
ِبيَُّة اللَُّغُة اْلَعَر

٨ُ
الُجزء
الثّاني

فريق التّاأليف:

د. مشهور اسبيتان )منّسقًا(             اأ. ربيع فشافشة

اأ. وصال تايه                  اأ. محمود قرمان                  اأ. محمود ربايعة

اأ. مجد حلبي

اأ. رائد شريدةاأ. اأحمد الخطيب



قرّرت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين

تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءًا من العام الدراسي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ م

شراف العام ال�إ

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

الطبعة ال�أولى

٢٠١٩ م/ ١٤٤٠ ھ

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

 .com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWaltlym

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

حي المـاصيــون،  شــارع الـمـعـاهــد

ص. ب 719 – رام اللّه – فلسطين

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

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

اأ. منـال رمضان

د. حسن اأبو الربد. اأحمد داودالتحكـيــم العـلــمي:

د. سمّية النّخالةمتابعة المحافظات الجنوبية:

اأ. عادل فوزيخطوط:

منار نعيراتالــــرســــــومـــــــات:

اأ. ثـــروت زيــــــــــد

اأ. عبد الحكيم اأبو جاموس

اأ. صادق الخضورد. المتوكل طهمراجعة:    



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 

الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، ومــا كان ليتحّقــق لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

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

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، يِّ أمِّ 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  َفهــذا الُجــْزُء الثّانــي مــن ِكتــاِب اللَُّغــِة الَعَربِيَّــِة لِلصَّ  

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

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

َحَرَكــِة الثَّقاَفــِة َوالَمْعِرَفــِة، َوروِح الَعْصــِر، الَمْبِنيَّــِة علــى اأُســٍس َتْرَبِويَّــٍة َحديَثــٍة، َواأســاليَب تِْكنولوِجيَّــٍة.

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 

ــِة، َونَْبــِذ التََّفــرُِّق، والتََّشــتُِّت، وَحــَرَص علــى َرْبــِط الماضــي بِالحاِضــِر، َحتَّــى  َوفــي الُبْعــِد الَقْوِمــيِّ َســعى اإِلــى َتْغِذَيــِة َمفاهيــِم الَوْحــَدِة الَعَربِيَّ  

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

َ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 َتَتراَبــُط فــي َمهــاراِت اللَُّغــِة َتراُبطــاً َ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
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(ال�ْسِتماُع ٤ِمن سيَرِة الَحبيِب )

أْطفاِلالِقراَءُة ٥الرَّْحَمُة بِال�

ْعِريُّ ١٠ِمْن اأْجِل الطُّفولَِةالنَّصُّ الشِّ

١٣َرْفُع الِفْعِل الُمضاِرِعالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

١٦ُمراَجَعٌةالَبلاَغُة

ْملاُء ألُِف الفاِرَقُةال�إِ ١٧ال�

٢١الَخطُّ

٢١ِكتاَبُة ِفْقراٍت ُمَترابَِطٍةالتَّعبيُر
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ُة )ثُمَّ عاَد(الِقراَءُة ٨٠ِقصَّ
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٢٥ِسْنديانٌَة ِمْن ِفَلْسطيَنالِقراَءُة
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ْملاُء ١١٦اْخِتباريٌّال�إِ
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٤٣َقْلَعُة شقيفال�ْسِتماُع

٤٤َكراَمُة الَكراَمِةالِقراَءُة

ْعِريُّ ٤٩في ِذْكرى َمْعَرَكِة الَكراَمِةالنَّصُّ الشِّ
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ْعِريُّ ١٢٨َخِجْلُت َوَربِّ الَبْيِتالنَّصُّ الشِّ

١٣٢اإنَّ َواأَخواتُهاالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

١٣٦َتْدريباٌت َعلى الطِّباِق َوالُمقاَبَلِةالَبلاَغُة

ْملاُء ١٣٦اأْخطاٌء شائَِعٌةال�إِ

١٣٨الَخطُّ
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َةالِقراَءُة ٦٣ِزراَعُة الَوْرِد في َغزَّ

