
ِبيَُّة اللَُّغُة اْلَعَر

8ُ
الُجزء
ال�أوَُّل

فريق التّ�أليف:

د. عبد الخ�لق عيسى )منّسقً�( 

اأ. عبد الحكيم اأبو ج�موس

د. سميح ال�أعرج

اأ. محمود قرم�ن

اأ. ربيع فش�فشة

اأ. وص�ل حنيني                  

اأ. رائد شريدةاأ. اأحمد الخطيب



قرّرت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين

تدريس هذا الكت�ب في مدارسه� بدءًا من الع�م الدراسي ٢٠١٧/ ٢٠١8 م

شراف الع�م ال�إ

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

الطبعة الث�لثة
٢٠٢٠م/ ١٤٤١ ھ

رئـــيــــس لـــجـــنـــة الــمناهج

نائب رئيس لجــنــة المناهــج

رئـــيـــس مــركــز الــمــنـــاهـج

نسانيـــة مدير عام المناهج ال�إ

د. صبري صيدم

د. بصــري صالح

داريالدائـــرة الفنية: شـــراف ال�إ ال�إ

التصميم الـفــنــــــي

اأ. كمال فحماوي

مـنــال رمـضــان

د. حسن اأبو الربد. اأحمد داودالتحكـيــم العـلــمي:

المت�بعــــة التربويـــة:

مت�بعة المح�فظ�ت الجنوبية:

اأ. عبد الحكيم اأبو جاموس

د. سمّية النّخالة

اأ. اإيهاب ثابتخطوط:

منار نعيرات       رانية عاموديالــــرســــــومـــــــ�ت:

اأ. ثـــروت زيـــــــد

اأ. علــي مناصـــرة

د. المتوكل طهمراجعة:    

 moehe.gov.ps  |  mohe.pna.ps  |   mohe.ps

 https://www.facebook.com/Palestinian.MOEHE/

 +970-2-2983280 هاتــف |  +970-2-2983250 فاكس

حي المـاصيــون، شــارع الـمـعـاهــد

ص. ب 7١9 – رام الله – فلسطين

pcdc.mohe@gmail.com  | pcdc.edu.ps 



تــقــديــم

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

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

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

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

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

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

خطّــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليمّيــة التعلّميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، 

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

وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه 

ونعظمــه.   

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

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

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

ــات والمنطلقــات  ــن ال�أهــداف والغاي ــول� التناغــم بي ــق ل ــه ليتحّق ــا كان ل ــة حقيقــة واقعــة، وهــو م ــق هــذه الرؤي ــة بجعــل تحقي الكفيل

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

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

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

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

ــى مجمــل المخرجــات. ــا عل ذاته

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

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

ــن العمــل.      ــة م ــن تواصــل هــذه الحال م

وزارة التربية والتعليم 
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مــقــدمــة

، َوَعلى اآلِِه َوَصْحِبِه، َوَبْعُد، أِميِّ لاُم َعلى النَِّبيِّ ال� لاُة والسَّ الَحْمُد لِلّه َربِّ العالَميَن، والصَّ

ــفِّ الثّاِمــِن ال�أساِســيِّ األَّْفنــاُه، َوغاَيُتنــا فيــِه ِرضــا اللـّـِه ُســْبحانَُه َوَتعالــى، َوَتْقديــُم مــا َيْلــَزُم ِمــْن َمعــارِف اللَُّغــِة  ــِة لِلصَّ َفهــذا ِكتــاُب اللَُّغــِة الَعَربِيَّ  

فــوِف الّســابَِقِة والّلاِحَقــِة؛ لُِيَشــكَِّل َحْلَقــًة ِمــْن َحَلقــاِت الَعَجَلــِة الَمْعِرِفيَّــِة. ، بِمــا َيْنَســِجُم َمــَع َمــوادِّ الصُّ ــنِّ لَِطَلَبــِة هــذِه السِّ

َوَقــْد جــاَء َعَملُنــا هــذا ُمْنَســِجماً َمــَع ِسياَســِة ِوزاَرِة التَّْربَِيــِة َوالتَّْعليــِم العالــي فــي َتْحديــِث الَمناِهــِج، َوالنُّهــوِض بِهــا علــى قاِعــَدِة الحاَجــِة اإِلــى   

ُمواَكَبــِة َحَرَكــِة الثَّقاَفــِة َوالَمْعِرَفــِة، َوروِح الَعْصــِر، الَمْبِنيَّــِة علــى اأُســٍس َتْرَبِويَّــٍة َحديَثــٍة، َواأســاليِب التِّْكنولوجيــا.

ــواٍع ِمــَن النُّصــوِص؛ ِهــَي نُصــوُص ال�ْســِتماِع،  ــَة َعَمــٍل واِضَحــًة، انَْتَظــَم ِعْقُدهــا فــي َثلاَثــِة اأنْ َوَقــْد َعِمْلنــا فيــِه َعلــى َمْهــٍل، ُمْعَتِمديــَن ُخطَّ  

. نْســانِيَّ َوال�إ  ، َوالَعَربِــيَّ  ، َوالَوَطنــيَّ  ، الّدينــيَّ أْرَبَعــَة:  ال� أْبعــاَد  ال� تِهــا  مادَّ اْخِتيــار  فــي  ُمراعيــَن  ــْعِر؛  الشِّ َونُصــوُص  الِقــراَءِة،  َونُصــوُص 

ياِســيَِّة، والِفْكِريَّــِة،  َففــي الُبْعــِد الَوَطِنــيِّ َســعى الِمْنهــاُج اإِلــى َرْبــِط الطََّلَبــِة بِواِقِعِهــْم الِفَلْســطيِنيِّ الَمعيــِش؛ بُِظروِفــِه ال�ْجِتماِعيَّــِة، والسِّ  

ــتُِّت،  ــِث والتََّش ــَن الَعَب ــْم ِم ــْم، َوَتْحميِه ــْرِعيَِّة ُوجوِدِه ــى َش ــُظ عل ــَرِة، َوتُحاِف ــِة َوالُمعاَص ــَن ال�أصالَ ــُع َبْي ــليَمًة، َتْجَم ــاً َس ــم ِقَيم َم لَُه ــدَّ ــِة، َوَق وال�ْقِتصاِديَّ

والثَّقافــاِت. الَمشــاِرِب  ِث  َوَتَلــوُّ التَّْفكيــِر،  َوَمْحدوِديَّــِة 

ــِط  ــى َرْب ــَرَص عل ِة، وَح ــوَّ ــِر الُق ــِد َعناِص ــتُِّت، َوَتْبدي ــرُِّق، والتََّش ــِذ التََّف ــِة، َونَْب ــَدِة الَعَربِيَّ ــِم الَوْح ــِة َمفاهي ــى َتْغِذَي ــعى اإِل ــيِّ َس ــِد الَقْوِم ــي الُبْع َوف  

. التّاريِخــيَّ َوُعْمَقنــا  الَحَضاِريَّــَة،  اأصالََتنــا  َفَنْفِقــَد  تُراثِنــا؛  ِمــْن  نَْنَبــتَّ  ل�  َحتَّــى  بِالحاِضــِر؛  الماضــي 

َم لنــا نَمــاِذَج ِمــَن  آداِب؛ َفَقــدَّ ــَد َتواُصــَل الَحَضــاراِت، َوانِْفتــاَح الثَّقافــاِت، َونَْفــَي اْحِتــكاِر الَمعــاِرِف َوال� نْســانِيِّ اأكَّ َوفــي الُبْعــِد العالِمــيِّ ال�إِ  

اإِيجابِّيــاً. َوْعيــاً  ــُس  َوتَُؤسِّ ــلوَك،  السُّ َتْبنــي   ، العالَِمــيِّ أَدِب  ال�

ــلاِم: اإِنَّمــا  ــْمَحِة، الُمَتَمثَِّلــِة فــي َقْولـِـِه َعَلْيــِه السَّ ْســلاِم السَّ ، ُمْنَســِجَمًة َمــَع روِح ال�إِ أْبعــاُد كُلُّهــا ُمْنَصِهــَرًة فــي الُبْعــِد الّديِنــيِّ َوجــاَءْت هــِذِه ال�  

ْقحــاِم، ُمْعَتمديــَن نََســقاً  أْخــلاِق، َوَجَعْلنــا هــذِه النُّصــوَص َتَتناَســُخ فــي َمهــاراِت اللَُّغــِة َتناُســخاً َسِلســاً، َيْخلــو ِمــَن التَّْجريــِد وال�إِ ــَم َمــكاِرَم ال� أَتمِّ ُبِعْثــُت لِ�

ــِؤ ل�ْســِتْقباِل الَمعــاِرِف، َواإِعــاَدِة اإِنْتاِجهــا؛ واأْســِئَلُة َتْحليــٍل  ــُزُه علــى التََّهيُّ ــُط الَعْقــَل، َوتَُحفِّ ــَة اأْســِئَلُة َفْهــٍم واْســتيعاٍب، تَُنشِّ واِحــداً ِمــَن الُمعالَجــاِت؛ َفَثمَّ

ــَة لَُغــٌة َتْســَتْكِمُل  َوُمناَقَشــٍة، َتْنَتِقــُل بِالطّالـِـِب ِمــْن َطــْوِر اْســِتْقباِل الَمعــاِرِف، اإِلــى َطــْوِر َهْضِمهــا َواإِعــاَدِة َتْشــكيِلها، َوَتْحليــِل بِْنَيِتهــا، وَتْقديــِم َراأٍْي فيهــا. َوَثمَّ

ٍة اأْو َتَســلُِّط قاِعــَدٍة َعلــى َتْفكيــِرِه. ــعوِر بِثَقــِل مــادَّ ُز اْحِتــراَم الطّالــِب لِلَُغِتــِه الَفصيَحــِة، َوتَُقــّوي ِصَلَتــُه بِهــا، دون الشُّ فــوُف الّســابَِقُة، َوتَُعــزِّ مــا َتناولَْتــُه الصُّ

 ، ُم فــي ِســياٍق اْجِتماِعــيٍّ ًة قاِهــَرًة، اأْو َصْوتــاً َوحيــداً، بــل ُيَقــدَّ َعــٍة، فــلا ُيْظِهــُر ِعْنــَد الطّالـِـِب قُــوَّ َوُهنــاك نَْحــٌو َحــيٌّ ُمَوظَّــٌف فــي نُصــوٍص ُمَتَنوِّ  

ِة  ــَؤّدي الَمعــارُف َدْوَرهــا فــي اإِضــاَءِة المــادَّ ــى النَّْحــِو، َوبِهــذا تُ ــَل اأْن َيْســعى اإِل ــياقاِت َقْب ــى السِّ ، َفَيْنَجــِذُب الطّالِــُب اإِل ــيٍّ ، اأْو اأَدبِ ، اأْو ِسياِســيٍّ ــيٍّ اأْو ديِن

النَّْحِويَّــِة، َوَفــكِّ َمغاليِقهــا.

ــَة اإِْمــلاٌء  فــوِف الُعْليــا. َوَثمَّ ــَعِة فــي كُُتــِب الصُّ ــُس لَِمْوضوعــاِت الَبلاَغــِة الُمَوسَّ ــَطٌة، َتفــي بِالَغــَرِض فــي هــذِه الَمْرَحَلــِة، َوتَُؤسِّ ــَة َبلاَغــٌة ُمَبسَّ وَثمَّ  

ُز لَــدى  ، ُيَعــزِّ ْقَعــِة والنَّْســِخ، َوَتْعبيــٌر ِكتابـِـيٌّ َوِشــفاِهيٌّ ُم نَمــاِذَج ِمــَن الرُّ ، ُيَقــدِّ ــَة َخــطٌّ ْمــلاِء، َوَثمَّ ْتـقـــاِن الطّالـِـِب لِْلَحــدِّ الَمْطلــوِب ِمــْن  َقواِعــِد ال�إِ ُيْعنــى بِـاإِ

ــلوبِِه. ــى بِاأْس ــموِع، َوَيْرق ــروِء َوالَمْس ــِر عــِن الَمْق ــي التَّْعبي ــِه ف ــُه بَِنْفِس ــِب ثَِقَت الطّال

ْرنــا  ــْكِل، َفــاإِْن َوَصْلنــا الَهــَدَف الَمْنشــوَد َفذلـِـَك بَِتْوفيــٍق ِمــَن اللـّـِه َوَمنِّــِه، َواإِْن َقصَّ وَقــْد َبَذلْنــا فــي الِمْنهــاِج ُجْهــداً َكبيــراً؛ لَِيكــوَن فــي هــذا الشَّ  

َفَنْســاأُل ِمــَن اللّــِه الَمْغِفــَرَة، َوِمْنُكــُم الَمْعــِذَرَة. 

فريق التّاأليف



الُمْحَتَوي�ُت

ى
أول �

 ال
َدُة

َوْح
ال

الصفحةالموضوعالفرع

يَُّة الَوْحَدِةال�ْسِتم�ُع ٤اأَهمِّ

٥َوَفْوَق كُلِّ ذي ِعْلٍم َعليٌمالِقراَءُة

ْعراُب َوالِبناُءالَقواِعُد 9ال�إِ

َمٌة في ِعْلِم الَبلاَغِةالَبلاَغُة ١١ُمَقدِّ
ْملاُء َطُة )ُمراَجَعٌة(ال�إِ ١٢الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ
١٣الَخطُّ
١٤ِكتاَبُة الِفْقَرِةالتَّعبيُر

َعُة
ّراِب

 ال
َدُة

َوْح
ال

٤٥الَعَمُل ناموُس الَحياِةال�ْسِتم�ُع

ِرسالٌَة ِمْن ِطْفَلٍة ِفَلْسطيِنيٍَّة اإِلى الِقراَءُة
اأْطفاِل العالَِم 

٤٦

ْعِريُّ ٥٠يا قُْدُسالنَّصُّ الشِّ

٥٤اأْحواُل بِناِء الِفْعِل الماضيالَقواِعُد

ْملاُء األُِف َتْنويِن النَّْصِب َبْعَد الَهْمَزِة ال�إِ
َفِة الُمَتَطرِّ

٥7

٥٨الَخطُّ

٥٨َتْطبيٌق َعَمِليٌّ َعلى بِناِء الِفْقَرِةالتَّعبيُر

َِيُة
ثّ�ن

 ال
َدُة

َوْح
ال

١٥الّزيتون غذاٌء وهويٌّةال�ْسِتم�ُع

١٦َزْيــٌتالِقراَءُة

ْعِريُّ ٢١َعلى ِجذِع َزْيتونٍَةالنَّصُّ الشِّ

٢٥الّلاِزُم َوالُمَتَعّديالَقواِعُد

٢٨ِعْلُم الَبديِع )الِجناُس(الَبلاَغُة

ْملاُء حال�ٌت خاّصٌة في كتابِة ال�إِ
الهمَزة المتوسطة

٣٠

٣٢الَخطُّ

٣٢َتْحليُل الِفْقَرِةالتَّعبيُر

َسُة
خ�ِم

 ال
َدُة

َوْح
ال

الصفحةالموضوعالفرع

أْطفاُل الِكباُرال�ْسِتم�ُع ٥9ال�

ْمَلُةالِقراَءُة ٦٠الرَّ

٦٥الَمْبني لِْلَمْعلوِم َوالَمْبني لِْلَمْجهوِلالَقواِعُد

أْفعاِل )اإملاٌء اإِْملاُء  َنُة في اأواِخِر ال� ألُِف اللَّيِّ ال�
) اْختباِريٌّ

٦9

7٠الَخطُّ
7١ِكتاَبُة ِفْقَرَتْيِنالتَّعبيُر

َِثُة
ثّ�ل

 ال
َدُة

َوْح
ال

كاُءال�ْسِتم�ُع ٣٤الذَّ

٣٥ِصناَعُة النَّجاِح َوَتجاُوُز الَفَشِلالِقراَءُة

٤٠ُصَوُر الفاِعِل َوالَمفعوِل بِِهالَقواِعُد

ْملاُء َطِةال�إِ ٤٣َتْدريباٌت َعلى الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ

٤٣الَخطُّ

٤٤ َتْطبيٌق َعَمِليٌّ َعلى َتْحليِل الِفْقَرِةالتَّعبيُر

َسُة
�ِد

ّس
 ال

َدُة
َوْح

ال

َمْشِقيُّال�ْسِتم�ُع 7٢الياَسميُن الدِّ

7٣لِماذا؟الِقراَءُة

ْعِريُّ ْدُرالنَّصُّ الشِّ 77لَنا الصَّ

أْمِرالَقواِعُد ٨٠بناُء ِفعِل ال�

ْملاُء أْسماِء فوَق الثّلاثّيِةال�إِ َنُة في ال� ألُِف اللَّيِّ ٨٣ال�

ْجُع(الَبلاَغُة ناُت اللَّْفِظيَُّة )السَّ ٨٥الُمَحسِّ

٨7الَخطُّ

٨7ِكتاَبُة ِفْقَرَتْينالتَّعبيُر

َعُة
ّس�ِب

 ال
َدُة

َوْح
ال

٨٨ِمْكيالَُك ُيكاُل لََك بِِهال�ْسِتم�ُع

ْسواِر َواْبِن اآوىالِقراَءُة ٨9ِحكاَيُة اللَُّبَؤِة َوال�إِ

ْعِريُّ أمَّهاُتالنَّصُّ الشِّ 9٤التَّربَِيُة وال�

أْمِر )ُمراَجَعٌة(الَقواِعُد 9٦بناُء ِفعِل ال�

ْملاُء َنُة )ُمراَجعٌة(ال�إِ ألُِف اللَّيِّ 9٦ال�

ْجِعالَبلاَغُة 97َتْطبيٌق َعَمِليٌّ َعلى السَّ

9٨الَخطُّ

َمٍة َتْسِبُق ِفْقَرًة ماالتَّعبيُر 99َكْيِفيَُّة ِكتاَبِة ُمَقدِّ

َنُة
ثّ�ِم

 ال
َدُة

َوْح
ال

١٠٠َتَخلَّْص ِمْن َقَلِقَكال�ْسِتم�ُع

١٠١َشْيءٌ َخطيرٌ َسَيْحُدُث في هِذهِ الَقْرَيِةالِقراَءُة

َتْدريباٌت َعلى الُمْعَرِب والَمْبِنيِّ في الَقواِعُد
أفعاِل ال�

١٠7

١٠9الَخطُّ

١١٠ِكتاَبُة َثلاِث ِفْقراٍتالتَّعبيُر

١١١اأقّّيُم ذاتي

١١٢الَمْشروُع



٢

النِّت�ج�ت
أنِْشــَطِة، اأْن  ِل ِمــْن هــذا الِكتــاِب، والتَّفاُعــِل َمــَع ال� أوَّ ُيَتَوقَّــُع ِمــَن الطَّلَبــِة َبْعــَد ال�نِْتهــاِء ِمــَن الُجــْزِء ال�
ــِة(، فــي  ــِة، والِقــراَءِة، والِكتاَب ــِع )ال�ْســِتماِع، والُمحاَدَث أْرَب َيكونــوا قاِدريــَن َعلــى توظيــِف الَمهــاراِت ال�

ال�تصــاِل والتَّواُصــل ِمــْن ِخــلاِل:

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

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة سريعًة واعيًة.- ٢

٣ -. ِة الُمَتَمثَّلِة في كُلِّ نَصٍّ اْسِتْنتاِج الِفْكَرِة العامَّ

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َجْهِريًَّة صحيَحًة ُمَعبَِّرًة.- ٤

٥ -. أْفكاِر الَفْرِعيَِّة في كُلِّ نَصٍّ اْسِتْخراِج ال�

َتْوظيِف الُمْفَرداِت َوالتّراكيِب في ُجَمٍل ُمفيَدٍة.- ٦

َتْوضيِح َجماِل التَّصويِر في النُّصوِص.- 7

ْعِريَِّة.- ٨ اْسِتْنتاِج الَعواِطِف الَمْوجوَدِة في النُّصوِص الشِّ

اْسِتْنتاِج الَخصائِِص ال�أسلوبِيَِّة للنُّصوِص.- 9
ْخِصّياِت َوالَمواِقِف َوالنُّصوِص.- ١٠ الُقْدَرِة َعلى اإِْبداِء َراأْيِِه في الشَّ

ْعِر الُحرِّ.- ١١ ، َوَعَشَرِة اأْسُطٍر ِمَن الشِّ ِحْفِظ ِستَِّة اأْبياٍت ِمْن كُلِّ نَصٍّ ِشْعِريٍّ َعموِديٍّ

ْملائِيَِّة الواِرَدِة في الِْكتاِب.- ١٢ التََّعرُِّف اإِلى الَمفاهيِم النَّْحِويَِّة َوالَبلاِغيَِّة َوال�إِ

أْفعاِل في َمواِقَع ُمْخَتِلَفٍة.- ١٣ أْسماِء َوال� اإِْعراِب ال�
ِكتاَبِة نُصوٍص اإِْملائِيٍَّة ِمْن َدليِل الُمَعلِِّم بَِشْكٍل َصحيٍح.- ١٤

التََّعرُِّف اإِلى َمْفهوِم الَبلاَغِة َواأْقساِمها.- ١٥
ْجِع، َوالِجناِس.- ١٦ التََّعرُِّف اإِلى َمفاهيَم َبلاِغيٍَّة، كالسَّ

ناِت الَبلاِغيَِّة اللَّْفِظيَِّة.- ١7 التَّمثيِل بُِجَمٍل ِمْن اإِنْشائِِهْم على الُمَحسِّ

ْقَعِة.- ١٨ ِكتاَبِة نُصوٍص َقصيَرٍة بَِخطَّي النَّْسِخ َوالرُّ

ِكتاَبِة ِفْقَرٍة َعْن َمْوضوٍع ما، ُمراِعيَن اأصوَل َقواِعِد ِكتاَبِة الِفْقَرِة.- ١9

نْسانِيَِّة في الِكتاِب.- ٢٠ أْخلاِقيَِّة َوال�إِ َتَمثُِّل الِقَيِم الّديِنيَِّة َوال�ْجِتماِعيَِّة َوال�



٣

اإِْمت�ع. ِبيَُّة اإِْبداٌع َو اللَُّغُة الَعَر



٤

ال�ْسِتم�ُع:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� يَُّة الَوْحَدِة(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )اأَهمِّ

نَْذكُُر ُمْصَطَلحاٍت اأْخرى َتَتَمثَُّل فيها الَوْحَدُة.١ 

ماٍت اأساِسيًَّة لِْلَوْحَدِة.٢  نَْذكُُر ُمَقوِّ

 ٣. يٌّ َع اأْمٌر ِصحِّ أِدلََّة الَّتي تَُؤكُِّد اأنَّ التََّنوُّ نَُبيُِّن ال�

نُناِقُش النَّتائَِج الُمَتَرتَِّبَة َعلى التَّنافُِر َوالتَّناُزِع.٤ 

نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن ال�ْخِتلاِف َوالتَّنافُِر.٥ 

ــُودِّ ٦  ــُد لِل اأِْي ل� ُيْفِس ــرَّ ــلاُف ال ــُة: "اْخِت ــُق َمقولَ ــَف َتَتَحقَّ ــِع، َكْي ــَن الواِق ــاٍل ِم ــُح بِِمث نَُوضِّ
ــًة"؟ َقِضيَّ

7 . نَْقَتِرُح ُعْنواناً اآَخَر لِلنَّصِّ

؟

الَوْحَدُة ال�أولى

َوَفْوَق ُكلِّ ذي ِعْلٍم َعليٌم



٥

َوَفْوَق ُكلِّ ذي ِعْلٍم َعليٌم



٦

، َوِهَي  اأْكَماِمها: َجْمُع كُمٍّ

اأْوِعَيُة الثِّماِر.

اآَذنّاَك: اأْسمعناَك، َواأْعلْمناَك.

َمحيٍص: َفراٍر َعِن النّاِر.

رُّ: الَفْقُر، َوالَمَرُض. الشَّ

َفَيئوٌس َقنوٌط: َفيائٌِس ِمْن َرْحَمِة 

عاِء. اللِه، َوِمْن اإِجاَبِة الدُّ

الِقراَءُة:

ــُب ِمــْن َعظيــِم قُــْدَرِة اللــِه -َتبــاَرَك َوَتعالــى- َعلــى ُحْســِن  ــٍل لِْلَكــْوِن َيَتَعجَّ      ل� َشــكَّ فــي اأنَّ َكلَّ ُمَتاأمِّ

 ، َخْلِقــِه، َوَتْدبيــرِه، َففيــِه ِمــَن الَحــواِدِث الَعظيَمــِة، َومــا اْشــَتَمَل َعليــِه مــْن َبديــِع ُصنِعــِه، َعــزَّ َوَجــلَّ

ِتــِه مــا ُيشــيُر اإِلــى  أنُْفــِس الّدالَــِة علــى َوْحدانِيَّ آفــاِق، َوال� َوَعجائـِـِب قُْدَرتـِـِه، َواإِحاَطِتــِه بـِـكلِّ َشــْيٍء فــي ال�

قُــْدَرِة اللــِه فــي َخْلــِق هــذا الَكــْوِن الواِســِع، َواأنَّ هــذا الَكــْوَن بُِمْعِجزاتـِـِه اإِنَّمــا ُهــَو َدليــٌل َعلــى اإِْتقــاٍن، 

ْبــداِع.  َوِحْكَمــٍة فــي الَخْلــِق، َوال�إ

آيــاُت الّتــي َبْيــَن اأْيدينــا َتَتنــاَوُل الَحديــَث َعــِن الّســاَعِة، َواخِتصــاِص ِعْلــِم اللــِه بِهــا، َوِعْلِمــِه       َواْل�

ــَركاَء  ــْم شُّ ــِن اتََّخذوُه ــْم ُيســاألوَن َعّم ــَن َوُه ــَهَد الكافري ــِرُض َمْش أْرحــاُم، َوَتْع أْكمــاُم َوال� ــُه ال� ــا تُِكنُّ بِم

ْغــِم  ــّراِء، َعلــى الرَّ نْســاِن الـّـذي َيْنســى اللــَه فــي الرَّخــاِء، َوَيَتَذكَّــُرُه فــي الضَّ للــِه، َوَتْكِشــُف َحقيَقــَة ال�إ

ُب، َوَيْكُفــُر، َغْيــَر اآبـِـٍه لِمــا َيْعُقــُب هــذا التّكذيــَب  نْســاِن، اإِلّ� اأنَّــُه ل� َيْحتــاُط لَهــا، َفيَكــذِّ ِمــْن ِحــْرِص ال�إ

ِمــْن ســوِء الُمْنَقَلــِب َوالَمــاآِل. َوَتْخِتــُم الّســوَرُة بَِوْعــِد اللــِه اأْن َيْكِشــَف لِلنـّـاِس ِمــْن اآياتـِـِه الّتــي ل� َتْنَتهــي 

آفــاِق؛ َحتـّـى َيَتَبيَّنــوا، َوَيِثقــوا بَِربِّهــم. أنُْفــِس، َوال� فــي ال�

جخ   مح   جح   حجمج   يث   ىث   جثمث   يت    ىت   ﴿مت  

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   مخ    حخ  
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   
ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڄ             ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ  
ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ   ں     ں       ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ  
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. ِمْرَيٍة: َشكٍّ

ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ 
ے  ۓ ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ   
ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ  
ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې  
ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  
ی  ی  ی           جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ       جب  حب  خب  مب  ىبيب  

يت﴾ ىت   مت   خت   حت     جت     

الَفْهُم وال�ْستيع�ُب

حيَحةِ فيما َياأْتي: حيَحةِ، َواإِشاَرَة )( ُمقابَِل الِعباَرةِ َغْيرِ الصَّ ١ نََضُع اإِشاَرَة )( ُمقابَِل الِعباَرةِ الصَّ

آلَِهُة الَّتي َعَبدها الكاِفروَن َسَتْشَفُع لَُهْم َيْوَم الِقياَمِة، َوَتْدفُع َعْنُهُم الَعذاَب.       )       (  اأ-   ال�
اإِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّه ثُمَّ َكَفْرتُْم بِِه...﴾ ُهَو الرَّسوُل  اأَراأْيُتْم  ب- الُمخاَطُب في َقْولِِه َتعالى: ﴿قُْل 
)       (                              . ٌد ُمَحمَّ
ج- الكاِفروَن في َشكٍّ ِمْن ِقياِم الّساَعِة.                                                )       (

آَيُة الواِحَدُة َوالَخْمسوَن. رِّ، َكما َعبََّرْت َعْنها ال� ٢ نَِصُف َطبيَعَة النَّفِس الَبَشريِّة في الَخْيِر َوالشَّ

اِء في َقْولِِه َتعالى: ﴿ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ   رَّ ٣ ما الَفْرُق َبْيَن الرَّْحَمِة، َوالضَّ

گ  گ﴾؟

)الكهف(   ﴿ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ﴾  َتعالى:  َيقوُل   ٤
آَيِة. آَيَة الُقراآنيََّة الّتي َتَتواَفُق في الَمْعنى َمَع هذِه ال� نَُحّدُد ال�

آياِت الَكريَمِة َعلى ََسَعِة ِعْلِم اللِه.  ٥ نَْذكُُر اأْمِثَلًة ِمَن ال�



٨

الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل

ُح ذلَِك. ٌل َعلى َرسولِِه ، نَُوضِّ أِدلَِّة َعلى اأنَّ الُْقْراآَن َوْحٌي ُمَنزَّ ١ اأْقَسَم اللُه َتعالى اأنَُّه َسُيَثبُِّت بِال�

نْساُن نَْفَسُه؟ ٢ َكْيَف َيْظِلُم ال�إ

آتَِيِة: »ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ« آَيِة ال� ُح َجماَل التَّصويِر في ال� ٣ نَُوضِّ

٤ ما الِحْكَمُة ِمٍن اإِْخفاِء َمْوِعِد الَبْعِث، اأِو الّساَعِة َعِن الِعباِد؟

الـلُّـَغـُة

َنــِة فيمــ� َي�أْتــي: ١- نُفــرُِّق فــي الَمعنــى بْيــَن الَكِلمــ�ِت الُمَلوَّ

َلت: ٥٤( اأ- قاَل َتعالى: ﴿ىئ  يئ       جب  حب  خب  مب  ىبيب  جت     حت    خت  مت  ىت﴾ )فُصِّ

  . ب- الَمْرُء نِتاُج ُمحيِطِه ال�ْجتماعيِّ

ُد ُهَو اأَحُد الُمحيَطْيِن اللَّذْيِن َيَقعاِن في الِمْنَطَقَتْيِن الّشماليَِّة َوالَجنوبيَِّة. ج- الُمحيُط الُمَتجمِّ

٢- نْسَتخِرُج ِمَن ال�آي�ِت الَكريَمِة: 

ج- اأْسلوَب َتْوكيٍد. ب- ِفْعلاً ُمعتّلاً اأْجوَف.  فاً.  اأ- ِفْعلاً َصحيحاً ُمَضعَّ

آفاق. ٣- َنْكُتُب ُمْفَرَد الُجموِع ال�آتَِيِة: َثَمرات، اأْكمام، ُشَركاء، اْل�

آتَِيِة: آياِت الّدالَِّة َعلى الَمعاني ال� ٦ نُشيُر اإِلى ال�

اأ- َيْوَم الِقياَمِة ُينادي اللَُّه الُْمْشِركيَن لَِيْساألَُهْم َعِن الّذيَن اتَّخذوُهْم ُشركاَء لَُه في الِعباَدِة. 

، َواْسَتَمرَّ في كُْفِرِه، َوِعناِدِه. ْن َتَبيََّن لَُه الَحقُّ ب- لَْيَس ُهناَك اأْظلُم، َواأَضلُّ ِممَّ

ج- َيُظنُّ الكاِفُر اأْن ل� َبْعَث، َول� َرْجَعَة، َول� ِقياَمَة، َولَِئْن كاَن الَبْعُث َحّقاً، َفاإِنَّ لَُه ِعْنَد اللِه َكراَمًة، 

نْيا. اأْو َشْيئاً ِمَن النَّعيِم، َكما ِهَي الحاُل في الدُّ
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الَقواِعُد

ُر َنَتَذكَّ

ْعراُب: َتَغيُُّر الَعلاَمِة الَمْوجوَدِة في اآِخِر الَكِلَمِة؛ لَِتَغيُِّر الَعواِمِل الّداِخَلِة َعَلْيها. ١- ال�إِ

٢- الِبناُء: لُزوُم اآِخِر الَكِلَمِة َحَرَكًة واِحَدًة ل� َتَتَغيَُّر َمْهما َتَغيََّرِت الَعواِمُل الّداِخَلُة َعَلْيها.

٣- ُحروُف الَمعاني، َوِمْنها ُحروُف: )الَجرِّ، َوالَعْطِف، َوالنِّداِء، َوالنَّْصِب، َوالَجْزِم( َمْبِنيٌَّة َجميُعها.

أْمِر َمْبِنيٌَّة دائِماً. أْفعاُل الماِضَيُة، َواأْفعاُل ال� ٤- ال�

ــَتْخَدُم  ــدا مــا ُيْس شــاَرِة )َع ــِر، َواأْســماِء ال�إِ مائِ ، َكالضَّ ــيٌّ ــٌل ِمْنهــا َمْبِن ــَرٌب، َوَقلي أْســماُء ُمْعَظُمهــا ُمْع ٥- ال�

ــِتْفهاِم. ــماِء ال�ْس ــى(، َواأْس ــَتْخَدُم لِْلُمَثنّ ــدا مــا ُيْس ــِة )َع ــماِء الَمْوصولَ أْس ــى(، َوال� لِْلُمَثنّ

كوُن. ، َوالَفْتُح، َوالسُّ مُّ أْصِليُِّة لِْلِبناِء ِهَي: الَكْسُر، َوالضَّ ٦- الَعلاماُت ال�

ْعراِب َوالِبن�ِء ُمراَجَعُة ال�إِ



١٠

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، ثُمَّ نَُصنُِّف الَكِلم�ِت الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط اإِلى اأْسم�ٍء، َواأْفع�ٍل، َوُحروٍف:

ــِة  ــي َتْنمي ــَرِة ف أَدواِت الُمَؤثِّ ــمِّ ال� ــْن اأَه ــموَعُة، ِم ــروَءُة َوالَمْس ــُة َوالَمْق ــلاِم الَمْرئِيَّ ْع ــدُّ َوســائُِل ال�إ "تَُع  

ــِة الُمناِســَبِة الَّتــي  ْعلاِميَّ ِة ال�إِ ــَر َتْقديــِم المــادَّ ــِة، َوَتْعزيــِز ُحــبِّ الَوَطــِن فــي قُلــوِب اأْبنائِنــا، َعْب الَوْحــَدِة الَوَطِنيَّ

يجابِيَّــَة، فــي  ــُق الرِّســالَة، َوال�أهــداَف الَمْنشــوَدَة، َوَعْبــَر َتْفعيــِل الَبراِمــِج الِحوارِيَّــِة الَّتــي تَُغــّذي الــّروَح ال�إِ تَُحقِّ

ْعــلاِم؛ لِِخْدَمِة َقضايانــا الَوَطِنيَِّة". آَخــِر؛ َفالَكيِّــُس َمــْن َعِمــَل َعلــى اْســِتْثمارِ َوســائِِل ال�إِ اأِْي ال� اأِْي َوالــرَّ َتَقبُّــِل الــرَّ
   

التَّْدريُب الثّ�ني:

ْعراِب: نَُمّيُز ال�أْفع�َل الَمْبنيََّة ِمَن ال�أْفع�ِل الُمْعَرَبِة فيم� َي�أْتي، َونَُبيُِّن َعلام�ِت الِبن�ِء، َوَعلام�ِت ال�إ

ْعراِبال�أْفع�ُل  الُمْعَرَبُةَعلام�ُت  الِبن�ِءال�أْفع�ُل  الَمْبنيَُّةالُجْمَلُة َعلام�ُت  ال�إ

ْم َوْقَتَك َنظِّ

ذا َيْنَتِشُر الشَّ

ف�َز الُمْجَتِهُد

اْصَنْع َمْعروفً�

َيَتَرْقَرُق الم�ُء

التَّْدريب�ُت



١١

التَّْدريُب الثّ�لُِث:

َنموَذٌج اإْعراِبيٌّ َمْحلوٌل:

قاَل َتعالى: ﴿ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

َلْت:٣٤( ڱ  ڱ﴾           )فُصِّ
ْعراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ ل�: َحْرُف نَْفٍي، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ الَحَسَنُة: فاِعٌل َمرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

كوِن، َوالفاِعُل: َضميٌر ُمْسَتِتٌر َتْقديُرُه اأنَْت. اْدَفْع: ِفْعُل اأْمٍر، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

َتْدريٌب: نُْعِرُب م� َتْحَتُه َخطٌّ فيم� َي�أْتي:

اأْفَلَح الُمْؤِمنوَن ِبِصْدقِِهْم.
        

الَبلاَغُة

َمٌة في ِعْلِم الَبلاَغِة ُمَقدِّ

الَبلاَغُة ُلَغًة: اْسٌم ُمْشَتقٌّ ِمَن الِفْعِل َبَلَغ، بَِمْعنى اأْدَرَك الغاَيَة، َوَوَصَل اإِلَْيها.
اأّمــ� اْصِطلاحــً�: َفِهــَي َتاأِْديــُة الَمْعنــى الَجليــِل واِضحــاً، بِِعبــاَرٍة َصحيَحــٍة َفصيَحــٍة، لَهــا فــي النَّْفــِس اأَثــٌر 

أْشــخاِص الَّذيــَن ُيخاَطبــوَن بـِـِه.  َخــّلاٌب، َمــَع ُملاَءمــِة كُلِّ َكلاٍم لِْلَمْوِطــِن الَّــذي ُيقــاُل فيــِه، َوال�

ــِع.  ــُم الَبدي ــي، َوِعْل ــُم الَمعان ــاِن، َوِعْل ــُم الَبي ــَي: ِعْل ــوٍم، ِه ــِة ُعل ــى َثلاَث ــِة اإِل ــُم الَبلاَغ ــُم ِعْل َوُيْقَس  

بِِدراَســِتها. َيْخَتــصُّ  َمْوضوعــاٌت  الُعلــوِم  هــِذِه  ِمــْن  ِعْلــٍم  َولِــُكلِّ 

الَهَدُف ِمْن ِدراَسِة ِعْلِم الَبلاَغِة:

ريِف. ِق َبلاَغِة الُقراآِن الَكريِم، َوالَحديِث النََّبِويِّ الشَّ : َيَتَمثَُّل في َتَذوُّ ١- َهَدٌف ديِنيٌّ
أَدِب. : َيَتَمثَُّل في التَّاأْليِف الَجيِِّد، َوالتَّْدريِب َعلى ِصناَعِة ال� ٢- َهَدٌف اأَدبِيٌّ
: َيَتَمثَُّل في الُقْدَرِة َعلى َتْمييِز الَكلاِم الَجيِِّد ِمَن الرَّديِء. ٣- َهَدٌف نَْقِديٌّ



١٢

 ، ، اأِو الَمْعَنــِويِّ ألْفــاِظ، اأِو الَمعانــي بِاألْــواٍن َبديَعــٍة ِمــَن الَجمــاِل اللَّْفِظــيِّ ِعْلــُم الَبديــِع: ُهــَو ِعْلــُم َتْزييــِن ال�
ــناٍت َمْعَنِويًَّة، َكالطِّباِق، َوالُمقاَبَلِة، َوَغْيِرِهما. ــْجِع، َوالِجناِس. َوُمَحسِّ ــناٍت لَْفِظيًَّة، َكالسَّ َوَتْشــَمُل ُمَحسِّ

َوَسَنَتناَوُل ل�ِحقاً َشْيئاً ِمْن ِعْلِم الَبديِع.
ْملاُء ال�إِ

َطُة )ُمراَجَعٌة( الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

َنَتَذكَّر:

ــِة  ــى َحَرَكِتهــا، َوَحَرَك ــِر اإِل ــُب بِالنََّظ ــِة، َوتُْكَت ــِط الَكِلَم ــِرُد فــي َوَس ــَزٌة َت ــَي َهْم ــَطُة: ِه ــَزُة الُمَتَوسِّ الَهْم

ـذي َقْبَلهــا، َعلــى َحــْرٍف ُيناِســُب اأْقــوى الَحَرَكَتْيــِن، ِعْلمــاً اأنَّ اأْقــوى الَحــَركاِت ِهــَي:  الَحــْرِف الَـّ

ــكوُن. ــُة، َفالَفْتَحــُة، َفالسُّ مَّ الَكْســَرُة، َتليهــا الضَّ

َتْدريب )١(:

ــُر َســَبَب َرْســِمها َعلــى الّصــوَرِة  ــمَّ نَْذكُ ــِه، ثُ ــَطِة في ــَزِة الُمَتَوسِّ ــُل َمواِضــَع الَهْم ــَي، َونََتاأمَّ آتِ ــصَّ ال� ــَراأ النَّ نَْق
الَّتــي جــاَءْت َعَلْيهــا.

