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تــقــديــم

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

انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية وال�حتياجات ال�جتماعية، والعمل 

على اإرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خلال عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل 

أماني، ويرنو لتحقيق الغايات  المواطن معها، ويعي تراكيبها واأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج اإصلاح يحقق ال�آمال، ويلامس ال�

وال�أهداف.   

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

عداد لجيل قادر  متكاملة عالجت اأركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار، وال�إ

على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط باإشكالية التشتت بين العولمة والبحث عن ال�أصالة وال�نتماء، وال�نتقال اإلى المشاركة 

الفاعلة في عالم يكون العيش فيه اأكثر اإنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.   

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

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

محكومة باإطار قوامه الوصول اإلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل 

تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لول� التناغم بين ال�أهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، فقد تاآلفت 

وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

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

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

ذاتها على مجمل  وتعكس  الجهد،  لتوّجه  ال�أول؛  الوطني  المنهاج  وثيقة  اإلى  ضافة  بال�إ الفلسطيني،  ال�أساسي  والقانون  ال�ستقلال 

المخرجات.

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

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

الحالة من العمل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

كانون ال�أول / ٢٠١٧ م



مــقــدمــة

                 فريق التاأليف

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

ــِد بــِن َعْبــِد اللـّـِه، َ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 َوتولَِيهــا كلَّ اْهِتماماتِهــا،         َوَقــْد َحَرَصــْت ِوزاَرُة الَتربيَّــِة َوالتَّعليــم فــي َدْولَــِة ِفَلْســطيَن -ُمْنــُذ اأَمــٍد َبعيــٍد- َعلــى اأْن تُتابـِـَع 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  ــفِّ الّســابِِع -الَفَصــِل الّدراســيِّ الثّانــي- جــاَء فــي اإِطــاٍر َجديــٍد، َيقــوُم َعلــى التَّكاُمــِل َبْيــَن فـُـروِع المــادَّ ِكتــاُب اللَُّغــِة الَعَربيَّــِة لِلصَّ

واِحــٍد، ُيَؤلِّــُف َ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 ١988م. 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

ــٍة، َوجــاَء ذلــك َبْعــَد َعــْرٍض لِلنَّــصِّ  ْقَعــِة فــي نِهاَيــِة كُلِّ َدْرٍس، َونَمــاِذَج لِِكتاَبــِة اإِْعــلاٍن، َوَتْلخيــِص ِقصَّ َتْشــَتِمُل َعلــى َخطَّــي النَّْســِخ َوالرُّ

أديــِب، َوَبْعــِض اأْفــكاِر النَّــصِّ ال�أساِســيَِّة َتْحــَت  شــاَرِة اإِلــى الّشــاِعِر اأِو ال� ــْعرّي َمْتبوعــاً بِاأْســِئَلِة الَفْهــِم َوالتّْحليــِل َواللَُّغــِة، ثُــمَّ ال�إِ النَّْثــرّي، اأِو الشِّ

.) ُعْنــواِن: )َبْيــَن َيــَدِي النَّــصِّ

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

ــا الُمَعلِّمــاِت فــي َتاأْكيــِد هــذا  ــا الُمَعلِّميــَن، َواأَخواتِن ــا َمْعقــوٌد َعلــى اإِْخوانِن بِواِقِعــِه، َوَتوظيــِف التِّكنولوجيــا، َوالّدرامــا فــي الِمْنهــاِج. َواأَملُن

ــِل  ــي التَّْحصي ــْم ف ــْن قُُدراتِِه ــُف َع ــْم، َوَتْكِش ــَن َمواِهِبِه ــُر َمكاِم ــِم، َوتُثي ــَو التََّعلُّ ــا نَْح ــُز اأْبناَءن ــيَلًة تَُحفِّ ــِه َوس ــِة، َوَجْعِل ــدى الطََّلَب ال�تِّجــاِه لَ

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

ــُه خالِصــاً لَِوْجِهــِه الَكريــِم. ــَل َعَمَلنــا هــذا، َواأْن َيْجَعَل اإِلــى الُمْســَتوى الَماأْمــوِل، راجيــَن ِمــَن اللّــِه اأْن َيَتَقبَّ

 َواللُّه ِمْن َوراِء الَقْصِد، َوُهَو الهادي َوالُموفُِّق اإِلى كُلِّ َخْيٍر. 
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ٍة التَّْعبيُر ٧٣َتْلخيُص ِقصَّ

يُة
ثّان

 ال
َدُة

ْح
لَو

ا

وايَمِةال�ْسِتماُع ١٧َمْجَزَرُة الدَّ

١٧ِمْن ذاِكَرِة التّاريِخ: ِعْمواَس، َويالو، َوَبْيَت نوباالِقراَءُة

٢١ِفَلْسطيُن روحيالَمْحفوظاُت

٢٢الُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة: ُصَوُر الَخَبِرالَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ْملاُء ٢٦اإِْملاٌء اْخِتباِريٌّال�إِ

٢٦الَخطُّ

ْعلاِن(التَّْعبيُر ْعلاِن )َعناِصُر ال�إِ ٢٧ِكتاَبُة ال�إِ

عُة
ّساِب

 ال
َدُة

ْح
لَو

ا

٧٦عاِقَبُة الظُّْلِمال�ْسِتماُع

٧٦ُخْطَبُة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِزالِقراَءُة

8١َتْطبيقاٌت َعلى كاَن َواأَخواتِها، َواإِنَّ َواأَخواتِهاالَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ْملاُء ِةال�إِ يَّ لاثِ ثُّ أْسماِء ال � ةِ، وال يَّ لاثِ ثُّ اِل ال ع أْف � ِر ال ِف في اآِخ ألِ � ُة ال َع راَج 8٢ ُم

8٣الَخطُّ

ٍة(التَّْعبيُر 8٤التَّْلخيُص )َتْحديُد ِفْكَرٍة َرئيَسٍة، َوَعناِصُر ِقصَّ

ِثُة
ثّال

 ال
َدُة

ْح
لَو

ا

٢8اآداُب الطَّريِقال�ْسِتماُع

٢8ُشْرِطيُّ الُمروِرالِقراَءُة

أْفعاِل النّاِسَخِة: كاَن واأَخواتُهاالَقواِعُد اللَُّغِويَُّة ٣٢ِمَن ال�

ْملاُء فِة في الِفْعِل الثُّلاثِيِّال�إِ ألِِف الُمَتَطرِّ ٣٥ِكتاَبُة ال�

٣٧الَخطُّ

ْعلاِن(التَّْعبيُر ْعلاِن )َتْرتيُب َعناِصِر ال�إِ ٣8ِكتاَبُة ال�إِ

نُة
ّاِم

الث
ُة 

ْحَد
لَو

ا

8٥الَحياُة في الباِدَيِةال�ْسِتماُع

أْعراِبالِقراَءُة 8٥ِفراَسُة ال�

9١ِمْن اأغاني الرُّعاِةالَمْحفوظاُت

9٣الَجرُّ بَِحْرِف الَجرِّالَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ْملاُء ْذُفال�إِ َح اِن، وال ّي لالِ ِه ْوساِن ال َق مِ: ال ي رق تَّ ا ال ت لاَم 9٦َع

98الَخطُّ

أْحداُث(التَّْعبيُر ٍة )َتَسْلُسُل ال� 99َتْلخيُص ِقصَّ

سُة
اِم

خ
 ال

َدُة
ْح
لَو

ا

٥١ِمْن نَواِدِر الَعَرِبال�ْسِتماُع

٥١ال�ْبِتساَمُة لَُغُة الُقلوِبالِقراَءُة

٥٥ِمَن النَّواِسِخ: اإنَّ َواأَخواتُهاالَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ْملاُء يِّال�إِ لاثِ ثُّ ِم ال �ْس ِر ال ِف في اآِخ ألِ � ُة ال اَب ت ٥9ِك

٦١الَخطُّ

ْعلاِنالتَّْعبيُر ٦٢ِكتاَبُة ال�إِ

عُة
ِس

لتّا
ُة ا

ْحَد
لَو

ا

أْطفاِل... َبراَءٌة اأضاَعها الَفْقُر، اأِم الطََّمُع؟ال�ْسِتماُع ١٠١َعمالَُة ال�

ْسلاِمالِقراَءُة ١٠١الَعَمُل في ال�إِ

ضاَفِةالَقواِعُد اللَُّغِويَُّة ١٠٥الَجرُّ بِال�إِ

ْملاُء ْرَطُة، َوالتَّْنصيُصال�إِ ١٠8َعلاَمتا التَّْرقيِم: الشَّ

١١٠الَخطُّ

ٍة )َتْلخيُص اأْفكاٍر بِاأْسلوبِنا(التَّْعبيُر ١١١َتْلخيُص ِقصَّ

رُة
ش

عا
 ال

َدُة
ْح
لَو

ا

١١٣َمْعَرَكُة َعْيِن جالوَتال�ْسِتماُع

١١٣ذو الِعصاَبِة الَحْمراِءالِقراَءُة

١١٧صوني ُدموَعِكالَمْحفوظاُت

١١9ُمراَجَعُة ال�ْسِم الَمْجروِرالَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ْملاُء ٌةال�إِ ١٢٠َتْطبيقاٌت عامَّ

١٢٢الَخطُّ

ٍةالتَّْعبيُر ١٢٣َتْلخيُص ِقصَّ

اأَقيُِّم ذاتي
١٢٣

١٢٤الَمْشروع

عُة
اِب ّر

 ال
َدُة

ْح
لَو

ا

٣9ِمْن ُمَذكِّراِت اأسيٍرال�ْسِتماُع

ْهِميُّالِقراَءُة ٣9َعْبُد اللِّه ْبُن ُحذاَفَة السَّ

٤٣عابِروَن في َكلاٍم عابِرالَمْحفوظاُت

٤٦َتْطبيقاٌت َعلى كاَن َواأَخواتِهاالَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ْملاُء ٤8اإِْملاٌء اْخِتباِريٌّال�إِ

٤8الَخطُّ

ْعلاِنالتَّْعبيُر ٤9ِكتاَبُة ال�إِ



النِّتاجاُت:
فِّ الّسابِِع،  ِر اللَُّغِة الَعَربِيَِّة لِلصَّ ُيَتَوقَُّع ِمَن الطََّلَبِة َبْعَد ال�نتهاِء ِمَن الُجْزِء الثّاني ِمْن ُمَقرَّ  

)ال�ستماِع،  أربِع  ال� المهاراِت  توظيِف  َعلى  قاِدريَن  َيكونوا  اأْن  ال�أنشطِة،  َمَع  والتّفاعِل 

والقراءِة، والكتابِة، والمحادثِة(، في ال�تِّصاِل والتَّواُصل ِمْن خلاِل ما ياأتي:

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

ِة الَمْسموَعِة.- ٢ ئيَسِة ِمَن المادَّ اْسِتْنتاِج الِفْكَرِة الرَّ

ِة الَمْسموَعِة.- ٣ ْمِنيَِّة في المادَّ الوصوِل اإِلى الَمعاني الضِّ

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة.- ٤

ئيَسِة فيها.- ٥ أْفكاِر الرَّ اْسِتْنتاِج ال�

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة.- ٦

أْفكاِر الَفْرِعيَِّة لِلنُّصوِص َوالَقصائِِد.- ٧ اْسِتْنتاِج ال�

َتْوضيِح َمعاني الُمْفَرداِت، َوالتَّراكيِب الَجديَدِة.- 8

ْعِريَِّة.- 9 اْسِتْنتاِج الَعواِطِف الواِرَدِة في النُّصوِص الشِّ

ْعِر الُحرِّ.- ١٠ ِحْفِظ ِستَِّة اأْبياٍت ِمْن كُلِّ َقصيَدٍة َعموِديٍَّة، َوثمانَِيِة اأْسُطٍر ِمْن الشِّ

َتَمثُِّل الِقَيِم َوال�تِّجاهاِت الَحَسَنِة الواِرَدِة في النُّصوِص.- ١١

ْرِفيَِّة الواِرَدِة في الَقواِعِد اللَُّغِويَِّة.- ١٢ توظيِف الَمفاهيِم النَّْحِويَِّة َوالصَّ

أفعاِل الثّلاثّيِة.- ١٣ فِة في ال�أسماِء وال� ألِِف المتطرِّ ِكتاَبِة ال�

ْقَعِة.- ١٤ ِكتاَبِة نَماِذَج ِمْن َخطَِّي النَّْسِخ َوالرُّ

ٍة بِاأْسلوبِهم، َوَوْضِع ُعْنواٍن جديٍد لَها.- ١٥ َتْلخيِص ِقصَّ

ِبيَُّة ل� َتضيُق ِبالتَّْكرارِ. اللَُّغُة الَعَر
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ِبيَُّة ل� َتضيُق ِبالتَّْكرارِ. اللَُّغُة الَعَر
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ِحْفُظ اللِّساِن

الَوْحَدُة ال�أولى

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

١- َمْن َخْيُر النّاِس؟ 

آثاَر الَّتي َيْتُركُها َعَمُل الَخْيِر َعلى صاِحِبِه، َوَعلى النّاِس.   ُد ال� ٢- نَُعدِّ

ْعَي في حاَجِة النّاِس َعلى ال�ْعِتكاِف.   حابِيِّ اْبِن َعّباٍس السَّ ُح َسَبَب َتْفضيِل الصَّ ٣- نَُوضِّ

٤- ما الّصوَرُة الَّتي َرَسَمها الكاتُِب لِفاِعِل الَخْيِر؟

ُح َمْعنى ِعباَرِة: )الَجزاُء ِمْن ِجْنِس الَعَمِل(. ٥- نََوضِّ

٦- نَْذكُُر َمواِقَف نُساِعُد فيها ُزَملاَءنا.

٧- نَُوظُِّف ِعباَرَة )َيتعاَهُدني( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة.

؟ 8- ما الَّذي اأْعَجَبنا في النَّصِّ

ــُه  ــَن َمْنَقَصــًة تُْشــِعُر صاِحَبهــا اأنَّ آَخري ــدُّ ُمســاَعَدَة ال� ــاِس َيُع ــُض النّ ــْوِل: »َبْع ــا فــي الَق ــُن َراأَْين 9- نَُبيِّ

ــِرِه«. خــاِدٌم لَِغْي

ال�ْسِتماُع:
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تُْطِفُئ الَخطيَئَة: َتْمحو اأَثَرها.

َتَتجافى: َتَتباَعُد.

َمْضَجــٌع،  ُمْفَرُدهــا  الَمضاِجــُع: 

َوُهــَو َمْوِضــُع النَّــْوِم.

أْمِر: اأساُس الّديِن. َراأُْس ال�

ْيِء: اأْعلاُه. ُذْرَوُة الشَّ

َملاُك ذلَِك: اأْصلُُه، َوِقواُمُه.

ُمؤاَخذوَن: ُمعاَقبوَن.

َثِكَلْتَك: َفَقَدْتَك.

َيُكبُّ النّاَس: ُيْسِقُطُهْم.

ِحْفُظ اللِّساِن

ــزُه  ــاناً، َوَمّي ــُه لِس ــَق لَ نْســاِن اأْن َخَل ــى ال�إ ــِه َعل ــِم الل ــِم نَِع ــْن اأْعَظ ِم
نْســاُن بِِلســانِِه اأْن َيْرتِقــَي  بِالــَكلاِم َعــْن باقــي الَمْخلوقــاِت، َوَيْســتطيُع ال�إ
أْمــِر بِالَمْعــروِف،  ، وال� ــْوِل الَحــقِّ َمنــاِزَل الُعَظمــاِء، َوَينــاَل ِرضــا اللــِه بَِق
ــِه  ــى صاِحِب ــرُّ َعل ــْد َيُج ــذا اللِّســاَن َق ــَر اأنَّ َه ــِن الُمْنكــِر، َغْي ــِي َع والنَّْه
آِخــرِة اإِْن َتَرَكــُه َيخــوُض فــي  نْيــا، وال� الَويــلاِت والَمصائِــَب فــي الدُّ
نســاِن اأْن ُيمَســَك عليــه لِســانََه، واْن َيَتثبَّــَت  ْثــِم، والباِطــِل َفَحــريٌّ بال�إ ال�إِ
ــاً  ــْر دائِم ــُر، َولَْيَتَذكَّ ــقُّ والَخْي ــِه الَح ــا في ــَم اإِلّ� بِم ــوُل، َول� َيَتَكلَّ ــا َيق ِمّم

ــٌد( )ّق: ١8( ــٌب َعِتي ــِه َرِقي ــْوٍل اإِلّ� لََدْي ــْن َق ــُظ ِم ــُه َتعالــى: )مــا َيْلِف َقْولَ

الَحديُث ال�أوَُّل:
َعْن ُمعاٍذ ْبِن َجَبٍل -َرِضَي اللُه َعْنُه- قاَل: قُْلُت يا َرسوَل اللَِّه! اأْخِبْرني 
َعْن  َساألَْت  "لََقْد  قاَل:  النّاِر،  ِمْن  َوُيباِعْدني  الَْجنََّة،  ُيْدِخلُني  بَِعَمٍل 
َرُه اللَُّه َعَلْيِه: َتْعُبُد اللََّه ل� تُْشِرْك بِِه َشْيئاً،  َعظيٍم، َواإِنَُّه لََيسيٌر َعلى َمْن َيسَّ
لاَة، َوتُْؤتي الزَّكاَة، َوَتصوُم َرَمضاَن، َوَتُحجُّ الَْبْيَت، ثُمَّ قاَل:  َوتُقيُم الصَّ
َدَقُة تُْطِفُئ الَْخطيَئَة َكما  ْوُم ُجنٌَّة، والصَّ األ� اأُدلُّك َعلى اأْبواِب الَْخْيِر؟ الصَّ
ُيْطِفُئ الْماُء النّاَر، َوَصلاُة الرَُّجِل في َجْوِف اللَّْيِل، ثُمَّ َتلا: ﴿َتَتجافى 
ْجدة: ١٧(،  ْجدة: ١٦( َحتّى َبَلَغ ﴿َيْعَملوَن﴾ )السَّ ُجنوُبُهْم َعِن الَْمضاِجِع﴾ )السَّ

أْمِر، َوَعموِدِه َوُذْرَوِة َسناِمِه؟ قُْلت: َبلى يا  ثُمَّ قاَل: األ� اأْخِبُرك بَِراأِْس اْل�
لاُة، َوُذْرَوُة َسناِمِه  ْسلاُم، َوَعموُدُه الصَّ أْمِر اْل�إِ َرسوَل اللَِّه. قاَل: َراأُْس اْل�
الِْجهاُد، ثُمَّ قاَل: األ� اأْخِبُرك بَِملاِك َذلَِك كُلِِّه؟ فُقْلت: َبلى يا َرسوَل 
اللِه، َفاأَخَذ بِِلسانِِه، َوقاَل: كُفَّ َعَلْيك َهذا. قُْلُت: يا نَِبيَّ اللَِّه، َواإِنّا 
لَُمؤاَخذوَن بِما نََتَكلَُّم بِِه؟ َفقاَل: َثِكَلْتَك اأمَُّك، َوَهْل َيُكبُّ النّاَس َعلى 
ُوجوِهِهْم -اأْو قاَل َعلى َمناِخِرِهْم-  اإِلّ� َحصائُِد األِْسَنِتِهْم؟!". )َرواُه التِّْرِمِذّي( 



6

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

الَحديُث الثّاني:

َعْن اأنٍَس ْبِن مالٍِك -َرِضَي اللُه َعْنُه- قاَل: قاَل َرسوُل اللِه�: "ل� 
َيْسَتقيُم اإيماُن َعْبٍد َحتّى َيْسَتقيَم َقْلُبُه، َول� َيْسَتقيُم َقْلُبُه َحتّى َيْسَتقيَم 

لِسانُُه"  )رواه اأْحَمُد(

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

١-  نَْمَلاأ الَفراَغ فيما َياأْتي:

ِل: أوَّ أْعماُل الَّتي تُْدِخُل الَجنََّة، َكما َبيََّنها الرَّسوُل )�( في الَحديِث ال� اأ- ال�

.________ ،_________ ،__________ ،___________  ، ___________    

ْسلاِم: __________________. ب- الِعباَدُة الَّتي تَُعدُّ َعموَد ال�إِ

ج- ِمْن اأكَثِر ال�أعماِل الَّتي تُْدِخُل النّاَر: ________________.

ْسلاِم: ____________.  أْعماِل َواأْعلاها َمْنِزلًَة في ال�إِ د- اأْفَضُل ال�

ِل؟ أوَّ ٢- ما اأْبواُب الَخْيِر الَّتي َذَكَرها الرَّسوُل )�( في الَحديِث ال�

ريِف. ٣- نَُبيُِّن َشْرَط الِعباَدِة الخالَِصِة لِلِّه -َعزَّ َوَجلَّ ـ َكما جاَء في الَحديِث الشَّ

َدَقَة؟  ٤- بَِم َشبََّه الرَّسوُل )�( الصَّ

٥- نَْسَتْخِرُج ِمَن الَحديَثْيِن ما َيتَِّفُق َوَقْوَل الّشاِعِر:

ِم              )ُزهيُر بُن اأبي ُسلمى(     لِساُن الَفتى نِْصٌف َونِْصٌف فُؤاُدُه        َفَلْم َيْبَق اإِلّ� صوَرُة اللَّْحِم َوالدَّ



٧

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

حابِيَّ ُمعاذاً َيْساأُل الرَّسوَل )�(. ١- نَُفكُِّر في الّداِفِع الَّذي َجَعَل الصَّ

َلواِت؟ لاُة في َجْوِف اللَّْيِل َعْن َغْيِرها ِمَن الصَّ ٢- بَِم َتْفُضُل الصَّ

٣- نُْعطي اأْمِثلًة لَِكلاٍم ُيْدِخُل صاِحَبُه النّاَر.

ْسلاِم. ٤- نَْذكُُر اأْبواباً اأْخرى لَِعَمِل الَخْيِر في ال�إِ

ُح ذلَِك. ٥- َرَبَط الرَّسوُل )�( اْسِتقاَمَة القْلِب بِاْسِتقاَمِة اللِّساِن، نَُوضِّ

ثالِثاً-

 ١- نَُوظُِّف ما َياأْتي في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا: 

ج- كُفَّ َعَلْيَك. ب- َتَتجافى.        اأ- ُمؤاَخذوَن.  

: )َعسيٌر، ُيْدنيني(.  ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ِضدَّ

آتيَتْيِن: ُح َجماَل التَّصويِر في الِعباَرَتيِن ال�  ٣- نَُوضِّ

اأ- "َحصائُِد األِْسَنِتِهم".

ب- "َوُذْرَوُة َسناِمِه الِْجهاُد".

 ٤- نَُبيُِّن الَفْرَق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ فيما َياأْتي:

ْوُم ُجنٌَّة".                )َرواُه التِّْرِمِذّي( اأ- "الصَّ

ب- قاَل َتعالى: "اإِنَّ اأْصحاَب الَْجنَِّة الَْيْوَم في ُشُغٍل فاِكهوَن"           )يس: ٥٥(

)الناس:٥- ٦( ج- قاَل َتعالى: "الّذي يوْسِوُس في ُصدوِر الناِس )٥( ِمَن الِْجنَِّة والناِس )٦("  

حابِيِّ الَجليِل ُمعاِذ ْبِن َجَبٍل. َنشاٌط: نَعوُد اإِلى الَمْكَتَبِة، َونَْكُتُب َتْقريراً في ُحدوِد َصْفَحٍة َعْن َحياِة الصَّ



٨

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

الُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة

ْيِن ال�آتَِيْيِن، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط: َنْقَراأ النَّصَّ

ْســلاُم،  أْمــِر ال�إِ َدَقــُة تُْطِفــُئ الَخطيَئــَة... َراأُْس ال� ــْوُم ُجنَّــٌة، َوالصَّ ـَك َعلــى اأْبــواِب الَخْيــِر؟ الصَّ           » األ� اأُدلُـّ
ــلاُة، َوُذْرَوُة َســناِمِه الِجهــاُد...«. َوَعمــوُدُه الصَّ

أْســَرُة اأســاُس الَمْجَتَمــِع، َيْصلُــُح بَِصلاِحهــا، َوَيْفُســُد بَِفســاِدها. َوَتْوِعَيُتهــا ل�ِزَمــٌة لِِبنــاِء ُمْجَتَمــٍع            »ال�
حيــِح، َوالّديــِن الَقويــِم َطريقــاِن َرئيســاِن  ُمَتماِســٍك. َوهــِذِه قاِعــَدٌة َصحيَحــٌة ل� َشــكَّ فيهــا. َوطريقــا الِعْلــِم الصَّ

أنَُّهــْم َجميعــاً  أْســَرِة الّصالَِحــِة. َوالُمَربـّـوَن ُمْبِدعــوَن فــي التَّْربَِيــِة، َوالُمَربِّيــاُت ُمْبِدعــاٌت َكذلـِـَك؛ لِ� فــي َتْنِشــَئِة ال�

َيْمَتِلكــوَن الِخْبــَرَة الّلاِزَمــَة فــي هــذا الَمجــاِل. َفيــا اأيُّهــا الُمَربـّـوَن، اْبُذلــوا مــا اْســَتَطْعُتْم ِمــْن ُجهــوٍد فــي َتْربَِيــِة 

أْجياِل، َفاأنُْتُم الّرابِحوَن فيما َتْبُذلوَن«.                                                                 )الُمَؤلِّفوَن( ال�

ــوَن،  أْســَرُة، َطريقــا، الُمَربّ ــْوُم، َراأُْس، َعمــوُد، ُذْرَوُة، ال� أَســماَء الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط )الصَّ     نُلاِحــُظ اأنَّ ال�

الُمَربِيــاُت( جــاَءْت َمْرفوَعــًة، َواأنَّ ال�ْســَمْيِن )هــِذِه، اأنُْتــْم( جــاءا َمْبِنيَّْيــِن فــي َمَحــلِّ َرْفــٍع، َوكُلُّهــا َوَقَعــْت فــي 

ــْوُم(، َوَمْبِنيَّــًة،  أْســماَء جــاَءْت ُمْفــَرَدًة ُمْعَرَبــًة، ِمْثــَل: )الصَّ ِل الُجْمَلــِة، َوهــذا مــا نَُســّميِه الُمْبَتــَداأ، َواأنَّ هــِذِه ال� اأوَّ

ــَدٌة، َطريقــاِن، ُمْبِدعــوَن،  ــلاُة، الِجهــاُد، اأســاُس، قاِع ْســلاُم، الصَّ ــٌة، ال�إِ أْســماُء )ُجنَّ ــا ال� ــَل: )هــِذِه(. َواأّم ِمْث

ــَر. َكمــا  َمــًة َمْعنــاُه، َوهــذا مــا نَُســّميِه الَخَب ــَداأِ، َوُمَتمِّ ــرًة َعــِن الُمْبَت ابِحــوَن(، َفَقــْد جــاَءْت ُمْخِب ُمْبِدعــاٌت، الرَّ

ــَداأ  ــُظ اأنَّ الُمْبَت ــَر، نُلاِح ــا النََّظ ــَل: )اأســاُس، ُمْبِدعــوَن(، َواإِذا َدقَّْقن ــاً، ِمْث ــَرداً ُمْعَرب ــَر جــاَء ُمْف ــُظ اأنَّ الَخَب نُلاِح

ــٌة(، َوُمَثنّــى ُمَذكَّــراً، َوَخَبــَرُه َكذلِــَك، ِمْثــَل: )َطريقــا الِعْلــِم  ــوُم ُجنَّ جــاَء: ُمْفــَرداً، َوَخَبــَرُه ُمْفــَرداً، ِمْثــَل: )الصَّ

ــوَن(،  ــوَن ُمْبِدع ــَل: )الُمَربّ ــراً، ِمْث ــاً ُمَذكَّ ــِر َجْمع ــَداأِ َوالَخَب ــَن الُمْبَت ــاَء كُلٌّ ِم ــاِن(، َوج ــِح، َو... َطريق حي الصَّ

ــَل: )الُمَربِّيــاُت ُمْبِدعــاٌت(. َوَجْمعــاً ُمَؤنَّثــاً، ِمْث
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َنْسَتْنِتُج:

ياِن َمْعًنى تاّماً، َوُهما: الُمْبَتَداأ: َوُهَو اْسٌم َمْرفوٌع في  ُن الُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة ِمْن ُرْكَنْيِن اأساِسيَّْيِن ُيَؤدِّ ١- َتَتَكوَّ

ُم الَمْعنى.  ِل الُجْمَلِة، َوالَخَبُر: َوُهَو ما ُيْخَبُر بِِه َعِن الُمْبَتَداأِ َوُيَتمِّ اأوَّ

ْفُع، َولُِكلٍّ ِمْنُهما ُصَوٌر َواأْشكاٌل: ٢- ُحْكُم الُمْبَتَداأِ َوالَخَبِر الرَّ

بيُع َجميٌل(، َو)نَْحُن عائِدوَن(.    اأ- َياأْتي الُمْبَتَداأ اْسماً ُمْفَرداً، ِمْثُل: )الرَّ

َو)الُمَهْنِدساُت  َو)الطُّلاُب حاِضرون(،  لِْلَفِم(،  َمْطَهَرٌة  واُك  )السِّ ِمْثُل:  ُمْفَرداً،  اْسماً  الَخَبُر    ب-  َياأْتي 

ُمْبِدعاٌت(. َولَُه ُصَوٌر اأْخرى، َسَنَتَعرَُّف اإِلَْيها فيما َبْعُد.

ْفراِد  ٣- ُيطابُِق الَخَبُر ُمْبَتَداأُه في الَعَدِد والِجْنِس، ِمْثُل: )الفائُِز َمْسروٌر(، )الفائَِزُة َمْسروَرٌة(، َوفي حال�ِت ال�إِ

َوالتَّْثِنَيِة َوالَجْمِع، ِمْثُل: )الغائُِب ُمْشتاٌق، الغائِباِن ُمْشتاقاِن، الغائِبوَن ُمْشتاقوَن(.

    ١- الَوْحَدُة َطريُق النَّْصِر

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ الَوْحَدُة: ُمْبَتداأٌ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ َطريُق: َخَبٌر َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

    ٢- قاَل َتعالى: »ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ«.           )لُْقمان: ١١(

كوِن، في َمَحلِّ َرْفِع ُمْبَتَداأ.  هذا: اْسُم اإِشاَرٍة، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ َخْلُق: َخَبٌر َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

َنماِذُج اإِْعراِبيٌَّة:  

    ٣- العاِملاِن ُمْخِلصاِن في َعَمِلِهما.

أنَُّه ُمَثنّى. ألُِف؛ لِ� العاِملاِن: ُمْبَتَداأٌ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه ال�

أنَُّه ُمَثنّى. ألُِف؛ لِ� ُمْخِلصاِن: َخَبٌر َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه ال�

    ٤- الّداِرسوَن ُمْبِدعوَن.

أنَُّه َجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم. الّداِرسوَن: ُمْبَتَداأٌ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الواُو؛ لِ�

أنَُّه َجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم. ُمْبِدعوَن: َخَبٌر َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الواُو؛ لِ�
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التَّْدريباُت

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

١- ما الُجْمَلُة الَّتي جاَء فيها الُمْبَتَداأ َمْبِنّياً؟

َجَرتاِن ُمْثِمَرتاِن.       ب- اأْخلاقَُك َراأُْس مالَِك.  اأ- الشَّ

ْمِس.                       د- اأولِئَك اأْصِدقاٌء اأْوِفياُء. ج- الَحقُّ واِضٌح كالشَّ

ُد الُجْمَلَة الَّتي جاَء الَخَبُر فيها َمْرفوعاً بَِعلاَمٍة َفْرِعيٍَّة: ٢- نَُحدِّ

اأ- الفائِزاُت َمْسروراٌت.                       ب- الُجْنديّاِن باِسلاِن. 

ج- نَْحُن َشْعٌب ُمكاِفٌح.                     د- ِفَلْسطيُن َعزيَزٌة َعلى قُلوبِنا.                       

آتَِيِة َغْيُر َصحيَحٍة نَْحِويّاً؟  ٣- اأيٌّ ِمَن الُجَمِل ال�

اأ- الُمتسابِقاِن نَشيطاِن.                   ب- الّراياُت َمْرفوعاٌت. 

ُب َمْحبوٌب.     ج- الُمْجَتهدوَن فائِزاِن.                          د- الُمَؤدَّ

ِل، بِما ُيناِسُبُه ِمْن َخَبٍر في الَعموِد الثّاني: أوَّ ثانِياً- نَِصُل الُمْبَتَداأ في الَعموِد ال�

       الَخَبُر             الُمْبَتَداأ
َعزيٌز.اأْخلاُق الُمْسِلِم
أمَّهاُت آباُء َوال� ُمباَرَكٌة.ال�

تاٌج َفْوَق ُرؤوِسنا.الَوَطُن
ْيتوِن .َشَجَرُة الزَّ َراأُْس مالِِه الَحقيِقيِّ

آتَِيِة: ثالِثاً- نَُعيُِّن الُمْبَتَداأ َوالَخَبَر في الُجَمِل ال�

١- قاَل َتعالى: »ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ«                 )الشورى: ١9(

٢- َهَتَف الَفريُق: نَْحُن الفائِزوَن. 

٣- الطَّبيَبتاِن ُمْخِلَصتاِن.

٤- الَعْدُل اأساُس الُمْلِك.



١١

رابِعاً- نََضُع ُمْبَتَداأً، اأْو َخَبراً ُمناِسباً في كُلِّ َفراٍغ ِمّما َياأْتي:

١- الِوقاَيُة _____ ِمَن الِعلاِج.

٢-  _____ عاِصَمُة ِفَلْسطيَن.

٣- الُعّماُل _____.

٤- ُطُرقاُت الَبْلَدِة ______.

٥- ِجباُل ِفَلْسطيَن ______ َكُشموِخ اأْهِلها.

خاِمساً- نُْعِرُب الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط اإِْعراباً تاّماً:

 ١- قاَل َتعالى: »  ٱ  ٻ  ٻ«            )الفتح: ٢9(

 ٢- هؤُل�ِء ُجنوٌد ُمْخِلصوَن.

َبٌة، َوَخْيُرها َكثيٌر. أْرُض َطيِّ  ٣- ال�

 ٤- النِّساُء الِفَلْسطيِنّياُت ُمكاِفحاٌت.



١٢

ْملاُء:  ال�إِ

َفِة َطِة َوالَهْمَزِة الُمَتَطرِّ ُمراَجَعُة الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ

وَرِة في الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي: ١- نَُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِة الَهْمَزِة بِهِذِه الصُّ

نْسان: ١٣( )ال�إِ اأ- قاَل َتعالى: » ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ«           

)رواُه ُمْسِلم( ب-  قاَل َرسوُل اللّه ِ )�(: »َيُؤمُّ الَقْوَم اأْقَرُؤُهْم لِِكتاِب اللّه ِ«.      

)اأبو نُواس( ج- َفقـُْل لَِمْن َيدَّعي في الِعـْلِم َفْلَسَفًة        َحِفْظَت َشْيئاً َوغاَبْت َعْنَك اأْشـياُء     

د- َظَنْنُت الَمْساألََة َسْهَلًة.

هـ - َسَنْطُرُد ال�ْحِتلاَل الجائَِر َعْن اأْرِضنا.

٢- نَْكُتُب َشْكَل الَهْمَزِة الُمناِسَب في الَفراِغ فيما َياأْتي:

ألَِم.  اأ-  الَمريُض َيـ __نُّ ِمَن ال�

باِح َوالَمسا__. ب- ُيَسبُِّح الُمْسِلُم َربَُّه في الصَّ

ج- الِقرا__ُة ِغذاُء الَعْقِل.

د- َذَهْبنا في ِرْحَلٍة اإِلى شاِط__ َحْيفا.

َرِة. أنْصاِر في الَمدينِة الُمَنوَّ ِت الُمـ__اخاُة َبْيَن الُمهاِجريَن َوال� هـ- َتمَّ

ُس بِِهما. و- لُِكلِّ اإِنْساٍن ِر__ تاِن َيَتَنفَّ

آتَِيِة في الَفراغاِت:  ٣- نَْكُتُب ُمْفَرَد كُلِّ َجْمٍع ِمَن الُجموِع ال�

ُرَؤساء: ___________. اأنْباء: __________.    اأْجزاء: _________.  

َملاِجئ: __________. اأْضواء: _________.     ُرؤوس: _________.   

ْملائِيَُّة التَّْدريباُت ال�إِ
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: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة ِبَخطِّ الرُّ ًة ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ
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ْعلاُن:  ال�إِ

َنــٍة ِمــَن الُجْمهــوِر؛ لَِتْحفيِزهــا  ، َوُهــَو اأْســلوُب َتواُصــٍل َمــَع ِفَئــٍة ُمَعيَّ ــواِع التَّْعبيــِر الَوظيِفــيِّ ــْوٌع ِمــْن اأنْ نَ

َدٍة  ــٍن، َوَيْهــِدُف اإِلــى اإيصــاِل ِرســالٍَة واِضَحــٍة ُمَحــدَّ َنــٍة تُجــاَه َعَمــٍل ُمَعيَّ َعلــى اتِّخــاِذ ُردوِد اأْفعــاٍل ُمَعيَّ

ــٍن، َوُيراعــى فيــِه الُمْســَتوى الثَّقاِفــيُّ لِْلُمخاَطــِب. اإِلــى الِفَئــِة الُمْســَتْهَدَفِة َحــْوَل َمْوضــوٍع ُمَعيَّ

ْعلاِن: َعناِصُر ال�إِ

َسًة اأْهِليًَّة، اأْو ِجَهًة ُحكوِميًَّة.                                                     ١- الُمْعِلُن: َقْد َيكوُن َشْخصاً، اأْو ُمَؤسَّ

ْعلاِن(. ٢- الُعْنواُن )َمْوضوُع ال�إِ

َد بِِدقٍَّة. ماُن: َيِجُب اأْن ُيَحدَّ ٣- الزَّ

َد بِِدقٍَّة.     ٤- الَمكاُن: َيِجُب اأْن ُيَحدَّ

ْعلاِن.       ٥- الَهَدُف ِمَن ال�إِ

ْعلاِن )الِفَئُة الُمْسَتْهَدَفُة(. ٦- ُجْمهوُر ال�إِ

ْعلاِن. ُن ُشروطاً َتاأْتي في اآِخِر ال�إِ روِط، َواأْخرى َتَتَضمَّ روُط: ُهناَك اإِْعلاناٌت َتْخلو ِمَن الشُّ ٧- الشُّ

ْعلاِن الَجيِِّد: ُمَميِّزاُت ال�إِ

١- ُوضوُح الِعباراِت، َوُسهولَُة اللَُّغِة، َوُمناَسَبُتها لِروِح الَعْصِر.

يجاُز َغْيُر الُمِخلِّ بِالَمْعنى. ٢- ال�إ

ثاَرُة.  ٣- التَّْشويُق، َوال�إِ

َوِر، َوالرُّسوماِت الُمَعبَِّرِة. ٤- اْسِتْخداُم التِّْقِنّياِت الَحديَثِة، َواإِضاَفُة َبْعِض الصُّ

ماِويَِّة، اأْو ُحْقوِق الُمْجَتَمِع.  أْدياِن السَّ ِة، َواألّ� َيَتعاَرَض َمَع ال� آداِب العامَّ ٥- األّ� َيكوَن ُمِخّلاً بِال�

ْعلاُن: ِمَن الَوسائِِل الَّتي َيِتمُّ ِمْن ِخلالِها ال�إِ

، َكالبريــِد  نَْترنـِـتِّ ْعــلاُن َعْبــَر ال�إِ ــِة، َوال�إِ ْعــلاِن التَّْقليِديَّ ُحــُف َوالَجرائـِـُد، َوِهــَي اإِْحــدى َوســائِِل ال�إِ الصُّ

، َوالتِّْلفــاُز، َوالِمْذيــاُع. ، َوَمواِقــِع التَّواُصــِل ال�ْجِتماِعــيِّ لِْكترونِــيِّ ال�إِ

التَّْعبيُر: 
ْعلاِن ِكتاَبُة ال�إِ
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ــِح بــاِب التَّْســجيِل؛  ــِة َعــْن َفْت ــفِّ الّســابِِع ال�أساســيِّ )اأ( فــي َمْدَرَســِة الَكراَم ــاُت الصَّ ــُن طالِب تُْعِل  

أْقصــى الُمبــاَرِك، َوالتََّعــرُِّف اإِلــى اأْحيــاِء َمديَنــِة الُقــْدِس، َيــْوَم ... الُمواِفــَق  .../.../... م،  لِِزيــاَرِة الَمْســِجِد ال�

ــِة: آتَِي ــروِط ال� ــاَرِة فــي الَمْدَرَســِة، ِضْمــَن الشُّ ي ــَقِة الزِّ ــى ُمَنسِّ ــُه اإِل ــْن َتْرَغــُب فــي الُمشــاَرَكِة التََّوجُّ َفعلــى َم

فِّ الّسابِِع في َمْدَرَسِة الَكراَمِة. ١- اأْن َتكوَن ِمْن طالِباِت الصَّ

أْمِر َخطِّّياً. ٢- ُمواَفَقِة َولِيِّ ال�

. ٣- ال�لِتزاِم بِالزِّيِّ الَمْدَرِسيِّ

. ْحَلِة، َوتُْشِرُف َعَلْيِهنَّ ٤- اأْن َتْصَحَب الُمَعلَِّمُة الطّالِباِت ِخلاَل الرِّ

: َنموَذٌج َتطبيِقيٌّ

ُبْشرى 
ٌة َيْوٌم في الَمْسِجِد ال�أْقصىســارَّ
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ُحِف الَمَحلِّيَِّة، َونُْحِضُر اإِْعلاناٍت، َونَُحلِّلُها اإِلى َعناِصِرها. َنشاط:  نَعوُد اإِلى الصُّ

التَّْحليُل:
)اأ(. فِّ الّسابِِع ال�أساسيِّ الُمْعِلُن: طالِباُت الصَّ

ْعلاِن: ِزياَرُة الَمْسِجِد ال�أْقصى. َمْوضوُع ال�إِ

الزَّماُن: َيْوَم... الُمواِفَق ... / .../ ...م.

الَمكاُن: َمْدَرَسُة الَكراَمِة.