٦٨الُمْبَتَداأ َوالَخَبُرالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

٧٢الُمقاَبَلُةالَبلاَغُة

ْملاُء ٧٣اْخِتباريٌّال�إِ

٧٣الَخطُّ
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١٤٤اأَدُب الُفكاَهِةال�ْسِتماُع

١٤٥َمواِقُف َوَطرائُِفالِقراَءُة

١٥٠َتْدريباٌت َعلى اإِنَّ َواأَخواتِهاالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ْملاُء ٌةال�إِ ١٥١َتْدريباٌت - ُمراَجَعٌة عامَّ

١٥٣الَخطُّ

ْخوانِيَِّةالتَّعبيُر ١٥٤َتْدريٌب َعلى الرِّسالَِة ال�إِ



٢

النِّتاجات

أنِْشطة اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى توظيِف المهارات  ُيَتَوقَُّع ِمَن الطََّلَبِة َبْعَد ال�نتهاِء من الُجْزِء الّثاني، والتّفاُعِل مَع ال�

أربِع )ال�ْستماع، والُمحادثة، والِقراءة، والِكتابة(، في ال�تصاِل والتَّواُصِل من خلال ما ياأتي: اللُّغوية ال�
ال�ْسِتماِع اإِلى نُصوٍص، َوالتَّفاُعِل َمَعها.- ١
ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة ِسريَعًة واِعَيًة.- ٢
٣ -. ِة الُمَتَمثَِّلِة في كُلِّ نَصٍّ اْسِتْنتاِج الِفْكَرِة العامَّ
ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة.- ٤
٥ -. أْفكاِر الَفْرِعيَِّة في كُلِّ نَصٍّ اْسِتْخراِج ال�
َتْوظيِف الُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب في ُجَمٍل ُمفيَدٍة.- ٦
َتْوضيِح َجماِل التَّْصويِر في النُّصوِص.- ٧
ْعِريَِّة.- ٨ اْسِتْنتاِج الَعواِطِف الَمْوجوَدِة في النُّصوِص الشِّ
اْسِتْنتاِج الَخصائِِص ال�أسلوبِيَِّة للنُّصوِص.- ٩

ْخِصّياِت َوالَمواِقِف َوالنُّصوِص.- ١٠ اإِْبداِء َراأْيِِهْم في الشَّ
تحليل النصوص تحليلاً اأدبياً.- ١١

أَدباِء.٢١-  َعراِء وال� َتَعرُِّف الّسيَرِة الّذاتِيَِّة لَِبعِض الشُّ
ْعِر الُحرِّ.- ١٣ ، َوَعَشَرِة اأْسُطٍر ِمَن الشِّ ِحْفِظ ِستَِّة اأْبياٍت ِمْن كُلِّ نَصٍّ ِشْعِريٍّ َعموِديٍّ
ْملائِيَِّة الواِرَدِة في الِكتاِب.- ١٤ َتَعرُِّف الَمفاهيِم النَّْحِويَِّة َوالَبلاِغيَِّة َوال�إِ
أْفعاِل في َمواِقَع ُمْخَتِلَفٍة.- ١٥ أْسماِء وال� اإِْعراِب ال�
ِكتاَبِة نُصوٍص اإِْملائِيٍَّة تُملى ِمْن َدليِل الُمَعلِِّم كتابًة َصحيحًة.- ١٦
ُمراَجَعِة َمْفهوِم الَبلاَغِة َواأْقساِمها.- ١٧
َتَعرُِّف َمفاهيَم َبلاِغيٍَّة كالطِّباِق والُمقاَبلِة.- ١٨
ناِت الَبلاِغيَِّة اللَّْفِظيَِّة.- ١٩ التَّْمثيِل بُِجَمٍل ِمْن اإِنْشائِِهْم على الُمَحسِّ
ْقَعِة.- ٢٠ ِكتاَبِة نُصوٍص َقصيَرٍة بَِخطَّي النَّْسِخ َوالرُّ
ِكتاَبِة ِفْقَرٍة َعْن َمْوضوٍع ما ُمراِعيَن اأصوَل َقواِعِد ِكتاَبِة الِفْقَرِة.- ٢١

