، النَّزاَهُة، الشَّ 3- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ما َيتَِّفُق َمَع الَمفاهيِم ال�

. ٤- بالرُّجوِع اإلى الَمْكَتَبِة، نَْبَحُث َعْن حاِدَثِة َمْقَتِل ُخَبْيِب بِن َعِديٍّ

 

ثالِثاً-

: اأ- ُمْفَرَد َكِلَمِة )ُصَرٌر(. ١- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

                       ب- ُمراِدَف: )َقَصَد اإِلى، ُمصيَبٌة، َمْقَتٌل( 

ها فيما َياأْتي: ٢- نَِصُل َبْيَن الَكِلَمِة َوِضدِّ

الَكِلَمُة
َطويٌل

َمْذعوَرٌة
خاِدٌم
ُيْبِعُدها

 

دُّ الضِّ
ُمْطَمِئنٌَّة
َقصيٌر
ُبها ُيَقرِّ
ٌد َسيِّ
َصغيٌر
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اأْيَن الفوارُِس
َجميل َعّي�د الوحيِدّي/ فَِلْسطين

َفاأْجِملــي اللَّــوَم اإِنَّ اللَّــْوَم اأْعياني ل� الَخْيُل َخْيلي َول� الُفْرساُن فُْرساني -١

َوفي َعراَقِتها َقْد َشــكَّ ِوْجداني َوهِذِه الَخْيُل في األْوانِها َغَبٌش -٢

واإِْذعــاِن اإِْذل�ٍل  َفريَســَة  َتِعــْش  َدًة والَخْيُل اإِْن لَْم َتُكْن َدْوماً موحَّ -3

ِمْن َقْبَضِة الُكْفِر ِمْن اأْعواِن َشْيطاِن؟  ُرُه اأْيَن الَفواِرُس لِلاأْقصى تَُحرِّ -٤

َففــي ِفَلْســطيَن َيعلو األْــُف اإيواِن يواِن َتْقَحُمُه؟ اأْيَن الَفواِرُس لِلاإِ -5

تَُجْرِجُر الَقْيَد في ساحاِت َسّجاِن  فانُْظْر لِِحطّيَن َقْد سالَْت َمداِمُعها -6

َعلــى الَعــُدوِّ تُثيُر النَّْقَع ِمْن ثاِن؟  َوَهــْل َســبيٌل اإِلــى َيــْوٍم َتِكــرُّ بِِه -7

ِمْن َمْهِبِط الَوْحِي َقْد َتاأْتي َوَعّماِن  دَة الّرايــاِت ُمؤِمَنًة َخْيــلاً موحَّ -٨

ِمــَن الُكَوْيِت َوِمــْن ِمْصَر َولُْبناِن  َوِمْن ِدَمْشَق َوَبْغداَد َوِمْن َيَمٍن -9

َفَنْكَبُة الُقْدِس اأْوَحْت لي بُِنْكراِن  َفاأْجِملي اللَّْوَم اإِْن اأْسَرْفُت في َكِلمي -١٠

َونَْحــُن نـَـاأْوي اإِلى ُصنّاِع اأْكفاِن تِنــا َفــلا َســبيَل اإِلــى َبْعــٍث لِقوَّ -١١

ــْراآِن  ْســلاٍم َوقُ ــْوٍد لِ�إِ ــِر َع ــْن َغي ِم ــا  ِتن أمَّ ــٍر لِ� ــى نَْص ــبيَل اإل َول� َس -١٢

اأْجِملي: َقلِّلي.

اأْعياني: اأْتَعَبني.

َعراَقُتها: اأصالَُتها. 

ْذعاُن: الُخضوُع. ال�إِ

يواُن: الَقْصُر. ال�إ

النَّْقُع: الُغباُر.

َمُة. َمْهِبط ُالَوحي: َمكَُّة الُمَكرَّ

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ
بع، َتلّقى ُعلوَمُه ال�ْبتِدائيََّة في  ، ُولَِد عاَم ١93٠م في بِْئِر السَّ َجميل َعّياد الوحيِدّي شاِعٌر ِفَلْسطينيٌّ  

ْبراهيميَِّة في الُقْدِس. ها في الُكلِّيَِّة ال�إ َمْدَرَسِة الفالوَجِة، َوَبْعَض ُعلوِمِه الثَّانَويَِّة في َمْدَرَسِة الَمْجَدِل، َواأتمَّ

ُمْنُذ١95٠م  ْوليَِّة  الدَّ الَغْوِث  َوكالِة  َمداِرِس  في  ُمديراً  ثُمَّ  ُمديٍر،  ُمساِعَد  ثُمَّ  َمْدَرَسٍة،  ُمَعلَِّم  َعِمَل   

َحتّى١99٠م؛ َحتّى َتقاَعَد. 
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ُث َعْنها الَقصيَدُة؟ ُة الَّتي َتَتَحدَّ ١- ما الِفْكَرُة العامَّ

أنْفاُل: 6٠( )ال�
ٍة َوِمْن ِرباِط اخلَيِْل«.  ِعّدوا لَُهم ما اْستَطْعتُْم ِمْن قوَّ

َ
أْبياِت ما َيتَِّفُق َمَع َقْولِِه َتعالى: »وأ ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن ال�

3 – اإل�َم َيْدعو الّشاِعُر في الَبْيِت الثّالِث؟

٤- َتَكرَّرْت َكِلَمُة الَفواِرِس في الَقصيَدِة، َفما الَغَرُض ِمَن التَّْكراِر؟

5- نَِصُف َمشاِعَر الّشاِعِر في الَبْيِت الّساِدِس.

أْبياِت )7، ٨، 9(؟ 6- ماذا َتَمنّى الّشاِعُر في ال�

7- نَُبيُِّن الَمْقصوَد بُِكلٍّ ِمْن )اأْعواُن َشْيطاِن، َوُصنّاُع اأْكفاِن(.

ُح ذلَِك. َوما الِعلاُج الَّذي اْقَتَرَحُه؟ ِة. نوضِّ أمَّ ٨- بيََّن الّشاِعُر في الَبْيِت الثّاني َعَشَر َسَبَب َضْعِف ال�

آتَيتْيِن: )تُثيُر النَّْقَع، نَاأِْوي اإِلى( في ُجْمَلَتْيِن ُمفيَدَتْيِن ِمْن اإنْشائِنا. 9- نوظُِّف العباَرتيِن ال�

ُح َجماَل التَّْصويِر في الَبْيِت الّساِدِس. ١٠- نَُوضِّ

الُمن�َقَشُة:

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ال�أْسم�ُء الُمْعَرَبُة َوال�أْسم�ُء الَمْبِنيَُّة )ُمراَجَعٌة(

ُر: َنَتَذكَّ

١- كُلُّ الُحروِف َمْبِنيٌَّة، َوَتْخَتِلُف َعلاَمُة الِبناِء ِمْن َحْرٍف اإِلى َحْرٍف، َوِمْنها: ُحروُف الَجرِّ، واأْحُرُف

    الَعْطِف، َوَحْرفا ال�ْسِتْفهاِم. 

أْمِر. أْفعاِل خاصٌّ بِالِفْعِل الماضي، َوِفْعِل ال� ٢- الِبناُء في ال�

شاَرِة، َواأْسماُء ال�ْسِتْفهاِم. أْسماُء الَمْوصولَُة، َواأْسماُء ال�إِ مائُِر، َوال� أْسماِء الَمْبِنيَِّة: الضَّ 3- ِمَن ال�

ْعراُب: هو َتَغيٌُّر َيْطَراأ َعلى اأواِخِر الَكِلماِت؛ نَتيَجَة ُدخوِل الَعواِمِل الُمْخَتِلَفِة َعَلْيها. ٤- ال�إِ

أْسماِء. أْفعاِل خاصٌّ بِالِفْعِل الُمضاِرِع، َوُمْعَظِم ال� ْعراُب في ال� 5- ال�إِ
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آتَِي، َونَْسَتْخِرُج ِمْنُه ما َيليِه: ل�ً- نَْقَراأ النَّصَّ ال� اأوَّ

ــَح  ــاِل، َواأْصَب ــَبِة لِلاأْطف ــِلَيِة بِالنِّْس ــى التَّْس ــِه َدْوُر هــذا الِجهــاِز َعل ــَر في ــذي اْقَتَص ــُد الَّ ــِد انَْتهــى الَعْه »َولََق 	
أْطفاُل«.  ٍة ال� ْوَء َعلى ما َيْتُركُُه ِمْن َبَصماٍت َواآثاٍر َعلى ُمتابِعيِه، َوبِخاصَّ الُمْخَتّصوَن ُيَسلِّطوَن الضَّ

١- ِفْعلاً ماِضياً، َونَُعيُِّن َعلاَمَة بِنائِِه.            

٢- ِفْعلاً ُمضاِرعاً، َونَُعيُِّن َعلاَمَة اإِْعرابِِه.  

3- اْسماً َمْبِنّياً، َونَُبيُِّن نَْوَعُه.                    

٤- اْسماً ُمْعَرباً، َونَُعيُِّن َعلاَمَة اإِْعرابِِه.  

، َونَُعيُِّن َعلاَمَة بِنائِه.            5- َحرَف َجرٍّ  

6- َحْرَف َعْطٍف، َونَُعيُِّن َعلاَمَة بِنائِه.  

أْحُرِف الَمْبِنيَِّة: أْسماِء، وال� ثانِياً-  نَُمثُِّل بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة لُِكلٍّ ِمّما َياأْتي ِمَن ال�

١- اْسِم اْسِتْفهاٍم.       

٢- اْسٍم َمْوصوٍل.      

3- اْسِم اإِشاَرٍة.  

٤- َحْرِف َعْطٍف.         

5- َحْرِف اْسِتْفهاٍم.  

التَّْدريب�ُت



٧٠

ْملاُء:  ال�إِ
َفُة الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلم�ِت الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط فيم� َي�أْتي:

ْصلاِح،  الرَُّجُل الُكْفُء الّصالُح هو َجْوَهُر الَحياِة، َوروُح النَّْهضاِت، َوَمْنَشاأ الرِّسال�ِت، َوِمْحَوُر ال�إِ   

ًة، َول� َذَهباً، َول� لُْؤلُؤاً، َول� َجْوَهراً، َولِكنَُّه َتَمنّى  أماِن... َفِللِّه ما اأْحَكَم ُعَمَر! حيَن لَْم َيَتَمنَّ ِفضَّ َوشاِطُئ ال�

ماِء. أْرِض، َواأْبواُب السَّ ِرجال�ً ِمَن الطِّراِز الُمْمتاِز، الَّذي َتَتَفتَُّح َعلى اأْيديِهم كُنوُز ال�

أنَّها جاَءْت في اآِخِر الَكِلَمِة،  َفَة؛ لِ� نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط َتْنَتهي بَِهْمَزٍة تَُسّمى الَهْمَزَة الُمَتَطرِّ  

ْطِر؛ َوذلَِك َتَبعاً لَِحَرَكِة الَحْرِف الّذي َقْبَلها. َونُلاِحُظ اأنَّها كُِتَبْت َعلى واٍو، اأْو ياٍء، اأْو األٍِف، اأْو ُمَفَرَدٍة َعلى السَّ

 

         اإض�َءٌة اإْملائيٌَّة:

َفُة في اآِخِر الَكِلَمِة على َحْرٍف ُيناِسُب َحَرَكَة الَحْرِف الَّذي َقْبَلها، َفالَفْتَحُة 	  تُْكَتُب الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

َتكافُؤ(،  َتَهيُّؤ،  )اْمُرؤ،  نَْحَو:  الواُو،  َتناِسُبها  ُة  مَّ َوالضَّ َمْنَشاأٌ(،  َقَراأ،  )َيْبداأ،  نَْحَو:  ألُِف،  ال� تُناِسُبها 

ْطُر،  كوُن ُيناِسُبُه السَّ َوالَكْسَرُة تُناِسُبها الياُء َغْيُر الَمْنقوَطِة، نَْحَو:)شاِطٌئ، الّداِفُئ، هاِدٌئ(، َوالسُّ

نَْحَو: )ُبْطٌء، اإنْشاٌء، َمْوبوٌء(.
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َبَب: آتَِيَة، َونُراعي ِكتاَبَة الَهْمَزِة فيها، َونَْذكُُر السَّ ل�ً- نَِصُل الُحروَف ال� اأوَّ

١- هـُ د وُء. 
٢- هـ ا ِد ٌء.

3- َص ْح ر ا ُء. 
٤- َم َخ ب َ ٌء. 
5- َت وا ُط ٌء. 

6- َف ْي ٌء.