َجزاُء الَبخيِل

"اْشُتِهَر اأَحُد الُكتّاِب بِالُبْخِل، َحتّى اأْصَبَح َيْفِتِخُر بِِه اأماَم اأْصِدقائِِه، ثُمَّ َبدا لَُه اأْن ُيَؤلَِّف ِكتاباً في   

ْكراِم الُكتّاِب؛  َمُه اإِلى اأميٍر َجواٍد، ُعِرَف بِاإِ َمْدِح الُبْخِل َوالُبَخلاِء، َفَقضى في َتاأْليِفِه َزَمناً َطويلاً، ثُمَّ َقدَّ

أميُر، َوَعَرَف َشاأْنَُه َوَفْحواُه، َكَتَب اإِلى  لاً اأْن َيْحظى ِمْنُه بِجائَِزٍة َثميَنٍة، َوُمكاَفاأٍة َحَسَنٍة، َفَلّما َقَراأُه ال� ُمَؤمِّ

أنَُّه ُيَحبُِّب الُبْخَل اإِلى النّاِس، َوُيَزيُِّنُه  الُمَؤلِِّف َيقوُل: َقَراأُْت ُمَؤلََّفَك الثَّميَن، َفاأْعِجْبُت بِِه اإِْعجاباً َعظيماً؛ لِ�

اإِلَْيِهْم، َفاأنا اأَهنُِّئَك بِهذا الِكتاِب، َواأَتَمنّى لَُه َرواجاً َسريعاً، َواأَرْدُت اأْن اأكاِفَئَك َعلى هذا الَجْهِد؛ َتْقديراً 

ْخراِج اأْمثالِِه ِمَن الُكُتِب، لِكنّي َراأْيُت اأْن اأتَِّبَع نَصائَِحَك الّصائَِبَة،  أْتعابَِك، َوَتاأْميناً لُِمْسَتْقَبِلَك، َوَتْهِيَئًة لِ�إ لِ�

أنََّك َمَدْحَت الُبْخَل َوالُبَخلاَء. َوَمِن اْسَتْرَشَد بَِراأِي الُكتّاِب َوالُعَلماِء، َفَقْد  َفاأْقِبَض َيدي َعِن الَعطاِء؛ لِ�

بيَن، الَّذيَن َيْرَبؤوَن بِاأنُْفِسِهْم َعِن الَخَطاأ".  َسَلَك َسبيَل الُمَتاأدِّ
ْملاِء، محمود صافي، ط٢، ص٣7، حمص، ١97٨م( )ُصوى ال�إ
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َتْدريب )٢(:

ْملائِيَِّة: آتَِيِة، بِالرُّجوِع اإِلى القاِعَدِة ال�إِ نَْكُتُب ُمْفَرَد كُلِّ َجْمٍع ِمَن الُجموِع ال�
الَماآِذن، الِفئات، الَمسائِل، الُفؤوس، الُبَؤر.

الَخطُّ

 ، ، َوالّديوانِــيُّ ْقَعــُة، َوالنَّْســُخ، َوالثُّلُــُث، َوالفاِرِســيُّ لِلَخــطِّ الَعَربــيِّ اأنْــواٌع َكثيــَرٌة، ِمْنهــا: الرُّ  

اْســِتْخداِمِهما. لَِكْثــَرِة  الُخطــوِط؛  اأْشــَهِر  ِمــْن  ْقَعــِة  َوالرُّ النَّْســِخ  َخطّــا  َوُيَعــدُّ   ، َوالكوفــيُّ

َي  َخــطُّ النَّْســِخ: ُهــَو ِمــْن اأْبَســِط اأنْــواِع الُخطــوِط؛ لُِســهولَِة ِقــراَءِة اأْحُرِفِه، َوَجمالِيَِّة َشــْكِلِه َوَرصانَِتِه، َوُســمِّ

بِهــذا ال�ْســِم؛ لَِكْثــَرِة اْســِتْعمالِِه فــي نَْســِخ الُكُتــِب، َوِمْنها: الُقْراآُن الَكريــُم، َوالُكُتُب الَمْدَرِســيَُّة، َوَغْيُرها.

ِة  ــوَّ ــَن الُق ــِه َبْي ــُع فــي ُحروِف ــِه، َيْجَم ــْرَعِة فــي ِكتاَبِت ــاُز بِالسُّ ــيٌّ َســْهٌل، َيْمت ــَو َخــطٌّ َعَربِ ــِة: ُه ْقَع َخــطُّ الرُّ

ــٍة. َق ــدوٍد َضيِّ ــي ُح ــكيِلِه اإِلّ� ف ــمُّ بَِتْش ــٍد، ل� ُيْهَت ــي اآٍن واِح َوالَجمــاِل ف

ْقَعِة: َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتَِي َمرَّتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّتْيِن ِبَخطِّ الرُّ

   )المتنبي(

     



١٤

التَّْعبيُر

ِكت�َبُة الِفْقَرِة

َدٍة، َكَوْصــِف َطريــٍق، اأْو  َكثيــراً مــا نَْحتــاُج اإِلــى ِكتاَبــِة ِفْقــَرٍة َقصيــَرٍة؛ لِلتَّْعبيــِر َعــْن اأْغــراٍض ُمَتَعــدِّ  

ــِد َدواٍء، اأْو َشــراٍب اأْو َطعــاٍم، اأْو  ْرشــاِد اإِلــى َفوائِ ــٍة مــا، اأِو ال�إِ ــِر ُخُطــواِت ُمعاَمَل ــٍف، اأْو ِذْك َوْصــِف َمْوِق

ُر  يَّــِة َشــْيٍء، اأْو ِذْكــِر اأْضــراِر َشــْيٍء اآَخــَر. َوالِفْقــَرُة الَقصيــَرُة َمْجموَعــٌة ِمــَن الُجَمــِل الَّتــي تَُطــوِّ َتْوضيــِح اأَهمِّ

ئيَســَة، ُمَترابَِطــًة فيمــا َبْيَنهــا َوُمَتَسْلِســَلًة، َتْبَداأ بَِســْطٍر َجديــٍد، َوَتْنَتهــي بَِعلاَمــِة َتْرقيــٍم ُمناِســَبٍة. الِفْكــَرَة الرَّ

َوَتُمرُّ ِكت�َبُة الِفْقَرِة في َثلاِث َمراحَل، ِهَي:

ــِد  ــَرِة؛ بَِتْحدي ــِة الِفْق ــْخُص لِِكتاَب ــُط الشَّ ــِة ُيَخطِّ ــِة: َوفــي هــِذِه الَمْرَحَل ــَل الِكت�َب ــ� َقْب ــُة م ١- َمْرَحَل

ــاً. ــَة ثانِي ــَة الِمْفتاِحيَّ ــُح الُجْمَل ــي تَُوضِّ ــِة الَّت ــِل الّداِعَم ــِد الُجَم ــمَّ َتْحدي ل�ً، ثُ ــِة اأوَّ ــِة الِمْفتاِحيَّ الُجْمَل

أولــى لِْلِفْقــَرِة، ثُــمَّ َيْكُتــُب ُجْمَلــَة الَمْوضــوِع،  َدَة ال� ٢- َمْرَحَلــُة الِكت�َبــِة: وفيهــا َيْكُتــُب الُمَســوَّ

ــِن  ــُر َع ــي تَُعبِّ ــَة الَّت ــرى الّداِعَم أْخ ــَل ال� ــا الُجَم ــُف اإِلَْيه ــمَّ ُيضي ــَة(، ثُ ــَة اأِو الّضابَِط ــَة الِمْفتاِحيَّ )الُجْمَل

ــِة. ــَل الِكتاَب ــا َقْب ــِة م ــي َمْرَحَل ــا ف ــا َواْختاَره ــي َجَمَعه ــكاِر الَّت أْف ال�

ْملائـِـيُّ  أولــى الُمراَجَعــُة، َوالثّانَِيــُة التَّْدقيــُق ال�إِ ٣- َمْرَحَلــُة مــ� َبْعــَد الِكت�َبــِة: َوَتاأْتـِـي فــي ُخْطَوَتْيــِن: ال�

ــَت  ــَرِة؛ لَِيَتَثبَّ ــراَءَة الِفْق ــْخُص ِق ــُد الشَّ ــِة ُيعي ــي الُمراَجَع ــِم. َوف ــاِت التَّْرقي ــُف َعلام ، َوَتْوظي ــِويُّ َوالنَّْح

ــُق  ــي التَّْدقي ــمَّ َياأْت ، ثُ ــمِّ ــى الُمِه ــمِّ اإِل أَه ــَن ال� ــيِّ ِم ــِب الَمْنِطِق ــِم، َوالتَّْرتي ــَن الُوضــوِح، َوُحْســِن التَّْنظي ِم

ــائَِعِة فــي الَهْمــزاِت، َوالتـّـاِء الَمْربوَطــِة َوالهــاِء،  أْخطــاِء الشَّ ــَه اإِلــى َمكاِمــِن ال� ؛ لَِيَتَنبَّ ْملائـِـيُّ َوالنَّْحــِويُّ ال�إِ

ــِر ذلِــَك. ــِة، اأْو فــي َغْي ْعَب َوالَكِلمــاِت الصَّ

ْفنــا اإلــى مــا َســَبَق، َهّيــا نُســاِعْد اأْحَمــَد فــي َوْضــِع ُمَخطَّــٍط، ُيعيُنــُه َعلــى ِكتاَبــِة  آَن، َبْعــَد اأْن َتَعرَّ وال�  

ـلاِث الّســابَِقِة. ِفْقــَرٍة َعــِن التَّســاُمِح، ُمْســَتفيديَن ِمــَن الُخْطــواِت الثَـّ
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آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ْيتوُن ِغذاءٌ وُهِويٌَّة( ، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )الزَّ
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ْيتوِن َوالَجدِّ. نَِصُف الَعلاَقَة َبْيَن الزَّ

آتَِيِة: َسطََّرها، َوشائُِج، تُماهي. نَْذكُُر َمعانَِي الُْمْفَرداِت َوالتّراكيِب ال�

ْيتونَِة اإِلى اأْعدائِها. نَُبيُِّن ِرسالََة الزَّ

ْيتونَُة الَْجميَل اإِلى صاِحِبها؟ َكْيَف َتُردُّ الزَّ

ْيِت. يَِّة الزَّ نَْذكُُر َمَثلاً َشْعِبّياً َعْن اأَهمِّ

ُح ما نَْفَهُمُه ِمْن َقْوِل الّشاِعِر َمْحمود َدْرويش: نَُوضِّ

ْيُت َدْمعاً. ْيتوُن غاِرَسُه لَصاَر الزَّ لَْو َيْذكُُر الزَّ

ْكليِل تَُزيُِّن نَواِصَي الِجباِل". ُح َجماَل التَّْصويِر في ِعباَرِة: "األ� َتراها َكال�إِ نَُوضِّ

أْجداِد: "َغَرسوا َفاأَكْلنا، َونَْغِرُس َفَياأْكُلوَن". نَُبيُِّن اآراَءنا في َقْوِل ال�

. نَْقَتِرُح ُعْنواناً اآَخَر لِلنَّصِّ

؟

ال�ْسِتم�ُع:

الَوْحَدُة الثّ�نَِيُة

ٌة َقصيَرٌة: َزْيــٌت قِصَّ
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

َمحمود شقير كاتٌِب ِفَلْسطيِنيٌّ ِمْن َمواليِد َجَبِل الُْمَكبِِّر في الُقْدِس، عاَم ١9٤١م.   

أْطفاِل. ِة الَقصيَرِة، َواْل�أْقصوَصِة، َواأَدِب الّسيَرِة، َواأَدِب ال� نََبَغ في ِكتاَبِة الِقصَّ

ُث َعــْن َهــمِّ الِفَلْســطيِنيِّ فــي الُمحاَفَظــِة َعلــى  ــُة الَّتــي َبْيــَن اأْيدينــا، َتَتَحــدَّ َوالِقصَّ  

أمِّ الِفَلْســطيِنيَِّة، َوَخْوَفهــا َعلــى  ــُح ُمعانــاَة ال� لُْقَمــِة َعْيِشــِه، َواْرتِباِطــِه بِاأْرِضــِه َوَزْيتونـِـِه، َوتَُوضِّ

ــَرِة. ــِه الجائِ ــلاِل، َوانِْتهاكاتِ ــِة ال�ْحِت ــْن َغْطَرَس ــا ِم عائَِلِته

َزْيــٌت
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)محمود شقير(

آَن فــي الطَّريــِق اإِلــى الَبْيِت، َيُدُه َعلى َقْلِبِه ِمْن ُحلُِمها  ُهمــا ال�  

الُمريــِع، َوَيُدهــا َعلــى َقْلِبهــا ِمــْن ُحلُِمهــا، َيْجِلســاِن ُمَتلاِصَقْيــِن في 

آَن  غيــَرِة الَّتــي َتْحِمــُل ال� الَمْقَعــِد الُمجــاِورِ للّســائِِق، فــي الّشــاِحَنِة الصَّ

َعْشــَر َصفائِــَح ِمــَن الزَّْيــِت.

ــوَد اْعَتَرضــوا  ــِن اأنَّ الُجن ــَل لَْيَلَتْي ــْراأُة َراأْت فــي ُحلُِمهــا َقْب الَم  

الّشــاِحَنَة فــي َوَضــِح النَّهــارِ، اأَمــروا الَمــْراأَة اأْن َتِقَف َبعيــداً دوَن َحراٍك، 

َواأَمــروا الرَُّجــَل اأْن ُيْنــِزَل ِمــَن الّشــاِحَنِة َصفائـِـَح الزَّْيِت كُلَّهــا، َراأْت في 

فائـِـُح َمْرعوَبًة  ُحلُِمهــا اأنَّ الرَُّجــَل َيْصــَدُع بِمــا ُيْؤَمــُر بِِه، َتْصَطفُّ الصَّ

ــوَن  ــمَّ ُيْطِلق ــٍف َواْزِدراٍء، ثُ ــوُد ِبَصَل ــا الُجن لُه ــِف، َيَتاأمَّ ــى الرَّصي َعل

هــاِت َبناِدِقِهــْم، َيْنَدلـِـُق الزَّْيــُت اأْخَضــَر يانِعــاً  َعَلْيهــا الرَّصــاَص ِمــْن فُوَّ

فائِِح،  ِمــْن َعَشــراِت الثُّقــوِب الَّتــي اأْحَدَثهــا الرَّصاُص في اأْجســاِد الصَّ

َوالَمــْراأُة تُحــاِوُل اأْن َتُســدَّ الثُّقــوَب بِِقَطــٍع ِمــَن الُقماِش الَّــذي ل� َتْدري 

ِمــْن اأْيــَن َتكاَثــَر َبْيــَن َيَدْيهــا، َوحيَنمــا ل� َتْنَفــُع ُمحاَول�تُهــا َتْهِجُم َعلى 

بوَن َبناِدَقُهْم َصــْوَب َصْدرِها،  الُجنــوِد، َتْضِرُبُهــْم بَِقْبَضــِة َيِدها، ُيَصوِّ

َفَتفيــُق ِمــْن نَْوِمهــا، َوِهــَي فــي ُذْعــٍر َشــديٍد.

قــاَل لَهــا الرَُّجــُل: اْهَدئــي يــا بِْنــَت الَحــلاِل، هــِذِه اأْضغــ�ُث   
اأْحــلاٍم.

قالَْت الَمْراأةُ: َكْيَف اأْهَداأ َواأنا اأراُهْم كُلَّ َيْومٍ َيْنَعفوَن الطَّحيَن   

أْغِطَيةِ َوالَوســائِِد في الُبيوِت؟!  َعلــى الَبــلاِط، َوَيْدلُقــوَن الزَّْيــَت َفــْوَق ال�

َوَظــلَّ الرَُّجــُل َيــْروي لَهــا الِحكايــاِت الُمَســلَِّيَة اإِلــى مــا َبْعــَد ُمْنَتَصــِف 

اللَّْيــِل، َحتـّـى اْســَتك�َنْت َوناَمــْت ِمــْن َجديــٍد. َوالرَُّجــُل لـَـْم َيَنــْم َحتّى 

الُمريُع: الُمْفِزُع.

َيْصَدُع: َيْجَهُر بِِه دوَن 
َخْوٍف.

َلُف: التََّكبُُّر َوالَعْجَرَفُة. الصَّ

هانَُة. ال�ْزِدراُء: ال�ْحِتقاُر َوال�إِ

ْوُب: الِجَهُة اأِو النّاِحَيُة. الصَّ

ال�أْضغاُث: ما كاَن ِمَن 
أْحلاِم ُمْضَطِرباً َيْصُعُب  ال�

َتاأويلُُه.

اْسَتكانَْت: َخَضَعْت َوَهَداأْت.

الِقراَءُة:
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لُها فــي نَْوِمها اْلُمزَْعــزَِع. اإِنَُّه  بــاِح. اأْشــَفَق َعلــى الَمــْراأةِ، َوُهــَو َيَتاأمَّ الصَّ

أْول�ِد. أْمــُر بَِمؤونَةِ الَبْيــِت، َولُْقَمــةِ ال� َيْعــرُِف َقَلَقهــا حيَنمــا َيَتَعلَُّق ال�

َبْعَد ُمْنَتَصِف اللَّْيِل بَِقليٍل جاَء َدْوُرُهما. اأَخَذْت )ماكيناُت(  
ــاِت الزَّْيتــوِن الَخْضــراَء،  ــةِ الُمجــاِوَرةِ َتْهــُرُس َحّب الَحديــِد فــي الَمديَن

الَّتــي تُْشــِبُه َحَدقــ�ِت الُعيــوِن. الرَُّجــُل ُيتابـِـُع الزَّْيــَت الَّــذي َيَتَدفَّــُق في 

ِحْشــَمٍة َواْعِتــداٍل. َوالَمــْراأةُ َتْذكُــُر اْســَم اللـّـِه فــي َصــْوٍت َمْســموٍع؛ 

َكــْي َتُحــلَّ الَبَرَكــُة، َوَيَتضاَعــَف الَمْحصــوُل، ثـُـمَّ َتْركُــُض فــي اأْرجــاِء 

ــُئ َمزيــداً ِمــْن َصفائـِـِح الَحديــِد، َوالرَُّجــُل َيْرُمُقهــ� فــي  الَمــكاِن، تَُهيِّ

ــّواَرةُ الــدّارِ. اإِْعجــاٍب، َوَيقــوُل: اإنَّهــا َكْنــٌز َثميــٌن، اإِنَّهــا نَ

آَن فــي الطَّريــِق اإِلــى الَبْيــِت، َيْنمــو فــي َصْدَرْيِهما َقَلٌق  ُهمــا ال�  

أْول�ِد، قاَل: اإِنَُّه  ُمْســَتِبدٌّ، َوالّســائُِق الَّذي َقدََّر ِحْرَصُهما َعلى لُْقَمةِ ال�

َيْعــرُِف َطريقــاً َفْرِعّيــاً ُيَجنُِّبُهمــا حاِجــَز الَجْيــِش، َوالَمــْراأةُ اْرتــاَح بالُهــا 

لِْلِفْكــَرةِ، َوالرَُّجــُل َبْعــَد َتــَردٍُّد اأشــاَر اإِلــى الّســائِِق اأْن َيْفَعــَل مــا ُيريــُد.

فائـِـَح  آَن َعلــى َمْرمــى َحَجــرٍ ِمــَن الَبْيــِت، َيْنُقــلاِن الصَّ ُهمــا ال�  

ــُر ُخْبــَز  حــوِن، تَُحضِّ اإِلــى الدّاِخــِل، َوالَمــْراأةُ َتْســُكُب الزَّْيــَت فــي الصُّ

الطّابــوِن َوالزَّْعَتــَر، َيــاأْكُُل اأْول�ُدهــا َواأْول�ُد الجيــراِن، َوَيْشــَبعوَن، َوالَمــْراأُة 

َيْطَمِئــنُّ بالُهــا اإِلــى حيــَن.

ــْومِ التّالــي، ُيداِهــُم الُجنــوُد الَبْيــَت، َتَتَصــّدى  فــي َمســاِء الَي  

َوالزَّْيــِت. بِالــدَّمِ  الطَّحيــُن  فَيْخَتِلــُط  لَُهــْم،  أْول�ُد  َوال� الَمــْراأةُ 

ِمْن َمْجموَعِتِه الِقَصِصيَِّة )َصْمُت النَّواِفِذ(

الُْمَزْعَزُع: الُمْضَطِرُب.

واُد الُمْسَتديُر  الَحَدَقُة: السَّ
َوَسَط الَعْيِن.

الِحْشَمُة: الَحياُء َوالرَّزانَُة 
َوالَوقاُر.

َيْرُمُقها: َيْنُظُر اإِلَْيها.
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الَفْهُم وال�ْستيع�ُب

حيَحِة  اإِشــ�َرَة )( ُمق�ِبَل الِعبــ�َرِة َغْيِر الصَّ حيَحــِة، َو ١   َنَضــُع اإِشــ�َرَة )( ُمق�ِبــَل الِعبــ�َرِة الصَّ

فيمــ� َي�أْتي:

ْيتوِن َوَعْصِرِه.                         )          ( أمُّ ُمْرتاَحًة لَِمْوِسِم َجْنِي الزَّ اأـ    َبَدِت ال�

ْيِت نَهاراً.          )          ( ب-  َراأِت الَمْراأُة في َمناِمها اأنَّ الُجنوَد اْعَتَرضوا شاِحَنَة الزَّ

ج-  اْسَتْيَقَظِت الَمْراأُة ِمْن ُحلُِمها الُمريِع، َوِهَي َتْهِجُم َعلى ُجنوِد ال�ْحِتلاِل.   )          (

أْحلاِم الُمْزِعَجِة الَّتي كانَْت الَمْراأُة َتراها كُلَّ لَْيَلٍة؟ ٢  ما َسَبُب ال�

٣  ماذا َفَعَل الرَُّجُل لَِزْوَجِتِه َحتّى َتْهَداأ، َوَتناَم؟

ْيتوِن في الِمْعَصَرِة. ُح َسَبَب ِذْكِر الَمْراأِة اْسَم اللِّه بَِصْوٍت َمْسموٍع في اأْثناِء َهْرِس الزَّ ٤  نَُوضِّ

ْيِت. ْوُج َزْوَجَتُه، َوِهَي َتْهَتمُّ بَِتْعِبَئِة َصفائِِح الزَّ ُد ال�أْوصاَف الَّتي نََعَت بِها الزَّ ٥  نَُحدِّ

الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل

١  نَُعلُِّل م� َي�أْتي:

ْيِت.  اأ ـ   َتكاثَُر الثُّقوِب في َتَنكاِت الزَّ

ب-  لُجوَء الّسائِِق اإِلى ُطُرٍق َفْرِعيٍَّة، َوُهَو ُيِقلُّ الرَُّجَل َوَزْوَجَتُه اإِلى الَقْرَيِة.

ج-   ُهجوَم الَمْراأِة َعلى ُجنوِد ال�ْحِتلاِل َتْضِرُبُهْم بَِقْبَضِة َيِدها.

ُح َدل�لَة ُكلٍّ ِمّم� َي�أْتي: ٢  نَُوضِّ

أْول�ِد. أْمُر بَِمؤونَِة الَبْيِت، َولُْقَمِة ال�  اأ ـ   ُهَو َيْعِرُف َقَلَقها حيَنما َيَتَعلَُّق ال�

آَن َعلى َمْرمى َحَجٍر ِمَن الَبْيِت. ب-  ُهما ال�

لُّها الُجنوُد بَِصَلٍف َواْزِدراٍء. ج-   َيَتاأمَّ

ْيِت. ِم َوالزَّ د ـ   َيْخَتِلُط الطَّحيُن بِالدَّ
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ُح َجم�َل التَّْصويِر فيم� َي�أْتي: ٣  نَُوضِّ

ْيتوِن الَخْضراَء الَّتي تُْشِبُه َحَدقاِت الُعيوِن. اأـ  اأَخَذْت ماكيناُت الَحديِد َتْهُرُس َحّباِت الزَّ
. ب- َيْنمو في َصْدَرْيِهما َقَلٌق ُمْسَتِبدٌّ

فائُِح َمْرعوَبًة َعلى الرَّصيِف. ج-  َتْصَطفُّ الصَّ

ْيَت الَّذي َيَتَدفَُّق في ِحْشَمٍة َواْعِتداٍل. د-   ُيتابُِع الرَُّجُل الزَّ

٤  الَمْراأُة َشريُك الرَُّجِل في الِبن�ِء َوالِكف�ِح، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك ِب�أْمِثَلٍة ِمَن الواقِِع.

ِة: ٥  نُْكِمُل الَفراغ�ِت ال�آتَِيَة ِبم� ُين�ِسُبه�، اْعِتم�دًا َعلى م� َوَرَد في الِقصَّ

اأ ـ   الَحَدُث الرَّئيُس ُهَو ...........

ْخِصيَُّة الِمْحَوِريَُّة ِهَي .......... ب ـ الشَّ

راِع ُهما: ............ َو .......... ج ـ  َطَرفا الصِّ

ِة ُهَو ........... َمُن الَّذي َجَرْت فيِه اأْحداُث الِقصَّ د ـ  الزَّ

ُة بِـ ...................... هـ ـ انَْتَهِت الِقصَّ

الـلُّـَغـُة

١- َنْذُكُر َنوَْع ُكلِّ َجْمٍع ِمَن الُجموِع ال�آتَِيِة:

فائُِح، الَحَدقاُت. الُعيوُن، الُمزاِرعون، الُجنوُد، الصَّ

٢- َنقوُل:

اأْخَضُر يانٌِع، َواأْبَيُض ناِصٌع، َواأْحَمُر...........، َواأْسَوُد.........
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، ُولَِد عام ١9٢9م، في َمديَنِة النّاِصَرِة الِفَلْسطيِنيَِّة،  َتْوفيق اأمين َزيّاد شاِعٌر ِفَلْسطيِنيٌّ  

ٍع  اأْمضـى َحياَتـُه ُمناِضـلاً ِضـدَّ ال�ْحِتـلاِل الغاِشـِم، واْخَتَطَفـُه الَمـْوُت فـي حـاِدِث َسـْيٍر ُمَروِّ

ـهيِد )ياِسـر َعَرفـات( فـي اأريحـا. َوِمـْن  َسـَنَة ١99٤م، َوُهـَو عائِـٌد ِمـن اْسـِتْقباِل الرَّئيـِس الشَّ

يَّـِة(. اأَهـمِّ اأْعمالِـِه: )اأُشـدُّ َعلـى اأياديُكـم(، و)اْدِفنـوا َمْوتاكُـْم َوانَْهضـوا(، و)ُسـَجناُء الُحرِّ

أْرِض َوَضروَرِة التََّشـبُِّث بِها، َوِحماَيِتها،  ُث َعِن ال� ذي َبْيـَن اأْيدينـا َيَتَحدَّ َوالنَّـصُّ الَـّ  

هـا َوِضـدَّ اأْبنائِهـا اأْبَشـَع الَمجـاِزِر. ذي اْرَتَكـَب ِضدَّ َوالُْمحاَفَظـِة َعَلْيهـا ِمـَن ال�ْحِتـلاِل الَـّ

َعلى ِجْذِع َزْيتوَنٍة
)توفيق َزّي�د(

: ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ



٢٢

أنّي ل� اأحيُك الّصوْف لِ�

أواِمِر التَّْوقيْف أنّي كُلَّ َيْوٍم ُعْرَضٌة لِ� لِ�

َوَبْيتي ُعْرَضٌة لِِزياَرِة البوليِس

لِلتَّْفتيِش، َوالتَّْنظيْف 
أنّي عاِجٌز اأْن اأْشَتري َوَرقاً لِ�

َساأْحِفُر كُلَّ ما األْقى

َواأْحِفُر كُلَّ اأْسراري

َعلى َزْيتونٍَة

في ساَحِة الّداِر

*****

َساأْحِفُر َرْقَم كُلِّ َقسيَمٍة

ِمْن اأْرِضنا ُسِلَبْت

َوَمْوِقَع َقْرَيتي، َوُحدوَدها،

َوُبيوَت اأْهليها الَّتي نُِسَفْت

َواأْشجاري الَّتي اْقُتِلَعْت

يٍَّة ُسِحَقْت َوكُلَّ ُزَهْيَرٍة َبرِّ

*****

جوِن واأسماَء السُّ

َونَْوَع كُلِّ )َكَلْبَشٍة(

ْت َعلى َكّفي ُشدَّ

َو )دوسيه�ِت( ُحّراسي

َوكُلَّ َشتيَمٍة

ُصبَّْت َعلى راسي

اأحيُك الّصوَف: اأنِْسُجُه، 
َوفي الَقصيَدِة اإِحالٌَة 

اإِلى اْمَراأٍة كانَْت َتحوُك 
بِالّصوِف اأْسماَء َمْن 

خانوا الثَّْوَرَة الَفَرنِْسيََّة سنة 
١7٨9م؛ بَِقْصِد ُمعاَقَبِتِهْم 

َبْعَد النَّْصِر.

الَقسيَمُة: َوثيَقُة ُمْلِكيَِّة 
أْرِض، َوِهَي في النَّصِّ  ال�

أْرِض. ِقْطَعُة ال�

الَكَلْبشاُت: َكِلَمٌة َغْيُر 

َعَربِيٍَّة، َوَتْعني الُقيوَد.

الّدوسيهاُت: َكِلَمٌة َغْيُر 

َعَربِيٍَّة، َوِهَي َمَلّفاٌت تُوَضُع 

أْوراُق.  فيها ال�
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*****

َواأْحِفُر:

َكفَر قاِسم لَْسُت اأنْساها

َواأْحِفُر:

َدْيَر ياسيٍن تَُشرُِّش ِفيَّ ِذْكراها

َواأْحِفُر:

َة الَماأْساِة َقْد َوَصْلنا ِقمَّ

ل�َكْتن� َولُْكناها،

َولِكنّا... َوَصْلناها!

*****

لَِكْي اأذكُْر، َوَكْي تْذكُْر

َساأْبقى قائِماً اأْحِفْر

َجميَع فُصوِل َماأْساتي

َوكُلَّ َمراِحِل النَّْكَبْة

ِمَن الَحبَّْة

اإلى الُقبَّْة

َعلى َزْيتونٍَة

في ساَحِة الّداِر

تَُشرُِّش: ُيْصِبُح لَها 
ُر. ُشروٌش، بَِمْعنى َتَتَجذَّ

ل�َك: َعَلَك، وَمَضَغ.
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ف�ئَِدٌة ُلَغِويٌَّة:

فــاَدِة َمْعنــى ال�ْســِتْقباِل، َوال�ْســِتْمراِريَِّة؛ َوِمثــاُل ذلِــَك  َتْدُخــُل الّســيُن َعلــى الِفْعــِل الُمضــاِرِع؛ ل�إِ

: َســاأْحِفُر كُلَّ مــا األْقــى، َســاأْبقى قائِمــاً اأْحِفــْر. ــْعِريِّ ــصِّ الشِّ فــي النَّ

الَفْهُم وال�ْستيع�ُب

حيَحةِ فيما َياأْتي: حيَحةِ، َواإِشــاَرَة )( ُمقابَِل الِعباَرةِ َغْيرِ الصَّ ١- نََضُع اإِشــاَرَة )( ُمقابَِل الِعباَرةِ الصَّ

اأ ـ   َتْنَتمي هذِه الَقصيَدُة اإِلى اأَدِب الُمقاَوَمِة.                 )            (

ب ـ َسَيْنسىى الّشاِعُر كُلَّ ما َجرى َمَعُه ِمْن ماآٍس.          )            (
ج -  َتْمتاُز الَقصيَدُة بَِوْحَدِة القاِفَيِة.                       )            (

ْيتونَِة؟ ٢ـ لِماذا ُيريُد الّشاِعُر اأْن َيْحِفَر اأْسراَرُه َعلى ِجْذِع الزَّ

ْيتونَِة. أْسراَر الَّتي ُيريُد الّشاِعُر اأْن َيْحِفَرها َعلى ِجْذِع الزَّ ُح ال� ٣ـ نَُوضِّ

أْرُض الِفَلْسطيِنيَُّة، َكما َيْظَهُر في الَقصيَدِة. ٤ـ نَُبيُِّن ما َتَتَعرَُّض لَُه ال�

الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل

ُح ذلَِك.- ١ ، نَُوضِّ َيَتَعرَُّض الّشاِعُر َوَشْعُبُه اإِلى ُعقوباٍت نَْفِسيٍَّة ِمَن الُمْحَتلِّ

اأكَّــَد الّشــاِعُر اأنَّــُه لـَـْن َيْنســى َمْجَزَرَتــْي: َدْيــَر ياســين، َوَكْفــَر قاِســم، ُمْســَتْخِدماً )تَُشــرُِّش، َولَْســُت - ٢

اأنْســاها(، نَْســَتْنِتُج الَعلاَقــَة الَّتــي َتْربـِـُط َبْيــَن الَمْعَنَيْيــِن.

نَْسَتْنِتُج الَعواِطَف الَّتي تَُسْيِطُر َعلى الّشاِعِر في الَقصيَدِة.- ٣

 -٤. ْعِبيَِّة، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك ِمَن النَّصِّ أْمثاِل الشَّ  ُيَوظُِّف الّشاِعُر في َقصيَدتِِه َبْعَض ال�

نَُبيُِّن َدل�لَة كُلٍّ ِمّما َياأْتي:- ٥

أنّي ل� اأحيُك الّصوف. اأ ـ  لِ�
َة الَماأْساِة، ل�َكْتنا َولُْكناها.  ب- َقْد َوَصْلنا ِقمَّ
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الـلُّـَغـُة

نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلَمَتْيِن الُمَتش�ِبَهَتْيِن فيم� َي�أْتي:

اأ ـ  قاَل َتعالى: ﴿ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ 

حئ مئ ىئ﴾  )البقرة: ٢٢٤( 
بـ  َوَبْيتي ُعْرَضٌة لِزياَرِة البوليس.

الَقواِعُد

الّلازُِم َوالُمَتَعّدي

الَمْجموَعُة ال�أولى:
اأ-   راأْت في ُحلُِمها اأنَّ الرَُّجَل َيْصَدُع بِما ُيْؤَمُر.

فائُِح َمْرعوَبًة َعلى الطَّريِق. ب- َتْصَطفُّ الصَّ

ج- اْهَدئي يا بِْنَت الَحلاِل.

َنـَتــ�أمَّـُل

أولــى َبــَداأْت بِالِفْعــِل )َراأْت(، َوُهــَو ِفْعــٌل مــاٍض،  كُلُّ ُجْمَلــٍة ِمــَن الُجَمــِل الّســابَِقِة َبــَداأْت بِِفْعــٍل؛ َفالُجْمَلــُة ال�

(، َوُهــَو ِفْعــٌل ُمضــارٌِع، َوالُجْمَلــُة الثّالَِثــُة َبــَداأْت بِالِفْعــِل )اْهَدئي(،  َوالُجْمَلــُة الثّانَِيــُة َبــَداأْت بِالِفْعــِل )َتْصَطــفُّ

َوُهــَو ِفْعــُل اأْمــٍر، لِهــذا نَُســّمي كُلَّ ُجْمَلــٍة ِمــَن الُْجَمــِل الّســابَِقِة ُجْمَلــًة ِفْعِليَّــًة.

الَمْجموَعُة الثّ�نَِيُة:

ْيُت اأْخَضَر يانِعاً. اأ-   َيْنَدلُِق الزَّ

لُها. ب- اأْشَفَق الرَُّجُل َعلى الَمْراأِة َوُهَو َيَتاأمَّ



٢٦

ج-  ُيْطِلُق الُجنوُد َعَلْيها الرَّصاَص.

فائَِح اإلى الّداِخِل. ْوجاِن الصَّ د-  َيْنُقُل الزَّ

َنـَتــ�أمَّـُل

أنَّهــا َتْبــَداأ بِِفْعــٍل. َواأنَّ الِفْعــَل )يْنَدلـِـُق( فــي  ــٌة؛ لِ� نُلاِحــُظ اأنَّ الُجَمــَل الّســابَِقَة كُلَّهــا ُجَمــٌل ِفْعِليَّ  
ُجــُل، َواإِذا  ْيــُت، َوالِفْعــَل )اأْشــَفَق( اأْســِنَد اإِلــى فاِعِلــِه، َوُهــَو الرَّ أولــى اأْســِنَد اإِلــى فاِعِلــِه، َوُهــَو الزَّ الُجْمَلــِة ال�
أولــى َوالثّانَِيــِة، َفَلــْن نَِجــَدُه، َوهــذا َيْعنــي اأنَّ الِفْعَلْيــِن )َيْنَدلـِـُق،  َبَحْثنــا َعــِن الَمْفعــوِل بـِـِه فــي الُجْمَلَتْيــِن ال�
ــِل نَِجــُد اأنَّ  ــِه. َوفــي الُمقابِ ــِه اإِلــى الَمْفعــوِل بِ يانِ َواأْشــَفَق( ِفْعــلاِن ل�ِزمــاِن َيْكَتِفيــاِن بِالفاِعــِل، َول� َيَتَعدَّ
ْوجــ�ِن(، َواإِذا َبَحْثنــا َعــِن  الِفْعَلْيــِن )ُيْطِلــُق، َوَيْنُقــُل( َقــْد اأْســِندا اإِلــى الْفاِعَلْيــِن، َوُهمــا: )الُجنــوُد، َوالزَّ
ف�ئـِـَح( َمْفعــول�ً بـِـِه لِْلِفْعــِل  الَمْفعــوِل بـِـِه لـِـُكلٍّ ِمْنُهمــا نَِجــُد )الرَّصــ�َص( َمْفعــول�ً بـِـِه لِْلِفْعــِل ُيْطِلــُق، َو)الصَّ
يــاِن، لـَـْم َيْكَتــِف كُلٌّ ِمنُهمــا بِفاِعِلــِه، َبــْل  َيْنُقــُل. َوَمفــاُد هــذا اأنَّ الِفْعَلْيــِن )ُيْطِلــُق، َوَيْنُقــُل( ِفْعــلاِن ُمَتَعدِّ

َتَعــّداُه اإِلــى َمْفعــوٍل بـِـِه.

َنْسَتْنِتُج

ــُة: ِهــَي الُجْمَلــُة الَّتــي َتْبــَداأ بِالِفْعــِل، َوالفاِعــُل ُعْنُصــٌر اأساِســيٌّ فيهــا؛ َفــلا ُبــدَّ لِْلِفْعــِل  - الُجْمَلــُة الِفْعِليَّ
أنَّ َمْعنــى  يــاً؛ لِ� ِمــْن فاِعــٍل، اأّمــا الَمْفعــوُل بـِـِه َفَيكــوُن حاِضــراً فــي الُجْمَلــِة الَّتــي َيكــوُن فيهــا الِفْعــُل ُمَتَعدِّ

الُجْمَلــِة ل� َيْكَتِمــُل اإِلّ� بُِوجــوِدِه.

- الِفْعُل ِمْن َحْيُث التَّْعِدَيُة، َواللُّزوُم َنوْع�ِن، ُهم�: 

أْمعاِء الخاِوَيِة. الِفْعُل الّلازُِم: ُهَو الِفْعُل الَّذي َيْكَتفي بِفاِعِلِه، ِمْثَل: انَْتَصَر ال�أْسرى في َمْعَرَكِة ال�

الِفْعــل الُمَتَعــّدي: ُهــَو الِفْعــُل الَّــذي ل� َيْكَتفــي بِفاِعِلــِه، َبــْل َيَتَعــّداُه اإِلــى َمْفعــوٍل بِــِه، ِمْثــُل: اْســَتعاَد 
ــْعُب ُحقوَقــُه. الشَّ

ــِر النصــِب،  ــَد َضمائِ ــِل اأَح ــِر الِفْع آِخ ــُف لِ� ــّدي، نُضي ــلَّاِزِم، َوالُمَتَع ــِن: ال ــَن الِفْعَلي ــِز َبْي ــَدٌة:  لِلتَّْميي ف�ئِ

يــاً، مثــل: َســِمَع )َســِمَعُه(، َواإِْن لَــْم  ِن اْســَتقاَم اللَّْفــُظ َوالَمْعنــى كاَن الِفْعــُل ُمَتَعدِّ كالــكاِف، َوالَهــاِء، َفــاإِ

ــَر. ــُل الّضمي ــُل ل�ِزمــاً، مثــل: نََجــَح؛ ل� َيْقَب ــَتِقْم، كاَن الِفْع َيْس
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التَّْدريب�ُت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

: َنْسَتْخِرُج ِمَن الِفْقَرِة ال�آتَِيِة ال�أْفع�َل، ثُمَّ نَُصنُِّفه� اإلى ل�زٍِم َوُمَتَعدٍّ

آَن في الطَّريِق اإِلى الَبْيِت، َيْنمو في َصْدَرْيِهما َقَلٌق ُمْســَتِبدٌّ، َوالّســائُِق الَّذي َقدََّر ِحْرَصُهما َعلى  ُهما ال�  

َّــُه َيْعــرُِف َطريقــاً َفْرِعّيــاً ُيَجنُِّبُهما حاِجَز الَجْيــِش، َوالَمْراأةُ اْرتاَح بالُها لِْلِفْكــَرةِ، َوالرَُّجُل َبْعَد  أْول�ِد، قــاَل: اإِن لُْقَمــةِ ال�

َتــَردٍُّد اأشــاَر اإِلــى الّســائِِق اأْن َيْفَعــَل مــا ُيريــُد.