ْعلاِن: ِزياَرُة الَمْسِجِد ال�أْقصى، َوالتََّعرُُّف اإِلى اأْحياِء َمديَنِة الُقْدِس. الَهَدُف ِمَن ال�إِ

فِّ الّسابِِع في َمْدَرَسِة الَكراَمِة. الِفَئُة الُمْسَتْهَدَفُة: طالِباُت الصَّ
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ِمْن ذاِكَرِة التّاريِخ
الَوْحَدُة الثّانيُة

وايَمِة(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:   َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )َمْجَزَرُة الدَّ

وايَمِة؟  ١- اأْيَن َتَقُع َقْرَيُة الدَّ

 ٢- نَُبيُِّن َسَبَب َتْسِمَيِة هِذِه الَقْرَيِة بِهذا ال�ْسِم.

وايَمِة؟ َوَعلى َيِد َمْن؟  ٣- َمتى َحَدَثْت َمْجَزَرُة الدَّ

ُل َمْن َكَشَف َعْن َتفاصيِل هِذِه الَمْجَزَرِة؟ َوَكْم َبَلَغ َعَدُد ُشَهدائِها؟  ٤- َمْن اأوَّ

ْهيونِيَُّة؟ هايَِنِة َعلى الَجرائِِم الَّتي اْرَتَكَبْتها الِعصاباُت الصِّ يَُّة َبْعِض َشهاداِت الصَّ  ٥- ما اأَهمِّ

آتَِيِة:  ٦- ما الَمْقصوُد بُِكلٍّ ِمَن ال�

ْولِيَِّة.                ج- الَهراواِت؟ أْعراِف الدَّ      اأ- َطيِّ الِكْتماِن.                  ب- ال�

وايَمِة عاَم ١9٤8م، َوالَكْشُف َعْن َتفاصيِلها عاَم ١98٤م؟  ٧- َعلاَم َيُدلُّ اْرتِكاُب َمْجَزَرِة الدَّ

عاَدِة هِذِه الَقْرَيِة اإِلى اأْهِلها؟ بيُل ل�إِ 8- ما السَّ

ْولِيِّ تُجاَه الَقِضيَِّة الِفَلْسطيِنيَِّة. 9- نَُبيُِّن َراأَْينا في الَمْوِقِف الدَّ

ال�ْسِتماُع:

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

بّــاِغ،  النَّــصُّ الَّــذي َبْيــَن اأْيدينــا َمقــاٌل اأِخــَذ ِمــْن َمْوســوَعِة )بِلاُدنــا ِفَلْســطيُن( لِْلكاتـِـِب ُمْصَطفــى الدَّ  

ــَة هــِذِه الُقــرى، َوَمْوِقَعهــا  َركَّــَز فيــِه َعلــى قُــرى اللَّْطــروِن )ِعْمــواَس، َويالــو، َوَبْيــَت نوبــا(، َحْيــُث اأْبــَرَز َمكانَ

ــَرْت َمناِزلَهــا، ثُــمَّ َدعــا  ــَرْت اأْهَلهــا، َوَدمَّ ــُة الَّتــي َهجَّ ْهيونِيَّ الُمِهــمَّ َعْبــَر التّاريــِخ َقْبــَل اأْن َتطالَهــا َيــُد الَغــْدِر الصِّ

الكاتـِـُب فــي نِهاَيــِة َمقالـِـِه اإِلــى اتِّخــاِذ ُخُطــواٍت ِفْعِليَّــٍة؛ لِلتََّصــّدي لَِعَمِليَّــِة الطَّْمــِس الَّتــي َيقــوُم بِهــا ال�ْحِتــلاُل 

. ــيُّ ْهيونِ الصِّ
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َد  الّلاِجُئ: الِفَلْسطيِنيُّ الَّذي ُشرِّ

ِمْن اأْرِضِه عاَم ١9٤8.

اإِباَدتُها: َتْدميُرها.

ْعُر: الَخْوُف، والَفَزُع. الذُّ

َحْملُُهْم: اإِْجباُرُهْم.

ِمْن ذاِكَرِة التّاريِخ

ِعْمواُس، َويالو، َوَبْيَت نوبا

ْهيونـِـيِّ َوَجرائَِمــُه  ــْعُب الِفَلْســطيِنيُّ َوْيــلاِت ال�ْحِتــلاِل الصِّ    ُيعانــي الشَّ

ــَم ال�أراضــي  ــُة ُمْعَظ ْهيونِِيَّ ــاُت الصِّ ــِت الِعصاب ــُث اْحَتلَّ ــِة، َحْي ــُذ النَّْكَب ُمْن

ِهْم  لوُهــْم اإِلــى ل�ِجئيــَن، َواْرَتَكبوا بَِحقِّ الِفَلْســطيِنيَِّة، َوَطــَردوا اأْهَلهــا، َوَحوَّ

َعَشــراِت الَمجــاِزِر، َوَهَدمــوا اأْكَثــَر ِمــْن َخْمِســِمَئِة َقْرَيــٍة ِفَلْســطيِنيٍَّة، 

َواأْســماَءها الُجْغراِفيَّــَة  ئيَســَة، َوَمَحــْوا َمعالَِمهــا،  ــروا الُمــُدَن الــرَّ  َوَدمَّ

ْوها بِاأْســماٍء ِعْبِريَّــٍة؛ لَِطْمِس ُهِويَِّتها الِفَلْســطيِنيَِّة ال�أصيَلِة. الَعَربِيَّــَة، َوَســمَّ

ْرهابِيَِّة َعلى الُقرى َوالَبْلداِت َوالُمُدِن      َوَهَدَف ُهجوُم الِعصاباِت ال�إِ

الُمجاِوَرِة،  الَمناِطِق  َبْيَن ُسكّاِن  ْعِر  الذُّ َوَدبِّ  اإِباَدتِها،  اإِلى  الِفَلْسطيِنيَِّة 

ْهيونِيَِّة اإِلَْيها، َكما َحَدَث  َوَحْمِلِهْم َعلى الرَّحيِل؛ لَِتْسهيِل الِهْجَرِة الصِّ

في قُرى اللَّْطروِن الثَّلاِث: )ِعْمواَس، َويالو، َوَبْيَت نوبا( في الّساِدِس 

ُطِرَد  َحْيُث  لِلميلاِد،  َوِستّيَن  َوَسْبَعٍة  َوتِْسِعِمَئٍة  األٍْف  عاَم  َحزيراَن  ِمْن 

َر اأْكَثُر ِمْن َثلاَثِة اآل�ٍف َوِمَئَتْي َمْنِزٍل فيها، َوْفَق ما َوَرَد في  اأْهلُها، َوُدمِّ

تَُعدُّ شاِهدًة َعلى َجرائِِم ال�ْحِتلاِل  ِجّلاِت التّاريِخيَِّة الَّتي  الَوثائِِق َوالسِّ
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ــْن  ــيِّ ِم ــماِل الَغْربِ ــى الشَّ ــُع  اإِل ــْدُم، َتَق ــُر َوالَه ــي اأصاَبهــا التَّْدمي ــرى الَّت ــَن الُق ــَدٌة ِم ــواَس واِح ــَة ِعْم      اإِنَّ َقْرَي

؛ مــا َجَعَلهــا تَُشــكُِّل حاِجــزاً ِدفاِعّيــاً َعــْن َمديَنــِة الُقــْدِس، َولَِعَبــْت َدْوراً  ــُع بَِمْوِقــٍع ُمِهــمٍّ َمديَنــِة الُقــْدِس، َوَتَتَمتَّ

يَّــٍة َكبيــَرٍة ِعْنــَد الَمســيِحّييَن َوالُمْســِلميَن، َحْيــُث كانَــْت  َكبيــراً فــي الُحــروِب َعلــى َمــداِر التّاريــِخ، َوَتَتَمتَّــُع بِاأَهمِّ

ّواِر َوالُحّجــاِج الَمســيِحّييَن القاِصديــَن َمديَنــَة الُقــْدِس، َوَحــطَّ َعلــى اأْرِضهــا ُجنــوُد الَخليَفــِة  َمَحطَّــَة اْســِتْقباٍل للــزُّ

ُعَمــَر ْبــِن الَخطـّـاِب )�( فــي َطريِقِهــْم اإِلــى الُقــْدِس، َوَقــِد اْرَتَبــَط 

حاَبــِة  اْســُمها )بِطاعــوِن ِعْمــواَس(، َحْيــُث مــاَت فيهــا َعــَدٌد ِمــَن الصَّ

-َرِضــَي اللـّـُه َعْنُهــْم-، ِمْنُهــْم: اأبــو ُعَبْيــَدَة عاِمــُر ْبــُن الَجــّراِح، َوُشــَرْحبيُل ْبــُن 

ْولِيَّــِة، َوَزْرِع ل�ِفتــاٍت  َرِة، َوَتْرديــِد اأْســمائِها فــي الُمناَســباِت، َوالَمحاِفــِل الدَّ ُمقاَوَمــِة ال�ْحِتــلاِل، وِزياَرتِهــا الُمَتَكــرِّ

ــَرِة  ــَة؛ لَِتْرســيِخها فــي الّذاِك ــُل اأْســماَءها الَعَربِيَّ ــِن َتْحِم فــي اأْرجــاِء الَوَط

ــى اأْهِلهــا.                                          ــى اأْن َتعــوَد اإِل الِفَلْســطيِنيَِّة اإِل
ّباغ، ِبَتَصرٍُّف(  )َمْوسوَعُة: ِبلاُدنا فَِلْسطيُن: ُمْصَطفى الدَّ

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

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

آتَِيَة: ١- نُْكِمُل الِعباراِت ال�

ْهيونِِيَُّة عاَم ١9٤8م اأْكَثَر ِمْن _______________ َقْرَيٍة، وَمديَنٍة. اأ- َهَدَمِت الِعصاباُت الصِّ

هيونيِّ بَِهْدِمها في َمْنِطَقِة  اللَّْطروِن __________،  ب- ِمَن الُقرى الَّتي قاَمْت قُّواُت ال�ْحتلاِل الصِّ

َو__________، َو__________ .

الطّاعــوُن: َوبــاٌء ُمْعٍد َيْنَتِشــُر َســريعاً.

َتْرسيُخها: َتْثبيُتها.

لاتـِـِه اإِلــى الُقــْدِس. أْيوبـِـيُّ َعلــى النُّــزوِل فيهــا اأْثنــاَء َتَنقُّ َحْســَنَة، َوُمعــاُذ ْبــُن َجَبــٍل، َوَقــْد َحــَرَص القائـِـُد َصــلاُح الّديــِن ال�

ــٍة، ِمْثــِل:  ــُم َعَلْينــا اأْن نَقــوَم بُِخُطــواٍت َعَمِليَّ اإِنَّ َهــْدَم هــِذِه الُقــرى َوَغْيِرهــا ل� َيْعنــي نِْســيانَها، َبــْل ُيَحتِّ  

َفَجَثَمْت َعَلى: َضَغَطْت، َواأْثَقَلْت على.
الَّذي اْسَتْولى َعلى اأراضي َهِذِه الُقرى، َفَجَثَمْت َعَلْيها الُمْسَتْعَمراُت 

ْهيونِيَُّة، َواأقاَم ال�ْحِتلاُل َعلى اأراضيها الَجميَلِة ُمَتَنزَّهاً، َول� ُيْسَمُح  الصِّ

أْهِل َهِذِه الُقرى بِالَعْوَدِة اإِلَْيها، اأْو ِزياَرتِها. لِ�
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حاَبِة -َرِضَي  ج- اْشُتِهَرْت َقْرَيُة ِعْمواَس بَِمَرِض __________ الَّذي كاَن َسَبباً في َمْوِت َعَدٍد ِمَن الصَّ

اللُّه َعْنُهْم-، َوُهْم __________، َو __________، َو __________.

ُدها. آَن، نَُعدِّ ْهيونِيُّ َعدداً ِمَن الَجرائِِم ُمْنُذ نَْكَبِة ِفَلْسطيَن عاَم ١9٤8م اإِلى ال� ٢- اْرَتَكَب ال�ْحِتلاُل الصِّ

ْهيونِيَِّة بَِهْدِم َعَدٍد ِمَن الُقرى َوالُمُدِن الِفَلْسطيِنيَِّة َوَتْدميِرها.  ٣- نَُعلُِّل ِقياَم الِعصاباِت الصِّ

ُح ذلَِك. يٍَّة كُْبرى ِعْنَد الَمسيِحّييَن َوالُمْسِلميَن. نَُوضِّ ٤- َتَمتََّعْت ِعْمواُس بِاأَهمِّ

آتَِيِة:  ٥- ما النَّتيَجُة الُمَتَرتَِّبُة َعلى كُلٍّ ِمَن ال�

أْسماِء الَعَربِيَِّة، َوَتْسِمَيِتها بِاأْسماٍء ِعْبِريٍَّة.  اأ- َمْحِو الَمعالِِم َوال�

ْولِيَِّة؟ َرِة في الُمناَسباِت َوالَمحاِفِل الدَّ ب- ِذْكِر اأْسماِء الُقرى الُمَدمَّ

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

َرِة بِالَعْوَدِة اإِلَْيها، اأْو ِزياَرتِها؟ أْهِل الُقرى الُمَدمَّ ْهيونِيُّ لِ�  ١- لِماذا لَْم َيْسَمِح ال�ْحِتلاُل الصِّ

ْولِيَِّة. ْهيونِيُّ بِالَمواثيِق الدَّ  ٢- نَُعلُِّل: لَْم َيْكَتِرِث ال�ْحِتلاُل الصِّ

٣- ما اأْفَضُل الطُُّرِق ل�ْسِتعاَدِة الَحقِّ الُمْغَتَصِب؟

ثالِثاً-

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:   اأ- نَُوظُِّف التَّراكيَب ال�

١- ُيَحتُِّم َعَلْينا اأْن.               ٢- َمَحطَّة اْسِتْقباٍل.    ٣- َتْرسيُخها في الّذاِكرِة.

:  ب- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

 ١- ُمراِدفاً لَِكِلَمِة )َتْثبيُت(.

٢- ِضدَّ َكِلَمِة )الِبناُء(.

ْعِر في ُسكّاِن الَمناِطِق الُمجاِوَرِة، َوَحْملُُهْم َعلى الرَّحيِل(؟ ج- ما َدل�لَُة الِعباَرِة: )َوَدبُّ الذُّ
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

َعْبُد الرَّحيم الَقّموِديُّ شاِعٌر َعَربِيٌّ ِمْن َقبيَلِة الَقماِمَدِة في ليبيا.

َكتَب الّشاعُر هذِه الَقصيدَة ِمْن َوْحِي هواُه لِفَلسطيَن، َبْعَد انتفاضِة الِحجارِة ١98٧م.

 فَِلْسطيُن روحي
/ ليبيا َعْبُد الرَّحيم الَقّموِديُّ

الُمْنِعــِم َجنَّــَة  يــا  ِفَلْســطيُن  َوَرْيحانَتــي روحــي  ِفَلْســطيُن  -١

ــِلِم ــِن الُمْس ــلاُم َع ــو  الظَّ َوَيْجل َيْنَجلــي اأْن  لِلظُّْلــِم  اآَن  اأمــا  -٢

أنُْجــِم ال� اإِلــى  َمنــاراً  َونَْبنــي  اأْرِضنــا َعلــى  بِِعــزٍّ  َونَْحيــا  -٣

ِم؟! ــوَّ ــاُء َعلــى النُّ ي َوَيْجــري الضِّ نا   ــْمُس َفْوَق الدُّ َمتى تُْشــِرُق الشَّ -٤

ــِم ــى َمْبِس ــيداً َعل ــاَرْت نَش َفصـ ـــــــــَق َقْلبـــــــي بِاأْطلالِهـــــــــا َتَعلَـّ -٥

َفاأْزَهــَر فــي الَقْلــــِب َكالُبْرُعــِم ْقُت ريَح الَهوى ِمْن َشذاها َتَنشَّ -٦

ْمـــَزم الزَّ ِمــَن  اأْحلــى  َومــاُؤِك  اأْرِضــِه فــي  ـْــــِر  َكالتِّب تُراُبــِك  -٧

َوَمْســرى الَحبيــِب اأبــي القاِســِم َمْرِجهــا اإِلــى  بَِشـــْوٍق  َواإِنّــي  -8

َدمــي َويافــا  َوَحْيفــا  َوَعــكّا  خاِفقــي فــي  ـدُّ  َواللُـّ 9-          َوبيســاُن 

الهاِشــِم َة  َغــزَّ يــا  بُِحـــبِِّك  الَهــوى اإِلَْيــِك  أْشــكو  َل� َواإِنّــي  -١٠

ُيْفَطــِم َولَــْم  الرَّضيــُع  َيـــثوُر  َســقى اللـّـهُ  اأْرضــاً َعلــى َشــطِّها -١١

ْهِر َتْبقى َهوى الُمْسِلِم َمدى الدَّ َفَمْهمــا َتوالَــْت َعَلْيهــا ُخطــوٌب -١٢

َرْيحانَتي )الرَّْيحانَُة(: نَباٌت 
َطيُِّب الّرائَِحِة.

َمناٌر: َعلامٌة ُيْهَتدى بِها في 
الطَّريِق.

ياِر، َوُمْفَرُدها  اأْطلاُل: َبقايا الدِّ
َطَلٌل.

َمْبِسٌم: َمكاُن الَبْسَمِة ِمَن 
الَوْجِه.

َشذاها: ِعْطُرها.

َهُب. التِّْبُر: الذَّ

خاِفقي: نَْبضي.

أموُر الَعظيَمُة،  الُخطوُب: ال�
َومْفَرُدها الَخْطُب.

ئيَسُة في هِذِه الَقصيَدِة؟ ١- ما الِفْكَرُة الرَّ

٢- َحلَّ بِِفَلْسطيَن َواأْهِلها ُظْلٌم َعظيٌم. نَُبيُِّن ذلَِك.

أْهِل ِفَلْسطيَن؟ ٣- ما الَّذي َتَمنّاُه الّشاِعُر لِ�

الُمناَقَشُة:
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٤- َعلى َمْن َيْعِقُد الَمْظلوُم اأَمَلُه بِالنَّْصِر؟

ل�ئَِل َعلى ِعْشِق الّشاِعِر ِفَلْسطيَن. أْبياِت الدَّ ٥- نَُبيُِّن ِمَن ال�

ٍة، نَْذكُُرها. ٦- َوَرَدْت في الَقصيَدِة اأْسماُء ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيٍَّة ِعدَّ

أْسلوِب في الَبْيِت الحاِدَي َعَشَر؟ ٧- ما نَْوُع ال�

ُح َجماَل التَّْصويِر في الَبْيَتْيِن: الخاِمِس، والّساِدِس. 8- نَُوضِّ

ب-  َيـثوُر الرَّضيُع َولَْم ُيْفَطِم. ْمـَزِم.   9- نَُبيُِّن َدل�لََة كُلٍّ ِمْن: اأ- َوماُؤِك اأْحلى ِمَن الزَّ

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

الُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة: ُصَوُر الَخَبِر

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

ــَو  ــِه، َوهــا ُه ــْت َعَلْي ــاِت الَّتــي َتوال ــلاِت َوالنََّكب ــَم كُلِّ الَوْي ــٌط َعلــى اأْرِضــِه َرْغ ــْعُب الِفَلســطيِنيُّ ُمرابِ    »الشَّ

ُم الغالـِـَي َوالنَّفيــَس ِمــْن اأْجِلهــا، فالنِّســاُء ِشــعاُرُهنَّ التَّْضِحَيــُة َوالَبــْذُل َوالَعطــاُء،  ُيداِفــُع َعْنهــا بـِـُكلِّ ِفئاتـِـِه، َوُيَقــدِّ

تـِـِه، َول� َغراَبــَة فــي ذلـِـَك، َفالِعــّزُة ِمــْن  مــوَن اأْرواَحُهــُم الطّاِهــَرَة ِدفاعــاً َعــْن َكراَمــِة َوَطِنِهــْم َوِعزَّ ــباُب ُيَقدِّ والشَّ

ــْعُب اأْســطوَرًة َخالـِـَدًة تَُتْرِجــُم الَقــْوَل الَمْشــهوَر:  َطْبِعِهــْم، َوالَكراَمــُة َتْســري فــي ُعروِقِهــْم؛ لـِـذا اأْصَبــَح هــذا الشَّ

أْصحابِــِه«.                                      )الُمَؤلِّفــوَن( ِة«، َول� ُبــدَّ اأْن َيعــوَد الَحــقُّ لِ� »الَحــقُّ َفــْوَق الُقــوَّ

ــَداأِ  ــيَّْيِن )الُمْبَت ــِن ال�أساِس ْكَنْي ــَن الرُّ ُن ِم ــِميٌَّة، َتَتَكــوَّ ــٌل اْس ــَل الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط ُجَم       نُلاِحــُظ اأّن الُجَم

ــَرداً،  ــراً ُمْف ــٌط( اْســماً ظاِه ــُرُه )ُمرابِ أولــى جــاَء َخَب ــِة ال� ــْعُب( فــي الُجْمَل ــَداأ )الشَّ ــر(، َونُلاِحــُظ اأنَّ الُمْبَت َوالَخَب

ــْوِع. ــَدِد َوالنَّ ــَداأ فــي الَع ــَق الُمْبَت َوطاَب

ــْن  ــًة ِم نَ ــِميًَّة، ُمَكوَّ ــًة اْس ــُة( جــاَء ُجْمَل ــعاُرُهنَّ التَّْضِحَي ــُرُه )ِش ــِة )النِّســاُء(، َوَخَب ــِة الثّانَِي ــي الُجْمَل ــَداأ ف - َوالُمْبَت

ــَداأِ )النِّســاُء(. ــَع الُمْبَت ــُة( َم ــعاُرُهنَّ التَّْضِحَي ــِميََّة )ِش ــرِ ال�ْس ــَة الَخَب ــَط ُجْمَل ( َرَب ــنَّ ــرُ )ُه ــٍر، والَضمي ــَداأ َوَخَب ُمْبَت

نًَة ِمَن الِفْعِل َوالفاِعِل، َواأنَّ  موَن(، جاَء ُجْمَلًة ِفْعِليًَّة ُمَكوَّ باُب(، َوَخَبُرُه )ُيَقدِّ - َوالُمْبَتَداأ في الُجْمَلِة الثّالَِثِة )الشَّ
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باُب(، َوَرَبَط ُجْمَلَة الَخَبِر  موَن(، عاَد َعلى الُمْبَتَداأ )الشَّ الَخَبَر اْشَتَمَل َعلى َضميٍر ُمتَِّصٍل )الواِو( في )ُيَقدِّ

ِمَن  بِالُمْبَتَداأ، وكذلَك المبتداأ في الُجملِة الخامسِة )الكرامُة(، وخبُرُه )َتْسري( جاَء جملًة فعلّيًة مكّونًة 

الِفْعِل والفاعِل )ضمير مستتر(، واأّن الخبَر اشتمَل على ضميٍر مستتٍر )ِهَي(، عاَد على المبتداأ )الكرامُة(.

ُة(، َوَخَبُرُه )ِمْن َطْبِعِهْم( جاَء ِشْبَه ُجْمَلٍة جاّراً َوَمْجروراً. - َوالُمْبَتَداأ في الُجْمَلِة الّرابَِعِة )الِعزَّ

ِة( جاَء ِشْبَه ُجْمَلٍة َظْرِفيٍَّة.  (، َوَخَبُرُه )َفْوَق الُقوَّ - َوالُمْبَتَداأ في الُجْمَلِة ال�أخيَرِة )الَحقُّ

َنْسَتْنِتُج:

ُن الُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة ِمْن ُرْكَنْيِن اأساِسيَّْيِن، ُهما: الُمْبَتَداأ، َوالَخَبُر.  ١- َتَتَكوَّ

ْفُع.  ٢- ُحْكُم الُمْبَتَداأِ َوالَخَبِر الرَّ

 ٣- ُصَوُر الَخَبِر ِهَي: 

أذاِن َجريَمٌة.    اأ- اْسٌم ظاِهٌر )ُمْفَرٌد(؛ اأْي لَْيَس ُجْمَلًة، َول� ِشْبَه ُجْمَلٍة، ِمْثُل: َمْنُع ال�

  ب- ُجْمَلٌة: ١-  اْسِميٌَّة، ِمْثُل: ال�أْقصى ساحاتُُه واِسَعٌة. 

أْطفاَل.  ْهيونِيُّ ُيْرِهُب ال�               ٢-  ِفْعِليٌَّة، ِمْثُل: الصِّ

لوِع.   ج- ِشْبُه ُجْمَلٍة: ١- َظْرِفيٍَّة، ِمْثِل: ِفَلْسطيُن َبْيَن الضُّ

 .                   ٢- جارٍّ َوَمْجروٍر، ِمْثِل: الُقْدُس في اأنْفاِس كُلِّ ِفَلْسطينيٍّ

٤- ُيْشَتَرُط في الَخَبِر الُجْمَلِة اأْن َيْشَتِمَل َعلى َضميٍر َيعوُد َعلى الُمْبَتَداأِ، َوَيْربَِطُه بِِه، ِمْثِل: )الطّالُِب 

اأْسلوُبُه ُمَهذٌَّب(.
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ْيُت ِعماُد الَبْيِت.    ١- الزَّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ْيُت: ُمْبَتَداأٌ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ   الزَّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ  ِعماُد: َخَبٌر َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

ُة َوالَكراَمُة.     ٢- الِفَلْسطيِنيُّ ِشعاُرُه الِعزَّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ : ُمْبَتَداأٌ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ  الِفَلْسطيِنيُّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف. مَّ  ِشعاُرُه: ِشعاُر: ُمْبَتَداأٌ ثاٍن َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

، في َمَحلِّ َجرٍّ ُمضاٍف اإِلَْيِه. مِّ  َوالهاُء: َضميٌر ُمتَِّصٌل، َمْبِنيٌّ َعلى الضَّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ُة: َخَبُر الُمْبَتَداأِ الثّاني َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ الِعزَّ

ِل. أوَّ ُة( في َمَحلِّ َرْفِع َخَبِر الُمْبَتَداأِ ال�        َوالُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة )ِشعاُرُه الِعزَّ

    ٣- الُمؤِمنوَن في َجنّاِت النَّعيِم.

أنَُّه َجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم. الُمؤِمنوَن: ُمْبَتَداأٌ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الواُو؛ لِ�

عراِب.  كوِن، ل� محلَّ لُه ِمَن ال�إ ، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ في: َحْرُف َجرٍّ

ِه الَكْسَرُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف. َجنّاِت: اْسٌم َمْجروٌر، َوَعلاَمُة َجرِّ

َوِشْبُه الُجْمَلِة في َمَحلِّ َرْفِع َخَبٍر.

التَّْدريباُت

ل�ً- نَُعيُِّن الَخَبَر فيما َياأْتي، َونُبيُِّن نَْوَعُه:   اأوَّ

 ١- قاَل َتعالى: »  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ «                                    )البقرة:٢٥٧(

َدَقُة تُْطِفُئ الَخطيَئَة«.              )َرواُه التِّْرِمذّي(                                                                             ٢- قاَل الرَّسوُل )�(: »الصَّ

يماِن.  ٣- ُحبُّ الَوَطِن ِمَن ال�إ

ُق. ٤- ال�ْجِتهاُد ثِماُرُه النّجاُح َوالتََّفوُّ

َنماِذُج اإِْعراِبيٌَّة:  
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آتَِيِة اإِلى ُجْمَلٍة، َوالُجْمَلَة اإِلى ُمْفَرٍد:  ُل الَخَبَر الُمْفَرَد في الُجَمِل ال�   ثانِياً- نَُحوِّ

            ١- الِقراَءُة تَُغّذي الَعْقَل.

داَقِة. ْخلاُص ُعْنواُن الصَّ             ٢- ال�إِ

َة. حَّ ُر الصِّ             ٣- التَّْدخيُن ُيَدمِّ

ٌك بِاأْرِضِه.            ٤- الِفَلْسطيِنيُّ ُمَتَمسِّ

آتَِيَة بَِخَبٍر ُمناِسٍب َكما ُهَو َمْطلوٌب َبْيَن الَقْوَسْيِن:  ثالِثاً- نُْكِمُل الُجَمَل ال�

         ١- ال�ْقِتصاُد في النََّفَقِة __________ الَعْيِش. )َخَبٌر ُمْفَرٌد(.

أمَّهاُت الِفَلْسطيِنّياُت ______________ اأْجيال�ً َعظيَمًة. )ُجْمَلٌة ِفْعِليٌَّة(.          ٢- ال�

         ٣- الَحديَقُة _______________ )ُجْمَلٌة اْسِميٌَّة(.

         ٤- النَّظاَفُة _______________ )ِشْبُه ُجْمَلِة جارٌّ َوَمْجروٌر(.

        ٥- الُمَعلُِّم _______________ )ِشْبُه ُجْمَلٍة َظْرِفيٍَّة(.
 

ُن ُجَملاً اْسِميًَّة ِمْن اإِنْشائِنا، َيكوُن الَخَبُر فيها:   رابِعاً- نَُكوِّ

                 اأ- ُمْفَرداً.

                ب- ُجْمَلًة.

                ج- ِشْبَه ُجْمَلٍة.

 خاِمساً- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

)النّور:٣٥(           اأ-  قاَل َتعالى:»  ہ  ھ  ھ   ھ «      

أْعراِق         )حاِفظ اإِْبراهيم(  أمُّ َمْدَرَسٌة اإِذا اأْعَدْدَتها          اأْعَدْدَت َشْعباً َطيَِّب ال�         ب- ال�

        ج- القائُِد اأماَم الُجنوِد.  

ْسلاُم اأْحكاُمُه واِضَحٌة.          د- ال�إ
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ْملاُء:  ال�إِ

: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة ِبَخطِّ الرُّ ًة ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأْتي َمرَّ

نَْكُتُب ما ُيْمليِه َعَلْينا الُمَعلُِّم. 
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التَّْعبيُر: 

ْعلاِن ال�آتي: نَُبيُِّن َعناِصَر ال�إِ

اإِْعلان

) )َتْنظيُم ِمْهرجاٍن َمْرَكِزيٍّ

؛ لُِمناَســَبِة ِذْكــرى َمْعَرَكــِة  ــِة َعــْن َتْنظيــِم ِمْهرجــاٍن َجماهيــِريٍّ َمْرَكــِزيٍّ    تُْعِلــُن ِوزاَرُة الثَّقاَف

ــِة ناُبْلــَس، َفَعلــى َمــْن َيْرَغــُب  ــَق .../.../... فــي َمْلَعــِب َبَلِديَّ ــْوَم  ... الُمواِف ــِة، َي الَكراَم

ــْوِم ...  ــْن َي ــداًء ِم ــِوزاَرِة، اْبِت ــِق الِمْهَرجــاِن فــي ال ــدى ُمَنسِّ ــراٍت التَّْســجيُل لَ ــِم ِفْق فــي َتْقدي

واِم،  ــدَّ ــَن ســاعاِت ال ــِق .../.../... ِضْم ــْوِم ... الُمواِف ــى َي ــِق  .../.../... َحتّ الُمواِف

ــِة ُظْهــراً. ِمــَن الّســاَعِة العاِشــَرِة َصباحــاً َحتّــى الثّانَِي
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ُشْرِطيُّ الُمرورِ
الَوْحَدُة الثّالِثُة

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

آداِب الَّتي َيِجُب ال�لِْتزاُم بِها في الطَّريِق. ١- نَْذكُُر اأَهمَّ ال�

٢- ما الَمْقصوُد بَِقْوِل الرَّسوِل )�(: »... َوتُميُط ال�أذى َعِن الطَّريِق َصَدَقٌة«؟                  )ُمتََّفٌق َعَلْيِه(

٣- نَُعلُِّل: نَهانا الرَّسوُل )�( َعِن الُجلوِس في الطُُّرقاِت.

ألْعاِب النّاِريَِّة َوالُمَفْرَقعاِت.  أْضراَر النّاِجَمَة َعِن اْسِتْخداِم ال� ٤-  نَُبيُِّن ال�

ِة.  ٥- نَْذكُُر َبْعَض الظَّواِهِر الُمْسَتْهَجَنِة الَّتي انَْتَشَرْت بَِشْكٍل َكبيٍر في الطُُّرِق العامَّ

يَُّة ال�لِْتزاِم بِاآداِب الطَّريِق؟ ٦- ما اأَهمِّ

آتَِيِة: لوكاِت ال� ٧- نَُبيُِّن َراأَْينا في السُّ

 اأ- اأْطفاٍل َيْلَعبوَن َوَسَط الطَّريِق، َوَيْكِسروَن الَمصابيَح.

ِد لِْلُمشاِة. ْيِر في الَمكاِن الُمَحدَّ ب- السَّ

جـ- اْصِطحاِب ِكلاٍب اأْو َحَيواناٍت تُْرِهُب المارََّة.

ِث بَِصْوٍت ُمْرَتِفــــٍع، َواْسِتْخداِم األْفاٍظ نابَِيٍة.  د- التََّحدُّ

 هـ- اإِلْقاِء النُّفاياِت في الطُُّرقاِت.

8- َكْيَف ُيَؤّدي ال�لِْتزاُم بِاآداِب الطَّريِق اإِلى اْسِتْقراِر الُمْجَتَمِع؟ 

ال�ْسِتماُع:

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ
ــِة فــي تاريِخنــا الُمعاِصــِر، ُولـِـَد فــي  أَدبِيَّ ، َوَعَلــٌم ِمــْن اأْعــلاِم النَّْهَضــِة الِفْكِريَّــِة َوال�     َمحمــود َتْيمــور اأديــٌب، َوكاتـِـٌب َقَصِصــيٌّ

ــٍة َشــهيَرٍة.  القاِهــَرِة عــاَم )١89٤م( لِعائَِلــٍة اأَدبِيَّ

راَدِة الَّتــي َتْصَنــُع الُمْســَتحيَل، َوَتَتَمثَّــُل فــي َفـــًتى ُمصــاٍب فــي ِرْجَلْيــِه، لَــْم َيْمَنْعــُه  ــِة َقِضيَّــَة ال�إِ     ُيعالـِـُج الكاتـِـُبَ فــي هــِذِه الِقصَّ

أَمــِل. ألَــِم اإِلــى ال� لَــْت ِمــَن ال� ــْيَر؛ مــا انَْعَكــَس َعلــى حياتـِـِه الَّتــي َتَحوَّ ِتــِه، َفُيْصِبــُح ُشــْرِطيَّ ُمــروٍر ُيَنظِّــُم السَّ ذلـِـَك ِمــْن َتْحقيــِق اأْمِنيَّ
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نَِخَرتاِن: بالَِيتاِن، ُمْفَرُدها نَِخَرٌة.

ُشْرِطيُّ الُمرورِ

ــِبِه  ــى جانِـ ــاِب الِعمــاَرِة، واإل ــواِر ب ــى بِِج ــاً ُمْلًق ــُت اأراُه دائِم كُْن  

ِبــيُّ َحّمــوَدُة... اأصيــَب ُمْنــُذ َحداَثــِة ِســنِِّه  ُعكّاَزتــاِن نَِخرتــاِن. ُهــَو الصَّ

ــْيِر َعلــى َقَدَمْيــِه. بَِشــَلٍل فــي ســاَقْيِه، اأْقَعــَدُه َعــِن السَّ

 َساألُْتُه َيْوماً: ما اأْمِنيَُّتَك في الَحياِة يا َحّموَدُة؟

 َفقاَل دوَن اإَْبطاٍء: اأْن اأكوَن ُشْرِطيَّ ُمروٍر.

- ُشْرِطيَّ ُمروٍر؟!

- نََعْم يا َسيِّدي، ُشْرِطيَّ ُمروٍر.

- َوما َيروقَُك في ُشْرِطيِّ الُمروِر يا َحّمودُة؟

نْيــا كُلُّهــا فــي َقْبَضــِة َيــِدِه. ل� َيْمِلــُك اأَحــٌد َقــْدَر  - مــا َيروقُنــي فيــِه؟ الدُّ

ــِه،  ــُق... انُْظــْر اإلَْي ــُه الحاِكــُم الُمْطَل ــٍر َوُســْلطاٍن.. اإِنَّ ــْن اأْم ــُك ِم مــا َيْمِل

األ� َتِجــُدُه فــي ِوْقَفِتــِه ُمْعَتــِدَل القاَمــِة، شــاِمَخ الهاَمــِة، اأَتَمنّــى اأْن اأِقــَف 

ــاإِذا  ــَذ، َف ــَرُه النّاِف ــِدُر اأْم ــِل، َوُيْص ــاِز الطَّوي ــَدُه ذاَت الُقّف ــُع َي ــُه، َيْرَف ِوْقَفَت

ُك َيْســُكُن فــي ُهــدوٍء! الّســاِكُن َيَتَحــرَُّك فــي انِْطــلاٍق، َواإِذا الُمَتَحــرِّ

َيروقَُك: ُيْعِجُبَك.

الُقّفاُز: لِباُس الَكفِّ ِمْن نَسيٍج 
اأْو ِجْلٍد.
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الَفتى،  َحديِث  اإِلى  َيْسَتِمعوَن  الّسابَِلِة  َبْعُض  َحْولِنا  ِمْن       َواْجَتَمَع 

َوَيْعَجبوَن.

ــلوُل  ــوُل: الَمْش ــَن َيق ــَن الحاِضري ــلاٍم َبْي ــْن ُغ ــْخِرَيٍة ِم ــُة ُس ــْت َصْيَح      َواْرَتَفَع

ــروٍر! ــْرِطيَّ ُم ــَح ُش ــُع اأْن ُيْصِب َيْطَم

     َوَعلا القائُِل بِِضْحَكٍة، َفَتجاَوَبْت في الَمكاِن ِضْحكاٌت َشتّى ِمْن 

ُهنا َوُهناَك.

    َفَصَرَخ َحّموَدُة: َولَِم ل� اأكوُن ُشْرِطيَّ ُمروٍر؟

     َفاأجاَبــُه الُغــلاُم، َوَقــْد َتضاَعَفــْت ُســْخِرَيُتُه، َواْرَتَفــَع َصْوتُــُه: يــا َحْســَرًة َعلــى 

الطَّريــِق، َويــا َخراَبــُه اإْن اأْصَبْحــَت اأنْــَت ُشــْرِطيَّ ُمــروٍر! 

       َوَثَب َحّموَدُة َوْثَبًة َجّباَرًة اأْوَقَفْتُه َعلى َقَدَمْيِه، َوَدَفَع بُِخُطواتِِه َكما 

الُغلاِم،  َعلى  كُلِِّه  بِِجْسِمِه  نَْفَسُه  األْقى  ثُمَّ  الُمعافى،  ليُم  السَّ بِها  َيْدَفُع 

أْرِض، ُمَتقلَِّص الَعَضلاِت. َوَسْرعاَن ما َخاَرْت قُواه، َفَتهاوى َعلى ال�

لَــْت  ٌل َمْلحــوٌظ، َتَبدَّ     ُمْنــُذ تِْلــَك الحاِدَثــِة، َطــَراأ َعلــى َحّمــوَدَة َتَحــوُّ

َبشاَشــُتُه َجهاَمــًة، َولَــْو نََطَقــْت نََظراتُــُه لََعبَّــَرْت َعْن َصلاَبٍة َوِعنــاٍد َوتْصميٍم.

أْوقــاَت الَّتــي َتْهــَداأ فيهــا       كُْنــُت اأْرقُُبــُه فــي ِخْفَيــٍة... َفاألَْفْيُتــُه َيَتَخيَّــُر ال�

ــْيُر؛ لَِكــْي َيقــوَم بُِمحاَول�تـِـِه فــي َســبيِل َتْقويــِم ســاَقْيِه،  الَحَرَكــُة،  َوَيْنــُدُر فيهــا السَّ

َوالتَّحاُمــِل َعلــى نَْفِســِه، بـِـاأْن َيْخُطــَو، دوَن اْعِتمــاٍد َعلــى ُعكّاَزَتْيــِه. َويــا لَهــا ِمــْن 

ــَدٍة َواْحِتمــاٍل!  ــَرٍة َوُمجالَ ــي ُمصاَب ــها ف ــارٍة كاَن ُيماِرُس ُمحــاَول�ٍت َجّب

أيـّـاِم اأيّاٌم...َوفوِجْئــُت        َوتاَبــَع )َحّمــوَدُة( َتجاِرَبــُه َوُمحاَول�تـِـِه، َوَمــرَّْت َبْعــَد ال�

بــاً  بـِـِه َيْلقانــي بِبــاِب الِعمــاَرِة، دوَن ُعكّاَزَتْيــِه... اأْقَبــَل َعَلــيَّ بــادَي الَبشاَشــِة، ُمَرحِّ

ــا  ــَتطيُع )اأيُّه ــي اأْس ٍم، َولَْيَتن ــدُّ ــْن َتَق ــا اأصــاَب ِم ــُه لِم ــٍب، َفَهنَّاأْتُ ــَل َتْرحي ــي اأْجَم ب

القــاِرُئ( اأْن اأْدُعــَوَك اإِلــى الُجلــوِس َمعــي، اإَِذْن لََراأْيــَت شــابّاً فــاِرَع القاَمــِة، راِفــَع 

ــاإِذا  ــُه، َف ــَلاأِ اأماَم ــى الَم ــِذ َعل ــِرِه النّاِف ــَو ُيْلقــي بِاأْم ــِميٍَّة، َوُه ــٍة َرْس ــي ُحلَّ ــِة، ف الهاَم

ُك َيْســُكُن فــي ُهــدوٍء، اإِنَّــه َحّمــوَدُة  الّســاِكُن َيَتَحــرَُّك فــي انِْطــلاٍق، َواإِذا الُمَتَحــرِّ

ُشــْرِطيُّ الُمــروِر.
)محمود تيمور، ِبَتَصرُّف(

خاَرْت: َضُعَفْت.

الّسابَِلُة: الُمشاُة.

َجهاَمٌة: ُعبوٌس.