َبَب: ثانِياً- نَعوُد اإِلى َدْرِس )الَخليَفُة َوالوالي الَفقيُر(، َونَْسَتْخِرُج ما َياأْتي، َونَْذكُُر السَّ

َطًة َعلى نَْبَرٍة. اأ- َهْمَزًة ُمَتَوسِّ
َطًة َعلى واٍو. ب- َهْمَزًة ُمَتَوسِّ
َفًة َعلى األٍِف. ج- َهْمَزًة ُمَتَطرِّ
َطًة َعلى األٍِف. د- َهْمَزًة ُمَتَوسِّ

أولى َمْرفوعًة، َوفي الثّانَيِة َمْنصوَبًة،  ثالِثاً- نوظُِّف َكِلَمَة )اْمُرؤ( في َثلاِث ُجَمٍل ُمفيَدٍة، بِحيُث َتكوُن في ال�
َوفي الثّالَِثِة َمْجروَرًة.

ْملائِيَُّة التَّْدريب�ُت ال�إِ

: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة بَِخطِّ الرُّ ًة بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ
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َنْكُتُب ُجَملاً داِعَمًة لِلُجْمَلِة الِمْفت�ِحيَِّة ال�آتَِيِة، َوَنَضُع ُعْنوانً� لِلِفْقَرِة:  

اإِّن الَّذي َيْدَفُع الَخَطَر بَِثَمٍن َقليٍل اأْوعى ِمَن الَّذي ُيعالُِج الَخَطَر بَِثَمٍن باِهٍظ... -

التَّْعبيُر: 

، َنش�ٌط: الَجَمِحيِّ بِن ع�ِمٍر  َعْن َسعيٍد  ْنَترنِت  ال�إِ اأْو في  الَمْكَتَبِة،  َنْبَحُث في 

َوَنْكُتُب َعْن َحي�تِِه.
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )التّ�جُر والُمزارُِع(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة:
                                    . ١- نَِصُف تاِجَر الَقْرَيِة الهاِدئَِة، َكما َوَرَد في النَّصِّ

٢- نَُبيُِّن الُخْدَعَة الَّتي َرَسَمها التّاِجُر؛ َكْي َيْحتاَل َعلى الُمزاِرِع.                         

3- ما َردُّ ِفْعِل الُمزاِرِع َعلى َخديَعِة التّاِجِر الَجِشِع؟     

٤- َكْيَف اأْفَشَل القاضي ُخطََّة التّاِجِر؟                                              

ِة َمْوِقٌف  5- َيقوُل َتعالى في ِكتابِِه الكريِم: زب ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄرب، )يونس: ٨١( في الِقصَّ
آيُة، نَُبيُِّن ذلَِك.  َتْنَطِبُق َعَلْيِه هِذِه ال�

ِة؟ روُس الُمْستفاَدُة ِمَن الِقصَّ 6- ما الدُّ

َتْعليَمُه  لُِيْكِمَل  الِبلاِد؛  الَّذي ساَفَر خاِرَج  َواْبِنِه صالٍح  الوالِِد  َبْيَن  َيْجري  فيِه ِحواٌر  نَصٌّ  »الرَّقيُب:  	
بّانِيَِّة الَّتي َيْسَتْشِعُرها الَفْرُد داِخَلُه،  قاَبِة الرَّ . َوُيَركُِّز النَّصُّ َعلى ُمراَقَبِة الَبَشِر لِْلَبَشِر، َوالَفْرِق َبْينها َوَبْيَن الرَّ الجاِمِعيَّ

َوفاِعِليَِّة ذلَك وانِْعكاِسِه َعلى اْسِتقاَمِة الَفْرِد َوالَجماَعِة في الَحياِة«.

ال�ْسِتم�ُع:

الرَّقيُب

الَوْحَدُة الثّ�ِمَنُة
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ما   ، ُبَنيَّ يا  اإِنَّني  الَمطاِر:  في  ُعُه  ُيَودِّ َوُهَو  صالٍِح  لِ�ْبِنِه  حاِزٌم         قاَل 

اأْصحابي  ِمْن  اتََّخْذُت  اأِن  َبْعَد  اإِلّ�  لَْنَدَن  راَسِة في  لِلدِّ َسَفِرَك  َعلى  واَفْقُت 

ٍة َعْن َوْضِعَك.    ُهناََك َمْن ُيراِقُبَك، َوُيوافيني بَِتقاريَر ُمْسَتِمرَّ

َيقوُل:  اأبيِه  اإِلى  ِة ُشهوٍر، َكَتَب  َوَبْعَد ِعدَّ والَِدُه،  عاً  ُمَودِّ     اْبَتَسَم صالٌح 

»ُمْنُذ اأْن غاَدْرتُُكْم َعِمْلُت َعلى ِخداِع الرَّقيِب بِالتَّظاُهِر َوالتَّْمويِه، َحتَّى جاَء 
ِعْندي َصديقي، َوقاَل لي: َعلى ما َيْبدو اأنََّك ل� َتْعِرُف َعْن ُطُرِق الُمراَقَبِة 

راِت  َشْيئاً. اأما ل�َحْظَت اأنَّ الَمَحّلاِت التِّجاِريََّة كُلَّها ُمراَقَبٌة بَِوساَطِة الُمَصوِّ

في  اأنَُّه  َسِمْعَت  اأما  بائِِن؟  الزَّ َحَرَكَة  تُراِقُب  الَّتي  التِّليِفْزيونِيَِّة  )الكاميراِت( 

َبْعِض الُبْلداِن َتِتمُّ ُمراَقَبُة اإِشاراِت الُمروِر بَِوساَطِة اآل�ِت التَّْصويِر الَخِفيَِّة، واأنَّ 

الَمْسموَح  ْرَعَة  السُّ َتَتجاَوُز  الَّتي  ّياراِت  السَّ ُسْرَعِة  لَِمْعِرَفِة  ُيْسَتْخَدُم  َبْعَضها 

بِها؟ قُْلُت: نََعْم، َعِلْمُت بِهذا كُلِِّه، َفماذا َيْعنينا؟ قاَل: هِذِه َبْعُض ُطُرِق 

الُمراَقَبِة الَحديَثِة. 

أْفراَد، َوتُْحصي َعَلْيِهْم اأنْفاَسُهْم، َوِمْن      َوُهناَك ُطُرٌق اأْدهى ِمْنها تُراِقُب ال�

ِت ُيْمِكُن اأْن توَضَع في َبْيِتَك َواأنَْت ل� َتْدري، َفَتقوُم  ذلَِك اأنَّ اأْجِهَزَة التََّنصُّ

التَّْمويُه: الِخداُع.    

تُْحصي َعَلْيِهْم اأنْفاَسَهْم: 

تُتابُِعُهْم بِِدقٍَّة. 

الرَّقيُب
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اإِلى ِجهاِز اْسِتْقباٍل في َمْرَكٍز لِلُمراَقَبِة،  بَِبثِّ كُلِّ ما َيْصُدُر َعْنَك ل�ِسْلِكّياً 

كُلَّ  ُل  َفُتَسجِّ هاتِِفَك،  اأْسلاِك  على  توَضَع  اأْو  اأحاديِثَك،  كُلَّ  ُل  َفُتسجِّ

ُمكالَماتَِك، اأْو توَضَع في َسّياَرتَِك اأْو َحقيَبِتَك، ِعْنَدها َيْسَتطيُع الُمراِقُب اأْن 

َد َمكانََك دوَن اأْن َيراَك. ُيَحدِّ

غيَرُة ِخْفَيًة في )ديكوِر( الُغْرَفِة، َفَتقوُم      َوَقْد توَضُع لََك اآل�ُت التَّْصويِر الصَّ

اأْن  ُيْمِكُنني  َوَهْل  قُْلُت:  َتدْري.  ل�  َواأنَْت  َيْجري  ما  لُِكلِّ  الُمباِشِر  ْرساِل  بِال�إِ

أنَّها َصغيرٌة. قُْلُت:  أْجِهَزَة؟ قاَل: نََعْم، َولِكْن لَْيَس بُِسهولٍَة؛ لِ� اأْكَتِشَف هِذِه ال�

آَخِر  َوال� الحيِن  َوبْيَن  َكثيَرٌة،  اإِنَّها  قاَل:  الُمراَقَبِة؟  اأْخرى في  ُطُرٌق  ُهناَك  َوَهْل 

ِة اللّيَزِر، َوَغْيِرها.  نَْسَمُع َعْن ُطُرٍق َواأْجِهَزٍة َجديَدٍة َكالَّتي َتْعَتِمُد َعلى اأِشعَّ

أنَّها تُراِقُب اأْعمالََك، َول�  أْجِهَزُة َتْبقى قاِصَرًة؛ لِ� َمْت هِذِه ال�     َوَمْهما َتَقدَّ

َتطَِّلُع على نَواياَك. قُْلُت: فيَم الَخْوُف اإَِذْن؟ قاَل: يا صاِحبي، اإِنَّ الرَّقيَب 

َوالَّذي  دوُر،  الصُّ تُْخِفي  َوما  أْعُيِن،  ال� خائَِنَة  َيْعَلُم  الَّذي  ُهَو  اأخافُُه  الَّذي 

رَّ َواأْخفى، والَّذي َيْعَلُم ما في الَبرِّ َوالَبْحِر، َوما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة اإِلّ�  َيْعَلُم السِّ

أْرِض َول� َرْطٍب َول� يابٍِس اإِلّ� في ِكتاٍب  َيْعَلُمها، َول� َحبٍَّة في ُظلُماِت ال�

ُمبيٍن ِعْنَدُه... الَّذي ل� َتاأُْخُذُه ِسَنٌة َول� نَْوٌم، َوالَّذي ل� نُحيُط بِِعْلِمِه َول� 

بَِشْيٍء ِمْنُه اإِلّ� بِما شاَء، َوالَّذي ل� َمْلَجاأ ِمْنُه اإِلّ� اإِلَْيِه.

   َوَقَعْت َكِلماتُُه َعَليَّ -يا والِدي- ُوقوَع الّصاِعَقِة، َومرَّ في ُمَخيَِّلتي َشريُط 

َحياتي َسريعاً، َواأْدَرْكُت الَخساراِت الَّتي لَِحَقْتني.

َوَوْقتي،  مالََك  لََوفَّْرَت  الرَّقيِب  َعلى  َدلَْلَتني  اأنَّك  َفَلْو  اللُّه،      ساَمَحَك 

اإِلَيَّ َمْن  َفاتَِّخْذ َمْن ِشْئَت ِمَن الُمراقبيَن َفَلْن اأخاَفُهْم وما َيْفَعلوَن، َواأْرِسْل 

َترى ِمَن الُعيوِن َفَساأْخَدُعُهْم، َولِكْن اأنّى لَِي اأْن اأْخَدَع َربّي! َفاأنا َواأنَْت يا 

اإِلى اللّه ُمنيباِن، َوِمْن َعذابِِه ُمْشِفقاِن، َبْل َجميُع الَخْلِق لَِرْحَمِتِه  والِدي، 

َتْوَبتي.  َيْقَبَل  اأْن  َتعالى  َواأْساألُُه  َيَدْيِه خاِشعيَن.  َبْيَن  َوَسَيِقفوَن  ُمْحتاجوَن، 

َواإِلى اأْن نَْلَتِقَي اأْسَتْوِدُعَك اللَّه الَّذي ل� َتضيُع َودائُِعُه.  

يم�ِن، د. محمود نّح�س، الَعَدُد:١٧9،  الُكَوْيُت، ِبَتَصرُّف( )َبراِعُم ال�إِ

اللّيَزُر: َمْنَبٌع َضْوئِيٌّ ُيْعطي 

ُحَزماً َضْوئِيًَّة ُمتواِزَيًة َوبِاتِّجاٍه 

واِحٍد َوبِطوٍل َمْوِجيٍّ واِحٍد.

أْعُيِن: النََّظُر اإِلى ما  خائَِنُة ال�

نََهى اللُّه َعْنُه.

ِسَنٌة: اْبِتداُء النُّعاِس. 

. ُمنيٌب: راِجٌع اإِلى الَحقِّ
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

١- نَْمَلاأ الَفراَغاِت فيما َياأتي:

 اأ- ساَفَر صالٌِح اإِلى لَْنَدَن؛ لِـ  . 

 ب- َتِتمُّ ُمراَقَبُة اإِشاراِت الُمروِر في َبْعِض الُبْلداِن بَِوساَطِة  .

 . ،  اأْو  ،  اأْو  أْفراِد في  ِت؛ لُِمراَقَبِة ال�  ج- توَضُع اأْجِهَزُة التََّنصُّ

              . أنَّها  ِت؛ لِ� ْعِب اْكِتشاُف اأْجِهَزِة التََّنصُّ  د- ِمَن الصَّ

أُب اْبَنُه اأنَُّه َسُيراِقُبُه في َمكاِن ِدراَسِتِه؟   ٢-  لِماذا اأْخَبَر ال�

َوِل. ُد َبْعَض ُطُرِق الُمراَقَبِة الُمْسَتْعَمَلِة في َبْعِض الدُّ 3- نَُعدِّ

٤- َمْن اأْعَظُم َرقيٍب َعلى الَبَشِر؟  

5- بَِم َتْخَتِلُف ُمراَقَبُة اللِّه َتعالى َعْن ُمراَقَبِة النّاِس؟  

6- نُناِقُش ِعباَرَة: )َولِكْن اأنّى لَِي اأْن اأْخَدَع َربّي(. 