التَّْدريُب الثّ�ني:

نَُوظُِّف ُكلَّ فِْعٍل ِمَن ال�أْفع�ِل ال�آتَِيِة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإْنش�ئِن�:

اأسَتعيُن، نََجَح، عاَقَب، اأْحِفُر.

التَّْدريُب الثّ�لُِث:

ْعري، َوَنْسَتْخِرُج ِمْنُه َثلاَث ُجَمٍل فِْعِليٍَّة. َنعوُد اإِلى النَّصِّ الشِّ

التَّْدريُب الّراِبُع:

نُْعِرُب م� َتْحَتُه َخطٌّ فيم� َي�أْتي:

اأ-   َصلّى الطِّْفُل في الَمْسِجِد ال�أْقصى.

ب- َيتَّقي الُمْؤِمُن َربَُّه.
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الَبلاَغُة

ِعْلُم الَبديِع
ن�ُت اللَّْفِظيَُّة الُمَحسِّ

)الِجن�ُس(

ــواٍن  ــاِظ اأِو الَمعانــي بِاألْ ألَْف ــِن ال� ــُم َتْزيي ــُه ِعْل ــابَِقِة، اأنَّ ــَدِة الّس ــِع فــي الَوْح ــَم الَبدي ــا ِعْل ْفن   َعرَّ

ــناٍت  ــْجِع، َوالِجنــاِس، َوُمَحسِّ ــناٍت لَْفِظيَّــًة، َكالسَّ ، َتْشــَمُل ُمَحسِّ َبديَعــٍة ِمــَن الَجمــاِل اللَّْفِظــيِّ اأِو الَمْعَنــِويِّ

َوَغْيِرِهمــا. َوالُمقاَبَلــِة،  َكالطِّبــاِق،  َمْعَنِويَّــًة، 

آتَِيَتْيِن: نَْقَراأ اأْمِثَلَة الَمْجموَعَتْيِن ال�

الَمْجموَعُة ال�أولى:

قاَل تعالى: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ ڱ  ں        ں  ﴾  )الروم: ٥٥(- ١

لَْول� الَيميُن لََقبَّْلُت الَيميَن.- ٢

قاَل الّشاعُر اأبو َتّماٍم: - ٣
نَُّه         َيْحي� لَدى َيْحيى ْبِن َعْبِد اللِّه ماِن َفاإِ ما ماَت ِمْن َكَرِم الزَّ

الَمْجموَعُة الَث�نَِيُة:

 قاَل الّشاعُر خليل مطران:- ١
لِْلُمْسَتهاِم وِعْبَرٍة لِلّرائي يا لَلُغروِب َوما بِِه ِمْن َعْبَرٍة  

"اللُّهمَّ اآِمْن َرْوع�تِن�، واْسُتْر َعْوراتِن�".٢- 

أميُر عبد اللّه الفيصل:- ٣  قاَل الّشاعُر ال�
ْهَر اإْن َمرَّ بي          ِمْن َغْيِر اأن ُيْملا َفراُغ الُعُمْر وما اأَمرَّ الدَّ

ْيخ�ن(- ٤ لاُم: "الَخْيُل َمْعقوٌد في نَواصيها الَخْيُر اإِلى َيْوِم الِقياَمِة". )َرواُه الشَّ قاَل َعَلْيِه السَّ
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َنـَتــ�أمَّـُل

ْلنا اأْمِثَلَة الَمْجموَعِة ال�أولى، َوَجْدنا في كُلِّ ِمثاٍل َكِلَمَتْيِن ُمَتشابَِهَتْيِن في اللَّْفِظ، ُمْخَتِلَفَتْيِن  اإذا َتاأمَّ  
َتْيِن، َول� َيْخفى َعَلْينا اأنَّ َمْعناها في ال�أولى  ِل، جاَءْت َكِلَمُة )الّس�َعِة( َمرَّ أوَّ في الَمْعنى؛ َففي الِمثاِل ال�

َمِنيَُّة. ُهَو َيْوُم الِقياَمِة، َوفي الثّانَِيِة الّساَعُة الزَّ

َتْيِن، َفجاَءْت في ال�أولى بَِمْعنى الَقَسِم، َوفي          َوفي الِمثاِل الثّاني، َتَكرَّرْت َكِلَمُة )الَيميِن( مرَّ
الثَّانَِيِة بَمْعنى الَيِد الُيْمنى.

َتْيِن، َفجاَءْت في ال�أولى ِفْعلاً ُمضاِرعاً بَِمْعَنى          َوفي الِمثاِل الثّالِث، تَكرَّرْت َكِلَمُة )َيْحيى( مرَّ
َيعيُش، َوفي الثّانَِيِة اْسماً لَِعَلٍم ُهَو َيْحيى.

أْحُرِف،  ْلنا كُلَّ َكِلَمَتْيِن ِمّما َمضى، َوَجْدنَاُهما ُمَتطابَِقَتْيِن في اأْرَبَعِة اأْشياَء، ِهَي: َعَدُد ال� َواإِذا َتاأمَّ
َونَْوُعها، َوَتْرتيُبها، َوَحَرَكُتها، َوُمْخَتِلَفَتْيِن في الَمْعنى، َوهذا م� ُيَسّمى الِجن�َس التّ�مَّ.

ْلنا اأْمِثَلَة الَمْجموَعِة الثّانَِيِة، َوَجْدنا اأنَّ كُلَّ َكِلَمَتْيِن في كُلِّ ِمثاٍل، َقِد اْخَتَلَفتا في ُرْكٍن         َواإِذا َتاأمَّ
اللَّْفِظ،  في  َوَعْبَرة(  )ِعْبَرة،  َتشاَبَهْت  ِل  أوَّ ال� الِمثاِل  َففي  اأْكَثَر،  اأْو  أْرَبَعِة،  ال� الِوفاِق  اأْركاِن  ِمْن  واِحٍد 
أْحُرِف، َوَتْرتيِبها، َونَْوِعها. َولِكنَُّهما اْخَتَلفتا في َحَرَكِتها، واْخَتلَفتا في الَمْعنى؛ َحْيُث اتََّفَقتا في َعَدِد ال�

أْحُرِف، َواْخَتَلَفْت  اأّما َكِلَمتا )َرْوع�تِن�، َوَعْوراتِن�(، َفَقِد اتََّفَقتا في َثلاَثِة اأْوُجٍه، َواْخَتَلَفتا في َتْرتيِب ال�

أْحُرِف. وُيَسّمى  أْحُرِف، اأّما كلمتا )الَخْيِل والَخْيِر(، َفَقِد اْخَتلَفتا في نَوِع ال� ( في َعَدِد ال� ، َمرَّ َكِلَمتا )اأَمرَّ

أْرَبَعِة الِجن�َس النّ�قِِص اأْو َغْيَر التّ�مِّ.  أْركاِن ال� كُلُّ ِجناٍس اْخَتلَّ فيِه ُرْكٌن اأْو اأْكَثُر ِمَن ال�

 
َنْسَتْنِتُج

١- الِجن�ُس: ُهَو اأْن َتَتشاَبَه َكِلَمتاِن في اللَّْفِظ، َوَتْخَتِلفا في الَمْعنى. َوُهَو نَْوعان:
ــُرِف،  أْح ــَدُد ال� ــَي: َع ــِة )اأْركاٍن(، ِه ــي اأْرَبَع ــاِن ف ــِه اللَّْفظ ــَق في ــا َتطاَب ــَو م ــ�ُس التّــ�مُّ: َوُه - الِجن

َونَْوُعهــا، َوَتْرتيُبهــا، َوَحَرَكُتهــا، َواْخَتَلَفــا فــي الَمْعنــى.

أْرَبَعِة. أْركاِن ال� - الِجن�ُس النّ�قُِص، اأْو َغْيُر التّ�مِّ: ُهَو ما اْخَتلَّ فيِه اللَّْفظاِن في ُرْكٍن اأو اأْكَثَر من ال�

٢- القيَمُة الَفنِّيَُّة لِْلِجن�ِس: ُيضفي َعلى الَكلامِ نََغَمًة موسيِقيًَّة ُمَتجانَِسًة، َفَتزيُد َوْقَع الُجَمِل َحلاَوًة َواأنْغاماً.
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َف�ئَِدٌة:
· ل� ُيْعَتدُّ بـِ )ال( التَّْعريِف في الَْكِلَمَتْيِن الُمَتجانَِسَتْيِن.	
· ْمــلاِء ل� ُيْخــِرُج الَكِلَمَتْيــِن ِمــَن الِجنــاِس مــا داَمتــا َقــْد َتشــاَبَهتا فــي اللَّْفــِظ واْخَتَلَفتــا 	 ال�ْخِتــلاُف فــي ال�إِ

فــي الَمْعنــى، )َيْحيــا، َيْحيى(.
· ل� ُيسّمى ما َبْيَن الَكِلَمَتْيِن ِجناساً اإِلّ� َبْعَد اْستيفاِء التَّشاُبِه في النُّْطِق وال�ْخِتلاِف في الَمْعنى.	

َتْدريٌب:

ُد نَْوَعُه: آتَِيِة، ثُمَّ نَُحدِّ أْمِثَلِة ال� نَْسَتْخِرُج الِجناَس ِمَن ال�
)اْبُن الَوْردي(- ١ يا لَيالي الَوْصِل عودي       َواْجَمعينا اأْجَمعينا      
 قاَل َمعروُف الرُّصافيُّ في اإِنْشاِء الَمدارِس:- ٢

ل� َتْجَعلوا الِعْلَم فيها كُلَّ غاَيِتُكمْ      َبْل َعلِّموا الَنْشَء ِعْلماً ُيْنِتُج الَعَملا
 قاَل ابُن الفاِرِض:- ٣

ٍم بَِشقاِء َهّلا نَهاَك نُهاَك َعْن لَْوِم اْمِرئٍ   لَْم ُيْلَف َغْيَر ُمَنعَّ
َدواُم الحاِل ِمَن الُمحاِل.- ٤

ْملاُء  ال�إِ

َطِة ٌة في ِكت�َبِة الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ ح�ل�ٌت خ�صَّ
ــُب بِالنََّظــِر اإِلــى َحَرَكِتهــا، َوَحَرَكــِة مــا  ــَطَة تُْكَت ــَزَة الُمَتَوسِّ ــابَِقِة اأنَّ الَهْم ــا فــي الَوْحــَدِة السَّ َتَعلَّْمن  
ــِة  ــِس الَحَرَك ــْن ِجْن ــْرٍف ِم ــى َح ــَزُة َعل ــُم الَهْم ــوى، َفُتْرَس أْق ــُة ال� ــْرِف الَحَرَك ــَم الَح ُد َرْس ــدِّ ــا، َوُيَح َقْبله
ــَطِة َتْخــُرُج َعــْن هــِذِه القاِعــَدِة، َوهــذا  ــًة فــي ِكتابــِة الَهْمــَزِة الُمَتَوسِّ أْقــوى، َغْيــَر اأنَّنــا نَِجــُد حــال�ٍت خاصَّ ال�

ــَياأْتي. ــا َس ُحُه فيم ــُنَوضِّ ــا َس م

َطِة فيه�: َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ َرْسَم الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ
١- الِقراَءُة ِمْفتاُح الَمْعِرَفِة.

ــا كاَن  ــِة، َوم ــَرِة النَِّديَّ ْه ، والزَّ ــدِّ ــِل الُمِج ــاِة لِْلعاِم ــُة الَحي ــْوَءِك َدْفَق ــِرَقُة، اإِنَّ َض ــْمُس الُمْش ــا الشَّ ٢- اأيَُّته
ــي اأْوصــاِل َكســوٍل. ــاَة ف ــَث الَحي لَِيْبَع
ُة الُمَتقاِعديَن. ٣- َكرََّمِت الَهْيَئُة الُمْخَتصَّ



٣١

ْلنــا َرْســَم الَهْمــَزِة فــي َكِلمــاِت )الِقــراَءُة، َضــْوَءِك، الَهْيَئــُة(، َوَجْدنــاه ل� َيْخَضــُع لَِقواِعــِد  اإِذا َتاأمَّ  

ــراَءُة( َمْفتوَحــًة، َوجــاَء  ــِة )الِق ــَزُة فــي َكِلَم ِل، جــاَءِت الَهْم أوَّ ــاِل ال� ــَطِة. َففــي الِمث ــَزِة الُْمَتَوسِّ َرْســِم الَهْم

ــْطِر، َوَســَبُب  هــا َوْفــَق القاِعــَدِة اأْن تَُكَتــَب َعلــى األـِـٍف، َولِكنَّهــا كُِتَبــْت َعلــى السَّ مــا َقْبَلهــا ســاِكناً، َوَحقُّ

ــاً.  ــَك اأنَّ الّســاِكَن الَّــذي جــاَء َقْبَلهــا كاَن األِف ذلِ

ــِة )َضــْوَءِك( َمْفتوَحــًة، َوجــاَء مــا َقْبَلهــا َحــْرٌف  ــَزُة فــي َكِلَم ــاِل الثّانــي، جــاَءِت الَهْم َوفــي الِمث  

ــْطر؛ َوَســَبُب ذلِــَك اأنَّ  هــا اأْن تُْرَســَم َعلــى األِــٍف، ولِكنَّهــا كُِتَبــْت َعلــى السَّ ســاِكٌن، َوكاَن ِمــْن َحقِّ

َقْبَلهــا كاَن واواً.  ـذي جــاَء  الَـّ الّســاِكَن 

ــْرٌف  ــا َقْبَلهــا َح ــًة، َوجــاَء م ــُة( َمْفتوَح ــِة )الَهْيَئ ــي َكِلَم ــَزُة ف ــِث، جــاَءِت الَهْم ــاِل الثّالِ ــي الِمث َوف  

هــا اأْن تُْرَســَم َعلــى األـِـٍف، ولِكنَّهــا كُِتَبــْت َعلــى نَْبــَرٍة؛ َوَســَبُب ذلـِـَك اأنَّ الّســاِكَن  ســاِكٌن، َوكاَن ِمــْن َحقِّ

ــاًء.  ــا كاَن ي ــاَء َقْبَله ــذي ج الَّ

َنْسَتْنِتُج

ْطِر، ِمْثَل: َعباَءٍة.- ١ َطُة َمْفتوَحًة َبْعَد األٍِف؛ كُِتَبْت َعلى السَّ اإِذا جاَءِت الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

ْطِر، ِمْثَل: ُمروَءٍة.- ٢ َطُة َمْفتوَحًة َبْعَد واٍو؛ كُِتَبْت َعلى السَّ اإِذا جاَءِت الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

َطُة َمْفتوَحًة َبْعَد ياٍء؛ كُِتَبْت َعلى نَْبَرٍة، ِمْثَل: َمشيَئٍة.- ٣ اإِذا جاَءِت الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

َتْدريٌب:

نَُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِة الَهْمَزِة َعلى الّصوَرِة الَّتي َوَرَدْت فيها فيما َياأْتي:

، بيَئٌة. ِمئاٌت، َبراَءٌة، نُبوَءٌة، َماأَْكَلٌة، لَُؤيٌّ



٣٢

الَخطُّ

ْقَعِة: َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتَِي َمرَّتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّتْيِن ِبَخطِّ الرُّ

 )اأبو العتاهية(

التَّْعبيُر

َتْحليُل الِفْقَرِة
ــٌة لَهــا  ــَرٌة تامَّ ــُب ِمْنهــا ِفْق ــي َتَتَركَّ ــِر الَّت ــِد الَعناِص ــاِدروَن َعلــى َتْحدي ــا ق ــي اأنَّن ــَرِة َيْعن ــُل الِفْق َتْحلي  

َمْعنــى، َوَمْعِرَفُتنــا بِهــِذِه الَعناِصــِر تُســاِعُدنا َعلــى َفْهــِم الِفْقــَرِة، َوُمحاكاتِهــا بِِفْقــراٍت نَْكُتُبهــا ِمــْن اإِنْشــائِنا.

ريَقَة الُمْقَتَرَحَة لَِتْحليِله�: َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، ثُّم َنَت�أمَُّل الطَّ

ــٍة ِمــَن  ــُه فــي حالَ ــلاِف اآثــاٌر َســْلِبيٌَّة َخطيــرٌة، ِمْنهــا: اْســِتكانَُة الُمْجَتَمــِع، َوُدخولُ ــرُِّق َوال�ْخِت لِلتََّف  

أْمــُر الَّــذي َيَتَرتَّــُب َعَلْيــِه َتْجِزئَــُة الُمْجَتَمِع  التََّفــكُِّك َوال�نِْهيــاِر، َواْسِتْســلاُمُه لِحالَــٍة ِمــَن التَّنــاُزِع الَبغيــِض، ال�

َوانِْقســاُمُه، َوَتْشــجيُع الَعــُدوِّ لَِيْعَبــَث بـِـِه بَِشــتّى الَوســائِِل، حينئــٍذ َتَتَوقَّــُف َمســيَرُة الَعَمــِل َوالِبنــاِء، َونَْدُخــُل 

ــِه، َوُهــَو َوْحَدتُنــا. ــزُّ بِ يــاِع؛ لَِنْخَســَر اأْثَمــَن مــا نَْعَت ــٍة ِمــن الَفْوضــى َوالضَّ فــي حالَ



٣٣

الَخطُّ

ْقَعِة: َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتَِي َمرَّتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّتْيِن ِبَخطِّ الرُّ

 )اأبو العتاهية(

التَّْعبيُر

َتْحليُل الِفْقَرِة
ــٌة لَهــا  ــَرٌة تامَّ ــُب ِمْنهــا ِفْق ــي َتَتَركَّ ــِر الَّت ــِد الَعناِص ــاِدروَن َعلــى َتْحدي ــا ق ــي اأنَّن ــَرِة َيْعن ــُل الِفْق َتْحلي  

َمْعنــى، َوَمْعِرَفُتنــا بِهــِذِه الَعناِصــِر تُســاِعُدنا َعلــى َفْهــِم الِفْقــَرِة، َوُمحاكاتِهــا بِِفْقــراٍت نَْكُتُبهــا ِمــْن اإِنْشــائِنا.

ريَقَة الُمْقَتَرَحَة لَِتْحليِله�: َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، ثُّم َنَت�أمَُّل الطَّ

ــٍة ِمــَن  ــُه فــي حالَ ــلاِف اآثــاٌر َســْلِبيٌَّة َخطيــرٌة، ِمْنهــا: اْســِتكانَُة الُمْجَتَمــِع، َوُدخولُ ــرُِّق َوال�ْخِت لِلتََّف  

أْمــُر الَّــذي َيَتَرتَّــُب َعَلْيــِه َتْجِزئَــُة الُمْجَتَمِع  التََّفــكُِّك َوال�نِْهيــاِر، َواْسِتْســلاُمُه لِحالَــٍة ِمــَن التَّنــاُزِع الَبغيــِض، ال�

َوانِْقســاُمُه، َوَتْشــجيُع الَعــُدوِّ لَِيْعَبــَث بـِـِه بَِشــتّى الَوســائِِل، حينئــٍذ َتَتَوقَّــُف َمســيَرُة الَعَمــِل َوالِبنــاِء، َونَْدُخــُل 

ــِه، َوُهــَو َوْحَدتُنــا. ــزُّ بِ يــاِع؛ لَِنْخَســَر اأْثَمــَن مــا نَْعَت ــٍة ِمــن الَفْوضــى َوالضَّ فــي حالَ

ِعْنَد َتْحليِل هِذِه الِفْقَرِة، نَِجُد ما َياأْتي:  

ْلِبيَُّة لِلتََّفرُِّق َوال�ْخِتلاِف.  آثاُر السَّ ١- لِهِذِه الِفْقَرِة فِْكَرٌة اأس�ِسيٌَّة ع�مٌَّة، َوِهَي: ال�

أولــى فــي بِداَيــِة الِفْقــَرِة الّســابَِقِة )لِلتََّفــرُِّق َوال�ْخِتــلاِف اآثــاٌر  ــُة: َوِهــَي الُجْمَلــُة ال� ٢- الُجْمَلــُة الِمفت�ِحيَّ
َســْلِبيٌَّة َخطيــَرٌة(.

ــِة  ــِة: َتاأْتــي هــِذِه الُجَمــُل لِ�إِضاَفــِة َعناِصــَر لِْلُجْمَلــِة الِمْفتاِحيَّ ٣- الُجَمــُل الّداِعَمــُة لِْلُجْمَلــِة الِمْفت�ِحيَّ
ــُرها، َول� ُبــدَّ ِمــْن ُملاَحَظــِة اأنَّ هــِذِه الُجَمــَل َتاأْتــي ِمــْن ِخــلاِل َطــْرِح اأْســِئَلٍة ُمناِســَبٍة  ُحهــا َوتَُفسِّ تَُوضِّ

ــِة، ِمْثــَل:  تُْشــَتقُّ ِمــْن ُجْمَلــِة الِفْقــَرِة الِمْفتاِحيَّ
- ما اآثاُر التََّفرُِّق َوال�ْخِتلاِف؟ 

آثاُر على الُمْجَتَمِع؟  - َكْيَف َسُتَؤثِّر هِذِه ال�

- ماذا َسَيْسَتفيُد الَعُدوُّ ِمْن هذا التََّفرُِّق؟ 

ْغــلاِق الِفْقــَرِة، َوالَبــْدِء بِِفْقــَرٍة َجديــَدٍة. َوفــي ِفْقَرتِنــا الّســابَِقِة  4- الُجْمَلــُة الِخت�ِميَّــُة )النَّتيَجــُة(: َتاأْتــي لِ�إِ
يــاِع، لَِنْخَســَر اأْثَمــَن مــا نَْعَتــزُّ بِــِه، َوُهــَو  ــٍة ِمــَن الَفْوضــى َوالضَّ ــُة ِهــَي: َونَْدُخــُل فــي حالَ الُجْمَلــُة الِختاِميَّ

َوْحَدتُنــا.

ــَرًة ُمَتماِســَكًة  ــُط الُجَمــَل؛ لُِتَشــكَِّل ِفْق ــٍط ُمناِســَبٍة َتْربِ ولََعلَّنــا ل�َحْظنــا ُهنــا حاَجَتنــا اإِلــى اأَدواِت َرْب  

ُة ُصــَوٍر  ُمَترابَِطــًة ذاَت َمْعنــى، َوهــِذِه الرَّوابـِـُط تَُشــكُِّل الَعمــوَد الِفَقــِريَّ فــي بِنــاِء الِفْقــَرِة، َولِهــِذِه الرَّوابـِـِط ِعــدَّ

ــَك(. ــًة لِذلِ ــَك، نَتيَج ــْن ذلِ ــْن، َفْضــلاً َع ، لِك ــمَّ ــاِل ل� الَحْصــِر: )َو، ثُ ــبيِل الِمث َواأْشــكاٍل، ِمْنهــا َعلــى َس

ــِة، َوُجْمَلِتهــ� الِمْفت�ِحيَّــِة، ثـُـمَّ نُضيــُف َلهــ�  َنْقــَراأ الِفْقــَرَة ال�آتَِيــَة، ثـُـمَّ نَُحلُِّلهــ� اإِلــى: فِْكَرتِهــ� الع�مَّ

ُجَمــلاً داِعَمــًة، َوُجْمَلــًة ِخت�ِميَّــًة:

مــاٌت اأساِســيٌَّة َتْفــِرُض نَْفَســها، ِمْنهــا: اللَُّغــُة، والّديــُن، َوالتُّراُث،  "َولِْلَوْحــَدِة َبْيــَن اأْفــراِد الَوَطــِن ُمَقوِّ  

مــاٌت ل� ُيْمِكــُن اأْن َيْغُفــَل َعْنهــا اإِلّ�  ِم َوالَمصيــِر، َوهــِذِه ُمَقوِّ َوالتّاريــُخ، َوالعــاداُت، َوالتَّقاليــُد، َوَوْحــَدُة الــدَّ

ــُه الُجنــوُن، َواْسَتْســَلَم لُِســْلطاِن الَجْهــِل، َوَشــْيطاِن الطََّمــِع". ــْن اأصاَب َم
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؟
آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ك�ُء(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )الذَّ

. َة الَّتي عالََجها النَّصُّ ُح الِفْكَرَة العامَّ نَُوضِّ

نْساِن. أْزماِت الَّتي َتْعِصُف بِال�إِ كاِء بِال� نَُبيُِّن َعلاَقَة الذَّ

. كاِء التَّْقليِديِّ َر الَّذي َطَراأ َعلى َمْفهوِم الذَّ نَْسَتْعِرُض التََّطوُّ

كاِء. أْسباَب الَّتي َدَفَعِت الُعَلماَء اإِلى َتْوسيِع َمْفهوِم الذَّ ُح ال� نَُوضِّ

كاِء فائُِق القيَمِة، نُناِقُش ذلَِك. ِع الذَّ الَقْوُل بَِتَنوُّ

أولــى،  (، نَْكُتــُب ُمــراِدَف ال� ــُة، الِمَحــكُّ ألَْمِعيَّ آتَِيتــاِن: )ال� ــصِّ الَكِلَمتــاِن ال� َوَرَد فــي النَّ
ــُف الثّانَِيــَة فــي ُجْمَلــٍة ُمفيــَدٍة. َونُوظِّ

. نَْسَتْنِتُج َدْرَسْيِن َتَعلَّْمناُهما ِمَن النَّصِّ

ال�ْسِتم�ُع:

الَوْحَدُة الثّ�لَِثُة

ِصن�َعُة النَّج�ِح َوَتج�ُوُز الَفَشِل
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ِصن�َعُة النَّج�ِح َوَتج�ُوُز الَفَشِل

)نصر الّدين الّزبير، بتصّرف(

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، َتنـاوَل فـي هـذا المقـاِل رسـالًة تربويـًة تتعلّـُق  نصـر الّديـن الّزبيـر كاتـٌب سـودانِيٌّ  

بهاجـِس التفـّوِق الدراسـيِّ الّـذي يـؤرُِّق الوالديـِن منُذ دخوِل ابنِهما المدرسـَة، وُيبِرُز حجَم 

الّضغوطـاِت الّتـي تقـُع علـى الطالـِب مَن الوالديِن؛ لتلبيـِة رغبِتهما بتفّوِقِه، وما يترتُّب على 

ُم الكاتُب مفارقًة  تدنّـي التّحصيـِل مـن ُحكـٍم قـاٍس عليِه عندما ُيتََّهُم بالغباِء والفشـِل، وُيَقدِّ

مـن خـلاِل استشـهادِه بقّصـِة نجـاِح اأديسـون الذي طردتُه المدرسـُة؛ بحجِة الغبـاِء، لكنُّه 

نيا.  ـِه اإلـى عالـٍم عظيـٍم مـلاأِت اختراعاتُـُه الدُّ َل بفضـِل توجيهـاِت اأمِّ تحـوَّ



٣٦

ِعْنَدما عاَد )توماس اأديسون(، َوُهَو ِطْفٌل َصغيٌر اإِلى َبْيِتِه،   

ِه: هِذِه رِسالٌَة لَِك ِمْن اإِداَرِة الَمْدَرَسِة. أمِّ قاَل لِ�

 ، َغَمَرْت َبريَق َعْيَنْيها الدُّموُع، َوِهَي َتْقَراأ لَُه: "اْبُنِك َعْبَقرِيٌّ  

َوالَمْدَرَسُة َصغيَرةٌ َعلى قُْدراتِِه؛ َعَلْيِك اأْن تَُعلِّميِه في الَبْيِت".
َل اإِلى  َنواُت، َوتُُوفَِّيْت اأمُّ اأديسون، الَّذي َتَحوَّ َمرَِّت السَّ  

أيّاِم، َوُهَو َيْبَحُث  . َوفي اأَحِد ال� اأْعَظِم ُمْخَتِرٍع في التّاريِخ الَبَشِريِّ

ها:"اْبُنِك َغِبيٌّ ِجّداً، َفِمْن  في ِخزانَِة والَِدتِِه، َوَجَد ِرسالًَة كاَن نَصُّ

َصباِح الَغِد لَْن نُْدِخَلُه الَمْدَرَسَة". َبكى اأديسون لِساعاٍت َطويَلٍة، 

ثُمَّ َكَتَب في َدْفَتِر ُمَذكِّراتِِه:

َل اإِلى  "اأديسون كاَن ِطْفلاً َغِبّياً، َولِكْن بَِفْضِل َوالَِدتِِه الرّائَِعِة َتَحوَّ

. َكثيٌر ِمَن الفاِشليَن ُهْم اأْشخاٌص لَْم ُيْدرِكوا قُْرَبُهْم ِمَن النَّجاِح  َعْبَقِريٍّ

ِعْنَدما َقرَّروا ال�نِْسحاَب".
أْولَِويّاِت الَّتي ُيَفكُِّر فيها الوالِداِن  ُق ِمَن ال� ُيَعدُّ النَّجاُح َوالَتَفوُّ  
ِل ل�لِْتحاِقِه بِالَمْدَرَسِة،  أوَّ ِعْنَد ُدخوِل اْبِنِهما الَمْدَرَسَة، َفُمْنُذ اليْوِم ال�
ِمَن  الطََّلباِت  قائَِمُة  َوَتْكثُُر  التَّْوجيهاُت،  ُد  َوَتَتَعدَّ أْحلاُم،  ال� َتْبَداأ 
ْر في  أْهِل: ل� تُْكِثْر ِمْن ُمشاَهَدِة التِّْلفازِ، ل� َتْسَهْر َطويلاً، ل� َتَتاأخَّ ال�
اللَِّعِب َمَع رِفاِقَك، اْفَتْح كُُتَبَك، َواْدُرْس، ماذا َتَعلَّْمَت في الَمْدَرَسِة 
الَيْوَم؟ ما واِجباتَُك الَمْدَرسيَُّة لَيْوِم َغٍد؟... َوَكاأنَّ كُلَّ ما َيَتَرتَُّب 
راَسُة َوالُمذاَكَرُة، َوَعَلْيِه اأْن َيْنسى كُلَّ ما  َعلى الطّالِِب ِفْعلُُه ُهَو الدِّ
َل اْهِتماماتِِه كُلَّها َوِهواياتِِه  ، وُيَرحِّ راِسيِّ َعدا َذلَِك ِخلاَل العاِم الدِّ
ْيِف، َوما َعلى هذا الطّالِِب الِمْسكيِن ِسوى  ال�أْخرى اإِلى َفْصِل الصَّ

. راِسيِّ ِق الدِّ ال�ْجِتهاِد ِمْن اأْجِل َتْحصيِل التََّفوُّ

أَمِل الَّتي ُيصاُب بِها الوالِداِن،  َولَُكْم اأْن َتَتَخيَّلوا ِمْقداَر َخْيَبِة ال�  
حيَن َيْعَلماِن اأنَّ فِْلَذَة َكِبِدِهما َضعيُف التَّْحصيِل، ِعْنَدها َتكوُن 
َهذا  ِدماِغ  لَِحْشِو  الَحثيَثُة  الُمحاول�ُت  َوَتْبَداأ  الَبْيِت،  الكارَِثُة في 

الَعْبَقُر: َمْوِضٌع َتْزُعُم الَعَرُب 

، َوَقْد  اأنَُّه ِمْن اأْرِض الِجنِّ

بوا  نََسبوا اإِلَْيِه كُلَّ َشْيٍء َتَعجَّ

ِمْن ِحْذِقِه، اأْو َجْوَدِة َصْنَعِتِه 

. تِِه، َفقالوا: َعْبَقِريٌّ َوقُوَّ

ُر.  ُل َوُيَؤخِّ ُل: ُيَؤجِّ ُيَرحِّ

الِفْلَذة: الِقْطَعُة ِمَن الَكِبِد. 

ل�لَِة  أْكباِد للدِّ َوَتاأْتي اأْفلاُذ ال�

أْبناِء. َعلى ال�

الِقراَءُة:
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الِمْسكيِن بِالَمْعلوماِت َعلى اْخِتلاِفها، َوُيْصِبُح الَبْيُت َمَحّجاً لِْلُمَدرِّسيَن 
الُخصوِصّييَن، َوَتَتضاَفُر ُجهوُد الوالَِدْيِن َوَمْن َحْولَُهما ِمْن اأْجِل النُّهوِض 
كُلُّها بِالَفَشِل،  بُِمْسَتوى هذا الطّالِِب، َفتوَضُع ُخَطٌط َوِدراساٌت َتبوءُ 
أْبصاُر َعْن  َبْعَدها يوَضُع هذا الطّالُِب َعلى قائَِمِة ُمَتَدنّي التَّْحصيِل، َوَتْعمى ال�
َمواِهِبِه ال�أْخرى، وُيْطَرُد الَولَُد ِمْن َجنَِّة اأَبَوْيِه، وُيْحَرُم ثِماَر َعْطِفِهما، َوَيْنسى 
يجابِيََّة ال�أْخرى  الوالِداِن اأْن َيَتساَءل�: َكْيَف لَُهما اأْن َيْسَتْنِهضا الطّاقاِت ال�إ
الكاِمَنَة في اْبِنِهما )الفاِشِل ِدراِسّياً(؟ َوَكْيَف لَُهما اأْن ُيَعزِّزا ُمباَدراِت الَخْلِق 

ْبداِع فيِه؟ وال�إِ

هِذِه والَِدُة الُمْخَتِرِع الَعظيمِ )اأديسون( لَْم َتْبِك نائَِحًة َعَلْيِه، ِعْنَدما   

َوَصَلْتها رِسالَُة الَمْدَرَسِة الَّتي َتتَِّهُم اْبَنها بِالَغباِء وَالَبلاَدِة، َبْل َشدَّْت َعلى 

َل  ْبداِعيَِّة ال�أْخرى بُِكلِّ َمَحبٍَّة َوَحناٍن؛ َوَهَكذا َتَحوَّ َيَدْيِه، َواآَمَنْت بُِقْدراتِِه ال�إِ

هذا التََّبلُُّد الدِّراِسيُّ اإِلى َعْبَقِريٍَّة َفذٍَّة، َتَبدَّْت في ال�ْخِتراعاِت الَّتي َتجاَوَزْت 

، الَّذي اأَتْت ِفْكَرتُُه  األَْف اْخِتراٍع، َيَتَصدَُّرها اْخِتراُع الِمْصباِح الَكْهُربائِيِّ

ْوِء في اأْثناِء ِعلاِجها.  ديِد، َوحاَجِة الطَّبيِب اإِلى الضَّ َعِقَب َمَرِض والَِدتِِه الشَّ

َوهَكذا، ِمْن َقْلِب الِمْحَنِة َوالَماأْساِة، َيْعَمُل الَعْقُل الج�ِمُح َعلى َتْمزيِق 

الَمع�ييِر القائَِمِة، َوَيْبَداأ بِالتَّْفكيِر لِ�إيجاِد َحلٍّ لَِماأساٍة َقْد َتكوُن َشْخِصيًَّة، 

لِكنَّها في الُمقابِِل حاَجُة الَبَشِريَِّة كُلِّها. 

ِل اإِلى اْخِتراِع الِمْصباِح َيُعدُّ التَّجاِرَب  كاَن )اأديسون( َقْبَل الَتَوصُّ  

الفاِشَلَة الَّتي فاَقْت )١٨٠٠( َتْجِرَبٍة َغْيَر ُمْكَتِمَلِة النَّجاِح، َتَعلََّم ِمْنها 

َوَتْجِرَبٌة، َوُهَو  َيْبني َعَلْيها َتْجِرَبًة ل�ِحَقًة، فالَفشُل فُْرَصٌة  َقواِعَد ثابَِتًة 

َهزيَمٌة ُمَؤقََّتٌة َتقوُدَك اإِلى فَُرِص النَّجاِح.

، َتِجـُد  راِسـيَّ لََعـلَّ كُلَّ والِـَدٍة َتْلَمـُس فـي ِطْفِلهـا الَفَشـَل الدِّ  

ـِة )اأديسـون(؛ لُِتـْدِرَك اأنَّ ُهنـاَك طاقـاٍت اإِْبداِعيَّـًة كاِمَنًة  َعزاَءهـا فـي ِقصَّ

فـي كُلِّ ِطْفـٍل، َولِكـْن ل� ُبـدَّ ِمـْن اإِْعطائِِه الّداِفَع الـلَّاِزَم، َوالثَِّقَة الَكبيَرَة 

ِم في  ْخراِجهـا، َفـلا تُْرِغـُم ِطْفَلهـا َعلـى ال�نِْسـحاِب ِمْن َمسـيَرِة التََّقدُّ ل�إِ

الَحيـاِة؛ َفالنَّجـاُح َقـْد َيْنَتِظـُرُه فـي َمَحطّـاٍت اأَخـَر.

َتبوُء: َتْرِجُع.

ُز: ُيَقّوي.  ُيعزِّ

الَبلاَدُة: ِضدُّ الذَّكاِء. 

الجاِمُح: الُمْنَدِفُع.

الَمعاييُر: ُمْفَرُدها الِمْعياُر، 
َوُهَو الِمْكياُل اأِو الميزاُن، 

أُسُس  والَمْقصوُد ُهنا ال�
والَقواِعُد.



٣٨

الَفْهُم وال�ْستيع�ُب

حيَحِة فيم� َي�أْتي:- ١ ج�َبِة الصَّ َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

اأ- الِفْكَرُة الع�مَُّة الَّتي ُين�قُِشه� الَمق�ُل ِهَي:
اْخِتراعاُت اأديسون َكثيَرٌة.- ١

أمِّ َعلى َغباِء اأديسون.- ٢ ُحْزُن ال�

ِه.- ٣ أمِّ ديُد لِ� ُحبُّ اأديسون الشَّ

أَمِل.- ٤ النَّجاُح َيْعني َتجاُوَز الَفَشِل، دوَن ُخْسراِن ال�

ب- تُْسِهُم ال�أْسَرُة في اإِْنج�ِح الّط�لِب ِبـ:
اإِْحضاِر الُمَدرِّسيَن الُخصوِصّييَن. - ١

اْسِتْنهاِض الُقْدراِت الكاِمَنِة فيِه.- ٢

َمْنِعِه ِمَن ال�لِْتقاِء بِاأْصِدقائِِه. - ٣

ل�ِل.- ٤ ِحْرمانِِه ِمَن الدَّ

م�ِت الَفنِّيَِّة لِلَمق�ِل: ج- ِمَن السِّ

ناِت الَبديِعيَِّة.١-   ُشيوُع الُمَحسِّ

 َكْثَرُة ال�ْقِتباِس ِمَن الُقْراآِن الَكريِم.٢- 

 -٣.  الَمْيُل اإِلى التَّْعقيِد اللَّْفِظيِّ

ْمتاُع.٤-  ْقناُع وال�إِ  ال�إِ

م� َمْضموُن الرِّس�َلِة الَّتي اأْرَسَلْته� اإِداَرُة الَمْدَرَسِة اإِلى اأمِّ اأديسون؟- ٢

ُح اأَثَر اأمِّ اأديسون في َنج�ِح اْبِنه�.- ٣ نُوضِّ

َمُه اأديسون اإِلى الَبَشِريَِّة؟ - ٤ م� اأْبَرُز اْخِتراٍع َقدَّ

ْنج�زِ اأَهمِّ اخِتراٍع َلُه؟- ٥ َكْم َعَدُد التَّج�رِِب َغْيِر الُمْكَتِمَلِة الَّتي اأْجراه� اأديسون لِ�إ

١

٢

٣

٤

٥



٣9

الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل

َنْسَتْنِتُج َثلاَثَة ُدروٍس َتَعلَّْمن�ه� ِمْن َشْخِصيَِّة اأديسون.

ــُل ِمــْن َدورِ  َقــْد َيْفَهــُم َبْعُضنــ� ِمــَن النَّــصِّ اأنَّ التَّركيــَز َعلــى َدْورِ ال�أمِّ فــي النَّجــ�ِح، ُيَقلِّ
ــُن اآراَءنــ� فــي هــذا. ال�أِب فــي ذلِــَك، نَُبيِّ

ُمه� في الَمْوقَِفْيِن ال�آتَِيْيِن: َنْذُكُر النَّصيَحَة الَّتي نَُقدِّ

راِسيَِّة. اأ-   َقرََّر طالٌِب َتْرَك الَمْدَرَسِة؛ بَِسَبِب َتَدنّي َتْحصيِلِه في َبْعِض الَموادِّ الدِّ

راِسيَِّة. َنِة الدِّ ب- اأمٌّ َتْحِرُم اْبَنها ِمَن اللَِّعِب َطواَل السَّ

ُح َجم�َل التَّْصويِر في الِعب�َرَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن: نُوضِّ

موُع. اأ ـ   َغَمَرْت َبريَق َعْيَنْيها الدُّ

ب ـ َيْعَمُل الَعْقُل الجاِمُح َعلى َتْمزيِق الَمعاييِر القائَِمِة.