فاِرٌع: َطويُل القاَمِة.
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

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

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، وبـ )ل�( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

نْيا تُْصِبُح في َقْبَضِتِه.   )       ( أنَّ الدُّ اأ- َتَمنّى َحّموَدُة اأْن ُيْصِبَح ُشْرِطيَّ ُمروٍر؛ لِ�

ب- َتراَجَع َحّموَدُة َعْن َتْحقيِق َهَدِفِه؛ بَِسَبِب ُسْخِرَيِة الحاِضريَن ِمْنُه.   )       (

ِة بِحاَجٍة ِمنّا اإِلى اْهِتماٍم َوَتْشجيٍع.   )       ( ج- َذوو ال�ْحِتياجاِت الخاصَّ

نْساُن اأْهداَفُه.     )       ( ُق ال�إِ راَدِة، ُيَحقِّ د- بِالتَّْصميِم َوال�إِ

ِة؟ ئيَسُة في الِقصَّ ْخِصيَُّة الرَّ ٢-    َمِن الشَّ

٣-  نَِصُف َشْخِصيََّة َحّموَدَة، َكما َرَسَمها الكاتُِب َمحمود َتْيمور، َقْبَل اأْن َيَتعافى.

ٌل َمْلحوٌظ«؟  ٤-  ما الحاِدَثُة الَّتي اأشاَر اإِلَْيها الكاتُِب في َقْولِِه: »ُمْنُذ تِْلَك الحاِدَثِة، َطَراأ َعلى َحّموَدَة َتَحوُّ

ُح ذلَِك؟ راَدتِه؟ نَُوضِّ   ٥- َهِل اْسَتجاَبْت ساقا َحّموَدَة لِ�إِ

ْيَر دوَن ُعكّاَزَتْيِن؟  ٦- ماذا َفَعَل َحّموَدُة َبْعَد اأِن اْسَتطاَع السَّ

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

آتَِيِة: لوكاِت ال� ١- نَُبيُِّن َراأَْينا في السُّ

اأ- َشْخٌص لََدْيِه اإِعاَقٌة في َجَسِدِه، َولِكنَُّه َيْحِرُص َعلى اإِْكماِل َتْعليِمِه.

موا لَُه الُمساَعَدَة، َواأْوَصلوُه اإِلى َبْيِتِه. ب- ِفْتَيٌة َراأْوا َشْخصاً َضريراً، َفَقدَّ

ج- َرُجٌل َيْفِقُد اإِْحدى ِرْجَلْيِه، َوَيتَِّكُئ َعلى َعًصا، َوَيْسَخُر ِمْنُه َبْعُض النّاِس.

عاَقِة. ُم الُمساَعَدَة لَِذوي ال�إِ نْشاِء َجْمِعيٍَّة تَُقدِّ د- ِرجاٌل َونِساٌء َيَتعاَونوَن ل�إِ

٢- ما الَّذي اأْعَجَبنا في َشْخِصيَِّة َحّموَدَة؟

ِة ُشْرِطيِّ الُمروِر؟ روُس الُمْسَتفاَدُة ِمْن ِقصَّ ٣- ما الدُّ

نْيا كُلُّها في َقْبَضِة َيِدِه(. ُح َجماَل التَّْصويِر في ِعباَرِة: )الدُّ ٤- نَُوضِّ
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ثالِثاً- 

ْرِس ما َياأْتي: ١- نَْسَتْخِرُج ِمَن الدَّ

اأِْس، َقْفَزًة(.     اأ- ُمراِدَف )راِفَع الرَّ

ٌد(.     ب- ِضدَّ َكِلَمِة )ُمَتَمدِّ

٢- نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

      اأ- َولَْو نََطَقْت نََظراتُُه لََعبََّرْت َعْن َصلاَبٍة َوِعناٍد َوَتْصميٍم.

    ب- هذا الَمْنِزُل َتْصميُمُه رائٌِع.
  

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ِمَن ال�أْفعاِل النّاِسَخِة: كاَن َواأَخواتُها

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

كاَن الحاِكــُم ُمتَِّفقــاً َمــَع ال�ْقِتصاِديّيــَن َعلــى اأنَّ التَّكاُمــَل ال�ْقِتصــاِديَّ َحقيَقــٌة ماثَِلــٌة، َومــا زاَل    

أنَّ  ؛ لِ� الحاِكــُم ُمْؤِمنــاً بِاأنَّــُه َضــروَرٌة ل�ِزَمــٌة، َول� ُبــدَّ اأْن ُيَتْرَجــَم اإِلــى ســوٍق تُْســِهُم فــي بِنــاِء ال�ْقِتصــاِد الَوَطِنــيِّ

ــَم كُلَّــُه صــاَر ِكيانــاً واِحــداً، َفَقــْد اأْضَحــِت الُمْنَتجــاُت َســْهَلَة الُوصــوِل اإِلــى كُلِّ الُمْســَتْهِلكيَن، لِــذا ل�  العالَ

ــِد؛ لَِيَظــلَّ الَوَطــُن ُمحاِفظــاً َعلــى ُمْســَتواُه لِلَّحــاِق بَِرْكــِب التَّنافُــِس. نْتــاِج الَجيِّ ُبــدَّ ِمــَن ال�ْهِتمــاِم بِال�إِ

نَــٍة ِمــْن ُمْبَتــَداأ َوَخَبــٍر، َول�  أْفعــاَل الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط َدَخَلــْت َعلــى ُجَمــٍل اْســِميٍَّة، ُمَكوَّ نُلاِحــُظ اأنَّ ال�  

َيْكَتِمــُل َمْعناهــا بِال�ْســِم الَمْرفــوِع َبْعَدهــا، َبــْل َتْحتــاُج اإِلــى مــا ُيْكِمــُل َمْعناهــا )الَخَبــِر(؛ لِذلـِـَك تَُســّمى هــِذِه 

أْفعــاُل اأْفعــال�ً ناِقَصــًة. َواإِذا نََظْرنــا اإِلــى َحَرَكــِة اْســِمها َوَخَبِرهــا، َوَجْدنــا اأنَّهــا َقــْد َغيَّــَرْت اإِْعــراَب الَخَبــِر ِمــَن  ال�

أْفعــاُل اأْفعــال�ً ناِســَخًة. ْفــِع اإِلــى النَّْصــِب؛ لِذلِــَك تَُســّمى هــِذِه ال� الرَّ
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َنماِذُج اإِْعراِبيٌَّة:  

    ١- كاَن الجاِحُظ كاتِباً.

        كاَن: ِفْعٌل ماٍض ناِقٌص، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ         الجاِحُظ: اْسُم كاَن َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

        كاتِباً: َخَبُر كاَن َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.

    ٢- اأْصَبَح كُلُّ َشْيٍء ُمْبَتِهجاً بِالعيِد.

         اأْصَبَح: ِفْعٌل ماٍض ناِقٌص، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح الظّاِهِر َعلى اآِخِرِه.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ : اْسُم اأْصَبَح َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ       كلُّ

     ُمْبَتِهجاً: َخَبُر اأْصَبَح َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.

ألْعاُب النّاِريَُّة ظاِهَرًة ُمْقِلَقًة.     ٣- باَتِت ال�

، ل�  باَتِت: باَت: ِفْعٌل ماٍض ناِقٌص، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح الظّاهِر على اآخِرِه، َوالتّاُء لِلتَّاأْنيِث: َحْرٌف َمْبِنيٌّ
ْعراِب. َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ

َنْسَتْنِتُج:

- كاَن َواأَخواتُهــا اأْفعــاٌل ناِقَصــٌة ناِســَخٌة، َتْدُخــُل َعلــى الُجْمَلــِة ال�ْســِميَِّة، َفَتْرَفــُع الُمْبَتــَداأ، َوُيَســّمى 

اْســَمها، َوَتْنِصــُب الَخَبــَر، َوُيَســّمى َخَبَرهــا.

، باَت، ما زاَل، ما داَم، لَْيَس، صاَر(. - ِمْن اأَخواِت كاَن: )اأْصَبَح، اأْضحى، اأْمسى، َظلَّ

ــَع  ــاُج َم ــْل َتْحت ــِة، َب ْتمــاِم َمْعنــى الُجْمَل أْفعــاُل الَّتــي ل� َتْكَتفــي بَِمْرفوِعهــا؛ ل�إِ ــَي ال� أْفعــاُل النّاِقَصــُة: ِه - ال�

ــى َمْنصــوٍب. الَمْرفــوِع اإِل

أْفعــاُل النّاِســَخُة: ل� ُيْمِكــُن ِصياَغــُة ُجْمَلــٍة ِمْنهــا َوِمــْن َمْرفوِعهــا، َبــْل ل� ُبــدَّ ِمــْن اإِضاَفــِة الَمْنصــوِب َكــْي  - ال�

َيْكَتِمــَل الَمْعنــى، َفُيْصِبــُح الُمْبَتــَداأ اْســماً َمْرفوعــاً لَهــا، َوالَخَبــُر َخَبــراً َمْنصوبــاً لَهــا.

فائَِدتاِن ُلَغِويَّتاِن: 
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ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ألْعاُب: اْسُم باَت َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ      ال�

     ظاِهَرًة: َخَبُر باَت َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.

أمُل موجوداً.  ٤- ما زاَل ال�

عراب. ما: حرُف نفٍي، مْبنيٌّ على الّسكوِن، ل� محلَّ له ِمَن ال�إِ

زاَل: ِفْعٌل ماٍض ناِقٌص، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح الظّاهِر على اآخِرِه.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ أمُل: اْسُم ما زاَل َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ ال�

موجوداً: َخَبُر ما زاَل َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.

التَّْدريباُت

ل�ً- نَُعيُِّن كاَن َواأَخواتِها، َونَُبيُِّن اْسَم كُلٍّ ِمْنها َوَخَبَرُه: اأوَّ

١- قاَل َتعالى: »ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  «          )النَّْحُل: ٥8(

٢- َواإِذا كانَِت النُّفوُس ِكباراً     َتِعَبْت في ُمراِدها ال�أْجساُم                       )المتنبي( 

٣- اأْصَبَح التِّْلفاُز َضْيفاً ُمقيماً.

٤- َيْحَتِرُمَك النّاُس ما ُدْمَت َكريَم الُخلُِق.

٥- لَْيَس التََّكبُُّر َمْحموداً.

٦- ما زالَِت الزَّكاُة َحّلاً لَِمْساألَِة الَفْقِر.

آتَِيِة، َونُْجري التَّْغييَر الّلاِزَم َعَلْيها: ثانِياً- نُْدِخُل كاَن اأْو اإِْحدى اأْخواتِها َعلى الُجَمِل ال�ْسِميَِّة ال�

أْسَرُة الَعَربِيَُّة ُمَتماِسَكٌة. ١- ال�

ٌم َعلى الماِل. ٢- الَعْقُل ُمَقدَّ

٣- الَمْسِجداِن واِسعاِن.

باُب اأَمُل الُمْسَتْقَبِل. ٤- الشَّ

كوَن بُِكلِّ ِشْبٍر ِمْن اأْرِضِهْم. ٥- الِفَلْسطينّيوَن ُمَتَمسِّ

٦- الُقْدُس َزْهَرُة الَمدائِِن.
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آتَِيَة اأْخباراً لِكاَن، اأْو اإِْحدى اأَخواتِها في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:  أْسماَء ال� ثالِثاً- نَْجَعُل ال�

١- باِرٌد:      ____________________

٢- عاِدل�ِن:   ____________________

٣- صاِمدوَن:  ____________________

رابِعاً- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

١- اأْصَبَح العالَُم َقْرَيًة َصغيَرًة.

٢- كاَن الَمْسِجُد ال�أْقصى ِقْبَلَة الُمْسِلميَن ال�أولى.

٣- اأْمسى الُمَتخاِصماِن ُمَتصالَِحْيِن.

٤- ما زاَل ال�ْحِتلاُل ُمَتَغْطِرساً.

ْملاُء:  ال�إِ

َفِة في الِفْعِل الثُّلاثِيِّ ِكتاَبُة ال�ألِِف الُمَتَطرِّ

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ الَكِلَمَتْيِن اللََّتْيِن َتْحَت ُكلٍّ ِمْنُهما َخطٌّ فيما َياأْتي:

نَّــُه َضعيــٌف فــي هــذا الَكــْوِن الَفســيِح. َفــاإِذا َراأى فــي  نْســاِن، َواْرَتَفَعــْت َمكانَُتــُه، َفاإِ َوَمْهمــا َعــلا َمْرَكــُز ال�إِ  

َم لَــُه الَعــْوَن. اأْثنــاِء َســْيِرِه عاِجــزاً، اأْو َشــْيخاً، اأْو اأْعمــى، اأْو ُمْحتاجــاً اإِلــى ُمســاَعَدٍة، َوَجــَب َعَلْيــِه اأْن ُيَقــدِّ

نُلاِحــُظ اأنَّ الَكِلَمَتْيــِن )َعــلا، َراأى( جاَءتــا ِفْعَلْيــِن ثُلاثِيَّْيــِن، ُخِتــَم كُلٌّ ِمْنُهمــا بِاألـِـٍف، َفالِفْعــُل )َعــلا( ِفْعــٌل   

أنَّ اأْصَلهــا واٌو، َواأنَّ الِفْعــَل )َراأى( ِفْعــٌل مــاٍض، جــاَءِت  ألـِـُف قائَِمــًة )ا(؛ لِ� مــاٍض، ُمضاِرُعــُه )َيْعلــو(؛ لـِـذا جــاَءِت ال�

أنَّ اأْصَلهــا يــاٌء، َتْظَهــُر فــي الِفْعــِل ِعْنــَد اإِْســناِدِه اإِلــى َضميــِر  ألـِـُف فيــِه َعلــى َشــْكِل اليــاِء َغْيــِر الَمْنقوَطــِة )ى(؛ لِ� ال�

ــُت(. ــِل: )َراأْي ٍك، ِمْث ــٍع ُمَتَحــرِّ َرْف
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آتَِيِة: أْفعاِل الُمضاِرَعِة ال� ل�ً- نَْكُتُب الِفْعَل الماِضَي ِمَن ال� اأوَّ

َيْلهو:    ـــــــــــــــــــــــــ.   َياأْتي:  ـــــــــــــــــــــــــ.    َيْغفو:  ـــــــــــــــــــــــــ.   

َيْسقي:  ـــــــــــــــــــــــــ. َيْهدي: ـــــــــــــــــــــــــ.     َيْسهو: ـــــــــــــــــــــــــ.     

ْكِل: أْفعاَل الثُّلاثِيََّة الَمْختوَمَة بِاألٍِف، ثُمَّ نَُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِتها بِهذا الشَّ آتي ال� ثانِياً- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ال�

، َفالنَّهــاُر َقــِد انَْقضــى، َوَشــَبُح اللَّْيــِل َقــْد َبــدا، َمــْن ذا الَّــذي َثنــى َعَلْيــَك اأْطــراَف النُّعــاِس                »انَْهــْض يــا ُبَنــيَّ
ــَم  ــَلاأ العالَ ــِه؛ لَِيْم ــُل الَّــذي َخطــا اأولــى ُخُطواتِ - الطِّْف ــيَّ ــا ُبَن ــَت -ي ــى ُرْحــَت َتِغــطُّ فــي ُســباٍت َعميــٍق؟ اأنْ َحتّ

بِاأْســِرِه. اأنْــَت فُــؤادي الَّــذي َصحــا َعلــى َصْوتـِـَك اللَّطيــِف، َفاأنــا الَيــْوَم اأرى الُعْمــَر فيــَك...« 

ْملاِء، ناصيف يّمين( ُل في ال�إِ )الُمْعَجُم الُمَفصَّ

ْملائِيَُّة التَّْدريباُت ال�إِ

اإِضاَءٌة اإِْملائِيٌَّة:  

أْفعاِل الثُّلاثِيَِّة: ألُِف في اآِخِر ال� - تُْكَتُب ال�

١- األِفاً قائَِمًة، اإِذا كاَن اأْصلُها واواً، ِمْثُل: )َزها، َجفا، َرجا، َصفا(.

٢- ياًء َغْيَر َمْنقوَطٍة، اإِذا كاَن اأْصلُها ياًء، ِمْثُل:)َقضى، نَهى، َسرى، َثنى(.

ألِِف في الِفْعِل الثُّلاثِيِّ ِمْن ِخلاِل:   -  ُيْعَرُف اأْصُل ال�

ْتياِن بُِمضاِرِع الِفْعِل، ِمْثِل: )َرجا: َيْرجو، َمشى: َيْمشي(. ١- ال�إِ

ٍك، ِمْثِل: )َراأى: َراأْيُت، َسعى: َسَعْيُت، َدنا: َدنَْوُت(. ٢- اإِْسناِد الِفْعِل اإِلى َضميِر َرْفٍع ُمَتَحرِّ

ْتياِن بِالَمْصَدِر، مثل: َسعى: َسْعياً. ٣- ال�إِ

حيَحِة اإِْملائِّياً ِمّما َبْيَن الَقْوَسْيِن:  ثالِثاً– نَْمَلاأ الَفراَغ بِالَكِلَمِة الصَّ

١-_____ اأبي َمْنِزل�ً َكبيراً. )َبنى، َبنا(

ْن اأساَء اإِلَْيِه. )َعفى، َعفا( ٢-_____ الُمْحِسُن َعمَّ

٣-_____ الرَُّجُل َيْبَحُث َعْن لُْقَمِة َعْيِشِه. )َمضى، َمضا(

ٌد ِمَن الحاِدِث. )نَجى، نَجا( ٤-_____ ُمَحمَّ

٥-_____ اللّهُ ُ الِبلاَد َغْيثاً. )َسقا، َسقى(
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: الَخطُّ

آتَِيِة: أْفعاِل ال� ألِِف الُمناِسَب )ا، ى( في اآِخِر ال� رابِعاً– نَْكُتُب َشْكَل ال�

 َرو_____    َجنـ_____   َغز_____   َكو_____  َرنـ_____     َجر_____ 

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

نُعيُد َتْرتيَب الَعناِصِر ال�آتَِيِة ِبَشْكٍل َصحيٍح؛ لَِتْكويِن اإِْعلاٍن:

آتَِيِة: روِط ال� َوْفَق الشُّ

َعْن حاَجِتها لَِتْنظيِم بازاٍر لِْلَمْنتوجاِت النِّْسِويَِّة،

َيْوَم ... الُمواِفَق .../ .../ ... م َحتّى َيْوِم ... الُمواِفِق .../ .../ ...م

َتْنظيُم بازاٍر لِْلَمْنتوجاِت النِّْسِويَِّة.

تُْعِلُن ِوزاَرُة ُشؤوِن الَمْراأِة ِضْمَن َفّعالِّياِت الثّاِمِن ِمْن اآذاَر - َيْوِم الَمْراأِة العالَِميِّ 

الّساَعَة العاِشَرَة َصباحاً 

 ، في َمديَنِة البيَرِة - َمْرَكِز َبلِدنا الثَّقاِفيِّ

روِط، َوُمَتَطلَّباِت الَعَمِل.     -  لَْن َيِتمَّ النََّظُر في الُعروِض َغْيِر الُمْسَتْوِفَيِة لِلشُّ

    - اآِخُر َمْوِعٍد لِلتَّْقديِم َيْوُم ... الُمواِفُق.../ .../ ....م، لِغاَيِة الّساَعِة...:... َصباحاً.

    - َتْسليُم الُعروِض الَفنِّيَِّة َوالمالِيَِّة ُمْنَفِصَلًة في َظْرَفْيِن ُمْغَلَقْيِن، َوَمْختوَمْيِن اإِلى َمَقرِّ ِوزاَرِة  

داِريَِّة َوالمالِيَِّة.       ُشؤوِن الَمْراأِة في البيَرِة - البالوِع - َعماَرِة َمكََّة - الّشؤوِن ال�إِ

اإِْعلان

َعْن حاَجِتها لَِتْنظيِم بازاٍر لِْلَمْنتوجاِت النِّْسِويَِّة،
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َنْسَتِمُع اإلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )ِمْن ُمَذكِّراِت اأْسير(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة: 

(؟  أْسيِر )كاتِِب النَّصِّ ْهيونِيُّ َعلى ال� ُة الَّتي َحَكَم بِها ال�ْحِتلاُل الصِّ ١- ما الُمدَّ

َثْت ِقَصُص ال�أْسرى في ِسْجِن )َشطََّة(؟  ٢- َعمَّ َتَحدَّ

٣- ما الِفْكَرُة الَّتي َتَبنّاها َبْعُض ال�أْسرى في ِسْجِن )َشطََّة(؟

ْجِن؟ أْسرى انِْتزاَع َبلاِط ُغْرَفِة السِّ ٤- َكْيَف اْسَتطاَع َبْعُض ال�

أْسرى اأْثناَء الَحْفِر؟ ٥- بَِم َتَسلَّح ال�

ّجاِن؟ ٦- َكْيَف اْسَتطاَع ال�أْسرى الَّذيَن َحَفروا النََّفَق ِخداَع السَّ

ْسَمْنِت؟ ُة ِفْعِل ال�أْسرى الَّذيَن َحَفروا النََّفَق ِعْنَدما َتفاَجؤوا بَِطَبَقٍة اأْخرى ِمَن ال�إِ ٧- ما َردَّ

ّياِت التُّراِب؟ 8- َكْيَف َتَخلََّص ال�أْسرى الَّذيَن َحَفروا النََّفَق ِمْن َكمِّ

9- َعلاَم َيُدلُّ َحْفُر ال�أْسرى َسْبَعَة اأْمتاٍر َعْرِضّياً في النََّفِق؟

َم ال�أْسرى َعلى َحْفِر النََّفِق كُلَّ هذا التَّْصميِم؟ ١٠- لِماذا َصمَّ

أْبطاِل. ١١- نَُعبُِّر َعْن ُشعوِرنا تُجاَه ال�أْسرى ال�

ال�ْسِتماُع:

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ
ــِم  ــوِك ال�أعاِج ــى ُمل ــوا اإِل ــَن ُبِعث ــٍد )�( الَّذي ــْهِميُّ اأَحُد َصحاَبِة النَِّبيِّ ُمَحمَّ ــَة السَّ ــُن ُحذاَف ــِه ْب ــُد اللّ َعْب  

ْســلاِم. َوفــي َعْهــِد ُعَمــَر ْبــِن الَخطـّـاِب )�(، َخــَرَج َمــَع َجْيــِش الُمْســِلميَن؛ لُِمحاَرَبــِة  بَِرســائَِل َتْدعوُهــْم اإِلى ال�إِ

ـَي َســَنَة َثــلاٍث َوَثلاثيــَن لِْلِهْجــَرِة.  الــّروِم في بِــلاِد الّشــاِم، َواأِســَر ِعْنَدُهــْم. تُُوفِـّ

ْهِميُّ َعْبُد اللِّه بُن ُحذاَفَة السَّ

اِبعُة الَوْحَدُة الرَّ
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َتناهى: َبَلَغ َسْمَعُه. 

َظِفروا بِِه: َتَمكَّنوا ِمْنُه.

َخلَّْيُت َسبيَلَك: اأْطَلْقُت َسراَحَك.

ْهِميُّ َعْبُد اللِّه بُن ُحذاَفَة السَّ

ــَعَة  ــَنِة التّاِس ــي السَّ ــِن الَخطّاِب )�( ف ــَر ْب ــِة ُعَم ــي ِخلاَف ف  

َعْشــَرَة لِْلِهْجــَرِة، َبَعــَث ُعَمــُر َجْيشــاً لَِحــْرِب الــّروِم، فيــِه َعْبــُد اللـّـِه اْبــُن 

ــاُر  ــِه اأْخب ــْت اإِلَْي ــْد َتناَه ــّروِم َق ــُم ال ــُر َعظي ، َوكاَن َقْيَص ــْهِميُّ ــَة السَّ ُحذاَف

يمــاِن، َوُرســوِخ  ـْوَن بِــِه ِمــْن ِصــْدِق ال�إ ُجْنــِد الُمْســِلميَن، َومــا َيَتَحلَـّ

الَعقيــَدِة، َواْســِتْرخاِص النَّْفــِس فــي َســبيِل اللـّـِه َوَرســولِِه، َفاأَمــَر ِرجالَــُه اإِذا 

َظِفــروا بِاأســيٍر ِمــْن اأْســرى الُمْســِلميَن اأْن َياأْتــوُه بـِـِه َحّيــاً. َوشــاَء اللـّـه ُ اأْن 

َيَقــَع الَبَطــُل اأســيراً فــي اأْيــدي الــّروِم، َفَحَملــوُه اإِلــى َمِلِكِهــْم، َوقالــوا لَــُه: 

ـــٍد الّسابِقيَن اإِلــى ديِنــِه َقــْد َوَقــَع اأســيراً فــي  اإِنَّ هــذا ِمْن اأْصحــاِب ُمَحمَّ

ــِه. ــاَك بِ ــا، َفاأَتْين اأْيدين

نََظــَر َمِلــُك الــّروِم اإِلــى َعْبــِد اللـّـه ِ َطويــلاً، ثـُـمَّ بــاَدَرُه قائـِـلاً: اإِنـّـي   

اأْمــراً.     َعَلْيــَك  اأْعــِرُض 

- قاَل: َوما ُهَو؟ 

َفَعْلــَت َخلَّْيــُت َســبيَلَك،  ْن  َفــاإِ َتْتــُرَك ديَنــَك،  اأْن  َعَلْيــَك  اأْعــِرُض   -
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َواأْكَرْمــُت َمْثــواَك، َفقــاَل َعْبــُد اللـّـه ِ فــي َحــْزٍم َواأنََفــٍة َوَثبــاٍت: َهْيهــاَت، 

ــِه. ــي اإِلَْي ــا َتْدعونَن ٍة ِمّم ــرَّ ــَف َم ــيَّ األْ ــبُّ اإِلَ أَح ــْوَت َل� اإِنَّ الَم

ْن اأَجْبَتنــي اإِلــى مــا اأْعِرُضــُه  ــاإِ أراَك َرُجــلاً َشــْهماً، َف َفقــاَل َقْيَصــُر: اإِنـّـي َل�

ــــَم ال�أســيُر  َعَلْيــَك اأْشــَرْكُتَك فــي اأْمــري، َوقاَســْمُتَك ُســْلطاني، َفَتَبسَّ

الُمَكبَّـــــُل بُِقيــوِدِه، َوقــاَل: َواللّــهِ ، لَــْو اأْعَطْيَتنــي َجميــَع مــا َتْمِلــُك، 

ــَة  ــٍد َطْرَف ــ ــِن ُمَحمَّ ــْن دي ــَع َع ــى اأْن اأْرِج ــَرُب َعل ــُه الَع ــا َمَلَكْت ــَع م َوَجمي

ــُت. ــا َفَعْل ــٍن م َعْي

َفقاَل َقْيَصُر: اإَِذْن اأْقُتَلَك. 

ــْم َيَتراَجــْع َعــْن َمْوِقِفــِه  ــِه َفُصِلــَب، َفَل ــمَّ اأَمــَر بِ ــَت َومــا تُريــُد. ثُ قــاَل: اأنْ

ْيــُت، َوُرِفَعــْت َعلــى  قيــَد اأنُْمَلــٍة، ثـُـمَّ َدعــا بِِقــْدٍر َعظيَمــٍة، َفُصــبَّ فيهــا الزَّ

ــَر  ــِلميَن، َفاأَم ــرى الُمْس ــْن اأْس ــيَرْيِن ِم ــا بِاأس ــمَّ َدع ــْت، ثُ ــى َغَل ــاِر َحتّ النّ

بِاأَحِدِهمــا اأْن ُيْلقــى فيهــا َفاألِْقــَي، ثـُـمَّ الَْتَفــَت اإِلــى َعْبــِد اللـّـهِ ، َوَدعــاُه اإِلــى 

َتــْرِك ديِنــِه ِمــْن َجديــٍد، َفــكاَن اأَشــدَّ اإِبــاًء ِمــْن َقْبــُل.

       َفَلّمــا َيِئــــَس ِمْنــُه، اأَمــَر بِــِه اأْن ُيْلقــى فــي الِقــْدِر الَّتي األِْقــَي 

ــَر  ــاُل َقْيَص ــاَل ِرج ــاُه، َفق ــْت َعين ــِه، َدَمَع ــَب بِ ــا ُذِه ــا صاِحُبُه، َفَلّم فيه

 ، َّــُه َقــْد َبكــى، َفَظــنَّ اأنَّــُه خــاَف َوَجــِزَع، َوقــاَل: ُرّدوُه اإِلَــيَّ لَِمِلِكِهــْم: اإِن

ــَض  ــٍد، َفَرَف ــْن َجدي ــِه ِم ــْرَك ديِن ــِه َت ــَرَض َعَلْي ــِه، َع ــَن َيَدْي ــَل َبْي ــا َمثُ َفَلّم

ـذي اأْبــكاَك اإَِذْن؟!  الَعــْرَض، َفقــاَل: َوْيَحــَك، َفمــا الَـّ

ــْدِر،  ــِذِه الِق ــي ه آَن ف ــى ال� ــي نَْفســي: تُْلق ــُت ف ــي قُْل ــي اأنّ ــاَل: اأْبكان ق

ــي  ــا ف ــَدِد م ــي بَِع ــوَن ل ــتهي اأْن َيك ــُت اأْش ــْد كُْن ــَك، َوَق ــُب نَْفُس َفَتْذَه

َجَســدي ِمــْن َشــْعٍر اأنْفــاٌس تُْلقــى كُلُّهــا فــي هــِذِه الِقــْدِر فــي َســبيِل اللـّـِه.

ــَل َراأِْســَي، َواأَخلِّــَي َعْنــَك؟ َفقــاَل  َفقــاَل الطّاِغَيــُة َقْيَصــُر: َهــْل لَــَك اأْن تَُقبِّ

لَــُه َعْبــُد اللـّـهِ : َوَعــْن َجميــِع اأْســرى الُمْســِلميَن اأْيضــاً. 

َمْثواَك: َمْنِزلَُتَك.
ٌة، َوَحِميٌَّة.  اأنََفٌة: ِعزَّ

َهْيهاَت: اْسُم ِفْعٍل ماٍض، بَِمْعنى 
)َبُعَد(.

ــُدلُّ َعلــى  ــٍن: لَْمَحــٌة، َوَت ــُة َعْي َطْرَف
ــْرَعِة. السُّ

ْصَبِع. قيَد اأنُْمَلٍة: ِمْقداَر َطَرِف ال�إِ

اإِباٌء: َرْفٌض.

َجِزَع: َقِلَق.

َوْيَحَك: َكِلَمُة َزْجٍر.

الطّاِغَيُة: َشديُد الظُّْلِم.
ـَي َعْنــَك: اأْتــُرَكَك َوَشــاأْنََك،  اأَخلِـّ

ــَرَك.  ــكَّ اأْس اأفُ
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قاَل: َوَعْن َجميِع اأْسرى الُمْسِلميَن. ثُمَّ َدنا ِمْنُه، َوَقبََّل َراأَْسُه، َفَخلّى َعْنُه، َوَعْن َجميِع اأْسرى الُمْسِلميَن.

ــروِر،  َوِعْنَدمــا َقــِدَم َعْبــُد اللـّـه ِ َعلــى ُعَمــَر ْبــِن الَخطّــاِب )�( َواأْخَبــَرُه َخَبــَرُه، ُســــرَّ بـِـِه الفــاروُق اأْعَظــَم السُّ

ــَل َراأَْس َعْبــِد اللـّـهِ  ْبــِن ُحذاَفــَة، َواأنــا اأْبــَداأ بِذلـِـَك،  أْســرى قــاَل: َحــقٌّ َعلــى كُلِّ ُمْســِلٍم اأْن ُيَقبِّ َولَّمــا نََظــَر اإِلــى ال�

ــَل َراأَْســُه. ثُــمَّ قــاَم، َوَقبَّ

ْسلاِميَِّة، ِبَتَصرٍُّف(                           )َمْوسوَعُة النّاُبْلِسيِّ لِلُعلوِم ال�إِ

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

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

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

َنِة الّساِدَسِة لِْلِهْجَرِة.    )       (  ْهِميُّ في الَجْيِش الَّذي ُبِعَث في السَّ اأ- كاَن َعْبُد اللِّه ْبُن ُحذاَفَة السَّ

ب-  َعَرَض َقْيَصُر الّروِم َعلى َعْبِد اللِّه ْبِن ُحذاَفَة َتْرَك ديِنِه.         )       (

ج- لَْم َيَتراَجْع َعْبُد اللِّه ْبُن ُحذاَفَة َعْن ديِنِه َطْرَفَة َعْيٍن.         )       (

)       (      . ْيِت الَمْغِليِّ د- ِعْنَدما َيِئَس َقْيَصٌر ِمْن َعْبِد اللِّه، اأَمَر ِرجالَُه اأْن ُيْلقوُه في ِقْدِر الزَّ

هـ- َرَفَض َعْبُد اللِّه اأْن ُيَقبَِّل َراأَْس َقْيَصٍر، َفقاَم َقْيَصٌر بِاإِْعداِم اأْسرى الُمْسِلميَن.       )       (

َب بِالفاروِق ُهَو ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعزيِز، َرِحَمُه اللُّه.       )       ( و-  الَخليَفُة الَّذي لُقِّ

ْهِميُّ ِعْنَدما َعَرَض َعَلْيِه َقْيَصٌر َتْرَك ديِنِه؟ َم َعْبُد اللِّه السَّ ٢- لِماذا َتَبسَّ

٣- ما التَّْهديداُت الَّتي اأْطَلَقها َقْيَصٌر لَِعْبِد اللّه ِ؟

٤- لِماذا َظنَّ َقْيَصُر اأنَّ َعْبَد اللِّه خاَف، َوَجِزَع؟ 

٥- ما الَعْرُض الَّذي َقِبَلُه َعْبُد اللّه ِِ؟ َولِماذا َقِبَلُه؟ 

٦- ما الَقْوُل الَمْشهوُر الَّذي قالَُه الفاروُق َبْعَد َعْوَدِة َعْبِد اللّهِ ، َواأْسرى الُمْسِلميَن اإِلى ِدياِرِهْم سالِميَن؟  

ُح َجماَل التَّصويِر في ِعباَرِة: )اْسِتْرخاُص النَّْفِس في َسبيِل اللّهِ  َوَرسولِِه(. ٧- نَُوضِّ
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آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

؟  ْهِميِّ ١- َكْيَف نََتَصرَُّف لَْو كُنّا َمكاَن َعْبِد اللّه ْبِن ُحذاَفَة السَّ

ُح ذلَِك. ْهيونِيُّ األْواناً ِمَن الَعذاِب بَِحقِّ ال�أْسرى َوال�أسيراِت في ُسجونِِه، نَُوضِّ ٢- َيْسَتْخِدُم ال�ْحِتلاُل الصِّ

ْسلاِم، َوال�أْسرى ِعْنَد َغْيِر الُمْسِلميَن. ٣- نُواِزُن َبْيَن ُمعاَمَلِة ال�أْسرى في ال�إِ

؟ روُس الُمْسَتفاَدُة ِمْن هذا النَّصِّ ٤- ما الدُّ

ُحُهما.  ٥-  اْسَتْخَدَم َقْيَصُر نَْوَعْيِن ِمَن الَعذاِب بَِحقِّ َعْبِد اللّهِ ، َواأْسرى الُمْسِلميَن، نَُوضِّ

ثالِثاً- 

١- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ما َياأْتي: 

  اأ- ُمراِدفاً لِـ )َثباٌت، ُمْعَتَقٌل(.   

ُك، َبكى(.   ب- ِضدَّ )َتَتَمسَّ

٢- نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

        اأ- َعَرَض َعَلْيِه َتْرَك ديِنِه، َفَرَفَض الَعْرَض.

ّياُد في ُعْرِض الَبْحِر. ب- اأْبَحَر الصَّ  

ْهيونِيَّ ِدفاعاً َعِن الِعْرِض.   ج- ُيقاتُِل الِفَلْسطيِنّيوَن ال�ْحِتلاَل الصِّ  

ْهِميِّ َوَقْيَصَر َمِلِك الّروِم. َنشاط:  نَُمثُِّل الِحواَر الَّذي داَر َبْيَن السَّ

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ
ــكّا  ــِة َع ــْرقيِّ َمديَن ــِل َش ــي الَجلي ــِة ف ــطيِنيَِّة الواِقَع ــْرَوِة الِفَلْس ــِة الَب ــي َقْرَي ــش( ف ــود َدْروي ــاِعُر )َمْحم ــَد الّش      ُولِ

ـَي َســَنَة )٢٠٠8م(.  الّســاِحِليَِّة عــاَم )١9٤١م(،  َولَــُه اأْشــعاٌر َوَطِنيَّــٌة َوَثْوِريَّــٌة َواإِنْســانِيٌَّة َكثيــرٌة. تُُوفِـّ

، طالِبــاً  ْهيونـِـيِّ أولــى َســَنَة )١988م(، َوفيهــا َيْحِمــُل َعلــى الُمْحَتــلِّ الصِّ      قــاَل هــِذِه الَقصيــَدَة بِداَيــَة ال�نِْتفاَضــِة ال�

ِمْنــُه الرَّحيــَل َعــْن اأْرِض ِفَلْســطيَن، َوُيَؤكِّــُد َعلــى الَحــقِّ التَّاريِخــيِّ الثّابِِت لِْلِفَلْســطيِنّييَن. 
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عاِبروَن في َكلاٍم عاِبر
)محمود درويش/ فَِلْسطين(

)١(

 اأيُّها الماّروَن َبْيَن الَكِلماِت العابَِرْة 

اْحِملوا اأْسماَءكُْم، َوانَْصِرفوا

َواْسَحبوا ساعاتُِكْم ِمْن َوْقِتنا، َوانَْصِرفوا

)٢( 

اأيُّها الماّروَن َبْيَن الَكِلماِت العابَِرْة

ْيُف َوِمنّا َدُمنا  ِمْنُكُم السَّ

ِمْنُكُم الفول�ُذ َوالنّاُر َوِمنّا لَْحُمنا 

ِمْنُكُم َدبّاَبٌة اأْخرى َوِمنّا َحَجُر 

ِمْنُكُم قُْنُبَلُة الغاِز َوِمنّا الَمَطُر

)٣(

اأيُّها الماّروَن َبْيَن الَكِلماِت العابَِرْة

َكالُغباِر الُمرِّ، ُمّروا اأْيَنما ِشْئُتْم َولِكْن 

ل� َتُمّروا َبْيَننا َكالَحَشراِت الطّائَِرْة 

َفَلنا في اأْرِضنا ما نَْعَمُل 

َولَنا َقْمٌح نَُربّيِه َونُْسقيِه نَدى اأْجساِدنا 

َولَنا ما لَْيَس ُيْرضيُكْم ُهنا 

َحَجٌر… اأْو َحَجُل 

)٤( 

اأيُّها الماّروَن َبْيَن الَكِلماِت العابَِرْة

اآَن اأْن َتْنَصِرفوا

َوُهــَو  عابِــٌر،  ُمْفَرُدهــا  عابِــروَن: 
ُيقيــَم  اأْن  دوَن  بِالَمــكاِن  المــارُّ 

فيــِه.

ْلُب،  الفول�ُذ: الَحديُد الصُّ
ناعاِت  َوُيْسَتْعَمُل في الصِّ

الثَّقيَلِة.

نّاُر(. َحَجٌل: اْسُم طائٍِر )الشُّ
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 َوتُقيموا اأْيَنما ِشْئُتْم، َولِكْن ل� تُقيموا َبْيَننا

 اآَن اأْن َتْنَصِرفوا

 َوَتموتوا اأْيَنما ِشْئُتْم، َولِكْن ل� َتموتوا َبْيَننا

 َفَلنا في اأْرِضنا ما نَْعَمُل 

 َولَنا الماضي ُهنا 

ُل  أوَّ  َولَنا َصْوُت الَحياِة ال�

َولَنا الحاِضُر، َوالحاِضُر، َوالُمْسَتْقَبُل

آِخَرْة نْيا ُهنا َوال� َولَنا الدُّ

 فاْخُرجوا ِمْن اأْرِضنا 

نا... ِمْن َبْحِرنا  ِمْن َبرِّ

 ِمْن َقْمِحنا... ِمْن ِمْلِحنا…ِمْن ُجْرِحنا 

 ِمْن كُلِّ َشْيٍء، َواْخُرجوا 

 ِمْن ُمْفَرداِت الّذاِكَرْة 

اأيُّها الماّروَن َبْيَن الَكِلماِت العابَِرْة

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

)       ( اأ- َيْطلُُب الّشاِعُر ِمَن الُمْحَتلّيَن اأْن َيْرَحلوا َعْن اأْرِض ِفَلْسطيَن، َوبلا َرْجَعٍة. 

)        ( ب- الَكِلماُت: َقْمٌح، َوَحَجٌر، وَحَجٌل َتُدلُّ َعلى اْرتباِط الِفَلْسطيِنيِّ بِاأْرِضِه.  

)       ( ج-  َيْبدو الّشاِعُر خائِفاً ِمَن الُمْحَتلّيَن.     

 )       ( يََّة الِفَلْسطيِنّييَن في بِلاِدِهْم.  ُل( تُْثِبُت اأَحقِّ أوَّ د- ِعباَرُة: )لَنا َصْوُت الَحياِة ال�

٢- طالََب الّشاِعُر الُمْحَتلّيَن الُخروَج ِمْن َمواِطَن َكثيرٍة في ِفَلْسطيَن. نَُبيُِّن َدل�لََة ذلَِك.

ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ في الَمْقَطِع الثّاني. ِة الشَّ ِة الُمْحَتلِّ َوقُوَّ ٣- نُواِزُن َبْيَن قُوَّ

الُمناَقَشُة:
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أْسباَب الَّتي َدَعِت الّشاِعَر اإِلى َرْفِض َبقاِء ال�ْحِتلاِل في اأْرِض ِفَلْسطيَن. ٤- نَُبيُِّن ال�

٥- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ األْفاظاً َتُدلُّ َعلى:

. ْخِرَيِة ِمَن الُمْحَتلِّ أْرِض َوالُهِويَِّة.     ج- السُّ ِك بِال� موِد َوالتََّحّدي.     ب- التََّمسُّ       اأ- الصُّ

٦- ما َدل�لَُة َقْوِل الّشاِعِر: 

اأ- اْسَحبوا ساعاتُِكْم ِمْن َوْقِتنا. 

   ب- َولَنا ما لَْيَس ُيْرضيُكْم ُهنا 

     َحَجٌر… اأْو َحَجُل 

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا: ٧- نَُوظُِّف الِعباراِت ال�

اأ- لَنا في اأْرِضنا.

ب- الحاِضُر َوالُمْسَتْقَبُل.

ج- ُجْرُحنا.