آتَِيِة:                                                       أْسِئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

آثاُر الُمَتَرتَِّبُة َعلى انِْعداِم ِصَفِة اْستْشعاِر ُمراَقَبِة اللِّه -َتعالى- ِعْنَد النّاِس؟     ١- ما ال�

٢- نَُبيُِّن َمدى ِحْرِص الوالَِدْيِن َعلى اأْبنائِِهما في َجوانِِب الَحياِة الُمْخَتِلَفِة.                     

3- ِعْلُم اللِّه -َتعالى- واِسٌع ل� ُيحيُط بِِه اأَحٌد. نَْذكُُر َبْعَض الَمظاِهِر الّدالَِّة َعلى ذلَِك. 
          

ثالِثاً-                                                                                 

١- نَُوظُِّف َكِلَمَة )ِخْفَيًة( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا.                                       

٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ َكِلَمًة ُمراِدَفًة لـِ )التَّْمويِه(.                                                    

ُح الَمْقصوَد بـِ )الُعيوِن(.                                                    3- نَُوضِّ

٤- ما ِضدُّ َكِلَمِة )اْسِتْقباٍل(؟
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 َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتي، َونُلاِحُظ الَكِلم�ِت الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط:

الُعيوِن  ِمَن  َترى  َمْن  اإِلَيَّ  َواأْرِسْل  يفعلون،  وما  اأخاَفُهْم  َفَلْن  الُمراقبيَن،  ِمَن  ِشْئَت  َمْن  »َفاتَِّخْذ  	
َفَساأْخَدُعُهْم، َولِكْن اأنّى لَِي اأْن اأْخَدَع َربّي! َفاأنا َواأنَْت يا والِدي، اإِلى اللِّه ُمنيباِن، َوِمْن َعذابِِه ُمْشِفقاِن، َبْل 

َجميُع الَخْلِق لَِرْحَمِتِه ُمْحتاجوَن، َوَسَيِقفوَن َبْيَن َيَدْيِه خاِشعيَن«.

أولى ِمْنها َجْمَع ُمَذكٍَّر سالِماً َمْجروراً َوَعلاَمُة     نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط اأْسماٌء، جاَءِت ال�

ألُِف، َوالثَّالَِثُة َجْمَع ُمَذكٍَّر سالِماً َمْرفوعاً، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الواُو،  ِه الياُء، َوالثَّانَِيُة ُمَثنّى َمْرفوعاً َوَعلاَمُة َرْفِعِه ال� َجرِّ

ْعراِب الَفْرِعيََّة،  َوالَرابَِعُة َجْمَع ُمَذكٍَّر سالِماً َمْنصوباً، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الياُء. َوهِذِه الَعلاماُت تَُسّمى َعلاماِت ال�إ

ِة، َوالَكْسَرِة(. مَّ أْصِليَِّة )الَفْتَحِة، َوالضَّ ْت َمَسدَّ الَعلاماِت ال� َواأنَّها َسدَّ

َنْسَتْنِتُج:

)الُمَعلِّموَن  ِمْثَل:  الّسالِِم،  الُمَذكَِّر  َجْمِع  في  َرْفٍع  َعلاَمَة  َوَتكوُن  الواُو،  ِمْنها:  َفْرِعيٌَّة  َعلاماٌت  ْعراِب  لِلاإِ  

ألُِف، َوَتكوُن َعلاَمَة َرْفٍع في الُمَثنّى، ِمْثَل: )التَّاِجراِن صاِدقاِن(، َوالياُء، َوَتكوُن َعلاَمَة نَْصٍب َوَجرٍّ  ُمْخِلصوَن(، َوال�

في َجْمِع الُمَذكَِّر الّسالِِم، ِمْثَل: )اإِنَّ الُمْبدعيَن َثْرَوٌة، اْبَتِعْد َعِن الُمَتخاِذليَن(، َوالُمَثنّى، ِمْثَل:)اْحَتَرْمُت الّضْيَفْيِن، 

 اْسَتَعْنُت بِالِكتاَبْيِن(.

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ْعراِب الَفْرِعيَِّة ِمْن َعلام�ِت ال�إِ

آتَِي: ل�ً- نُْكِمُل الَجْدَوَل ال� اأوَّ

ٍر س�لٌِم َجْمُع ُمَذكَّ ُمَثًنى  ُمْفَرٌد
ُمشِفقاِن  ُمْشِفٌق

خاِشعوَن   
ل�ِعَبْيِن     

ُمزاِرعوَن ُمزاِرٌع 

التَّْدريب�ُت
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ْملاُء:  ال�إِ
َفُة َعلى الي�ِء َوالواو الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

نَْكُتُب ما ُيْملى َعَلْينا.  

: ْملاُء ال�ْخِتب�رِيُّ ال�إِ

ثانِياً- نَُثنّي الَكِلماِت الََّتي َتْحَتها ُخطوٌط، ثُمَّ نَْجَمُعها، َمَع اإِْجراِء التَّْغييِر الُمناِسِب فيما َياأْتي:

اأ- َيْصُمُد الُمواِطُن في اأْرِضِه َمهما َحَصَل. 

ب- اأِحبُّ الُمؤِمَن الَّذي ُيخالُِط النَّاَس، َوَيْصِبُر َعلى اأذاُهْم.

اِدِق. ج- اأْعِجْبُت بِالبائِِع الصَّ

ْعراِب في الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي: ثالِثاً- نَُبيُِّن َعلاَمَة ال�إِ

)الَقَصُص: ٢3(
َتنْيِ تَُذوَداِن ۖ قَاَل َما َخْطبُُكَما«.      

َ
اأ-  قاَل َتعالى: »َووََجَد ِمن ُدونِِهُم اْمَرأ

ّراجاِت الَهوائِيَِّة.  ب-  َفِرَح الفائِزوَن في ِسباِق الدَّ

ج- الَمْسِجداِن واِسعاِن.
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: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة بَِخطِّ الرُّ ًة بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ
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َفنُّ الَوْصِف

التَّْعبيُر: 

اأوَّل�ً- الَوْصُف:

ــْخصيَّاِت، َوالتَّْعبيِر َعِن الَمواِقِف،  ، ُيْســَتْخَدُم لَِتْصويِر الَمشــاِهِد، َوَتْقديمِ الشَّ ُهَو َفنٌّ ِمْن فُنوِن ال�تِّصاِل اللَُّغِويِّ

ــمَّ، َوالــذَّْوَق، َواللَّْمــَس، الَّتــي تَُعــدُّ َمْصــَدراً  ــْمَع، َوالشَّ َوالَمشــاِعِر، َوَيْســَتْخِدُم الَحــواسَّ الَخْمــَس: الَبَصــَر، َوالسَّ

أْوصــاِف الَّتي َيْنَفِعُل  ــاِدِق لِلتَّْعبيِر َعِن ال� ْحســاِس الصَّ أْفــكارِ، َونَْقــِل ال�إِ ْثــراِء الِكتاَبــِة، َوَتْطويــِر الُجَمــِل، َوَتاأْييــِد ال� لِ�إِ

بِهــا الكاتـِـُب. َوالَوْصــُف ُيْمِكــُن اأْن َيكــوَن ظاِهِريـّـاً )خارِِجّيــاً(، َيْعَتِمــُد َعلــى نَْقــِل مــا َتــراُه الَعْيــُن، َوُيْمِكــُن اأْن 

ــناِت اللَّْفِظيَِّة، َكالطِّبــاِق، َواْلُمقاَبَلِة... َيكــوَن اأَدبِّيــاً، َيْعَتِمــُد اأْكَثــَر َعلــى الَخياِل، َوالتَّْشــبيِه، َوالُمَحسِّ

ث�نِيً�- َمْبنى الِفْقَرِة الَوْصِفيَِّة: 

ُن َمْبنى الِفْقَرِة الَوْصِفيَِّة ِمّما َياأْتي: َيَتَكوَّ

وَحْجِمِه، - ١ لَْونِِه،  ْيِء:  لِلشَّ اإِْجم�لِيٍّ  َوْصٍف  َعْن  ُث  َتَتَحدَّ الَّتي  الِمْفت�ِحيَِّة(  )الُجْمَلِة  َمِة  الُمَقدِّ

َوْموِقِعِه، َوما ُيحيُط بِِه، َوَمْنَظِرِه العامِّ َكما َيْبدو ِمَن الخاِرِج. 

اِعَمِة، َتَتَمثَُّل في َوْصِف ال�أجزاِء: َمزايا كُلِّ ُجْزٍء، َوفائَِدتِِه، َوَعَمِلِه، َوَشْكِلِه، َولَْونِِه، - ٢ الُجَمِل الدَّ

؛ ِمَن الَقديِم اإِلى الَحديِث، اأْو ِمَن الُكلِّ اإِلى الُجْزِء، اأْو ِمَن الَبعيِد اإِلى الَقريِب،  َوَتَسْلُسِلِه الَمْنِطِقيِّ

ِد. اأْو ِمَن الخاِرِج اإِلى الّداِخِل، اأْو ِمَن الَمْحسوِس اإِلى الُمَجرَّ

ْخِصيُّ في الَمْوصوِف. - 3 اأُْي الشَّ الخ�تَِمِة: َيْبُرُز فيها الرَّ

ْمِس«: : »في َوْصِف ُغروِب الشَّ ث�لِثً�- َنموَذٌج َتْطبيقيٌّ

الَعَظَمُة  فيه  َتْبُرُز  خالٌِص،  َربّانِيٌّ  َمْنَظٌر  اإِنَُّه  َواأْجَمِلها،  الطَّبيِعيَِّة  الَمظاِهِر  اأْرَوِع  ِمْن  ْمِس  الشَّ   »ُغروُب 
َفِق َعلى َصْفَحِة  ْمُس َعلى اْسِتْحياٍء َوَخَجٍل، َحَتى َتْنَعِكَس األْواُن الشَّ ْحُر َوالَجماُل. َفما اإِْن َتغيُب الشَّ َوالسِّ

ماِء؛ لُِتْعِلَن انِْتهاَء ُوجوِدها في لَْحَظِة ِغياٍب َقْسِريٍَّة، ل� تُْخِلُف فيها الَمْوِعَد؛ لَِتعوَد َفُتْشِرَق ِمْن َجديٍد.  السَّ
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ْمِس، َوُيَسبَِّح اللَّه -َتعالى- الَّذي اأْوَدَع ِسرَُّه في هذا  َوَمْن اأراَد اأْن َيْشُعَر بِالَحنيِن، َفْلَيْجِلْس لُِيراِقَب ُغروَب الشَّ

أَدباِء؛ لَِيَتَغنَّْوا فيِه، َفالُغروُب الَّذي َتْصَنُعُه  الَمْنَظِر الّرائِِع. َولَْيَس ِمَن الَعَجِب اأْن َيكوَن الغروُب َملاذاً لَِكثيٍر ِمَن ال�

ْمُس ُهَو الُشروُق الَّذي َيْمَنُح الّروَح لِلَحياِة«.  الشَّ

َبَكُة الَعْنَكبوتِيَُّة، ع�تَِكة البوريني ٢٠١٧م ِبَتَصرُّف(                                         )الشَّ

التَّْحليُل:

َربَّانِيٌّ  َمْنَظٌر  اإِنَُّه  َواأْجَمِلها،  الطَّبيِعَيِة  الَمظاِهِر  اأْرَوِع  ِمْن  ْمِس  الشَّ ُغروُب  الِمْفتاِحّيُة(:  )الُجْمَلُة  َمُة  الُمَقدِّ  

ْحُر َوالَجماُل. خالٌِص، َتْبُرُز فيه الَعَظَمُة َوالسِّ

َفِق... لُتْعِلَن انِْتهاَء ُوجوِدها...  ْمُس َعلى اْسِتْحياٍء...  َتْنَعِكَس األْواُن الشَّ  الُجَمُل الّداِعَمُة: »... َتغيُب الشَّ

ل� تُْخِلُف الَمْوِعَد... َفُتْشِرَق ِمْن َجديٍد«.