ُكلُّ ِطْفٍل َيْمَتِلُك ط�َقًة اإيج�ِبيًَّة، نُن�قُِش ذلَِك.

َنْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ م� َيتَِّفُق َوَمْعنى الَبْيِت الِشْعِريِّ ال�آتي:

)اأحمد رامي( ُمْنُذ نادى الَبشيُر بِالميلاِد    أماني   َقْد َعَقْدنا َعَلْيَك كُلَّ ال�  

الـلُّـَغـُة

ْرشاِد اأْحياناً، َفَنقوُل ناِصحيَن:  أْمُر اأْسلوباِن لَُغِويّاِن، ُيْسَتْخَدماِن لَِتْقديِم النُّْصِح، َوال�إِ النَّْهُي َوال�  

ِحِك.     اْضَحْك في الَوْقِت الُمناِسِب. اأ ـ   ل� تُْكِثْر ِمَن الضَّ

ْخِصيَِّة. ب ـ ل� تُْهِمْل نَظاَفَة ِجْسِمَك.    حاِفْظ َعلى نَظاَفِتَك الشَّ

١

٢

٣

٤

٥

٦



٤٠

َتْطبيٌق

أْمِر، َوِمثالَْيِن َعلى اأْسلوِب النَّْهِي. ، َونَْسَتْخِرُج ِمثالَْيِن َعلى اأْسلوِب ال� اأ-   نَعوُد اإِلى النَّصِّ

ْرشــاِد لَِشــْخٍص ُيْكِثــُر  ًة اأْخــرى؛ لَِتْقديــِم النُّْصــِح وال�إِ أْمــِر َمــرًَّة، َوصيَغــَة النَّْهــِي َمــرَّ ب- نَْســَتْخِدُم صيَغــَة ال�
ديــِق. ِمــْن ِعتــاِب الصَّ

الَقواِعُد

ُصَوُر الف�ِعِل

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َوَنَت�أمَُّل الُمن�َقَشَة الَّتي َتليِه:

 . َل اإِلــى اأْعَظــِم ُمْخَتــِرٍع فــي التّاريــِخ الَبَشــِريِّ ــَنواُت، َوتُُوفَِّيــْت اأمُّ اأديســون، الَّــذي َتَحــوَّ َمــرَِّت السَّ  

هــا: "اْبُنــِك َغِبــيٌّ ِجــّداً، َفِمــْن  أيـّـاِم، َوُهــَو َيْبَحــُث فــي ِخزانَــِة والَِدتـِـِه، َوَجــَد ِرســالًَة كاَن نَصُّ َوفــي اأَحــِد ال�

ــْن نُْدِخَلــُه الَمْدَرَســَة". َبكــى اأديســون لِســاعاٍت َطويَلــٍة، ثُــمَّ َكَتــَب فــي َدْفَتــِر ُمَذكِّراتِــِه:  َصبــاِح الَغــِد لَ

. َكثيــٌر ِمــَن الفاِشــليَن ُهــْم  َل اإِلــى َعْبَقــِريٍّ ائَِعــِة َتَحــوَّ "اأديســون كاَن ِطْفــلاً َغِبّيــاً، ولِكــْن بَِفْضــِل َوالَِدتـِـِه الرَّ

ــْم ُيْدِركــوا قُْرَبُهــْم ِمــَن النَّجــاِح ِعْنَدمــا َقــرَّروا ال�نِْســحاَب". اأْشــخاٌص لَ

َنـَتــ�أمَّـُل

ــلاً  ــاً، وفاِع ــلاً اإِْن كاَن ل�ِزم ــاُج فاِع ــَل َيْحت ــا اأنَّ الِفْع ــُة، َول�َحْظن ــُة الِفْعِليَّ ــابِقاً الُجْمَل ــا س ــرَّ بِن َم  

يــاً. ُمَتَعدِّ كاَن  اإِْن  بِــِه  َوَمْفعــول�ً 

ــًة لِْلَمْعلــوِم،  َل، َيْبَحــُث، ُيْدِركــوا(، َوَجْدناهــا اأْفعــال�ً َمْبِنيَّ آتَِيــَة: )َمــرَّ، َتَحــوَّ أْفعــاَل ال� ْلنــا ال� واإِذا َتاأمَّ  

ــاَم  ــْن ق ــاُل؟ اأْو َم أْفع ــِذِه ال� ــِنَدْت ه ــْن اأْس ــاأَل: لَِم ــا اأْن نَْس ــا، َفُيْمِكُنن ــِل كُلٍّ ِمْنه ــَد فاِع ــا َتْحدي واإِذا اأَرْدن

ــَنواُت؛ َوُهــَو اْســٌم ظاِهــٌر َوُمْعــَرٌب،  بِهــا؟ اأْو َمــْن اتََّصــَف بِهــا؟ وبِهــذا َيكــوُن فاِعــُل الِفْعــِل )َمــرَّ( هــَو السَّ



٤١

أنَّــُه ل� ُبــدَّ اأْن َيكــوَن لـِـُكلِّ ِفْعــٍل فاِعــٌل، َفــاإِنَّ  َل( َو)َيْبَحــُث( َفَغْيــُر ظاِهَرْيــِن. َولِ� اأّمــا فاِعــلا الِفْعَلْيــِن )َتَحــوَّ
الفاِعــَل فــي ِكَلْيِهمــا َضميــٌر ُمْســَتِتٌر َتْقديــُرُه )ُهــَو(، اأّمــا فاِعــُل الِفْعــِل )ُيــْدِرُك( َفُهــَو واُو الَجماَعــِة، َوُهــَو 

ــِل. ــٌر ُمتَِّصــٌل الَتَصــَق بِالِفْع َضمي

ُصَوُر الَمْفعوِل ِبِه

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َوَنَت�أمَُّل الُمن�َقَشَة الَّتي َتليِه: 

هــِذِه والـِـَدُة الُمْخَتــِرِع الَعظيــِم اأديســون لـَـْم َتْبــِك نائَِحــًة َعَلْيــِه، ِعْنَدمــا َوَصَلْتهــا ِرســالَُة الَمْدَرَســِة   

ــُكلِّ  أْخــرى بِ ــِة ال� ْبداِعيَّ ــِه ال�إِ ــْت بُِقْدراتِ ــِه َواآَمَن ْت َعلــى َيَدْي ــْل َشــدَّ ــلاَدِة، َب ــاِء َوالَب ــُم اْبَنهــا بِالَغب الَّتــي َتتَِّه

ْت فــي ال�ْخِتراعــاِت الَّتــي  ٍة، َتَبــدَّ ــٍة َفــذَّ راِســيُّ اإِلــى َعْبَقِريَّ َل هــذا التََّبلُّــُد الدِّ ــٍة َوَحنــاٍن؛ َوَهَكــذا َتَحــوَّ َمَحبَّ

ــراٍع. ــَف اْخِت َتجــاَوَزْت األْ

ْت اإِلــى َمْفعــوٍل  ــًة لِلَمْعلــوِم، َوَتَعــدَّ أْفعــاَل )َوَصــَل، َتتَِّهــُم، َتجــاَوَز(، نَِجُدهــا َمْبِنيَّ ْلنــا ال� اإِذا َتاأمَّ  

ــُل(.  ــِه الِفْع ــَع َعَلْي ــْن َوَق ــى َم ــِة، َدلَّ َعل ــِة الِفْعِليَّ ــي الُجْمَل ــِه ف ــوٍل بِ ــُر ُوجــوَد َمْفع أْم ــَتْلَزَم ال� ــِه؛ )اأِي اْس بِ

مــاً َعلــى  ميــُر الُمتَِّصــُل )الهــاُء(، َوَقــْد جــاَء ُمَتَقدِّ َوالُملاَحــُظ اأنَّ الَمْفعــوَل بـِـِه فــي الِفْعــِل )َوَصــَل(، ُهــَو الضَّ

فاِعِلــِه )الرِّســالَُة(، َونَِجــُد اأَن الَمْفعــوَل بِــِه لِْلِفْعــِل )َتتَِّهــُم( ُهــَو )اْبــَن(، َوُهــَو اْســٌم ظاِهــٌر، َوالَمْفعــوَل بِــِه 

ــٌر اأْيضــاً. ــَو اســٌم ظاِه ــَف(، َوُه ــَو )األْ ــِل )َتجــاَوَز( ُه لِْلِفْع

َنْسَتْنِتُج

الف�ِعُل: اْسٌم َمْرفوٌع، اأْسِنَد اإِليِه ِفْعٌل َمْبِنيٌّ لِْلَمْعلوِم؛ لَيُدلَّ َعلى َمْن قاَم بِالِفْعِل، اأِو اتََّصَف بِِه.- ١

ــُه َضميــٌر ُمتَِّصــٌل )َســَعْيُت - ٢ ، َوِمْن ِة ُصــَوٍر، ِمْنهــا: اْســٌم ظاِهــٌر ُمْعــَرٌب، َوَمْبِنــيٌّ َياأْتــي الفاِعــُل فــي ِعــدَّ

ــِة(. ســاِت الّديِنيَّ ــُظ َعلــى الُمَقدَّ ــٌر ُمْســَتِتٌر )نُحاِف ــِر(، َوَضمي فــي الَخْي

الَمْفعوُل ِبِه: اْسٌم َمْنصوٌب، َيَقُع َعَلْيِه ِفْعُل الفاِعِل.- ٣

، َوَضميٌر ُمتَِّصٌل.- ٤ ِة ُصَوٍر، ِمْنها: اْسٌم ظاِهٌر، ُمْعَرٌب، َوَمْبِنيٌّ َياأْتي الَمْفعوُل بِِه في ِعدَّ



٤٢

التَّْدريب�ُت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ُد الّصوَرَة الَّتي ج�َء َعَلْيه� ُكلٌّ ِمْنُهم� في النَّصِّ ال�آتي: نَُعيُِّن الف�ِعَل والَمْفعوَل ِبِه، ثُمَّ نَُحدِّ

ــْت  ــَلَة الَّتــي فاَق ــدُّ التَّجــاِرَب الفاِش ــاِح، َيُع ــراِع الِمْصب ــى اْخِت ــِل اإِل ــَل التََّوصُّ "كاَن )اأديســون( َقْب  
)١٨٠٠( َتْجِرَبــٍة َغْيــَر ُمْكَتِمَلــِة النَّجــاِح، َتَعلَّــَم ِمْنهــا َقواِعــَد ثابَِتــًة َيْبنــي َعَلْيهــا َتْجِرَبــًة ل�ِحَقــًة؛ فالَفَشــُل 

فُْرَصــٌة َوَتْجِرَبــٌة، َوُهــَو َهزيَمــٌة ُمَؤقََّتــٌة َتقــوُدَك اإِلــى فُــَرِص النَّجــاِح".

التَّْدريُب الثّ�ني:

ــلاً،  ــُث َتكــوُن فــي ال�أولــى ف�ِع ــِن، ِبَحْي ــِن ُمْخَتِلَفَتْي ــِن فــي ُجْمَلَتْي ــِن ال�آتَِيَتْي ــَتْخِدُم الَكِلَمَتْي َنْس

ــْدُس، هــُؤل�ِء(. ــِه: )الُق ــِة َمْفعــول�ً ِب َوفــي الثّ�نَِي

التَّْدريُب الثّ�لُِث:

نُْعِرُب م� َتْحَتُه َخطٌّ فيم� َي�أْتي:
النّجاُح َقْد َيْنَتِظُرُه في َمَحطّاٍت اأَخَر.- ١

موُع َوِهَي َتْقَراأ لَُه.- ٢ َغَمَرْت َبريَق َعْيَنْيها الدُّ

اْختاَر الُمَعلِّموَن ط�لَِبْيِن؛ لِْلُمشاَرَكِة في ُمساَبَقِة َتَحّدي الِقراَءِة.- ٣

ُث َعْن تاريِخ يافا الَعظيِم.- ٤ َة الَّتي َتَتَحدَّ َقَراأُْت تِْلَك الِقصَّ



٤٣

ْملاُء ال�إِ

َطِة َتْدريب�ٌت َعلى الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ
التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ْملائِيَّ لِْلَكِلم�ِت الّتي َتْحَته� ُخطوٌط فيم� َي�أْتي، َوَنْذُكُر َسَبَب التَّْصويِب: نَُصوُِّب الرَّْسَم ال�إِ

راَسِة.- ١ َعَلْينا الُمَوااأمُة َبْيَن اللَِّعِب َوالدِّ

الِحيَن.- ٢ اْقَتَرَب َتَوقُُّع اأمِّ اأديسون بُِنبوِغ اْبِنها في الُمْسَتْقَبِل ِمْن نُبواأة الصَّ

الَعْزُم ِماأْذنُة النَّجاِح.- ٣

ْءفِة.- ٤ أمِّ ُمْسَتْوَدُع الرَّ  َقْلُب ال�

الَوَطُن اأمٌّ َراأوٌم، ل� َيَتَخلّى َعْن اأْبنائِِه.- ٥

التَّْدريُب الثّ�ني:

َنِة ال�آتَيِة: َطَة الُمن�ِسَبَة في الَكِلم�ِت الُمَلوَّ  َنْكُتُب الَهْمَزَة الُمَتَوسِّ

أْصِدقاُء.- ١ دا..ِد ُيْعَرُف ال� ِعْنَد الشَّ
تُلائُِم بيـ..ـُة الّساِحِل الِفَلْسطينيِّ الَحْمِضّياِت.- ٢
نْساِن.- ٣ ِة ال�إِ لِلتَّْدخيِن َتـ..ثيٌر َسْلِبيٌّ َعلى ِصحَّ
التَّفـا..ُل َمْمدوٌح، والتَّشا..ُم َمْذموٌم.- ٤
َياأْبى الَكريُم اأْن َيعيَش في بيَئٍة َمْوبو..ٍة.- ٥

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الِحْكَمَة ال�آتَِيَة َمرَّ



٤٤

التَّْعبيُر

َتْطبيٌق َعَمِليٌّ َعلى َتْحليِل الِفْقَرِة  

آتَِيَتْيــِن اإِلــى عناِصِرهــا، ُمْســَتفيديَن ِمــْن َقواِعــِد َتْحليــِل الِفْقــَرِة  نَُحلِّــُل كُلَّ ِفْقــَرٍة ِمــَن الِفْقَرَتْيــِن ال�  
الَّتــي َمــرَّْت بِنــا فــي الَوْحــَدِة الّســابَِقِة.

يــا لَهــا ِمــْن َوشــائَِج َقِويَّــٍة َتْربـِـُط الَْفــّلاَح بِاأْرِضــِه! تَُوطُِّدهــا اأْشــجاُره الّتــي َيقــوُم َعلــى َتْربَِيِتهــا، َوَتْنِشــَئِتها - ١
ــِج  ــا النّاِض ــا بَِثَمِره ــى صاِحِبه ــَذْت َتجــوُد َعل ــَرْت، اأَخ ــَرْت َواأْثَم ــى اإِذا َكُب ــِه، َحتّ ــُد اأْبنائِ ــا اأَح َكاأنَّه

، َوَكاأنَّهــا بِذلـِـَك َتــُردُّ اإِلَْيــِه الَجميــَل. َهِبــيِّ ، َوَزْيِتهــا الذَّ ــِهيِّ الشَّ

ــِة - ٢ ــي َتْنِمَي ــَرِة ف أَدواِت الُمَؤثِّ ــمِّ ال� ــْن اأَه ــموَعُة، ِم ــروَءُة، َوالَمْس ــُة، َوالَمْق ــلاِم الَمْرئِيَّ ْع ــائُِل ال�إِ ــدُّ َوس تَُع
ــِة الُمناِســَبِة  ْعلاِميَّ ِة ال�إِ ــَر َتْقديــِم المــادَّ ــا، َعْب ُز ُحــبَّ الَوَطــِن فــي قُلــوِب اأْبنائِن ــِة، َوَتْعــزِّ الَوْحــَدِة الَوَطِنيَّ
ــّروَح  ــّذي ال ــي تَُغ ــَة الَّت ــَج الِحواِريَّ ــُل الَبراِم ــا َتَفعِّ ــداَف الَمْنشــوَدَة، َكم أْه ــُق الرِّســالََة، َوال� ــي تَُحقِّ الَّت

ــِر.  آَخ اأِْي ال� ــرَّ ــراِم ال ــواِر، واْحِت ــِل الِح ــَة، فــي َتَقبُّ يجابِيَّ ال�إ



٤٥

ال�ْسِتم�ُع:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )الَعَمُل ن�موُس الَحي�ِة(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

؟
ُحها. اأْعطى الكاتُِب الَعَمَل قيَمًة َعظيَمًة، نَُوضِّ

َكْيَف نََظَر الكاتُِب اإِلى الَحياِة دوَن َعَمٍل؟

ُح َقْوَل الكاتِِب: الَعَمُل ناموُس الَحياِة.  نَُوضِّ

نْساِن َغْيِر العاِمِل في الُمْجَتَمِع. نْساِن العاِمِل، وال�إِ نُقاِرُن َبْيَن اأَثِر كُلٍّ ِمَن ال�إِ

ُجــَل َفُيْعِجُبنــي، َفــاإِذا قيــَل ل�  مــاذا نَْفَهــُم ِمــْن َقــْوِل ُعَمــَر بــِن الَخطـّـاِب: "اإِنـّـي َل�أرى الرَّ
َعَمــَل لَــُه، َســَقَط ِمــْن َعْينــي"؟ 

ُث ِعْن اأْسباِب ُسقوِط اإِْمَبراطوِريَِّة الّروماِن. نََتحدَّ

ــُح اأْســباَب  أولــى، نَُوضِّ ــِة ال� َتهــا َبْعــَد َهزيَمِتهــا فــي الَحــْرِب العالَِميَّ اْســَتعاَدْت األمانيــا قوَّ
ذلِــَك، َوَمظاِهــَر هــِذِه ال�ْســِتعاَدِة.

َمتى َجَرْت كُلٌّ ِمَن الَحْرَبْيِن العالَِميََّتْيِن: ال�أولى، والثّانَِيِة؟

.  نَْقَتِرُح ُعْنواناً اآَخَر لِلنَّصِّ

١

٢

٣
٤

٥

٦
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الَوْحَدُة الّراِبَعُة

رِس�َلٌة ِمْن ِطْفَلٍة فَِلْسطيِنيٍَّة اإِلى اأْطف�ِل الع�َلِم



٤٦

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــِد  ــْن َموالي ــور ســميح مصطفــى محمــود ال�أعــرج )١9٥٦ - ٢٠١٨(م، ِم الّدكت  

ــي  ــَل ف ــن شــمس، َعِم ــِة عي ــْن جاِمَع ــوراه ِم ــِة الّدكت ــى َدَرَج ــَل َعل َعَنْبتا-طولكــرم، َحَص

. ِســْلِك التَّْربَِيــِة والتَّْعليــِم، َولَــُه بــاٌع َطويــٌل فــي الَمْيــداِن ال�أكاديمــيِّ التَّْرَبــِويِّ

ُههــا ِطْفَلــٌة ِفَلْســطينيٌَّة اإِلــى اأْطفــاِل العالَــِم، فــي ِذْكــرى اإِْعــلاِن  َوهــِذِه ِرســالٌَة تَُوجِّ  

ًة ُمْســَتِقلًَّة،  ــُر فيهــا َعــْن ُحبِّهــا لِِبلاِدهــا، َواأَمِلهــا فــي ُرْؤَيِتهــا ُحــرَّ ــِة ال�ْســِتْقلاِل، تَُعبِّ َوثيَق

أْقرانِهــا، ُمَتســائَِلًة َمتــى َتْنَتهــي اآل�ُم  َوَتِصــُف ُمعاناَتهــا الّتــي ُيَســبُِّبها ال�ْحِتــلاُل لَهــا َولِ�

ــروٍر. ــَرٍح َوُس ــي َف ــَش ف ــْعِبها، َفَيعي َش

رِس�َلٌة ِمْن ِطْفَلٍة فَِلْسطيِنيٍَّة اإِلى اأْطف�ِل الع�َلِم

)د. سميح ال�أعرج(



٤7

الِقراَءُة:

َعدا: َجرى.

الّراَيُة: الَعَلُم.

الَخّفاُق: الُمَرْفِرُف.

أَمُل: انَْتَشَر. َسرى ال�

ال�ْغتياُل: الَقْتُل َعلى َغْفَلٍة.

اأزيُز الرَّصاِص: َصْوتُُه.

َجلََّل: َغطّى.

. الَوْجَنُة: الَخدُّ

قُّ الُمْسَتطيُل  ال�أْخدوُد: الشَّ
أْرِض. في ال�

اأِحّب�ئي اأْطف�َل الع�َلِم،

لاُم َعَلْيُكم وَرْحَمُة اللِّه وَبَرك�تُُه، وَبْعُد: السَّ

الُقــْدِس  ِمــَن  العالَــِم،  اأْطفــاَل  اأِحّبائــي،  اإلَْيُكــْم  اأْكُتــُب   

فــي  َتْعــدوَن  َواأنُْتــم   ، الِفَلْســطيِنيِّ الُحلُــِم  عاِصَمــِة  ــريِف،  الشَّ

وَتْحِملــوَن  الَجمــاَل،  وتُعانِقــوَن  الَفــراَش،  تُســابِقوَن  الُحقــوِل، 

َعالَِيــًة. َخّف�َقــًة  بِلاِدكُــم  رايــ�ِت 

ِطْفَلٌة فَِلْسطيِنيٌَّة اأن�،

ياَســِة َشــْيئاً، ولَكنّــي اأْعــِرُف اأنـّـي بِْنــُت  ل� اأْعــِرُف فــي السِّ  
ــْعِب، وفي َشــراييني َســرى ال�أَمُل الِفَلْســطيِنيُّ  ِفَلْســطيَن وهذا الشَّ
ْولَــِة الِفَلْســطيِنيَِّة، وفــي َوْعيــي اْســَتقرَّ ُحلُــٌم بَِغــٍد ِفَلْســطيِنيٍّ  بِالدَّ

ُمْشــِرٍق: ل� َقْتــَل فيــِه َول� َدمــاَر، َول� ُحــْزَن فيــه َول� ُبــكاَء.

ِطْفَلٌة فَِلْسطيِنيٌَّة اأن�،

ُمْنــُذ ُولـِـْدُت اْغت�لــوا ُطفولَتــي، وَمزَّقــوا لُْعَبتــي؛ َفَخبَّاأْتُهــا فــي   

ــواُد  ، وُيَجلُِّل السَّ َقلبــي، منــُذ ُولـِـْدُت واأزيــُز الرَّصــ�ِص َيْخَترُق اأُذنَــيَّ

ال�أشــياَء كُلَّهــا َحْولــي، َفــاأرى ُعيونــاً باِكَيــًة: َفهــِذِه اأمُّ َشــهيٍد، َوهــِذِه 

َهْتُه قُْنُبلــٌة اْغتالَــْت  بْنــُت اأســيٍر، َوهــِذِه اأْخــُت َمْفقــوٍد، َوهــذا ِطْفــٌل َشــوَّ

لُْعَبَتــُه، َوانَْتَزَعــْت َمَعهــا َعْيَنــُه َوَقْلَبــُه َوَفَرَحــُه، َفَعــَرَف الُحــْزُن اإِلــى َقْلِبــِه 

ــَراأةٌ شــابٌَّة َفَقــَدْت َزْوَجهــا؛  ــْم َيْعِرْفهــا الَفــَرُح اأَبــداً. َوهــِذِه اْم َطريقــاً لَ

َفَحَفــَر الُحــْزُن فــي َوْجَنَتْيهــ� اأخ�ديــَد الَيــاأِْس بِاأظاِفــَر ل� لَْحــَم َعَلْيهــا.
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اْسَتباَح الُجْنُد الَمديَنَة: 
اْسَتْولَْوا َعَلْيها َحْرباً، وَعّدوا 
كُلَّ َشْيٍء فيها ُمباحاً لَُهْم.

ــًة،  ــْدُت َواأنــا اأرى ُحقولَنــا ُمْســَتب�َحًة، َواأزِقََّتنــا ُمْغَلَق ــُذ ُولِ ُمْن  
َمــٍة، َتناَثــَرْت  َيْمشــي فيهــا الَمــْوُت َوالَعْســَكُر، َواأرى ُركاَم َمنــازَِل ُمَهدَّ
أْطفــاِل،  أْرجــاِء، َومــا َتــزاُل َتِئــنُّ َتْحَتهــا ِذْكَريــاُت ال� ِحجاَرتُهــا فــي ال�

َواأْحــلاُم الَعصافيــِر.

ــفاَه، َواأْن ُيْقَتَلَع الُحْزُن  كُْنُت اأَتَمنّى اأْن اأرى الَبْســَمَة َتْعلو الشِّ  
ِمــَن الُقلــوِب، َفـــُتْشِرَق الُوجــوُه، اأْحلـُـُم اأْن اأعيــَش اأنــا َورِفاقــي فــي اأْمٍن 

ــٌة. ــٌة َوَكراَم ــٌة َوُحــدوٌد، َوراَي ــا َدْولَ ــِر، لَن ــلامٍ، َكُكلِّ الَبَش َوَس

ــُم اأْن َيكــوَن لــي َمْدَرَســٌة ل� اأخــاُف اأْن َيدوَســني  كُْنــُت اأْحلُ  

فيهــا ِحــذاُء ُجْنــِديٍّ غاِصــٍب، اأْو َتْنُقــَل لَُه ُجْدراُن الَمْدَرَســِة اأْحلامي، 

ــَم َشْمســاً  ــِب، َفَيرُس ــيِّ الَقْل أمانِ ــُم لِ� ــَتجيَب الَقَل ــُم اأْن َيْس ــُت اأحلُ كُْن

ُح بِهــا، َوفــي  تُْشــِرُق، َوَفّلاحــاً َيــْزَرُع، َوِطْفــلاً ُيمِســُك بَِيــِد ِطْفَلــٍة ُيَلــوِّ

أْطفــاِل الدُّنْيا. أْخــرى َتْحِمــُل كُرّاَســًة َوَقَلمــاً، َوَقْلبــاً َيْحِمــُل الُحبَّ لِ� ال�

ِطْفَلٌة فَِلْسطيِنيٌَّة اأن�،

ياَســِة َشــْيئاً، لِمــاذا َذَبحــوا ُطفولَتــي اأمامي،  ل� اأْعــِرُف فــي السِّ  

َواْغتالــوا الــَوْرَد فــي الُحقــوِل؟ لِمــاذا َقَتلــوا الَفراشــاِت فــي َحدائِِقنــا، 

ــّدوا  ــَة، َوَس ــروا الَعَتَم ــْمَس، َونََث ــوا الشَّ ــاذا َحَجب ــوَر؟ لِم ــوا الطُّي َواأْفَزع

الــدُّروَب؟

ولَِكْن في اأْعماِق َقْلبي اْســَتَقرَّ ُحلُُم ِفَلْســطيَن؛ اأْن اأعيَش في   

أْطفاِل،  ُهــدوٍء َوَســلامٍ. اأْحلـُـُم بـِـاأْن َتْخِفــَق رايــاُت بـِـلادي في اأكُــفِّ ال�

 ، َفَرحــاً َوُحرِّيَّــًة، اأْحلُــُم بِــاأْن تُْشــِرَق َشــْمٌس َجديــَدةٌ، َتْحِمــُل الُحــبَّ

َتْحِمــُل الَبْســمَة، َتْحِمــُل َغــَد اأْطفــاِل ِفَلْســطيَن.
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حيَحِة:- ١ ج�َبِة الصَّ َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

اأ- "ُمْنُذ ُولِْدُت اْغتالوا ُطفولَتي" َتْعني اأنَّ ال�ْحِتلاَل:

أْطفاِل. ْعلاِن الَعالَِميِّ لُِحقوِق ال� ٢- الَتَزَم بال�إ ١- اأْعطى الطِّْفَلَة ُحقوَقها كُلَّها. 
٤- َضيََّق َعلى الطِّْفَلِة الِفَلْسطينيَِّة، وَحَرَمها ِمْن ُطفولَِتها. ٣- َقَتَل الطِّْفَلَة الَّتي َكَتَبِت الرِّسالََة. 

ب- "واأنتم َتْعدوَن في الُحقوِل" َتْعني:
أْرُض. ٢- َتُعّدوَن اأْشجاَرها؛ لَِتْعِرفوا َكْم تُْنِتُج ال� ١- َتْمشوَن فيها بُِبْطٍء.   

٤- َتْعَتدوَن َعلى َزْرع النّاِس. ٣- َتْركُضوَن فيها، َوَتْمَرحوَن.  

ُح ُمع�ن�َة اأْطف�ِل فَِلْسطيَن، َكم� َتْظَهُر في الرِّس�َلِة.- ٢ نَُوضِّ

ْفَلُة في الرِّس�َلِة.- ٣ ُد التَّس�ُؤل�ِت الَّتي َطَرَحْته� الطِّ نَُحدِّ

٤ -. ، َكم� َيْظَهُر في الِفْقَرِة ال�أخيَرِة ِمَن النَّصِّ ُح ُحُلَم ُكلِّ ِطْفٍل فَِلْسطيِنيٍّ نَُوضِّ

الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل
نَُعبُِّر َعْن ُمع�ن�ِة ال�أْطف�ِل ال�أْسرى في ُسجوِن الُمْحَتلّيَن.- ١

َعداِء. - ٢ أْطف�ِل الع�َلِم السُّ َنْرُسُم صوَرًة لِ�

ُح َدل�َلَة َتْكرارِ الك�تِِب ِعب�رَِة: "ِطْفلٌة فَِلْسطيِنيٌَّة اأن�".- ٣ نَُوضِّ

نَُبيُِّن َدل�َلَة ُكلِّ ِعب�َرٍة فيم� َي�أْتي:- ٤
اأ-   َعَرَف الُحْزُن اإلى َقْلِبِه َطريقاً لْم َيْعِرْفها الَفَرُح اأَبداً.

ب- اأزقُّتها ُمْغَلَقٌة، َيْمشي فيها الَمْوُت والَعْسَكُر.

ُح َجم�َل التَّْصويِر فيم� َي�أْتي:- ٥ نَُوضِّ
اأ-   َحَفَر الُحْزُن في َوجَنَتْيها اأخاديَد.

ب- نََثروا الَعَتَمَة.

الـلُّـَغـُة

آتَِيِة: نَعوُد اإِلى الُمْعَجِم، َونَْبَحُث َعِن الَجْذِر الُمْعَجِميِّ لِْلَكِلماِت ال�

د- اْسَتَقرَّ.  ج- اأزيز.  ب- َخّفاَقة.  اأ- اأْطفال. 



٥٠

: ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

ي� قُْدُس

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، َوشــاِعٌر ســورِيٌّ ُمعاِصــٌر، َيْنَتمــي  نـِـزار َتْوفيــق الَقّبانــي )١9٢٣-١99٨م( ِدْبلُوماِســيٌّ  

ــْعِريَِّة: )قالــت لـِـَي الســمراء(، و)الرَّســم  اإِلــى اأْســَرٍة ِدَمْشــِقيٍَّة َعَربِيَّــٍة َعريَقــٍة. ِمــْن َدواويِنــِه الشِّ

ــا. بالكلمــات(، وَغْيُره

ـــريِف، واأْهِلهـــا، َوَمســـاِجِدها،  ـــَر فـــي هـــِذِه الَقصيـــَدِة َعـــْن ُمعانـــاِة الُقـــْدِس الشَّ َعبَّ  

َوَكنائِِســـها، فـــي اأْعقـــاِب اْحِتلالِهـــا َســـَنَة ١9٦7م، َوحـــاَوَل اْســـِتْنهاَض ِهَمـــِم الَعـــَرِب 

والُمْســـِلميَن؛ لَِتْحريِرهـــا.
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ي� قُْدُس

ِشْعُر: نِزار َقّباني

موْع َبَكْيُت.. َحتّى انَْتَهِت الدُّ

موْع َصلَّْيُت.. َحتّى ذاَبِت الشُّ

َرَكْعُت.. َحتّى َملَّني الرُّكوْع

ٍد َساألُْت َعْن ُمَحمَّ

فيِك، َوَعْن َيسوْع

يا قُْدُس.. يا َمديَنًة َتفوُح اأنِْبياْء

ماْء أْرِض َوالسَّ روِب َبْيَن ال� يا اأْقَصَر الدُّ

 ***

رائِْع يا قُْدُس.. يا َمناَرَة الشَّ

يا ِطْفَلًة َجميَلًة َمْحروَقَة ال�أصابِْع

َحزيَنٌة َعْيناِك يا َمديَنَة الَبتوْل

يا واَحًة َظليَلًة َمرَّ بِها الرَّسوْل

واِرْع َحزيَنٌة ِحجاَرُة الشَّ

َحِزينٌة ماآِذُن الَجواِمْع

واْد يا قُْدُس.. يا َمديَنًة َتْلَتفُّ بِالسَّ

أْجراَس في َكنيَسِة القيامْة؟ َمْن َيقَرُع ال�

َصبيَحَة ال�آحاْد

ألْعاَب لِلاأْول�ْد َمْن َيْحِمُل ال�

في لَْيلِة الميلاْد

***

ــيُِّد الَمســيُح،  َيســوُع: السَّ
ــلاُم. عيســى َعَلْيــِه السَّ

َتفوُح: َتْنَتِشُر رائَِحُتها.

الَبُتوُل ِمَن النِّساِء: 
الُمْنَقِطَعُة َعِن الرِّجاِل 

ل� اأَرَب لَها فيِهْم؛ َوبِها 
َيْت َمْرَيُم اأمُّ الَمسيِح،  ُسمِّ
لاُة  َعلى نَِبيِّنا، َوَعَلْيها الصَّ

لاُم.  َوالسَّ

الواَحُة: الُبْقَعُة الَخْضراُء 
في اأْرٍض قاِحَلٍة.
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أْحزاْن يا قُْدُس.. يا َمديَنَة ال�

أْجفاْن يا َدْمَعًة َكبيَرًة َتجوُل في ال�

َمْن يوِقُف الُعْدواْن

أْدياْن؟ َعَلْيِك، يا لُْؤلَُؤَة ال�

ماَء َعْن ِحجارِة الُجْدراْن؟ َمْن َيْغِسُل الدِّ

نْجيْل؟ َمْن ُينِقُذ ال�إ

َمْن ُيْنِقُذ الُقْراآْن؟...

نْساْن؟ َمْن ُيْنِقُذ ال�إِ

***

يا قُْدُس.. يا َمديَنتي

يا قُْدُس.. يا َحبيَبتي

َغداً..َغداً..َسُيْزِهُر اللَّْيموْن

نابُِل الَخْضراُء والُغصوْن  َوَتْفَرُح السَّ

َوَتْضَحُك الُعيوْن

َوَتْرِجُع الَحمائُِم الُمهاِجَرْة

قوِف الطّاِهَرْة اإِلى السُّ

أْطفاُل َيْلَعبوْن َوَيْرِجُع ال�

آباُء والَبنوْن َوَيْلَتقي ال�

َعلى ُرباِك الّزاِهرْة..

ْيتوْن لاِم والزَّ يا َبَلدي.. يا َبَلَد السَّ
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حيَحــِة  اإِشــ�َرَة )( ُمق�ِبــَل الِعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َو ١- َنَضــُع اإِشــ�َرَة )( ُمق�ِبــَل الِعبــ�َرِة الصَّ

فيمــ� َي�أْتــي:
ُل ِمَن الَقصيَدِة حاَل الُقْدِس، َوَمْوِقَف الّشاِعِر ِمَن ال�ْحِتلاِل.  )             ( أوَّ اأ- َوَصَف الَمْقَطُع ال�

ب- َتَقُع َكنيَسُة القياَمِة في َبْيَت لَْحَم.                            )            (

ج- في َقْولِِه: "َبَكْيُت َحتّى انَْتَهِت الدُّموْع" اإِشاَرةٌ اإلى اأنَّه ل� َجْدوى ِمَن الُبكاِء لِ�إِْرجاِع

       الُقْدِس.                                                                        )            (

٢- نَُبيُِّن الَمكانََة الّديِنيََّة لِْلُقْدِس، َكما َتْظَهُر في الَقصيَدِة.

٣- نَِصُف ُمعاناَة الُقْدِس، َكما َتْظَهُر في الَمْقَطَعْيِن الثّاني، َوالثّالِِث.

٤- َبدا الّشاِعُر في الَمْقطِع الّرابِِع ُمَتفائِلاً، نَْسَتخرُج الِعباراِت الّدالََّة َعلى التَّفاُؤِل.

الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل

َنْسَتْنِتُج الَعواِطَف الَّتي تَُسْيِطُر َعلى الّش�ِعِر في الَقصيَدِة.- ١

ُح التَّْشخيَص فيم� َي�أْتي:- ٢ نَُوضِّ
واِرِع، َحزيَنٌة ماآِذُن الَجواِمْع. اأ -  َحزيَنٌة ِحجاَرُة الشَّ

نابُِل الَخْضراُء َوالُغصوْن، َوَتْضَحُك الُعيوْن. ب- َوَتْفَرُح السَّ

ْمِزيََّة فيم� َي�أْتي:- ٣ ل�َلَة الرَّ َنْسَتْنِتُج الدَّ
اأ -  يا ِطْفَلًة َمْحروَقَة ال�أصابِْع.
ب- َغداً َغداً َسُيْزِهُر الَّلْيموْن.

ج-  يا قُْدُس، يا َمديَنًة َتفوُح اأنِْبياْء.
د-   َوَترِجُع الَحمائُِم الُمهاِجَرْة.

نُن�قُِش َدل�َلَة َتْكرارِ الّش�ِعِر اأس�ليَب ال�ْسِتْفه�ِم، َوالنِّداِء.- ٤

ــريِف روُح الَوْحــَدِة - ٥ ْيتــوِن، َوَتَتَجلّــى فــي ع�ِصَمِتهــ� الُقــْدِس الشَّ ــلاِم َوالزَّ فَِلْســطيُن َبَلــُد السَّ
َوالتَّســ�ُمِح، نُن�قِــُش ذلـِـَك.