َبِكة الَعْنكبوتِيَِّة، َونَْسَتِمُع اإِلى َقصيَدِة )عابِروَن في َكلاٍم عابِر( كاِمَلًة بَِصْوِت الّشاِعِر. َنشاط: نَعوُد اإِلى الشَّ

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

َتْطبيقاٌت َعلى كاَن َواأخواتِها

التَّْدريباُت

ل�ً- نَْسَتْخِرُج كاَن َواأَخواتِها ِمَن النَّصِّ ال�آتي: اأوَّ

َقــِة َذهابــاً َواإِيابــاً، َوَظــّل َيْمشــي اإِلــى  يِّ نْزانَــِة الضَّ ــّجاِن، كاَن ال�أســيُر َيســيُر فــي الزِّ ٍه بَِصَرخــاِت السَّ       فــي َيــْوٍم ُمَشــوَّ

يَّــِة، َفباَتــِت الِفْكــَرُة ُمَتَبنـّـاًة  أْحــلاِم الَمْشــحونَِة بِالُْحرِّ ــُر فــي عالَــِم ال� اأْن َحَفــَر اأْرِضيََّتهــا بُِخُطواتـِـِه الَجريَئــِة، َفاأْمســى ُيَفكِّ

يَّــِة، َفاأْصَبــَح ُحْلُمــُه َحقيَقــًة. أْرَض َبْحثــاً َعــِن الُْحرِّ َر اأْن َيُشــقَّ ال� أْســرى. َقــرَّ لََدْيــِه، َولـَـدى َمْجموَعــٍة ِمــْن اإِْخوانـِـِه ال�
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آتَِيِة، َوْفَق الَجدوِل ال�آتي: ثانِياً- نَُعيُِّن كاَن َواأَخواتِها، َواأْسماَءها، َواأَخَباَرها في الُجَمِل ال�

ْقُم اسُم كاَن  كاَن َواأخواتُهاالُجْمَلُة الرَّ

َواأَخواتُها

َخَبُر كاَن 

َواأَخواتُها

ُجْنــِد ١- اأْخبــاُر  اإِلَْيــِه  َتناَهــْت  َقــْد  َقْيَصــُر  كاَن 

. لُمْســلميَن ا

اأْصَبَح الَبَطُل اأسيراً في اأْيدي الّروِم.٢-

التَّْضِحَيــِة ٣- فــي  ِمثــال�ً  الِفَلســطينّيوَن  صــاَر 

بــاِء. َوال�إِ

 اأْضَحِت النِّساُء الماِجداُت في َطليَعِة ٤-

. هيونيِّ الُمقاَوَمِة ِضدَّ ال�ْحِتلاِل الصِّ

ثالِثاً- نَْضِبُط اأواِخَر الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي: 

 . هيونيِّ أْبطاِل في ُسجوِن ال�ْحِتلاِل الصِّ ١- ما زالَْت ُبذور التََّحّدي في قُلوِب ال�أْسرى ال�

يا َكبيراً.  ٢- كاَن التَّخلُّص ِمَن التُّراِب َتَحدِّ

٣- اأْصَبَحِت الُمَربِّيات صانِعات لِْلاأْجياِل.

ْعِب الِفَلْسطيِنّي.  ٤- باَتِت الكوِفيَّة َرْمزاً َوَطِنّياً لِلشَّ

أْوِفياِء. أْوطان بوَصَلة الرِّجاِل ال� ٥-  َتَظلُّ ال�

٦- صاَر ال�أسير شاِهداً َعلى اإِْرهاِب ال�ْحِتلاِل.
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رابِعاً- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

أراِمِل. ١- كاَن ُعَمُر ْبُن الَخطّاِب )�( َيَتعاَهُد َبْعَض ال�

هايَِنِة.  وايَمِة َوَغْيُرها ِمَن الَمجاِزِر َوْصَمَة عاٍر في َجبيِن الصَّ ٢- َظلَّْت َمْجَزَرُة الدَّ

لَِم ل� تَُرْفـِرُف َفْوَقـُه راياتُها؟      )عاطف عكاشة/ ِمْصر( تـي   ٣- اأْضحى تُراُب الُْقْدِس َيْساأُل اأمَّ

٤- اأْصَبَح ال�أسيُر ُحّراً.

٥- صاَر الُبغاُث بِاأْرِضنا َيْسَتْنِسُر.          )َمَثٌل(

٦- َظلَّ الِفَلْسطيِنّيوَن ُمتَِّحديَن في َوْجِه الظُّْلِم.

ْملاُء:  ال�إِ

نَْكُتُب ما ُيْمليِه َعَلْينا الُمَعلُِّم. 

: الَخطُّ

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

)محمد اأبو صالح/ ِفَلسطين(



49

ــًا  َل اإِْعلان ــكِّ ــْيِن؛ لُِنَش ــَن الَقْوَس ــا َبْي ــَبِة ِمّم ــاراِت الُمناِس ــَة ِبالِعب ــاِت ال�آتَِي ــَلاأ الَفراغ اأوَّل�ً- َنْم

ــًا: َصحيح

ــهداِء،  ْســرى البواِســِل، َدّواِر الشُّ )الّســاَعَة الحاِدَيــَة َعْشــَرَة َصباحــًا، َمديَنــِة ِجنيــَن، َتْنظيــِم ِوْقَفــٍة، ال�أ

ريــَن( ْســرى َوالُمَحرَّ ِوزاَرُة ُشــؤوِن ال�أ

التَّْعبيُر: 

اإَْعلان

ْهيونِيَّــِة،  الصِّ ــجوِن  السُّ فــي   ___________ لَِدْعــِم  ________؛  َعــْن   ____________ تُْعِلــُن 

 .________ فــي   ______ َعلــى  ٢٠١8/9/٢٠م  الُمواِفــَق  الَخميــِس  َيــْوَم   ،____________
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ثانِيًا- َنْكُتُب اإِْعلانًا، ُمْسَتعينيَن ِبالَعناِصِر ال�آتَِيِة:

                                  

اإِْعلاناإِْعلان

َيـْوُم ال�أْرِض
يَِّة، بالتَّعاُوِن َمَع اإِداَرِة الَمْدَرَسِة.  - فِّ الّسابِِع في َمْدَرَسِة الُحرِّ َطَلَبُة الصَّ

أْرِض.  - ِوْقَفٍة َتضاُمِنيٍَّة؛ لُِمناَسَبِة َيْوِم ال�

الّساَعِة )١٠-١٢( َيْوَم ... الُمواِفَق .../ .../ .... م.  -

ساَحِة الَمْدَرَسِة. -

هيونــيِّ الُعْنُصِريَُّة ِمــْن ُمصاَدَرِة  - اْحِتجاجــاً َعلــى مــا قاَمــْت بـِـِه قـُـّواُت ال�ْحِتــلاِل الصِّ

ــِة ِمــْن اأراضــي  أراضــي الَعَربِيَّــِة ذاِت الُمْلِكيَّــِة الخاصَّ اآل�ِف الّدونُمــاِت ِمــَن ال�

َمْنِطَقــِة الَجليــِل الِفَلْســطيِنيَِّة الَّتــي اْحُتلَّــْت عــاَم ١9٤8م.

َكِلماٌت، َواأغاٍن َوَطِنيٍَّة، ثُمَّ ِزراَعُة اأْشتاِل َزْيتوٍن في َحديَقِة الَمْدَرَسِة. -

اإِْحياًء لِهذا الَيْوِم الَّذي ُيصاِدُف ٣/٣٠ ِمْن كُلِّ عاٍم. -
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َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )ِمْن َنواِدرِ الَعَرِب(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:

َج َعلى َزوَجِتِه؟ ١- َمِن الّشاِعُر الَّذي َتَزوَّ

ْوَجِة ال�أولى؟ ٢- ما كُْنَيُة الزَّ

كاِء َوالِحْكَمِة، نَْذكُُر َمْوِقَفْيِن َيُدلّ�ِن َعلى ذلَِك. ٣- اتََّصَفْت َطريَقُة ُصْلِح نَُصْيٍب لَِزْوَجَتْيِه بِالذَّ

٤- ما الَمْقصوُد بِـ: )َواإِنّي اأْكَرُه اأْن َترى بِِك َزْوَجتَي الَجديَدُة َخصاَصًة(؟

٥- نََضُع ُعْنواناً ُمناِسباً لِلنّاِدَرِة.

٦- نَُبيُِّن َراأَْينا فيما َياأْتي:

ْصلاِح َبْيَن َزْوَجَتْيِه. اأ- ما َفَعَلُه نَُصْيٌب لِلاإِ  

اِعُر ِمْن َزْوَجَتْيِه اأْن َتْكُتما َخَبَر الّديناِر. ب- َطَلَب الشَّ  

ال�ْسِتماُع:

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ
. لَــُه َكثيــٌر ِمــَن الُكُتــِب، َوالُخَطــِب،      عائـِـُض ْبــُن َعْبــِد اللـّـِه الَقْرنِيُّ كاتٌِب، َوشــاِعٌر، َوداِعَيٌة اإِْسلاِميٌّ ُســعوِديٌّ

َوالُمحاَضــراِت، َوُيَعــدُّ ِكتــاُب )ل� َتْحــَزْن( اأْبــَرَز النِّتــاِج الَمْعِرِفــيِّ لَُه.

ــاً، ُعــِرَض َعْرضــاً ُمَتَسْلِســلاً  ــْت َمْوضوعــاً اْجِتماِعّي ــٌة، َتناَولَ ــٌة ِعْلِميَّ ــٌة اْجِتماِعيَّ ــصُّ الـّـذي َبْيــن اأْيدينــا َمقالَ    والنَّ

ُمَترابِطــاً ُيْبــِرُز ِفْكــَرَة الكاتـِـِب، َوَيْنُقلُهــا اإِلــى القــاِرِئ نَْقــلاً ُمْمِتعــاً ُمَؤثِّــراً، َحْيــُث ُيْبــِرُز الكاتـِـُب َمْفهــوَم ال�ْبِتســاَمِة، 

ــِة،  ــِة، َوالَعْقِليَّ يَّ ــَن النَّواحــي: الطِّبِّ ــِع ِم ــْرِد َوالُمْجَتَم ــِرُض َفوائَِدهــا َواآثاَرهــا َعلــى الَف ــمَّ َيْع ــا َواأْبعاَدهــا، ثُ َوَمْدلول�تِه

َمــًة لِْلقــاِرِئ. ُم فــي النِّهاَيــِة نَصيَحــًة َقيِّ ــِة، َوُيْبــِرُز اأَثَرهــا فــي َكْســِب الُقلــوِب، َوُيَقــدِّ َوال�ْجِتماِعيَّ

ال�ْبِتساَمُة ُلَغُة الُقلوِب  
الَوْحَدُة الخاِمسُة



5٢

َتْخَتِزُل: َتْخَتِصُر.

ال�ْبِتساَمُة ُلَغُة الُقلوِب

    ال�ْبِتســاَمُة لَُغــٌة َيْفَهُمهــا العالَــُم اأْجَمــُع، لَُغــٌة َســْهَلٌة َوَشــّفاَفٌة، 

يَّــٍة، َوِهــَي َتْعبيــٌر َيْظَهــُر َعلــى  ــَرٌة، ِمــْن َغْيــِر َتْكِلَفــٍة مادِّ َبســيَطٌة َوُمَعبِّ

ــِة َعْيــٍن،  الَوْجــِه بِانْفــراٍج َبســيٍط َعلــى جانَِبــي الَفــِم، َتْحــُدُث فــي َطْرَف

َولِكــنَّ اأَثَرهــا َيــدوُم َطويــلاً، َوِهــَي َحَرَكــٌة َبســيَطٌة، اإِلّ� اأنَّ لَهــا َمْدلــول�ٍت 

ــِة. ــَرداِت العاِطِفيَّ ــَن الُمْف ــراً ِم ــِزُل َكثي ــَي َتْخَت ــًة ِجــّداً، َفِه َواأْبعــاداً َعميَق

ــًة  ــا، خاصَّ ــْن َحْولَن ــوِب َم ــى قُل ــاً اإِل ــدُّ ال�ْبِتســاَمُة َرســول�ً صاِدق     َوتَُع

تِْلــَك الَّتــي َتْخــُرُج ِمــْن اأْعماِقنــا، تِْلــَك القــاِدَرَة َعلــى َتْغييــِر جانِــِب 

أَمــِل َوالتَّفــاُؤِل فيَمــْن َحْولَنــا، َوَقــْد َجَعَلهــا  ــّيِئ، َوَبــثِّ ال� الَحيــاِة السَّ

ــُمَك فــي َوْجــِه اأخيــَك  َرســولُنا الَكريــُم )�( َصَدَقــًة فــي َقْولـِـِه: »َتَبسُّ

ــان( ــن حّب ــح اب ــٌة«. )صحي َصَدَق

ـذي َيْبَتِســُم،  نْســاَن ُهــَو الَمْخلــوُق الَوحيــُد الَـّ     َواإِذا َعَرْفنــا اأنَّ ال�إِ

ــُد الُعَلمــاُء اأنَّ لَهــا  َفَحــِريٌّ بِنــا اأْن نُــْدِرَك َفوائِــَد ال�ْبِتســاَمِة، َحْيــُث ُيَؤكِّ

ــِع. ــْرِد َوالُمْجَتَم ــى الَف ــا َعل ــوُد اأَثُره ــتّى َيع ــَد َش َفوائِ

َحِريٌّ بِنا: َجديٌر بِنا.

َشتّى: ُمْخَتِلَفٌة، َوُمْفَرُدها َشتيٌت.
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آَخريــَن؛ َفِبهــا َتْســَتطيُع اأْن َتْمَتِلــَك      اإنَّ لِلاْبِتســاَمِة َتاأْثيــراً َعلــى ال�

َل الُحــْزَن اإِلــى َفــَرٍح، َوالَغَضــَب اإِلــى ِرًضــا، َوَقــْد ُيَوظُِّفها  قُلوَبُهــْم، َوتَُحــوِّ

َبْعــُض النـّـاِس لَِتْحقيــِق مــا َيْصبــوَن اإِلَْيــِه: َفِبهــا َيْكِســُب الُمديــُر َمَوظَّفيــِه، 

َوالتّاِجــُر َزبائَِنــُه؛ اإِْذ ِمــْن َطْبــِع الَبَشــِر الَمْيــُل اإِلــى الَوْجِه الَبشــوِش، َوالَقْوِل 

ــِن، َوَيْنِفــروَن ِمــَن الَوْجــِه الَعبــوِس، َوالَقــْوِل الَغليــِظ، َيقــوُل اللّــُه  اللَّيِّ

َتعالــى فــي ِكتابـِـِه الَعزيــِز: »( * + , - ./ ٺ ٺ ٿ 

ــراَن: ١٥9( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ«. )اآُل ِعْم
ـَد الطِّــبُّ اأنَّ َمجمــوَع  يَّــٌة؛ َفَقــْد اأكَـّ يَّــٌة، َوِصحِّ     َولِلاْبِتســاَمِة َفوائِــُد ِطبِّ

ــًة  ــَع َعْشــَرَة َعَضَل ــَو اأْرَب ــِم ُه ــَد التََّبسُّ نْســاُن ِعْن الَعَضــلاِت الَّتــي َيْســَتْخِدُمها ال�إِ

يَِّتهــا.  ــى اأَهمِّ ــٌح َعل ــٌل واِض ــًة، َوهــذا َدلي ــْبعيَن َعَضَل ــوِس َس ــَد الُعب ــْط، َوِعْن َفَق

ـُل ِمــَن  ِم، َوتَُقلِـّ ــُف ِمــْن َضْغــِط الــدَّ ــَة النَّْفِســيََّة، َوتَُخفِّ حَّ َوِهــَي َتْحَفــُظ الصِّ

ــُن  ــِة، َوَتزيــُد ِمــْن َمناَعــِة الِجْســِم، َوتَُحسِّ صاَبــِة بِالَجْلطــاِت الَقْلِبيَّ ــِة ال�إِ اْحِتمالِيَّ

نَّهــا ِســلاٌح َفّعــاٌل ِضــدَّ  ّمــاِء، َوَعــلاَوًة َعلــى ذلـِـَك، َفاإِ ِمــْن اأداِء ِجهــاِز الُغــَدِد الصَّ

ــراِقِه. ــِه، َواإِْش ــاَرِة الَوْج ــْن نَض ــُد ِم ــُث َتزي ــِد، َحْي التَّجاعي

، َوالتَّْركيــِز      َولَهــا َفوائِــُد َعْقِليَّــٌة اأْيضــاً؛ َفِهــَي َتزيــُد ِمــَن النَّشــاِط الَعْقِلــيِّ

ــُل  ــَن، َوَتْجَع ْه ــي الذِّ ، َوتَُصّف ــدوَء النَّْفِســيَّ ــِتْقراَر، َوالُه ــُق ال�ْس ، َوتَُحقِّ ــيِّ ْهِن الذِّ

ــِه. ــِر، دوَن اإِْدراِك صاِحِب ــِل الظّاِه ــى الَعْق ــُر َعل ــَن ُيَؤثِّ ــَل الباِط الَعْق

ــعاَدِة،       َوُهنــاَك َفوائـِـُد اْجِتماِعيَّــٌة رائَِعــٌة، َحْيــُث تَُعــدُّ َســَبباً ِمــْن اأْســباِب السَّ

َوالنَّجــاِح، َوتَُقــّوي الرَّوابِــَط ال�ْجِتماِعيَّــَة، َوتُْســِهُم فــي َحــلِّ الُمْشــِكلاِت، 

ــُل  ــاِد، َوتُزي أْحق ــَن ال� ــُل ِم ــِة؛ َفُتَقلِّ ــوِب الُمْغَلَق ــْحِريُّ لِلُقل ــاُح السِّ َوَكاأنَّهــا الِمْفت

غيَنــِة، َوَتْمَســُح ِجــراَح الَقطيَعــِة، َوَتْطــُرُد  ُغبــاَر التَّناُحــِر، َوَتْغِســُل اأْدراَن الضَّ

ــْحناِء. َوســاِوَس الشَّ

: َسيُِّئ الَكلاِم، َوالُمعاَمَلِة. َفظٌّ

التَّناُحُر: الِقتاُل، َوالتَّخاُصُم.
أْمراُض. أْدَراُن: ُمْفَرُدها َدَرٌن، َوِهَي ال� ال�

ديُد. غيَنُة: الِحْقُد الشَّ الضَّ
. دُّ الَقطيَعُة: الِهْجراُن َوالصَّ

ْحناُء: الِحْقُد، َوالَبْغضاُء. الشَّ
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أْحــزاِن ل� َيْقَهُرهــا ِســوى  آل�ِم َوال� ألَــِم، َوالُحــْزِن، َفــُكلُّ ال� ْغــِم ِمــْن ُشــعوِرَك بِال� لََعلَّــَك َتْبَتِســُم، َعلــى الرَّ  

آَخريــَن، َفَســْوَف َتِجــُد اأنَّ الَحيــاَة ُحْلــَوٌة،  بــاِح اإِلــى ال� لْقــاِء َتِحيَّــِة الصَّ ــِمَك، اْخــُرْج اإِلــى الّشــارِع، َواْبــَداأْ بِاإِ َتَبسُّ

ــَك. ــاً تُجاَه ــلاً، َوَرّداً اإيجابِّي ــَك َتْلقــى َصــًدى َجمي ــْرَت اْبِتســاَمَتَك، َفَلَعلَّ ــَك اإِذا اأْظَه أنَّ ــَرٌة بِال�ْهِتمــاِم؛ لِ� َجدي

أْعمــاَر طــوُل  ــَر ال� اْبَتِســْم، َوَدِع الَكاآَبــَة، َواْســَتْرِجْع َمــَرَح الَحيــاِة، َفمــا اأطالَــِت الَكاآَبــُة ُعُمــراً، َومــا َقصَّ  

اْبِتســاٍم.

)اْبَتِسْم: عائُِض القرنّي، ِبَتَصرُّف(

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

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

ِل، بِما ُيناِسُبها في الَعموِد الثّاني فيما َياأْتي: أوَّ ١- نَِصُل الِعباراِت في الَعموِد ال�

نْساُن ِعْنَد ال�ْبِتساَمِة يٍَّة َوَمْعَنِويٍَّة.١- َيْسَتْخِدُم ال�إِ  َتْحقيَق َمكاِسَب مادِّ
اأْرَبَع َعْشَرَة َعَضَلًة.٢- تَُقلُِّل ال�ْبِتساَمُة ِمَن اْحِتمالِيَِّة
نْساُن بِال�ْبِتساِم غيَنِة.٣-  َيْسَتطيُع ال�إِ َمْسُح ِجراِح الضَّ

َسْبعيَن َعَضَلًة.٤-  ِمْن ِفوائِِد ال�ْبِتساَمِة ال�ْجِتماِعيَِّة
صاَبِة بِالَجْلطاِت الَقْلِبيَِّة. ال�إِ

 ٢- ما َمْدلول�ُت ال�ْبِتساَمِة َواأْبعاُدها؟

ُح اأَثَر ال�ْبِتساَمِة َعلى الَفْرِد َوالُمْجَتَمِع ِمَن:  ٣- نَُوضِّ

يَِّة. حِّ يَِّة، َوالصِّ         اأ- النّاِحَيَتْيِن الطِّبِّ

        ب- النّاِحَيِة الَعْقِليَِّة.             

آَخريَن؟  ٤- َكْيَف َتْسَتطيُع ال�ْبِتساَمُة َكْسَب قُلوِب ال�

نْساُن ُهَو الَمْخلوُق الَوحيُد الَّذي َيْبَتِسُم«؟  ٥- َعلاَم َتُدلُّ ِعباَرُة: »ال�إِ

 ٦- تُْسَتْخَدُم ال�ْبِتساَمُة في َكثيٍر ِمْن َمواِقِف الَحياِة، نَُعبُِّر َعْن ذلَِك.

٧- نَُعلُِّل: تُْسِهُم ال�ْبِتساَمُة في َحلِّ َكثيٍر ِمَن الُمْشِكلاِت ال�ْجِتماِعيَِّة.
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آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

يََّة ال�ْبِتساَمِة. نَِّة النََّبِويَِّة ُيَؤكُِّد اأَهمِّ  اأ- نَْذكُُر َدليلاً ِمَن الُقراآِن الَكريِم، اأِو السُّ

ب- نَْذكُُر ُطُرقاً اأْخرى َغْيَر ال�ْبِتساَمِة لَِكْسِب قُلوِب النّاِس.

نْســاُن ِعْنــَد ال�ْبِتســاَمِة اأْرَبــَع َعْشــَرَة َعَضَلــًة، َوِعْنــَد الُعبــوِس  ج- نَُعلِّــُل: َمْجمــوُع الَعَضــلاِت الَّتــي َيْســَتْخِدُمها ال�إِ

َســْبعيَن َعَضَلًة.

ثالِثاً-

١- نَُوظُِّف ما َياأْتي في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:

ب- ِجراَح الَقطيَعِة. اأ- َتْحُدُث في َطْرَفِة َعْيٍن.  

: ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

ب- ُمراِدفاً لَِكِلَمِة )َكراِهَيٌة(. َتْيِن.   اأ- َكِلَمَتْيِن ُمَتضادَّ

٣- ما َدل�لَُة كُلٍّ ِمْن:

اأ- َقْولِِه َتعالى: »ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ «؟           )اآل عمران:١٥9( 

غيَنِة؟ ب- تُزيُل ُغباَر التَّناُحِر، َوَتْغِسُل اأْدراَن الضَّ

ِمَك(. أْحزاُن ل� َيْقَهُرها ِسوى َتَبسُّ ُح َجماَل التَّصويِر في ِعباَرِة: )َواْل� ٤- نَُوضِّ

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ِمَن النَّواِسِخ

اإِنَّ َواأَخواتُها

 َنْقَراأ ما َياأْتي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

َيــدوُم  اأَثَرهــا  اأْجَمــُع، َتْحــُدُث فــي َوْمَضــِة َعْيــٍن، َولِكــنَّ  َيْفَهُمهــا العالَــُم  لَُغــٌة          اإِنَّ ال�ْبِتســاَمَة 

ــَة، َوتُْســِهُم فــي  ــَط ال�ْجِتماِعيَّ ــعاَدِة، َوالنَّجــاِح، َوتَُقــّوي الرَّوابِ ــْن اأْســباِب السَّ ــدُّ َســَبباً ِم ــُث تَُع َطويــلاً... َحْي

ْغــِم ِمــْن ُشــعوِرَك  ــْحِريُّ لِلُقلــوِب الُمْغَلَقــِة، لَْيَتــَك َتْبَتِســُم، َعلــى الرَّ َحــلِّ الُمْشــِكلاِت، َوَكاأنَّهــا الِمْفتــاُح السِّ

ــَوٌة؛  ــاَة ُحْل ــاِح، َفَســْوَف َتِجــُد اأنَّ الَحي ب ــِة الصَّ ــاِء َتِحيَّ لْق ــَداأْ بِاإِ ــى الّشــارِع، َواْب ــِم، َوالُحــْزِن... اْخــُرْج اإِل ألَ بِال�

ــَك. ــاً تُجاَه ــلاً، َوَرّداً اإيجابِّي ــًدى َجمي ــى َص ــَك َتْلق ــاَمَتَك، َفَلَعلَّ ــْرَت اْبِتس ــَك اإِذا اأْظَه أنَّ لِ�
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      نُلاِحــُظ اأنَّ الَكِلمــاِت الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط اأْحــُرٌف َدَخَلــْت َعلــى الُجَمــِل ال�ْســِميَِّة، َوَغيَّــَرْت ُحْكَمهــا، 

أولــى، الَحــْرُف النّاِســُخ  َي َخَبَرهــا، َففــي الُجْمَلــِة ال� َي اْســَمها، َوَرَفَعــِت الَخَبــَر، َوُســمِّ َفَنَصَبــِت الُمْبَتــَداأ، َوُســمِّ

ــُة  ــَرُة، َوَكِلَم ــُة الظّاِه ــِه الَفْتَح ــُة نَْصِب ــُم اإِنَّ َمْنصــوٌب، َوَعلاَم ــُة )ال�ْبِتســاَمَة( اْس ــَد، َوَكِلَم ــاَد التَّْوكي ( اأف ــَو )اإِنَّ ُه

( اأفــاَد ال�ْســِتْدراَك، َونََصــَب  ــُة الظّاِهــَرُة، َوالَحــْرُف الثّانــي )لِكــنَّ مَّ )لَُغــُة(، َخَبــُر اإِنَّ َمْرفــوٌع، َوَعلاَمــُة َرْفِعــِه الضَّ

( اأفــاَد التَّْشــبيَه،  ، َوالَحــْرُف الثّالـِـُث )َكاأنَّ ــُة )َيــدوُم( فــي َمَحــلِّ َرْفــِع َخَبــِر لِكــنَّ ال�ْســَم )اأَثــَر(، َوالُجْمَلــُة الِفْعِليَّ

ــُر َكاأنَّ َمْرفــوٌع،  ــاُح( َخَب ، َو)الِمْفت ــكوِن، فــي َمَحــلِّ نَْصــِب اْســِم َكاأنَّ ــيٌّ َعلــى السُّ ــٌر ُمتَِّصــٌل َمْبِن َو)هــا( َضمي

ــُة، َوالَحــْرُف الّرابـِـُع )لَْيــَت( اأفــاَد التََّمنِّــَي، َوالــكاُف َضميــٌر ُمتَِّصــٌل َمْبِنــيٌّ َعلــى الَفْتــِح، فــي  مَّ َوَعلاَمــُة َرْفِعــِه الضَّ

 ،) َمَحــلِّ نَْصــِب اْســِم لَْيــَت، َوالُجْمَلــُة الِفْعِليَّــُة )َتْبَتِســُم( فــي َمَحــلِّ َرْفــِع َخَبــِر لَْيــَت، َواأّمــا الَحــْرُف الخاِمــُس )اأنَّ

ــَوٌة( َمْرفــوٌع،  ــَرُة، َوَخَبُرهــا )ُحْل ــِه الَفْتَحــُة الظّاِه ــُة نَْصِب َفاأفــاَد التَّْوكيــَد، َو)الَحيــاَة(، اْســُم اأنَّ َمْنصــوٌب، َوَعلاَم

ــٌر  ــَي، َو)الــكاُف( َضمي ــاَد التََّرجِّ ــْد اأف (، َوَق ــلَّ ــَو )لََع ــُر، َفُه ــا الَحــْرُف ال�أخي ــَرُة، اأّم ــُة الظّاِه مَّ ــِه الضَّ ــُة َرْفِع َوَعلاَم

. ، َوالُجْمَلــُة الِفْعِليَّــُة )َتْلقــى( فــي َمَحــلِّ َرْفــِع َخَبــِر لََعــلَّ ُمتَِّصــٌل، َمْبِنــيٌّ َعلــى الَفْتــِح، فــي َمَحــلِّ نَْصــِب اْســِم لََعــلَّ

َنْسَتْنِتُج:

١- اإِنَّ َواأَخواتُها: اأْحُرٌف ناِسَخٌة، َتْدُخُل َعلى الُجْمَلِة ال�ْسِميَِّة، َفَتْنِصُب الُمْبَتَداأ، َوُيَسّمى اْسَمها، 

    َوَتْرَفُع الَخَبَر، َوُيَسّمى َخَبَرها؛ لِذا تَُسّمى ناِسَخًة.

.) ، لَْيَت، لََعلَّ ، لِكنَّ ، َكاأنَّ ، اأنَّ أْحُرُف النّاِسَخُة )اإِنَّ َواأَخواتُها(: ِهَي )اإِنَّ ٢- ال�

٣- َمعاني اإِنَّ َواأَخواتِها:

ُمْنَتِصــٌر. الَحــقَّ  اأنَّ  َعِلْمــُت  ِعبــاَدٌة،  الَعَمــَل  اإنَّ  ِمْثــُل:  التَّْوكيــَد،  ُيفيــداِن  َحْرفــاِن   : َواأنَّ اإِنَّ   - 

: َحْرٌف ُيفيُد التَّْشبيَه، ِمْثُل: َكاأنَّ َوْجَه الَفتاِة َبْدٌر. - َكاأنَّ

َفَر ُمْمِتٌع. : َحْرٌف ُيفيُد ال�ْسِتْدراَك، ِمْثُل: الطَّريُق َطويٌل، لِكنَّ السَّ - لِكنَّ

- لَْيَت: َحْرٌف ُيفيُد التََّمنَِّي، ِمْثُل: لَْيَت الّشباَب َيعوُد.

َي، ِمْثُل: لََعلَّ الَفَرَج َقريٌب. : َحْرٌف ُيفيُد التََّرجِّ - لََعلَّ

٤- َياأْتي َخَبُر اإِنَّ َواأَخواتِها ُمْفَرداً، َوُجْمَلًة )اْسِميًَّة اأْو ِفْعِليًَّة(، َوِشْبَه ُجْمَلٍة )َظْرِفيٍَّة، اأْو جاّراً َوَمْجروراً(.
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َنماِذُج اإِْعراِبيٌَّة:  

)طه: ١٥(     ١- قاَل َتعالى: »ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ«     

ْعراِب. : َحْرُف َتْوكيٍد َونَْصٍب، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ       اإِنَّ

      الّساَعَة: اْسُم اإِنَّ َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ        اآتَِيٌة: َخَبُر اإِنَّ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

أْحلاُم اأَ نّي اأراكُُم   فَيا لَْيَت اأْحلاَم الَمناِم َيقينُ       )قيس بن ذريح( ثُني ال�     ٢- تَُحدِّ

ْعراِب.      لَْيَت: َحْرُف َتَمنٍّ َونَْصٍب، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ

     اأحلاَم: اْسُم لَْيَت َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهرُة َعَلى اآِخِرِه.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ      يقيُن: َخَبُر لَْيَت َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

٣- لََعلَّ خالِداً ناِجٌح.  

ْعراِب. : َحْرُف َتَرجٍّ َونَْصٍب، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ لََعلَّ       

   خالِداً: اْسُم لََعلَّ َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِره. مَّ    ناِجٌح: َخَبُر لََعلَّ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

أْهراماِت اآثاٌر خالدٌة.     ٤- اإّن ال�

أنَُّه َجْمُع ُمَؤنٍَّث سالٌِم. أْهراماِت: اْسُم اإنَّ َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَكْسَرُة ِعَوضاً َعِن الَفْتَحِة؛ ل� ال�   

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ اآثاٌر: َخْبُر اإِنَّ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ   

ْمَس َوالَقَمَر اآَيتاِن َمْن اآياِت اللِّه في الَكْوِن.     ٥- اإِنَّ الشَّ

أنّه مثنّى. اآيتان: َخَبُر اإنَّ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه ال�ألف؛ ل�   

أْعداِء.     ٦- كاأّن الِفَلْسطينّييَن اأسوٌد في ِقتاِل ال�

ْعراِب.  كاأّن: َحْرُف َتْشبيه َونَْصٍب، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ   

أنّه َجْمُع مذكٍّر سالٌِم. الفلسطينيين: اْسُم كاأّن َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الياُء؛ ل�   
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التَّْدريباُت

حيَحَة ِمّما َبْيَن الَقْوَسْيِن: جاَبَة الصَّ ل�ً- نَْختاُر ال�إِ اأوَّ

١- اإِنَّ َمديَنَة الُقْدِس ُمباَرَكٌة؛ بَِسَبِب َمكانَِتها الّديِنيَِّة َوالتّاريِخيَِّة. َخَبُر اإِنَّ  ُهَو )الُقْدِس، ُمباَرَكٌة، بَِسَبِب، َمكانَِتها(.

٢- الَكِلَمُة الُمناِسَبُة لَِمْلِء الَفراِغ في َقْولِنا: لََعلَّ ____ قاِدٌم.  )النَّْصَر، النَّْصِر، النَّْصُر، النَّْصْر(.

، لَْيَت(. ، لََعلَّ ، لِكنَّ ٣- الَحْرُف النّاِسُخ الّذي ُيفيُد َمْعنى ال�ْسِتْدراِك ُهَو: )َكاأنَّ

(. )ُمْفَرٌد، ُجْمَلٌة اْسِميٌَّة، ُجْمَلٌة ِفْعِليٌَّة، ِشْبُه ُجْمَلٍة(. ْمَس قُْرُصها َذَهِبيٌّ ٤- نَْوُع الَخَبِر في ُجْمَلِة: )َكاأنَّ الشَّ

 ثانِياً- نَْقَراأ ما َياأْتي، ثُمَّ نَْسَتْخِرُج الَحْرَف النّاِسَخ، َواْسَمُه، َوَخَبَرُه َوْفَق الَجْدَوِل ال�آتي:

ْوِء. ١- اإِنَّ اْبِتساَمَة الَمْرِء ُشعاٌع َتفوُق ُسْرَعُتُه ُسْرَعَة الضَّ

٢- َكاأنَّ اأْحراَر ِفَلْسطيَن ِجباٌل شاِمَخٌة.

ٌر. ٣- الَحْفُل َبهيٌج، لِكنَّ الَوْقَت ُمَتاأخِّ

٤- لَْيَت ِحمى الُمْسِلميَن َمصونٌَة.

لاَم َيُعمُّ اأْرجاَء الَمْعموَرِة. ٥- لََعلَّ السَّ

ْبِط: آتَِيِة َحْرفاً ناِسخاً ُمناِسباً، َمَع الضَّ   ثالِثاً- نُْدِخُل َعلى كُلِّ ُجْمَلٍة ِمَن الُجَمِل ال�

يماِن.  ١- الَحياُء َشْطُر ال�إ

ٌة.  ٢- الماُء ِفضَّ

 ٣- الّلاِعبوَن ماِهروَن.

ديقاِن ُمْخِلصاِن.  ٤- الصَّ

ْمُس طالَِعٌة.  ٥- الَمَطُر َيْهِطُل،... الشَّ

٦- الِعْلُم َيْنَفُع صاِحَبُه.

َخَبُرهُ اْسُمُه الَحْرُف النّاِسخُ
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رابِعاً: نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط:

١- قاَل َتعالى: »;  >  =  <  ?  «.        )الحشر:١8(

داً َرسوُل اللّه ِ. ٢- اأْشَهُد اأنَّ ُمَحمَّ

٣- َكاأنَّ الُمَعلِّماِت اأمَّهاٌت.

ْملاُء:  ال�إِ

َفِة في ال�ْسِم الثُّلاثِيِّ ِكتاَبُة ال�ألِِف الُمَتَطرِّ

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

ــرى.  ــَر َمــْن واراُه الثَّ ــدى، يــا َخْي ــَع التُّقــى، َوَبْحــَر الَعطــاِء َوالنَّ ــَم الُهــدى، َونَْب أنِْبيــاِء، يــا َعَل ــَم ال�        »خاَت

ــْرَوِة الُوْثقــى،  ــكاً بِالُع ــرِة، ُمَتَمسِّ آِخ ــا َوال� نْي ــوزوا بِالدُّ ــَورى؛ لَِيف ــا ال ــا، َوَدع ــْوقاً لُِرْؤَيِتن ــْد َبكــى َش ــَف ل�؟ َوَق َكْي

َرجــاِت الُعليــا ِعْنــَد الَمليــِك الُمْقَتــِدِر«.                            )الُمَؤلِّفــوَن( ُمْســِرعاً اإِلــى اللـّـِه  الُخطــا؛ لَِينــاَل الدَّ

ــي  ــَف ف ألِ ــُظ اأنَّ ال� ــِف، َونُلاِح ألِ ــٌة بِال� ــٌة ُمْنَتِهَي ــماٌء ثُلاثِيَّ ــا ُخطــوٌط اأْس ــي َتْحَته ــاِت الَّت ــُظ اأنَّ الَكِلم     نُلاِح

أنَّ اأْصَلهــا يــاٌء، َفُمَثنـّـى  أْســماِء )الُهــدى، النَّــدى، الثَّــرى، الــَورى( كُِتَبــْت َعلــى َشــْكِل يــاٍء َغْيــِر َمْنقوَطــٍة؛ لِ� ال�

أنَّ اأْصَلــُه واٌو، َفُمْفــَرُد الُخطــا )ُخْطــَوٌة(. )ُهــدى: ُهَديــاِن(، اأّمــا ال�ْســُم )الُخطــا(، َفَقــِد انَْتهــى بِاألـِـٍف قائَِمــٍة؛ لِ�

اإِضاَءٌة اإِْملائِيٌَّة:  

أْســماِء الثُّلاثِيَّــِة الُمْنَتِهَيــِة بِاألـِـٍف، اإِذا كاَن اأْصلُهــا يــاًء،  ألـِـُف َعلــى َهْيَئــِة اليــاِء َغْيــِر الَمْنقوَطــِة فــي ال� - تُْكَتــُب ال�

ِمْثــُل: )َفتــى، قُــرى(، َوتُْكَتــُب قائَِمــًة اإِذا كاَن اأْصلُهــا واواً، ِمْثــَل: )ُربــا، َعصــا(

فائَِدٌة ُلَغِويٌَّة: 
آتَِيِة: أْسماِء الثُّلاثِيَِّة، نَْسَتعيُن بِاإِْحدى الطُُّرِق ال� ألِِف في اأواِخِر ال� لَِمْعِرَفِة اأْصِل ال�

ْتياِن بُِمْفَرِد الَكِلَمِة، ِمْثِل: )ُذرا: ُذْرَوٌة، قُرى: َقْرَيٌة(. -ال�إِ
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ْملائِيَُّة التَّْدريباُت ال�إِ

- َتْثِنَيِة ال�ْسِم، ِمْثِل: )َعصا: َعَصواِن، ُهدى: ُهَدياِن(.

ْتياِن بَِجْمِع الُمَؤنَِّث الّسالِِم، ِمْثِل: )َمها: َمَهواٌت، َعصا: َعَصواٌت(. -ال�إِ

آتَِيِة: أْسماِء ال� ألِِف الُمناِسَب )ى، ا( في الَفراغاِت في اأواِخِر ال� ل�ً- نَْكُتُب َشْكَل ال� اأوَّ

١-الثَّر_____.                            ٢- الرُّبـ_____.

بـ_____.        ٤- الَفتـ_____. ٣- الصِّ

ثانِياً- نَْمَلاأ الَفراغاِت بِالَكِلَمِة الُمناِسَبِة ِمّما َبْيَن الَقْوَسْيِن:

َرِة. )الُقرا، الُقرى( وايَِمُة ِمَن _____ الِفَلْسطيِنيَِّة الُمَدمَّ ١- الدَّ

٢- اأْجَمُل _____ لََك يا َمْسرى الُمْصَطفى. )الُمنى، الُمنا(

٣- اأْيَن َمْن َيْحمي _____  اأْو َمْن ُيَلّبي؟ )الِحما، الِحمى(      )اأبو سلمى(

ثالِثاً- نَْسَتْخِرُج الَكِلماِت الُمْنَتِهَيَة بِاألٍِف، َونَُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِتها بِهِذِه الّصوَرِة:

١- قاَل َتعالى: »ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ«                      )البقرة: ١٢٠(

أنبياء:٦٠( ٢- قاَل َتعالى: »ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ«.              )ال�

ِح( ٣- اأِسْرَب الَقطا َهْل ِمْن ُمعيٍر َجناَحُه          لََعلّي اإِلى َمْن َقْد َهَوْيُت اأطيُر   )َقْيُس ْبُن الُمَلوَّ
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: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة ِبَخطِّ الرُّ ًة ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ
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ْعــلاَن  ُر اأنُْفَســنا ُمديــري َمــداِرَس، َوَعــَدُد َطَلبــِة كُلِّ َمْدَرَســٍة ل� َيِقــلُّ َعــْن ِســتِِّمَئِة طالِــٍب، َونُريــُد ال�إِ نََتَصــوَّ

ْحــلاِت اإِلــى ُمــُدٍن ِفَلْســطيِنيٍَّة ســاِحِليٍَّة، نَْكُتــُب اإِْعلانــاً َعــْن ذلـِـَك اإِلــى  َعــْن ِرْحــلاٍت َمْدَرِســيٍَّة فــي َمْوِســِم الرِّ

َطَلَبــِة َمداِرِســنا.