أَدباِء؛ لَِيَتَغنَّْوا فيِه، َفالُغروُب الَّذي   الُجْمَلُة الِختاِميَُّة: َولَْيَس ِمَن الَْعَجِب اأْن َيكوَن الغروُب َملاذاً لَِكثيٍر ِمَن ال�

روُق الَّذي َيْمَنُح الّروَح لِلَحياِة في َمكاٍن اآَخَر. ْمُس في َمكاٍن ُهَو الشُّ َتْصَنُعُه الشَّ

لِهيَِّة، َواأَثِره� في َتْهذيِب النَّْفِس الَبَشِريَِّة.َنش�ٌط: َنْبَحُث َعِن الرَّق�َبِة ال�إِ
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )ِب�لِعْلِم َنْسمو(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة الَّتي َتليِه:

١- ِمْن اأْيَن َتنُبُع اأَهميَُّة الِعْلِم؟

٢- نُبيُِّن الَمْقصوَد بِقوِل الكاتِِب: )الِعْلُم َصْرٌح ساِمٌق َيَتَشكَُّل لَِبَنًة لَِبَنًة(.

ليَن نِبراساً َيْسَتضيُء بِِه الّلاِحقوَن؟ أوَّ 3-َكْيَف َتكوُن َتجاِرُب ال�

ِتِه؟ أمَّ ٤- ما الَمكانَُة الَّتي َيْرُسُمها العالُِم لَِنْفِسِه، َولِ�

5- نَْذكُُر اآَيًة تَُبيُِّن َمكانََة الُعْلماِء.

ْولِة تُجاَه ُعَلمائِها؟  6- ما واِجُب الدَّ

7- نَْذكُُر َبْعَض اأْسماِء ُعَلماٍء، َبَرعوا في ُمْخَتِلِف الُعلوِم.

آِخَرَة َفَعَلْيِه َبالِعْلِم(. نْيا َفَعَلْيِه بِالِعْلِم، َوَمْن اأراَد ال� آتَِيِة: )َمْن اأراَد الدُّ ُح الَمْقصوَد ِمَن الِعباَرِة ال� ٨- نَُوضِّ

ْسلاِم، َوَفْيُض  ْسلاِم، َوُضحى ال�إِ ، لَُه ُمَؤلَّفاٌت َعديَدٌة، ِمْنها: )َفْجُر ال�إِ اأْحَمد اأمين اأديٌب ِمْصريٌّ  

أْجياِل َواإِْعداِدها  الخاِطِر(، َوالنَّصُّ الَّذي َبْيَن اأْيدينا َمقالٌَة َبيََّن فيها الكاتُِب َفْضَل الُمَعلِِّم، َوَدْوَرُه في بِناِء ال�

لِْلُمْسَتْقَبِل، َوالِقَيَم وال�تِّجاهاِت الَّتي َيْغِرُسها الُمَعلُِّم في نُفوِس النّاِشئيَن، َوواِجَب الُمْجَتَمِع، َواأنِْظَمَة 

التَّْعليِم، َواأَثَر ذلك َعَلْيِه. 

ال�ْسِتم�ُع:

الُمَعلُِّم

الَوْحَدُة التّ�ِسَعُة
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َوتربَِيُتُهْم،  الُمْسَتْقَبِل،  واأَمُل  الَغِد،  ِرجاُل  ُهْم  الَيْوِم  َشباُب   

ٌة شاقٌَّة ل� َيْقِدُر َعَليها اإلّ� ذو الَعزيَمِة الَقويِِّة، والُمَعلُِّم ُهَو  َوَتْعليُمُهم َمَهمَّ

أبناَء ِعْلِمّياً َوُخلُقّياً واْجِتماِعّياً،  ؛ اإذ ُيَربّي ال� الَّذي َيقوُم بِهذا الَعَمِل الُمِهمِّ

ُمقِبِل  في  ُة  أمَّ ال� َعَليِهُم  َتْعَتِمُد  صالِحيَن،  مواِطنيَن  لَِيكونوا  ُهم؛  وُيِعدُّ

أيّاِم. ال�

َوَصْبٍر،  بَِثباٍت  الُمنَتِظِم  النَّْشِء  َتْربيِة  في  َثقيلاً  ِعْبئاً  َيْحِمُل  والُمَعلُِّم 

في  َجْهَدُه  َوَيْبُذُل  اإيمانِِه،  ِمْن  بِداِفٍع  ِرسالََتُه  وُيَؤّدي  َوُسروٍر،  َوَفَرٍح 

َتْعليِم الطُّّلاِب َوَتْربيِتِهم، َوَتثقيِفِهم، َوَيْعِطُف َعَليِهم، َوَيْدَفُع َعْنُهم كُلَّ 

َسْوٍء؛ َفُهَو َيْجلو اأْفكاَر النّاِشئيَن والّشباِب، َويوِقُظ َمشاِعَرُهم، َوُيْحيي 

ُعقولَُهم، اإنَُّه ُيَسلُِّحُهم بالَحقِّ اأماَم الباِطِل، َوبِالَفضيَلِة؛ ليْقُتلوا الرَّذيَلَة، 

َوبِالِعْلِم؛ ليْفِتكوا بِالَجْهِل.

َيَقَظًة،  النّائَِمَة  والُعقوَل  َحياًة،  الجاِمدَة  النُّفوَس  َيْملاأ  الُمَعلَِّم  اإنَّ   

ًة، اإنَُّه ُيْشِعُل الِمْصباَح الُمْنَطِفَئ، َوُيضْيُء الطَّريَق الُمْظِلَم. عيَفَة قوَّ َوالَمشاِعَر الضَّ

في  َتْنَتِصُر  ل�  َوَضّرائِها،  َسّرائِها  في  ِة  أمَّ ال� ُة  ُعدَّ الُمَعلِّميَن  اإنَّ   

تِِهم، َول� َتْنَهِزُم اإلّ� لَِضْعِفِهْم، َول� ُيزِهُر الِعْلُم اإلّ� بِِهْم، َول�  َحْرٍب اإلّ� بِقوَّ

َيْجلو: َيْكِشُف.

ليْفِتكوا: لُِيبيدوا.

الُمَعلُِّم
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َتْرقى َمصانُِعها َوَمتاِجُرها اإلّ� بُِرقيِِّهْم.

تِْقنيٍّ  ٍم  َتَقدُّ ِمْن  اإِليِه  َوَصَلْت  َوما  الياباِن،  َتْجِرَبِة  في  َولََعلَّ   

رًة َمْهزوَمًة،  ، َبْعَد اأْن َخَرَجْت ِمَن الَحْرِب العالَميَِّة الثّانَِيِة ُمدمَّ َوَحضاريٍّ

اأْكَبَر َدليٍل َعلى اأَهّميَِّة َدْوِر الُمَعلِِّم في نَْهَضِة الُمْجَتَمِع.

َدْولَِتِه  ِم  َتَقدُّ اأْسباِب  َعْن  َيْوٍم  ذاَت  الياباِن  اإْمَبراطوُر  ُسِئَل  َوَقْد   

آَخروَن،  انَْتهى ال� في هذا الَوْقِت الَقصيِر، فاأجاَب: »َبَداأْنا ِمْن َحْيُث 

الَوزيِر«؛  َوراتَِب  الُمَعلَِّم َمكانًَة عاليًة،  َوَمَنْحنا  اأْخطائِِهم،  ِمْن  َوَتَعلَّْمنا 

ُر  ْمَبراطوِر ُمباَشَرًة؛ َوهذا ما ُيَفسِّ َفَمْوِقُع الُمَعلِِّم في الياباِن َياأْتي َبْعَد ال�إ

. َقُهُم الِعْلِميَّ ِسرَّ نَْهَضِة بِلاِدِهم، َوَتَفوُّ

اإنَّ اْهِتماَم الُمْجَتَمِع َواأنِْظَمِة التَّْعليِم بِالُمَعلِِّم، واإِْعطاَءُه الَمْنِزلََة   

نُفوِس  اإِلى  والطَُّماأْنيَنَة  الثَِّقَة  وُيعيُد  التَّْعليِم،  بِِمْهَنِة  َيْرقى  بِِه  َتليُق  الَّتي 

َيِتِهْم في الُمْجَتَمِع.  الُمَعلِّميَن؛ ليْشُعروا باأَهمِّ

ْكراِم الُمْجَتَمِع لَُه، َوَتْقديِرِه ُجهوَدُه، انَْدَفَع  َواإِذا اأَحسَّ الُمَعلُِّم باإ  

َر ِمْن اإِْمكاناتِه؛  ٍة َوَحماَسٍة واأَمٍل؛ ليْبُذَل اأْغلى ما ِعْنَدُه، َواأنَْفَس، َوُيَطوِّ بِِهمَّ

لَِيِصَل اإِلى الُمْسَتوى الّلائِِق الَّذي َيْغدو بِِه ناِجحاً َوُمَتَميِّزاً في ِمْهَنِتِه.

الرَّسوُل  اإِلْيها  اأشاَر  الَّتي  الرِّسالُة  هِذِه  الُمَعلِِّم!  ِرسالَة  اأْشَرَف  ما  َحّقاً 

َشوقي  ُيبالِْغ  َولَْم   ،) ألْبانيُّ ال� َتْصحيَحُه  )اأعاَد  ُمعلِِّماً«  ُبِعثُت  »اإنَّما  بَِقولِه:  الَكريُم 

ِعْنَدما قاَل: 

ً ِه التَّْبجيـلا      كـاَد الُمَعلُِّم اأْن َيكوَن َرسول�     قُـْم لِلُمَعلِِّم َوفِـّ

 )َفْيُض الخ�ِطِر، اأْحَمد اأمين، ِبَتَصرُّف(

: اأْي الَقْصــُد اأِو الَهــَدُف، َونَقــوُل هــِذِه  ــيَّ ــٌة(: نَقــوُل: اأنَْجــْزُت الَمَهّمــَة الَّتــي ُوِكَلــْت اإِلَ ــٌة وُمِهمَّ  )َمَهمَّ

ــٌة: اأْي اأساِســيٌَّة، َولَهــا قيَمــٌة َكبيــَرٌة. ــٌة ُمِهمَّ َقِضيَّ

ف�ئَِدٌة ُلَغِويٌَّة: 

َيْغدو: ُيْصبُح.

التَّْبجيُل: التَّْعظيُم.
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال� ل�ً - نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوبِـ )ل�( لِْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( لِْلِعباَرِة الصَّ

ًة شاقًَّة.  أْبناِء َوَتْثقيُفُهم َمَهمَّ  اأ-  )     ( تَُعدُّ َتْربَِيُة ال�

 . يٍّ ب- )     ( ُيَؤّدي الُمَعلُِّم ِرسالََتُه بِداِفٍع مادِّ

َرًة في َدْولَِة الياباِن.  ج-  )     ( َيْحَتلُّ الُمَعلُِّم َمْنِزلًَة ُمتاأخِّ

أْجياِل. ٢- نَُبيُِّن الِْعْبَء الَّذي َيَقُع َعلى كاِهِل الُمَعلِِّم في َتْربيِة ال�

3- نَْذكُُر اأْرَبَع َفضائَِل للُمَعلِّميَن َعلى النّاِشئيَن َوالُمَتَعلِّميَن.

ِة في َسّرائِها َوَضّرائِها(. أمَّ ُة ال� ٤- نَُبيُِّن الَمْقصوَد بَِقْوِل الكاتِِب: )اإِنَّ الُمَعلِّميَن ُعدَّ

5- لِماذا َيْحَتلُّ الُمَعلُِّم َمكانًَة عالَيًة في َدْولَِة الياباِن؟

6- ما النَّتيَجُة الُمَتَرتَِّبُة َعلى اْهِتماِم الُمْجَتَمِع َواأنِْظَمِة التَّْعليِم بِالُمَعلِِّم؟

7- بَِم َشبََّه الّشاِعُر اأْحَمُد َشْوقي ِرسالََة الُمَعلِِّم؟

؟ ٨- ما التّاريُخ الَّذي َيْحَتِفُل فيِه الِفَلْسطّينيوَن بَِيْوِم الُمَعلِِّم الِفَلْسطيِنيِّ

آتَِيِة: أْسئَلِة ال� ثانِياً – نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

١- الُمَعلُِّم بَِمثاَبِة الِمْصباِح الُمنيِر، ماذا َيْحُصُل لَْو انَْطفاأ هذا الِمْصباُح؟

نَِّة النََّبويَِّة، فيِه َتْكريٌم لِلُمَعلِِّم، َوطالِب الِعْلِم. ٢- نَْذكُُر نَّصاً ِمَن الُقْراآِن الَكريِم، َواآَخَر ِمَن السُّ

3- ما واِجُبنا تُجاَه ُمَعلِّمينا؟
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َة: آتَِي، َونَْسَتْخِرُج ِمْنُه الَكِلماِت الُمَتضادَّ ٢- نَْقراأ النَّصَّ ال�

اإِنَُّه  اإِْدراَكُهم،  َوُيَنّمي  ُعقولَُهم،  َوُيْحيي  ِمشاِعَرُهم،  َوُيوِقُظ  والّشباِب،  النّاِشئيَن  اأْفكاَر  َيْجلو  »َفُهَو   

ُيَسلُِّحُهم بالَحقِّ اأماَم الباِطِل، َوبِالَفضيَلِة؛ ليْقُتلوا الرَّذيَلَة، َوبِالِعْلِم؛ ليْفِتكوا بِالَجْهِل«.