٥٤

الـلُّـَغـُة

آتَِيِة: نَعوُد اإِلى الُمْعَجِم، َونَْبَحُث َعِن الَجْذِر الُمْعَجِميِّ لِْلَكِلماِت ال�

أْعداء.   ج- الَحمائِم. اأ- َمناَرة.   ب- ال�

 
الَقواِعُد

اأْحواُل ِبن�ِء الِفْعِل الم�ضي

َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَِيَة:

اأ- ِبن�ُؤُه َعلى الَفْتِح:

َحَفَر الُحْزُن في َوْجَنَتْيها اأخاديَد الَياأِْس.- ١

أْطفاٍل َيْمَرحوَن في الُحقوِل، واأْرَسَلْت لَُهم َرسائَِل َمَحبٍَّة.- ٢ َرَسَمِت الطِّْفَلُة صوَرًة لِ�

الِعْلُم َوالَعَمُل َنَسج� لَْحَن الَحياِة الَعْذَب.- ٣

َخت� ُعروَبَة الُقْدِس.- ٤ ْخَرِة َوَكنيَسُة الِقياَمِة َرسَّ قُبَُّة الصَّ

َك.- ٥ قاِوْم َمْن َسَلَبَك َحقَّ

: مِّ ب- ِبن�ُؤُه َعلى الضَّ

 الُجنوُد َمزَّقوا لُْعَبتي.- ١

كوِن: ج- ِبن�ُؤُه على السُّ
ْهَت َوْجَه الطِّْفَلِة.- ١ يا غاِصُب، َشوَّ

َراأْيُت ُعيوناً باِكَيًة.- ٢

َحِفْظُت وَضيَّْعِت الَمَوّدَة َبْيَننا      َواأْحَسُن ِمْن َبْعِض الَوفاِء لَِك الُعْذُر   )اأبو فراس الحمداني(- ٣

النِّساُء في َبَلدي س�َنْدَن الرِّجاَل في الَمواِقِع كُلِّها.- ٤

ع�َنْين� ِمْن ُظْلِم الَكْيِل بِِمْكيالَْيِن.- ٥



٥٥

َنـَتــ�أمَّـُل

ــج�،  ــَم، َنَس ــَر، َرَس ــاِل: )َحَف أْفع ــَن ال� ــٍل ِم ــا كُلَّ ِفْع ــِة )اأ(، َوَجْدن ــَة الَمْجموَع ــا اأْمِثَل ْلن اإِذا َتاأمَّ  

ْلنــا َحَرَكــَة الِبنــاِء  ــَخ، َســَلَب( ِفْعــلاً ماِضيــاً. َوالِفْعــُل الماضــي -َكمــا ُهــَو َمْعلــوٌم- َمْبِنــيٌّ َدْومــاً، َواإِذا َتاأمَّ َرسَّ
ــًة َعلــى الَفْتــِح، َواإِذا َبَحْثنــا  ــِة، َوَجْدناهــا َجميَعهــا َمْبنيَّ أْصِليَّ َعلــى اآِخــِر كُلِّ َحــْرٍف ِمــْن اأْحــُرِف الِفْعــِل ال�
َعــْن َســَبِب بِنــاِء كُلٍّ ِمْنهــا َعلــى الَفْتــِح، َوَجْدنــا الِفْعــَل )َحَفــَر( َغْيــَر ُمتَِّصــٍل بَِشــْيٍء، َوالِفْعــَل )َرَســَمْت( 
ُل فيِهمــا بِاألِــِف ال�ْثَنْيــِن   أوَّ ــَخ( َفَقــِد اتََّصــَل ال� اتََّصــَل بِتــاِء التَّاأْنيــِث الّســاِكَنِة، اأّمــا الِفْعــلاِن )َنَســَج، َرسَّ
ــِن، َواأّمــا الِفعــُل )َســَلَب(، َفَقــِد اتََّصــَل بِضميــِر نَْصــٍب )الــك�ف(. َوفــي  َواتََّصــَل الثّانــي بِاألِــِف ال�ْثَنَتْي

ــِح. ــرى اأنَّ الِفْعــَل الماِضــَي ُيْبنــى َعلــى الَفْت الحــال�ِت الّســابَِقِة نَ

ْلنا الِمثاَل الواِرَد في الَمْجموَعِة )ب(، َوَجْدنا الِفْعَل )َمزَّق(، ِفْعلاً ماِضياً، َوَقِد اتََّصَل  َواإِذا َتاأمَّ  
بِواٍو َتُدلُّ َعلى َجماَعِة الذُّكوِر )واُو الَجم�َعِة(، َواإِذا َبَحْثنا في َحَرَكِة الِبناِء َعلى اآِخِر َحْرٍف في الِفْعِل 

. مِّ ًة. َوكُلُّ ِفْعٍل ماٍض اتََّصَلْت بِاآِخِرِه واُو الَجماَعِة َيكوُن َمْبِنّياً َعلى الضَّ َوَجْدناها َضمَّ

ْه، َراأْي )َراأى(، َضيَّــْع، ســ�َنْد،  أْفعــاَل )َشــوَّ َوحيــَن نَْنُظــُر فــي اأْمِثلــِة الَمْجموَعــِة )ج(، نَِجــُد ال�  

َكــِة  ْفــِع الُمَتَحرِّ ع�َنــْي )ع�نــى(( اأْفعــال�ً ماِضيــًة، َوَقــِد اتََّصــَل كُلٌّ ِمْنهــا بَِضميــِر َرْفــٍع ُمتَحــرٍِّك. َوَضمائـِـُر الرَّ

ِهــَي: تــاُء الفاِعــِل )ُت، َت، ِت(، َونــوُن النِّْســَوِة )َن(، َو)نــ�( الفاِعليــَن. واإِذا نََظْرنــا اإِلــى َحَرَكــِة 

ــكوِن.  ــاً َعلــى السُّ ــاُه َمْبِنّي ــا، َوَجْدن ــٍل ُمتَِّصــٍل بِه ــِر كُلِّ ِفْع ــيِّ فــي اآِخ أْصِل ــْرِف ال� الَح

َنْسَتْنِتُج

ُيْبنــى الِفْعــُل الماضــي َعلــى الَفْتــِح اإِذا لَــْم َيتَِّصــْل بِــِه َشــْيٌء، اأِو اتََّصَلــْت بِــِه تــاُء التَّاأنيــِث الّســاِكَنُة، - ١

اأْو األِــُف ال�ْثَنْيــِن اأِو ال�ْثَنَتْيــِن، اأْو َضميــُر نَْصــٍب )الهــاُء، الــكاُف، اليــاُء(.

مِّ اإِذا اتََّصَلْت بِِه واُو الَجماَعِة.- ٢ ُيْبنى الِفْعُل الماضي َعلى الضَّ

ــا - ٣ ــوِة، اأْو )ن ــوُن النِّْس ــُة، اأْو ن َك ــاُء الُمَتَحرِّ ــِه: التّ ــْت بِ ــكوِن اإِذا اتََّصَل ــى السُّ ــُل الماضــي َعل ــى الِفْع ُيْبن

ــِل. ــى الفاِع ــُة َعل ــَن( الّدالَّ الفاِعلي



٥٦

َف�ئِدٌة َنْحِويٌَّة:

عرابِها َوْجهان، ُهما: ِعْنَد اتِّصاِل الِفْعِل الماضي بِـ )نا( الفاِعليَن، َيكوُن لِ�إ

كون، ِمْثُل: اْحَتَرْمنا الُمَعلَِّم. اأ- اإِْعراُبها فاِعلاً اإذا ُبِنَي َعلى السُّ

ب- اإْعراُبها َمْفعول�ً بِِه اإذا ُبِنَي َعلى الَفْتِح، ِمْثُل: اْحَتَرَمنا الُمَعلُِّم.

التَّْدريب�ُت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ديَن َعلاَمَة ِبن�ِء ُكلٍّ ِمْنه�: َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، ثُمَّ َنْسَتْخِرُج ال�أْفع�َل الم�ِضَيَة، ُمَحدِّ

"َخَرْجــُت ِمــَن الَمْنــِزِل َعْصــراً، َفصاَدَفنــي فــي الطَّريــِق َثلاَثــُة اأْول�ٍد، َعَرْفُتُهــْم َوَعَرفونــي، فاْقَتَرْحُت   

ــمَّ ِســْرنا َجميعــاً اإِلَْيهــا، َفَدَخْلناهــا،  ــزوَر َحديَقــَة الَحَيــواِن، َفَقِبلــوا الِفْكــَرَة، َوَفِرحــوا بِهــا، ثُ َعَلْيِهــْم اأْن نَ

َوشــاَهْدنا مــا فيهــا ِمــْن اأنْــواِع الطَّْيــِر، َوُصنــوِف الَحَيــواِن، َوعــاَد كُلٌّ ِمنـّـا اإِلــى اأْهِلــِه َمْملــوءاً بِالنَّشــاِط".

التَّْدريُب الثّ�ني:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

اأ-   َكَتَبْت: اأِحبُّ الُقْدَس َفْوَق ِجداِر الَقَمِر.

ب- قاَل َتعالى: زب ٱ  ٻ   ٻ  ٻٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ رب
سراء: ٨( )ال�إ



٥7

ْملاُء ال�إِ

َفِة األُِف َتْنويِن النَّْصِب َبْعَد الَهْمَزِة الُمَتَطرِّ

َفــِة، َوقُْلنــا: اإِنَّنــا فــي ِكتاَبِتهــا ل� نَْنُظــُر اإِلــى َحَرَكِتهــا، َواإِنَّمــا  َمــّرْت بِنــا اأْحــواُل ِكتاَبــِة الَهْمــَزِة الُمَتَطرِّ  

ــْطِر، َكمــا فــي )ُبــْطء(، َواإِْن  نَْنُظــُر اإِلــى َحَرَكــِة الَحــْرِف الَّــذي َقْبَلهــا، َفــاإِْن كاَن ســاِكناً كُِتَبــْت َعلــى السَّ

ألـِـِف، َكمــا فــي  كاَن َمْضمومــاً كُِتَبــْت َعلــى واٍو، َكمــا فــي )لُْؤلُــؤ(، َواإِْن كاَن َمْفتوحــاً كُِتَبــْت علــى ال�

ــٍة، َكمــا فــي )الَمبــاِدئ(. ــاٍء ُمْهَمَل ــْت َعلــى ي )نََشــاأ(، َواإِْن كاَن َمْكســوراً كُِتَب

َواإِذا نََظْرنــا اإِلــى ال�ْســَمْيِن اللََّذْيــِن َتْحــَت كُلٍّ ِمْنُهمــا َخــطٌّ فــي ُجْمَلَتــي )اأْحِمــُل ِعْبئــاً، َواأْعــِرُف   

ــْطِر  ــَرٍة؛ لِ�َنَّ ال�ْســَم الُمْنَتِهــَي بَِهْمــَزٍة َمْرســوَمٍة َعلــى السَّ َشــْيئاً( َوَجْدنــا الَهْمــَزَة فيِهمــا ُرِســَمْت َعلــى نَْب

ُن فــي حالَــِة النَّْصــِب، َوَيكــوُن الَحــْرُف الّســابُق لِْلَهْمــَزِة ِمــَن  اأْصــلاً، َتاأْتــي َهْمَزتُــُه َعلــى نَْبــرٍة، ِعْنَدمــا ُيَنــوَّ

ــا َبْعَدهــا. أْحــُرِف الَّتــي َتتَِّصــُل بِم ال�

نَّهــا ل� توَصــُل بـِـِه، َكمــا فــي َقْولِنــا:  اأّمــا اإِذا كاَن الَحــْرُف الَّــذي َقْبَلهــا ل� يوصــُل بِمــا َبْعــَدُه، َفاإِ  

"اأشــاِهُد َضــْوءاً فــي الَبْيــِت الَمْهجــوِر، َتناَولْــُت ُجــْزءاً ِمــْن َرغيــٍف".

ألـِـُف، َوالــّداُل، َوالــّذاُل، َوالــّراُء، َوالــّزاُي،  أْحــرُف الَّتــي ل� توَصــُل بِمــا َبْعَدهــا ِســتٌَّة، هــي: ال� وال�  

.) َوَيْجَمُعهــا َقولُنــا: )ُزْر ذا ُودٍّ َوالــواُو، 

َفــِة: ال�ْســُم  ف�ئِدٌة: ِمــَن الحــال�ِت الّتــي ل� تُــزاُد فيهــا األِــُف َتْنويــِن النَّْصــِب َبْعــَد الَهْمــَزِة الُمَتَطرِّ

ــاأً. ــل: َمْرف ــٍف، ِمث ــْوَق األِ ــَزٍة َف ــي بَِهْم ــُم الُمْنَته ــواًء، وال�ْس ــل: َه ــٍف، ِمث ــَد األِ ــَزٍة َبْع ــي بَِهْم الُمْنَته

َتْدريٌب:

نُضيُف َتْنويَن النَّْصِب في اآِخِر ال�أْسم�ِء ال�آتَِيِة: ِدْفء، نَْشء، َجزاء، ُبْؤُبؤ، َخَطاأ، َسماء.
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الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الَمَثَل ال�آتَِي َمرَّ

التَّْعبيُر

َتْطبيٌق َعَمِليٌّ َعلى ِبن�ِء الِفْقَرِة

َنْســَتْخِدُم الُجْمَلَتْيــِن الِمْفت�ِحيَِّتْيــِن ال�آتَِيَتْيــِن، َونُضيــُف اإَِلْيِهمــ� ُجَمــلاً داِعَمــًة َوِخت�ِميَّــًة ُمن�ِســَبًة؛ 

لِِبنــ�ِء فِْقَرَتْيــِن ِمــْن َثم�نَِيــِة اأْســُطٍر، ُمراعيــَن َقواِعــَد ِكت�َبــِة الِفْقــَرِة:

يَِّة النّاِفَعِة. اأ-   َحبا الخالُِق الطَّبيَعَة َكثيراً ِمَن النَّباتاِت َوال�أْعشاِب الطِّبِّ
َعٍة. ب- تُْسَتْخَدُم هِذِه الُكنوُز في ِعلاِج اأْمراٍض ُمَتَنوِّ
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الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الَمَثَل ال�آتَِي َمرَّ

ال�ْسِتم�ُع:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )ال�أْطف�ُل الِكب�ُر(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

؟
اأْيَن كاَن الَجدُّ َيعيُش؟

غيُر. نَِصُف ما َرَسَمُه الطِّْفُل الصَّ

أمِّ َعلى ما َرَسَمُه اْبُنها. َة ِفْعِل ال� ُح َردَّ نَُوضِّ

آتَِيِة: َتْهذي، ُهِرَعْت، الحوش. ُر َمعانَِي الُمْفَرداِت َوالتّراكيِب ال� نَُفسِّ

ِة َثلاَثَة ُدروٍس في الَحياِة. نَْسَتْنِتُج ِمَن الِقصَّ

أمِّ، َوالطِّْفِل. نُْبدي اآراَءنا في كُلٍّ ِمْن َشْخِصّياِت: ال�أِب، َوال�

١
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الَوْحَدُة الخ�ِمَسُة

ْمَلُة الرَّ
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ْمَلِة أْبَيِض في الرَّ ِمْئَذنَُة الجاِمِع ال�

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

يتحــّدُث النّــصُّ الـّـذي َبيــَن اأيدينــا َعــْن مدينــِة الرَّملــِة الِفَلْســطيِنيَِّة الَعريَقــِة ذاِت   

التّاريــِخ الَمجيــِد، الّتــي كانــت تَُســّمى َقَصبــَة ِفَلْســطيَن، َوَيْســَتعرُض تاريَخَهــا الُمْشــِرَق، 

أَمِويّيــَن، َومــا اآلَــْت اإلَْيــِه َبعَدمــا  ْســلاِميَِّة َزَمــَن ال� َوَكيــَف كانــت حاِضــَرًة لْلِخلاَفــِة ال�إ

أَمــُل َمْغروســاً فــي الُقلــوِب  اْغَتَصَبهــا ال�حتــلاُل الّصهيونــّي، َوَتْهجيــِر اأْهِلهــا، فيمــا َيَظــلُّ ال�

ــْت  ــي اْحُتلَّ ــِة الُقــرى والُمــدِن الِفلســطينّيِة الّت ــْوَدِة اإلَْيهــا، واإلــى َبِقيَّ ــِة الَع والُعقــوِل بَِحْتِميَّ

َســَنَة ١9٤٨م.

ْمَلُة الرَّ

)فريق التّاأليف(
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َكْتُه، َوساَقْتُه. َزَفْتُه: َحرَّ

الجيُد: الُعُنُق، اأْو 
َمْوِضُع الِقلاَدِة.

الحاِفُل: الَمليُء.

الُْمحاذي: الُمقابُِل اأو 
المجاور.

الَخوابي: ُمْفَرُدها 
ُة  الخابَِيُة، َوِهَي الَجرَّ
الَعظيَمُة، اأِو الِوَعاُء 

الَّذي ُيْحَفُظ فيِه الماُء، 
ْيُت، اأِو الُحبوُب،  اأِو الزَّ

َوَغْيُرُها.

حاُب َزَفْتُه الرّيُح ُمْرَتِفعاً    َفلا َعدا الرَّْمَلَة الَبْيضاَء ِمْن َبَلِد    )المتنّبي( اإِذا السَّ

َكمــا تَُزيِّــُن َحبَّــُة اللُّْؤلـُـِؤ واِســَطَة الِعْقِد الَّذي ُيَزيُِّن جيَد الَحْســناِء،   

ــٍة َيْربُِطُهــنَّ َمــداٌر ِمــْن  َتْنَتِظــُم الرَّْمَلــُة )َقَصَبــُة ِفَلْســطيَن( َوَســَط ُمــُدٍن َقَمِريَّ

أَمــِل  تاريــٍخ َطويــٍل، ح�فـِـٍل بِالُحــبِّ َوالُحــْزِن َوالَعطــاِء، َوناِطــٍق بَِصــْوِت ال�

ــزَّ اللِّقــاُء. ــراُق، َوَع ــَد اأْن طــاَل الِف أْحبــاِب، َبْع ــْوَدِة ال� ِد بَِع الُمَتَجــدِّ

ًة بَِعراَقِتها، َوُهِويَِّتهـا الَعَربِيَِّة  ْمَلـُة ُمْعَتـزَّ ٍة ُمْرَتِفَعـٍة َتَتَربَّـُع الرَّ َعلـى َتلَـّ  
أَمـِويُّ  أَمِويّـوَن؛ َفَقـْد َبناهـا الَخليَفـُة ال� ْسـلاِميَِّة الَّتـي َمَنَحهـا اإِيّاهـا ال� ال�إ
ُسـَلْيماُن ْبـُن َعْبـِد الَمِلـِك عـاَم 7١٥م، َوَجَعَلهـا َمَقـرَّ ِخلاَفِتـِه. اأَخـَذ 
ُمْنَتَظمـاً؛ َحْيـُث َيْقِسـُمها شـاِرعاِن َرئيسـاِن َيَتقاَطعـاِن  بِناُؤهـا َشـْكلاً 
مـاَرِة، َوبِجانِِبهـا الَمْسـِجُد  فـي َمْرَكـِز الَمديَنـِة، َوُهنـاَك اأقيَمـْت داُر ال�إِ
َصـُة؛  الُمَتَخصِّ أْسـواُق  ال� ِت  اْمَتـدَّ الّشـاِرَعْيِن  طـوِل  َوَعلـى  أْبَيـُض،  ال�
َكسـوِق الُعطوِر، َوسـوِق اللُّحوِم، َوسـوِق الُخضاِر، َوسوِق الُبقولِّياِت، 

ّهانيـَن(. ّباحيـَن )سـوُق الدَّ َوَغْيِرهـا، َولََعـلَّ البـاِرَز ِمْنهـا داُر الصَّ

ٌة ِمْن َكِلَمــِة )َرْمٍل(،  َوالرَّْمَلــُة -َكمــا ُهــَو واِضٌح ِمِن اْســِمها- ُمْشــَتقَّ  

ــِة،  ــدا( الَقديَم ــدِّ )لي ــِة اللُّ ــٍة لَِمديَن ــٍة ُمح�ِذَي ــْت َعلــى اأْرٍض َرْمِليَّ ــْد ُبِنَي َفَق

َولَُربَّمــا اْشــُتقَّ ِمــْن اْمــَراأٍة اْســُمها )َرْمَلــة(، َوَجَدها ُســَلْيماُن ْبــُن َعْبِد الَمِلِك 

ــِمها،  ــِن اْس ــاألَها َع ــُه، َفَس ــَنْت ِضياَفَت ــُه، َواأْحَس ــْعٍر، َفاأْكَرَمْت ــِت َش فــي َبْي

َفقالَــْت )َرْمَلــة(، َفاأعــاَد بِنــاَء الَمديَنــِة، َوَســّماها َرْمَلــًة، َوبــاَت هــذا ال�ْســُم 

حــي َعلــى َكــَرمِ تِْلــَك الَمديَنــِة الِمْضياَفــِة. شــاِهداً ل� َيمَّ
ْمَلِة، َتَتعانَُق ُســهوُل الُحبوِب َوالُبقولِّياِت َوالَخْضراواِت،  في الرَّ  
َوفــي َســمائِها رائَِحــٌة ِعْطِريَّــٌة َحزيَنــٌة، َيُبثُّهــا َعَبــُق َبّيــاراِت الَحْمِضّيــاِت 
الَّتــي صاَدَرهــا ال�ْحِتــلاُل الَبغيــُض. َوَقــْد َكَشــَفت الَحْفِريّــاُت َعــْن 
ــْكِل، َتْحَتــوي َعلــى اآثــاِر ِصْبَغــٍة َحْمــراِء  َخــواٍب َكبيــَرٍة ُمْســَتطيَلِة الشَّ
ــَرَز  ــْت اأْب ــا كانَ ــدو اأنَّه ــِة، َوَيْب أْقِمَش ــِغ ال� ــَتْعَمُل لَِصْب ــْت تُْس ــْوِن، كانَ اللَّ
ــى النَّشــاطاِت  ــرى َعل ــُل اأْخ ــَفْت َدل�ئِ ــِة. َواْكُتِش ــْرَوِة الَمديَن َمصــاِدِر َث
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َتْزَخُر: َتْمَتِلُئ.

َصَدَح: َرَفَع َصْوَتُه بِالِغناِء.
التَّراتيُل: َجْمُع الَتْرتيَلِة، 

َوِهَي اأنْشوَدٌة ُمَرتََّلٌة ِمَن 

لاَِة ِعْنَد الَْمسيِحّييَن. الصَّ

الَمْعِقُل: الَمْلَجاأ َوالِحْصُن.

ناِعيَّــِة فــي الَمديَنــِة، ُوِجــَدْت فــي َبقايــا اأْرَبَعــِة َمَحــّلاٍت  الصِّ
ــواٍن. ــَح، َوَص ــَب، َوَمصابي ــى َقوالِ ــوي َعل ــَزِف، َوَتْحَت لِْلَخ

ــِة،  ــِة الِمْعمارِيَّ ــِة واِضــٌح اأْيضــاً فــي الَهْنَدَس َواْزِدهــاُر الَمديَن   
َحْيــُث َتْظَهــُر َمْجُموَعــٌة ِمــَن النُّقــوِش الَهْنَدِســيَِّة َعلــى الُبيــوِت 
ــِة، ِمْنها:  أَثِريَّــِة الُمِهمَّ الَبْيضــاِء. َوَتْزَخــُر الرَّْمَلــُة بَِعــَدٍد ِمــَن الَمواِقــِع ال�
َبقايــا َقْصــِر ُســَلْيماَن ْبــِن َعْبــِد الَمِلــِك، َوالجاِمــُع الَكبيُر بِِمْئَذنَــٍة َيْبلُُغ 
ُن ِمــْن َخْمَســِة َطوابـِـَق ُمَربََّعــِة  طولُهــا َخْمَســًة َوِعْشــريَن ِمْتــراً، َتَتَكــوَّ
ــٍة بِالَحَجــِر الُمَســّمى )النَّحيــت(، ِمــْن اأْعلاهــا َيِقــُف  ــْكِل َمْبِنيَّ الشَّ
النّاِظــُر ُمِطــّلاً َعلــى ُســهوِل يافــا الَجميَلــِة، َوِهــَي َتــْروي ِحكايــاِت 
ــَن  ــِه، َوِم أْصحابِ ــْوِق لِ� ــِل الشَّ ــا ِبَتراتي ــَدُح ُبْرتُقالُه ــداِد، َوَيْص أْج ال�
أْخــرى تُِطــلُّ َعَلْيهــا ِجبــاُل الُقــْدِس عاِصَمــِة ِفَلْســطيَن،  ــِة ال� النّاِحَي

ــْوَق ِفَلْســطيَن. ــاِق الَفراشــاِت َف ــٌة لِِعن اإِنَّهــا لَْوَحــٌة َبديَع

الرَِّشيُد؛  َبناها  الَّتي  أْقواَس(  )ال� الَعْنِزيَِّة  بِْرَكَة  نَْنسى  َول�   
عاً مائِّياً َقِويّاً، َوَقْبَر الَفْضِل ْبِن الَعّباِس، َوَمقاَم النَِّبيِّ  لَِتكوَن ُمَجمَّ
آثاِر َوَغْيُرها  صالٍِح، َوَعَدداً ِمَن الَكنائِِس الَمسيِحيَِّة. كُلُّ هِذِه ال�
هايَِنُة  َتْبقى َصْوتاً صاِرخاً َيْنِطُق بُِعروَبِة هِذِه اللُّْؤلَُؤِة الَّتي َخَطَفها الصَّ

في نَْكَبِة ١9٤٨م، َوَطَردوا اأْهَلها ِمْنها، َفصاروا ل�ِجئيَن.

بَِمْوِقِعهـا، َوُسـهولِها،  الرَّْمَلـُة َمديَنـُة الماضـي َوالحاِضـِر،   
ـْلمِ،  َوُمناِخهـا الُمْعَتـِدِل، َشـِهَدْت ُحضـوراً فـي الَحـْرِب َوفـي السِّ
َدٍة، َوعانَْت في تاريِخها ِمْن  كانَـْت َمْعِقـلاً َعْسـَكِريّاً لُِجيـوٍش ُمَتَعـدِّ
َرْت َكثيراً في نَْهَضِتها، َولِكنَّها  ِصراعـاٍت، َوَتجاُذبـاٍت، َواأْطمـاٍع اأثَـّ
كانَـْت َدْومـاً َتَتجاَوُزهـا، َولَـْم َتْسـَلْم ِمـْن َوْيـلاِت الطَّبيَعِة َوالـزَّل�زِِل.

ْمَلــُة تُناجي اأْبناَءها، َوتُْرِســُل لَُهْم َهَمســاٍت  والَيــْوَم َتِقــُف الرَّ  
ــُد  ــِل، َوتُعانِ ــْدِس َوالَجلي ــاِل الُق ــِن، تُْســَمُع فــي ِجب ــَبَعًة بِالَحني ُمْش
أْصِلّييَن، َتْســَتْعصي  لوا اأْهَلها ال� ُمْغَتِصبيها الَّذيَن اْســَتْوَطنوها، َوَرحَّ

ــيَّ ال�أصيــَل.  ــُل الَوْجــَه الِفَلْســطيِنيَّ الَعَربِ أنَّهــا تَُمثِّ َعَلْيِهــْم؛ لِ�
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ل�لَــِة َعلــى الُمبالََغــِة فــي ُحــدوِث الِفْعــِل، َوَمــْن  تُْســَتْخَدُم صيَغــُة )ِمْفعــال، وِمْفعالَــة( لِلدَّ  

حــي َعلى َكــَرِم تِْلَك الَمديَنــِة الِمْضياَفِة". ذلـِـَك َقــوُل الكاتـِـِب: "َوبــاَت هــذا ال�ْســُم شــاِهداً ل� َيمَّ

َوِمْثُل ذلَِك: ِمْعطاٌء، َوِمْنحاٌر، َوِمْفضاٌل.

َف�ئُِدٌة ُلَغِويٌَّة:

الَفْهُم وال�ْستيع�ُب

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

ْمَلِة عاَم: اأ- ُبِنَيْت َمديَنُة الرَّ
٣- 7٥١م.   ٤- ١٥7م. ١- 7١٥م.   ٢- ٥١7م.       

ب- الَخليَفُة الَّذي َبنى بِْرَكَة )الَعْنِزيَِّة( ُهَو:
١- عبُد الَمِلِك بُن مرواَن.                ٢- هاروُن الرَّشيد.

    ٣- ُسلْيماُن بُن عبِد الَمِلِك.                 ٤- الَماأْموُن.

ّباحيَن( ُمْصَطَلٌح ُيْطَلُق َعلى: ج- )َداُر الصَّ
١- سوِق الُخضاِر.                      ٢- سوِق الُقماِش.

ّهانيَن. ٣- سوِق النَّّحاسيَن.                       ٤- سوِق الدَّ

ْمَلِة؟ ٢- َمْن َبنى َمديَنَة الرَّ

ْمَلِة. ٣- نَِصُف َشْكَل َمديَنِة الرَّ

ْمَلِة. أْسواِق في َمديَنِة الرَّ ٤- نَْذكُُر اأْسماَء اأْبَرِز ال�

ْمَلِة؟ ٥- ِمْن اأْيَن اْشُتقَّ اْسُم الرَّ

ْمَلِة. أَثِريَِّة في َمديَنِة الرَّ ُد َثلاَثًة ِمَن الَمواِقِع ال� ٦- نَُعدِّ
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الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل

ْمَلِة في الِفْقَرِة ال�أولى. َمْت لَِمْوِقِع َمديَنِة الرَّ ١- نَُبيُِّن الّصوَرَة الَجميَلَة الَّتي قُدِّ

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٢- نَُوضِّ

ًة بَِعراَقِتها. ْمَلُة ُمْعَتزَّ اأ-  َعَلى َتلٍَّة ُمْرَتِفَعٍة، َتَتَربَُّع الرَّ

ب- في الرَّْمَلِة، َتَتعانَُق ُسهوُل الُحبوِب َوالُبقولِّياِت َوالَخْضراواِت، َوِفي َسمائِها رائَِحٌة ِعْطِريٌَّة َحزيَنٌة.

ــداِد، َوَيْصــَدُح  أْج ــاِت ال� ــْرِوي ِحكاي ــَي َت ــِة، َوِه ــا الَجِميَل ــهوِل ياف ــى ُس ــّلاً َعَل ــُر ُمِط ــُف النّاِظ ج- َيِق

ــِه.  أْصحابِ ــْوِق لِ� ــِل الشَّ ــا بَِتراتي ُبْرتُقالُه

ْمَلِة َسَنَة ١9٤٨م.  ْهيونيُّ َمديَنَة الرَّ د- اْخَتَطَف الَعُدوُّ الصِّ

َنِة نَْفِسها. ٣- نَْذكُُر اأْسماَء ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيٍَّة اأْخرى اْحَتلَّها الَعُدوُّ في السَّ

٤- مــا الَحــقُّ الثّابـِـُت الَّــذي ُيطالـِـُب بـِـِه الّلاِجئــوَن الِفَلْســطيِنّيوَن الَّذيــَن َطَرَدُهــُم ال�ْحِتــلاُل ِمــْن ِدياِرِهــْم 
َســَنَة ١9٤٨م؟

الـلُّـَغـُة

ْمَلِة، َونَْسَتْخِرُج ِمْنُه ِمثالَْيِن َعلى كُلٍّ ِمّما ياأتي: ١- نعوُد اإِلى نَصِّ الرَّ

اأ-   ُمَثنّى:.............. ، ......................

ب- َجْمِع ُمَؤنٍَّث سالٍِم:............... ، ........................

ج- َجْمِع ُمَذكٍَّر سالٍِم:................. ، .......................

 
َنش�ٌط:

ريَن   أَمــِم الُمتَِّحــَدِة التي َدَعَمــْت َحقَّ الِفَلْســطيِنّييَن الُمَهجَّ ذاَعــِة الَمْدَرِســيَِّة َعــْن َقــراراِت ال� ُث فــي ال�إِ نََتَحــدَّ

بِالعــْوَدِة اإِلــى اأْرِضِهم.
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الَقواِعُد

 

الِفْعُل الَمْبِنيُّ لِْلَمْعلوِم، َوالِفْعُل الَمْبِنيُّ لِْلَمْجهوِل

)ب(                   )اأ(       

ُوِجَدِت الَمْراأُة في َبْيِت َشْعٍر. َوَجَد الَخليَفُة الَمْراأَة في َبْيِت َشْعٍر.   

أْسِبريُن َعلى الَمْرضى. ُوزَِّع ال� أْسِبريَن َعلى الَمْرضى.    أِطّباُء ال� َوزََّع ال�

ُخِلَق الثََّقلاِن. َخَلَق اللُّه الثََّقَلْيِن.     

ٍة.  أْسِبريُن في َمعاِمَل خاصَّ ُر ال� ُيَحضَّ ٍة.   أْسِبريَن في َمعاِمَل خاصَّ رُ الُعَلماُء ال� ُيَحضِّ

تُك�َف�أ الُمِجّداُت. تُك�فُِئ الُمديَرُة الُمِجّداِت.    

َنـَتــ�أمَّـُل

ــَق،  ــَذ، َوزََّع، َخَل ــاِل )اأَخ أْفع ــَداأ بِال� ــًة، َتْب ــلاً ِفْعِليَّ ــِة )اأ(، نَِجُدهــا ُجَم ــَة الَمْجموَع ــا اأْمِثَل ْلن اإِذا َتاأمَّ  
َياأْتــي: مــا  َوَجْدنــا  َوَمْفعولِــِه  ِمْنهــا،  كُلٍّ  فاِعــِل  َتْحديــَد  اأَرْدنــا  َواإِذا  تُكاِفــُئ(،  ــُر،  ُيَحضِّ

الِفْعُل َوَجَد: فاِعلُُه الَخليَفُة، َوَمْفُعولُُه )الَمْراأَة(.

أْسِبريَن(. أِطّباُء، َوَمْفعولُُه )ال� الِفْعُل َوزََّع: فاِعلُُه ال�

الِفْعُل َخَلَق: فاِعلُُه لَْفُظ الَجلالَِة )اللُّه(، َومَفْعولُُه )الثََّقَلْيِن(.

أْسِبريَن(. ُر: فاِعلُُه الُعَلماُء، َوَمْفعولُُه )ال� الِفْعُل ُيَحضِّ

الِفْعُل تُك�فُِئ: فاِعلُُه الُمديَرُة، َوَمْفعولُُه )الُمِجّداِت(.

أنَّهــا لَــْم  ــٌة لِْلَمْعلــوِم، َولِ� أْفعــاِل َمْذكــوٌر فــي الُجْمَلــِة، َفِهــَي لِذلـِـَك َمْبِنيَّ أنَّ فاِعــَل كُلِّ ِفْعــٍل ِمــْن هــِذِه ال� َولِ�

َيــٌة. ْت اإِلــى الَمْفعــوِل بـِـِه، َفِهــَي اأْفعــاٌل ُمَتَعدِّ َتْكَتــِف بِالفاِعــِل، َوَتَعــدَّ



٦٦

ْلنا اأْمِثَلَة الَمْجموَعةِ )ب(، نَِجُدها ُجَملاً ِفْعِليًَّة اأْيضاً. َوِعْنَد ُمواَزنَةِ كُلِّ ُجْمَلةٍ ِمْنها َمَع الُجْمَلِة  َواإِذا َتاأمَّ  

الُمقابَِلــةِ لَهــا فــي اأْمِثَلــةِ الَمْجموَعــةِ )اأ(، نُلاِحــُظ اأنَّ فاِعــَل كُلِّ ِفْعــٍل ِمْنهــا َغْيــُر َمْوجــوٍد )ُحــِذَف(، َواأنَّ الَحَرَكــَة 

ْعرابِيَّــَة َعلــى اآِخــرِ الَمْفعــوِل بـِـِه َتَغيَّــَرْت ِمــَن النَّْصــِب اإِلى الرَّْفِع. َوِعْنَد الَبْحِث في َســَبِب هِذهِ التََّغيُّــراِت، نَِجُد  ال�إِ

ُل كُلٍّ ِمْنهــا، َوكُِســَر مــا َقْبــَل اآِخــرِهِ، َفاأْصَبَحــْت بِهــذا التَّْغييِر  أْفعــاَل الماِضَيــَة )ُوِجــَد، ُوزَِّع، َوُخِلــَق( ُضــمَّ اأوَّ اأنَّ ال�

ُل كلٍّ ِمْنُهما، َوفُِتَح ما َقْبَل  ُر، تُكاَفاأ(، َفُضــمَّ اأوَّ اأْفعــال�ً ماِضَيــًة َمْبِنيَّــًة لِْلَمْجهــوِل. اأّمــا الِفْعلاِن الُمضارِعاِن )ُيَحضَّ

أنَّ الفاِعــَل ُعْنُصرٌ اأساِســيٌّ في الِفْعــِل الَمْبِنيِّ لِْلَمْعلومِ؛  ْيــِن لِْلَمْجهــوِل، َولِ� اآِخــرِهِ، َفاأْصَبحــا ِفْعَلْيــِن ُمضارَِعْيــِن َمْبِنيَّ

َياأْتــي الَمْفعــوُل بـِـِه الَمْنصــوُب، َوَينــوُب َمكانَــُه، َوُيْصِبــُح َمْرفوعــاً، َوَيَتَغيَُّر اْســُمُه ِمْن َمْفعــوٍل بِِه اإِلى نائـِـِب فاِعٍل؛ 

ْعــراِب، َوُحْكــَم الَمْفعــوِل بـِـِه فــي الَمْعنى. َوَمْعنــى هــذا اأنَّ نائـِـَب الفاِعــِل َقــْد اأَخــَذ ُحْكــَم الفاِعــِل فــي ال�إِ

َنْسَتْنِتُج

اأ -  الِفْعُل الَمْبِنيُّ لِْلَمْعلوِم: كُلُّ ِفْعٍل ُعِلَم فاِعلُُه.

ب- الِفْعُل الَمْبِنيُّ لِْلَمْجهوِل: ما ُحِذَف فاِعلُُه، وُجِعَل الَمْفعوُل بِِه نائِباً َعْنُه.

ج- نائـِـُب الفاِعــِل: اْســٌم َمْرفــوٌع َيَقــُع َبْعــَد ِفْعــٍل تــامٍّ ُمَتَصــرٍِّف َمْبِنــيٍّ لِْلَمْجهــوِل، َفُيْســَنُد اإلَْيــِه، َوَيِحــلُّ 

أْســباٍب. َمَحــلَّ الفاِعــِل الـّـذي ُحــِذَف ل�

د- لَِتْحويِل الِفْعِل الَمْبِنيِّ للَمْعلوِم اإِلى ِفْعٍل َمْبِنيٍّ لِْلَمْجهوِل، نَقوُم بِما َياأْتي:

لَُه، َونَْكِسُر ما َقْبل اآِخِرِه، ِمْثَل: )َفَتَح، فُِتَح(. ١- اإِذا كاَن الِفْعُل ماِضياً نَُضمُّ اأوَّ

لَُه، َونَْفَتُح ما َقْبَل اآِخِرِه، ِمْثَل: )َيْسَتْعِمُل، ُيْسَتْعَمُل(. ٢- اإِذا كاَن الِفْعُل ُمضاِرعاً نَُضمُّ اأوَّ

٣- نَْحِذُف الفاِعَل.

٤- نَْجَعُل الَمْفعوَل بِِه نائِباً لِْلفاِعِل في الُجْمَلِة؛ لَِياأُْخَذ ُحْكَم اإِْعراِب الفاِعِل.
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التَّْدريب�ُت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

آتَِيِة:  نَُميُِّز الِفْعَل الَمْبِنيَّ للَمْعلوِم ِمَن الِفْعِل الَمْبِنيِّ لِْلَمْجهوِل في الُجَمِل ال�

آَخريَن. اأ -  ل� تُْكِثروا ِمْن لَْوِم ال�

ب- َسُتعاُد الُقْدُس اإِلى ِسياَدِة اأْبنائِها.

ج-  اأقيَل الفاِسُد ِمْن َوظيَفِتِه.

ْفساِد. د-   عاَقَب القاِضي الُمْفِسديَن؛ َفَنِدُموا َعلى الِفْتَنِة َوال�إِ

ناِعيَِّة في الَمديَنِة. هـ ـ  اْكُتِشَفْت َدل�ئُِل اأْخرى َعلى النَّشاطاِت الصِّ

َف�ئِدت�ِن ُلَغِويَّت�ِن:

أْمِر.  اأ - ُيْبنى الِفْعُل لِْلَمْجهوِل ِمَن الماضي َوالُمضاِرِع، َول� ُيْبنى ِمَن ال�

أْجــَوُف، تُْقلــُب األُِفــُه يــاًء ِعْنــَد َتْحويِلــِه اإِلــى َمْبِنــيٍّ لِْلَمْجهــوِل،  ب- الِفْعــُل الماضــي الثُلاثـِـيُّ الُمْعَتــلُّ ال�
مثــل: َقــاَل؛ َفالَمْبنــي للَمْجهــوِل ِمْنــُه قيــَل، اأّمــا ُمضاِرُعــُه، َفُتْقَلــُب يــاُؤُه، اأْو واُوُه األِفــاً، ِمثــل: َيبيــُع: 

ُيبــاُع. َيقــوُل: ُيقــاُل.
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التَّْدريُب الثّ�ني:

ــِة، فــي  ــَع اإِْجــراِء التَّْغييــِر الــّلاِزِم َعلــى الُجْمَل ــيٍّ لِْلَمْجهــوِل، َم ــيَّ لِْلَمْعلــوِم، اإِلــى َمْبِن ُل الِفْعــَل الَمْبِن نَُحــوِّ
ــِة: آتَِي ــِة ال� أْمِثَل ال�

أْوِفياَء. اأ - ُيصاِحُب العاِقُل ال�

َبُة طالَِبَتْيِن لِْلُمشاَرَكِة في الُمساَبَقِة. ب- اْختاَرِت الُمَدرِّ

ْعُب ُحقوَقُه. ج- اْسَتعاَد الشَّ

التَّْدريُب الثّ�لُِث:

َنْسَتْخِرُج ن�ئَِب الف�ِعِل ِمَن الُجَمِل ال�آتَِيِة:

ْيِر. اأ-  ُيعاَقُب الّسائِقوَن الُمخالِفوَن لِقوانيِن السَّ

ب- بيَع ِمَن الِبضاَعِة نِْصُفها.

ج- ُسِئْلُت َعْن ِسرِّ ثَِقِة ُمَعلِّمي بي.

ماَرِة. د-  اأقيَمْت داُر ال�إِ

التَّْدريُب الّراِبُع:

عْراُب: ال�إِ

َنموَذج�ِن َمْحلول�ِن:

١- قُِضَي ال�أْمُر:

قُِضَي: ِفْعٌل ماٍض َمْبِنيٌّ لِْلَمْجهوِل، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح الظّاِهِر.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ال�أْمُر: نائُِب فاِعٍل َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ
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٢- ُيْصَنُع الَمجُد ِب�أْرِضن�:

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ُيْصَنُع: ِفْعٌل ُمضاِرٌع َمْبِنيٌّ لِْلَمْجهوِل، َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ الَمجُد: نائُِب فاِعٍل َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

نُْعِرُب م� َتْحَتُه َخطٌّ فيم� َي�أْتي

اأ- ِمْن َماأَْمِنِه ُيْؤتى الَحِذُر.

ب- َفاإِذا ُظِلْمُت َفاإِنَّ ُظْلِمَي باِسٌل   ُمرٌّ َمذاَقُتُه َكَطْعِم الَعْلَقمِ        )عنترُة(

ج- قاَل َتعالى: زب ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈرب          )الّزمر:7١(

د-  َولَُربَّما اْشُتقَّ اْسُم الَمديَنِة ِمْن اْمَراأٍة اْسُمها )َرْمَلة(.