التَّْعبيُر: 
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(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة: َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعنواِن )اإصراٌر َوَتَحدٍّ

ِة؟  ْخُص الَّذي َتدوُر َحْولَُه اأْحداُث الِقصَّ ١- ما الِمْهَنُة الَّتي كاَن َيْعَمُل بِها الشَّ

َبُب الَّذي َجَعَلُه َيْذَهُب اإِلى َعَمِلِه ماِشياً؟ ٢-ما السَّ

؟ ْهيونِيِّ ٣- ما َردُّ ِفْعِل الُمَعلِِّم تُجاَه ُمماَرَسِة الّضابِِط الصِّ

ؤاُل الُمَتَوقَُّع؟ ِة ِعبارُة: » َوَيْساألُُه الُجْنِديُّ َبَعَربِيٍَّة َركيَكٍة«، َعلاَم َتُدلُّ هِذِه الِعباَرُة؟ َوما السُّ ٤- َوَرَدْت في الِقصَّ

َه الُمَعلُِّم اإِلى َبّواَبِة الُمَعْسَكِر، َوَهزَّها بُِعْنٍف؟ ٥- بَِراأْيِنا:  اأ- لِماذا َتَوجَّ

           ب- َهْل كاَن الُمَعلُِّم ُمْخِلصاً في َعَمِلِه؟ لِماذا؟

ْهيونِيَِّة. نْساِن الِفَلْسطيِنيِّ َعلى الَحواِجِز الصِّ ُد فيها ُمعاناُة ال�إِ ٦- نَْذكُُر ُصَوراً اأْخرى َتَتَجسَّ

: ٧- َعلاَم َيُدلُّ

داً؟ ْخِصيََّة الِمْحَوِريََّة اْسماً ُمَحدَّ اأ-  َعَدُم اإِْعطاِء الكاتِِب الشَّ  

ب- َمْوِقُف ُجنوِد ال�ْحِتلاِل ِمَن الُمَعلِِّم؟  

ِة. 8- نََضُع ُعْنواناً اآَخَر لِْلِقصَّ

ال�ْسِتماُع:

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ
ْهيونِيَّــِة الُمْنَتِشــَرِة فــي  ــْعِب الِفَلْســطيِنيِّ َعلــى الَحواِجــِز الصِّ ُر ُمعانــاَة الشَّ )َوَتْســَتِمرُّ الُمعانــاُة( َمقالَــٌة تَُصــوِّ  

ــِع،  ــمِّ َوالتََّوسُّ ــْعِب الِفَلْســطيِنيِّ كُلِّهــا، َوَعــْن ِجــداِر الضَّ اأْرجــاِء ِفَلْســطيَن، الّتــي تَُعــُد نِقــاَط َتْعذيــٍب لِِفئــاِت الشَّ

ــِة، َوالتََّفــكُِّك ال�ْجتماِعــيِّ َوالُجْغراِفــيِّ  ــًة ِمــَن الُعْزلَ ، َحْيــُث َشــكََّل حالَ ــْعِب الِفَلْســطيِنيِّ َواأَثــِرِه َعلــى َحيــاِة الشَّ

ــْعِب الِفَلْســطيِنّي. لِلشَّ

َوَتْسَتِمرُّ الُمعاناُة...  

الَوْحَدُة الّساِدَسُة
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اأْوصاٌل: ُمْفَرُدها ُوْصٌل، َوِهَي 

ال�أجزاُء.

َوَتْسَتِمرُّ الُمعاناُة...

َعــْت َوســائُِل ال�تّصــاِل َوالنَّْقــِل فــي الَعْصــِر الَحديــِث؛ لَِتْســهيِل        َتَنوَّ

َحيــاِة الَبَشــِر، َوَتْقصيــِر الَمســافاِت، َوَتْوفيــِر الَوْقــِت َوالُجْهــِد ِخْدَمــًة 

ــُن َحيــاًة َكريَمــًة لِلَبَشــِر، اإِلّ� اأنَّ  نْســانِيَِّة، َوال�ْرتِقــاِء بِهــا، بِمــا ُيَؤمِّ لِلاإِ

ــُد  ــِة، َيِج ــِذِه الّزاِوَي ــْن ه ــطيِنيِّ ِم ــْعِب الِفَلْس ــاِة الشَّ ــى َحي ــُر اإِل ــْن َيْنُظ َم

ْهيونـِـيِّ الَيْوِميَُّة  الّصــوَرَة ُمْخَتِلَفــًة، َفَقــْد َتَرَكــْت ُمماَرســاُت ال�ْحِتــلاِل الصِّ

نْســاِن، َحْيــُث َعَمــَد ال�ْحِتــلاُل  أْرِض َوال�إِ َوْيــلاٍت َونََكبــاٍت َعلــى ال�

أراضــي الِفَلْســطيِنيَِّة، َوَتْجِزئَِتهــا،  هيونــيُّ اإِلــى َتْقطيــِع اأْوصــاِل ال� الصِّ

بَِنْصــِب الَحواِجــِز، َوبِنــاِء الِجــداِر، َوالُمْســَتْوطناِت، َغْيــَر ُمبــاٍل بُِمعانــاِة 

الِفَلْســطيِنّييَن.

ْهيونيَّــِة  ــْعُب الِفَلْســطيِنيُّ َيْوِمّيــاً َعلــى الَحواِجــِز الصِّ       ُيعانــي الشَّ

ــّياً َمْلموســاً، َوحاِجــزاً نَْفِســّياً،  قـُـُه، َوعائِقــاً ِحسِّ الَّتــي تَُشــكُِّل هاِجســاً ُيَؤرِّ

ــراً، َحْيــُث تَُعــدُّ َوســيَلًة ِمــْن َوســائِِل التَّْعذيــِب؛ اإِْذ ُيعانــي  َواْجِتماِعّيــاً ُمَدمِّ

ــِل،  هانــاِت، َوال�ْعِتقــاِل، َوالَقْت ــِه ِمــَن الُمضاَيقــاِت، َوال�إِ َكثيــٌر ِمــْن اأْبنائِ

هاجٌس: ما َيدوُر في النَّْفِس ِمْن 

اأحاديَث َواأْفكاٍر.

ُيَؤرُِّق: ُيْقِلُق.

)فريُق التّاأليف(
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يَّــٍة، َواإِنْســانِيٍَّة َصْعَبــٍة،  َفَيِقــُف َكثيــٌر ِمْنُهــْم ُمْنَتظريــَن ســاعاٍت ِطــوال�ً فــي طابــوٍر َغْيــِر ُمَتجانـِـٍس، فــي ُظــروٍف َجوِّ

َبــِة َعَلْيِهــْم.   ْطــلاِق الرَّصــاِص َوالــِكلاِب الُمَدرَّ ْهيونـِـيُّ اإِلــى َتْرويِعِهــْم بِاإِ تُثيــُر الَغَضــَب، َوَيْعَمــُد ال�ْحِتــلاُل الصِّ

ــاَن  نْس ــطيِنّييَن، اإِلّ� اأنَّ ال�إِ ــَن الِفَلْس ــانِيِّ ِم نْس ــسِّ ال�إِ ــانِيَِّة َوالِح نْس ــْلِب روِح ال�إِ ــى َس ــُز اإِل ــِدُف الَحواِج     َوَتْه

 ، ــقِّ ــاِم بِانِْتصــاِر الَح أيّ ــَن ال� ــْوٍم ِم ــي َي ــَتزوُل ف ــَز َس ــِذِه الَحواِج ــاً اأنَّ ه ــراً، موِقن ــُف شــاِمخاً صابِ ــطيِنيَّ َيِق الِفَلْس

ــرِعّييَن.  ــِه الشَّ ــى اأْصحابِ ــِه اإِل َوَعْوَدتِ

أْفعى. أْفُعواُن: َذَكُر ال� ال�

ُه: ُمْخِرُجُه َوُمْلقيِه. ناِفٌث ُسمَّ

أواِصــُر: ُمْفَرُدهــا اآِصــَرٌة، َوِهــَي  ال�

الَعلاقــاُت.

أراضــي الِفَلْســطيِنيَِّة،  أْفُعــواِن َحــْوَل ال�      َواأّمــا الِجــداُر، َفَقــْد َتَلــّوى كال�

ــَع ِمســاحاٍت  ــِد اْبَتَل ــِد، َفَق ــطيِنيِّ الواِح ــِد الِفَلْس ــي الَجَس ُه ف ــمَّ ــاً ُس ناِفث

ــَع اأواِصــَر  شاِســَعًة ِمــْن اأراضــي الُمواِطنيــَن، َوَحــدَّ ِمــْن َحَرَكِتِهــْم، َوَقطَّ

العائـِـلاِت الِفَلْســطيِنيَِّة، َواأْصَبَحــْت حالَــُة التََّفــكُِّك َوالُعْزلَــِة ال�ْجِتماِعيَّــِة 

ــَدِة الَّتــي َيْفِرُضهــا ال�ْحِتــلاُل  ــِة الُمَعقَّ ْجــراءاِت الُعْنُصِريَّ ــْعِب الواِحــِد؛ نَتيَجــَة ال�إِ ِســَمًة َمْفروَضــًة َعلــى اأْبنــاِء الشَّ

، َفَتْبقــى ِزيــاَرُة َقريــٍب، اأْو َمريــٍض، اأِو الُمشــاَرَكُة فــي َتْشــييِع َجنــاَزٍة، اأْمــراً ِمزاِجّيــاً َغْيــَر قابـِـٍل لِلتَّْحقيــِق  ْهيونـِـيُّ الصِّ

أْحيــاِن، َكمــا اأثَّــَر َســْلباً َعلــى الَعَمِليَّــِة التَّعليِميَّــِة؛ َفَقــْد َحــَرَم َكثيــراً ِمــَن الطََّلَبــِة َوالُمَعلِّميــَن ِمــَن  فــي َكثيــٍر ِمــَن ال�

راَســَة  يَّــِة اْختيــاِر الطّالـِـِب الجاِمِعــّي الجاِمَعــَة الَّتــي ُيريــُد الدِّ الُوصــوِل اإِلــى َمداِرِســِهْم، َوَعِمــَل َعلــى الَحــدِّ ِمــْن ُحرِّ

ــلاُل  ــِل الُجــُدَر، َيتَِّخــُذ ِمْنهــا ال�ْحِت ــاإِنَّ هــذا الِجــداَر، َب آَخــِر، َف ــِب ال� ــَن الجانِ ــا ِم ــْن جانِــٍب، اأّم فيهــا. هــذا ِم

َوســيَلًة َيَتَمْتــَرُس َخْلَفهــا؛ َكــْي َيْحِمــَي اأْمَنــُه الَمْزعــوَم، َوَيُصــبَّ ِمــْن َورائِهــا ِحَمــَم نيرانـِـِه َعلــى َشــْعٍب اأْعــَزَل.

ــْعِب الِفَلســطيِنيِّ بَِرصــاِص  نْســانِيَِّة لِلشَّ ْهيونـِـيَّ َيْنَتِهــُك َيْوِمّيــاً اأْبَســَط الُحقــوِق الَمَدنِيَّــِة َوال�إِ     اإِنَّ ال�ْحِتــلاَل الصِّ

ــى كُلِّ  ــَك َعل داً بِذلِ ــرِّ ، ُمَتَم ــيِّ ــاِب الَجماِع ــِة الِعق ــداِر، َوِسياَس ــِز َوالِج ــراِب الَحواِج ــلاِق َوالِحصــاِر، َوِح ْغ ال�إِ

ــَفِر، َوالَعَمــِل، َوَغْيِرهــا. ــِل، َوالسَّ ــَة التََّنقُّ يَّ نْســاِن ُحرِّ ــِة الَّتــي َتْكُفــُل لِلاإِ ْولِيَّ الَقوانيــِن َوال�تِّفاِقّيــاِت الدَّ



66

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

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

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

ُع َوسائِِل ال�تِّصال�ِت َوالنَّْقِل اإِلى َتْسهيِل الَحياِة الَبَشِريَِّة.   )    (   اأ- اأّدى َتَنوُّ

ِل َعلى اأْرِضِه.    )    ( يَِّة التََّنقُّ ْعُب الِفَلْسطيِنيُّ َيْنُعُم بُِحرِّ   ب- الشَّ

ْهيونِيَِّة.   )    ( ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ تُعاني ِمَن الَحواِجِز الصِّ   ج- كُلُّ ِفئاِت الشَّ

ناً.    )    ( ْهيونِيَّ ِكياناً ُمَحصَّ   د- َجَعَل الِجداُر الفاِصُل الِكياَن الصِّ

ْهيونيَِّة. ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ ِمَن الَحواِجِز الصِّ ٢- نَْذكُُر َمظاِهَر ُمعاناِة ِفئاِت الشَّ

٣- نَُبيُِّن اأَثَر الِجداِر َعلى الَعَمِليَِّة التَّْعليِميَِّة.

ْهيونِيَِّة. ٤- نَْذكُُر الَهَدَف ِمْن َوراِء اإِقاَمِة الَحواِجِز الصِّ

عوُر الَّذي َيْنتاُب الِفَلْسطيِنيَّ ِعْنَدما ُيواِجُه الَحواِجَز َوالُجُدَر؟ ٥- ما الشُّ

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

.     اأ- نَُبيُِّن اأَثَر ِجداِر الّضمِّ والتّوّسِع َعلى ال�ْقِتصاِد الِفَلْسطيِنيِّ

    ب- ما َسَبُب نَْصِب الَحواِجِز، َوبِناِء الُجُدِر في ال�أراضي الِفَلْسطيِنيَِّة؟

أْرِض؟     ج- َكْم َيْبلُُغ اْرتِفاُع الِجداِر َعِن ال�

    د- ما طوُل الِجداِر في ال�أراضي الِفَلْسطيِنيَِّة؟

ثالِثاً- 

١- ما َدل�لَُة كُلٍّ ِمْن:    اأ- َتْقطيِع اأْوصاِل ال�أراضي الِفَلْسطيِنيَِّة؟

أْفُعواِن؟            ب- َتَلّوى الِجداُر َحْوَل ال�أراضي كال�

آتَِيَة: اأْوصاٌل، اإِْجراءاٌت، ِمساحاٌت، َحواِجُز. ٢- نَْذكُـُر:                اأ- ُمْفَرَد كُلِّ َجْمٍع ِمَن الُجموِع ال�

. آتَِيِة: َقَصَد، َتْخويِف، َصفٍّ                 ب- ُمراِدَف الَكِلماِت ال�

نْساِن. أْرِض َوال�إِ ِع: َمْوِقِعِه، َواآثاِرِه َعلى ال� ِم َوالتََّوسُّ َنشاط: نَْكُتُب َمْوضوعاً َعِن ِجداِر الضَّ
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــَعراِء الَعــَرِب َوالِفَلْســطينّييَن الُمعاصِريــَن الَّذيــَن اْرَتَبــَط اْســُمُهْم بِِشــْعِر  َســميُح القاســم اأَحــُد اأْشــَهِر الشُّ  

أْرُدنِيَّــِة لِعائَِلــٍة ِفَلْســطيِنيٍَّة ِمــْن َقْرَيــِة الّراَمــِة الَقريَبــِة ِمــْن َمديَنــِة َعــكّا  ْرقــاِء ال� الثَّــْوَرِة َوالُمقاَوَمــِة، ُولـِـَد فــي َمديَنــِة الزَّ

ــاَم )٢٠١٤م(.  ــَد ع ــي َصَف ــَي ف ــاَم )١9٣9م(، َوتُُوفِّ ــطيَن ع ــماَل ِفَلْس َش

قاَل هِذِه الَقصيَدَة بِداَيَة ال�نِْتفاَضِة الِفَلْسطيِنيَِّة ال�أولى عاَم ١98٧م، َوتَُمثُِّل َتَحّدَي الِفَلْسطيِنيِّ   

لُِمماَرساِت ال�ْحِتلاِل. 

موا َتَقدَّ
)سميح القاسم/ فَِلْسطين(

موا موا َتَقدَّ  َتَقدَّ

 كُلُّ َسماٍء َفْوَقُكْم َجَهنَُّم

 َوكُلُّ اأْرٍض َتْحَتُكْم َجَهنَُّم

موا  َتَقدَّ

*** 

ْيُخ  َيموُت ِمنّا الطِّْفُل َوالشَّ

 َول� َيْسَتْسِلُم

أمُّ َعلى اأْبنائِها الَقْتلى  َوَتْسُقُط ال�

 َول� َتْسَتْسِلُم

موا موا َتَقدَّ  َتَقدَّ

 بِناِقلاِت ُجْنِدكُْم

 َوراِجماِت ِحْقِدكُْم

دوا  َوَهدِّ



6٨

َوَشرِّدوا

َوَيتِّموا

موا َوَهدِّ

لَْن َتْكِسروا اأْعماَقنا

لَْن َتْهِزموا اأْشواَقنا

نَْحُن الَقضاُء الُمْبَرُم

موا موا َتَقدَّ َتَقدَّ

***

َم الُمَخيَُّم ها ُهَو ذا َتَقدَّ

بيُح َو الثّاِكُل َوالُمَيتَُّم َم الَجريُح َوالذَّ َتَقدَّ

َمْت ِحجاَرُة الَمناِزْل َتَقدَّ

نابِْل َمْت َبكاَرُة السَّ َتَقدَّ

أراِمْل ُز َوال� ُع َوالُعجَّ َم الرُّضَّ َتَقدَّ

َمْت اأبواُب جنيَن َوناُبْلْس َتَقدَّ

َمْت تُقاتِْل َتَقدَّ

َمْت تُقاتِْل َتَقدَّ

ل� َتْسَمعوا

ل� تْفَهموا

موا  َتَقدَّ

كُلُّ َسماٍء َفْوَقُكْم َجَهنَُّم

َوكُلُّ اأْرٍض َتْحَتُكْم َجَهنَُّم

الَقضاُء الُمْبَرُم: الَقضاُء الَّذي ل� 

رادَّ لَُه، َول� َمْهَرَب ِمْنُه.

ُل الثََّمِر. َبكاَرُة: اأوَّ
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حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوبِـ )ل�( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

)   ( موا( ُهْم اأْطفاُل الِحجاَرِة.  اأ- الَّذيَن َتَحّداُهُم الّشاِعُر بَِقْولِِه: )َتَقدَّ

)  ( أْرُدن.     ، ُولَِد في ال� ب- َسميُح القاِسم شاِعٌر ِفَلْسطيِنيٌّ

)   ( هايَِنِة.    ج-  َذَكَر الّشاِعُر الُمَخيََّم في َتَصّديه لِلصَّ

ِم ُجنوِد ال�ْحِتلاِل، َكما في اأْسُطِر الَمْجموَعِة ال�أولى؟  ٢- ما النَّتيَجُة الُمَتَرتَِّبُة َعلى َتَقدُّ

ْطَر الّدالَّ َعلى ذلَِك. ِر ِمَن ال�ْحِتلاِل، نَْكُتُب السَّ ٣- الِفَلْسطيِنّيوَن َيْطَمحوَن لِلتََّحرُّ

. ، َكما َوَرَدْت في النَّصِّ ْهيونِيُّ ُد َخْمَسَة اأْعماٍل اإِْرهابِيٍَّة قاَم بِها ال�ْحِتلاُل الصِّ ٤- نَُعدِّ

٥- َكْيَف َردَّ الِفَلسطيِنّيوَن ِصغاراً َوِكباراً َعلى اإِْرهاِب ال�ْحِتلاِل؟

؟ ، اأْيَن نَْلَمُح ذلَِك في النَّصِّ ْهيونِيِّ ٦- َتْظَهُر الَوْحَدُة َجِليًَّة في ُمقاَوَمِة ال�ْحِتلاِل الصِّ

٧- ما َدل�لَُة َتْكراِر َقْوِل الّشاِعِر: 

 كُلُّ َسماٍء َفْوَقُكْم َجَهنَُّم

َوكُلُّ اأْرٍض َتْحَتُكْم َجَهنَُّم؟

8- نُواِزُن َبْيَن َقْوِل الّشاِعِر راِشِد ُحَسْين:

عوَب اإِذا َهبَّْت َسَتْنَتِصُر ْخَر اإِْن لَْم َيْفَهِم الَبَشرُ     اأنَّ الشُّ َسُنْفِهُم الصَّ

    َوَقْوِل ا لّشاِعِر َسميِح القاسم:  

 ل� تْسمعوا

 ل� تْفَهموا

موا  َتَقدَّ

 كُلُّ َسماٍء َفْوَقُكْم َجَهنَُّم

َوكُلُّ اأْرٍض َتْحَتُكْم َجَهنَُّم

الُمناَقَشُة:

موا( كاِمَلًة بَِصْوِت الّشاِعِر. َبِكة الَعْنكبوتِيَِّة، َونَْسَتِمُع اإِلى َقصيَدِة )َتَقدَّ َنشاط: نَعوُد اإِلى الشَّ
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

َتْطبيقاٌت َعلى اإِنَّ َواأَخواتِها

ُر: َنَتَذكَّ

ــّمى  ــَداأ، َوُيَس ــُب الُمْبَت ــِميَِّة، َفَتْنِص ــِة ال�ْس ــى الُجْمَل ــُل َعل ــَخٍة، َتْدُخ ــُرٍف ناِس ــتَُّة اأْح ــا ِس  اإِنَّ َواأَخواتُه

ــا. ــّمى َخَبَره ــَر، َوُيَس ــُع الَخَب ــَمها، َوَتْرَف اْس

التَّْدريباُت

ل�ً- نَْمَلاأ الَفراَغ بِـ )اإِنَّ اأْو اإِْحدى اأَخواتِها( فيما َياأْتي:  اأوَّ

ْسلاِم َسْمَحٌة. ١-_____ َمباِدَئ ال�إِ

باَب َيعوُد. ٢-_____ الشَّ

ْمَس كَُرٌة. ٣-_____ الشَّ

فاَء َقريٌب. ٤-_____ الشِّ

٥- الَمَطُر ُمْنَهِمٌر، _____ الَجوَّ داِفٌئ.

ثانِياً- نَُعيُِّن اأْسماَء اإِنَّ َواأَخواتِها، َواأْخباَرها فيما َياأْتي:

١- قاَل َتعالى: »  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ«          )الطَّلاُق:١(

٢- ل� َشكَّ اأنَّ الُمَعلِّميَن َحريصوَن َعلى َتْنِمَيِة الَمهاراِت اللَُّغِويَِّة لَدى الطََّلَبِة.

٣- اإِنَّنا ُمَتفائِلوَن بَِفْوِز ُمْنَتَخِبنا الَوَطِنيِّ في ُمبارياِت كَُرِة الَقَدِم.

أمَّ َمْدَرَسٌة. ٤- َكاأنَّ ال�

أْطفاِل ُمْحَتَرَمٌة. ٥- لَْيَت ُحقوَق ال�

نابَِل ِمْنُه اأْطَهْر                           )محمود درويش/ ِفَلْسطين( ٦-  َونُِحبُّ ِعْطَر الَوْرِد، لِكنَّ السَّ
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ثالِثاً- نَْضِبُط اأواِخَر الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

١- اإِنَّ الَحياَة َجميَلة.

٢- ل� َشكَّ اأنَّ ال�ْحِتلال زائِل.

لاَة، لِكنَّ الُقْدس صاِمَدة. ٣- ال�ْحِتلاُل َيْمَنُع الصَّ

٤- لََعلَّ الُقْدس ُمَحرََّرة.

ماء َصْفحة َزْرقاء. ٥- َكاأنَّ السَّ

رابِعاً- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي اإِْعراباً تاّماً:

ثِّر:٥٠( ١- قاَل َتعالى: »  ڀ  ڀ   ٺ  «             )الُمدَّ

٢- قاَل َتعالى: »ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ«             )الَقَمر:٥٤(

٣- لََعلَّ الَكْرَب َيْنَكِشُف. 

ْسراَف فيها ضارٌّ. ياَضُة ُمفيَدٌة، َولِكنَّ ال�إِ ٤- الرِّ

٥- لَْيَت النَّهاَر َيطوُل؛ لَِنْعَمَل اأْكَثَر.

٦- اإّن صلاَة الَفجِر َثواُبها كبيٌر.

ْملاُء:  ال�إِ

نَْكُتُب ما ُيْمليِه َعَلْينا الُمَعلُِّم. 
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: الَخطُّ

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

)الحشر: ١٤(
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التَّْلخيُص:

ــى  ــاِظ َعل ــَع الِحف ، َم ــصِّ ــنُّ اإِيجــاِز النَّ ــَو َف ــًا: ُه ــِد. َواْصِطلاح ــاِر الُمفي ــُن َوال�ْخِتصــاُر بِاإِْظه ــًة: التَّْبيي  ُلَغ

ْخــلاِل  أْفــكاِر ال�أساِســيَِّة لِْلَمْوضــوِع فــي َكِلمــاٍت َقليَلــٍة، دوَن ال�إِ الَجْوَهــِر، ِمــْن ِخــلاِل التَّْعبيــِر َعــِن ال�

ياَغــِة، َوُهــَو َمهــاَرٌة لَُغِويَّــٌة ُمْكَتَســَبٌة. ْبهــاِم فــي الصِّ بِالَمْضمــوِن، اأِو ال�إِ

ُخُطواُت التَّْلخيِص:

ــُن اأْن  ــي ُيْمِك ــِة الَّت ئيَس ــَرِة الرَّ ــمُّ اإِْدراُك الِفْك ــِه، َيِت ــْن ِخلالِ : َوِم ــيِّ أْصِل ــراَءُة ال�ْسِتْكشــاِفيَُّة لِْلَمْوضــوِع ال� - الِق

ــِتْخلاُصها. ــُن اْس ــًة، اأْو ُيْمِك َتكــوَن َمْذكــوَرًة َصراَح

ــُه، َومــا  ، َوَوْضــُع ُخطــوٍط َتْحَت - الِقــراَءُة ال�ْســتيضاِحيَُّة: َوِمــْن ِخلالِهــا، َيِتــمُّ التَّْمييــُز َبْيــَن مــا ُهــَو َضــروِريٌّ

ْحصــاِء، َوال�ْقِتبــاِس؛ ل�ْســِتْثنائِِه. ، َكالتَّْمثيــِل، َوالتَّْوضيــِح، َوال�إِ ــُر َضــروِريٍّ ــَو َغْي ُه

، َعلــى َشــْكِل ِفْقــراٍت، َمــَع الُمحاَفَظــِة َعلــى التََّسْلُســِل  - اإِعــاَدُة ِصياَغــِة مــا ُهــَو َضــروِريٌّ بِاأْســلوٍب خــاصٍّ

ــِة(. ْهِنيَّ ، َوالِكتاَبــِة الذِّ أْصِلــيِّ الَمْنِطِقــيِّ )اأْبعــاِد النَّــصِّ ال�

أْصِل. - ُمراَجَعُة التَّْلخيِص؛ لُِرْؤَيِة َمدى َتعبيِرِه َعِن ال�

ِمَن ال�أمورِ الَّتي َتِجُب ُمراعاتُها ِعْنَد التَّْلخيِص:

أْصَل، اأْو ُيَغيُِّر الَمْعنى. ُه ال� َصِة بِما ُيَشوِّ ِة الُمَلخَّ - الُبْعُد َعِن التَّْعديِل َوالتَّْحريِف في المادَّ

ــْذِف  ، َوَح ــلوِب الخــاصِّ أْس ــِة بِال� ياَغ ــاَدِة الصِّ ــِة، َواإِع ــِة َوالثّانَِويَّ ئيَس ــكاِر الرَّ أْف ــَن ال� ــِز َبْي ــى التَّْميي ــْدَرُة َعل - الُق

ــِو.  ــراِر، َوالَحْش ــِة، َوالتَّْك ــِل الُمَتراِدَف الُجَم

. أْصِليُّ شاراِت، َوالَمراِجِع، َوال�أصوِل الَّتي اْسَتعاَن بِها النَّصُّ ال� - َعَدُم َتجاُهِل ال�إِ

ُة: الِقصَّ

. ْخِصّياُت، َوالَحَدُث، َوالُعْقَدُة، َوالَحلُّ ماُن، َوالَمكاُن، َوالشَّ ِة: الزَّ َعناِصُر الِقصَّ

التَّْعبيُر: 

ٍة َتْلخيُص قِصَّ



٧4

ْعراِبيُّ الّشاِعُر َوالَخليَفُة :        ال�أ َنموَذٌج َتطبيِقيٌّ

ٌة فاِرَغــٌة ذاِهبــًا  اْســَتْدعى اأَحــُد الُخَلفــاِء َمْجموَعــًة ِمــَن ُشــَعراِء ِمْصــَر، َفصاَدَفُهــْم شــاِعٌر َفقيــٌر، ِبَيــِدِه َجــرَّ  

هــا مــاًء، َفراَفَقُهــْم اإِلــى اأْن َوَصلــوا داَر الِخلاَفــِة، َفباَلــَغ الَخليَفــُة فــي اإِْكراِمِهــْم، َوَلّمــا َراأى  اإِلــى الَبْحــِر؛ ِلَيْمَلاأ

ــَك؟ ــا حاَجُت ــَت؟ َوم ــْن اأْن ــُه: َم ــاَل َل ــٌة، ق ــُه َرثَّ ــِه، َوِثياُب ــى َكِتِف ُة َعل ــرَّ ــَل َوالَج ُج ــُة الرَّ الَخليَف

ُجُل: ْنَشَد الرَّ َفاأ

اإِلى َبْحِرَك الّطامي اأَتْيُت 

ِبَجّرتي

َوَلّما َراأْيُت الَقْوَم َشّدوا 

ِرحاَلُهْم

ًة، َفَحَسَدُه َبْعُض الحاِضريَن، َوقالوا ِلْلَخليَفِة: هذا َفقيٌر َمْجنوٌن،  َة َذَهبًا َوِفضَّ َفقاَل الَخليَفُة: اْمَلؤوا َلُه الَجرَّ

ل� َيْعِرُف قيَمَة الماِل، َوَلُربَّما َضيََّعُه.

َق الماَل ِلَجميِع الُفَقراِء،  ُتُه َذَهبًا، َوَخَرَج، َفَفرَّ َفقاَل الَخليَفُة: ُهَو ماُلُه، َيْفَعُل ِبِه ما َيشاُء، َفُمِلَئْت َلُه َجرَّ

ُجُل: َلُه َعْن ذِلَك، َفقاَل الرَّ َوَبَلَغ الَخليَفَة ذِلَك، َفاْسَتْدعاُه، َوَساأ

َنجــوُد الَخيِّريــَن  ِبمــاِل  َوَنْحــُن  ِبماِلِهــْم الَخيِّــروَن  َعَلْينــا  َيجــوُد 

ْنَشَد الَفقيُر: ُتُه َعْشَر َمّراٍت، َوقاَل: الَحَسَنُة ِبَعْشِر اأْمثاِلها. َفاأ ْعِجَب الَخليَفُة ِبَجواِبِه، َواأَمَر اأْن ُتْمَلاأ َجرَّ َفاأ
والُعْسُر والُيـْسُر اأْوقــــاٌت َوسـاعـــاُت الّنــاُس ِللّنــاِس مــا داَم الَوفــــــاُء ِبِهــْم 

تُْقضــى َعلــى َيــِدِه لِلنّــاِس حاجــاُت ــَن الــَورى َرُجــٌل ــاِس مــا َبْي َواأْكــَرُم النّ

تــاراُت أيّــاُم  وال� َتْقــِدُر  ُدمــَت  مــا  ل� َتْقَطَعــنَّ َيــَد الَمْعــروِف َعــْن اأَحــٍد

اإِلَْيــَك ل� لَــَك ِعْنــَد النـّـاِس حاجــاُت واْذكُــْر َفضيَلــَة ُصْنــِع اللـّـِه اإذ ُجِعَلــْت 

َوعــاَش قــْوٌم وُهــْم فــي الّنــاِس اأْمــواُت ــْم  ــْت فضاِئُلُه ــا ماَت ــْوٌم َوم ــاَت َق َفم

التَّْحليُل:

ُجِل الَفقيِر الّشاِعِر، َواإِْعجاُبُه ِبِه. ئيَسُة: َتَعرُُّف الَخليَفِة اإِلى الرَّ الِفْكَرُة الرَّ

ٍد. ماُن: َغْيُر ُمَحدَّ الزَّ

دب في حدائق العرب، رزق الّله شيخو( )مجاني ال�أ
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الَمكاُن: في َقْصِر الِخلاَفِة.

َعراِء، َوَبْعُض الحاِضريَن. ْخِصّياُت: الّشاِعُر الَفقيُر، َوالَخليَفُة، َوَمْجموَعٌة ِمَن الشُّ الشَّ

َتُه ماًء، َفاْلَتقى ِبَمْجموَعٍة ِمَن  ْحداُث َحْوَل شاِعٍر َفقيٍر، َذَهَب اإِلى الَبْحِر؛ ِلَيْمَلاأ َجرَّ ْحداُث: َتدوُر ال�أ ال�أ

َلُه َعْن حاَجِتِه، َواأْخَبَرُه َخَبَرُه،  هيَن اإِلى الَخليَفِة، َفَذَهَب َمَعُهْم، َفاْنَتَبَه الَخليَفُة َلُه، َوَساأ َعراِء ُمَتَوجِّ الشُّ

ُتُه َذَهبًا، َفَحَسَدُه َبْعُض الحاِضريَن َعلى ذِلَك. ْعِجَب الَخليَفُة ِبَذكاِئِه، َواأَمَر اأْن ُتْمَلاأ َجرَّ َفاأ

الِحواُر: 

   الِحواُر الَّذي َجرى َبْيَن الَخليَفِة َوالّشاِعِر الَفقيِر ِمْن ِجَهٍة، َوالَخليَفِة َوالحاِضريَن ِمْن ِجَهٍة اأْخرى.

 : الُعْقَدُة، َوالَحلُّ

    َتَتَمثَُّل الُعْقَدُة في ُدخوِل الّشاِعِر الَفقيِر َبْيَن َيَدِي الَخليَفِة، َواْسِتْغراِب الَخليَفِة ُحضوَر هذا الَفقيِر. اأّما 

َهِب َبَدَل الماِء.   ِة ِفْعِل الّشاِعِر الَفقيِر َوَذكاِئِه في الُحصوِل َعلى الذَّ ِب الَخليَفِة ِمْن َردَّ الَحلُّ َفَيْكُمُن في َتَعجُّ
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ْلِم(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة:   َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن: )عاقَِبُة الظُّ

ّياِد؟  َمَكَة ِمَن الصَّ ١- َكْيَف اأَخَذ الرَُّجُل السَّ

َمَكَة؟ ٢- ماذا َحَصَل لِلرَُّجِل ِعْنَدما اأَخَذ السَّ

٣- نَُبيُِّن َسَبَب َقْطِع اإِْبهاِم الرَُّجِل، ثُمَّ ِذراِعِه، ثُمَّ َيِدِه ِمَن الَكِتِف. 

٤- اأَيَن َذَهَب الرَُّجُل الُمصاُب َبْعَدما َعَجَز َعْن ِعلاِجِه الطَّبيُب؟

ْيُخ الُمَجرُِّب؟ َهها لَُه الشَّ ٥- ما النَّصيَحُة الَّتي َوجَّ

ّياِد؟ ٦- لِماذا َخَرَج الرَُّجُل َيْبَحُث َعِن الصَّ

فاِع َعْن نَْفِسِه؟ ّياُد لِلدِّ ٧- ما الطَّريَقُة الَّتي اْسَتْخَدَمها الصَّ

ِة. 8- نَْذكُُر ُدروساً ُمْسَتفاَدًة ِمْن هِذِه الِقصَّ

9- نَُوظُِّف ِعباَرَة: )قوُت اأَبنائِِه( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة.

 . ١٠- نََضُع ُعْنواناً اآَخَر لِلنَّصِّ

ال�ْسِتماُع:

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

َنــٍة؛ ِمــْن اأْجــِل  الُخْطَبــُة: َفــنٌّ اأَدبِــيٌّ نَْثــِريٌّ ُيلقيــِه الَخطيــُب ُمشــاَفَهًة اأمــاَم الُجْمهــوِر فــي ُمناَســَبٍة ُمَعيَّ  

َوالُجمهــوُر.  َوالُمناَســَبُة،  الَخطيــُب،  ِهــَي:  اأْطــراٌف  َولِْلُخْطَبــِة  فيِهــْم.  التَّاأْثيــِر 

أَمــِويِّ )ُعمــَر ْبــِن َعْبــِد الَعزيــِز(، قالَهــا َبْعــَد َتَولّيــِه الِخلاَفــَة، َيْظَهــُر        َوالُخْطَبــُة الَّتــي َبْيــَن اأْيدينــا لِْلَخليَفــِة ال�

ِتــِه بَِتْقــوى اللـّـِه، َوالَحــثِّ َعلــى الَعَمــِل لِلاآِخــَرِة، َوِذْكــِر الَمــْوِت،  فيهــا َتواُضُعــُه، َوَعْدلـُـُه، َوفيهــا َوصايــا لَِرِعيَّ

َوالُبْعــِد َعــِن الَمعاصــي.

ُخْطَبُة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز

الَوْحَدُة الّساِبَعُة
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نَّحوها َعنّي: اأْبِعدوها َعنّي.

ُخْطَبُة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز

ُرِوَي اأنَّــُه لَّمــا انَْتهــى ُعَمــُر ْبــُن َعْبــِد الَعزيــِز ِمــْن َدْفــِن ُســَلْيماَن   

أَمــِويِّ الّســابِِع، َوَخــَرَج ِمــْن َقْبــِرِه، ُســِمَع  اْبــِن َعْبــِد الَمِلــِك الَخليَفــِة ال�

ــا  ــِة ي ــُب الِخلاَف ــِذِه َمراِك ــَل: ه ــِذِه؟ َفقي ــا ه ــاَل: م ــٌة، َفق ــلاأْرِض َرجَّ لِ

َبــْت اإِلَْيــَك؛ لَِتْرَكَبهــا، َفقــاَل: مــا لــي َولَهــا؟ نَّحوهــا  اأميــَر الُمْؤِمنيــَن، قُرِّ

َبــْت اإِلَْيــِه، َفَرِكَبهــا، َوجــاَءُه صاِحــُب  بــوا اإِلَــيَّ َبْغَلتــي، َفُقرِّ َعنّــي، َقرِّ

ــْرَطِة َيســيُر َبْيــَن َيَدْيــِه بِالَحْرَبــِة، َفقــاَل: َتَنــحَّ َعنّــي، مــا لــي َولَــَك؟  الشُّ

اإِنَّمــا اأنــا َرُجــٌل ِمــَن الُمْســِلميَن، َفســاَر، َوســاَر َمَعــُه النـّـاُس، َحتـّـى َدَخــَل 

الَمْســِجَد، َفَصِعــَد الِمْنَبــَر، َواْجَتَمــَع اإِلَْيــِه النـّـاُس، َفقــاَل: »اأيُّهــا النـّـاُس، 

ــٍة  ــِر َراأٍْي كاَن ِمنّــي فيــِه، َول� ُطْلَب أْمــِر َعــْن َغْي اإِنـّـي َقــِد اْبُتِليــُت بِهــذا ال�

ــُه، َول� َمشــوَرٍة ِمــَن الُمْســِلميَن، َواإِنـّـي َقــْد َخَلْعــُت مــا فــي اأْعناِقُكــْم  لَ

أنُْفِســُكْم«، َفصــاَح النـّـاُس َصْيَحــًة واِحــَدًة: َقــِد  ِمــْن َبْيَعتــي، َفاْختــاروا لِ�

اْخَتْرنــاَك يــا اأميــَر الُمْؤِمنيــَن، َوَرِضْينــا بِــَك فــي اأْمِرنــا بِالُيْمــِن َوالَبَرَكــِة.

َخَلْعُت: نََزْعُت.
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أْصــواَت َقــْد َهــَداأْت، َوَرِضــَي بـِـِه النـّـاُس َجميعــاً،  َفَلّمــا َراأى ال�  

َوقــاَل:   ،)�( النَِّبــيِّ  َعلــى  َوَصلّــى  َعَلْيــِه،  َواأْثنــى  اللــَه،  َحِمــَد 

»اأوصيُكــْم بَِتْقــوى اللــِه، َفــاإِنَّ َتْقــوى اللــِه َخَلــٌف ِمــْن كُلِّ َشــْيٍء، 
نَّــُه  آِخَرتُِكــْم؛ َفاإِ - ُخْلــٌف، َواْعَملــوا ل� َولَْيــَس ِمــْن َتْقــوى اللـّـِه -َعــزَّ َوَجــلَّ

ــاُه، َواأْصِلحــوا  ــَر ُدنْي ــاَرَك َوَتعالــى- اأْم ــُه -َتب ــِه َكفــاُه اللّ آِخَرتِ ــْن َعِمــَل لِ� َم

َســرائَِركُْم ُيْصِلــِح اللـّـُه َعلانَِيَتُكــْم، َواأْكِثــروا ِمــْن ِذْكــِر الَمــْوِت، َواأْحِســنوا 

ــَة  أمَّ نَّــُه هــاِدُم اللَّــّذاِت... َواإِنَّ هــِذِه ال� ال�ْســِتْعداَد َقْبــَل اأْن َيْنــِزَل بُِكــْم، َفاإِ

ــي  ــا )�(، َول� ف ــي نَِبيِّه ، َول� ف ــلَّ ــزَّ َوَج ــا -َع ــي َربِّه ــْف ف ــْم َتْخَتِل لَ

ْرَهــِم، َواإِنـّـي، َواللـّـِه، ل� اأْعطــي  ِكتابِهــا، َواإِنَّمــا اْخَتَلفــوا فــي الّدينــاِر َوالدِّ

اأَحــداً باِطــلاً، َول� اأْمَنــُع اأَحــداً َحّقــاً، اإِنـّـي لَْســُت بِخــاِزٍن، َولِكنـّـي اأَضــُع 

ــْرُت. ــُث اأِم َحْي

ــاأْن  َتُهــْم، بِ ــّروَن َمَودَّ ــْد كاَن َقْبلــي ُول�ٌة َتْجَت َّــُه َق ــاُس، اإِن اأيُّهــا النّ  

ــِة  ــي َمْعِصَي ــوٍق ف ــَة لَِمْخل ــْم، األ� ل� طاَع ــْم َعْنُك ــَك ُظْلَمُه ــوا بِذلِ َتْدَفع

الخالـِـِق، َمــْن اأطــاَع اللـّـَه َوَجَبــْت طاَعُتــُه، َوَمــْن َعصــى اللـّـَه َفــلا طاَعــَة 

لَــُه، اأطيعونــي مــا اأَطْعــُت اللـّـَه فيُكــْم، َفــاإِذا َعَصْيــُت اللـّـَه َفــلا طاَعــَة لــي 

ــْم«.  ــي َولَُك ــَم ل ــَه الَعظي ــَتْغِفُر اللّ ــذا، َواأْس ــَي ه ــوُل قولِ ــْم، اأق َعَلْيُك

)                 )سيَرُة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز: اْبُن الَجْوزِيِّ

 َكفاُه: اأْغناُه.