3- نَِصُل َبيَن الَكِلَمِة، َوما ُيراِدفُها فيما َياأْتي:

اآٍت  الرَّخاُء       

اأْعَطْينا شاقٌَّة        

الُحْمُق تُْهَزُم        

َسَعُة الَعيِش  َمَنْحنا        

َصْعَبٌة ُمقِبُل        

تُْغَلُب                             

ثالِثاً-

١- نُفرُِّق في الَمْعنى َبيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما ياأتي:

باِب.           ١-   اأ- َجلا الُمَعلُِّم اأْفكاَر النّاِشئيَن ِمَن الشَّ

               ب- َجلا الُمْسَتْعِمُر َعِن الَوَطِن.

               ج- َجلا الفاِرُس َسْيَفُه.

ِة في سّرائِها َوَضّرائِها. أمَّ ُة ال�           ٢-   اأ- اإِنَّ الُمَعلِّميَن ُعدَّ

َة كُُتٍب في َشْهٍر واِحٍد.               ب- َقَراأ الطّالُِب ِعدَّ

َتها.               ج- َقَضِت الَمْراأُة ِعدَّ
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ
، ُولَِد عاَم ١965م، حاِصٌل َعلى ليسانِس اآداِب ِقْسِم اللَُّغِة  ْمرّي شاعٌر ِمْصِريٌّ اإبراهيم َعْبُد الَعزيِز السَّ  

الَعَربيَِّة، عاَم ١9٨9م.

 َفْضُل الُمَعلِِّم
ْمرّي/ ِمْصر( )اإبراهيم َعْبد الَعزيز السَّ

ِمــْن َمْوتـِـِه َوَســَعى لِلَعْقــِل ُيْنجيــِه ِة طاَف الَكــوَن ُيْحييِه نــوُر النُُّبــوَّ -١

اأْو َزْيَغــٍة ِمــْن َضــلاِل الِفْكِر تُْرديِه ِمْن َسْطَوِة الَجْهِل اأو َقْيٍد ُيَكبِّلُه -٢

َعســاُه َيْحظــى بَِوْصٍل ِمــْن َتَدانيِه أنْــَواِر ُمْرَتِقبــاً َفقــاَم َيْهفــو اإِلــى ال� -3

اأْجراً َعِظيماً لَدى الرَّْحمن َيْجزيِه أنْواَر ُمْحَتِسباً َعساُه اأْن َيْحِمَل ال� -٤
َتْثنيــِه اأْعــذاَر  ل�  أمانَــَة  ال� طــاَق  ـُه َرُجــٌل َوَمْبَلــُغ الِعْلــِم ِفيــِه اأنَـّ -5

ــِه   ِة ذاك الَفْضــُل َيْكِفي ــوَّ ــى النُُّب اإِل ُهــَو الُمَعلِّــُم َمْوصــوٌل لَــُه نََســٌب -6

َعَلى ُخطاُه َيسوُق الرَّكَب حاديِه َعلــى َيَدْيــِه َيصيــُر الَحــقُّ ُمْنَبِلجاً -7

بِالِعْلِم َيْمضي َوَصْوُت الَحقِّ داعيِه ُهــَو اْلُمَعلِّــُم لَْيــَت النَّــاَس َتْغِبُطُه -٨

اإِلــى الِقفــاِر بِــلا َمــنٍّ َول� تيــِه َكْم ساَل نَْهراً بِماِء الِعْلِم ُيْرِسلُُه -9

ْهــُر فــي اأنْحــاِء واديــِه َواأْيَنــَع الزَّ َحتَّى نََمْت َفي ُرباُه كُلُّ َباِسَقٍة -١٠

تَُناغيــِه َواأْفــكاراً  َقشــيباً  َثْوبــاً  َواألَْبــَس الَعْقَل ِمْن اأنْواِر ِحْكَمِتِه -١١

باريِه الرَّْحمِن  اإلَّ� ِرضا  َيْرُج  لَْم  لَْم َيْبِغ ُشْكراً َعلى الَمْعروِف َيْبذلُُه -١٢

َسْطَوٌة: َتاأْثيٌر.

ُيَكبِّلُُه: ُيَقيُِّدُه.  

. َزْيَغٌة: انِْحراٌف َعِن الَحقِّ

تُْرديِه: تُْهِلُكُه.

َيْهفو: ُيْسِرُع. 

بِِه.  َتدانيِه: َتَقرُّ

أمانََة: َحَمَل الَمْسؤولِيََّة. طاَق ال�

ُه، وَتْصِرفُُه. َتْثنيِه: َتُصدُّ

ُمْنَبِلٌج: واِضٌح.

حاديِه: سائُِقُه. 

َتْغِبُطه: َتـَتَمنّى حالَُه.

أْرُض الَخلاُء.  الِقفاُر: ال�

َجَرُة ُمْرَتِفَعُة ال�أْغصان. باِسَقٌة: الشَّ

َقشيٌب: َجديٌد. 

ثُُه. تُناغيِه: تَُحدِّ

ئيَسُة الَّتي اْشَتَمَلْت َعَلْيها الَقصيدُة؟ ١- ما الِفْكَرُة الرَّ

ِل، َوالثّاني. أوَّ ٢- نَُبيُِّن الَعَمَل الَجليَل الَّذي َيقوُم بِه الُمَعلُِّم، َكما َوَرَد في الَبْيتيِن: ال�

أْبياِت ُيشيُر اإلى ذلَِك؟ ِة، فاأيُّ ال� 3- َجَعَل الّشاِعُر نََسَب الُمَعلِِّم َمْوصول�ً بَِنَسِب النُّبوَّ

أمانََة الَّتي َحَمَلها الُمَعلُِّم َكما جاَء في الَبْيِت الخاِمِس. ٤- نَُبيُِّن ال�

5- بَِم َشبََّه الّشاِعُر الُمَعلَِّم في الَبْيِت التّاِسِع؟ وما َوْجُه الَشَبِه َبْيَنُهما؟

الُمن�َقَشُة:
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6- ما الَجزاُء الَّذي َيْنَتِظُرُه الُمَعلُِّم على الَمْعروِف الَّذي َيْبُذلُه؟ 

أْمُر. 7- نَُفرُِّق في الَمْعنى َبيَن: األَْبَس الرَُّجُل اْبَنُه ِمْعَطفاً، َواألَْبَس َعلْيِه ال�

٨- نوظُِّف كُّلاً ِمْن: )َتْغِبُط، تُناغي( في ُجْمَلَتْيِن ُمفيَدَتْيِن ِمْن اإِنْشائِنا.

9- ما القيُم الُمْسَتفاَدُة ِمْن هِذِه الّقصيَدِة؟

ُح َجماَل التَّْصويِر في الَبْيِت الحادي َعَشَر. ١٠- نَُوضِّ

 َنْقَراأ م� َي�أْتي، َونُلاِحُظ الَكِلم�ِت الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط:

ٌة شاقٌَّة ل� َيْقِدُر َعَليها اإلّ� اأولو  َشباُب الَيْوِم ُهْم ِرَجاُل الَغِد، َواأَمُل الُمْسَتْقَبِل، َوتربيُتُهم، َوَتْعليُمُهم َمَهمَّ

ُهم  أْبناَء ِعْلِمّياً  َوُخلُقّياً  واْجِتماعّياً، وُيِعدُّ ؛ اإْذ ُيَربّي ال� الَعزائِِم الَقويِِّة، والُمَعلُِّم ُهَو الَّذي َيقوُم بِهذا الَعَمِل الُمِهمِّ

أيَّاِم، َفَيِجُب َعَلْينا -نَحُن اأْبناَء الُمْجَتَمِع- اأْن  ُة في ُمقِبِل ال� أمَّ أْن َيُكونوا ُمواِطنيَن صالِحيَن، َتْعَتِمُد َعَليِهم ال� لِ�

نَْحَتِرَم الُمَعلَِّم... َفما اأْشَرَف ِرسالَة الُمَعلِِّم! هِذِه الرِّسالُة الَّتي اأشاَر اإِليَها الرَّسوُل الَكريُم في اأحاديَث َكثيَرٍة.

أْسماَء )ُهْم،  نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط )ُهْم، ُهَو، الَّذي، نَْحُن، هِذِه( اأْسماٌء، َواأنَّ ال�

 ، مِّ كوِن، َوالثّاني َعلى الَفْتِح، والثّالَث َعلى الضَّ َل جاَء َمْبنّياً  َعلى السُّ أوَّ ُهَو، نَْحُن( َضمائُِر ُمْنَفِصَلٌة، َواأنَّ ال�

كوِن، َوَكِلَمَة )هِذِه( اْسُم اإِشاَرٍة َمْبنيٌّ َعلى الَكْسِر، اأّما َكِلمُة  َواأنَّ َكِلَمَة )الَّذي( اْسٌم َمْوصوٌل َمْبنيٌّ َعلى السُّ

)اأشاَر( َفجاَءْت ِفْعلاً ماِضياً َمْبنّياً َعلى الَفْتِح. 

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

َعلام�ُت الِبن�ِء

َنْسَتْنِتُج:

اِخَلِة َعليِه. : ُهَو ال�ْسُم الَّذي ل� َتَتغيَُّر َحَرَكُة اآِخِرِه بَِتَغيُِّر الَعواِمِل الدَّ ال�ْسُم الَمْبنيُّ  

أْسماُء الَمْوصولَُة، ما َعدا الُمْلَحَقَة بِالُمَثنّى )اللَّذاِن،  مائُِر َجميُعها، َوال� أْسماِء الَمْبنيَِّة: الضَّ ِمَن ال�  

شاَرِة، ما َعدا الُمْلَحَقَة بِالُمَثنّى )هذاِن، هَذْيِن، هاتاِن،  هاَتْيِن(. واللََّذْيِن، اللَّتاِن، َواللََّتْيِن(، َواأْسماُء ال�إِ  

الِفْعُل الماضي الَّذي لَْم َيتَِّصْل بَِضميِر َرْفٍع َيكوُن َمْبِنّياً َعلى الَفْتِح، ِمْثُل: )َسِمَع(.   

، َوالَكْسُر. مُّ كوُن، َوالَفْتُح، َوالضَّ َعلاماُت الِبناِء: السُّ  



٨9

ل�ً-  نَُبيُِّن َعلاَمَة بِناِء الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي: اأوَّ

)المجادلة:11 ( 
َم َدرََجاٍت«.                

ْ
ِعل

ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

َّ
يَن آَمنُوا ِمنُكْم َوال ِ

َّ
١-قاَلَتعالى:»يَْرفَِع اللَّـُه ال

)الَكْهُف: ١3(
           .» َِقّ

ْ
ُهم بِال

َ
ُْن َنُقصُّ َعلَيَْك َنبَأ

َّ
٢- قاَل َتعالى: »ن

أْعراُف:١75( )ال�
ي آتَيْنَاُه آيَاتِنَا«.            ِ

َّ
 ال

َ
3- قاَل َتعالى:	»َواتُْل َعلَيِْهْم َنبَأ

)ُمعيُن بسيسو/ ِفَلسطيُن(
أَجُل.      ٤- هِذِه الّريُح َوهذا الَجَبُل   َواأنا َوالُمْنَتهى َوال�

5- اإِذا َوَعَد الُمْسِلُم َوفى بَِوْعِدِه، َواإِذا قاَل َصَدَق في َقْولِِه.

ٍة َوَحماَسٍة واأَمٍل. ْكراِم الُمْجَتَمِع انَْدَفَع بِِهمَّ 6- َفاإِذا اأَحسَّ الُمَعلَُّم باإِ

آتَِي: أْسماَء الَمْبنيََّة، َونَُصنُِّفها َحَسَب الَجْدَوِل ال� ثانِياً- نَُعيُِّن ال�

 
)التَّْوَبُة: 7٠(

يَن ِمن َقبِْلِهْم«             ِ
َّ

 ال
ُ
تِِهْم َنبَأ

ْ
لَْم يَأ

َ
١- قاَل َتعالى: » أ

)الَبَقَرة:5(
ُمْفِلُحوَن«     

ْ
ئَِك ُهُم ال ـٰ ولَ

ُ
ِّهْم ۖ َوأ

بِ
ن رَّ ٰ ُهًدى ِمّ ئَِك َعَ ـٰ ولَ

ُ
٢- قاَل َتعالى: »أ

 
)طَه: ١7(

 	 	 	 	 	 	 	» َك بِيَِميِنَك يَا ُموَسٰ
ْ
3- قاَل َتعالى: »َوَما تِل

نْيا،  لْت لَُهْم َطيِّباتُُهْم في َحياتِِهُم الدُّ لاُم- َعْن ِكْسرى َوَقْيَصَر: »هؤل�ِء َقْوٌم ُعجِّ ٤- قاَل -َعَلْيِه السَّ

 
ماُم اأْحَمُد( )رواُه ال�إِ

آِخَرِة«            َرْت لَنا َطيِّباتُنا في ال�      َونَْحُن َقْوٌم اأخِّ

5- »لَْم َتْبِك َحْيفا
    اأنَْت َتْبكي

)َمْحموٌد َدْرويٌش، ِفَلْسطيُن(.
     نَْحُن ل� نَْنسى َتفاِصيَل الَمديَنِة«.              