ْملاُء ال�إِ

ال�ألُِف اللَّيَِّنُة في اأواِخِر ال�أْفع�ِل

َنِة: َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ َرْسَم ال�ألِِف في اأواِخِر ال�أْفع�ِل الُمَلوَّ

ــَتْعلى  ــُه اْس ــُه اأنَّ ــْرَو َعْن ــْم ُي ــنََّة الُمْصَطفــى، َولَ ــا ُس ــَة، َفاأْحي ــِز الِخلاَف ــِد الَعزي ــُن َعْب ــُر ب "َتَولّــى ُعَم  
نْيــا، َوَتْقــوى الَمْولــى َجــلَّ َوَعــلا، َوَدعــا اإِلــى  ْهــِد فــي الدُّ ، ُعــِرَف بِالزُّ َعلــى اأَحــٍد، اأِو اْســَتْحيا فــي َحــقٍّ
ــاأى َعــْن كُلِّ مــا ُيْغِضــُب اللّــَه ُســْبحانَُه  أولــى، َوالَعَمــِل لِْلاآِخــَرِة، َونَ ال�نِْصــراِف َعــْن َمباِهــِج الَحيــاِة ال�

َوَتعالــى، َوَقضــى َبْيــَن الُمْســِلميَن".

َنـَتــ�أمَّـُل

ــاأى، َقضــى( َوَجْدناهــا  ــَة )َتَولـّـى، اْســَتْعلى، اْســَتْحيا، َعــلا، َدعــا، نَ نَ ْلنــا الَكِلمــاِت الُمَلوَّ اإِذا َتاأمَّ  
اأْفعــال�ً، َوِعْنــد ُملاَحِظــة الَحــْرِف الَّــذي َيْنَتهــي بـِـِه كُلٌّ ِمْنهــا نَِجــُدُه األِفــاً ســاِكَنًة، َيْســِبُقها َحــْرٌف َمْفتــوٌح، 
أْفعــاِل الّســابَِقِة ُيْمِكُننــا  َنــُة الَّتــي َتاأْتــي فــي َوَســِط الَكِلَمــِة َواآِخِرهــا. َوِعْنــَد َتْقســيِم ال� ألـِـُف اللَّيِّ َوهــِذِه ِهــَي ال�
ــَتْعلى،  ــى، اْس ــٍة )َتَولّ ــِر ثُلاثِيَّ ــاٍل َغْي ــاأى، َقضــى(، َواأْفع ــا، نَ ــلا، َدع ــٍة )َع ــاٍل ثُلاثِيَّ ــى اأْفع ــا اإِل اأْن نَُصنَِّفه

ــي: ــِة كُلٍّ ِمْنهــا نَْســَتْنِتُج مــا َياأْت ألِــِف فــي نِهاَي ــا َرْســَم ال� ْلن اْســَتْحيا(، َواإِذا َتاأمَّ

ــَل - ١ ــِه واواً، ِمْث ــاً َوكاَن اأْصــُل األِِف ــُل ثُلاثِّي ــًة، اإِذا كاَن الِفْع أْفعــاِل قائَِم ــُة فــي اآِخــِر ال� َن ألِــُف اللَّيِّ تُْرَســُم ال�
)َدعــا، َيْدعــو(.
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أْفعــاِل يــاًء َغْيــَر َمْنقوَطــٍة، اإِذا كاَن الِفْعــُل ثُلاثِّيــاً، َوكاَن اأْصــُل األِِفــِه - ٢ َنــُة فــي اآِخــِر ال� ألـِـُف اللَّيِّ تُْرَســُم ال�
يــاًء )َقضــى - َيْقضــي(.

آتَِيِة:٣-  ألِِف في الِفْعِل بِاإِْحدى الطُُّرِق ال� ُيْعَرُف اأْصُل ال�

ْتياُن بُِمضاِرِع الِفْعِل )نَجا - َيْنجو، َمشى - َيْمشي(. اأ-   ال�إِ
ْتياُن بِالَمْصدِر )َعفا - َعْفواً، َمشى - َمْشياً(. ب- ال�إِ

ٍك )نَجا - نََجْوُت، َمشى - َمَشْيُت(. ج-  اإِْسناُد الِفْعِل اإِلى َضميِر َرْفٍع ُمَتَحرِّ

أْفعــاِل )َيــاًء َغْيــَر َمْنقوَطــٍة( اإِذا كانَــْت رابَِعــًة َفاأْكَثــَر، بَِصــْرِف النََّظــِر َعــْن - ٤ َنــُة فــي اآِخــِر ال� ألـِـُف اللَّيِّ تُْرَســُم ال�
ــٍة  َن ــٍف لَيِّ ــُل بِاألِ ــَتْدعى، اْرَتضــى(، اإِلّ� اإِذا انَْتهــى الِفْع ــَتْلقى، اْس ــَل: )اْس ــاًء، ِمْث اأْصِلهــا اأكاَن واواً، اأْم ي

ألـِـُف قائَِمــًة، ِمْثــَل: )اْســَتْحيا، اأْعيــا(. َمْســبوَقٍة بِيــاٍء، َفحيَنهــا َوَجــَب اأْن تُْرَســَم ال�

اإملاءٌ اْخِتب�رِيٌّ )ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُمَعلَِّم(

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الَمقوَلَة ال�آتَِيَة َمرَّ



7١

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الَمقوَلَة ال�آتَِيَة َمرَّ

 
التَّْعبيُر

ِكت�َبُة فِْقَرَتْيِن

َكْيَف نَْكُتُب ِفْقَرًة تالَِيًة لِِفْقَرٍة َتْسِبُقها؟
ْرنا اأْن نَْكُتَب ِفْقَرَتْيِن َعْن ُحقوِقنا، بَِوْصِفنا اأْطفال�ً في الَمْدَرَسِة.  َهْب اأنّنا َقرَّ

ُل الَّذي َيَتباَدُر اإِلى اأْذهانِنا: ماذا نَْكُتُب؟ َوَكْيَف نَْكُتُب؟ أوَّ ؤاُل ال� السُّ
آتَِيِة ُمَرتََّبًة: أْسِئَلِة ال� َوُهنا ل� ُبدَّ ِمَن التَّْفكيِر، َوَطْرِح ال�

ما الَمْقصوُد بُِحقوِقنا؟ - ١

ما ُحقوقُنا؟- ٢

ِمْن اأْيَن نَْعِرُف الُحقوَق الُمتاَحَة لَنا في الَمْدَرَسِة؟ - ٣

َن ِفْقَرًة ُمَترابَِطًة َوذاَت َمْعنى. َكُل ُجَمٌل، نَْربُِطها َمعاً؛ لُتَكوِّ أْسِئَلِة َتَتشَّ جاَبِة َعْن هِذِه ال� ِعْنَد ال�إِ  

َمــًة بِاأْمِثَلــٍة،  ْحنــا بِهــا َمفهــوَم الُحقــوِق الَمْدَرِســيَِّة، ُمَدعَّ أولــى الَّتــي َوضَّ َبْعــَد ال�نِْتهــاِء ِمــَن الِفْقــَرِة ال�  
نَْبــَداأً التَّْفكيــَر بِمــا َيِجــُب اأْن نَْكُتَبــُه فــي الِفْقــَرِة الثّانَِيــِة، َوهــذا َيحتــاُج اإِلــى َتْفكيــٍر َبســيٍط ُيَخطَّــُط لَــُه َعلــى 
َوَرَقــٍة خاِرِجيَّــٍة، َفَلُربَّمــا َيْخُطــُر فــي بالِنــا َتســاُؤل�ٌت َجديــَدٌة، َوِمْنهــا: لِمــاذا َتغيــُب ُحقوقُنــا؟ مــا اأْســباُب 

َعــَدِم ُحصولِنــا َعَلْيهــا؟ َوَمــِن الَمْســؤوُل َعــْن َتْوفيــِر ُحقوِقنــا؟

أولــى  أْســِئَلِة َتَتَشــكَُّل الِفْقــَرُة الثّانَِيــُة، َوبِهــذا َتكــوُن ُمْنَســِجَمًة َمــَع الِفْقــَرِة ال� َوِمــْن اإِجابــاِت هــِذِه ال�  
َوَمْبِنيَّــًة َعَلْيهــا بِنــاًء َمْنِطِقّيــاً. َول� نَْنســى اأْن نَْتــُرَك َمســاَفًة َبْيــَن الِفْقَرَتْيــِن؛ اإِْذ ل� َيجــوُز اأْن َتكــوَن ُملاِصَقــًة 

أولــى. لِْلِفْقــَرِة ال�

ُث في ال�أولى  َنْكُتــُب فِْقَرَتْيــِن ُمْســَتِقلََّتْيِن، َتَتَكــوَُّن َكلُّ واِحــَدٍة ِمْنُهمــ� ِمــْن اأْرَبَعــِة اأْســُطٍر، َنَتَحــدَّ

ريَقــِة الُمن�ِســَبِة ل�ْســِتع�َدِة هــِذِه  َعــْن َســْلِب ال�ْحِتــلاِل ُحقوَقنــ�، َوفــي الثّ�نَِيــِة َعــْن اآرائِنــ� فــي الطَّ

الُحقوِق.
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؟

ال�ْسِتم�ُع:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� (، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال� َمْشِقيُّ نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )الي�َسميُن الدِّ

. أْزهاِر الَّتي َتناَولَها النَّصُّ ُد اأْسماَء ال� نَُعدِّ

؟ َمْشِقيِّ َكْيَف ُيَشكُِّل الياَسميُن اإِْحدى ميزاِت الَبْيِت الدِّ

؟ َكْيَف َعبََّر نِزار َقباني َعْن َتَعلُِّقِه بِالياَسميِن الّشاِميِّ

ُث َعِن ال�أْسطوَرِة الَّتي َرَبَطْت َبْيَن الّشاِم َوالياَسميِن. نََتَحدَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل محمود درويش: نَُوضِّ

"في الّشاِم، اأْعِرُف َمْن اأنا َوَسَط الزِّحاْم

اأ في ُدموِع الياَسميَنِة ثُمَّ ناْم".  َيُدلُّني َحَجٌر َتَوضَّ

١

٢

٣

٤

٥

الَوْحَدُة الّس�ِدَسُة

لِم�ذا؟
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لِم�ذا؟

)شكري فيصل(

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، ُولَِد في ِدَمْشــَق عاَم ١9١٨م.  الُدْكتــوُر ُشــْكري َفْيصــل اأديــٌب، وباِحــٌث ســوِريٌّ  
أميــِن العــامِّ لَِمْجَمــِع اللَُّغــِة الَعَربِيَّــِة فــي ِدَمْشــَق، َوَتــَرَك ُمَؤلَّفــاٍت َكثيــَرًة،  َشــَغَل َمْنِصــَب ال�

ــِة. أَدبِيَّ راَســِة ال� ــُة، وَمناِهــُج الدِّ أَدبِيَّ ِمْنهــا: الُفنــوُن ال�

ــِة ُشــجونَُه الُمَبْعَثــَرَة، َومــا اْعَتَمــَل فــي  ُل شــكري فيصــل فــي هــِذِه الَمقالَ َوُيَســجِّ  

ــِة، َعلــى  ِق الِبــلاِد الَعَربِيَّ ثــاً فيهــا َعــْن َتَمــزُّ ِذْهِنــِه، َوُهــَو عائـِـٌد بِالطّائـِـَرِة ِمــَن الِهْنــِد، ُمَتَحدِّ
ْغــِم ِمّمــا َيْجَمُعهــا ِمــْن اأواِصــِر الَوْحــَدِة َوَعواِمِلهــا، ُمقاِرنــاً َبْيــَن َتَشــْرُذِمنا َوَوْحــَدِة الِهْنــِد  الرَّ

ــا.  ــا، َواأْعراِقه ــعوبِها، َولُغاتِه بُِش
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ــؤاُل الّلاِهــُث الّلاِهــُب الَّــذي كاَن َيْمــَلاأ  السُّ
َعَلــيَّ َطريقــي كُلَّهــا َواأنــا عائـِـدٌ ِمــْن زِيــاَرةِ الِهْنــِد، مــارّاً فــي َســماءِ الَبْحِر 
مــاراِت، ُمْجتازاً الُكَوْيــَت اإِلى  الَعَربـِـيِّ َوِهضــاِب ُعمــاَن، ُمِطــّلاً َعلى ال�إِ
ِدَمْشــَق، ُمْشــَبعاً بِروائـِـِح النِّْفــِط، َوُطيوٍف ِمَن الَحضــاَرةِ َوالَبداَوةِ تُحيُط 

بِهــذهِ الرَّوائـِـِح، َقْبــَل اأْن اأواِجــَه اأْرواَح الغوَطــةِ َونَســائَِم َبــَردى، ُمْمَتِلــَئ 
حارى، ُمتَمنِّياً لَِو اْســَتَطْعُت اأْن اأْزَحَف َعلى كُلِّ  الَقْلِب بِالرِّماِل َوالصَّ
ــُل َمواِطــَن اأقــدامِ اأولِئــَك الَّذيــَن انَْطَلقــوا ِمــْن َمديَنــةِ الرَّســوِل،  َرْمــٍل، اأَقبِّ
ــدوا هــذا الجيــَل ِمــَن  َصلـّـى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، وَبــوادي الَجزيــَرةِ، َوَوحَّ
ــيَّ  ــَلاأ َعَل ــؤاُل الَّــذي كاَن َيْم ــَد طــوِل اْقِتتــاٍل َوِخصــامٍ، السُّ ــاِس َبْع النّ

ُوجــوِدَي كُلَّــُه، َوُدنْيــاَي كُلَّهــا فــي هــِذهِ الرِّْحَلــةِ، ُهــَو: لِمــاذا؟
لِماذا َيَظلُّ الَعَرُب َيعيشوَن في اأتوِن الُفْرَقةِ ؟ 

ــْن اأْرِض  ــزاِء ِم أْج ــِذهِ ال� ــي ه ــَق ف ــُع الطَّري ــاذا اأقَط ــاذا؟ لِم لِم  
ــُل  ــي اأنَْتِق ــِف ســاَعةٍ، َكاأنّ ــي كُلِّ نِْص ــرًَّة ف ــوازي َم ــرِزُ َج ــَرِب، اأْب الَع
أْميــاِل، َواْجَتــْزُت  ِمــْن َدْولَــةٍ اإِلــى َدْولــةٍ، َعلــى حيــِن َقَطْعــُت اآل�َف ال�
اأْبَعــَد الَمســافاِت، َوانَْتَقْلــُت ِمــَن الَبْحــرِ اإِلــى الَبــرِّ، َوِمــَن الّســاِحِل اإِلــى 
الدّاِخــِل، َوِمــَن الــوادي اإِلــى الَجَبــِل، َواأْوَشــْكُت اأْن اأْبلـُـَغ الُمْرَتَفعــاِت 

ــوازَُك؟ ــَن َج ــاألوني، اأْي ــميَر( دوَن اأْن َيْس ــي )َكْش ــا ف الُعْلي
َيزيُد َعلى  الِهْنُد قارَّةٌ، َوغاَبٌة ِمَن اللُّغاِت، َيعيُش فيها ما   

الِمْليارِ، يْنَتِظُمُهْم َنَسٌق واِحٌد َجميٌل. َفَكْيَف ل� َيْنَتِظُمنا -في بِلاِد 

الَعَرِب -نََسٌق لَُغِويٌّ اأصيٌل، ُهَو ُهَو في كُلِّ َمكاٍن ِمْن هِذِه الِبلاِد، 

، َوُهَو في الَفْرِد، َوفي  ، َوُهَو في الواِقِع النَّْفِسيِّ ُهَو في الواِقِع الخارِِجيِّ

الَجماَعِة، ُهَو في الِوْجداِن، َوُهَو في الَعْقِل، َتْسَمُعُه في اأْطراِف الَجَبِل 

، ثُمَّ َيْصَحُبَك في الرِّْحلِة الَبعيَدِة اإِلى  أْخَضِر َعلى الُمحيِط الِهْنديِّ ال�

. َفَكْيَف اْسَتطاَع التََّشتُُّت اللَُّغِويُّ في القارَِّة الِهْنديَِّة  أْطَلسيِّ اأْطراِف ال�

ُد اللَُّغويُّ  ْولَِة الواِحَدِة، ثُمَّ لَْم َيْسَتِطِع التَّوحُّ اأْن َيْخَتِفَي َعْن َطريِق الدَّ

ْولَِة الواِحَدِة؟ أْرِض الَعَربِيَِّة َعلى اإِنْشاِء الدَّ اأْن ُيساِعَد في ال�

ُس  الّلاِهُث: َمْن َيَتَنفَّ
بُِسْرَعٍة ِمْن اأَثِر الَجْرِي اأِو 

الَعَطِش.

الّلاِهُب: الحارُّ، الُمثيُر.

تُها  اأتوُن الُفْرَقِة: ِشدَّ
َوَضراَوتُها.

َكْشمير: َمديَنٌة َتَقُع َشماَل 
َغْرِب الهند.

النََّسُق: النِّظاُم.

الِقراَءُة:
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َبُة. أَرُج: الّرائَِحُة الطَّيِّ ال�

أْرَخبيُل: الَمْجموَعُة ِمَن  ال�
الُجُزِر الُمَتقاِرَبِة في الَبْحِر.

َيْسَتْشِرُف: َيَتَطلَُّع، 
َوَيْحِدُس.

ْخُرُف: الّزيَنُة. الزُّ

لِمــاذا َتْخَتِلــُط الدِّمــاءُ َعلــى طــوِل الِهْنــِد َوَعْرِضهــا؛ لُِتَؤلِّــَف   
هــِذهِ الُبَحْيــرَة الَّتــي َتْنَتهــي اإِلَْيهــا كُلُّ هــِذهِ الرَّواِفــِد الُمتبايَِنــةِ، َفَتَتلاقــى 
هــذا التَّلاِقــَي الُمَتَجــدَِّد، َوَتْنِبــُض النَّْبــَض الُمْشــَتَرَك، َوَيكــوُن لَها هذا 

ال�أرَُج الواِحــُد، اأَرُج الِهْنــِد؟ 

لِمــاذا كاَن ذلـِـَك ُهنــاَك؟ َولِمــاذا تَُؤلِّــُف ُبَحْيــَرةُ الــدَّمِ الَعَربـِـيِّ   
غيَرةِ، َيْنَحِســُر َعْنهــا َبْحرٌ، ثُمَّ ُيَغطّيها  هــذا ال�أرَْخبيــَل ِمــَن الُجــُزرِ الصَّ

ــُم هــِذهِ الُجســوَر؟ ــمَّ تَُحطِّ ــْن َبْيِنهــا الُجســوَر، ثُ ــُق ِم ــرٌ، َتْخلُ َبْح
لِمــاذا َيكــوُن لِهــذا الــدَّمِ الَعَربِيِّ َعَشــراُت الُقلوِب الَّتي َيْنِبُض بِها، َول� 
َيكــوُن لِلَعــَرِب َقْلــٌب واِحــٌد َيْنِبــُض بُِوجــوٍد واِحــٍد، َوَيْسَتْشــرُِف اأفُقاً 

واِحــداً، َوَيَتَطلَّــُع اإِلى ُمْســَتْقَبٍل واِحٍد؟

ةٌ،  لِمــاذا َيْرَتِفــُع فــي َســمائِنا ِعْشــروَن َعَلمــاً، َولُِكلِّ َعَلــمٍ ِقصَّ  
ــَة الُكْبــرى، رِســالََة الَعَلــمِ الواِحــِد، واللَُّغــةِ الواِحــَدِة  ثُــمَّ نَْنســى الِقصَّ
أْرِض الواِحَدةِ. َعلى حيِن َيْرَتِفُع في َســماِء َغْيرِنا  أَمِل الواِحِد، وال� وال�
ــَة الَعَلــمِ الواِحــِد؟ غيــَرَة؛ لُِيَؤلِّــَف ِقصَّ أْعــلاَم الصَّ َعَلــٌم واِحــٌد َيْطــوي ال�

أَتساَءُل: لِماذا؟ اإِنََّك لََتْساألُني: لِماذا ؟ واإِنّي َل�

َدْعنــي ِمــْن َتْطويــلاِت الَقــْوِل َوزُْخرُف�تـِـِه، َفَقــْد َبــَداأُْت ُمْنــُذ   

َزَمــٍن َقريــٍب، اأْذَهــُب اإِلــى اأنَّ الَّــذي َيْقُتلُنــا اإِنَّمــا ُهــَو الــَكلامُ، َوَتَمنَّْيُت 

لَــْو َقَطــَع الَعــَرُب َطريــَق الَجــَدِل؛ لَياأُْخــذوا َطريــَق الَعَمــِل. َتَمنَّْيــُت لَــْو 

أْعــوامِ، َوانَْصَرفوا اإِلى  اأنَّ الَعــَرَب َصَمتــوا َواْمَتَنعــوا َعــِن الَكلامِ َبْعَض ال�

قونَــُه. َعَمــٍل ُيْنِفذونَــُه، َواأَمــٍل ُيَحقِّ

اأيُّهــا العائـِـُد اإِلــى َوَطِنــَك ِمــْن اأيِّ َبْلــٍد كُْنــَت، لَِتُكــِن الَكِلَمــُة   
ــا، َوَيِجــُب اأْن َتقولَهــا، اأنّــى كاَن  ــَتطيُع اأْن َتقولَه ــي َتْس ــلاُل الَّت الَح
َمْوِقُفــَك ِمــَن الَحيــاةِ فــي َوَطِنَك: لِمــاذا ؟ َوحيَن نَْكَتِشــُف الَجواَب، 

ــِد اْكَتَشــْفنا الطَّريــَق. نَكــوُن َق

رٍُّف( )صور من حياتنا، بَِتصَّ
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حيَحِة فيم� َي�أْتي:  ج�َبِة الصَّ ١- َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

اأ- ُيْقَصُد بِـ  )اأْرواِح( في َقْولِِه:"َقْبَل اأْن اأواِجَه اأْرواَح الغوَطِة":

٣- الِجباُل.  ٤- ال�أْشجاُر. أنُْفُس.   ٢- ال� ١- النَّسائُِم.  

ب- نَْفَهُم ِمْن ُجْمَلِة: "َيعيشوَن في اأتوِن الُفْرَقِة" اأنَُّهم:
دوَن في َشْعٍب واِحٍد.  ١- ُيَسّروَن بِما ُهم فيِه.           ٢- َيَتَوحَّ

٣- َتْلَسُعُهْم ناُر الُفْرَقِة َوالتَّباُعِد.      ٤- َيَتَكلَّموَن لُغاٍت ُمْخَتِلَفًة.

ج- اأراَد الكاتُِب ِمْن َقْولِِه: "َبَداأُْت اأْذَهُب اإِلى اأنَّ الَّذي َيْقُتلُنا اإِنَّما ُهَو الَكلاُم":

١- لْم نَُعْد اأْصحاَب َفصاَحٍة َوَبلاَغٍة.     ٢- َكْثَرُة الِكلاِم َتْقُتلُنا.

٣- َقِضيَُّتنا في َكْثَرِة اأْقوالِنا، َوِقلَِّة اأْعمالِنا.    ٤- ُمْشِكَلُتنا في اْقِتراِن الَقْوِل بِالَعَمِل.

د- نَْفَهُم ِمْن ُجْمَلِة: "الِهْنُد غاَبٌة ِمَن اللُّغاِت" اأنَّ:

١- الُهنوَد َيعيشوَن َحياًة ُبدائِيًَّة.    ٢- َيْفَهموَن لَُغَة َحَيواناِت الغاَبِة.

َعٌة.        ٤- ل� َيْمِلكوَن لَُغَة َتفاُهٍم ُمْشَتَرَكٍة.  ٣- لُغاتِِهم َكثيَرٌة َوُمَتَنوِّ

ِبيَِّة الَّتي َمرَّ الك�تُِب في َسم�ئِه�، َوُهَو ع�ئٌِد ِمَن الِهْنِد. ٢- َنْذُكُر اأْسم�َء الِبلاِد الَعَر

. ُح ُمَقوِّم�ِت الَوْحَدِة الَّتي َذَكَره� الك�تُِب في النَّصِّ ٣- نَُوضِّ

4- َنْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ َمْشَهَدْيِن اآَلم� الك�تَِب.

٥- نـُـوازُِن َبْيــَن واقَِعْيــِن اْثَنْيــِن َذَكَرُهمــ� الك�تـِـُب فــي َقْولـِـِه: "َكْيــَف اْســَتط�َع التََّشــتُُّت اللَُّغــِويُّ 

ــُد اللَُّغــِويُّ  ْوَلــِة الواِحــَدِة، ثـُـمَّ َلــْم َيْســَتِطِع التََّوحُّ ِة الِهْنِديَّــِة اأْن َيْخَتِفــَي َعــْن َطريــِق الدَّ فــي القــ�رَّ

ْوَلــِة الواِحــَدِة؟" ِبيَّــِة َعلــى اإِْنشــ�ِء الدَّ اأْن ُيســ�ِعَد فــي ال�أْرِض الَعَر

٦- صــوَرُة ال�أًْرَخبيــِل تُْبِهــُج عــ�َدًة النّ�ِظــَر اإَِلْيهــ�، َغْيــَر اأنَّ الك�تِــَب ُهنــ� اآَلَمــُه َمْنَظــُر هــذا 

ــُح َســَبَب ذلِــَك. ال�أْرَخبيــِل، نَُوضِّ

ُحُه. ٧- ُهن�َك اأَمٌل َبثَُّه الك�تُِب في نِه�َيِة الَمق�ِل، نَُوضِّ
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نُناِقُش اأَثَر ِغياِب الَوْحَدِة الَعَربِيَِّة َعلى َقِضيَِّة ِفَلْسطيَن.- ١

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل الكاتِِب: - ٢ نَُوضِّ
َؤاُل الّلاِهُب الّلاِهُث. اأ-   السُّ

ماُء؛ لُِتَؤلَِّف ُبَحْيَرًة َتْنَتهي اإِلَْيها الرَّواِفُد الُمَتبايَِنُة. ب- َتْخَتِلُط الدِّ

بَِراأْيُِكْم، ما الَكِلَمُة الَحلاُل الَّتي ُيريُدنا الكاتُِب اأْن نَقولَها؟- ٣

ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

ْدُر  لن� الصَّ
 

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، ُولـِـَد عــاَم ٣٢٠هـــ، شــاَرَك  اأبــو ِفــراٍس الَحْمدانــيُّ اأميــٌر، َوفــاِرٌس، َوشــاِعٌر َعّباِســيٌّ  

ْولَــِة  ــِه َســْيُف الدَّ فــي ُحــروِب الُمْســِلميَن ِضــدَّ الــّروِم، َوَوَقــَع اأســيراً، َحتـّـى اْفَتــداه اْبــُن َعمِّ

. ــيُّ الَحْمدانِ

نََظــَم فــي اأْســِرِه ِعْنــَد الــّروِم َمْجموَعــًة ِمــَن الَقصائـِـِد، ُعِرَفــْت بِالّروِمّيــاِت، َوكاَن   

ِمــْن َبْيِنهــا َقصيَدتُــُه هــِذِه، الَّتــي اْفَتَخــَر فيهــا بَِنْفِســِه َوبَِقْوِمــِه، َوَوَصــَف مــا اأصاَبــُه ِمــْن اآل�ٍم 

ــِه. ــي اْفِتدائِ ــِه ف ــِن َعمِّ ــْجِن، َوَتراخــي اْب ــراَرِة السِّ ــَبِب َم ــِديٍَّة؛ بَِس ــيٍَّة َوَجَس نَْفِس

)اأبو فِراٍس الَحْمدانّي(
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ْمِع: الَّذي ل�  َعِصيُّ الدَّ
َيْبكي بُِيْسٍر.

الّشيَمُة: الطَّْبُع.
اللَّْوَعُة: الُحْرَقُة في 

الَقْلِب.
اأْضوى: َخيََّم َعلى.

الَخليَقُة: الطَّبيَعُة 
ِجيَُّة. َوالسَّ

الَجوانُِح: ال�أْضلاُع 
القصيرة مّما يلي الّصدر.

َج. َر َواأجَّ اأْذكى: َسعَّ
ْوِق. باَبُة: َحراَرُة الشَّ الصَّ

الُعْزُل: َجْمُع اأْعَزَل، َوَهَو 
لاِح. ُد ِمْن السِّ الُمَجرَّ

الَوغى: الَحْرُب.
الُغْمُر: َقليُل التَّْجِرَبِة.

ُحمَّ الَقضاُء: َوَقَع الَقَدُر.
الرَّدى: الَمْوُت.

َحْسُبَك: كافيَك.
الَقنا: الرِّماُح.

يوُف.  البيُض: السُّ
َرة.  ُر: الُخيوُل الضامِّ الُضمَّ

انَْفَسَح: اتََّسَع.
َتهوُن: َتْرُخُص.

ْدُر لن� الصَّ

ــْبــــُر ْمــِع شــيَمُتَك الصَّ اأراَك َعِصــيَّ الدَّ

َبـلـــى، اأنا ُمْشتـــــاٌق َوعـِْنـــِدَي لَـْوَعــــٌة

اإِذا اللَّْيــُل اأْضوانــي َبَســْطُت َيــَد الَهوى

َتـكـــاُد تُضــــيُء النّـاُر َبـْيـَن جـوانِـــحي

اأِسْرُت َوما َصْحبي بُِعْزٍل، لَدى الَوغى

َولـِكـْن اإِذا ُحــمَّ الَقضـــاُء َعـلـى اْمــِرٍئ

َوقـاَل اأَصْيحـابـي: "الِفــراُر اأِو الـرَّدى؟"

َولــِكنَّـنــي اأْمـضـــي لِمــا ل� َيـعـيـُبـنـــي

ــْم ُهـــ ــدَّ ِجـدُّ ــي اإِذا َج ــَيْذكُُرني َقْوم َس

ــونَه ــاإِْن ِعْشــُت َفالطِّْعــُن الَّــذي َيْعِرفُـ َف

ــٌت ــــ ــدَّ َمــيِّ نْســاُن ل� ُب ــتُّ َفال�إِ َواإِْن ِم

ــا ــَط ِعْنـَدنــ ــ ــاٌس، ل� َتـَوسُّ ــُن اأنـ َونَْحـ

َتهــوُن َعَلْينــا فــي الَمـعـالـــي نُـفـوُســنــــا

ــلا ــا، َواأْعلــى َذوي الُع نْي ــي الدُّ ــزُّ َبن اأَع

اأمـــا لِْلَهـــوى نَْهــٌي َعَلْيـــَك َول� اأْمــــُر؟

َولـِكـــنَّ ِمـْثـلـــي ل� ُيـــذاُع لَـــُه ِســــــرُّ!

َواأْذلَْلــُت َدْمعــاً ِمــْن َخلائِِقــِه الِكـْبــــُر

َوالِفـْكـــُر ـبـاَبـــُة  اأْذَكْتَهـــا الصَّ ِهــَي  اإِذا 

َول� َفـَرســـي ُمـْهـــٌر، َول� َربُّـــُه ُغـْمـــــُر

ــُر ــِه، َول� َبـْحـــــ ــرٌّ َيـقـيــ ــُه َبــ ــَس لَـ َفـَلـْيـ

َفُقْلــُت: "ُهمــا اأْمــراِن، اأْحلاُهمـــا ُمــــرُّ"

ــُر أْس ــا ال� ــِن َخْيُرُهم ــْن اأْمَرْي ــُبَك ِم َوَحْس

َوفــي اللَّْيَلـــة ِالظَّْلمــاِء، ُيـْفَتـــَقُد الَبـــْدُر

ــْقُر ــُر الشُّ مَّ ــَك الَقنــا، َوالبيــُض َوالضُّ َوتِْل

ـَــَح الُعـْمـــُر أيّـــاُم، َوانَْفس َواإِْن طالَــِت ال�

ــْدُر، دوَن العالَميــَن، اأِو الَقْبـــُر لَنــا الصَّ

َوَمــْن َخَطــَب الَحْســناَء لَــْم َيْغلُهــا الَمْهــُر

ــُر ــراِب َول� َفــْخــ ــْوَق التُّـ ــْن َف ــَرُم َمــ َواأْكـ



79

الَفْهُم وال�ْستيع�ُب

ِل.- ١ َنْذُكُر الُمخ�َطَب في الَبْيِت ال�أوَّ

راَع الَّذي َيعيُشُه الّش�ِعُر.- ٢ ُح ِمَن الَبْيَتْيِن الثّ�نِي َوالثّ�لِِث الصِّ نَُوضِّ

ُده�، َونَُبيُِّن َمْوقَِفُه ِمْنه�.- ٣ ُوِضَع الّش�ِعُر اأم�َم َثلاَثِة ِخي�راٍت َقْبَل ُوقوِعِه اأسيرًا، نَُحدِّ

َنْشَرُح الِحْكَمَة الوارَِدَة في ُكلٍّ ِمَن ال�آتي:- ٤

اأ-   َولِكْن اإَذا ُحمَّ الَقضاُء َعلى اْمِرئٍ  َفَلْيـَس لَـــُه َبــــرٌّ َيقيــِه، َول� َبْحـُر
ُهمْ  َوفي اللَّْيَلة ِالظَّْلماِء، ُيْفَتَقُد الَبْدُر ب- َسَيْذكُُرني َقْومي اإِذا َجدَّ ِجدُّ

َنْسَتْخِرُج ال�أْبي�َت الَّتي تَُعبُِّر َعْن َفْخِر الّش�ِعِر ِبَقْوِمِه َواْعِتزازِِه ِبِهْم.- ٥
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ــُح َجمــ�َل التَّْصويــِر فيمــ� َي�أْتــي: ١- نَُوضِّ

اأ-   َتهوُن َعَلْينــا في الَمـعـــالــي نُفوُسنــا   َوَمْن َخَطَب الَحْسناَء لَْم َيْغَلها الَمْهُر

ب- اإِذا اللَّْيُل اأْضواني َبَسْطُت َيَد الَهوى   َواأْذلَْلـــُت َدْمعــــاً ِمْن َخـلائِِقــِه الِكْبـُر

٢- َنْسَتْنِتُج َعواِطَف الّش�ِعِر.

" ٣- َوق�َل اأَصْيح�بي: "الِفراُر اأِو الرَّدى؟"   َفُقْلُت: "ُهم� اأمراِن، اأْحلاُهم� ُمرُّ

    َلْو ُكنّ� َمك�َن الّش�ِعِر م�ذا َسَنْخت�ُر؟ نَُعلُِّل اإِج�ب�تِن�. 

. 4- َنِصُف َشْخِصيََّة اأبي فِراٍس الَحْمدانِّي اْعِتم�دًا َعلى النَّصِّ

 
الـلُّـَغـُة

يح�ئِيَِّة فيم� َي�أْتي:- ١ َنِصُل َبْيَن ُكلِّ ِعب�َرٍة َوِدل�َلِته� ال�إِ

يماُن بَِقضاِء اللِّه َوَقَدِرِه. اأ-  َتكاُد تُضيُء النّاُر َبْيَن َجوانِحي.     - ال�إِ
نْساُن ل� ُبدَّ َميٌِّت.        - الّشاِعُر صاِحُب َتْجِرَبٍة َوَشجاَعٍة في َخْوِض الَمعارِِك.  ب- َواإِْن ِمتُّ فال�إِ

ُجُه. ْوِق، َوَتاأجُّ ُة الشَّ ج- َول� َفَرسي ُمْهٌر، َول� َربُُّه ُغْمُر.  - ِشدَّ

ْبُر َعلى ِفراِق الَمْحبوَبِة.       - التََّجلُُّد َوالصَّ
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٢- نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلم�ِت الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط فيم� َي�أْتي:

ِ ﴾           )ص: ٢٦( اأ- قاَل َتعالى: ﴿ َوَل تَتَّبِِع الَْهَوى َفُيِضلََّك َعْن َسبِيِل اللَّ

ب- اأما لِلَهوى نَْهٌي َعَلْيَك َول� اأْمُر.        )اأبو فراس الحمداني(

ج- هوى النَّْسُر َعلى َفريَسِتِه.

آتَِيِة: ٣- نَعوُد اإِلى الُمْعَجِم الَوسيِط، َونَْبَحُث َعْن ُمْفَرِد كُلِّ َكِلَمٍة ِمَن الَكِلماِت ال�
   الَخلائِق، الَجوانِح، النُّفوس.

ْرِط. ٤- نَُمثُِّل ِمَن الَقصيَدِة َعلى اأْسلوَبِي ال�ْسِتْفهاِم، َوالشَّ

 
الَقواِعُد

ِبن�ُء فِْعِل ال�أْمِر

آتَِيَة: أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

 َشاِوْر ِسواَك اإذا نَاَبْتَك نائَِبٌة        َيْوماً َواإِْن كُْنَت ِمْن اأْهِل الَمشوراِت      )اأبو الحسن الجرجاني(- ١

٢ - . ْبَن اأْول�َدكُنَّ  َهذِّ

 تَجنََّبنَّ الِمزاَح الَكثيَر.  - ٣

 اأْحِسَنْن اإِلى النّاِس.- ٤

ْدَق فيما َتقوُل. - ٥  َتَحرَّ الصِّ

 اأْصِغ اإِلى نُْصِح الُحَكماِء.- ٦

)النحل:١٢٥(- 7  قاَل َتعالى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾  

)كثّير عّزة(- ٨ َة فاْعِقلا     َقلوَصْيُكما ثُمَّ اْبِكيا َحْيُث َحلَِّت    َخليَليَّ هذا َرْبُع َعزَّ

)البقرة:٤٣(- 9  قاَل َتعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾     

َوَعييُت َعْن َردِّ الَجـوابِ  ١٠- قولــي اإِذا نـاَدْيِتـنـــي 

)اأبو فراس الَحْمدانّي( بــاِب    ٍس لــْم ُيَمتَّـْع بِالشَّ باِب اأبو ِفرا       َزْيُن الشَّ
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َنـَتــ�أمَّـُل

أْمِثَلــِة الّســابَِقِة، َوَجْدناهــا اأْفعــاَل اأْمــٍر، َوَقــْد َمــرَّ بِنا في  أْفعــاَل الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط فــي ال� ْلنــا ال� اإِذا َتاأمَّ  

آتــي: أْمــِر َعلــى النَّْحــِو ال� ْرِس اأْحــواَل بِنــاِء ِفْعــِل ال� ، َوَســَنَتَبيَُّن فــي هــذا الــدَّ أْمــِر َمْبِنــيٌّ َمْوِضــٍع ســابٍِق اأنَّ ِفْعــَل ال�

ــِل  آِخــِر، َولـَـْم َيتَِّصــْل بـِـِه َشــْيٌء، َوِعْنــَد َتاأمُّ أْمــِر )شــاِوْر( َصحيــَح ال� ِل، جــاَء ِفْعــُل ال� أوَّ اأ- فــي الِمثــاِل ال�

ــكوَن. َحَرَكــِة الِبنــاِء َعلــى اآِخــِرِه، نَِجُدهــا السُّ

آِخــِر، َوِعْنــَد  ْبــَن( ُمتَِّصــلاً بِنــوِن النِّْســَوِة، َوِهــَي َمْفتوَحــُة ال� ب- فــي الِمثــاِل الثّانــي، جــاَء الِفْعــُل )َهذِّ

ــكوَن. أْصِلــيِّ َوُهــَو البــاُء، نَِجُدهــا السُّ ــِل َحَرَكــِة الِبنــاِء َعلــى اآِخــِر الَحــْرِف ال� َتاأمُّ

ج- فــي الِمثالَْيــِن الثّالـِـِث، َوالّرابـِـِع، اتََّصــَل الِفْعــُل فــي كُلٍّ ِمْنُهمــا بِنــوِن التَّْوكيــِد، َحْيــُث اتََّصــَل الِفْعــُل 

َدِة(، اأّمــا الِفْعــُل )اأْحِســَنْن( َفَقــِد اتََّصــَل بِنــوِن  ( بِنــوِن التَّْوكيــِد الثَّقيَلــِة )الَمْفتوَحــِة الُمَشــدَّ )َتَجنََّبــنَّ

َل َوالثّانــي ُبِنيــا َعلــى الَفْتــِح  أوَّ ــِن ال� ــِن نَِجــُد اأنَّ الِفْعلْي التَّْوكيــِد الَخفيَفــِة )الّســاِكَنِة(، َوفــي الحالََتْي

الَموجــوِد َفــْوَق الَحــْرِف الّســابِِق لِنــوِن التَّْوكيــِد.