َســرائُِركُْم: اأْقوالُُكــْم َواأْفعالُُكــْم 

ــَرِة. ــُر الظّاِه َغْي

خاِزٌن: حاِفٌظ.

َتْجَتّروَن: َتْطلُبوَن بِِحْرٍص.

فوائُِد ُلَغِويٌَّة: 
الُخْلُف: الِخلاُف، َوالنِّزاُع. -

َئُة. - يِّ ِريَُّة السَّ الَخْلُف: الذُّ

يَُّة الّصالَِحُة. - رِّ الَخَلُف: الذُّ
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

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

ٌة؛ بَِسَبِب: ١- َبْعَد َدْفِن الَخليَفِة ُسْليماَن، ُسِمَع لِْلاأْرِض َرجَّ

   اأ- الُحْزِن َعلى َمْوِت الَخليَفِة.             ب- الَفَرِح لِْلخليَفِة الَجديِد.

أْرِضيَِّة.                        د- اأْصواِت َمراِكِب الِخلاَفِة. ِة ال�    ج- الِهزَّ

أولى الَّتي اأْوصى بِها الَخليَفُة ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعزيِز َرِعيََّتُه: ٢- الَوِصيَُّة ال�

لاِة.              ب- َتْقوى اللّه ِ. اأ- الُمحاَفَظُة َعلى الصَّ

ْكثاُر ِمْن ِذْكِر الَمْوِت. ْولَِة.             د- ال�إِ ج- الَعَمُل لَِمْصَلَحِة الدَّ

أميِر: ٣- َتكوُن طاَعُة النّاِس لِْلَخليَفِة اأِو ال�

أْمواِل َعَلْيِهْم. اأ- طاَعًة ُمْطَلَقًة.                                ب- ُمْرَتِبَطًة بَِتْوزيِع الَعطايا َوال�

ْولَِة.        د- َمْشروَطًة بِطاَعِتِه لِلِّه. ج- ُمَتَعلَِّقًة بَِمشوَرتِِه لَُهْم في اأموِر الدَّ

ْسِميَِّة. ٤- نَُبيُِّن َدل�لََة َرْفِض الَخليَفِة الرُّكوَب في َمراِكِب الِخلاَفِة الرَّ

أموُر الَّتي َعلى اأساِسها َتمَّ اْخِتياُر الَخليَفِة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز؟ ٥- ما ال�

نْيا؟ ٦- ما َسَبُب اْخِتلاِف النّاِس في اأموِر الدُّ

٧- بَِم َشبََّه الَخليَفُة الَمْوَت؟

8- نَُبيُِّن َعناِصَر هِذِه الُخْطَبِة.

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

ْرَطِة َيسيُر َبْيَن َيَدْيِه بِالَحْرَبِة« َتقاليَد َرْسِميًَّة في اأيّاِمنا هِذِه،  ١-  تَُمثُِّل ِعباَرُة: » َوجاَءُه صاِحُب الشُّ

ُح تِْلَك التَّقاليَد.      نَُوضِّ

٢- لِماذا َعدَّ ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعزيِز َمْنِصَب الِخلاَفِة نَْوعاً ِمَن ال�ْبِتلاِء؟
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٣- نَُبيُِّن َدل�لََة الَوصايا الَّتي اأْوصى بِها الَخليَفُة النّاَس.

ِعيَِّة، نَُبيُِّن ذلَِك. ُخ ِعباَرُة: » ل� طاَعَة لَِمْخلوٍق في َمْعِصَيِة الخالِِق« َمَبداأً َعظيماً لِلّراعي َوالرَّ ٤- تَُرسِّ

أيّاِم. ٥- نُواِزُن َبْيَن نَْظَرِة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز اإِلى الُحْكِم، ونَْظَرِة الُحكّاِم اإِلَْيِه في هِذِه ال�

ثالِثاً - 

١- نَُوظُِّف ما َياأْتي في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:

       اأ-َتَنّحى َعْنُه.

رائِر.       ب- السَّ

     ج- هاِدم اللَّذاِت.

٢- نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

       اأ-  ِعْنَدما َوَقَف الَخليَفُة اأماَم النّاِس، َخَلَع ِمْنُهُم الَبْيَعَة. 

      ب- قاَل الّشاعُر َقصيَدًة َجميَلًة، َفَخَلَع َعَلْيِه الَخليَفُة َعباَءًة اإِْكراماً لَُه.

 : ٣- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

        اأ- ِضدَّ َكِلَمِة )َعلانَِيٌة(.

       ب- ُمراِدفاً لَِكِلَمِة )َحِمَد(.

نشاط: نَعوُد اإِلى الَمْكَتـَبِة، َونَْكُتُب نُْبَذًة َعْن َحياِة الَخليَفِة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز.
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

اإِنَّ َواأَخواتِها َتْطبيقاٌت َعلى كاَن َواأَخواتِها، َو

التَّْدريباُت

أْفعاَل النّاِقَصَة )كاَن َواأَخواتِها( فيما َياأْتي، َونَُعيُِّن اأْسماَءها َواأْخباَرها: ل�ً- نَْسِتْخِرُج ال� اأوَّ

أنْفال:٣٣( )ال� ١- قاَل َتعالى: » ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ«     

)القصص: ١٠( ٢- قاَل َتعالى: »ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ«   

٣- باَت َقْلبي ُمْطَمِئنّاً بِِذْكِر اللِّه.

٤- لَْيَس الُمناِفُق صاِدقاً.

٥- ما َيزاُل الَكريُم َمْحبوباً َبْيَن النّاِس.

أْحُرَف النّاِسَخَة )اإِنَّ َواأَخواتِها( فيما َياأْتي، َونَُعيُِّن اأْسماَءها َواأْخباَرها: ثانِياً- نَْسَتْخِرُج ال�

١- لَْيَت الُمساِفَر َيعوُد.

٢- لََعلَّ الَفَرَج َقريٌب.

٣- »َواإِنّي َقْد َخَلْعُت ما في اأْعناِقُكْم ِمْن َبْيَعتي«.

٤- »لَْسُت بِخاِزٍن، َولِكنّي اأَضُع َحْيُث اأِمْرُت«.

٥-  » اإِنَّ َتْقوى اللِه َخَلٌف ِمْن كُلِّ َشْيٍء«.

ثالِثاً- نُْدِخُل كاَن اأْو اإِْحدى اأَخواتِها، ثُمَّ اإِنَّ اأْو اإِْحدى اأَخواتِها َعلى الُجَمِل ال�ْسِميَِّة في الَجْدَوِل ال�آتي، َونَُغيُِّر ما َيْلَزُم:

اإِنَّ اأْو اإِْحدى اأَخواتِهاكاَن اأْو اإِْحدى اأَخواتِهاالُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة
 التَّعاوُن َسبيُل النَّجاِح.

َشْعُبنا صاِمٌد في َوْجِه ال�ْحِتلاِل.

العاِملوَن ُمَوفَّقوَن
ديقاِن ُمتاآلِفاِن َعلى الَخْيِر. الصَّ
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رابِعاً- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

«       )النّور: ١٠(. ١- قاَل َتعالى: »  

٢- قاَل َتعالى: »  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ «     )المائدة: ٥٢(.

٣- َظلَّ الِعْلُم َمناراً ُيْهَتدى بِِه في ُظلُماِت الَجْهِل.

أْجياِل َعلى َمرِّ الُعصوِر. أمَّهاُت صانِعاِت ال� ٤- ما زالِت ال�

ْملاُء:  ال�إِ

ْملائِيَُّة التَّْدريباُت ال�إِ

ألِِف في َشْكِلها الحالِيِّ في اآِخِر الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط: ل�ً- نَُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِة ال� اأوَّ

١- قاَل َتعالى: »  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ«.              )طه:١٢١(

٢- قاَل َتعالى: »ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ«                  )طه:٥٤(

)اأبو القاسم الّشابي( با َتْحلُُم في ِظلِّ الُغصوِن المائَِسْة                ٣- َوالرُّ

فاِء العاِجِل. ٤- َدعا الطُّلاُب لَِصديِقِهم الَمريِض بِالشِّ

أْرِض. ٥- َحلََّق النَّْسُر في الَفضاِء، ثُمَّ َهوى ُمْسِرعاً نَْحَو ال�

ثانِياً- نَْكُتُب ما ُيْمليِه َعَلْينا الُمَعلُِّم.

ُمراَجَعُة ال�ألِِف في اآِخِر ال�أْفعاِل الثُّلاثِيَِّة، َوال�أْسماِء الثُّلاثِيَِّة
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: الَخطُّ

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

ِة فيما َياأْتي: ُد عناِصَر الِقصَّ            َنْسَتْخِرُج الِفْكَرَة الرَّئيَسَة، ونَحدِّ

ال�أماَنُة

    قــاَل َعلــيُّ بــُن اأبــي راِفــٍع: كُْنــُت خــاِزَن َبْيــِت مــاِل الُمْســِلميَن َوكاتَِبــُه فــي َعْهــِد الَخليَفــِة َعلــيِّ بــِن اأبــي طالـِـٍب، َوكاَن 

فــي َبْيــِت المــاِل ِعْقــُد لُْؤلـُـٍؤ اأصاَبــُه َيــْوَم الَبْصــَرِة، َفاأْرَســَلْت اإِلَــيَّ بِْنــُت َعلــيِّ بــِن اأبــي طالـِـٍب، َفقالَــْت لــي: اإنَّــُه َقــْد َبَلَغنــي اأنَّ 

ــَل بـِـِه فــي َيــْوِم ال�أْضحــى. أَتَجمَّ فــي َبْيــِت مــاِل اأميــِر الُمؤِمنيــَن ِعْقــَد لُْؤلـُـٍؤ، َوُهــَو فــي َيــِدَك، َواأنــا اأِحــبُّ اأْن تُعيَرنــي اإيـّـاُه؛ لِ�

      َفاأْرَســْلُت اإِلَْيهــا: اأمانَــٌة َمْضمونَــٌة، َمــْردوَدٌة َبْعــَد َثلاَثــِة اأيـّـاٍم يــا بِْنــَت اأميــِر الُمْؤِمنيــَن. َفقالـَـْت: نََعــْم! اأمانَــٌة َمْضمونَــٌة 

ــِك َهــذا  ــَن جــاَء اإِلَْي ــْن اأْي ــا: ِم ــُه، َفقــاَل لَه ــَن َعَلْيهــا، َفَعَرَف ــُر الُمْؤِمني ــراآُه اأمي ــاُه، َف ــاٍم، َفاأْعَطْيُتهــا اإيّ ــِة اأيّ ــَد َثلاَث ــْردوَدٌة َبْع َم

ُه. أَتَزيّــَن بِــِه فــي العيــِد، ثُــمَّ اأُردَّ الِعْقــُد؟ َفقالَــْت: اْســَتَعْرتُُه ِمــَن اْبــِن اأبــي راِفــٍع خــاِزِن اأميــِر الُمْؤِمنيــَن؛ لِ�

ــَن اأبــي راِفــٍع؟ َفُقْلــُت: َمعــاَذ اللّــِه اأْن  ــُه، َفقــاَل لــي: اأَتخــوُن الُمســِلميَن يــا ْب         َفَبَعــَث اإِلــيَّ اأميــُر الُمْؤِمنيــَن، َفِجْئُت

ــي،  ــِر اإِْذن ــِلميَن بَِغْي ــاِل الُمْس ــِت م ــي َبْي ــَد الّــذي ف ــَن الِعْق ــِر الُمْؤِمني ــَت اأمي ــْرَت بِْن ــَف اأَع ــاَل: َكْي ــِلميَن! َفق اأخــوَن الُمْس

ُه  َوِرضاُهــْم؟! َفُقْلــُت: يــا اأميــَر الُمْؤِمنيــَن، اإِنَّهــا بِْنُتــَك، َوَســاألَْتني اأْن اأعيَرهــا الِعْقــَد َتَتَزيَّــُن بـِـِه، َفاأَعْرتُهــا اإيـّـاُه، َعلــى اأْن َتــُردَّ

ُه ِمــْن َيْوِمــَك، واإيـّـاَك اأْن َتعــوَد اإِلــى ِمْثِلــِه؛ َفـــَتنالََك ُعقوَبتــي. ثُــمَّ قــاَل: َوْيــٌل لِ�ْبَنتــي! لَــْو  ســالِماً اإِلــى َمْوِضِعــِه. َفقــاَل: ُردَّ

ــْت اإَِذْن اأّوَل هاِشــمّيٍة قُِطَعــْت َيُدهــا. ُه، لَكانَ ــْت اأَخــَذِت الِعْقــَد َعلــى َغْيــِر اأْن َتْضَمَنــُه َوَتــُردَّ كانَ

       َفَبَلَغــْت َمقالَُتــُه اْبَنَتــُه، َفقالَــْت لَــُه: يــا اأميــَر الُمْؤِمنيــَن، اأنــا اْبَنُتــَك، َوِقْطَعــٌة ِمــْن لَْحِمــَك، َفَمــْن اأَحــقُّ بِِلْبِســِه ِمنـّـي؟! 

أنْصــاِر َيَتَزيَّــنَّ فــي ِمْثــِل َهــذا  ! اأكُلُّ نِســاِء الُمهاِجريــَن وال� َفقــاَل لَهــا: يــا بِْنــَت اأبــي طالـِـٍب، ل� َتْذَهبــي بَِنْفِســِك َعــِن الَحــقِّ

العيــِد بِِمْثــِل هــذا؟ َفَقَبْضُتــُه ِمْنهــا، َوَرَدْدتُــُه اإلـِـى َمْوِضِعــه.

 )قَِصُص الَعَرِب الجزء الثّاني، ِبَتَصرٍُّف(

الِفْكَرُة الرَّئيَسُة:__________________________________________________________

ماُن:_______________________________________________________________ الزَّ

الَمكاُن:______________________________________________________________

الَحَد ُث:______________________________________________________________

ْخِصّياُت:___________________________________________________________ الشَّ

________________________________________________________ : الُعْقَدُة، َوالَحلُّ



٨5

َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )الَحياُة في الباِدَيِة(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:

ُح َمظاِهَر الَجماِل الَّتي َتَتَميُِّز بِها الباِدَيُة. ١- نَُوضِّ

ُح ذلَِك. ٢- َتتَِّسُم َحياُة الَقبيَلِة بِالَبساَطِة، اإِلّ� اأنَّها َتسيُر َوْفَق نِظاٍم َدقيٍق، نَُوضِّ

ِلها ِمْن َمكاٍن اإِلى اآَخَر. ٣- نَُبيُِّن َسَبَب َعَدِم اْسِتْقراِر الَقبيَلِة، َوَتَنقُّ

ُك بِها الَقبيَلُة؟ َوَعلاَم َيُدلُّ ذلَِك؟ ٤- ما العاداُت َوالتَّقاليُد الَّتي َتـَتَمسَّ

أَثِر(؟ ٥- ما الَمْقصوُد بِِعباَرِة )َقصِّ ال�

٦- نَُبيُِّن َدْوَر َشْيِخ الَقبيَلِة.

٧- َعلاَم َيقوُم اْقِتصاُد الَقبيَلِة؟

8- بَِم اْشُتِهَر اأْهُل الباِدَيِة؟

9- نُواِزُن َبْيَن َحياِة الباِدَيِة َوَحياِة الَمديَنِة.

عاِت الَبَدِويَِّة في ِفَلْسطيَن. ١٠- نَُسّمي َبْعَض اأماِكِن التََّجمُّ

ال�ْسِتماُع:

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ
ــًة تَُمثَّــُل فــي الَمْســَرِح، َوتَُعــدُّ الَمْســَرِحيَُّة فــي َجْوَهِرهــا ِحــواراً َيْنمــو  ، َيَتنــاَوُل ِقصَّ      الَمْســَرِحيَُّة: َفــنٌّ اأَدبِــيٌّ

أْحــداُث. ُر ال� ، َوَتَتَطــوَّ ِمــْن ِخلالـِـِه الِبنــاُء الَمْســَرِحيُّ

. ماُن، َوالَمكاُن، َوالُعْقَدُة، َوالَحلُّ ْخِصّياُت، َوال�أْحداُث، َوالِحواُر، َوالزَّ      َوِمْن َعناِصِر الَمْسَرِحيَِّة: الشَّ

ْدِق، َوالَكَرِم، َوالَعْدِل... ، َكالذَّكاِء، َوالصِّ َوَتدوُر اأْحداُث هِذِه الَمْسَرِحيَِّة َحْوَل ِصفاٍت َيتَِّصُف بِها الَبَدِويُّ

فِراَسُة ال�أْعراِب

الَوْحَدُة الثّاِمَنُة
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ُتُه،  حاِشَيُتُه: بِطانَُتُه َوخاصَّ

َوالَجَمُع حاِشياٌت، َوَحواٍش. 

فِراَسُة ال�أْعراِب

ــُض  ــُه َبْع ــْرِش، َوَحْولَ ــيِّ الَع ــُس َعلــى كُْرِس ــُك يِْجِل ــراَن، الَمِل ــِك نَْج ــْرِش َمِل ــُة َع )قاَع

ــُك(. ــْول�َي الَمِل ــُب: َم ــُل الحاِج ــَيِتِه... َيْدُخ حاِش

الَمِلُك: ماذا َوراَءَك اأيُّها الحاِجُب؟!

ْذَن  ــُب ال�إِ ــراِب َيْطلُ أْع ــَن ال� ــٌل ِم ــْول�َي- َرُج ــا َم ــاِب -ي ــُب: بِالب الحاِج

ــُه ِشــكاَيًة َيْبغــي َعْرَضهــا َعَلْيُكــْم،  ــْول�ي.. اإِنَّ لَ ــَدِي َم ــَن َي بِالُمثــوِل َبْي

ــِرِه. ــِرَقِة َبعي ــُه بَِس ــْوا َمَع ــَة ِرجــاٍل اأَت ــُم اأْرَبَع َيتَِّه

الَمِلُك: اأْدِخْلُهْم حال�ً.

لاَم َعلى الَمِلِك(. أْرَبَعَة، َوُيلقوَن السَّ أْعرابِيَّ َوالرِّجاَل ال� )ُيْدِخُل الَحَرُس ال�

الرَُّجــُل: َبعيــري يــا َمــْول�َي... َبعيــري ضــاَع يــا َمــْول�ي... َســَرَقُه 

ــْول�ي. ــا َم ــَرِب ي ــَن الَع ــٌة ِم اأْرَبَع

ــَك، َولِكــْن، َهــْل َتْعــِرُف  الَمِلــُك: اْطَمِئــنَّ يــا َرُجــُل... َســُنعيُد لَــَك َحقَّ

َمــْن َســَرَقُه؟ َواأْيــَن؟ َوَكْيــَف؟

الحاِجُب: الَبّواُب.
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بــاِح  ــُذ الصَّ ــُه ُمْن ــْد َتَرْكُت ــُت َق ُجــُل: اأَجــْل... اأَجــْل يــا َمــْول�ي، كُْن  الرَّ

َيْرعــى الــَكَلاأ، َوِعْنَدمــا َطَلْبُتــُه لـَـْم اأِجــْدُه، َوَبَحْثــُت َعْنــُه فــي كُلِّ َمــكاٍن 

دوَن فائـِـَدٍة، َوَفْجــاأًة، َوَجــْدُت فــي الطَّريــِق اأْرَبَعــَة ِرجــاٍل ِمــَن الَعــَرِب، 

ــْن ِصفــاِت َبعيــري،  ــٍة ِم ــْم بِِصَف ــْن َبعيــري، َفاأْدلــى كُلٌّ ِمْنُه ــاألُْتُهْم َع َس

 ، ــَرْوُه َقــطُّ ــْم َي َوِعْنَدمــا َطَلْبــُت ِمْنُهــْم اأْن َيُدلّونــي َعَلْيــِه، َزَعمــوا اأنَُّهــْم لَ

َفلاَزْمُتُهــْم اإِلَْيــَك يــا َمــْول�ي؛ لَِتــرى فيِهــْم َراأَْيــَك.

ُجــُل َيْزُعــُم اأنَُّكــْم َســَرْقُتْم َبعيــراً لَــُه،   الَمِلــُك )ُيشــيُر اإِلــى الرَُّجــِل(: هــذا الرَّ

مــا َقْولُُكــْم؟

 ُمَضــُر: حاشــا للّــِه -يــا َمــْول�َي- اأْن نَاأْتِــَي ُجْرمــاً َكهــذا فــي اأْرِض 

ُه اللّــُه. َمْول�نــا.. اأَعــزَّ

ــُه َيقــوُل: اإِنَُّكــْم َوَصْفُتــْم َبعيــَرُه بِصفاتِــِه. َفمــاذا َتقولــوَن   الَمِلــُك: لِكنَّ

فــي ذلـِـَك؟

.  ُمَضُر: يا َمْول�ي، اإِنَّنا َوَصْفنا لَُه َبعيَرُه َحّقاً، لِكنّا لَْم نََرُه َقطُّ

 الَمِلــُك: َعَجبــاً! َوَكْيــَف َيكــوُن ذلـِـَك؟ َتِصفــوَن َشــْيئاً لَــْم َتــَرْوُه، َهــْل 

ْزِق؟ ميــَن الَّذيــَن َيجوبــوَن الِبــلاَد َطَلبــاً لِلــرِّ اأنُْتــْم ِمــَن الُمَنجِّ

 ُمَضُر: ل� يا َمْول�َي، »لََقْد َعَرْفُت اأنَُّه َبعيٌر اأْعَوُر«.

 َربيَعُة: َواأنا يا َمْول�َي، »َعَرْفُت اأنَُّه َبعيٌر اأْزَوُر«.

 اإِياٌد: َواأنا يا َمْول�َي، »َعَرْفُت اأنَُّه اأْزَعُر«.

 َسْعٌد: َواأنا يا َمْول�َي، »َعَرْفُت اأنَُّه َشروٌد«.

 الَمِلُك )لِلرَُّجِل(: َهْل هِذِه ِصفاُت َبعيِرَك يا َرُجُل؟

 الرَُّجُل: اأَجْل يا َمْول�ي، ِهَي بَِعْيِنها.  

)َتْسري َهْمَهَمٌة َبْيَن ِرجاِل الحاِشَيِة، َوِعْنَدما َيْرَفُع الَمِلُك َيَدُه َيْصُمُت الَجميُع(.

الَكَلاأ: الُعْشُب.

موَن: الَّذيَن َيدَّعوَن َمْعِرَفَة  الُمَنجِّ

الَغْيِب.

اأْزَوُر: في اأَحِد اأْطراِفِه انِْحراٌف، 

َواْعِوجاٌج.

نَِب. اأْزَعُر: َمْقطوُع الذَّ

َشروٌد: ناِفٌر.
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 الَمِلُك: اأَتْعَلموَن َجزاَء َمْن َياأْتي ُجْرماً َكهذا في اأْرضي؟ هذا لَْم َيْحُدْث ِمْن َقْبُل.

ُه اللُّه، َواإِنَّما َعَرْفنا ِصفاتِِه ِمْن اآثاِرِه الَّتي َدلَّْت َعَلْيِه.  ُمَضُر: نَْحُن ل� نَْكِذُب َعلى َمْول�نا الَمِلِك، اأَعزَّ

 الَمِلُك: ِمْن اآثاِرِه، َكْيَف؟!

ــُه فــي الَمــكاِن  ــاً، َوهــذا مــا َراأْيُت ــُرُك جانِب ــاً، َوَيْت أنَّــُه كاَن َيْرعــى جانِب  ُمَضــُر: َعَرْفــُت يــا َمــْول�َي اأنَّــُه اأْعــَوُر؛ لِ�

الَّــذي كاَن َيْرعــى فيــِه.

 الَمِلُك )ُمَهْمِهماً(: هذا جائٌِز... َواأنَْت )ُيشيُر اإِلى َربيَعَة(: َكْيَف َعَرْفَت اأنَُّه اأْزَوُر؟

ــَدَة  أْخــرى فاِس ــِت ال� ــِر، َبْيَنمــا كانَ أَث ــَة ال� ــِه ثابَِت ــُت اإِْحــدى َيَدْي ــَن َراأْي ــْول�َي، حي ــا َم ــَك، ي ــُت ذلِ ــُة: َعَرْف  َربيَع

ــِه ل�ْزِوراِرِه. ِة َوْطِئ ــدَّ ــَدها بِِش ــُه اأْفَس ــُت اأنَّ ــِر، َفاأْدَرْك أَث ال�

 الَمِلُك: َحَسٌن َحَسٌن... َواأنَْت )ُيشيُر اإِلى اإِياٍد(: َكْيَف َعَرْفَت اأنَُّه 

اأْزَعُر؟ األَْسَت اأنَْت الَّذي َعَرَف ذلَِك؟

 اإِياٌد: َبلى يا َمْول�ي، اإِنّما َعَرْفُت ذلَِك بِاْجِتماِع َبْعِرِه، َولَْو كاَن ذا َذْيٍل لََتَفرََّق َبْعُرُه في الطَّريِق.

 الَمِلُك )َوَقْد زاَل َغَضُبُه َتماماً(: َحَسناً، َواأنَْت َكْيَف َعَرْفَت اأنَُّه َشروٌد؟

أنَّــُه كاَن َيْرعــى فــي الَمــكاِن الَكثيــِف النَّبــاِت، ثُــمَّ   َســْعٌد: اأَعــزَّ اللـّـُه َمْول�نــا الَمِلــَك، لََقــْد َعَرْفــُت اأنَّــُه َشــروٌد؛ لِ�

َيتجــاَوُزُه اإِلــى َمــكاٍن اأَقــلَّ نَباتــاً.

 الَمِلُك )لِِرجاِل حاِشَيِتِه(: َيْبدو اأنَّ هُؤل�ِء الرِّجاَل صاِدقوَن.

 ُمَضُر: نَْحُن -يا َمْول�َي- اأْبناُء نِزاِر ْبِن َمْعٍد.

ــْم فــي  أْكَرميــَن، اأْهــلاً بُِك ــْن ســاَدتِِهم ال� ــْل ِم ــَرِب، َب ــْن اأْشــراِف الَع ــاً ِم ــٍد؟! اإِنَُّكــْم َحّق ــُن َمْع ــزاُر ْب ــُك: نِ  الَمِل

ــَعِة. ــوٌف َعلــى الرَّْحــِب َوالسَّ ــْم ُضي ــاً، اأنُْت ــا، َوَمْرَحب ِدياِرن

نَُّهْم لَْم َيَرْوُه. اأّما اأنَْت اأيُّها الرَُّجُل، َفاْذَهْب، َواْبَحْث َعْن َبعيِرَك، َفاإِ

ْكُر لَِمول�نا الَمِلِك، َمِلِك نَْجراَن، اأداَم اللُّه ُمْلَكُه.  ُمَضُر: الشُّ

يماِن: سامي عبد الوهاب، ِبَتَصرٍُّف(                   )َبراِعُم ال�إ

ــَرِة  ــوَب الَجزي ــكاٌن ُجن ــراُن: َم نَْج

ــِن. ــدوِد الَيَم ــى ُح ــِة َعل الَعَربِيَّ

َوْطِئِه: َدْوِسِه.
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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

ْيِل ِهَي: َفُة الَّتي َتُدلُّ َعلى اأنَّ الَبعيَر َمْقطوُع الذَّ اأ- الصِّ

   ١- اأْعَوُر.            ٢- اأْحَوُل.       

٣-  اأْزَعُر.             ٤- َشروٌد.  

أْزَوِر في ِعباَرِة: )َكْيَف َعَرْفَت اأنَُّه اأْزَوُر؟(: ب- الَمْقصوُد بِال�

أُذِن.             ْيِل.              ٢- َمْقطوُع ال�      ١- َقصيُر الذَّ

    ٣-  في اإِْحدى ِرْجَلْيِه َعَوٌج.                    ٤- ناِفٌر.

ج- َيُدلُّ َقْوُل الَمِلِك: )اأَتْعَلموَن َجزاَء َمْن َياأْتي ُجْرماً َكهذا في اأْرضي؟( َعلى:

     ١- التَّواُضِع.        ٢- الَعْدِل.

     ٣- الَفساِد.         ٤- الِخداِع.

٢- نَْذكُُر َشْخِصّياِت الَمْسَرِحيَِّة.

أْرَبَعُة، َوَعلاَم َيُدلُّ ذلَِك؟ ُد ِصفاِت الَبعيِر، َكما َذَكَرها الرِّجاُل ال� ٣- نَُعدِّ

؟ أْعرابِيِّ أْرَبَعُة َبراَءَتُهْم ِمَن اتِّهاِم ال� ٤- َكْيَف اأْثَبَت الرِّجاُل ال�

أْعرابِيِّ َبْيَن َيَدِي الَمِلِك؟ أْرَبَعِة َمَع ال� ٥- َعلاَم َيُدلُّ ُحضوُر الرِّجاِل ال�



9٠

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

١-  َكْيَف نََتَصرَُّف اإِذا َفَقْدنا مال�ً؟

ُد َبْعَض الَوسائِِل َوال�أساليِب الَّتي تُْكَشُف بِها الَجريَمُة في الَوْقِت الحاِضِر.  ٢- نَُعدِّ

ثالِثاً- 

١- نَُوظُِّف ما َياأْتي في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:

اأ- َيْزُعُم.       ب- اأْشراُف الَعَرِب.       ج- اأْدلى بـِ.        

: ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

لوَن(.       اأ- ُمراِدفاً لَِكِلَمِة )الُحضوِر، َيَتَجوَّ

عاِء.       ب - ُجْمَلًة َتْحِمُل َمْعنى الدُّ

ُح الَمْقصوَد بـِ )الَهْمَهَمِة( في ِعباَرِة: )َتْسري َهْمَهَمٌة َبْيَن ِرجاِل الحاِشَيِة(. ٣- نَُوضِّ

يجاِب اأِو النَّْفِي:  آتَِيْيِن بِـال�إ ؤالَْيِن ال� ٤- نُجيُب َعِن السُّ

           اأ- األَْسَت اأنَْت الفائَِز؟ 

ْرُس واِضحاً؟            ب- َهْل اأْصَبَح الدَّ
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، قاَل هِذِه الّقصيَدَة اأْثناَء ِرْحَلِة ِعلاٍج في اأَحِد َمشافي تونَِس، َحْيُث  اأبو القاِسِم الّشابِّيُّ شاِعٌر تونِِسيٌّ  

َب بِشاِعِر الَخْضراِء، َوُهَو لََقُب )تونَِس(، َولَُه ديواُن ِشْعٍر  اأَطلَّ ِمْن ُشْرَفِة ُغْرَفِتِه، َفَسَحَرْتُه الطَّبيَعُة بَِجمالِها. لُقِّ

)ِمْن اأغاني الَحياِة( الَّذي اْقُتِبَسْت ِمْنُه هِذِه الَقصيَدُة. تُُوفَِّي َوُعُمُرُه ل� َيَتجاَوُز ِستًَّة َوِعْشريَن عاماً.

ــِر بـِـِول�َدِة َيــْوٍم َجديــٍد، َواأَثــِرِه َعلــى الطَّبيَعــِة، َوَدْعــَوِة  بــاِح الُمَبشِّ َتــدوُر هــِذِه الَقصيــَدُة َحــْوَل َوْصــِف الصَّ  

ــعاَدَة. ــاِعِر ِشــياَهُه لُِتشــاِرَكُه الَفْرَحــَة َوالسَّ الشَّ

ِمْن اأغاني الرُّعاِة  
/ تونِس( )اأبو القاِسِم الّشابِّيُّ

النّاِعَســْة لِْلَحيــاِة  ُيَغنّــي  ْبــُح  الصُّ اأْقَبــَل 

َتْحلُــُم فــي ِظــلِّ الُغصــوِن المائَِســْة بــا  َوالرُّ

اليابَِســْة هــوِر  الزُّ اأْوراَق  تُْرِقــُص  بــا  َوالصَّ

ــْة ــَك الِفجــاِج الّداِمَس ــي تِْل ــوُر ف َوَتهــادى النّ

***

َبهــاْه أْفــَق  ال� َيْمــَلاأ  َجميــلاً  ْبــُح  الصُّ اأْقَبــَل 

الِميــاْه َواأْمــواُج  َوالطَّْيــُر  ْهــُر  الزَّ َفَتَمطّــى 

لِْلحيــاْه َوَغنّــى  الَحــيُّ  العالَــُم  اأفــاَق  َقــْد 

ِشــياْه يــا  َوَهلُّمــي  ِخرافــي  يــا  َفاأفيقــي 

***

ــَجْر الشَّ َوَغطّانــا  الغــاِب  اإِلــى  ِجْئنــا  َواإذا 

ــْر ــٍر َوَثَم ــْن ُعْشــٍب َوَزْه َفاْقُطفــي مــا ِشــْئِت ِم

الَقَمــْر َوَغــّذاُه  ــْوِء  بِالضَّ ــْمُس  الشَّ اأْرَضَعْتــُه 

ــَحْر َواْرَتــوى ِمــْن َقَطــراِت الطَّــلِّ فــي َوْقِت السَّ

أْرِض،  الرُّبا: ما اْرَتَفَع ِمَن ال�

َوُمْفَرُدها َرْبَوٌة.

المائَِسُة: الُمَتمايَِلُة.

باِح. با: الريُّح َوْقَت الصَّ الصَّ

الِفجاُج: الطُُّرُق الواِسَعُة الَبعيَدُة. 

َوُمْفَرُدُه َفّج.

الّداِمَسُة: الُمْظِلَمُة

أفُُق: اآِخُر ما َتراُه الَعْيُن،  ال�

َوَجْمُعها اآفاٌق، وُسكَِّنْت؛ 

ْعِريَِّة. روَرِة  الشِّ لِلضَّ

َبهاه: َجمالُه.

، َوطاَل. َتَمطّى: اْمَتدَّ

َهلُّمي: اْسُم ِفْعِل اأْمٍر بَِمْعنى )َتعالَي(.

: الَمَطُر الَخفيُف َيكوُن لَُه اأَثٌر َقليٌل.  الطَّلُّ

َحُر: اآِخُر اللّيِل قَُبْيَل الَفْجِر. السَّ
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اْرَبضي: اْسَتريحي.

الواِرُف: النَّضيُر، َوَشديُد الُخْضَرِة.

ْرهاُق. الِكلاُل: التََّعُب، َوال�إِ
َشماريُخ الِجبال: اأعالي الِجبال.

َمْسعاِك: َمسيُرِك.

ال�أصيُل: الَوْقُت َبْيَن الَعْصِر 

َوالَمْغِرِب.

 . : الطَِّريُّ الَغضُّ

ِل؟ أوَّ ْبُح ُيَغنّي في الَمْقَطِع ال� ١- لَِمْن كاَن الصُّ

باِح الباِكِر؟ ٢- ماذا َفَعَل العالَُم الَحيُّ ِعْنَدما اأفاَق في الصَّ

٣- ما ِمْهَنُة الّشاِعِر، َكما َيْظَهُر في الَقصيَدِة؟

ْبِح؟ ْهِر بُِقدوِم الصُّ ٤- ما التََّغيُُّر الَّذي َطَراأ َعلى الزَّ

٥- ما العاِطَفُة الَّتي َسْيَطَرْت َعلى الّشاِعر في هِذِه الَقصيَدِة؟

ُح َجماَل التّصويِر فيما ياأتي: ٦- نَُوضِّ

با َتْحلُُم في ِظلِّ الُغصوِن المائَِسْة. اأ- َوالرُّ

ْوِء َوَغّذاُه الَقَمْر. ْمُس بِالضَّ ب- اأْرَضَعْتُه الشَّ

أْفكاَر في َصْمِت الظِّلاْل. جـ- َواْمَضغي ال�أْعشاَب َوال�

د- َواْسَمعي الّريَح تَُغنّي في َشماريِخ الِجباْل.

الُمناَقَشُة:

***

َواْمَرحي ما ِشــْئِت في الُوْدياِن اأْو َفْوَق التِّلاْل

َواْرَبضــي فــي ِظلِّها الواِرِف اإِْن ِخْفِت الِكلاْل

أْفكاَر في َصْمِت الظِّلاْل َواْمَضغي ال�أْعشاَب َوال�

َواْســَمعي الّريــَح تَُغنّــي فــي َشــماريِخ الِجبــاْل

***

لَــِك فــي الغابــاِت َمْرعــاِك َوَمْســعاِك الَجميــْل

ــْل ــِت ال�أصي ــى َوْق ــْزُف اإِل نْشــاُد َوالَع ــَي ال�إِ َولِ

ئيــْل َفــاإِذا طالَــْت ِظــلاُل الــَكَلاأِ الَغــضِّ الضَّ

ــْل ــيِّ الَنبي ــى الَح ــعى اإِل ــُع الَمْس ــي نَْرِج َفَهلُّم
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آتَِيِة:  ٧- نَْسَتْخِرُج ِمَن الَقصيَدِة ما َيَتواَفُق َمَع المعاني ال�

نيا َجمالُُه.  ْبُح، َوَقْد َمَلاأ الدُّ اأ- جاَء الصُّ

ب- َيْطلُُب الّشاِعُر ِمْن ِخراِفِه اأْن َتاأْكَُل ما َتشاُء.

جـ- ُرجوُع الّشاِعِر اإِلى َبْيِتِه َمَع ِشياِهِه.

ْوَت َوالَحَرَكَة َواللَّْوَن في الَقصيَدِة، نَْسَتْخِرُج ِمثال�ً َعلى كُلِّ واِحَدٍة ِمْنها. 8- َوظََّف الّشاِعُر الصَّ

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

الَجرُّ ِبَحْرِف الَجرِّ

- نَْقَراأ ما َياأْتي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

ــُدِن،  ــِب الُم ــْن َصَخ ــداً َع ــٍب، َبعي ــْن كُلِّ جانِ ــدوُء ِم ــا الُه ه ــِئ، َيلُفُّ ــِب الُمَتَلاأْلِ َه ــَن الذَّ ــواٌم ِم ــا اأْك     َوَكاأنَّه

ــْن  ــدو ِم ــِة، َوَتْب راَســِة، اأْو ال�ْســِتْمتاِع بِالطَّبيَع ــَرِض الدِّ ــَن َوالُمْهَتّميــَن؛ لَِغ ــَن الباِحثي ــٌر ِم ــُث َيْلَجــاأ اإِلَْيهــا َكثي َحْي

عــاٌت َصغيــَرٌة لِِخيــاٍم َمْصنوَعــٍة ِمــْن َوَبــٍر َوَشــْعٍر َوصــوٍف، َوُيْطَلــُق َعلــى هــذا  ــِة َتَجمُّ ْمِليَّ َبْيــِن تِْلــَك الُكْثبــاِن الرَّ

ــِة. ــِع اْســُم الَقبيَل التََّجمُّ

، َصَخــِب، َغــَرِض، الطَّبيَعــِة، َبْيــِن، ِخيــاٍم، َوَبــٍر( اأْســماٌء ُمْعَرَبــٌة ُســِبَقْت  َهــِب، كُلِّ أْســماَء )الذَّ    نُلاِحــُظ اأنَّ ال�

، َوُجــرَّْت بَِعلاَمــِة َجــرٍّ اأْصِليَّــٍة، َوِهــَي الَكْســَرُة، َواأنَّ ال�ْســَم )الباِحثيــَن( اْســٌم ُمْعــَرٌب ُســِبَق بَِحــْرِف  بِاأْحــُرِف َجــرٍّ

ميــَر )هــا( فــي َكِلَمــِة  أنَّــُه َجْمــُع ُمَذكَّــٍر ســالٌِم، َونُلاِحــُظ اأنَّ الضَّ ، َوُجــرَّ بَِعلاَمــِة َجــرٍّ َفْرِعيَّــٍة، َوِهــَي اليــاُء؛ لِ� َجــرٍّ

ــكوِن، فــي َمَحــلِّ َجــرٍّ بَِحــْرِف الَجــرِّ. شــاَرِة )هــذا( اْســماِن َمْبِنّيــاِن َعلــى السُّ اإِلَْيهــا، َواْســَم ال�إِ
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َنْسَتْنِتُج:

١- ِمْن ُحروِف الَجرِّ: )ِمْن، اإِلى، َعْن، َعلى، في، الباُء، الكاُف، الّلاُم(

أْسماِء الُمْعَرَبِة، َوالَمْبِنيَِّة. ٢- ُحروُف الَجرِّ َتْدُخُل َعلى ال�

أْسماُء الُمْعَرَبُة بَِعلاَمِة َجرٍّ اأْصِليٍَّة، اأْو َفْرِعيٍَّة. ٣- تَُجرُّ ال�

أْسماُء الَمْبِنيَُّة في َمَحلِّ َجرٍّ.  ٤- َتكوُن ال�

َنماِذُج اإِْعراِبيٌَّة:  

    ١- الِجهاُد باٌب ِمْن اأْبواِب الَجنَِّة. 

ْعراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ ، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ ِمْن: َحْرُف َجرٍّ

ِه الَكْسَرُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. اأْبواِب: اْسٌم َمْجروٌر، َوَعلاَمُة َجرِّ

    ٢- َولِلُمْسَتْعِمريَن َواإِْن األ�نوا     قُلوٌب َكالِحجاَرِة ل� َتِرقُّ                         )اأْحَمد َشْوقي(

ْعراِب. ، َمْبِنيٌّ َعلى الَكْسِر، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ لِلُمْسَتْعِمريَن: الّلاُم: َحْرُف َجرٍّ

أنَُّه َجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم. ِه الياُء؛ لِ� اَلُمْسَتْعِمريَن: اْسٌم َمْجروٌر، َوَعلاَمُة َجرِّ

    ٣- قاَل َتعالى: »ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  «                     )يوُسُف:٣٣(

ْعــراِب، َوالهــاُء: َضميــٌر ُمتَِّصــٌل،  ــكوِن، ل� َمَحــلَّ لَــُه ِمــَن ال�إِ ، َمْبِنــيٌّ َعلــى السُّ اإِلَْيــِه: اإِلــى: َحــْرُف َجــرٍّ

. َمْبِنــيٌّ َعلــى الَكْســِر، فــي َمَحــلِّ َجــرٍّ بَِحــْرِف الَجــرِّ
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التَّْدريباُت

أْسماَء الَمْجروَرَة فيما َياأْتي: ل�ً- نَْسَتْخِرُج اأْحُرَف الَجرِّ َوال� اأوَّ

١-  قاَل َتعالى: »ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  «                                  )الَبَقَرة:١٤٧(

٢- عاَد الغائُِب اإِلى الَوَطِن.