6- اإِنَّ َطبيَعَة الَحياِة ِهَي الَّتي تُْعطينا بَِقْدِر ما َتاأُْخُذ ِمنّا.

يََّة اإِلّ� الَّذي َيْسعى اإِلَْيها. 7- ل� َيناُل الُحرِّ

 
مائُِر شاَرِةالضَّ أْسماُء الَمْوصولَُةاأْسماُء ال�إِ ال�

   

التَّْدريب�ُت
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ْملاُء:  ال�إِ
َفُة َعلى األٍِف الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

 َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ الِفْعَلْيِن اللَّذيِن َتْحَتُهم� َخّط�ِن:

ْفِء، َفَحِمَد اللَّه الَّذي َهيَّاأ لِِعباِدِه  »َقَصَد خالٌِد شاِطَئ الَبْحِر، َوَبَداأ ُيداِعُب الماَء بَِيَدْيِه، َفَشَعَر بِالدِّ  

هِذِه النَِّعَم الَّتي ل� تَُعدُّ َول� تُْحصى«.

َفًة،  نُلاِحُظ اأنَّ الِفْعَلْيِن اللََّذْيِن َتْحَتُهما َخطّاِن َدَخَل في َبنائِِهما َهْمَزٌة، َواأنَّ هِذِه الَهْمَزَة جاَءْت ُمَتَطرِّ  

ألُِف. َوُسِبَقْت بَِفْتٍح؛ لِذا كُِتَبْت َعلى َحْرٍف ُيناِسُب َحَرَكَة ما َقْبَلها، َوُهَو ال�

اإض�َءٌة اإْملائيٌَّة:  

َفُة َعلى األٍِف اإِذا َسَبَقها َحْرٌف َمْفتوٌح، ِمْثَل: )َمَلاأ(.	   تُْكَتُب الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

ل�ً-  نَعوُد اإِلى َدْرِس )الُمَعلُِّم(، َونَْسَتْخِرُج ِمْنُه ما َياأْتي: اأوَّ

فًة َعلى األٍِف. اأ- َهْمَزًة ُمَتَطرِّ

فًة َعلى ياٍء. ب- َهْمَزًة ُمَتَطرِّ

ْطِر. َفًة َعلى السَّ ج- َهْمَزًة ُمَتَطرِّ

آتَِيَة، َونُراعي ِكتاَبَة الَهْمَزِة فيها: ثانِياً- نَِصُل الُحروَف ال�

اأ-  ُل ْء ُل ٌء.

ـَ ْل َجـ ٌء. ب-  م

ـَ ا ٌء. ـَ م ج-  س

د-  عـ ِْب ٌء .

آتَِيِة: َفٍة لُِكلٍّ ِمَن الَكِلماِت ال� ثالِثاً- نَْكُتُب ُمراِدفاً ُمْشَتِملاً َعلى َهْمَزٍة ُمَتَطرِّ

٢- َخَبٌر.        3- اأتى. ١- َدَرَس.         

ْملائِيَُّة التَّْدريب�ُت ال�إِ
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: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة بَِخطِّ الرُّ ًة بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ

لِلُجْمَلِة  ِخت�ميًَّة  َوُجْمَلًة  َوْصِفيًَّة،  فِْقَرًة  َنْكُتُب  ِبن�  َهّي�  الَوْصِف،  فِْقَرِة  لِكت�َبِة  ِدراَسِتن�  َبْعَد   

الِمْفت�حيَِّة ال�آتَِيِة:

عاَدِة، والَمَرِح.... َجَعَلِت الَحديَقُة َمْدَرَستي َخْضراَء َتفوُح ِمْنها رائَِحُة الُوروِد، َوالسَّ  

التَّْعبيُر: 

ماُم َعليٌّ بُن اأبي طالٍِب(  )ال�إِ

 َنْكُتُب َحديثً� َشريفً� َيُحضُّ َعلى َطَلِب الِعْلِم.َنش�ٌط:
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )َعْبَقريُّ الَقْرِن(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليِه:

ِه؟١-  أمِّ ما َمْضموُن الرِّسالِة الّتي جاَء بِها الطِّْفُل لِ�

أمِّ؟٢-  ما َسَبُب ُبكاِء ال�

َهْل تَُؤيُّد ما قاَمْت بِه الَمْدَرَسُة ِمْن َطْرِد هذا الطِّْفِل؟ لِماذا؟3- 

أمُّ ِطْفَلها ِمْن َضعيِف الَفْهِم اإِلى َعْبَقِريِّ الَقْرِن؟٤-  لَِت ال� َكْيَف َحوَّ

؟ َوما اأْشَهُر اْخِتراعاتِِه؟5-  َمِن الطِّْفُل الَمْذكوُر في النَّصِّ

ِه الَقديَمِة ذاَت َيْوٍم.6-  نَُعلُِّل: َتاأثََّر الطّفُل ِعْنَدما عاَد اإِلى ِخزانَِة اأمِّ

؟7-  َبُب الَحقيِقيُّ الَّذي َدَفَعُه لِ�ْخِتراِع الِمْصباِح الَكْهُربائِيِّ ما السَّ

نْسَتْنِتُج الَعواِمَل الَّتي ساَعَدْت َعلى نُبوِغ هذا الطِّْفِل.٨- 

ُح َمْوِقَفنا لَْو كُنّا َمكاَن:9-  نُوضِّ

اأ- اأساتَِذِة الطِّْفِل.

ب- َوليِّ اأْمِر هذا الطِّْفِل.

أْطفــاِل، َوفيــِه  ــِة ال� ــٍة َعلــى ِفَئ ــلبيََّة لِِجهــاِز التِّْلفــاِز، َوبخاصَّ ــَة والسَّ يجابيَّ ــاَر ال�إ آث ــصُّ ال� يتنــاوُل هــذا النَّ  

الِجهــاِز. لِهــذا  َوُمشــاَهَدتِِهْم  أْطفــاِل،  ال� َمــَع  التَّعاُمــِل  َكْيِفيَّــِة  فــي  هــاِت  أمَّ َوال� لِلاآبــاِء  َتْوجيهــاٌت 

ال�ْسِتم�ُع:

ْيُف الُمقيُم الضَّ

الَوْحَدُة الع�ِشَرُة
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َفــْت  َدَخَلــْت ُبيوَتنــا -فــي الَعْصــِر الحاِضــِر- اأْجِهــَزٌة َكثيــَرٌة، َخفَّ  

نْســاُن فيهــا اإِلــى َحــدٍّ َكبيــٍر اإِلّ�  َعنـّـا َكثيــراً ِمــْن اأْعبــاِء الَحيــاِة، َوَتَحكَّــَم ال�إِ

ِجهــازاً واِحــداً. َفمــا ُهــَو هــذا الِجهــاُز؟ اإِنَّــُه َضْيــٌف َيْدُخــُل ُبيوَتنــا َمتــى 

شــاَء، َوبـِـلا اْســِتْئذاٍن، ُيَكلُِّمنــا َوُيحاِوُرنــا، َبــْل ُيْملــي َعَلْينــا، َول� ُيْصغــي 

لَنــا، اأْو َيْســَمُع اآراَءنــا، َيْحِمــُل فــي داِخِلــه كُلَّ َشــْيٍء، ِمــْن كُلِّ َزمــاٍن، 

َّــُه التِّْلفــاُز. َوفــي كُّل َمــكاٍن، اإِن

أْجِهــَزِة الَعْصِريَّــِة الَّتــي َغــَزِت الُبيــوَت  ُيَعــدُّ ِجهــاُز التِّْلفــاِز ِمــَن ال�   

أْكثــَر َتاأثُّــراً بـِـِه؛ َكْيــَف  أْطفــاُل الِفَئــَة ال� فــي ُمْعَظــِم اأنْحــاِء العالـَـِم، َوُيَعــدُّ ال�

ــُع َعَلْيهــا كُلُّ َحــْرٍف ُيَخــطُّ فــي  ْفَحــُة الَبْيضــاُء الَّتــي َيْنَطِب ل� َوُهــُم الصَّ

ــطوِرها. ُس

نُراِقَبُهــْم  اأْن  أْطفــاِل-  ال� َعلــى  التِّْلفــاِز  اأَثــَر  -لَِنْفَهــَم  َوَيْكفــي   

ــِد  ــْم. َولََق ــِة اأماَمُه ــِة الُمْنَتِصَب ــَك الّشاَش ُيشــاِهدونَُه، َوُيَحْمِلقــوَن فــي تِْل

انَْتهــى الَعْهــُد الَّــذي اْقَتَصــَر فيــِه َدْوُر هــذا الِجهــاِز َعلــى التَّْســليِة بِالنِّْســَبِة 

ــُه ِمــْن  ــْوَء َعلــى مــا َيْتُركُ لِلاأْطفــاِل، َواأْصَبــَح الُمْخَتّصــوَن ُيَســلِّطوَن الضَّ

ــًة. أْطفــاِل خاصَّ َبَصمــاٍت َواآثــاٍر َعلــى ُمتابِعيــِه ِمــَن ال�

ُيْملي: َيْفِرُض.

َغَزْت: َدَخَلْت بَكْثَرٍة.

: َيْكُتُب. َيُخطُّ

ٍل. ُيَحْمِلقوَن: َيْنُظروَن بَِتاأمُّ

الُمْنَتِصَبُة: الماثَِلُة اأماَمُهْم.

َمُن، َوالَجْمُع: ُعهوٌد. الَعْهُد: الزَّ

ْيُف الُمقيُم الضَّ
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آبــاُء  أْطفــاِل، َفُهــُم ال� ــٍه لِهــُؤل�ِء ال�        َواإِذا كاَن ُهنــاَك ِمــْن ُمراِقــٍب َوموجِّ

هــاُت الَّذيــَن ُيْلقــى َعلــى عاتِِقِهــم اإِْرشــاُد اأْطفالِِهــم، َوَتْنظيــُم اأْوقاتِِهم،  أمَّ َوال�

َدٍة ُيشــاِهُد اأْطفالُُهــم فيهــا هــِذِه الّشاَشــَة. َوَتْخصيــُص َفَتــراٍت ُمَحــدَّ

ــِل  ــاٍت: َه ــا اإِجاب ــَد لَه ــدَّ اأْن نَِج ــَرًة، ل� ُب ــِئَلًة َكثي ــاَك اأْس اإِنَّ ُهن  

ــُه  ــٌد؟ اأْم لَ ــٌع َوُمفي ــَو ناِف ــا ُه ــا بِم ــَلاأ َفراَغن ــِة َيْم ــِه العامَّ ــاُز، بَِبراِمِج التّْلف

ــِة اأَثــٌر اإيجابــيٌّ اأْم َســْلبيٌّ َعلــى  َســْلِبّياٌت واأْضــراٌر؟ َهــْل لَِبراِمِجــِه الَكْرتونِيَّ

ــِج  ــَة الَبراِم ــْم نَْوعيَّ ــَع اأْبنائِِه ــاُت َم ه أمَّ ــاُء َوال� آب ــُش ال� ــْل ُيناِق ــاِل؟ َه أْطف ال�

أْســَرِة؟ الَمْعروَضــِة، َواأَثَرهــا َعلــى اأْفــراِد ال�

هــاِت َيْعَتِقــدوَن اأنَّ ُمشــاَهَدَة اأْطفالِِهــم  أمَّ آبــاِء وال� اإِنَّ َكثيــراً ِمــَن ال�  

ــيَلًة  ــا َوس ــوَن ِمْنه ــِه، اأْو َيْجَعل ــليِة والتَّْرفي ــواِع التَّْس ــْن اأنْ ــْوٌع ِم ــاِز نَ لِلتّْلف

ــم، َوُربَّمــا  ــٍة َتْخِدُمُهــم فــي َحياتِِه ــى اتّجاهــاٍت اإِْبداعّي ــَؤّدي اإِل ــًة تُ َتْرَبويّ