أْمِثَلــِة الخاِمــِس، والّســاِدِس، والّســابِِع، نَِجــُد اأنَّ الِفْعــَل )َتَحــرَّ( ُحــِذَف ِمــْن اآِخــِرِه َحــْرُف  د- فــي ال�

َض َعْنــُه بِالَفْتــِح، َوالِفْعــُل )اأْصــِغ( ُحــِذَف ِمــْن اآِخــِرِه  ألـِـِف، بَِدليــِل ُمضاِرِعــِه )َيَتَحــّرى(، َوُعــوِّ ال�

ــا الِفْعــُل )اْدُع(، َفُحــِذَف  ــُه بِالَْكْســِر، اأّم َض َعْن َحــْرُف اليــاِء، بَِدليــِل ُمضاِرِعــِه )ُيْصغــي(، َوُعــوِّ

آِخــِر.  ِمــْن اآِخــِرِه َحــْرُف الــواوِ، بَِدليــِل ُمضاِرِعــُه )َيْدعــو(، ول� َيْخفــى َعَلْينــا اأنَّهــا اأْفعــاٌل ُمْعَتلَّــُة ال�

آِخــِر ِهــَي َحــْذُف َحــْرِف الِعلَّــِة. َونَْخلُــُص ِمــْن هــذا اإِلــى اأنَّ َعلاَمــَة بِنــاِء الِفْعــِل النّاِقــِص ُمْعَتــلِّ ال�

ــِن،  ــِف ال�ْثَنْي ــى األِ ــَنداً اإِل ــْل( ُمْس ــُل )اْعِق ــاَء الِفْع ــِر، ج ــِع، والعاِش ــِن، والتّاِس ــِة الثّاِم أْمِثَل ــي ال� هـــ- ف

ــى واِو  ــَنداً اإِل ــْم( ُمْس ــُل )اأِق ــلاِن(، َوجــاَء الِفْع ــِه )َيْعِق ــِل ُمضارِِع ــِرِه، بَِدلي ــْن اآِخ ــوِن ِم َمْحــذوَف النّ

الَجماَعــِة، َمْحــذوَف النّــوِن ِمــْن اآِخــِرِه، بَِدليــِل ُمضارِِعــِه )ُيقيمــوَن(، َوجــاَء الِفْعــُل )قُــْل( ُمْســَنداً 

اإِلــى يــاِء الُمخاَطَبــِة َمْحــذوَف النّــوِن ِمــْن اآِخــِرِه، بِدليــِل ُمضارِِعــِه )َتقوليــَن(. َونَْخلُــُص ِمــْن هــذا 

اإِلــى اأنَّ كُلَّ ِفْعــِل اأْمــٍر ُمْســَنٍد اإِلــى واِو الَجماَعــِة، اأْو األـِـِف ال�ْثَنْيــِن َوال�ْثَنَتْيــِن، َويــاِء الُمخاَطَبــِة، ُيْبنــى 

َعلــى َحــْذِف النّــوِن ِمــْن اآِخــِرِه.
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َنْسَتْنِتُج

١- ُيْبنى فِْعُل ال�أْمِر َعلى م� ُيْجَزُم ِبِه ُمض�رُِعُه.

كوِن في ح�َلَتْيِن: ٢- ُيْبنى فِْعُل ال�أْمِر َعلى السُّ
آِخِر، َولَْم َيتَِّصْل بِِه َشْيٌء. اأ -  اإِذا كاَن َصحيَح ال�

آِخِر، َواتََّصَلْت بِِه نُوُن النِّْسَوِة.  ب- اإِذا كاَن َصحيَح ال�

٣- ُيْبنى فِْعُل ال�أْمِر َعلى الَفْتِح، اإِذا اتََّصَلْت ِبِه نوُن التَّْوكيِد الَخفيَفُة اأِو الثَّقيَلُة.

4- ُيْبنى فِْعُل ال�أْمِر َعلى َحْذِف َحْرِف الِعلَِّة، اإِذا ك�َن ُمْعَتلَّ ال�آِخِر.

٥- ُيْبنــى فِْعــُل ال�أْمــِر َعلــى َحــْذِف النـّـوِن ِمــْن اآِخــِرِه، اإِذا اتََّصَلــْت ِبــِه األـِـُف ال�ْثَنْيــِن اأِو ال�ْثَنَتْيِن،  
اأْو واُو الَجم�َعــِة، اأْو يــ�ُء الُمخ�َطَبِة. 

التَّْدريب�ُت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ُد َعلاَمَة ِبن�ِء ُكلٍّ ِمْنه�: نَُعيُِّن في الِفْقَرِة ال�آتَِيِة اأْفع�َل ال�أْمِر، َونَُحدِّ

اإِذا زاَرَك َصديٌق، َفالَْقُه بِالِبْشِر، َوبالِْغ في اإِْكراِمِه، َواأْصِغ اإِلى َحديِثِه، َواْجَعَلنَُّه َيْشُعُر َكاأنَُّه في   

َعنَُّه اإِلى الباِب، َواْشُكَرنَُّه َعلى زياَرتِِه، َواْرُج اأْن َيعوَد اإِلى  َمْنِزلِِه، َوَبْيَن اأْهِلِه، َواإِذا اأراَد ال�نِْصراَف َفَشيِّ

ِزياَرتَِك في الُفَرِص الَقريَبِة.
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التَّْدريُب الثّ�ني:

نَُمثُِّل ِبُجْمَلٍة ُمفيَدٍة َعلى ُكلٍّ ِمّم� َي�أْتي:

كوِن. اأ -   ُجْمَلٍة َتْبَداأ بِِفْعِل اأْمٍر َمْبِنيٍّ َعلى السُّ

ب-  ُجْمَلٍة َتْبَداأ بِِفْعِل اأْمٍر، َتْطلُُب فيها ِمْن َصديِقَك القياَم بَِعَمٍل ُيْكِسُبُه ِرضا والَِدْيِه.

جـ-  ُجْمَلٍة َتْبَداأ بِِفْعِل اأْمٍر َمْبنيٍّ َعلى َحْذِف النّوِن.

التَّْدريُب الثّ�لُِث:

 نُْعِرُب م� َتْحَتُه ُخطوٌط فيم� َي�أْتي:

)اأحمد شوقي( نْصاِف فِْتي�َن الِحمى    َتِجدوُهُم َكْهَف الُحقوِق كُهول�  ١- َرّبوا َعلى ال�إِ

َة( ـَْدها    َوبيتاً َوَظّلا َحْيُث باَتْت َوَظلَِّت    )كَُثيِّر َعزَّ ٢- وُمّس� تُراباً كاَن َقْد َمـسَّ ِجل

اإملاءٌ اْخِتب�رِيٌّ )ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُمَعلَِّم(

ْملاُء ال�إِ

ال�ألُِف اللَّيَِّنُة في ال�أْسم�ِء َفْوَق الثُّلاثِيَِّة
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الَبلاَغُة

ن�ُت اللَّْفِظيَُّة )٢( الُمَحسِّ

ْجُع السَّ
َنْقَراأ ال�أْمِثلَة ال�آتَِيَة:

اِحُب بُن َعّباٍد اإِلى َقاضي َمديَنِة )قُم(: "اأيُّها القاضي بُِقْم، َقْد َعَزلْناَك، َفُقْم".- ١ َكَتَب الصَّ

: "َمْن عاَش ماَت، َوَمْن ماَت فاَت، َوكُلُّ ما ُهَو اآٍت اآٍت".- ٢ قاَل َخطيٌب جاِهِليٌّ

َمــِة ِكتابـِـِه )َشــْرُح ُدروِس الَبلاَغــِة(: "الَحْمــُد لِلَّــِه - ٣ ــٌد بــُن صالـِـٍح الُعَثْيميــِن فــي ُمَقدِّ ــْيُخ ُمَحمَّ َكَتــَب الشَّ

ــواه  ــَن اأْفَضــُل ُمْكَتَســٍب، َوَتْق ــُه لِْلعالَمي ــا َســَلَب، َوطاَعُت ــا َوَهــَب، َول� ُمْعِطــَي لِم ــَع لِم الَّــذي ل� مانِ

لِْلُمتَّقيــَن اأْعلــى نََســٍب".

َوَصــَل الــّراوي اإِلــى نــاٍد َرحيــٍب، ُمْحَتــٍو َعلــى ِزحــاٍم َونَحيــٍب، َفَولَــَج غاَبــَة الَجْمــِع، لَِيْســُبَر - ٤
ْمــِع.         ْنعانِيَُّة، بَِتَصرٍُّف(َمْجَلَبــَة الدَّ      )الَمقاَمُة الصَّ
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َل ِمْنهــا ُمَركَّبــاً ِمــْن ُجْمَلَتْيــِن، ُهمــا: )اأيُّهــا  أوَّ أْمِثَلــَة الســابَِقَة، َوَجْدنــا الِمثــاَل ال� اإِذا َتاأَمْلنــا ال�  
القاضــي بُِقــم(، و)َقــْد َعَزلْنــاَك، َفُقــم(، َوَقــِد اتََّحــَدِت الُجْمَلتــاِن فــي الَحــْرِف ال�أخيــِر، َوُهــَو )الميــُم( فــي 
أْمــِر. َوَوَجْدنــا الِمثــاَل الثّانِــَي ُمَركَّبــاً ِمــْن َثــلاِث ُجَمــٍل،  ــْم ِفْعــُل ال� ــْم )الَمديَنــُة الفاِرســيَُّة(، َوقُ َكِلَمَتــي قُ
ِهــَي: )َمــْن عــاَش مــاْت(، َو)َمــْن مــاَت فــاْت(، َو)كُلُّ مــا ُهــَو اآٍت اآٍت(. َوَقــِد اتََّحــَدْت ُجَملـُـُه الثـّـلاُث 
ــَث  ــاَل الثّالِ ــا الِمث ــات، واآت(، َوَوَجْدن ــات، وف ــاُء في)م ــَو التّ ــا، َوُه ــي كُلٍّ ِمْنه ــِر ف ــْرِف ال�أخي ــي الَح ف
ــُه لِْلعالَميــَن  ــَع لِمــا َوَهــَب(، َو)ل� ُمْعِطــَي لِمــا َســَلَب(، َو)طاَعُت ــِع ُجَمــٍل، ِهــَي: )ل� مانِ ُمَركَّبــاً مــن اأْرَب
أْرَبــُع فــي الَحــْرِف ال�أخيــِر  اأْفَضــُل ُمْكَتَســٍب(، َو)َتْقــواه لِْلُمتَّقيــَن اأْعلــى نََســٍب(. َوَقــِد اتََّحــَدِت ُجَملـُـُه ال�

ــَلْب، َوُمْكَتَســْب، ونََســْب(. ــْب، َوَس ــاُء فــي )َوَه ــَو الب فــي كُلٍّ ِمْنهــا، َوُه

ــُة، ُهمــا:  أولــى َوالثّانَِي ــاِن ال� ــٍل، الُجْمَلت ــِع ُجَم ــْن اأْرَب ــاً ِم ــاُه ُمَركَّب ــَع َوَجْدن ــاَل الّرابِ ــا الِمث اإِذا َتاأَمْلن  
ــُة، ُهمــا:  ــُة َوالّرابَِع ــاِن الثّالَِث ــٍب(، َوالُجْمَلت ــٍو َعلــى ِزحــاٍم َونَحي ــٍب، ُمْحَت ــاٍد َرحي ــى ن ــّراوي اإِل )َوَصــَل ال

ــُة، فــي الَحــْرِف  أولــى َوالثّانَي ــِد اتََّحــَدِت الُجْمَلتــاِن ال� ْمــْع(، َوَق ــَة الدَّ ــَة الَجْمــْع، لَِيْســُبَر َمْجَلَب ــَج غاَب )َفَولَ

ــُة والّرابَِعــُة فــي  ال�أخيــِر فــي كُلٍّ ِمْنُهمــا، َوُهــَو البــاُء فــي )َرحيــْب، َونَحيــْب( َواتََّحــَدِت الُجْمَلتــاِن الثّالَِث

ــِع(. ْم ــِع، َوالدَّ ــي )الَجْم ــُن ف ــَو الَعْي ــا، َوُه ــي كُلٍّ ِمْنُهم ــِر ف ــْرِف ال�أخي الَح

ــناِت اللَّْفِظيَّــِة ُيَســّمى )َســْجعاً(؛ نِْســَبًة اإِلــى َصــْوِت الَحمــاِم، اأْو َســْجِع  َوهــذا اللَّــوُن ِمــَن الُمَحسِّ  

الُكّهــاِن، َفَلــِو اســَتَمْعنا اإِلــى الَحمــاِم، اأِو الكاِهــِن فــي َتراتيِلــِه، لَِوَجْدنــاُه َيْخِتــُم كُلَّ ف�ِصَلــٍة ِمــْن َفواِصِلــِه 

ــِل  ــ�ِع  الَفواِص يق ــُل ل�إ ــْجِع موســيِقيٌَّة، َتْعَم ــُة السَّ ٍة، َوغ�َي ــرَّ ــي ُكلِّ َم ــُه ف ــٍد، َيلَتِزُم ــْرٍف واِح ِبَح

ــِل. َوالَقوافــي فــي الُجَم
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ْجُع: ُهَو َتواُفُق ف�ِصَلَتْيِن، اأْو اأْكَثَر في الَحْرِف ال�أخيِر. السَّ

ــْجِع النَّْثــُر، َغْيــَر  ــْعِر، َفُنجيُبــُه: اإِنَّ َمْوِطــَن السَّ ــْجَع ل� َياأْتــي فــي الشِّ َوَقــْد َيْخُطــُر بِبــاِل اأَحــٍد اأنَّ السَّ  
ــْعِر، َواإِْن كاَن َقليــلاً، َكَقــْوِل الُمَتَنّبــي: ـُه َقــْد َياأْتــي فــي الشِّ اأنَـّ

َوالَبّر في ُشُغٍل، َوالَبْحُر في َخَجِل َفَنْحُن في َجَذٍل، َوالّروُم في َوَجٍل  

ــراِر  ــَن التَّْك ــاً ِم ــِف، خالِي ــَن التََّكلُّ ــليماً ِم ــُه، َوكاَن َس ــا َتســاَوْت ُجَملُ ــْجِع م ــُل السَّ َواأْفَض  

فائِــَدٍة. َغْيــِر  فــي 

َتْدريٌب:

آتَِيِة: أْمِثَلِة ال� ْجَع في ال� نَُبيُِّن السَّ

: "الِحْقُد َصَداأ الُقلوِب، َواللَّجاُج َسَبُب الُحروِب".  ١- قاَل الثَّعالِِبيُّ

نََّك َقْد عاَفْيَت".  ْيُل: "اللُّهمَّ اإِْن كُْنَت َقْد اأْبَلْيَت، َفاإِ ٢- قاَل اأْعرابِيٌّ َذَهَب بِاْبِنِه السَّ

٣- َكَتــَب ابــُن الّرومــي اإِلــى َمريــٍض: "اأِذَن اللّــُه فــي ِشــفائَِك، َوَتلّقــى داَءَك بَِدوائِــَك، َوَمَســَح بَِيــِد 

ــَه َوْفــَد الّســلاَمةِ اإِلَْيــَك، َوَجَعــل ِعلََّتــَك ماِحَيــًة لُِذنوبِــَك، ُمضاِعَفــًة لَِمثوَبِتــَك". العاِفَيــةِ َعَلْيــَك، َوَوجَّ

٤- الُحرُّ اإِذا َوَعَد َوفى، َواإِذا اأعاَن َكفى، َواإِذا َمَلَك َعفا.

ف�ئَِدٌة:

كوِن، َمْهما كانَْت َحَرَكُة اآِخِرها. َيِجُب اأْن نَِقَف َعلى اآِخِر الَفواِصِل بِالسُّ
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ــ�، اأْو  ــرَّ ِبن ــ�، َم ــَرِة ُطفوَلِتن ــْن ذاِك ــً� ِم ــً� َطريف ــُف فيِهمــ� َمْوقِف ــِن، َنِص ــِن ُمُتراِبَطَتْي ــُب فِْقَرَتْي َنْكُت

ــِن. ــِة الِفْقَرَتْي ــَد ِكت�َب ــَن َقواِع ــُه، ُمراعي ــ� َعْن شــ�َهْدن�ُه، اأْو َقَراأْن

الَخطُّ

َتْيِن ِبَخطِّ الِّرْقَعِة:  َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتَِي َمرَّ

                )المتنبي(
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الَوْحَدُة الّس�ِبَعُة 

ْسوارِ َواْبِن اآوى ِحك�َيُة اللَُّبَؤِة َوال�إِ

ال�ْسِتم�ُع:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )ِمْكي�ُلَك ُيك�ُل لَك ِبِه(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�
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اأْيَن كاَن الرَُّجُل الَفقيُر َوَزْوَجُتُه َيعيشاِن؟

ْوجاِن َيَتعاَوناِن َعَلْيِه؟ ما الَعَمُل الّذي كاَن الزَّ

ْبَدِة؟ الَِة النَّْقَص في َوْزِن كَُرِة الزُّ َكْيَف اْكَتَشَف صاِحُب الَبقَّ

َب الَجْمُر في َعْيَنْيِه(. ُح َجماَل التَّْصويِر في ِعباَرِة: )َتَلهَّ نَُوضِّ

ِة الّسابَِقِة. روَس الُمْسَتفاَدَة ِمَن الِقصَّ نَْسَتْنِتُج الدُّ

. نَْقَتِرُح ُعْنواناً لِلنَّصِّ

 نُبدي اآراَءنا في َشْخِصيَِّة صاِحِب الَبّقالَِة.
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َواْبِن اآوى

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

أْخــلاِق، َيْرويهــا  ــُن ِحكايــاٍت تُْرِشــُد اإِلــى الِحْكَمــِة َوال� َكليَلــة َوِدْمَنــة ِكتــاٌب َيَتَضمَّ  

الَفْيَلســوُف )َبْيَدبــا( َعلــى األِْســَنِة الَحَيوانــاِت. َويعــوُد الِكتــاُب اإِلــى اأصــوٍل ِهْنِديَّــٍة، َتْرَجَمــُه 

ــِة. ــِة الَعَربِيَّ ــى اللَُّغ ــيَِّة اإِل ــِة الفارِِس ــَن اللَُّغ ــِع ِم ــُن الُمَقفَّ ــِه ب ــُد اللّ ــُه َعْب َب َوَعرَّ

نْســاَن ُيجــازى بِِمْثــِل َعَمِلــِه،  َوتُشــيُر ِفْكــَرُة الِحكاَيــِة الَّتــي َبْيــَن اأْيدينــا، اإِلــى اأنَّ ال�إِ  

َوخيَمــٌة. الظُّْلــِم  عاِقَبــَة  َواأنَّ 
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قــاَل الَفْيَلســوُف َبْيَدبــا: َزَعمــوا اأنَّ َلُبــَؤًة 
كانَــْت فــي اأَجَمــٍة، َولهــا ِشــْبلاِن، َواأنَّهــا َخَرَجــْت فــي َطَلــِب 
ــِد، َوَخلََّفْتُهمــا فــي الَكْهــِف، َفَمــرَّ بِِهمــا اإِْســواٌر، َفَحَمــَل  ْي الصَّ
ــَلَخ ِجْلَدْيِهمــا َف�ْحَتَقَبُهمــ�،  َعَلْيِهمــا، َوَرماُهمــا، َفَقَتَلُهمــا، َوَس
َوانَْصــَرَف بِِهمــا اإِلــى َمْنِزلِــِه، ثُــمَّ اإِنَّهــا َرَجَعــْت. َفَلّمــا َراأْت 
أْمــِر الَفظيــِع، اْضَطَرَبــْت َظْهــراً لَِبْطــٍن،  مــا َحــلَّ بِِهمــا ِمــَن ال�
ــْت. َوكاَن اإِلــى جانِِبهــا اْبــُن اآوى. َفَلّمــا  َوصاَحــْت، َوَضجَّ
ــَزَل بِــِك؟  َســِمَع ِصياَحهــا قــاَل لَهــا: مــا الَّــذي َتْصَنعيــَن؟ َومــا نَ

َفاأْخِبرينــي بـِـِه. قالَــِت اللَُّبــَؤُة: ِشــْبلاَي َمــرَّ بِِهمــا اإِْســواٌر، َفَقَتَلُهما، 

َوَســَلَخ ِجْلَدْيِهمــا فاْحَتَقَبُهمــا، َوَنَبَذُهمــ� بِالَعــراِء. قــاَل لَهــا اْبــُن 
ــِك  ــاأِْت اإِلَْي ــْم َي ــواَر لَ ْس ــذا ال�إِ ــي اأنَّ ه ــي، َواْعَلم اآوى: ل� َتِضّج
ــِر  ــى َغْي ــَن اإِل ــُه، َوَتاأْتي ــِرِك ِمْثَل ــَن بَِغْي ــِت َتْفَعلي ــْد كُْن ــْيٍء اإِلّ� َوَق بَِش
ــْن كاَن َيِجــُد بَِحميِمــِه، َوَمــْن َيِعــزُّ َعَلْيــِه  واِحــٍد ِمْثــَل ذلـِـَك، ِممَّ
ــِرِك، َكمــا  ــِل َغْي ــري َعلــى ِفْع ــْبَلْيِك. َفاْصِب ــَن بِِش ــَل مــا َتِجدي ِمْث
نَّــُه َقــْد قيــَل: "َكمــا َتديــُن تُــداُن".  َصَبــَر َغْيــُرِك َعلــى ِفْعِلــِك، َفاإِ
ــْدِرِه  ــى َق ــاِب. َوُهمــا َعل ــواِب َوالِعق ــَن الثَّ ــَرٌة ِم ــٍل َثَم ــُكلِّ َعَم َولِ
ْرِع اإِذا َحَضــَر الَحصــاُد اأْعطــى َعلــى  ــزَّ ــِة، َكال ــَرِة َوالِقلَّ فــي الَكْث
ــْن لــي مــا َتقــوُل، َواأْفِصــْح لــي  َحْســِب َبــْذِرِه. قالَــِت اللَُّبــَؤُة: َبيِّ
َعــْن اإِشــاَرتِِه. قــاَل اْبــُن اآوى: َكــْم اأتــى لَــِك ِمــَن الُعْمــِر؟ قالَــِت 
اللَُّبــَؤُة: ِمَئــُة َســَنٍة. قــاَل اْبــُن اآوى: مــا كاَن قوتُــِك؟ قالَــِت 
اللَُّبــَؤُة: لَْحــُم الَوْحــِش. قــاَل اْبــُن اآوى: َمــْن كاَن ُيْطِعُمــِك 
ــُن  ــاَل اْب ــُه. ق ــُد الَوْحــَش، َواآكُلُ ــُت اأصي ــَؤُة: كُْن ــِت اللَُّب ــاُه؟ قالَ اإِيّ
اآوى: اأَراأْيــِت الُوحــوَش الَّتــي كُْنــِت َتاأْكُليــَن، اأمــا كاَن لَهــا اآبــاٌء 
ــْت: َبلــى. قــاَل اْبــُن اآوى: َفمــا بالــي ل� اأرى َول�  هــاٌت؟ قالَ َواأمَّ
ــا  ــِج م جي ــزَِع َوالضَّ ــَن الَج ــاِت ِم ه أمَّ ــاِء َوال� آب ــَك ال� أولِئ ــَمُع لِ� اأْس

ــَزَل اإِلّ� لِســوِء ــِك مــا نَ ــِزْل بِ ــْم َيْن ــُه لَ َّ ــِك؟ اأمــا اإِن اأرى َواأْســَمُع لَ

أَسِد. اللَُّبَؤُة: اأنْثى ال�

أَجَمُة: َمْوِضٌع َيْكثُُر فيِه  ال�
. َجُر، َوَيْلَتفُّ الشَّ

أَسِد. ْبُل: اْبُن ال� الشِّ

ْمِي  ْسواُر: الَجيُِّد الرَّ ال�إِ
هاِم.  بِالسِّ

ُهما في  اْحَتَقَبُهما: َشدَّ
ِر َرْحِل َركوَبِتِه، اأْو  ُمَؤخَّ

َحَمَلُهما.

اْبُن اآوى: َحَيواٌن ِمْن 
َفصيَلِة الَكْلِبّياِت، اأْصَغُر 

ئِْب،  َحْجماً ِمَن الذِّ
َوُيْجَمُع َعلى َبناِت اآوى.

نََبَذُهما: َطَرَحُهما.

الَوْجُد: الُحْزُن

الَجَزُع: ما ُيِحسُّ بِِه الَمْرُء 
َمَن الَقَلِق َوال�ْضِطراِب، 

ْدِر. َوضيِق الصَّ

الِقراَءُة:
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نََظــِرِك فــي الَعواِقــِب، َوِقلَّــِة َتْفكيــِرِك فيهــا، َوَجهالَِتــِك بِمــا َيْرِجــُع 
َعَلْيــِك ِمــْن ُضرِّها.

َفَلّمــا َســِمَعِت اللَُّبــَؤُة ذلـِـَك ِمــْن َكلاِم اْبــِن اآوى، َعَرَفــْت   

اأنَّ ذلِــَك ِمّمــا َجَنــْت َعلــى نَْفِســها، َواأنَّ َعَمَلهــا كاَن َجــْوراً 

ْيــَد، َوانَْصَرَفــْت َعــْن اأْكِل اللَّْحــِم اإِلى الثِّماِر  َوُظْلمــاً، َفَتَرَكــِت الصَّ

َوالنُُّســِك َوالِعباَدِة. َفَلّما َراأى ذلَِك )َوَرشــ�ٌن( الَّذي كاَن َيْعتاُش 

ــا  ــَجَر فــي عاِمن ــُت اأُظــنُّ اأنَّ الشَّ ــْد كُْن ــاَل لَهــا: َق ــَن الثِّمــاِر، ق ِم

هــذا لَــْم َيْحِمــْل؛ لِِقلَّــِة المــاِء، َفَلّمــا اأْبَصْرتُــِك َتاأْكُليَنهــا، َواأنْــِت 

ــَجَر هــذا العــاَم اأْثَمــَر َكمــا فــي كُلِّ  اآِكَلــُة اللَّْحــِم، َعِلْمــُت اأنَّ الشَّ

ــَجِر، َوَوْيــٌل  عــاٍم، َواإِنَّمــا اأَتــْت ِقلَّــُة الثََّمــِر ِمــْن ِجَهِتــِك. َفَوْيــٌل لِلشَّ

لِلثِّمــاِر، َوَوْيــٌل لَِمــْن َعْيُشــُه ِمْنهــا! مــا اأْســَرَع َهلاَكُهــْم اإِذا َدَخــَل 

ــُه فيهــا َحــظٌّ  ــَس لَ ــْن لَْي ــْم َعَلْيهــا َم ــْم، َوَغَلَبُه ــْم فــي اأْرزاِقِه َعَلْيِه

ــْم َيُكــْن ُمْعتــاداً َعلــى اأْكِلهــا! َولَ

َفَلّمــا َســِمَعِت اللَُّبــَؤُة َكلاَم الَوَرشــاِن، َتَرَكــْت اأْكَل الثِّمــارِ،   
َوالِعبــاَدِة. الَحشــيِش،  اأْكِل  َعلــى  َواأْقَبَلــْت 

َواإِنَّمــا َضَرْبــُت لَــَك اأيُّهــا الَمِلــُك هــذا الَمَثــَل؛ لَِتْعَلــَم اأنَّ   
الجاِهــَل ُربَّمــا انَْصــَرَف بُِضــرٍّ ُيصيُبــُه َعــْن ُضــرِّ النّــاِس، َكاللَُّبــَؤِة 
الَّتــي انَْصَرَفــْت، لِمــا لَِقَيــْت فــي ِشــْبَلْيها، َعــْن اأْكِل اللَّْحــِم بـِـاأْكِل 
الثِّمــاِر، بَِقــْوِل اْبــِن اآوى، ثـُـمَّ َعــْن اأْكِل الثِّمــاِر بـِـاأْكِل الَحشــائِِش، 
بَِقــْوِل الَوَرشــاِن، َواأْقَبَلــْت َعلــى النُُّســِك َوالِعبــاَدِة. َوالنـّـاُس اأَحــقُّ 
نَّــُه َقــْد قيــَل: مــا ل� َتْرضــاُه لَِنْفِســَك  بُِحْســِن النََّظــِر فــي ذلـِـَك؛ َفاإِ
ــْدِل ِرضــا  ــْدَل، َوفــي الَع ــَك الَع ــاإِنَّ فــي ذلِ ــِرَك؛ َف ــُه لَِغْي ل� َتْصَنْع

ــاِس. ، َوَعــلا- َوِرضــا النّ اللّــِه -َجــلَّ

عن )كليلة ودمنة، بتصّرف(

َوَرشاٌن: َطْيٌر ِمْن َفصيَلِة 
الَحماِم.

ُد َوالتََّعبُُّد. النُُّسُك: التََّزهُّ
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الَفْهُم وال�ْستيع�ُب

حيَحِة:- ١ اإِش�َرَة )( ُمق�ِبَل الِعب�َرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َو َنَضُع اإِش�َرَة )( ُمق�ِبَل الِعب�َرِة الصَّ

ِع.        )      ( اأ-   ُمَؤلُِّف ِكتاِب َكليَلة َوِدْمَنة ُهَو اْبُن الُمَقفَّ  

ْيِد.         )      ( ب- َتَرَكِت اللَُّبَؤُة ِشْبَلْيها؛ َطَلباً لِلصَّ  

ج- َطَلَب اْبُن اآوى ِمَن اللَُّبَؤِة اأْن َتْصِبَر َعلى ِفْعِل َغْيِرها، َكما َصَبَر َغْيُرها َعلى ِفْعِلها. )      (  

ْيِد، َواأْكَل الثِّماِر.         )      ( ُة بَِقراِر اللَُّبَؤِة اْعِتزاَل الصَّ د-  انَْتَهِت الِقصَّ  

ْبَلْيِن؟- ٢ ْسواُر ِب�لشِّ م�ذا َفَعَل ال�إِ

ُة فِْعِل اللَُّبَؤِة ِعْنَدم� َراأْت م� َحلَّ ِبِشْبَلْيه�؟- ٣ َكْيَف ك�َنْت َردَّ

م� الَقراُر الَّذي اتََّخَذْتُه اللَُّبَؤُة َبْعَد َتَفكُِّره� في َكلاِم اْبِن اآوى؟- ٤

يَِّة الثِّم�رِ في الغ�َبِة.- ٥ َنْذُكُر َسَبَب َتراُجِع َكمِّ

الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل

نُْبدي اآراَءن� في َقرارِ اللَُّبَؤِة ال�أخيِر.- ١

ْت اإِلى َتَغيُِّر َنْظَرِة اللَُّبَؤِة اإِلى الَحي�ِة.- ٢ نُن�قُِش ال�أْسب�َب الَّتي اأدَّ

ُح َجم�َل التَّْصويِر في َقْولِِه: "لُِكلِّ َعَمٍل َثَمَرٌة ِمَن الثَّواِب".- ٣ نَُوضِّ

ْسواُر. - ٤ َفَة الَّتي تُن�ِسُبه� ِمن بين الَقوَْسْيِن: اللَُّبَؤةُ، اْبُن اآوى، ال�إِ نُْعطي ُكلَّ َشْخِصيٍَّة ِمّم� َي�أْتي الصِّ

)الِحْكَمُة، َتَغيُُّر الطَّْبِع، الَقْسَوُة، الُجْبُن(.

ــِة َوَشــْخِصّي�تِه�، نُن�قِــُش الِعَبــَر الَّتــي ُيْمِكــُن َتْوظيُفهــ�، - ٥ ُمْعَتِمديــَن َعلــى اأْحــداِث الِقصَّ
ــِش. ــ� الَمعي ــي واقِِعن ــ� ف ــ�َدُة ِمْنه ف وال�إ
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الـلُّـَغـُة

ْبَل. ١- نُْطِلُق َعلى اأْنثى ال�أَسِد: اللَُّبَؤَة، َوَعلى َصغيِره�: الشِّ

َونُْطِلُق َعلى اأنْثى الظَّْبِي: ...............، َوَعلى َصغيِرها: ................

َوَعلى اأنْثى الَجَمِل: .................، َوَعلى َصغيِرها: .....................

نْصاُف، الَجْوُر(. ٢- نَُوظُِّف الَكِلم�ِت ال�آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِْنش�ئِن�: )الَجَزُع، ال�إِ

٣- نَُفرُِّق في الَمْعنى:

ْسواُر. اأ-   َوَجَدِت اللَُّبَؤُة َعلى ِشْبَلْيها َبْعَد اأْن َفَتَك بِِهما ال�إِ

ب- َوَجَدِت الطّالَِبُة ضالََّتها في هذا الِكتاِب.
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:                     َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، ُولَِد في العاِصَمِة الِعراِقيَِّة َبْغداَد عاَم ١٨7٥م، له  َمْعروف الرُّصاِفيُّ شاِعٌر ِعراِقيٌّ  

أمِّ  نْساِن، َوَدْوَر ال� أْخلاِق في بِناِء ال�إِ يََّة ال� . َوالَقصيَدُة الَّتي َبْيَن اأْيدينا َتَتناَوُل اأَهمِّ َديواٌن ِشْعِريٌّ

ُم في الَقصيَدِة صوَرًة ُمْشِرَقًة لِلاأمِّ َعلى اْمِتداِد الُعصوِر. ِدها، َوُيَقدِّ في َغْرِس ُبذوِرها، َوَتعهُّ

     التَّْربَيُة وال�أمَّه�ُت

أْخلاُق َتْنُبـُت َكالنَّــبــــــــاِت     اإِذا ُسِقَيْت بِمـاِء الَمـْكُرمـــــ�ِت ِهَي ال�

ـــَدهـا الـُمـَربّـــــــي     َعلى ساِق الَفضيــَلِة ُمْثــِمــــــراِت َتــقـــــوُم اإِذا َتَعهَّ

ــهــــــاِت أمَّ ُبهـــا َكِحـْضــِن ال� ـِـــِق ِمـْن َمــَحــــــلٍّ     ُيَهذِّ َولَْم اأَر لِْلَخـلائ

ـَنــــــــاِت أمِّ َمْدَرَســٌة َتس�َمـــــــْت    بِـَتـْربِـَيـــِة الَبـنيــــَن اأِو الـب َفِحْضُن ال�

َواأْخلاُق الَولـيـِد تُقــاُس ُحـْســنــــــاً     بِــاأْخــلاِق الـنِّـســـــاِء الوالِـــــداِت

أْبنــــاِء َخــْيــــراً    اإذا نََشؤوا بِِحْضــِن الجاِهــــلاِت َفَكْيــف َتُظــــنُّ بِال�

ْسـلاِم َفـْرضـــاً    َعلى اأْبـنـــائـِِه َوَعـلـى الـَبـنـــــــاِت األَْيـَس الِعـْلـُم في ال�إِ

ــنــا في الِعـْلــم َبـْحــــراً    َتُحـــلُّ لِسـائِليها الُمــْشــِكـــلاِت َوكــانَـْت اأمُّ

َوَعـلََّمـهـــا الــنَّــبـِـيُّ اأَجـــلَّ ِعـْلــــــٍم     َفـكـانَـــْت ِمـْن اأَجـــلِّ العـالِمـاِت

األَْم نََر في الِحسـاِن الغيــِد َقْبـــــلاً     اأوانِــَس كـاتِـبـــاٍت شـاِعــــراِت؟

َوَقــْد كانَــْت نِســــاُء الَقــْوِم ِقـْدمــــاً     َيُرْحــَن اإِلــى الُحــروِب َمــَع الُغــزاِة 

اِميــاِت أْعــداِء َعـْونـــــاً     َوَيْضِمــْدَن الُجــروَح الدَّ َيُكــنَّ لَُهــْم َعلــى ال�

َوَكــْم ِمْنُهـنَّ َمْن اأِســَرت َوذاَقـــْت     َعـذاَب الـهـوِن في اأْســِر الُعـداِة

ـَْتــنــــا     اإِلـى اأْسـلاِفـنــا َبـْعـَض الـِتـفـــاِت َفمــاذا الَيـوم َضــــرَّ لَـــِو الَْتف

)ديواُن الرُّصافّي(

الَمْكُرماُت: ُمْفَرُدها َمْكُرَمٌة، 
َوِهَي ِفْعُل الَخْيِر.

الَخلائُِق: ُمْفَرُدها َخليَقٌة، 

َوِهَي الطَّبيَعُة الَّتي ُيْخَلُق 

الَمْرُء بِها.

َتساَمْت: َتَرفََّعْت.

الغيُد: َجْمُع الَغْيداِء، َوِهَي 

الَمْراأُة الرَّشيَقُة النّاِعَمُة.

آنَِسِة، َوِهَي  أوانُِس: َجْمُع ال� ال�

الَفتاُة الِبْكُر.

ُه  َد الُجْرَح: َشدَّ َضمَّ

ماِد، اأْو  ماَدِة اأِو الضِّ بِالضِّ

واِء. َدَهَنُه بِالدَّ

)معروف الرُّصافّي( ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ
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الَفْهُم وال�ْستيع�ُب

١ -: نُْكِمُل الَفراغ�ِت ال�آتَِيَة ِبم� ُين�ِسُبه� ِمَن النَّصِّ
اأ- اأْفَضُل َمَحلٍّ لَِتْهذيِب الَخلائِِق ............

ْسلاِم ................... ب- َطَلُب الِعْلِم في ال�إِ

أمِّ بِـ................... ج- َيَتسامى ِحْضُن ال�

أْبناِء َخْيراً اإِذا نََشؤوا بِِحْضِن ................... د- ل� نَْرَتجي ِمَن ال�

يَِّبِة في نُفوِس ال�أْبن�ِء.- ٢ ُح َدْوَر ال�أمِّ في َغْرِس ال�أْخلاِق الطَّ نَُوضِّ

َنْذُكُر الِمْقي�َس الَّذي تُق�ُس ِبِه اأْخلاُق الَوليِد.- ٣

ِة الَّتي َتْضَطِلُع ِبه� الَمْراأُة.- ٤ ُد َبْعَض ال�أْدوارِ الُمِهمَّ نَُعدِّ

َنْسَتْخِرُج ِمَن ال�أْبي�ِت م� َيَتواَفُق َوَمْعنى َقْوِل اأْحَمَد َشْوقي:- ٥

أْعراِق اأْعَدْدَت َشْعباً َطيَِّب ال� أمُّ َمْدَرَسٌة اإِذا اأْعَدْدَتها      ال�

الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل

َبَه َبْيَن النَّب�ِت َوال�أْخلاِق الف�ِضَلِة. ١- َنْسَتْنِتُج الشَّ

ُح َجم�َل التَّْصويِر في الَبْيَتْيِن ال�آتَِيْيِن: ٢- نَُوضِّ

َوَكْم ِمْنُهنَّ َمْن اأِسَرْت َوذاَقْت        َعذاَب الهوِن في اأْسِر الُعداِة  

نـا في الِعْلـِم َبـْحــراً        َتُحــلُّ لِسائِليهـا الُمْشِكـلاِت َوكانَْت اأمُّ  

ــِة اأْبن�ئِهــ� َوَبن�تِهــ� َعلــى ال�أْخــلاِق الَحميــَدِة،  ِبَي ــَن اأْســَرَتْيِن، اإِْحداُهمــ� تُْعنــى ِبَتْر ــوازُِن َبْي ٣- نُ
َواأْخــرى ل� َتْلَتِفــُت اإِلــى ُســلوِك ِصغ�رِهــ�.

ُم اأْمِثَلًة ِمَن التّ�ريِخ لِِنس�ٍء ك�َن َلُهنَّ َبْصَمٌة واِضَحٌة في الَحي�ِة. 4- نَُقدِّ

ِبَيِة اأْبن�ئِِهْم َعلى الَفضيَلِة. ْسلاِم في َتْوجيِه ال�أْهِل اإِلى َتْر ٥- نَُبيُِّن َدْوَر ال�إِ
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الـلُّـَغـُة

َنْذُكــُر ُمْفــَرَد ُكلِّ َجْمــٍع ِمــَن الُجمــوِع ال�آتَِيــِة:

الّسائِليَن، الِحساُن، الُجروُح، الّداِمياُت، الُمْشِكلاُت، العالِماُت.

الَقواِعُد

ِبن�ُء فِْعِل ال�أْمِر )ُمراَجَعٌة(
َتْدريٌب:

١- نَُحوُِّل ال�أْفع�َل الم�ِضَيَة فيم� َي�أْتي اإِلى اأْفع�ِل اأْمٍر، َونُْجري م� َيْلَزُم، ُمراعيَن َعلام�ِت الِبن�ِء:

ْيِد. اأ- َخَرَجِت اللَُّبَؤُة في َطَلِب الصَّ

ْيِد. ................ في َطَلِب الصَّ

ْبَلْيِن اإِلى َمْنِزلِِه. ْسواُر بِالشِّ ب- انَْصَرَف ال�إِ

ْبَلْيِن اإِلى َمْنِزلَِك. ................. بالشِّ

ج- َرِضَيِت اللَُّبَؤُة بَِقضاِء اللِّه.

.............. بَِقضاِء اللِّه.