أماِكِن الّديِنيَِّة. ٣- الُقْدُس َمديَنٌة َعريَقٌة، فيها َعَدٌد ِمَن ال�

٤- لُِكلِّ اإِنْساٍن َعْقٌل ُيَفكُِّر بِِه. 

٥- الُمْؤِمنوَن كالُبْنياِن الَمْرصوِص.

لاِة َعلى الرَّسوِل )�(. ٦- َيِجُب اأْن نَُرطَِّب األِْسَنَتنا بِالصَّ

أْسماَء الَمْجروَرَة، َونَُبيُِّن َعلاماِت َجرِّها فيما َياأْتي: ثانَياً-  نَُعيُِّن ال�

أْحزاُب: ٤٣( )ال� ١- قاَل َتعالى: »جث  مث  ىث «        

)اآل ِعْمراَن:١8٥( ٢- قاَل َتعالى: » ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ«     

٣- قاَل َتعالى: »  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ«       )الّرْحمُن: ١٤(

َرِة. ٤- انَْطَلَق الُحّجاُج ِمَن الُقْدِس اإِلى الَمديَنِة الُمَنوَّ

٥- لِلاأمَّهاِت َعلى الُمْجَتَمِع َفْضٌل َكبيٌر.

٦- الَمْرُء بِاأْصَغَرْيِه: َقْلِبِه، َولِسانِِه.

آتَِيَة بِاأْحُرِف َجرٍّ ُمناِسَبٍة. ثالِثاً- نَْمَلاأ الَفراغاِت ال�

١- عاَد َفْصُل الرَّبيِع _____ْينا _____ َجديٍد. 

أْغِنياِء، َوتَُوزَُّع _____ الُفَقراِء. َدَقُة _____ ال� ٢- تُْؤَخُذ الصَّ

٣- ِفَلْسطيُن _____ قُلوبِنا. 

٤- َقَفَز الُمَتسابُِق _____ الَحواِجِز بَِرشاَقٍة َوُمرونٍَة.
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رابِعاً- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

١- قاَل َتعالى: » ۉ  ۉ«         )النّور: ٢٦(

٢- قاَل َتعالى: » ڎ  ڎ  ڈ«         )المدثر: ٣٠(

نْيا. ديِق الَوِفيِّ بِاأمواِل الدُّ ٣- ل� اأبيُع ُصْحَبَة الصَّ

ْملاُء:  ال�إِ

َعلاَمتا التَّرقيِم:الَقْوساِن الِهلالِّياِن ) (، َوالَحْذُف )...(

َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ َعلاَمَتِي التَّرقيِم: الَقْوَسْيِن الِهلالِيَّْيِن ) (، َوالَحْذَف... فيما َياأْتي:

؛ )اأِي اْجَتَهَد( َوَجَد. ١-  َمْن َجدَّ

ْحساُن، َوالطّاَعُة. ٢-  الِبرُّ  )بَِكْسِر الباِء( ُهَو ال�إِ

٣-    - َحيُّ ْبُن َيْقظاَن )ُمخاِطباً الُجْمهوَر(: اأَتْعُبدوَن اللَّه اأَحداً ل� َشريَك لَُه؟ 

      - الُجْمهوُر )بِاأْصواٍت ُمْخَتِلَطٍة(: نََعْم! نَْعُبُدُه اأَحداً ل� َشريَك لَُه.

٤- اأحرَق الّصهايَنُة الَمسجَد ال�أقصى َسَنَة )١9٦9م(.

ٍة: ِسياِسيٍَّة، َواْجِتماِعيٍَّة، ...  ٥- َكَتَبِت الطّالَِبُة في َمْوضوعاٍت ِعدَّ

أولــى ِعبــاَرُة )اأِي        نُلاِحــُظ اأنَّ َعلاَمــَة التَّرقيــِم ) ( تَُســّمى الَقْوَســْيِن الِهلالِيَّْيــِن، ُوِضــَع َبْيَنُهمــا فــي الُجْمَلــِة ال�

(، َوفــي الُجْمَلــِة الثّانَِيــِة، ُوِضــَع َبْيَنُهمــا )بَِكْســِر البــاِء(؛ لَِلْفــِت ال�نِْتبــاِه،  ــَرٌة لِمــا َقْبَلهــا )َجــدَّ اْجَتَهــَد(، َوِهــَي ُمَفسِّ

وفــي الُجْمَلــِة الثّالِثــِة، َفَقــْد ُوِضــَع َبْيَنُهمــا )ُمخاِطبــاً الُجْمهــوَر(، َو)بِاأْصــواٍت ُمْخَتِلَطــٍة(؛ لَِتــُدلَّ َعلــى َحــَركاٍت 

ــي اأْحــرَق فيهــا  ــَنِة التّ ــِة، فقــد ُوِضــَع َبيَنُهمــا )١9٦9م(؛ للّدل�لــِة علــى السَّ ــِة الّرابَِع ــا فــي الُجْمَل لِْلُمَمثِّليــَن، اأّم

ــَة الَحــْذِف،  ــِة الخاِمَســِة، َفُتَســّمى َعلاَم ــُة التَّرقيــِم )...( فــي الُجْمَل ــا َعلاَم ــُة المســجَد ال�أقصــى. اأّم الّصهايَن

َوِهــَي َثــلاُث نُقــاٍط ُمَتتالَِيــٍة فــي الِعبــاَرِة الّرابَِعــِة، َفَقــْد ُوِضَعــْت َمــكاَن َكلاٍم َمْحــذوٍف؛ لَِســَبٍب ُمَعيَّــٍن. 
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اإِضاَءٌة اإِْملائِيٌَّة:  

- الَقْوساِن الِهلالِّياِن يوَضعاِن لَِحْصِر:

ــَرِة، َوذلِــِك ِعْنــَد َتْفســيِر َكِلَمــٍة فــي ُجْمَلــٍة، ِمْثــِل: َصِعــَد الَخطيــُب الِمْنَبــَر، ثُــمَّ َبْســَمَل  اأ- ال�أْلفــاِظ الُمَفسَّ

ُب )بَِتشــديِد الــّذاِل  )قــاَل بِْســِم اللــِه الرَّْحمــِن الرَّحيــِم(، َوَبــَداأ َيْخُطــُب. اأْو األْفــاِظ ال�ْحِتــراِس، ِمْثــِل: الُمَهــذَّ

وَفْتِحهــا( ُمْحَتــَرٌم.

أْمِر. ْبَتني )َولَْسُت بِكاِذٍب(، َفانَْتِبْه اإِلى هذا ال� ب- الِعباراِت الَّتي ُيراُد َلْفُت النََّظِر اإَِلْيها، ِمْثِل: َكذَّ

ــُك  ــِل: الَمِل ــَرِحيَِّة، ِمْث ــي الَمْس ــوَن ف ــا الُمَمثِّل ــوُم ِبه ــي َيق ــِة الَّت ــَركاِت الُمَعيََّن ــاِت، َوالَح ج- التََّصرُّف

ــٌز. ــذا جائِ ــاً(: ه )ُمَهْمِهم

د- ال�أْرقاِم، والتََّواريِخ، ِمْثِل: تُُوفَِّي الرَّسوُل -َصلّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم- عاَم )١١هـ(. 

ــياِق، ِمْثــِل: َقــاَل النَِّبــيُّ  أنَّــُه َمْفهــوٌم ِمــَن السِّ ل�لَــِة َعلــى َكلاٍم َمْحــذوٍف؛ لِ� - َعلاَمــُة الَحــْذِف )...( توَضــُع لِلدَّ

ــَت َثلاَثــٌة: اأْهلـُـُه، َوَمالـُـُه، َو...« )رواه البخــارّي(. اأْو توَضــُع فــي َمــكاِن الــَكلاِم الَّــذي لَــْم َيْعثُــِر  )�(: »َيْتَبــُع الميِّ

ــٍد.      النّاِقــُل َعَلْيــِه؛ َوذلـِـَك َتْنبيهــاً لِلنَّْقــِص، ِمْثــُل: لََقــْد زاَرنــا فــي َذلـِـَك الَيــْوِم خالـِـٌد َوَمَعــُه... ْبــُن ُمَحمَّ

ْملائِيَُّة التَّْدريباُت ال�إِ

آتَِيِة: ل�ً- نََضُع َعلاماِت التَّرقيِم الُمناِسَبَة في الُمَربَّعاِت ال� اأوَّ

، َفَظَلَمني. ١- اتََّهَمني صاِحُب الَعَمِل بِالتَّْقصيِر  َوَيْعَلُم اللّهُ  اأنّي ُمِجدٌّ 

) .                        )َرواُه الُبخاِريُّ َث َكَذَب، َو  ٢- قاَل َرسوُل اللِّه )�(: »اآَيُة الُمناِفِق َثلاٌث: اإِذا َحدَّ

٣- الِجناُن  بَِكْسِر الجيِم  َجْمُع الَْجنَِّة، َوالَجناُن   بَِفْتِح الجيِم    الَْقْلُب.

 . ٌد اإِلى الّسوِق؛ لَِيْشَتِرَي حاجاِت الَبْيِت، َفاْشَترى ُخْبزاً، َوَسْمناً، َوَزْيتاً، و  ٤- َخَرَج ُمَحمَّ

. ٥- َخَرَجْت َفَرنْسا َمْدحوَرًة ِمَن الَجزائِِر عاَم  ١9٦١م 

ثانِياً- نَُمثُِّل بُِجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا، نَْسَتْخِدُم فيها الَقْوَسْيِن الِهلالِيَّْيِن، َوَعلاَمَة الَحْذِف.
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: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة ِبَخطِّ الرُّ ًة ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ
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َة ِبَتَسْلُسٍل َعلى َشْكِل نِقاٍط: َة ال�آتَِيَة، َوَنْكُتُب ال�أْحداَث الُمِهمَّ َنْقَراأ الِقصَّ

نِهاَيٌة ُمْؤلَِمٌة

ُيــْروى اأنَّ َرُجــلاً كاَن ُيجالــُس اأَحــَد الُحــكّاِم، َوُيصاِحُبــُه، َوَيْنَصُحــُه، َفَحَســَدُه َرُجــٌل ِشــّريٌر َعلــى ذلـِـَك     

ُجــَل الَّــذي ُيجالُِســَك، َوَيقــوُل مــا َيقــوُل ِمــْن َكلاٍم  الَمقــاِم ِعْنــَد الحاِكــِم، َفَذَهــَب اإِلَْيــِه، َوقــاَل لَــُه: اإِنَّ هــذا الرَّ

َجميــٍل، َيْزُعــُم اأنَّ لَِفِمــَك رائَِحــًة َكريَهــًة، فقــاَل لَــُه الحاِكــُم: َوَكْيــَف اأَتاأكَّــُد ِمــْن ذلـِـَك؟

نَّــُه اإْن َدنــا ِمْنــَك َوَضــَع َيــَدُه َعلــى اأنِْفــِه َوَفِمــِه؛ لَِئــّلا َيُشــمَّ رائَِحــَة َفِمــَك، َفقــاَل  ُجــُل: اْدُعــُه اإِلَْيــَك، َفاإِ َفقــاَل الرَّ

ــِه، َوَدعــاُه اإِلــى َمْنِزلِــِه،  ُجــِل الَّــذي َوشــى بِ ــُه الحاِكــُم: انَْصــِرْف َحتّــى اأنُْظــَر، َفَخــَرَج...، َوَذَهــَب اإِلــى الرَّ لَ

ُجــُل، َوَذَهــَب َكعاَدتِــِه اإِلــى الحاِكــِم، َوَجَلــَس بِِجــواِرِه؛  ــمَّ َخــَرَج ذلِــَك الرَّ ــْوٌم َكثيــٌر، ثُ َفاأْطَعَمــُه َطعامــاً فيــِه َث

ــا الُمســْيُء َفَســَتْكفيِه اإِســاَءتُُه، َفقــاَل  ــى الُمْحِســِن بِاإِْحســانِِه، اأّم لَِيْنَصَحــُه، َفقــاَل: اأيُّهــا الحاِكــُم، اأْحِســْن اإِل

ُجــُل َيــَده َعلــى َفِمــِه...، َفقــاَل الحاِكــُم فــي نَْفِســِه: مــا اأرى فُلانــاً  الحاِكــُم: اْدُن ِمنـّـي، َفَدنــا ِمْنــُه، َفَوَضــَع الرَّ

ُجــِل ِكتابــاً بَِخطِّــِه اإِلــى عاِمــٍل ِمــْن ُعّمالـِـِه َيقــوُل فيــِه: اإِذا اأتــاَك حاِمــُل ِكتابــي َفاْقُتْلــُه. اإِلّ� َقــْد َصــَدَق، َفَكَتــَب لِلرَّ

َفاأَخَذ الرَُّجُل الِكتاَب، َوَخَرَج بِِه، َفَلِقَيُه الرَُّجُل الواشي، َفقاَل لَُه: ما هذا الِكتاُب؟

فقاَل: َخطَّ الحاِكُم لي ِكتاباً، فيِه جائَِزٌة.

َفقاَل لَُه: َهْبُه لي.

ُجــُل  َفقــاَل: ُهــَو لَــَك، َفاأَخــَذُه، َوَمضــى بـِـِه اإِلــى العاِمــِل، َفقــاَل لَــُه العاِمــُل: فــي ِكتابـِـَك اأْن اأْقُتَلــَك، َفقــاَل لَــُه الرَّ

الواشــي )بَِفــَزٍع(: اإِنَّ الِكتــاَب لَْيــَس لــي، اتَّــِق اللـّـهَ َ فــي اأْمــري؛ َحتـّـى تُراِجــَع الحاِكــَم، َوتُْخِبــَرُه بِاأْمري.

ــِه،  ــِم َكعاَدتِ ــى الحاِك ــُب اإِل ــُس الطَّيِّ ــمَّ عــاَد الَجلي ــُه، ثُ ــٌة، َفَقَتَل ــِم ُمراَجَع ــاِب الحاِك ــَس لِكت ــُل: لَْي َفقــاَل العاِم

ــاِب؟ ــَت بِالِكت ــُه: مــا َفَعْل ــاَل لَ ــُم، َوق ــَب الحاِك َفَتَعجَّ

َفقاَل الرَُّجُل الطَّيُِّب: لَِقَيني فُلاٌن، َفاْسَتْوَهَبُه، َفَوَهْبُتُه اإِيّاُه.

التَّْعبيُر: 
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َفقاَل الحاِكُم: اإِنَُّه َذَكَر لي اأنََّك َتْزُعُم اأنَّ لِفمي رائَِحًة كريَهًة.

قاَل الرَُّجُل: ما قُْلُت ذلَِك.

َفقاَل الحاِكُم: َفِلَم َوَضْعَت َيَدَك َعلى َفِمَك؟

ــِب  ــِل الطَّيِّ ُج ــذا الرَّ ــُم لِه ــاَل الحاِك ــٍذ، ق ُه، ِعْنَدئِ ــمَّ ــُت اأْن َتُش ــْوٌم، َفَكِرْه ــِه َث ــاً، في ــي َطعام ــُه اأْطَعَمن أنَّ ــاَل: لِ� ق

ــاَءتُُه. ــى الُمســيَء اإِس ــْد َكف ــَك، َفَق ــْع َمكانَ ــَت، اْرِج ــِم: َصَدْق الَحكي

)َمْوسوَعُة ال�أْخلاِق: ياسر عبد الرّحمن، ِبَتَصرٍُّف(
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َمُع؟!(، َونُجيُب َعِن  َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعنواِن )َعماَلُة ال�أْطفاِل.. َبراَءٌة اأضاَعها الَفْقُر اأِم الطَّ

 ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:

أْطفاِل الَْمْدَرَسَة َوال�لِْتحاِق بِالَعَمِل؟ َبُب َوراَء َتْرِك ال� ١- ما السَّ

َرٍة ِمْن ناِحَيٍة اْجِتماِعيٍَّة؟ أْطفاِل في ِسنٍّ ُمَبكِّ ٢- ما َتاأْثيُر الَعَمِل َعلى ال�

َبُب في ذلَِك؟ أْمراِض اأْكَثَر، ما السَّ غاَر ُيصابوَن بِال� غاُر َيْعَملوَن، اإِلّ� اأنَّ الصِّ ٣- الِكباُر َوالصِّ

أْطفاِل. ٤- نَْذكُُر الُبْعَد النَّْفِسيَّ الُمَتَرتَِّب َعلى َعَمِل ال�

٥- ماذا نَْنَصُح َزميَلنا الَّذي َتَرَك الَمْدَرَسَة؟ 

أْطفاِل. ٦- نَْقَتِرُح ُحلول�ً َبديَلًة لَِعمالَِة ال�

٧- مــا الَمْقصــوُد بـــِ )الظّاِهــَرُة( و)ُمَتفاِقَمــًة( فــي ِعبــاَرِة: »واأخيــراً َتْبقــى هــِذِه الظّاِهــَرُة َموجــوَدًة 

َوُمَتفاِقَمــًة فــي الُمْجَتَمــِع«؟

ال�ْسِتماُع:

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ
نْتــاِج،  أنَّــُه ِدعاَمــٌة ِمــْن ِدعامــاِت الَحيــاِة َوال�إِ ْســلاِم؛ لِ�      ُيْظِهــُر النَّــصُّ الَّــذي َبْيــَن اأْيدينــا قيَمــَة الَعَمــِل فــي ال�إِ

ــواِع الَكْســِب، َوفيــِه َحــثٌّ َعلــى اإِْتقــاِن الَعَمــِل  ِمهــا، َواأنَّ الَعَمــَل اأْفَضــُل اأنْ ــِة َوَتَقدُّ أمَّ َوِمــْن اأْســباِب اْزِدهــاِر ال�

ِتــِه، َوفيــِه َبيــاٌن لُِحقــوِق العاِمــِل، َولِلَعلاَقــِة الَّتــي َيِجــُب اأْن َتســوَد َبْيــَن العاِمــِل، َوصاِحــِب الَعَمــِل.  يَّ َواإِْبــراِز اأَهمِّ

ْسلاِم الَعَمُل في ال�إِ

الَوْحَدُة التّاِسَعُة
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َركيَزٌة: اأساٌس، َوَجْمُعها َركائُِز.

ِقواُم: نِظاُم.

ْسلاِم الَعَمُل في ال�إِ

َدٍة،     الَعَمُل َمْجهوٌد َيْبُذلُُه الَفْرُد؛ لِْلُحصوِل َعلى َمْنَفَعٍة، اأْو فائَِدٍة ُمَحدَّ

ــَزُة  ــِن، َوَركي ــاُس الّدي ــَو اأس ــا، َفُه ــلاِم الُعْلي ْس ــِم ال�إِ ــْن ِقَي ــًة ِم ــدُّ قيَم َوُيَع

ــاٍت  ــلاُم بَِضمان ْس ــُه ال�إِ ــَك اأحاَط ــِة؛ لِذلِ َب ــاِة الطَّيِّ ــواُم الَحي ــاِن، َوِق يم ال�إ

ــَو  ــِة، َوُه ــْرِد َوالَجماَع ــاِة الَف ــِه؛ لِْلحفــاِظ َعلــى َحي ــَق غاياتِ ــُل َتْحقي َتْكُف

ْســلاُم اأْفَضــَل اأنْــواِع الَكْســِب،  ُه ال�إِ نْتــاِج ال�أســاُس، َوَعــدَّ ُعْنُصــُر ال�إِ

ــْن اأْن  ــراً ِم ــاً َخْي ــطُّ َطعام ــٌد َق ــا اأَكَل اأَح ــريِف: »م ــِث الشَّ ــي الَحدي َفف

ــريَعُة الَكْســَب َعــْن  ُم الشَّ َيــاأْكَُل ِمــْن َعَمــِل َيــِدِه« )َصحيــُح الُبخــاِرّي(، َوتَُحــرِّ

أنِْشــَطِة َغْيــِر الَمْشــروَعِة؛ لِمــا َيْنَشــاأ َعْنهــا ِمــْن َتْعطيــِل َمَلــكاِت  َطريــِق ال�

ــَرِف، َوالُحصــوَل َعلــى المــاِل بِالطُّــُرِق َغْيــِر  الَعْقــِل، َوانِْتهاِكهــا ِقَيــَم الشَّ

الَمْشــروَعِة.

ْســلاُم اإِلــى اإِْتقــاِن الَعَمــِل، َوَتْطويــِرِه؛ ِمــْن اأْجــِل الُحصــوِل        َوَدعــا ال�إِ

َعلــى َكْســٍب اأْعلــى، َوعائِــٍد اأْكَبــَر، َونَْوِعيَّــٍة اأْفَضــَل، َفَقــْد قــاَل َعَلْيــِه 

ــلاُم: »اإِنَّ اللـّـَه ُيِحــبُّ اإِذا َعِمــَل اأَحُدكُــْم َعَمــلاً اأْن ُيْتِقَنــُه« )َرواُه الَبْيَهِقــّي(،  السَّ

ْخُل. الَكْسُب: الدَّ

انِْتهاكُها: َتَعّديها.

)فريُق التّاأليف(
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َتسوُدها: َتْحُكُمها، َوتَُسْيِطُر َعَلْيها.

نِزاٌع: ِخصاٌم.

ٍة. ًة َبْعَد َمرَّ ُمماَطَلٌة: َتاأْجيٌل َمرَّ

ْســلاُم ِمــْن ِقَيِمــِه ال�أساِســيَِّة،  هــا ال�إِ ــْذِل اأْقصــى الُجْهــِد؛ لِْلوصــوِل اإِلــى الَجــْوَدِة الَّتــي َعدَّ ْتقــاُن َيكــوُن بَِب َوال�إِ

ــْن  ــِل ِم ــِدِه، َوالتَّْقلي ــاَدِة عائِ ــِج، َوِزي ــكاِر اأْفَضــِل ال�أســاليِب؛ لَِتْحســيِن الُمْنَت َوَتكــوُن بِالَبْحــِث الُمتواِصــِل لِ�ْبِت

ــِه. َتْكلَُفِت

ُم الُعلــوُم، َوَتشــيُع  أْمــواُل، َوَتَتَقــدَّ أْرواُح َوال� نْتــاُج، َوَتْزَدِهــُر التِّجــاَرُة، َوتُصــاُن ال� ْتقــاِن الَعَمــِل، َيــْزداُد ال�إِ      َوبِاإِ

ــوُب  ــَر الَمْحصــوُل، َوَرُخَصــِت الُحب أْرُض، َوَكثُ ــِت ال� ــُه، اأْخَصَب ــّلاُح َعَمَل ــَن الَف ــاإِذا اأْتَق ــاِس، َف ــَن النّ ــُة َبْي الثَِّق

ــُه، َواْزداَد  ــْت تِجاَرتُ ــاِس، َوراَج ــَة النّ ــَب ثَِق ــُه، اْكَتَس ــُر َعَمَل ــَن التّاِج ــواُل، َواإِذا اأْتَق أْح ــَنِت ال� َوالثِّمــاُر، َوَتَحسَّ

ــى  ــوا َعل ــُه، َواأْقَبل ــُه َطَلَبُت ــُه، اأَحبَّ ــُم َعَمَل ــَن الُمَعلِّ ــْم، َواإِذا اأْتَق ــى َحوائِِجِه ــاِس الُحصــوُل َعل ــَر لِلنّ ــُه، َوَتَيسَّ ِرْزقُ

ــِة، َوَتكويــِن الُمواِطــِن الّصالـِـِح، َواإِذا اأْتَقــَن الطّالـِـُب  أمَّ َدْرِســِه، َونََجــَح فــي َتْعليِمِهــْم؛ مــا ُيــَؤّدي اإِلــى ُرِقــيِّ ال�

َعَمَلــُه، نــاَل ِرضــا ُمَعلِّميــِه، َواْســَتَحقَّ َتْقديَرُهــْم، َوَخــَرَج اإِلــى الَحيــاِة ُمَتَســلِّحاً بِالِعْلــِم النّاِفــِع، َوالُخلُــِق 

ــُه. ُت ــِه اأمَّ ــزُّ بِ الَحَســِن، َفــكاَن ُمواِطنــاً صالِحــاً َتْعَت

ــًة َكريَمــًة، َواألّ� ُيَكلَّــَف َعَمــلاً َفــْوَق طاَقِتــِه. نَْفُســُه، َوَيزيــُد اإِْقبــال�ً َعلــى الَعَمــِل، َواأْن ُيعاَمــَل ُمعاَمَل

ــَة        َوَعلــى الُمْســِلِم اإِْتقــاُن َعَمِلــِه فــي ُمْخَتِلــِف َمياديــِن الَعَمــِل؛ َحتـّـى َينــاَل ِرْضــواَن اللـّـه ِ، َوَيْكَتِســَب َمَحبَّ

آِخــَرِة.  نْيــا َوال� ــعاَدِة فــي الدُّ النـّـاِس، َوثَِقَتُهــْم، َوُيبــاِرَك اللـّـُه لَــُه فــي ِرْزِقــِه، َوَيفــوَز بِالسَّ

ــلاِت َبْيــَن العاِمــِل َوصاِحــِب  ْســلاُم بَِتْنظيــِم الصِّ      لََقــِد اْهَتــمَّ ال�إِ

ُة َوالرَّْحَمــُة  ــُة َبْيَنُهمــا َتســوُدها الَمــَودَّ أْن َتكــوَن الَعلاَق الَعَمــِل، َوَدعــا لِ�

ْخــلاُص؛ لُِيْقِبــَل العاِمــُل َعلــى َعَمِلــِه بَِنْفٍس راِضَيــٍة، َوَرْغَبٍة صاِدَقٍة،  َوال�إِ

ْســلاُم لِهــذا العاِمــِل ُحقوقــاً  َولَِئــّلا َيْحــُدَث َبْيَنُهمــا نـِـزاٌع، َفَقــْد َجَعــَل ال�إِ

ــِه  ــاَل َعَلْي ــْد ق ــِل، َفَق ــِه بِالَعَم ــَل ِقياِم ــَرُه َقْب ــِل اأْج ــِة العاِم ــَؤّدى، َكَمْعِرَف تُ

ــلاُم: »َمــِن اْســَتاأَْجَر اأْجيــراً، َفْلُيَســمِّ لَــُه اإِجاَرَتــُه« )ُمَصنَّــُف َعْبــِد الــرَّّزاق(،  السَّ

َواأْن َيْحُصــَل َعلــى ثِمــاِر ُجهــوِدِه دوَن ُمماَطَلــٍة، َوبِذلِــَك َتْســَتريُح 
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

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

أّوِل، َوما ُيناِسُبها في الَعموِد الثّاني: ١- نَِصُل َبْيَن الِعباَرِة في الَعموِد ال�

َمْعِرَفُة اأْجِرِه.اإِذا اأْتَقَن الطّالُِب َعَمَلُه ١-

ُيْكِسُبُه ثَِقَة النّاِس.ِمْن ُحقوِق العاِمِل َعلى صاِحِب الَعَمِل ٢-

َخَرَج اإِلى الَحياِة ُمَتَسلِّحاً بِالِعْلِم النّاِفِع.اإِْتقاُن التّاِجِر َعَمَلُه ٣-

أنِْشَطِة َغْيِر الَمْشروَعِة ٤- ُيَؤّدي اإِلى َهلاِك الُمْجَتَمِع.الَكْسُب َعْن َطريِق ال�

ُيَعطُِّل َمَلكاِت الَعْقِل.الِغشُّ في الَعَمِل  ٥ـ

ْولَِة. َمْسؤولِيَُّة الدَّ

ْسلاِم. ُح قيَمَة الَعَمِل في ال�إِ ٢- نَُوضِّ

ْسلاِم َعلى اإِْتقاِن الَعَمِل َوَتْطويِرِه. ٣- نَُبيُِّن َسَبَب ِحْرِص ال�إِ

٤- ما النَّتائُِج الُمَتَرتَِّبُة َعلى اإِْتقاِن الَعَمِل؟

٥- نَْضِرُب اأْمِثَلًة َعلى اإِْتقاِن الَعَمِل. 

ْسلاُم لِْلعاِمِل؟ ٦- ما الُحقوُق الَّتي َحِفَظها ال�إِ

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

نْساُن الَعْيَش دوَن َعَمٍل؟ لِماذا؟ ١- َهْل َيْسَتطيُع ال�إِ

٢- نََتَخيَُّل لَْو اأنَّ الَبَشَر َتَوقَّفوا َعِن الَعَمِل، ماذا َسَيْحُدُث؟

ُر اأنَّ َبنّاًء لَْم ُيْتِقْن بِناَء َمْدَرَسٍة اأْو ِعماَرٍة َسَكِنيٍَّة، ماذا َسَتكوُن النَّتيَجُة؟ ٣- نََتَصوَّ

أْمواِل؟ أْرواِح َوال� ٤- َكْيَف ُيَؤّدي اإِْتقاُن الَعَمِل اإِلى ِحْفِظ ال�
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ثالِثاً-

نْتاِج ال�أساُس( في ُجَمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا. ١- نَُوظُِّف ِعباَرَة: )ُعْنُصُر ال�إِ

             

: ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

                    اأ - ُمراِدفاً لِـ: )َتْضَمُن، الُمْسَتِمرُّ(.

                    ب - ِضدَّ َكِلَمِة )الرَّداَءُة، َيْخَسُر(.

ُح َجماَل التَّصويِر في ِعباَرِة: )ُمَتَسلِّحاً بِالِْعْلِم النّاِفِع(. ٣- نَُوضِّ

آتَِيِة: ُح َمْعنى َكِلَمِة )عائد( في الُجَمِل ال� ٤- نَُوضِّ

ْسلاُم اإِلى اإِْتقاِن الَعَمِل، َوَتْطويِرِه؛ ِمْن اأْجِل الُحصوِل َعلى عائٍِد اأْكبَر.         اأ- َدعا ال�إِ

       ب- كاَن اإِْبراهيُم ِمَن العائِديَن اإِلى ِفَلْسطيَن.

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ضاَفِة الَجرُّ ِبال�إِ

َنْقراأ ما َياأْتي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

ــْرِد َوالَجماَعــِة،  ْســلاُم بَِضمانــاٍت َتْكُفــُل َتْحقيــَق غاياتِــِه؛ لِلِحفــاِظ َعلــى َحيــاِة الَف لِذلِــَك اأحاَطــُه ال�إِ  

ــريِف: »مــا اأَكَل  ْســلاُم اأْفَضــَل اأنْــواِع الَكْســِب، َففــي الَحديــِث الشَّ ُه ال�إِ نْتــاِج ال�أســاُس، َوَعــدَّ َوُهــَو ُعْنُصــُر ال�إِ

) اأَحــٌد َقــطُّ َطعامــاً َخْيــراً ِمــْن اأْن َيــاأْكَُل ِمــْن َعَمــِل َيــِدِه«.                             )َصحيــُح الُبخــاِريِّ

ــروراً  ــماً َمْج ــاَء اْس ــاِة( ج ــُم )َحي ــماٌء، فال�ْس ــا اأْس ــوٌط كُلُّه ــا ُخط ــي َتْحَته ــاِت الَّت ــُظ اأنَّ الَكِلم         نُلاِح

بَِحــْرِف الَجــرِّ )َعلــى(، َواأضيــَف اإِلــى اْســٍم ظاِهــٍر َبْعــَدُه، َوُهــَو )الَفــْرِد(، َوال�ْســُم )ُعْنُصــُر( جــاَء َخَبــراً َمْرفوعــاً، 

نْتــاِج(، َوَكِلَمــُة )َيــِد( جــاَءْت ُمضافــاً اإِلَْيــِه َمْجــروراً، َواأضيَفــْت اإِلــى  َواأضيــَف اإِلــى اْســٍم ظاِهــٍر َبْعــَدُه، َوُهــَو )ال�إِ

ميــِر الُمتَِّصــِل )الهــاِء(. الضَّ
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ميُر باْسٍم َقْبَلُه، ُيْعَرُب في َمَحلِّ َجرٍّ ُمضافاً اإِلَْيِه. ١- اإِذا اتََّصَل الضَّ

الَعَمــَل                ْســلاُم  ال�إِ َعــدَّ  ِمْثــل:  نَْفِســها،  الُجْمَلــِة  فــي  اإِلَْيــِه  َوالُمضــاُف  الُمضــاُف،  ُد  َيَتَعــدَّ َقــْد   -٢

الَكْســِب. اأنْــواِع  اأْفَضــَل 

َنْسَتْنِتُج:

ُل ُمضاَفاً، َوُيْعَرُب َحَسَب َمْوِقِعِه في  أوَّ ضاَفُة: ِهَي اإِضاَفُة اْسٍم اإِلى اْسٍم اآَخَر َبْعَدُه، ُيَسّمى ال� ال�إِ

، اإِذا  الُجْمَلِة، َوالثّاني ُمضافاً اإِلَْيِه، َوَيكوُن َمْجروراً، ِمْثُل: )َحديَقُة الَمْدَرَسِة َجميَلٌة(، اأْو في َمَحلِّ َجرٍّ

كاَن َضميراً، ِمْثَل: )َدعا الُمْؤِمُن َربَُّه(.

ضاَفِة َتْعريُف الُمضاِف بِالُمضاِف اإِليِه اإِْن كاَن َمْعِرَفًة، َوَتْخصيُصُه اإِْن كاَن نَِكَرًة.  َوغاَيُة ال�إِ

َنماِذُج اإِْعراِبيٌَّة:  

    ١- قاَل َتعالى: »ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ«           )البقرة: ٢٠(

اأْبصاَرُهْم: اأْبصاَر: َمْفعوٌل بِِه َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف.   

كوِن، في َمَحلِّ َجرِّ ُمضاٍف اإِلَْيِه. ُهْم:َضميٌر ُمتَِّصٌل، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ   

    ٢- صاِحُب الحاَجِة اأْولى بَِحْمِلها. 

ِه الَكْسَرُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. الحاَجِة: ُمضاٌف اإِلَْيِه َمْجروٌر، َوَعلاَمُة َجرِّ  

    ٣- اإِْكراُم الوالَِدْيِن واِجٌب.

أنَُّه ُمَثنّى.  ِه الياُء؛ ل� الوالَِدْيِن: ُمضاٌف اإِلَْيِه َمْجروٌر، َوَعلاَمُة َجرِّ  

فائَِدتاِن ُلَغِويَّتاِن: 
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التَّْدريباُت

آتَِي، َونَْسَتْخِرُج ِمْنُه الُمضاَف، َوالُمضاَف اإِلَْيِه: ل�ً- نَْقَراأ النَّصَّ ال� اأوَّ

َّــُه لََيْشــُعُر بَِوْطــاأِة الَمْســؤولِيَِّة َعَلْيــِه  ِتــِه، َبــْل اإِن قاَبــِة لِلـّـِه فــي نَْفِســِه، وفــي َرِعيَّ     كاَن ُعَمــُر ْبــُن الَخطـّـاِب دائـِـَم الرَّ

ــُت َمْســؤول�ً َعْنهــا  ــَرْت بَِشــطِّ الُفــراِت، لَُكْن ــًة َعَث ــْو اأنَّ َبْغَل ــى تُجــاَه الَبهائِــِم الَعْجمــاِء، َفَيقــوُل: »َواللّــه ِ لَ َحتّ

ــْد لَهــا الطَّريــَق؟« اأمــاَم اللـّـهِ ، لِمــاذا لَــْم اأَعبِّ

آتي: ثانِياً- نَُعيُِّن الُمضاَف اإِلَْيِه، َونَُبيُِّن نَْوَعُه )اْسماً ظاِهراً، َوَضميراً ُمتَِّصلاً( َوْفَق الَجْدَوِل ال�

١- قاَل َتعالى: »ڇ  ڇ   ڍ  ڍ «                                                        )النّاس:١(

ْسراء:٤٤( ٢- قاَل َتعالى: » ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ«                         )ال�إِ

نْساِن القاِرِئ ل� ُحدوَد لَها. ٣- َحياُة ال�إِ

نْساِن في ِحْفِظ اللِّساِن. ٤- َسلاَمُة ال�إِ

٥- الَمْسِجُد ال�أْقصى ِقْبَلُة الُمْسِلميَن ال�أولى.

َنوَْعُه )اْسٌم ظاِهٌر، َضميٌر ُمتَِّصٌل(الُمضاُف اإَِلْيِه

آتَِيِة: ثالِثاً-  نََضُع ُمضافاً اإِلَْيِه ُمناِسباً في الُجَمِل ال�

١- َتراَجَع الَعدوُّ اأماَم َضَرباِت _______.

ِهْم. ٢- َيِقُف اأْصحاُب _______ في َوْجِه َعدوِّ

٣- طالُِب _______ ُمَهذٌَّب.

٤- اللُّه ُيحاِسُب الَبَشَر َعلى اأْعماِل ________ .

٥- َمْرَحَلُة ________ ِمْن اأْجَمِل َمراِحِل الُعُمِر.
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 رابِعاً- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط اإِْعراباً تاّماً:

١- قاَل َتعالى: » O  N  M  L  K«                                                       )الَعَلق:١(

٢- َوزََّع صاِحُب الَحديَقَتْيِن تُّفاحاً َعلى الُفَقراِء.                                               

٣- َيْسمو َوَطني بِاأْبنائِِه الُمْخِلصيَن.

ْملاُء:  ال�إِ
ْرَطُة )-(، َوالتَّْنصيُص  «              »  َعلاَمتا التَّرقيِم:الشَّ

ْرَطَة )-(، َوالتَّْنصيَص »  «: َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ َعلاَمَتِي التَّْرقيِم: الشَّ

        َعلــى الُمْســِلِم اإِْتقــاُن َعَمِلــِه فــي ُمْخَتِلــِف َمياديــِن الَعَمــِل، َكمــا اأْوصانــا الرَّســوُل -َصلـّـى اللـّـهُ  َعَلْيــِه 

ــُه فــي ِرْزِقــِه،  ــَة النّــاِس، َوثَِقَتُهــْم، َوُيبــاِرَك اللـّـهُ  لَ َوَســلََّم- بِذلِــَك؛ َحتّــى َينــاَل ِرْضــواَن اللـّـه ِ، َوَيْكَتِســَب َمَحبَّ

  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y«:ــى ــهُ  َتعال ــاَل اللّ ــْد ق ــَرِة، َفَق آِخ ــا َوال� نْي ــي الدُّ ــعاَدِة ف ــوَز بِالسَّ َوَيف

k  j  i  h  g   f  ed  c  b  a «.             )النَّْحــل: 9٧(
  

َل الُجْمَلــِة الُمْعَتِرَضــِة َواآِخَرهــا فــي  ــْرَطَة، ُوِضَعــْت اأوَّ نُلاِحــُظ اأنَّ َعلاَمــَة التَّرقيــِم )-( تَُســّمى الشَّ  

ُجْمَلــِة: )َصلـّـى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم(، اأّمــا َعلاَمــُة التَّرقيــِم  »  «، َفُتَســّمى َعلاَمــَة التَّْنصيــِص، َوَقــْد ُوِضــَع َبْيــَن 

  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y« :ــِه الَحْرِفــيِّ َكَقْولِــِه َتعالــى َطَرَفْيهــا َكلاٌم َمْنقــوٌل بَِنصِّ

k  j  i  h  g   f  ed  c  b«.                        )النَّْحل: 9٧(

اإِضاَءٌة اإِْملائِيٌَّة:  

ــا  ــٍر. َولَه ــِه - بَِخْي ــُد للّ ــي - َوالَحْم ّ ــَو: اإِن ــا، نَْح ــِة، َوَبْعَده ــِة الُمْعَتِرَض ــَل الُجْمَل ــُع َقْب ــْرَطُة )-(: تُْوَض ١- الشَّ

ــُع  َمواِض

نْساَن َعْن َثلاَثٍة:      اأْخرى؛ َحْيُث توَضُع َبْيَن الَعَدِد َوَمْعدوِدِه َرْقماً، َولَْفظاً، نَْحو: العمُل ُيْبِعُد ال�إِ

٣- الَفْقِر. ٢- الرَّذيَلِة.    ١- الَمَلِل.     
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 َكمــا توَضــُع لَِفْصــِل َكلاِم الُمَتخاِطبيــَن فــي الُمحــاَوَرِة، نَْحــَو: الَْتقــى اأْحَمــُد بَِزْيــٍد َبْعــَد َعــْوَدِة اأْحَمــَد ِمــَن 

آتــي: ــَفِر، َفــداَر َبْيَنُهمــا الِحــواُر ال� السَّ

- َكْيَف حالَُك؟

- الَحْمُد للِّه.

- َهْل َسُتساِفُر َمِعَي؟

- نََعْم.

، ِمْثــِل: قــاَل  ــِه الَحْرِفــيِّ ٢- َعلاَمــُة التَّْنصيــِص  »  «: ُيْطَلــُق َعَلْيهــا َعلاَمــُة ال�ْقِتبــاِس، َويوَضــُع َبْيَنُهمــا َكلاٌم َمْنقــوٌل بَِنصِّ

ــَرِر:  »ل� َضــَرَر، َول� ِضــراَر «.      )َرواُه اْبــُن ماَجــه( َرســوُل اللـّـِه -َصلـّـى اللـّـهُ  َعَلْيــِه َوَســلََّم- فــي َمْعــِرِض َحديِثــِه َعــِن الضَّ

ْملائِيَُّة التَّْدريباُت ال�إِ

آتَِيِة:  ْرَطَة، اأِو التَّْنصيَص( في الُمَربَّعاِت ال� ل�ً-  نََضُع َعلاَمَة التَّْرقيِم الُمناِسَبَة )الشَّ اأوَّ

.       )ُمتََّفٌق َعَلْيِه( ريِف:  كُلُُّكْم راٍع، َوكُلُُّكْم َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه  ١- جاَء في الَحديِث الشَّ

َم اللّهُ ُ َوْجَهُه  ِمْن كُتّاِب الَوْحي. ٢- كاَن َعِليُّ ْبُن اأبي طالٍِب  َكرَّ

 . ٣- تُِحبُّ الَفتاُة اأباها، َوتُْعَجُب بِِه، َوَقديماً قالوا:  كُلُّ َفتاٍة بِاأبيها ُمْعَجَبٌة  

لاَمُة.  ٤ - في التَّاأني  َهداَك اللّه ُ  السَّ

٥- الّصاِدُق في اأْقوالِِه َواأْفعالِِه  َولَْو كاَن َفقيراً  َيِثُق النّاُس بِِه، َوَيْحَتِرمونَُه.