ــم.  ــم َوَضجيِجِه ــَركاِت اأْبنائِِه ــْن َح ــلاِص ِم ــيَلًة لِلَخ ــَتْخِدمونَها َوس َيْس

آثــاَر َبعيــَدَة الَمــدى الَّتــي َتـــَتَرتَُّب َعلى ُمشــاَهَدِة  َول� ُيــْدِرُك َكثيــٌر ِمْنُهــُم ال�

ـذي  أْجيــاِل، والَـّ ـذي َيْلَعُبــُه فــي َتْنِشــَئِة هــِذِه ال� ْوَر الَـّ التّْلفــاِز، والــدَّ

ــْم. ــٍة لَُه ــى حاِضَن ــاِن، اإِل أْحي ــَن ال� ــٍر ِم ــي َكثي ُل، ف ــوَّ َيَتَح

ــكاوى ِمــْن َمشــاِهِد الُعْنــِف الَمْعروَضــِة فــي  ــَرِت الشَّ َولََقــْد َكثُ  

ْعلانــاُت ِمــْن اإِثــاَرٍة لَُهــْم، َوَتَوتُّــٍر فــي نُفوِســِهْم،  التّْلفــاِز، َومــا تُْحِدثُــُه ال�إِ

ــَرَزْت  ــذا َب ؛ لِ ــيٌّ ــَو َخيالِ ــا ُه ، َوم ــيٌّ ــَو َحقيِق ــا ُه ــَن م ــم َبْي ــَدِم َتْمييِزِه َوَع

قاَبــِة َعَلْيهــا؛ لِمــا تَُشــكِّلُُه ِمــْن َخَطــٍر َيْبــُرُز فــي  َمطالـِـُب َحثيَثــٌة بُِوجــوِد الرَّ

ــَن  ــَة َيِجــُب اأْن َتكــوَن ِم ــَة الَحقيقيَّ قاَب ــَع اأنَّ الرَّ أْطفــاِل لَهــا. َم ــِد ال� َتْقلي

ــِت. ــَل الَبْي ــاِت داِخ ه أمَّ ــاِء َوال� آب ال�

ـذي َيِجــُب  َمــِن الَـّ يَّــِة َتْحديــِد الزَّ َوَيْســاأُل َكثيــروَن َعــْن اأَهمِّ  

ــوَن  ــْن َيقوم ــَة َم ــَع اأنَّ الِقلَّ ــاِز، َم ــاِل ُمشــاَهَدُة التِّْلف ــِه لِلاأْطف ــاَح في اأْن تُت

ــاً، َوالِحْرمــاَن ِمْنهــا  ــْم اأْحيان ــاأًة لَُه ــُل ِمْنهــا ُمكاَف ــْم َيْجَع بِذلِــَك، َفَبْعُضُه

اأْخــرى. لَُهــْم اأْحيانــاً  ِعقابــاً 

عاتُِقُهْم: َمْسؤولِيَُّتُهْم، والَجْمُع: 

َعواتُِق.

التَّْرفيُه: التَّْسِلَيُة.

ٌة. َحثيَثٌة: جادَّ
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ــَدَة  ــُر الفائِ ــاِز ل� ُيْنِك ــي التّْلف ــِة ف ــِج الَمْعروَض ــى الَبراِم ــَر اإِل     اإِنَّ النّاِظ

الُمْشــَتِمَلَة َعَلْيهــا َبْعــُض هــِذِه الَبراِمــِج؛ َفَقــْد ُيفيــُد الطِّْفــَل اإِذا حاَولْنــا 

ْعَبــِة، اأِو  أْحــداِث اأماَمــُه، َوَتْحديــَد َمْفهــوِم الَكِلمــاِت الصَّ َتْعليــَل ال�

الَجديــَدِة، َوَتْوضيــَح َمعانيهــا... َفهــذا كُلُّــُه ُيَؤثِّــُر اإيجابــاً َعلــى الطِّْفــِل؛ 

أنَّــُه َيكــوُن ُمَتَعطِّشــاً لِلَمْعِرَفــِة َوُحــبِّ ال�ْســِتْطلاِع. َوَقــْد نَْطلـُـُب ِمْنُهــْم  لِ�

ــْم  ــَي َذْوَقُه ــى نَُنمِّ ــِه؛ َحتّ ــْم في ــدوا راأَْيُه ــا شــاَهدوُه، َوُيْب صــوا م اأْن ُيَلخِّ

ــميِن. َفــلا ُبــدَّ ِمــْن  ــزوا َبْيــَن الَغــثِّ َوالسَّ َوَمهاَرَتُهــُم اللَُّغِويَّــَة، َوَكــْي ُيَميِّ

ــَع هــذا الِجهــاِز؛  ــِل َم ــِة فــي التَّعاُم ــُرِق َوال�أســاليِب الُملائَِم اإيجــاِد الطُّ

أمــاِن. َحتّــى نَِصــَل بِاأْطفالِنــا اإِلــى َبــرِّ ال�

ب�ِب، َطلال اأبو َعفيَفة، ِبَتَصرُّف(  )َقض�ي� الشَّ

: الفاِسُد. الَغثُّ

ميُن: الَجيُِّد. السَّ

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوبِـ )ل�( لِْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( لِْلِعباَرِة الصَّ

أْجِهَزِة الَقديَمِة الَّتي َغَزِت الُبيوَت في ُمْعَظِم اأنحاِء العالَِم.  اأ-   )     ( ِجهاُز التِّلفاِز ِمَن ال�

أْوقاِت.  أنَُّهْم َيْجِلسوَن اأماَمُه ُمْعَظَم ال� أْكَثُر َتاأثُّراً بِالتِّْلفاِز؛ لِ� أْطفاُل ُهُم الِفَئُة ال� ب- )     ( ال�

ْعلاناُت ِمْن  ْكوى َحْوَل َمشاِهِد الُعْنِف الَمْعروَضِة في التِّْلفاِز، َوما تُْحِدثُُه ال�إِ ج-  )     ( َكثَُرِت الشَّ

أْطفاِل.               َتَوتٍُّر في نُفوِس ال�

َة في ُمشاَهَدِة اأيِّ نَْوٍع ِمَن  يََّة التّامَّ د-  )     ( َيِجُب َعَلْينا -اآباًء َواأمَّهاٍت- اأْن نُْعطَي اأْطفالَنا الُحرِّ

            الَبراِمِج الَمْعروَضِة في التِّْلفاِز.

ُق ذلَك؟ ٢- َعلى عاتِِق َمْن َيَقُع َدْوُر الُمراَقَبِة والتَّْوجيِه لِلاأْطفاِل في اْسِتْخداِم هذا الِجهاِز؟ َوَكْيَف َيَتَحقَّ
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آباِء؟ أمَّهاِت َوال� 3- ماذا ُيَمثُِّل التِّْلفاُز لَِكثيٍر ِمَن ال�

ْكوى النّاتَِجُة َعْن ُمشاَهَدِة َبراِمِج التِّْلفاِز؟ ٤- ما اأْسباُب الشَّ

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

ْيِن. نُناِقُش هِذِه الِعباَرَة. ١- التِّْلفاُز ِسلاٌح ذو َحدَّ

َلُة لََدْيَك؟ َولِماذا؟ ٢- ما الَبراِمُج الُمَفضَّ

3- نَُعلُِّل: َيْصُعُب َوْضُع َرقاَبٍة َحقيقيٍَّة َعلى التِّْلفاِز.

٤- َكْيَف ُيْسَتْخَدُم التِّْلفاُز َوسيَلَة ِعقاٍب َوَثواٍب لِلاأْبناِء؟

5- َكْيَف نَْجعُل لِلتِّْلفاِز اأَثراً اإيجابِّياً في بِناِء َشْخِصيَِّة اأْطفالِنا؟

ْلِبّياُت لُِكلٍّ ِمْنُهما.  يجابِّياُت َوالسَّ نَْتْرنِِت( ِمْن َحْيُث ال�إ َبَكِة الَعْنَكبوتِيَّة )ال�إِ 6- نُواِزُن َبْيَن التّْلفاِز َوالشَّ

أيّاِم(. نُناِقُش هذا الَقْوَل. 7- )لَْم َتُعِد التِّْكنولوجيا ُمْقَتِصَرًة َعلى التِّْلفاِز َهِذِه ال�

ثالِثاً-

آتَِيِة: ُح الَمْقصوَد بِالِعباراِت ال� ١- نوضِّ

ميِن. اأ- َكْي ُيَميِّزوا َبْيَن الَغثِّ َوالسَّ

ْفَحُة الَبْيضاُء الَّتي َيْنَطِبُع َعَلْيها كُلُّ َحْرٍف ُيَخطُّ في ُسطوِرها. ب- َكْيَف ل� َوُهُم الصَّ

آتَِيِة: ٢- نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط في الِعباراِت ال�

ْفَحُة الَبْيضاُء الَّتي َيْنَطِبُع َعَلْيها كُلُّ َحْرٍف.       اأ- ُهُم الصَّ

)َصحيُح الُبخاري َوُمْسِلٍم(.
   .»      ب- قاَل َرسوُل اللِّه، َصلّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن اأْبدى لَنا َصْفَحَتُه اأَقْمنا َعَلْيِه الَحدَّ

َة اأيّاٍم. ديقاِن َصْفَحًة َجديَدًة َبْعَد ِخصاٍم داَم ِعدَّ     ج- َفَتَح الصَّ

3- نَْسَتْخِرُج ِضدَّ َكِلَمِة )اإيجابِّي(.

٤- نوظُِّف ما َياأْتي في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:

 )َيَتَرتَُّب َعَلْيِه، َيَقُع َعلى عاتِِقِه(.
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ُر: َنَتَذكَّ

 َحْرفا ال�ْسِتْفهاِم ُهما: َهْل، َوالَهْمَزُة، َوَياأْتياِن في بِداَيِة الُجْمَلِة، َوبِِهما تُْطَلُب َمْعِرَفُة اأْمٍر َمْجهوٍل.

أْسماِء، َوَتُجرُّ   ِمْن ُحروِف الَجرِّ: )ِمْن، اإِلى، َعْن، َعلى، في، الباُء، الكاُف، الّلاُم(، َوَتاأْتي َقْبَل ال�

ال�ْسَم الّذي َيليها، ِمْثَل: )في الَعَجَلِة النَّداَمُة(.

، الفاُء(، َوبِها َيِتمُّ الّرْبُط، َويِكوُن ما َبْعَدها َمْعطوفاً َعلى ما   ِمْن اأْحُرِف الَعْطِف: )الواو، اأْو، َبْل، ثُمَّ

َقْبَلها، ِمْثَل: )َدَخَل الُمَعلُِّم َفالطّالُِب(.

ْعراِب ال�ْْسَم الواِقَع َقْبَل َحْرِف الَعْطِف   ال�ْسُم الواِقُع َبْعَد َحْرِف الَعْطِف )ال�ْسُم الَمْعطوُف( َيْتَبُع في اَل�إِ

داً َوَعْمراً ِمَن الطُّّلاِب الُمْجَتِهديَن(. )الَمْعطوَف َعَلْيِه(، ِمْثَل: )اإِنَّ ُمَحمَّ

، َوالَعْطُف( ُمراَجَعُة ال�أْحُرِف: )ال�ْسِتْفه�ُم، َوالَجرُّ

ل�ً- نَْسَتْخِرُج الُحروَف فيما َياأْتي، َونَُصنُِّفها َحَسَب الَجْدَوِل ال�آتي: اأوَّ

١ -
)الَبَقَرة: ٢66( 

																												 	 ْعنَاٍب«	
َ
يٍل َوأ ِ

َّ
ن ن ُ َجنٌَّة ِمّ

َ
ن تَُكوَن ل

َ
َحُدُكْم أ

َ
يَوَدُّ أ

َ
قاَل َتعالى: »أ

َم الُمديُر الُمَعلَِّم ثُمَّ الطُّّلاَب.- ٢ َكرَّ

اْشُتِهَر ُعَمُر بُن الَخطّاِب بِالَعْدِل والرَّْحَمِة.- 3

كُْنُت في َمْنِزِل اْبِن اآَدَم ُمْخِلصاً َوَوِفّياً.- ٤

َحْرُف الَعْطِفَحْرُف الَجرَِّحْرُف ال�ْسِتْفهاِم
   

ثانِياً- نَُعيُِّن َحْرَف الَعْطِف، وال�ْسَم الَمْعطوِف، والَمْعطوَف عليه فيما َياأتي:

ًة.- ١ َقَراأُْت ِكتاباً، َبْل ِقصَّ

بّانّييَن.- ٢ أْتقياَء، والُعَلماَء الرَّ ُيِحبُّ اللُّه ال�

َصديقي مولٌَع بِالرَّْسِم، ثُمَّ الموسيقى.- 3

الَكِلَمُة: اْسٌم، اأْو ِفْعٌل، اأْو َحْرٌف.- ٤

التَّْدريب�ُت
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ثالِثاً- نَْضِبُط اأواِخَر الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