ْملاُء ال�إِ

ال�ألُِف اللَّيَِّنُة )ُمراَجَعٌة(

، ُمراعيَن َقواِعَد ِكت�َبِة ال�ألِِف اللَّيَِّنِة: ١- َنْكُتُب م�ِضَي ُكلِّ فِْعٍل ُمض�رٍِع َتْحَتُه َخطٌّ

فيَنَة ل� َتْجري َعلى الـَيـَبــِس  )اأبو العت�هية( اأ-   َتْرجو النَّجاَة َولَْم َتْسلُْك َمسالَِكـهـا       اإِنَّ السَّ

ــــُة فــي الـِجــْســِم الَمـــِرِن  )اأحمد شوقي( أْجــســـــاَم َوَتــْبـنــيـنـــــا       َوالـِهــمَّ ب- َنــْبــنـــي ال�

ج-  َقْد كُْنُت فيما َمضى اأرَْعى ِجمالَُهُم      َوالَيْوَم اأْحمي ِحماُهْم كُلَّما نُِكبوا        )عنترة(
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الَبلاَغُة

ْجِع َتْطبيٌق َعَمِليٌّ َعلى السَّ

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ْجَع فيم� َي�أْتي: نَُعيُِّن السَّ

ــ�َدِة،  ــدِّ َوالِعب ــَن الَك ــع�َدِة، َووازِْن َبْي ــواِن السَّ ــًة ِب�أْل َن ــًة ُمَلوَّ ــًة َجميَل ــَك َلْوَح ــْن َحي�تِ ــْل ِم ١- اْجَع

راَدِة. ــوِح َوال�إِ ــلَّ ِب�لطُّم َوَتَح

أمِّهــ�: َدثِّرينــي اأّمــي ِبَثــْوِب ُدع�ئـِـِك، َواْتُركينــي ُمَحلِّقــًة فــي اأُفــِق ســم�ئِِك، َفَقْلبــي  ٢- ق�َلــْت لِ�

َيْنِبــُض ِبطيــِب َســخ�ئِِك.

ــنيَن، َويــ� َلْمَســًة اأزاَحــْت َعــْن روحــي ال�أنيــَن، َويــ� َفْرَحــًة  ٣- اأبــي، يــ� َبْســَمًة اأذاَبــْت ُحــْزَن السِّ

َدْت ِعْنــدي الَحنيــَن، َويــ� هْيَبــًة اأْكَســَبْتني الَعْقــَل الرَّزيــَن. َجــدَّ

4- ِكت�بي ُيْؤنُِس َوْحَدتي، َوُيْنسيني َلْيَل ُغْرَبتي.

٢- َنْسَتْخرُِج ال�أْسم�َء الُمْنَتِهَيَة ِب�ألٍِف َليَِّنٍة، َونَُبيُِّن َسَبَب ِكت�َبِته� َعلى صوَرتِه� في ال�أْمِثَلِة ال�آتَِيِة:

اأ- األْقى الُمساِفُر َعصا التَّْرحاِل.

ب- ُولَِد الرَّسوُل الَكريُم في َمكََّة اأمِّ الُقرى.

ج- قالَــِت الُكْبــرى اأَتْعـِرْفــَن الَفــتــى؟      قالَِت الُوْسطى: نََعم، هذا ُعَمْر

ـَْد َتـيَّـْمُتـهـا:       َقْد َعَرْفناُه، َوَهـْل َيْخفـى الَقَمـْر؟   )عمر بن اأبي ربيعة( ـْغـرى، َوق     قالَـِت الصُّ

لاَمَة فيها َتْرُك ما فيها     )عليُّ بُن اأبي طالٍِب( نْيا َوَقْد َعِلَمْت     اأنَّ السَّ د- النَّْفُس َتْبكي َعلى الدُّ

. هـ- َسَعْت َفَرنْسا اإِلى اإِْحلاِل اللَُّغِة الَفَرنِْسيَِّة َمَحلَّ الَعَربِيَِّة في ُدَوِل الَمْغِرِب الَعَربِيِّ



9٨

التَّْدريُب الثّ�ني:

ْجِع. نَُمثُِّل ِبُجْمَلَتْيِن ِمن اإْنش�ئِن� َعلى السَّ

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ  َنْكُتُب النَّصيَحَة ال�آتَيَة َمرَّ
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الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ  َنْكُتُب النَّصيَحَة ال�آتَيَة َمرَّ

التَّْعبيُر

َمٍة لَِمْوضوٍع م� َكْيِفيَُّة ِكت�َبِة ُمَقدِّ

ــَة بـِـُكلِّ  نْجــاِز الخاصَّ ــِف الثّاِمــِن َقــرَّروا اأْن َيقومــوا بِاأنِْشــَطٍة َتْدَعــُم َمَلّفــاِت ال�إِ َهــْب اأنَّ َطَلَبــَة الصَّ  

أْزهــاِر، َوالنَّباتــاِت، َولَِتْحقيــِق  واِحــٍد ِمْنُهــْم، َفَفكّــروا بَِعَمــِل َحديَقــٍة َمْدَرِســيٍَّة تُــْزَرُع بِاأْصنــاِف الــُوروِد َوال�
ــِذِه: ــْم ه ــْوَل ِفْكَرتِِه ــِر َح ــى الُمدي ــوا اإِل ــرَّروا اأْن َيْكُتب ــَك، َق ذلِ

نََهــَض َزْيــٌد، َواأْحَضــَر َوَرَقــًة، َوَهــمَّ بِالِكتاَبــِة، َفالَْتَفــَت اإِلــى الطََّلَبــِة ِمــْن َحْولـِـِه، َوقــاَل: بـِـَم اأْبــَداأ؟   

ُدهــا؟  نْشــاِء َحديَقــٍة، نَْزَرُعهــا، َونََتَعهَّ ــفِّ الثّاِمــِن- نَْطلـُـُب اأْن َتاأَْذنــوا لَنــا بِاإِ َهــْل اأْكُتــُب: نَْحــُن ـ َطَلَبــَة الصَّ
ــَرْوَن؟ ــاذا َت اأْم م

، َوقــاَل: ل�. الَمْنِطــُق َيقــوُل: اإِنَّ لََدْينــا َمْدَرَســًة َواأْرضــاً َغْيــَر ُمْســَتَغلٍَّة، َوُهنــاَك  َوَقــَف الطّالـِـُب َعِلــيٌّ  

داَرِة،  ــلاإِ ــِع: لِ ــَدٌة لِلَجمي ــِر فائِ أْم ــيَِّة َوَتْجميِلهــا، َوفــي اإِنْجــاِز هــذا ال� ــا الَمْدَرِس ــى َتْحســيِن بيَئِتن ــٌة اإِل حاَج

 ، َمــًة لِْلَمْوضــوِع. واَفــَق الطََّلَبــُة َعلــى اْقِتــراِح َعِلــيٍّ ائِريــَن، َومــا قُْلُتــُه ُيْمِكــُن اأْن َيكــوَن ُمَقدِّ َوالطََّلَبــِة، َوالزَّ

ــَة. َم ــوَن الُمَقدِّ ــَرعوا َيكُتب َوَش

لــوا اإِلْيهــا  أْفــكاِر الّتــي َتَوصَّ َمــٍة، ِمــْن ِخــلاِل َرْبــِط ال� ــِف الثّاِمــِن فــي ِصياَغــِة ُمَقدِّ نُســاِعُد َطَلَبــَة الصَّ  
ــُطٍر. ــتَِّة اأْس ــْن ِس ــَرٍة ِم ــي ِفْق ف
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الَوْحَدُة الثّ�ِمَنُة

َشْيءٌ َخطيٌر َسَيْحُدُث في هِذِه الَقْرَيِة

ال�ْسِتم�ُع:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )َتَخلَّْص ِمن َقَلِقَك(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

؟ نْساِن. آثاَر النَّْفِسيََّة َوالَجَسِديََّة لِلَقَلِق َعلى ال�إ ُح ال� نَُوضِّ

ٌر َمْقسوٌم ِمَن اللِّه َتعالى.  ْزَق ُمَقدَّ يجابِيََّة لَِمْن ُيْؤِمُن بِاأنَّ الرِّ نَُبيُِّن النَّتائَِج ال�إ

نَُوظُِّف التَّْركيَب )َخيََّم َعلى( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا.

نَُبيُِّن الِعلاَج النّاِجَع لِلَقَلِق ِمْن ِوْجَهِة نََظِرنا.

ــِرِه،  ــِه َوَصْب ــُح ِحْلِم ــَدُه ِمْكَب ــَل عن ــاَرِة: "َتَعطَّ ــِر فــي ِعب ــُح َجمــاَل التَّْصوي نَُوضِّ

ــِه". ــَت ِزمــاُم اأعصابِ َوانَْفَل

. نََضُع ُعْنواناً ُمناِسباً لِلنَّصِّ

١

٢

٣

٤

٥

٦
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــَد  ، ُولِ ياِســيِّ ، َوالسِّ ــِن: الّصَحِفــيِّ ، نَِشــَط فــي الَمجالَْي ــيٌّ ماركيــز ِروائِــيُّ كولوْمِب  

عــاَم ١9٢7م. ِمــْن اأْبــَرِز اأْعمالـِـِه ِرواَيــُة )مئــُة َعــاٍم ِمــن الُعْزلَــِة( الَّتــي نالَــْت جائـِـَزَة )نوبــل( 

لِــلاآداِب عــاَم ١9٨٢م.

ــٌة َقصيــَرٌة لِلكاتِــِب الكولوْمِبــيِّ )غابرييــل غارســيا  ـذي َبْيــَن اأيدينــا ِقصَّ َوالنَّــصُّ الَـّ  

ــُة ظاِهــَرَة  أديــُب الِفَلْســطيِنيُّ صالـِـح ِعْلمانــي. عالََجــِت الِقصَّ ماركيــز(، َتْرَجَمهــا الكاتـِـُب َوال�

ــا. ــٍع م ــى ُمْجَتَم ــا َعل ــِة، َواأَثَره ــِه الَيْوِميَّ ــي َحياتِ نْســاُن ف ــا ال�إِ ــرَُّض لَه ــْد َيَتَع ــي َق شــاَعِة الَّت ال�إِ

َشْيءٌ َخطيٌر َسَيْحُدُث في 
هِذِه الَقْرَيِة

)غ�برييل غ�رسي� م�ركيز(
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َتَخيَّلــوا َقْرَيــًة َصغيــَرًة ِجــّداً، َتِعْيــُش فيهــا َســيَِّدٌة ُمِســنٌَّة َمــَع   

اْبَنْيــِن اْثَنْيــِن: اْبــٍن فــي الســابَِعَة َعْشــَرَة، َواْبَنــٍة فــي الّرابَِعــَة َعْشــَرَة. 
ُم َوْجَبــَة الَفطــورِ ل�ْبَنْيهــا، َوُيلاِحظــاِن فــي َوْجِههــا َملاِمَح  اإِنَّهــا تَُقــدِّ

ــا اأصاَبهــا، َفُتجيُبُهمــا: ــاِن َعّم ــٍق َشــديٍد. َيْســاألُها ال�ْبن َقَل
ل� اأْدري، لِكنَّنــي اْســَتْيَقْظُت بِاإِْحســاِس اأنَّ َشــْيئاً َخطيــراً ِجــّداً - 

َســَيْحُدُث فــي هــِذِه الَقْرَيــِة.

َيْضَحُك ال�ْبناِن ِمْنها، َوَيقول�ِن: اإِنَّها َهواِجُس َعجوزٍ.
ــُك  ــي يوِش ــِة الَّت ــاْردو(، َوفــي اللَّْحَظ ــَب )الِبْلي ــُن لَِيْلَع ــُب ال�ْب َيْذَه
فيهــا َعلــى َتْوجيــِه َضْرَبــِة )ك�رامبــول�(، َشــديَدِة الَبســاَطِة، َيقــوُل 

ــُه الَخْصــُم: لَ
اأراِهُنَك )بِبيزو( اأنََّك لَْن تُْفِلَح.- 

ُه َضْرَبَة )الكارامبول�(،  َيْضَحُك الَجميُع، َوَيْضَحُك ُهَو اأْيضاً، َوُيَوجِّ
الَّذي  ما  الحاِضروَن:  َوَيْساألُُه  )البيزو(،  َيْدَفُع  فيها.  ُيْفِلُح  َول� 

َحَدَث، لََقْد كانَْت )كارامبول�( َسْهَلًة ِجّداً ؟ َفُيجيُب:
َصحيــٌح، لِكنَّنــي مــا زِلْــُت َقِلقــاً ِمــْن َشــْيٍء قالَْتــُه اأّمــي َصبــاَح - 

الَيــْوِم، َعــْن اأْمــٍر َخطيــٍر َســَيْحُدُث فــي هــِذِه الَقْرَيــِة.

َيْضَحــُك الَجميــُع ِمْنــُه، َوَيعــوُد الَّــذي َكَســَب )البيــزو( اإِلــى َبْيِتــِه، 

، َفَيقــوُل َســعيداً بالبيــزو: ــُه َوَمَعهــا اْبَنــُة َعــمٍّ َوَيِجــُد اأمَّ

أنَُّه اأْبَلُه.-  َكَسْبُت هذا )البيزو( ِمْن )داماسو( بِاأْسَهِل َطريَقٍة؛ لِ�

َولِماذا َهَو اأْبَلُه؟- 

ــُه -  أنَّ ــِة )كارامبــول�( َســْهَلٍة ِجــّداً؛ لِ� ــْم َيْســَتِطْع َتْحقيــَق َضْرَب لَ

ــُه الَيْوَم، َواإِْحساِســها  ُمْضَطــِرٌب بَِســَبِب َقَلــٍق اْســَتيَقَظْت بـِـِه اأمُّ

بـِـاأنَّ َشــْيئاً َخطيــراً ِجــّداً َســَيْحُدُث فــي هــِذِه الَقْرَيــِة.

ُه: ِعْنَدئٍِذ َتقوُل لَُه اأمُّ

الَهواِجُس: َما َيْخُطُر بِباِل 
نْساِن، ِمْن اأْفَكارٍ، اأْو  ال�إِ

ُصَوٍر، نَتيَجَة َقَلٍق، اأْو 
ٍف  ، اأْو َتَخوُّ َحْيَرٍة، اأْو َهمٍّ

ِمْن َشْيٍء ما.

كارامبول�: ُمْصَطَلٌح َماأْخوٌذ 
ِمْن لُْعَبِة الِبْلياْردو، ُيْقَصُد 

َة َمّراٍت  بِِه اْرتِداُد الُكَرِة ِعدَّ
في اتِّجاهاٍت ُمْخَتِلَفٍة.

البيزو: الُعْمَلُة الرَّْسميَُّة في 
ِة اأمريكا  َبْعِض بِلاِد قارَّ

الَجنوبِيَِّة.

الِقراَءُة:
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ُق اأْحياناً.-  أنَّها َتَتَحقَّ ل� َتْسَخْر ِمْن َهواِجِس الُمِسنّيَن؛ لِ�

َتْســَمُع الَقريَبــُة الحاِضــَرُة مــا قالَــُه، َوَتْذَهــُب لِِشــراِء لَْحــٍم. َتقــوُل 
لِلَجّزاِر:

اأْعِطنــي ِرْطــَل لَْحــٍم. َوَبْيَنمــا ُهــَو َيْقَطــُع اللَّْحــَم، تُضيــُف - 

قائَِلــًة:

ــْيئاً -  ــوَن اإِنَّ َش ــْم َيقول أنَُّه ــِن؛ لِ� ــي ِرْطَلْي ــِل اأْن تُْعِطَين أْفَض ــَن ال� ِم
ــَتِعّديَن. ــِر اأْن نَكــوَن ُمْس ــَن الَخْي ــَيْحُدُث، َوِم ــراً َس َخطي

ــَتِرَي  ــرى؛ لَِتْش ــيَِّدٌة اأْخ ــي َس ــا َتاأْت ــَم، َوِعْنَدم ــّزاُر اللَّْح ــا الَج َيبيُعه
ــا: ــوُل لَه ــٍم، َيق ــَل لَْح ِرْط

أنَّ النـّـاَس َياأْتــوَن اإِلــى ُهنــا قائِليــَن: اإِنَّ َشــْيئاً -  ُخــذي ِرْطَلْيــِن؛ لِ�
َخطيــراً َســَيْحُدُث، َوُهــْم َيْســَتِعّدوَن، َوَيْشــَتروَن ُمَؤنــاً.

يَِّدُة ِعْنَدئٍِذ: َفُتجيُبُه السَّ

أْفَضِل اأْن تُْعِطَيني اأْرَبَعَة اأْرطاٍل.-  لََديَّ اأْبناٌء َكثيروَن، ِمَن ال�
َتاأُْخُذ اأْرَبَعَة اأْرطاٍل. َوهَكذا َيبيُع الَجّزاُر اللَّْحَم كُلَُّه ِخلاَل نِْصِف 
ساَعٍة، ثُمَّ َيْذَبُح َبَقَرًة اأْخرى، َوَيبيُعها كُلَّها، َوَتاأُْخُذ الّشائَِعُة َتْنَتِشُر. 
َوَتاأْتي لَْحَظٌة َيكوُن َجميُع َمْن في الَقْرَيِة بِانِْتظارِ ُحدوِث َشْيٍء. 

تَُشلُّ النَّشاطاُت كُلُّها. َوَفْجاأًة، في الّساَعِة الثّانَِيِة َبْعَد الظُّْهِر، َيْشَتدُّ 

الَحرُّ َكالعاَدِة. َفَيقوُل اأَحُدُهْم:

َة هذا الَحرِّ؟-  َهْل ل�َحْظَت ِشدَّ

واِم في هــِذِه الَقْرَيــِة؛ اإِنَّها -  اأَجــْل، َولِكــنَّ الَحــرَّ َشــديٌد َعلــى الــدَّ

تــوَن اأْجــزاَء  َقْرَيــٌة َشــديَدُة الَحــرِّ؛ َحتَّــى اإِنَّ الموســيِقّييَن فيهــا ُيَثبِّ

؛  اآل�تِِهــم الموســيِقيَِّة بالَقْطــراِن، َول� َيْعِزفــوَن اإِلّ� فــي الظِّــلِّ

ــْمِس َتْســُقُط ُمَفكََّكــًة. أنَُّهــْم اإِذا َعَزفــوا َعَلْيهــا َتْحــَت الشَّ لِ�

َوَمــَع ذلـِـَك، َيقــوُل اأَحُدُهــْم: لَــْم َيْحــُدْث َقــطُّ اأْن كاَن الَحــرُّ - 

َشلَّ َحَرَكَتُه: َعطََّلها.
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ِة فــي ِمْثــِل هــذا الَوْقــِت. ــدَّ بِهــِذِه الشِّ

آَن.-  ِة الَّتي ُهَو َعلْيها ال� دَّ َبلى، َولِكْن لَْيَس بِهِذِه الشِّ
َفْجــاأًة  َيُحــطُّ  الُمْقِفــَرِة،  فــي الّســاَحِة  الُمْقِفــَرِة،  َوفــي الَقْرَيــِة 
ُعْصفــوٌر، َوَيْنَتِشــُر الَخَبــُر: "ُيْوَجــُد ُعْصفــوٌر فــي الّســاَحِة"، َوَياأْتــي 

ــوِر. ــِة الُعْصف ــَن لُِرْؤَي ــُع َمْذعوري الَجمي

لِكنَّ الَعصافيَر َتُحطُّ َدْوماً ُهنا اأيُّها الّساَدُة.- 

اأَجْل، َولِكْن لَْيَس في ِمْثِل هِذِه الّساَعِة.- 

ــديِد َيكــوُن َمَعهــا اأهالــي الَقْرَيــِة  ـِر الشَّ َوَتاأْتــي لَْحَظــٌة ِمــَن التََّوتُـّ
ــجاَعَة  فيــَن بُِقنــوٍط؛ لِلُمغــاَدَرِة ُدْوَن اأْن َيِجــدوا الشَّ َجميُعُهــْم ُمَتَلهِّ

ــْم: ــُرُخ اأَحُدُه ــَك. َفَيْص ــِل ذلِ لِِفْع

اأنا َرُجٌل واِفُر الرُّجولَِة، َوَسْوَف اأْرَحُل.- 

ــي  ــِه ف ــا لََدْي ــُر كُلَّ م ــُه، َوَيْحُش ــاَءُه، َوَبهائَِم ــُه، َواأْبن ــُب اأثاَث ُيَوضِّ
، َحْيــُث َتراُه الَقْرَيُة البائَِســُة  َعَرَبــٍة، َوَيْجتــاُز بِهــا الّشــاِرَع الَمْرَكــِزيَّ
اأ َعلى  كُلُّهــا. َوَتاأْتــي لَْحَظــٌة َيقولــوَن فيهــا: "اإِذا كاَن هــذا َقــْد َتَجــرَّ
ــِة  ــُر الَقْرَي ــَداأ َهْج ــُن اأْيضــاً". َوَيْب ــُب نَْح ــْوَف نَْذَه ــاِب، َفَس ه الذَّ
ــْيٍء.  ــُم، َوكُلُّ َش ــُة، َوالَبهائِ أْمِتَع ــُل ال� ــِة. تُْحَم ــُكلِّ َمْعنــى الَكِلَم بِ
ــَع  ــَة: "َعســى األّ� َتَق ــاِدروَن الَقْرَي ــْن ُيغ ــُر ِممَّ ــْخٌص اآَخ ــوُل َش َوَيق
ــُه،  ــُة َعلــى كُلِّ مــا َبِقــَي ِمــْن َبْيِتنــا"، َوِعْنَدئِــٍذ َيْحــِرُق َبْيَت الُمصيَب
 ، ــيٍّ ــٍر َرهيــٍب َحقيِق ــوَن بُِذْع ــاً اأْخــرى. َيْهُرب َوَيْحــِرُق اآَخــروَن ُبيوت
ــيَِّدُة صاِحَبُة  َكمــا لَــْو اأنَّــُه ُهــروٌب ِمــْن َحــْرٍب، َوَبْيَنُهــْم َتْمضــي السَّ

النُّبــوَءِة َوِهــَي َتقــوُل:

لََقــْد قُْلــُت لَُهــْم: اإِنَّ َشــْيئاً َخطيــراً َســوَف َيْحــُدُث؛ َفقالــوا: - 

ــٌة. اإِنَّنــي َمْجنونَ

ُز.  ُب: ُيَجهِّ ُيَوضِّ



١٠٥

الَفْهُم وال�ْستيع�ُب

حيَحــِة - ١ اإِشــ�َرَة )( ُمق�ِبــَل الِعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َو َنَضــُع اإِشــ�َرَة )( ُمق�ِبــَل الِعبــ�َرِة الصَّ
فيمــ� َي�أْتــي:

عاَدةِ ِعْنَد َتْقديِمها َوْجَبَة الَفطورِ لِ�ْبَنْيها. )       ( يَِّدةِ الُمِسنَّةِ َملاِمُح ال�ْرتِياِح َوالسَّ اأ-     لوِحَظ َعلى َوْجِه السَّ

ْعِر ِعْنَد ُرْؤَيِتِهْم ُعْصفوراً في ساَحِة الَقْرَيِة.                 )    ( ب- اأصيَب ُسكّاُن الَقْرَيِة بِالذُّ
ِة َخْصِمِه.                               )    ( ج- َخِسَر )داماسو( لُْعَبَة )الِبْلياْردو(؛ بَِسَبِب قُوَّ

يَِّدِة الُمِسنَِّة ِعْنَدم� اْسَتْيَقَظْت ِمَن النَّْوم؟ - ٢ ْحس�ُس الَّذي َسْيَطَر َعلى السَّ م� ال�إِ

ريَقَة الَّتي اتََّبَعه� الَجّزاُر في َنْشِر الّش�ئَِعِة َبْيَن ُسّك�ِن الَقْرَيِة.- ٣ َنِصُف الطَّ

نَُبيُِّن النَّت�ئَِج الَّتي َتَرتََّبْت َعلى اْنِتش�رِ الّش�ئَِعِة َبْيَن ُسّك�ِن الَقْرَيِة.- ٤

الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل

ُح َدل�َلَة ُكلٍّ ِمّم� َي�أْتي:- ١ نَُوضِّ

اأ-   ثُمَّ َيْذَبُح َبَقَرًة اأْخرى َوَيبيُعها كُلَّها.

. ب- َيْهُربوَن بُِذْعٍر َرهيٍب َحقيِقيٍّ

يَِّدِة الَعجوِز، َوال�ْبِن )داماسو(، َوالَجّزاِر. - ٢ نُْبدي اآراَءن� في: السَّ

ِة.- ٣ ْرَوِة في الِقصَّ نَُبيُِّن َلْحَظَة الذُّ

ِة.- ٤ روِس الُمْسَتف�َدِة ِمْن هِذِه الِقصَّ نَُبيُِّن اأَهمَّ الدُّ

َلْو ُكْنَت َمك�َن ال�ْبِن )دام�سو( ُمْنُذ الِبداَيِة، َكيَف َتَتَصرَُّف؟- ٥

"َيقوُل َلُه الَخْصُم: اأراِهُنَك ِببيزو اأنََّك َلْن تُْفِلَح"، م� َراأُْيَك في الرِّه�ِن َبْيَن َطَرَفْيِن؟ نَُعلُِّل اإِج�َبَتن�.- ٦

ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ َسَنَة ١948م.- 7 ِة ِبم� َحلَّ ِب�لشَّ َنْرِبُط اأْحداَث الِقصَّ

نَُعلُِّل قِي�َم ُسّك�ِن الَقْرَيِة ِبَحْرِق ُبيوتِِهْم.- ٨

َنَضُع ُعْنوانً� اآَخَر ُمن�ِسبً� لِلنَّصِّ- 9



١٠٦

الـلُّـَغـُة

نَُفرُِّق في الَمْعنى بيَن الَكِلم�ِت الَّتي َتْحَته� ُخطوٌط فيم� َي�أْتي:- ١

واِم في هِذِه الَقْرَيِة. اأ-   اأَجْل، َولِكنَّ الَحرَّ َشديٌد َعلى الدَّ

ب- لُِكلِّ اإِنْساٍن اأَجٌل َمْكتوٌب.

ج- اأَجلَّ الطّالُِب ُمَعلَِّمُه.

َل الَوزيُر اإِْعلاَن نَتائِِج ال�ْمِتحاناِت. د-  اأجَّ

نُْكِمُل م� َي�أْتي:- ٢

اأ-   ُمْفَرُد َملاِمح: ..................، َوَهواِجس: ..................

ب- ِضدُّ الُمْقِفَرة: ..................، َوُمَفكََّكة: ..................



١٠7

 
الَقواِعُد

َتْدريب�ٌت َعلى الُمْعَرِب َوالَمْبِنيِّ في ال�أْفع�ِل

ُر م� َي�أْتي: َنَتذكَّ

َجَلسواَجَلَسَجَلْسُت
اْجِلسوااْسَعاْجِلْس



١٠٨

التَّْدريب�ُت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

نَُعيُِّن الِفْعَل الَمْبنيَّ فيم� َي�أْتي، َونَُبيُِّن َعلاَمَة ِبن�ئِِه:

)لقمان: ١7( ُمْر بِالَْمْعُروِف َوانَْه َعِن الُْمنَْكر﴾.  
ْ
َلةَ َوأ قِِم الصَّ

َ
اأ-   قاَل َتعالى: ﴿يَا ُبَنَّ أ

)التّوبة: ١١9( ادِقنَِي﴾    َ َوُكونُوا َمَع الصَّ ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّ َها الَّ يُّ
َ
ب- قاَل َتعالى: ﴿يَا أ

)المتنبي( أْعمى اإِلى اأَدبــي       َواأْسَمعـْت َكِلماتـي َمـْن بـِِه َصَمـمُ  ذي نََظـَر ال� ج- اأنا الَـّ

ــيَّــــٍة         َرَضـَع الـرِّجـاُل َجهالًَة َوُخمول�          )اأحمد شوقي( د- َواإِذا الـنِّـســاُء نَــَشـــاأَْن فـي اأمِّ

التَّْدريُب الثّ�ني:

نُْعِرُب م� َتْحَتُه َخطٌّ فيم� َي�أْتي:

ِمَن الَوريِد اإِلى الَوريِد                   )عبد الكريم الكرمي( بيَح   اأ-   قوموا انُْظروا الَوَطَن الذَّ

ب- َذَهَب الَّذيَن نُِحبُُّهْم

َرَحلوا َوما األَْقْت َمراسيها َمراِكُبُهْم َول�

َمَسَحْت ُحدوَد الَمْرَفاأِ النّائي ُعيوُن الّراِحلين                                 )فدوى طوقان(



١٠9

الَخطُّ

ــُة بِاأْســلوٍب َجميــٍل اأنيــٍق فــي الِكتاَبــِة؛ َفِلــُكلِّ َخــطٍّ ِمــَن الُخطــوِط الَعَربّيــِة َشــْكٌل  ــُز اللَُّغــُة الَعَربِيَّ َتَتَميَّ  
ــُز الَخــطَّ الَعَربِــيَّ َعــْن َغْيــِرِه ِمــَن الُخطــوِط َطريَقــُة ِكتاَبِتــِه  خــاصٌّ بِــِه، َوتاريــٌخ اْرَتَبــَط بَِنْشــاأتِِه، َوِمّمــا ُيَميِّ
ْقَعــِة، َوفيمــا َياأْتــي اأنْــواٌع  ْفنــا فيمــا َســَبَق اإِلــى َخطَّــي النَّْســِخ َوالرُّ ْســِم. َولََقــْد َتَعرَّ الَّتــي َتْعَتِمــُد َعلــى َفــنِّ الرَّ

 : اأْخــرى ِمــَن الَخــطِّ الَعَربِــيِّ

: الَخطُّ الكوفِيُّ

ــَن  ــَتقٌّ ِم ــَو ُمْش ــَدِم الُخطــوِط، َوُه ــْن اأْق ــيُّ ِم ــطُّ الكوِف ــدُّ الَخ ُيَع  

َي  ، َوُســمِّ ، َوَقــْد اْشــُتِهَر هــذا الَخــطُّ فــي الَعْصــِر الَعّباِســيِّ الَخــطِّ النََّبِطــيِّ

ــْوُه  ــْدِء؛ َحْيــُث اأْولَ ــُه فــي الَب ــُه َوَرَعْت ــْد َتَبنَّْت ــَة َق أنَّ الكْوَف بِهــذا ال�ْســِم؛ لِ�

اْهِتمامــاً فائِقــاً، َواأْدَخلــوا َعَلْيــِه الُفنــوَن والزَّخــاِرَف. 

: الَخطُّ الّديوانِيُّ

؛ نِْســَبًة  َي الّديوانِــيَّ َهــَو اأَحــُد الُخطــوِط الَعَربِيَّــِة، َوَقــْد ُســمِّ  

ــَتْخَدُم  ــطُّ ُيْس ــذا الَخ ــُث كاَن ه ، َحْي ــيِّ ــْلطاِن الُعْثمانِ ــواِن السُّ ــى دي اإِل
ــُه الَّتــي  ــْلطانِيَِّة. َولِلَخــطِّ الّديوانِــيِّ َجمالِّياتُ ــِة الُمراَســلاِت السُّ فــي ِكتاَب

َوالُمَتداِخَلــِة. الُمْســَتديَرِة  ُحروِفــِه  ِمــْن  ها  َيْســَتِمدُّ

َخطُّ الثُُّلِث:

ُيَعــدُّ ِمــْن اأْبهــى الُخطــوِط، َواأْصَعِبهــا ِكتاَبــًة َواإِْتقانــاً، َيْمتــاُز َعــْن   

ُد اأْشــكاُل ُمْعَظــِم الُحــروِف فيــِه؛ لِذلـِـَك  َغْيــِرِه بَِكْثــَرِة الُمرونَــِة؛ اإِْذ َتَتَعــدَّ
َي  َة َمــراٍت بِاأْشــكاٍل ُمْخَتِلَفــٍة، َوُســمِّ ُيْمِكــُن ِكتاَبــُة ُجْمَلــٍة واِحــَدٍة ِعــدَّ

ــِم. ــِر الَقَل ــَث قُْط ــْمٍك ُيســاوي ثُْل ــُب بُِس ــُه ُيْكَت أنَّ ــِم؛ ل� ــذا ال�ْس بِه



١١٠

 
التَّْعبيُر

ِكت�َبُة َثلاِث فِْقراٍت

ــِة َتْحقيــِق  َنْســَتعيُن ب�ل�أْفــك�رِ الــوارَِدِة فــي الرَّْســِم ال�آتــي؛ لِِكت�َبــِة َثــلاِث فِْقــراٍت عــْن َكْيِفيَّ

النَّجــ�ِح فــي الَحيــ�ِة:

َواْجَعْل َخي�َلَك َس�ِميً� َفَلط�َلم�    َسَمِت الَحِقيَقُة ِب�ْمِتط�ِء َخي�ِل

واِم َفُكلَّمـ�    داَن النََّج�ُح َعَلْت ُمنى ال�أبط�ِل اأْبِعْد ُمن�َك َعلى الدَّ

                                      )خليل ُمطران(

الطُّموُح الع�لي ُهَو الَوقوُد الَّذي 

ْنس�َن َعلى الُوصوِل اإِلى  ُيس�ِعُد ال�إ

طريِق النَّج�ِح.

النَّج�ُح في الَحي�ِة

ُق َلن� ال�أْهداَف الَّتي  ُهَو الَّذي ُيَحقِّ

ْطن� َله�. َرَسمْن�ه�، َوَخطَّ

َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ: ْقَعِة، َوَمرَّ َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتي َمرَّ

 )اأحمد شوقي(
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اأَقيُِّم ذاتي:

تّعلمُت م� ي�أتي:

التقييمالنِّت�ج�ت

ٌطُمْرَتِفٌع ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

١- اأْن اأْسَتِمَع اإِلى نُصوِص ال�ْسِتماِع، َواأَتفاَعَل َمَعها.

٢- اأْن اأْقَراأ النُّصوَص ِقراَءًة َجْهِريًَّة صحيَحًة ُمَعبَِّرًة.

. أْفكاَر الَفْرِعيََّة في كُلِّ نَصٍّ َة، َوال� أْفكاَر العامَّ ٣- اأْن اأْسَتْنِتَج ال�

٤- اأْن اأَوظَِّف الُمْفَرداِت َوالتّراكيَب في ُجَمٍل ُمفيَدٍة.

ْعِريَِّة. ٥- اأْن اأْسَتْنِتَج الَعواِطَف في النُّصوِص الشِّ

أْفعاَل في َمواِقَع ُمْخَتِلَفٍة. أْسماَء َوال� ٦- اأْن اأْعِرَب ال�

ْملائِيَِّة الواِرَدِة في الِْكتاِب. 7- اأْن اأَمثَِّل َعلى الَمفاهيِم النَّْحِويَِّة َوالَبلاِغيَِّة َوال�إِ

ْقَعِة. ٨- اأْن اأكتَب بخطَّي النّسِخ َوالرُّ

9- اأْن اأكتَب ِفْقَرًة َعْن َمْوضوٍع ما، ُمراِعياً اأصوَل َقواِعِد ِكتاَبِة الِفْقَرِة.

، َوَعَشَرَة اأْسُطٍر ِمَن  ١٠- اأْن اأْحَفَظ ِستََّة اأْبياٍت ِمْن كُلِّ نَصٍّ ِشْعِريٍّ َعموِديٍّ
ْعِر الُحرِّ. الشِّ

نْسانِيََّة. أْخلاِقيََّة َوال�إِ ١١- اأْن اأَتَمثََّل الِقَيَم الّديِنيََّة َوال�ْجِتماِعيََّة َوال�
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الَمْشروُع:

المشروع: شكل من اأشكال منهج النشاط، يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط 
التي يتمكنون خلالها من تحقيق نتاجات ذات اأهمية للقائمين به.

ويمكن تعريفه ب�أنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة؛ لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة 
في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

١- قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة، ول� يتم دفعة واحدة.

٢- ينّفذه فرد اأو جماعة.

٣- يرمي اإلى تحقيق نتاجات ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.

٤- ل� يقتصر على البيئة المدرسية، واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة؛ لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة، وفهمها.

٥- يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم، ويثير دافعّيتهم، ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:

اأول�ً- اختي�ر المشروع: ُيشَتَرُط في اختيار المشروع ما ياأتي:

١- اأن يتماشى مع ميول الطلبة، ويشبع حاجاتهم.

٢- اأن يوفّر فرصة للطلبة المرور بخبرات متنوعة.

٣- اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة، ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.

٤- اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة، وتكمل بعضها بعضاً، ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.

٥- اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة، وقدرات الطلبة، والفئة العمرية.

٦- اأن ُيخطَُّط له مسبقاً.
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ث�نيً�- وضع خطة المشروع: يتّم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم، حيث يمكن له اأن يتدّخل؛ لتصويب 
اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.

يقتضي وضع الخطة ال�آتية:

١- تحديد النتاجات بشكل واضح.

٢- تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.

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 المعلم، وتوجيهه(.

٥- تحديد دور كّل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.

ث�لثً�- تنفيذ المشروع: مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة 
نجاز  ممتعة ومثيرة؛ لما توفّره من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ
النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من  اإلى  مبدعاً، فليس المهم الوصول  متفاعلاً خّلاقاً  اإيجابياً  حيث يكون 

خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 

١- متابعة الطلبة، وتوجيههم دون تدّخل.

٢- اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.

٣- ال�بتعاد عن التوتّر مّما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.

٤- التدّخل الذكي كلّما لزم ال�أمر.

دور الطلبة:

١- القيام بالعمل باأنفسهم.

٢- تسجيل النتائج التي يتّم التوصل اإليها.

٣- تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.

٤- تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.
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رابعً�- تقويم المشروع: يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

١- النتاجات التي ُوِضَع المشروع من اأجلها، وما تّم تحقيقه، والمستوى الذي تحّقق لكّل هدف، 
والعوائق في تحقيق النتاجات اإن وجدت، وكيفية مواجهة تلك العوائق.

٢- الخطة من حيث وقتها، والتعديلات التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ، والتقّيد بالوقت المّحدد 
للتنفيذ، ومرونة الخطة.

مكانات اللازمة، والتقيد  ٣- ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث تنّوعها، واإقبال الطلبة عليها، وتوفر ال�إ
بالوقت المحدد.

التنفيذ،  والتعاون في عملية  بدافعّية،  تنفيذه  قبال على  ال�إ المشروع من حيث  الطلبة مع  ٤- تجاوب 
والشعور بال�رتياح، واإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكت�بة تقرير تقويمي ش�مل عن المشروع من حيث:

١- نتاجات المشروع، وما تحّقق منها.

٢- الخطة، وما طراأ عليها من تعديل.

٣- ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.

٤- المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.

٥- المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.

٦- ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.

َمْشروٌع:

الَوْحَدِة  َتْعزيِز  اآلِّي�ِت  في  َنْبَحُث   ، الّصْهيونيِّ ال�ْحِتلاِل  لَِدْحِر  َوَطِنيٌّ  َمْطَلٌب  الَوَطِنيَُّة  الَوْحَدُة 

ْعِب الِفَلْسطينيِّ الُمْخَتِلَفِة، َوَنْكُتُب َبْحثً� َحْوَل ذلك. الَوَطِنيَِّة َبْيَن فِئ�ِت الشَّ



َتمَّ ِبَحْمِد اللّه



د. معين الفار

اأ. سعيد برناط

اأ. فداء العالم

اأ. يحيى اأبو العوف     اأ. علا النعسان         اأ. هبة اأبو طبيخ                       اأ. هناء نصر

اأ. مازن عامر         اأ. اأمير ظاهر                   اأ. اأماني درويش                       اأ. اأنس حمد

اأ. سمر القطراوي 

اأ. حسان نّزال 

اأ. عبد الفتاح مزيد

اأ. سهام يحيى

اأ. مها اأبو لبن

اأ. اأشرف اأبو صاع

اأ. سماح دوابشة

اأ. محمود بعلوشة

اأ. رانية سلامة

اأ. عمر حسونة

اأ. صالح معالي

اأ. نبيلة مغربي

اأ. اآمال الرماضين 

اأ. سلام محسن 

اأ. فداء فتوح

اأ. حيفا منصور

اأ. علي اأبو زهرة 

اأ. سوزان اأبو صالح

اأ. نائل طحيمر

اأ. اأمل شايب

اأ. سها القاعود

اأ. محمود جودة

اأ. سحر صوافطة

اأ. فؤاد عطية 

اأ. طلال جوابرة

اأ. نسرين حسين 

 لجنة المن�هج الوزارية:

د. صبري صيدم        د. بصري صالح       م. فواز مجاهد    

اأ. ثروت زيد        اأ. عزام اأبو بكر       اأ. علي مناصرة

د. شهناز الفار        د. سمية النخالة       م. جهاد دريدي

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنه�ج اللغة العربية: 

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً( 

د. اإياد عبد الجواد   اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان   اأ.د محمود اأبو كتة  

د. سهير قاسم د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت  

اأ. اإيمان زيدان   اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

اأ. سناء اأبو بها   اأ. رنا مناصرة   اأ. رائد شريدة   اأ. حسان نزال   

اأ.عصام اأبو خليل   اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سها طه   

اأ. فداء زكارنة   اأ. عمر راضي   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي  

اأ. نائل طحيمر اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم اأ. وعد منصور   

 المش�ركون في ورش�ت عمل الجزء ال�أول من كت�ب اللغة العربية للصف الث�من: 