نْســاِن لِْلَحيــاِة، َفَقــْد قــاَل ُجْبــراُن:  اإِذا َتعاَظــَم ُحْزنُــَك، اأْو َفَرُحــَك  ــراِن نَْظــَرَة ال�إِ ٦- الُحــْزُن َوالَفــَرُح ُيَغيِّ

نْيــا فــي َعْيَنْيــَك  . َصُغــَرِت الدُّ

ْرَطِة. ثانِياً- نَُمثُِّل بُِجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا، نَْسَتْخِدُم فيها َعلاَمَتِي التَّْنصيِص، والشَّ
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: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة ِبَخطِّ الرُّ ًة ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ
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ُصها ِباأْسلوِبنا في ُحدوِد ِستّيَن َكِلَمًة: ِة، َواأْفكاَرها الرَّئيَسَة، َونَُلخِّ َنْسَتْخِرُج َعناِصَر الِقصَّ

بائَِعُة الِكْبريِت 

ــديِد، كانَــْت ِطْفَلــٌة       كاَن الَبــْرُد َشــديداً ِجــّداً، َوالثَّْلــُج َيَتســاَقُط، َوفــي ذلـِـَك الَبــْرِد القــاِرِس، َوالظَّــلاِم الشَّ

اأِْس حاِفَيــَة الَقَدَمْيــِن، اإِنَّهــا لـَـْم َتُكــْن حاِفَيــًة حيَنمــا غــاَدَرْت َبْيَتهــا، لََقــْد كاَن  ــواِرَع، َمْكشــوَفَة الــرَّ َتجــوُب الشَّ

ــِن لِوالَِدتِهــا، َوكانــا  أْصــِل ِحذاَءْي ــْم َيكونــا ُيفيدانِهــا، كانــا فــي ال� فــي َقَدَمْيهــا ِحــذاءاِن َقديمــاِن، َولِكنَُّهمــا لَ

ــَب  ــْرَعٍة؛ لَِتَتَجنَّ ــَر الّشــاِرَع بُِس ــْت تُحــاِوُل اأْن َتْعُب ــْن َقَدَمْيهــا، َبْيَنمــا كانَ ــَقطا ِم ــَك َس ــِن، َولِذلِ َقْي ــَعْيِن ُمَمزَّ واِس

الُوقــوَع َبْيــَن َعَرَبَتْيــِن كاَدتــا َتَتصاَدمــاِن، َوعــاَدْت َتْبَحــُث َعْنُهمــا، َفَوَجَدْتُهمــا َقــِد اْخَتَفيــا. 

       َوهَكــذا اْضُطــرَّْت اأْن َتســيَر حاِفَيــًة، َوكانَــْت َتْحِمــُل فــي َثْوبِهــا َعــدداً ِمــْن ُعَلــِب الِكْبريــِت، َحَمَلــْت 

أْشــَقِر  بَِيِدهــا ُعْلَبــًة ِمْنهــا. َوَمضــى النَّهــاُر كُلُّــُه، َولـَـْم َتِبــْع ُعْلَبــًة واِحــَدًة، َواأَخــَذ الثَّْلــُج َيَتســاَقُط َعلــى َشــْعِرها ال�

ــواُر َتْســَطُع ِمــْن َجميــِع النَّواِفــِذ الَّتــي َحْولَهــا،  أنْ ــِت ال� الطَّويــِل الَّــذي َتناَثــَر َعلــى ُعُنِقهــا ُخَصــلاً َجميَلــًة، كانَ

ــَنِة.  ــواِء َتفــوُح فــي الّشــاِرِع، َفَتْمــَلاأ اأنْــَف الَيتيَمــِة الجائَِعــِة، اإِنَّهــا لَْيَلــُة َراأِْس السَّ َورائَِحــُة الشِّ

        َوفــي زاِوَيــٍة َبْيــَن َبْيَتْيــِن، َجَلَســِت الطِّْفَلــُة، َوَثَنــْت ســاَقْيها َتْحَتهــا؛ لُِتَدفَِّئُهمــا، َولَــْم َتُكــْن َتْجــُرُؤ َعلــى 

الَعــْوَدِة اإِلــى الَبْيــِت بُِعَلــِب الِكْبريــِت الَّتــي لَــْم َتِبــْع ِمْنهــا َشــْيئاً َخْوفــاً ِمــْن اأبيهــا. 

ِة الَبــْرِد، َوَتَذكَّــَرِت الِكْبريــَت، َومــا فيــِه ِمــْن ِدْفٍء، َفَتناَولَــْت  غيرتــاِن َتْيَبســاِن ِمــْن ِشــدَّ       كاَدْت َيداهــا الصَّ

ــا  ــا- اأنَّه ــَن َيَدْيه ــُص َبْي ــْوُء َيَتراَق ــا -َوالضَّ ــَل اإِلَْيه ــراَرَة، َوُخيِّ ــُث الَح ــلاً َيْبَع ــَعَلْتُه، كاَن ضــوُؤُه َجمي ــوداً، َواأْش ع

ــِت  ــاأْت، َواْخَتَف ــْعَلَة انَْطَف ــٍع، لِكــنَّ الشُّ ( ل�ِم ــِزيٍّ ــَرٍة، ذاِت ِغطــاٍء )برون ــٍة َكبي ــاأٍة َحديِديَّ ــِب ِمْدَف ــٌة بِجانِ جالَِس

الِمْدَفــاأُة الَحديِديَّــُة الَكبيــَرُة الَّتــي َتــراَءْت فــي َخيــاِل الطِّْفَلــِة الّســاَذِج، ثُــمَّ اأْشــَعَلْت عــوداً اآَخــَر، َوفــي ضوئـِـِه، 

ــي،  ت ــُة: َجدَّ ــِت الطِّْفَل ــاً، َفَهَتَف ــْت دائِم ــاً، َكمــا كانَ ــًة َحنون َب ــوِر، َطيِّ ــعُّ بِالنّ تُهــا الَعجــوُز، َتِش ــراَءْت لَهــا َجدَّ َت

ُة ِذراَعْيهــا، َوَحَمَلــِت الطِّْفَلــَة َمَعهــا، َوطاَرتــا َمعــاً عالِيــاً، َحْيــُث ل� جــوَع، َول�  ِت الَجــدَّ ُخذينــي َمَعــِك، َفَمــدَّ

ــْرَد، َول� َعنــاَء.  َب

التَّْعبيُر: 
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ــْرِد، ماَتــْت، َوُعَلــُب الِكْبريــِت  ِة الَب ُة الطِّْفَلــَة، َوَقــْد ماَتــْت ِمــْن ِشــدَّ بــاُح البــاِرُد، َفــَراأى المــارَّ      َوَطَلــَع الصَّ

َحْولَهــا فاِرَغــٌة، َراآهــا العابـِـروَن، َوقالــوا: لََقــْد كانَــِت الِمْســكيَنُة تُحــاِوُل اأْن َتْســَتْدِفَئ، َولِكــْن لَــْم َيُكــْن فيِهــْم 

َمــْن َعــَرَف مــا َراأِت الطِّْفَلــُة، َوِهــَي تُْشــِعُل الثِّقــاَب!

)جان كريستان اأندرسون، َتْرَجَمُة عيسى النّاعوري، َمَجَلُة الَعَرِبّي، ِبَتَصرٍُّف(
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َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )َمْعَرَكُة َعْيِن جالوَت(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة: 
 

١- اأْيَن َحَدَثْت َمْعَرَكُة َعْيِن جالوَت؟ َوَمتى َحَدَثْت؟

٢- ما الُخطَُّة الَّتي اْعَتَمَد َعَلْيها القائُِد )قُُطُز( في َحْربِِه ِضدَّ التَّتاِر؟

٣- كانَْت ِعْنَد الُمْسِلميَن ُعْقَدٌة نَْفِسيٌَّة ِمَن التَّتاِر، َكْيَف واَجَه قاَدُة الُمْسِلميَن هِذِه الُعْقَدَة؟

٤- تَُعدُّ َمْعَرَكُة َعْيِن جالوَت ِمَن الَمعاِرِك الفاِصَلِة، نَْذكُُر َمْعَرَكَتْيِن اأْخَرَيْيِن َحَدَثتا َعلى اأْرِض ِفَلْسطيَن.

٥- لِماذا انَْتَصَر الُمْسِلموَن في َمْعَرَكِة َعْيِن جالوَت؟

أْعداِء، َوقاَدِة الُمْسِلميَن الَيْوَم. ٦- نُواِزُن َبْيَن َمْوِقِف قُُطَز ِمَن ال�

روُس الُمْسَتفاَدُة ِمْن َمْعَرَكِة َعْيِن جالوَت؟ ٧- ما الدُّ

ال�ْسِتماُع:

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ
ــِق  ــِه، َوَتْحليِلهــا، َوالتَّْعلي ــُز َعلــى َتْســجيِل اأْعمالِ ــاٍن مــا، تَُركِّ ــاَة اإِنْس ــاَوُل َحي ، َيَتن ــيٌّ ــنٌّ اأَدبِ ــيَرُة: َف   الّس

ــٌة. ــٌة، َوســيَرٌة َغْيِريَّ ــاِن: ســيَرٌة ذاتِيَّ ــَي نَْوع ــا. َوِه ــاِة َوَتجاِربِه ــراِت الَحي ــْن ِخْب ــا ِم ــاَدِة فيه ف ــِد ال�إِ ــا؛ بَِقْص َعَلْيه

ــيِّ  حابِ ــاِة الصَّ ــْن َحي ــُب صــوَرًة ُمْشــِرَقًة ِم ــِه الكاتِ ــاَوَل في ــٌة، َتن ــا ســيَرٌة َغْيِريَّ ــَن اأْيدين ــصُّ الَّــذي َبْي   َوالنَّ

ــًة فــي َمْعَرَكــِة اأُحــٍد،  ــِة، خاصَّ ــِه الُبطولِيَّ ــِه، َوَمواِقِف َث َعــْن ِصفاتِ ــُث َتَحــدَّ ــَة )�(، َحْي الَجليــِل اأبــي ُدجانَ

ــي  ــهاِدِه ف ــّذاِب، واْسِتْش ــْيِلَمَة الَك ــاِل ُمَس ــي ِقت ــاَرَكِتِه ف ــوِل )�(، َوُمش ــِن الرَّس ــاِع َع ف ــي الدِّ ــالِِه ف واْسِتْبس

َمْعَرَكــِة الَيماَمــِة.

ذو الِعصاَبِة الَحْمراِء

الَوْحَدُة العاِشَرُة
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ِعصاَبٌة: ِقْطَعُة قُماٍش ُيَلفُّ 

اأُْس، َوالَجْمُع َعصائُِب  بِها الرَّ

َوِعصاباٌت.

ذو الِعصاَبِة الَحْمراِء

، اْشــُتِهَر بُِكْنَيــِة اأبــي ُدجانََة، َوُهَو  أنْصــاِريُّ   ِســماُك ْبــُن َخَرَشــَة الَخْزَرِجــيُّ ال�

ــجاَعِة،  َرِة بِالشَّ ِمــْن َصحاَبــِة َرســوِل اللـّـِه )�(، ُعــِرَف فــي الَمديَنــِة الُمَنــوَّ

ْقــداِم فــي الَحــْرِب، كاَن اإِذا َدَخــَل َمْعَرَكــًة بُِصْحَبــِة َرســوِل اللـّـِه )�(  َوال�إِ

ــاً  ــُيقاتُِل طالِب ــُه َس ــِلموَن اأنَّ ــِرُف الُمْس ــراَء؛ َفَيْع ــٍة َحْم ــُه بِِعصاَب ــُب َراأَْس َيْعِص

وا ِعصاَبَتــُه الَحْمــراَء ِعصاَبــَة الَمــْوِت. الَمــْوَت فــي َســبيِل اللـّـِه؛ لِذلـِـَك َســمَّ

ــِة، اأْشــَهُرها فــي َغــْزَوِة اأُحــٍد، َفحيَنمــا  ــُه َكثيــٌر ِمــَن الَمواِقــِف الُبطولِيَّ      لَ

ــْيَف؟  َد النَّبــيُّ )�( َســْيفاً باتـِـراً، َونــادى اأْصحاَبــُه: َمــْن َياأُْخُذ هذا السَّ َجــرَّ

ــَر َف، ثُــمَّ قــاَل الرَّســوُل  ُهــِرَع اإِلَْيــِه الُمْســِلموَن، كُلٌّ َيْطلـُـُب َمْنَحــُه ذلـِـَك الشَّ

ــا  ــُه ي ــا َحقُّ ــاَل: َوم ــَة، َوق ــو ُدجانَ َم اأب ــدَّ ــِه؟  َفَتَق ــُذُه بَِحقِّ ــْن َياأُْخ )�(: َم

َرســوَل اللـّـِه؟ قــاَل: اأْن َتْضــِرَب بِــِه الَعــُدوَّ َحتّــى َيْنَحِنــَي. قــاَل: اأنــا اآُخــُذُه 

ــمَّ  ــِه، ثُ ــَة َفِرحــاً بِ ــو ُدجانَ ــَذُه اأب ــاُه، َفاأَخ ــِه. َفاأْعطــاُه اإِيَّ ــا َرســوَل اللّ ــِه ي بَِحقِّ

فــوِف ُمفاِخــراً  َعَصــَب َراأَْســُه بِِعصاَبِتــِه الَحْمــراِء، َواأَخــَذ َيَتراَقــُص َبْيــَن الصُّ

بَِســْيِف َرســوِل اللـّـِه )�( الَّــذي لَــْم َيُخــصَّ بـِـِه اأَحــداً ِســواُه. َوحيَنمــا َراآُه 

ْيَف: اأْخَرَجُه ِمْن   َجرَّد السَّ

ِغْمِدِه.

ْيف القاِطُع. يُف الباتُِر: السَّ السَّ

ُهِرَع: اأْسَرَع.

)درويش الزّفتاوي، ِبَتَصرٍُّف)
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ــَيٌة َيْبُغُضهــا  ــاَل: »هــِذِه ِمْش ــُر، ق ــَو َيْمشــي َيَتَبْخَت ــِه )�(، َوُه َرســوُل اللّ

اللـّـُه، اإِلّ� فــي هــذا الَمْوِطــِن«.)رواه جعفــر بــن اأســلم(

انَْطَلـــَق اأبـــو ُدجانَـــَة ُمَعلَّمـــاً بِعصاَبِتـــِه الَحْمـــراِء، اآِخـــذاً َســـْيَف   

مـــاً  ـــا، ُمَصمِّ قُه هـــا، َوُيَفرِّ ـــَن ُصفـــوِف الُمْشـــِركيَن َيُهدُّ ـــِه)�( َبْي َرســـوِل اللّ

ـــُه، َوكاَن ل� ُيلاقـــي ُمْشـــِركاً اإِلّ� َقَتَلـــُه، ثُـــمَّ َراأى فاِرســـاً َيْنَغـــُز  َعلـــى اأدائــِـِه َحقَّ

اأْجســـاَم الُمْســـِلميَن بُِرْمـــٍح فـــي َيـــِدِه، َفَحَمـــَل َعَلْيـــِه َحْملـــًة َشـــلَّْت َحَرَكَتـــُه، 

ـــَة، َفـــاإِذا ُهـــَو )ِهْنـــُد بِْنـــُت ُعْتَبـــَة( َزْوُج  ـــِوُل، َونََظـــَر اإِلَْيـــِه اأبـــو ُدجانَ َوَوَقـــَف ُيَولْ

ـــدَّ َعْنهـــا ُمْكِرمـــاً َســـْيَف َرســـوِل اللّـــه )�( اأْن َيْضـــِرَب  اأبـــي ُســـْفياَن، َفاْرَت

ـــَراأًة. ـــِه اْم بِ

ــَة  ــو ُدجانَ ــَت اأب ــٍد، َثَب ــي اأُح ــِلميَن ف ــى الُمْس ــَرُة َعل ــا دارِت الّدائِ      َولَّم

ــِدِه تُْرســاً دوَن َرســوِل  ــْن َجَس ــَل ِم ــِه )�(، َوَجَع ــْن َرســوِل اللّ ــُع َع ُيداِف

ْغــِم ِمــْن  اللـّـِه )�(،  َيَقــُع النَّْبــُل فــي َظْهــِرِه َوُهــَو ُمْنَحــٍن َعَلْيــِه، َوعلــى الرَّ

نَّــُه لَــْم ُيْسَتْشــَهْد فــي  َكْثــَرِة النَّْبــِل الَّتــي اأصاَبْتــُه، َوالِجــراِح الَّتــي اأنَْهَكْتــُه، َفاإِ

هــذِه الَمْعَرَكــِة.

     عــاَش اأبــو ُدجانَــَة َحتّــى شــاَرَك فــي َمْعَرَكــِة الَيماَمــِة ِضــدَّ َبنــي 

ــَق  ــٍة اأْطِل ــي َقْلَع ــوا َيْحَتمــوَن ف ــَن كان ــّذاِب، الَّذي ــْيِلَمَة الَك ــْوِم ُمَس ــَة َق َحنيَف

َعَلْيهــا َحديَقــَة الَمــْوِت، َولَــْم َيَتَمكَّــِن الُمْســِلموَن ِمــَن اْقِتحــاِم الَقْلَعــِة؛ لُِعلـُـوِّ 

اأْســواِرها، َفَطَلــَب اأبــو ُدجانـَـَة ِمْنُهــْم اأْن َيْحِملــوُه، َوُيْلقــوُه داِخــَل الَقْلَعــِة ِمــْن 

، َفقاَتــَل  اأْعلــى الّســوِر، َفَفَعلــوا، َفُكِســَرْت ســاقُُه، َغْيــَر اأنَّ َشــجاَعَتُه لَــْم َتِقــلَّ

الُمْرَتّديــَن، َوَفَتــَح بــاَب الَقْلَعــِة لِْلُمْســِلميَن، َوَظــلَّ ُيقاتِــُل َحتّــى اْسُتْشــِهَد.

ُمَعلٌَّم: لَُه َعلاَمٌة. 

َيْنَغُز: َيْطَعُن.

 

: َتراَجَع. اْرَتدَّ

تُْرٌس: ِقْطَعٌة ِمَن الفول�ِذ ُيْحَتمى 

بِها في الُحروِب. 

هاُم. النَّْبُل: السِّ
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فوائُِد ُلَغِويٌَّة: 
ْيُف القاِطُع. الَبتّاُر: السَّ

أْول�ِد. أْبَتُر: َمْن ل� َعِقَب لَُه ِمَن ال� ال�

الُخْطَبُة الَبْتراُء: الُخْطَبُة الَّتي ل� َتْبَداأ بَِحْمِد اللِّه.

ْســلاِم َبْعــَد َوفــاِة الرَّســوِل )�(، فــي َعهــد اأبــي  ، َوُهــُم الَّذيــن َخَرجــوا َعــِن ال�إِ الُمْرَتــّدوَن: ُمْفَرُدهــا ُمْرَتــدٌّ

بكــر الصّديــق )�(.

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

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

١- نَْمَلاأ الَفراغاِت فيما َياأْتي:

أبي ُدجانََة ُهَو: _______________________     اأ- ال�ْسُم الَحقيقيُّ لِ�

َب اأبو ُدجانََة بـ _____________________________     ب- لُقِّ

    ج- الفاِرُس الَّذي َتراَجَع اأبو ُدجانََة َعْن َقْتِلِه في َغْزَوِة اأُحٍد ُهَو: ___________

    د- لَْم َيَتَمكَِّن الُمْسِلموَن ِمَن اْقِتحاِم )َحديَقِة الَمْوِت( الَّتي َفرَّ اإِلَْيها َبنو َحنيَفَة؛ لـِ__________.

    هـ- الَمْعَرَكُة الَّتي اْسُتْشِهَد فيها اأبو ُدجانََة ِهَي: _________________.

    و- ِمْن َمظاِهِر َشجاَعِة اأبي ُدجانََة في َمْعَرَكِة اأُحٍد: _______________________

ُز اأبا ُدجانََة اأْثناَء ُمشاَرَكِتِه في الُحروِب َمَع َرسوِل اللِّه )�(؟ ٢- ما الَّذي كاَن ُيَميِّ

٣- لِماذا اأْطَلَق الُمْسِلموَن َعلى ِعصاَبِة اأبي ُدجانََة ِعصاَبَة الَمْوِت؟

أبي ُدجانََة. ٤- نَُبيُِّن َسَبَب اإِْعطاِء الرَّسوِل )�( َسْيَفُه الباتَِر لِ�

٥- قاَل الرَّسوُل )�(: »هِذِه ِمْشَيٌة َيْبُغُضها اللُّه اإِلّ� في هذا الَمْوِضِع«، َعْن اأيِّ ِمْشَيٍة 

؟     َيَتَكلَُّم؟ َوَمتى تُْسَتَحبُّ



١١٧

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

١- نَُبيُِّن َراأَْينا في َشْخِصيَِّة اأبي ُدجانََة.

٢- َكْيَف نَُوفُِّق بين َمْوِقِف الرَّسوِل )�( ِمْن ِمْشَيِة اأبي ُدجانََة في الُحروِب، َوَقْولِِه َتعالى: 

    »ىئ    ی  ی  ی      ی«                                                          )لُْقمان: ١8(

٣- نَُبيُِّن َراأَْينا في َموِقِف اأبي ُدجانََة ِمَن الفاِرِس الَّذي َتراَجَع َعْن َقْتِلِه في َغْزَوِة اأُحٍد.

حاَبِة في الُحصوِل َعلى َسْيِف الرَّسوِل )�(؟ ٤- َعلاَم َيُدلُّ َموِقُف الصَّ

؟ روُس الُمْسَتفاَدُة ِمَن النَّصِّ ٥- ما الدُّ

ثالِثاً- 

آتَِيِة: اأ- نَْذكُُر اأْضداَد الَكِلماِت ال�

قُُه، َكثَُرْت. ْقداِم، ُمَتَكبٍِّر، ُيَفرِّ      ال�إِ

أْسلوِب فيما َياأْتي: ب- ما نَْوُع ال�

ُه يا َرسوَل اللِّه؟  ١- َوما َحقُّ

٢- لَْم ُيْسَتْشَهْد اأبو ُدجانََة في َغْزَوِة اأُحٍد؟

َنشاٌط: نَعوُد اإِلى الَمْكَتَبِة، َونَْكُتُب َمْوضوعاً َعْن َحْرِب الَيماَمِة.

: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ُس َجْيِش الِجهاِد الُمَقدَِّس،  َعْبُد القاِدِر الُحَسْيِنيُّ قائٌِد َوُمجاِهٌد ِفَلْسطيِنيٌّ ِمْن َمديَنِة الُقْدِس، َوُمَؤسِّ  

اْسُتْشِهَد في َمْعَرَكِة الَقْسَطِل َسَنَة )١9٤8م(. 

ُيخاِطُب الّشاِعُر في هِذِه الَقصيَدِة اْبَنَتُه َقْبَل َذهابِِه اإِلى الَمْعَرَكِة، َوَيْطلُُب ِمْنها األّ� َتْبِكَي، َكما   

أْجِر، َوالثَّواِب. َيْطلُُب ِمْن َزْوَجِتِه اأْن َتْصِبَر َعلى ِفراِقِه؛ ِمْن اأْجِل نَْيِل ال�
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 صوني ُدموَعِك
) )َعْبُد القاِدرِ الُحَسْيِنيُّ

كُّفي الُبكا، نَْفســي تُراُق ِفداِك َرْقــراُق َدْمِعــِك َهــزَّ َقْلبــي الباكــي -١

اأبــاِك َهْيفــاُء َقــْد َهــدَّ الُبــكاُء  تــي )َهْيفــاُء( ل� َتْبكــي بَِحــقِّ اأُبوَّ -٢

بُِبــكاِك َذَرْفِتــِه  الُفــؤاِد  َذْوُب  صوني ُدموَعِك؛ اإِنَّها ِمْن ُمْهَجتي -٣

أَراِك لِ� اأْحَتيــي  األّ�  اأْشــَفْقُت  اإِْن عاَدنــي َتْرجــاُج َصْوتِِك باكياً  -٤

َعنــاِك الَعزيــُز  َوالَوَطــُن  اللّــُه  يــا اأمَّ َهْيفــاَء، اْصِبــري َوَتَجلَّــدي -٥

مــا نالَهــا َرُجــُل الِقتــاِل الّشــاكي َقْد نِْلُت ِمْن َشَرِف الِجهاِد َمراتِباً  -٦

َوَعلى النُّجوِم َيطوُل اأْفُق َسماِك اأْعــلاِك َصْبــُرِك َفــْوَق كُلِّ َجليَلــٍة -٧

ِمْنــُه َحمــاِك الَبْيــِت  َوَربُّ  اإِلّ�  ســيري َوَربُّــِك ل� ُيريــُد بِنــا اأًذى -8

ســيري َفَقْلبــي يا )َوجيَهُة( ســائٌِر اأنّى َرَحْلِت َيطوُف َحْوَل ِحماِك           -9

َواللـّـُه َيْرعــى مــا َحييــِت ُخطــاِك لَــُه ِهْجَرَتنــا  اأنَّ  َيْعَلــُم  َواللّــُه    -١٠

ــِذي  ــُع الَّ ْم ــِك: الدَّ ــراُق َدْمِع َرْق
ــَن، ول�َ َيســيُل. ــُر الَعْي َيْغُم

َذَرْفِته: اأَسْلِتِه.

اأْحَتيي: اأعيُش.

لاِح. الّشاكي: تامُّ السِّ

ُة الَّتي َتدوُر َحْولَها الَقصيَدُة؟ ١- ما الِفْكَرُة العامَّ

٢- لِماذا َطَلَب الّشاِعُر ِمَن اْبَنِتِه اأْن َتُكفَّ َعِن الُبكاِء؟

٣- َسْيَطَرْت َعلى الّشاِعِر في هِذِه الَقصيَدِة عاِطَفتاِن، نَْذكُُرُهما.

٤- ماذا َطَلَب الّشاِعُر ِمْن َزْوَجِتِه في الَبْيِت الخاِمِس؟

ُح َهَدَف الّشاِعِر في الَحياِة، َكما َوَرَد في الَبْيِت ال�أخيِر. ٥- نَُوضِّ

ْبِر َعلى ُبْعِد َزْوِجها؟ ْوَجُة ِمَن الصَّ ٦- ما الثََّمَرُة الَّتي َجَنْتها الزَّ

٧- نُشيُر اإِلى الَبْيِت الَّذي َيُدلُّ َعلى اأنَّ الّشاِعَر كاَن واثِقاً بِِحماَيِة اللِّه َونَْصِرِه.

ُح ذلَِك.  8- تَُمثُِّل هِذِه الَقصيَدُة حاَل كُلِّ اأْسَرٍة ِفَلْسطيِنيٍَّة ُمجاِهَدٍة، نَُوضِّ

أْبياِت اأْسلوَب:  اأ- نِداٍء.     ب- َتْوكيٍد.  9- نَْسَتْخِرُج ِمَن ال�

الُمناَقَشُة:



١١9

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ُمراَجَعُة ال�ْسِم الَمْجرورِ

ُر َحاَلَتْي َجرِّ ال�ْسِم:  َنَتَذكَّ

اأ- اإِذا ُسِبَق بَِحِرِف َجرٍّ.

ب- اإِذا جاَء ُمضافاً اإِلَْيِه.

التَّْدريباُت

أْسماَء الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط َوْفَق الَجْدَوِل ال�آتي: ل�ً- نَُصنُِّف ال� اأوَّ

     َولَّمــا دارِت الّدائـِـَرُة َعلــى الُمْســِلميَن فــي اأُحــٍد، َثَبــَت اأبــو ُدجانَــَة ُيداِفــُع َعــْن َرســوِل اللـّـِه )�( َوَجَعــَل 

ِمــْن َجَســِدِه تُْرســاً دوَن َرســوِل اللـّـِه )�(َيَقــُع النَّْبــُل فــي َظْهــِرِه، َوُهــَو ُمْنَحــٍن َعَلْيــِه، َوَمــَع َكْثــَرِة النَّْبــِل الَّتــي 

نَّــُه لـَـْم ُيْسَتْشــَهْد فــي هــذِه الَمْعَرَكــِة. اأصاَبْتــُه، َوالِجــراِح الَّتــي اأنَْهَكْتــُه؛ َفاإِ

ضاَفِة الَمْجروُر ِبَحْرِف الَجرِّ  الَمْجروُر ِبال�إِ

ثانِياً- نَُعيُِّن اأْحُرَف الَجرِّ، وال�ْسَم الَمْجروَر فيما َياأْتي:

)الَكْهف:٧(         ١- قاَل َتعالى: »ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  «      

)الَبَقَرة، ٤8(      ٢- قاَل َتعالى: »ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ«     

)الُمْؤِمنون:٢٢(     ٣ - قاَل َتعالى: »ڈ  ژ  ژ  ڑ«      

    ٤- قاَل َتعالى: »ې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئوئ «                                   )البَقَرة:٢8٠(

أساِعَدُه في َقْطِع الّشاِرِع. ريِر؛ لِ�     ٥- اأْمَسْكُت بَِيِد الضَّ
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َبِة نَْفعاً وَتاأْثيراً. َجَرِة الطَّيِّ َبُة َكالشَّ     ٦- الَكِلَمُة الطَّيِّ

    ٧- الُقْدُس لَنا.

تُُكْم في َوْحَدتُِكْم.     8-  قُوَّ

ثالِثاً- نَْمَلاأ الَفراَغ بِال�ْسِم الُمناِسِب ِمّما َبْيَن الَقْوَسْيِن، َونَْضِبُط اآِخَرُه:

ديق، َيد( هاَدة، الَوَطن، َحّق، الَحْفل، الصَّ     )الشَّ

١- ُمَنظِّمو _______ َبَرعوا في َتْنظيِمِه.

٢- كاتُِم ________ اآثٌِم ِعْنَد َربِِّه.

٣-  كُلُّ _________ بنّاَءٍة َتْرَفُع َصْوَت ________ عالِياً.

٤- الَتِمْس لَِهْفَوِة _________ ُعْذراً.

٥- َكِلَمُة ______ في َوْجِه ظالِم ٍَشجاَعٌة. 

رابِعاً- نُْعِرُب الَكِلماِت الَّتي تْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي اإِْعراباً تاّماً:

١- قــاَل َتعالــى: »ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

أْعــراف: ٥٦(. ۉ«                                                                              )ال�
٢- الَمْسِجُد ال�أْقصى َمْسرى الرَّسوِل الَكريِم )�(.

عوِب. ٣- َوَجْدُت الِكتاَب عاِملاً اأساِسّياً في نَْهَضِة الشُّ

٤- َرِضَي َعْنُه َوالِداُه، َفَوفََّقُه اللّه ُُ.

غائِِر. ٥- َعزيُز النَّْفِس َيَتَرفَُّع َعِن الصَّ

ْملاُء:  ال�إِ
َتْطبيقاٌت عامٌَّة

ْملائِيَُّة التَّْدريباُت ال�إِ

ألِِف، َونَُصنُِّفها َوْفَق الَجْدَوِل ال�آتي: آتي الَكِلماِت الَمْختوَمَة بِال� ل�ً - نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ال� اأوَّ

ــٌد- َوُهــَو َفًتــى َخلــوٌق- َفاأْمَســَك  ــُه ُمَحمَّ ــِدِه َعًصــا، َفدنــا ِمْن ــُر فــي َمْشــِيِه، وفــي َي أْعمــى َيَتَعثَّ    اأَخــَذ الَعجــوُز ال�
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الِفْعُل الثُّلاثِيُّ
 الَمْختوُم بِاألٍِف

 قائَِمٍة  )ا(

الِفْعُل الثُّلاثِيُّ الَمْختوُم بِاألٍِف 
َعلى َشْكِل الياِء غْيِر الَمْنقوَطِة 

)ى(

ال�ْسُم الثُّلاثِيُّ
 الَمْختوُم بِاألٍِف قائَِمٍة 

 )ا(

ال�ْسُم الثُّلاثِيُّ الَمْختوُم بِاألٍِف 
عَلى َشْكِل الياِء غْيِر الَمْنقوَطِة

)ى(

آتَِيِة: ألِِف في اأواِخِر الَكِلماِت ال� ثانِياً- ما اأْصُل ال�
 

َكسا: ______________.                 ُمنى:  ______________.

َسها:  ______________.                اأبى:   ______________.

ُربا:   ______________.                 َصدى: _____________.
َسنا:  ______________.                 َرنا:   ______________.

ــِن، َوَعلاَمــَة التَّْنصيــِص،  ــْرَطَة، َوالَقْوَســْيِن الِهلالَِيّي ــُه َعلامــاِت التَّْرقيــِم: الشَّ آتِــَي، َونَْســَتْخِرُج ِمَن ــصَّ ال� ــاً- نَْقــَراأ النَّ ثالِث

ــُن َمواِضَعهــا: َوَعلاَمــَة الَحــْذِف، َونَُبيِّ

قــاَل َرســوُل اللـّـه ِ-َصلَّــى اللـّـه ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم- فــي َمْعــِرِض َحديِثــِه َعــْن اإِماَطــِة ال�أذى: »... َوتُميــُط ال�أذى َعــِن   

الطَّريــِق َصَدَقــٌة«. )ُمتّفــق عليــه(. َوَقــْد نَهانــا الرَّســوُل -َصلَّــى اللـّـُه َعَلْيــِه َوَســلََّم- َعــِن الُجلــوِس فــي الطُُّرقــاِت، َفقاَل:»اإِيّاكُــْم 

َوالُجلــوَس فــي الطُُّرقــاِت«.

ــْرَطَة -( فــي  ــِن ) (، َوالَحــْذَف...، َوالتَّْنصيــَص» «، والشَّ ــَبَة: )الَقْوســْيِن الِهلالِيَّْي ــِم الُمناِس ــاِت التَّْرقي ــاً- نََضــُع َعلاَم رابِع

ــِة: آتَِي الُمَربَّعــاِت ال�

ــِن  ــَث َع ــروَن الَحدي ــْم  ُيْكِث ــَت ِمْنُه ــه ُ الَميِّ ــَم اللّ ــاس: كاَن َمشــايُِخنا  َرِح ــِم َعّب ــُد الَحلي ــاَل َعْب ١- ق

ــِه. ــْوِم، َوالِحْكمــِة في الصَّ

 . ٢- ِعْنَدئٍِذ قالَِت الَحماَمُة:  َعَلْينا اأْن نََتعاَوَن َجميعاً َكطائٍِر واِحٍد 

 . ُجَلْيِن َيَتحاَدثاِن، َوَيَتباَدل�ِن النَّصائَِح، َفَيقوُل اأَحُدُهما:  روُر حيَن َسِمْعُت هَذْيِن الرَّ ٣- َتَملََّكني الَفَرُح، َوالسُّ

، َوَصلَّْيُت فيِه. ٤- َدَخْلُت ثالَِث الَحَرَمْيِن  الَمْسِجَد ال�أْقصى 

ــداً َخْيــراً، اإِنَّــَك َفًتــى َشــْهٌم«، َفَخِجَل  بَِيــِدِه، َواأْوَصَلــُه اإِلــى الَمــكاِن الَّــذي ُيريــُد، َفقــاَل الَعجــوُز: »َجــزى اللـّـُه ُمَحمَّ

ــُر: زهــدي اأبــو خليــل( ْمــلاُء الُمَيسَّ ــٌد، َوقــاَل: »َســاأكوُن َدْومــاً فــي َعْونـِـَك يــا َشــْيَخنا«، َوَمضــى فــي َطريِقــِه.       )ال�إِ ُمَحمَّ
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: الَخطُّ

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

)ُعَمر اأبو ريشة/ سورية(
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التَّْعبيُر: 

ــًة،  ــبعيَن َكِلَم ــٍس َوَس ــدوِد َخْم ــي ُح ــلوبِنا ف ــُه بِاأْس ُص ــراِء(، َونَُلخِّ ــِة الَحْم ــى َدْرِس )ذو الِعصاَب ــوُد اإل نَع

ــُه. ــباً لَ ــَر ُمناِس ــاً اآَخ َونََضــُع ُعنوان

اأَقيُِّم ذاتي:

َتَعلَّْمُت ما َياأْتي:

التَّقييُمالنِّتاجاُت

ٌطُمْرَتِفٌع ُمْنَخِفٌض   ُمَتَوسِّ

١- اأْن اأْسَتِمَع اإلى نُصوِص ال�ْسِتماِع، ُمراِعيًا اآداَب ال�ْسِتماِع، َوَفْهَمُه.

روَس قِراءًة َجْهِريًَّة ُمَعبَِّرًة. ٢- اأْن اأْقَراأ الدُّ

ئِيََّة ِمْن نُصوِص ال�ْسِتماِع، َوُدروِس الِقراَءِة. 3- اأْن اأْسَتْنِتَج ال�أفكاَر العامََّة والُجْز

4- اأْن اأَوظَِّف ُمفَرداٍت َوَتراكيَب َجديَدًة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة.

ْرفِيََّة في ِكتاباتي، َوِسياقاٍت َحياتِيًَّة ُمَتَنوَِّعًة. 5- اأْن اأَوظَِّف التَّْطبيقاِت النَّْحِويََّة َوالصَّ

ْملائيََّة ِبَشكٍل َصحيٍح. 6- اأْن اأَوظَِّف الَقواِعَد ال�إِ

ْقَعِة، َمَع ُمراعاِة اأصولِهما. ٧- اأْن اأْكُتَب ِبَخطَّي النَّْسِخ َوالرُّ

٨- اأْن اأْكُتَب فِْقَرًة في َمْوضوٍع ُمَعيٍَّن.

9- اأْن اأْحَفَظ ستََّة اأْبياٍت ِمْن ُكلِّ َقصيَدٍة َعموِديٍَّة، َوثمانَِيَة اأْسُطٍر ِمْن ُكلِّ َقصيَدٍة ِمَن 

ْعِر الُحرِّ. الشِّ

١٠- اأْن اأَتَمثََّل قَِيمًا َواتِّجاهاٍت اإْيجابيًَّة تُجاَه ديني، َوُلَغتي، َوَوَطني، َوُمْجَتَمعي، 
َوبيَئتي...
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شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط التي يتمكنون خلالها من 
تحقيق اأهداف ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة في محيط 
اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:
 ١. قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.

 ٢. ينّفذه فرد اأو جماعة.
 ٣. يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.

 ٤. ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
 ٥. يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:
اأول�ً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

 ١. اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
 ٢. اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.

 ٣. اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
 ٤. اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.

 ٥. اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
 ٦. اأن ُيخطّط له مسبقاً.

ثانيًا: وضع خطة المشروع:
يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.

آتية: يقتضي وضع الخطة ال�
 ١. تحديد ال�أهداف بشكل واضح.

 ٢. تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.
 ٣. تحديد خطوات سير المشروع.

 ٤. تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع من 
خلال المناقشة والحوار واإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(.
 ٥. تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.

المشروع
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ثالثًا: تنفيذ المشروع:
مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من 
نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً  الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ
ومهارات  ومعلومات  الطلبة من خبرات  يكتسبه  ما  بقدر  النتائج  اإلى  الوصول  المهم  ليس  مبدعاً،  خّلاقاً 

وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 
 ١. متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

 ٢. اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.
 ٣. ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.

 ٤. التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.

دور الطلبة:
 ١. القيام بالعمل باأنفسهم.

 ٢. تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.
 ٣. تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.
 ٤. تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.

رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:
الذي تحّقق لكل هدف،  المستوى  اأجلها، ما تم تحقيقه،  المشروع من  التي وضع  ال�أهداف   .١  

العوائق في تحقيق ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت المّحدد   .٢  

للتنفيذ، ومرونة الخطة.
مكانات اللازمة، التقيد  ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ  .3  

بالوقت المحدد.
التنفيذ،  التعاون في عملية  قبال على تنفيذه بدافعّية،  ال�إ تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث،   .٤  

الشعور بال�رتياح، اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.
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يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
 • اأهداف المشروع وما تحّقق منها.
 • الخطة وما طراأ عليها من تعديل.

 • ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.
 • المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.

 • المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.
 • ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.

هيونِّي.  َنزوُر َبعَض ال�أسرى الُمَحرَّريَن، َوَنكتُب َعن ُمعاناتِهْم في ُسجوِن ال�ْحِتلاِل الصِّ

المشروع
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َتمَّ بَِحْمِد اللّه



د. معين الفار 

اأ. خالد اللحام

اأ. محمود قرمان

اأ. اإيناس وهدان

اأ. فلحي مرعي

اأ. عادل الّزير

اأ.انشراح اأبو حمد

اأ. ربيع فشافشة

اأ. منال مسعود

اأ. حنان جّرار

اأ. محمود بعلوشة

اأ. عمار بني عودة

اأ. اأسامة اأبو غبن

اأ.خلود نجاجرة

اأ. معتز الحاج

اأ. تهاني اأبو سليم

اأ. محمد درابيع

اأ. عبد الناصر لولح 

اأ. اإيمان مزهر

اأ.رجاء الحلبي 

اأ. موسى فرج اللّه

اأ. حنان عبوشي

اأ. محمود عيد

اأ.عمر حسونة

اأ. وائل عياداأ. هيا ذياباأ. هالة الحلبي اأ. نادرة شحادة

اأ. وصال تايه

 لجنة المناهج الوزارية  

اأ. عزام اأبو بكرم. فواز مجاهدد. بصري صالحد. صبري صيدم

د. سمية النخالةد. شهناز الفاراأ. عبد الحكيم اأبو جاموساأ. ثروت زيد

م. جهاد دريدي

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج اللغة العربية 

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً( 

د. اإياد عبد الجواد اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان   اأ.د محمود اأبو كتة  

د. سهير قاسم د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت  

اأ. اإيمان زيدان اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

اأ. سناء اأبو بها اأ. رنا مناصرة   اأ. رائد شريدة   اأ. حسان نزال   

اأ.عصام اأبو خليل اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سها طه   

اأ. فداء زكارنة اأ. عمر راضي   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي  

اأ. نائل طحيمر اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم اأ. وعد منصور   

 المشاركون في ورشات عمل الكتاب   