َفَقْد َهَرْبُت ِمْن َمظالِم اْبِن اآَدَم، َوَقْسَوتِِه، والَتَجاأُْت اإَلى َرماد اأْكَثَر نُعوَمًة ِمْن َقْلِبِه.- ١

ْخلاص اإِلى الَوَطن يوِصلاِن اإِلى النَّجاح.- ٢ ال�نِْتماُء وال�إِ

التَّباُطُؤ في الَعَمل َيُضرُّ صاِحَبُه.- 3

َعلََّمْتنا الَحياُة اأنَّ النَّجاَح بِحاَجة اإِلى اْجِتهاد.- ٤

رابِعاً- نَْمَلاأ الَفراَغ بِالَحْرِف الُمناِسِب، َونَْضِبُط ما َبْعَدُه:

ساَفْرُت  الُقْدس  الَخليل.- ١

اأنَْزَل اللُّه -ُسْبحانَُه، َوَتعالى- التَّوراَة   الُقْراآن.- ٢

اأْمَضْيُت في الَمْكَتَبِة ساَعَتْيِن  ِكتاَبة َتْقريٍر  الُقْدس.- 3

لِلجاِحِظ ُمَؤلَّفاٌت َكثيَرٌة، ِمْنها: الَحَيواُن  الُبَخلاء.- ٤

باِق ُمَحَمٌد،  خالِد.- 5 َوَصَل َخطَّ نِهاَيِة السِّ

أْرُدِن  الَمْغِرب؛  اإِْكماِل ِدراَستي. - 6 َساأساِفُر من ال�
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اإض�َءٌة اإْملائيٌَّة:  

ْطِر( اإِذا ُسِبَقْت بَِحْرٍف ساِكٍن، ِمْثَل: )َضْوٌء، ِدْفٌء(.	  َفُة ُمْنَفِرَدًة )َعلى السَّ  تُْكَتُب الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

ْملائِيَُّة التَّْدريب�ُت ال�إِ

ْملاُء:  ال�إِ
ْطِر( َفُة الُمْنَفِرَدُة )َعلى السَّ الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

 َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ الَكِلم�ِت الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط:

ــُث  ــَي َتْبَع ــْوَن، َفِه ــى اأنَّهــا تُضــيُء الَك ــِة اإِل ضاَف ــا، َفِبال�إِ ــًة فــي َحياتِن ــًة بالَِغ يَّ ِتها اأَهمِّ ــعَّ ــْمِس َواأِش ــْوِء الشَّ    »اإِنَّ لَِض

أنَّهــا َتْقُتــُل الَجراثيــَم الَّتــي َتْنَشــاأ، َوتَُســبُِّب اأْمراضــاً َكثيــَرًة«. نْســاِن؛ لِ� ــِة ال�إِ ــتاِء. َولَهــا اأَثــٌر َكبيــٌر َعلــى ِصحَّ ْفَء اأيـّـاَم الشِّ الــدِّ

ــتاُء(  َدَخَلــِت الَهْمــَزُة فــي  ْفُء، الشِّ نُلاِحــُظ اأنَّ الَكِلمــاِت الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط )َضــْوُء، تُضــيُء، الــدِّ  

ــْطِر(، َوُســِبَقْت بَِحــْرٍف ســاِكٍن. َفــًة ُمْنَفــِرَدًة )َعلــى السَّ بِنائِهــا، َوَقــْد جــاَءْت ُمَتَطرِّ

أْسِئَلِة الَّتي َتليِه: آتَِي، َونُجيُب َعِن ال� ل�ً- نَْقراأ النَّصَّ ال� اأوَّ

ْفَء والَحنــاَن، َفُنْنِشــَئ لَُهــُم  َم لَُهــُم الرِّعاَيــَة والــدِّ   »اأْطفالُنــا ُهــْم َشــباُب الَغــِد، َوقــاَدُة الُمْســَتْقَبِل؛ لِذلـِـَك َيِجــُب اأْن نَُقــدِّ
ــَئ لَُهــُم النَّــوادَي، والَملاِعــَب، والَبراِمــَج الهاِدَفــَة، َونَــْدراأ  ــَص لَُهــْم ُمَدرِّســيَن َذوي َكفــاَءٍة عاليــٍة، َونَُهيِّ الَمــداِرَس، َونَُخصِّ

َعْنُهــْم اأيَّ ســوٍء، اأْو َخَطــٍر، َكمــا َيِجــُب اأْن نَُؤكِّــَد َعلــى ُحقوِقِهــْم فــي كُلِّ الَمحاِفــِل والُمناَســباِت دوَن َتَلكُّــٍؤ اأْو َتباُطــٍؤ«.

َبَب: - نَْسَتْخِرُج ِمَن الِفْقَرِة الّسابَِقِة ما َياأْتي، َونَْذكُُر السَّ

ْطِر. َفًة َعلى السَّ ١- َهْمَزًة ُمَتَطرِّ

َفًة َعلى ياٍء. ٢- َهْمَزًة ُمَتَطرِّ

َفًة َعلى واٍو. 3- َهْمَزًة ُمَتَطرِّ

َفًة َعلى األٍِف. ٤- َهْمَزًة ُمَتَطرِّ
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ْطِر فيما َياأْتي:  ثانِياً- نَْمَلاأ الَفراَغ بَِكِلماٍت ُمناِسَبٍة َتْشَتِمُل َعلى َهْمَزٍة ُمَتَطِرَفٍة َعلى السَّ

١-   الَقَمِر ساِطٌع. 

أماِكِن الُمْزَدِحَمِة بِالنّاِس. ٢- ِسْر بِـ   في ال�

تاِء نَْلَبُس   َيقينا ِمَن الَمَطِر َوالَبْرِد. 3-  في َفْصِل الشِّ

٤- كُلُّ   في الَكْوِن ُيَسبُِّح بَِحْمِد اللِّه َتعالى.

ثالِثاً- نَْكُتُب ما ُيْملى َعَلْينا.

: الَخطُّ
ْقَعِة:  ًة بَِخطِّ الرُّ ًة بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ
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َنْكُتُب فِْقَرًة َتْبَداأ ِب�لُجْمَلِة الِمْفت�ِحيَِّة ال�آتَِيِة:   

ُسُه الَبَشُر بِداَيَة َيْوِمِهْم... باِح اأنْقى َهواٍء َيَتَنفَّ ُيَعدُّ نَسيُم الصَّ       

التَّْعبيُر: 

في َنش�ٌط: َوَنْكُتُب  التِّْلف�زِ،  َغْيِر  اأْخرى  اْجِتم�ِعيٍّ  َتواُصٍل  َوس�ئِِل  َعْن  َنْبَحُث 

اإيج�ِبّي�تِه�، َوَسْلِبّي�تِه�.
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اأَقيُِّم ذاتي:

َتَعلَّْمُت م� َي�أْتي:

التَّقييُمالنِّت�ج�ُت

ٌطُمْرَتِفٌع ُمْنَخِفٌض   ُمَتَوسِّ

اآداَب  ُمراِعيــً�  ال�ْســِتم�ِع،  نُصــوِص  اإلــى  اأْســَتِمَع  اأْن   -١
َوَفْهَمــُه. ال�ْســِتم�ِع، 

روَس قِراءًة َجْهِريًَّة ُمَعبَِّرًة. ٢- اأْن اأْقَراأ الدُّ

ئِيََّة ِمْن نُصوِص ال�ْسِتم�ِع،  3- اأْن اأْسَتْنِتَج ال�أفك�َر الع�مََّة والُجْز
َوُدروِس الِقراَءِة.

4- اأْن اأَوظَِّف ُمفَرداٍت َوَتراكيَب َجديَدًة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة.

ِكت�ب�تي،  في  ْرفِيََّة  َوالصَّ النَّْحِويََّة  التَّْطبيق�ِت  اأَوظَِّف  اأْن   -5
َوِسي�ق�ٍت َحي�تِيًَّة ُمَتَنوَِّعًة.

ْملائيََّة ِبَشكٍل َصحيٍح. 6- اأْن اأَوظَِّف الَقواِعَد ال�إِ

ْقَعِة، َمَع ُمراع�ِة اأصولِهم�. ٧- اأْن اأْكُتَب ِبَخطَّي النَّْسِخ َوالرُّ

٨- اأْن اأْكُتَب فِْقَرًة في َمْوضوٍع ُمَعيٍَّن.

9- اأْن اأْحَفَظ ستََّة اأْبي�ٍت ِمْن ُكلِّ َقصيَدٍة َعموِديٍَّة، َوثم�نَِيَة اأْسُطٍر 

ْعِر الُحرِّ. ِمْن ُكلِّ َقصيَدٍة ِمَن الشِّ

١٠- اأْن اأَتَمثََّل قَِيمً� َواتِّج�ه�ٍت اإْيج�بيًَّة تُج�َه ديني، َوُلَغتي، 
َوَوَطني، َوُمْجَتَمعي، َوبيَئتي...
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الَمْشروُع:

المشروع: شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط التي يتمكنون خلالها 

من تحقيق نتاجات ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

اأغراض واضحة ومحددة في محيط  اأو الجماعة لتحقيق  اأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد  ويمكن تعريفه على 

اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

١- قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.

٢- ينّفذه فرد اأو جماعة.

3- يرمي اإلى تحقيق نتاجات ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.

٤- ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.

5- يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:

اأول�ً- اختي�ر المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

١- اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.

٢- اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.

3- 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.

5- اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.

6- اأن ُيخطّط له مسبقاً.

ث�نيً�- وضع خطة المشروع: يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.

يقتضي وضع الخطة ال�آتية:

١- تحديد النتاجات بشكل واضح.

٢- تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.

3- 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(.

5- تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.
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ث�لثً�- تنفيذ المشروع: مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره 

نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً، ليس  من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ

المهم الوصول اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 

١- متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

٢- اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.

3- 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.

3- تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.

٤- تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.

رابعً�- تقويم المشروع: يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

١- النتاجات التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، العوائق في تحقيق النتاجات 

اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

٢- الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت المّحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.

مكانات اللازمة، التقيد بالوقت المحدد. 3- 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، اإسهام  ٤- تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ

المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكت�بة تقرير تقويمي ش�مل عن المشروع من حيث:

١- نتاجات المشروع وما تحّقق منها.

٢- الخطة وما طراأ عليها من تعديل.

3- ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.

٤- المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.

5- المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.

6- ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.

فِّ الّس�ِبِع َعلى اأيِّ َوسيَلٍة تِْكِنولوِجيٍَّة، َوَنْعِرُضُه اأم�َم الُمَعلِِّم.  ِبيَِّة لِلصَّ ُر َدْرسً� ِمْن ُدروِس اللَُّغِة الَعَر نَُحضِّ

َمْشروٌع:



تّم بحمد اللّه



 لجنة المن�هج الوزارية: 

 المش�ركون في ورش�ت عمل الجزء ال�أول من كت�ب اللغة العربية للصف الس�بع ال�أس�سي: 

د. صبري صيدم

د. معين الفار 

اأ.خلود نجاجرة

اأ. منال مسعود

اأ. هيا سليم

اأ. تهاني اأبو سليم

اأ. فلحي مرعي

اأ. عادل الّزير

اأ. اإيمان مزهر

اأ. سليمان اأبو سماحة

اأ. نادرة شحادة

اأ. حمدي العربي

اأ. محمود بعلوشة

اأ.عمر حسونة

اأ. اأسامة اأبو غبن

اأ. ربيع فشافشة

اأ. موسى فرج اللّه

اأ. وصال حنيني

اأ. حاتم فارس

اأ. محمود اأبو عريش

اأ. عبد الناصر لولح

اأ. اإيناس زيدان

اأ. صدام اأبو هاشم

اأ. نعمة ظاهر

اأ. حنان جّرار

اأ. محمود عيد

اأ. عمار بني عودة 

د. شهناز الفار

اأ. عزام اأبو بكر

د. بصري صالح

د. سمية النخالة

اأ. ثروت زيد

م. فواز مجاهد

م. جهاد دريدي

اأ. علي مناصرة

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنه�ج اللغة العربية: 

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً( 

د. اإياد عبد الجواد   اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان   اأ.د محمود اأبو كتة  

د. سهير قاسم د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت  

اأ. اإيمان زيدان   اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

اأ. سناء اأبو بها   اأ. رنا مناصرة   اأ. رائد شريدة   اأ. حسان نزال   

اأ.عصام اأبو خليل   اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سها طه   

اأ. فداء زكارنة   اأ. عمر راضي   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي  

اأ. نائل طحيمر اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم اأ. وعد منصور   