٢١-    َتْوظيِف َعلاماِت التَّْرقيِم اأْثناَء الِكتاَبِة.
نْسانِيَِّة في الِكتاِب. أْخلاِقيَِّة وال�إِ ٢٢-    َتَمثُِّل الِقَيِم الّديِنيَِّة وال�ْجِتماِعيَِّة وال�



٣

اإِْمتاع. ُلَغُتنا اإِْبداٌع َو



٤

ال�ْسِتماُع:

ــِئَلِة  أْس ــِن ال� ــُب َع ــِب ملسو هيلع هللا ىلص) َونُجي ــيَرِة الَحبي ــن س ــاٌت ِم ــصِّ )َمَحّط ــى نَ ــَتِمُع اإل نَْس
ــِة: آتَِي ال�

؟
اأْسِئَلٌة:

نَْذكُُر الُمْعِجزاِت الَّتي َحَدَثْت ِعْنَد ميلاِد النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.١ 

نَُعلُِّل ما َياأْتي:٢ 

اأ- َوَضَعْت اأمُّ النَِّبيِّ اإِناَء الطَّعاِم َعَلْيِه َبْعَد ميلاِدِه.

ب- اأْرِسَل النَِّبّي ملسو هيلع هللا ىلص اإِلى باِدَيِة َبني َسْعٍد.

َكْيَف َعِلَم َعْبُد الُمطَِّلِب اأنَّ ُهناَك َمكانًَة َعظيَمًة َتْنَتِظُر َحفيَدُه؟٣ 

ُح َمظاِهَر َفصاَحِة النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.٤  نَُوضِّ

ما اأَثُر َجدِّ النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في َحياتِِه؟٥ 

نَُبيُِّن الِعْبَرَة ِمْن فُصوِل الُمعاناِة الَّتي َمرَّ بِها النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.٦ 

 ٧. نََضُع ُعْنواناً اآَخَر ُمناِسباً لِلنَّصِّ

الرَّْحَمُة ِبال�أْطفاِلالَوْحَدُة ال�أولى



٥

الرَّْحَمُة ِبال�أْطفاِل



٦

الِقراَءُة:

أَبِويَّــُة  ــِة اأْبنائِِهــْم، َفالَمشــاِعُر ال� أَبويــِن َمْفطــوٌر َعلــى َمَحبَّ َقْلــُب ال�
َعَلْيِهــْم،  ــَفَقِة  َوالشَّ بِِهــْم،  َوالرَّْحَمــِة  ِحماَيِتِهــْم،  َعلــى  َمْجبولَــٌة 
أَبِويَّــَة  ُر الُقــْراآُن الَكريــُم تِْلــَك الَمشــاِعَر ال� َوال�ْهِتمــاِم بِاأْمِرِهــم، َوُيَصــوِّ
نيــا،  أول�َد زيَنــَة الَحيــاِة الدُّ الّصاِدَقــَة اأْجَمــَل َتْصويــٍر، َفتــاَرًة َيْجَعــُل ال�
نَْيــا»  َكمــا فــي َقْولِــِه َتعالــى: «الَْمــاُل َوالَْبُنــوَن ِزيَنــُة الَْحَيــاِة الدُّ

ــْكَر َعليهــا،  )الكهــف: ٤٦(، َوتــاَرًة َيُعّدهــم نِْعمــًة َعظيمــًة َتْســَتِحقُّ الشُّ

َكمــا فــي َقْولِــِه َتعالــى: «َواأْمَدْدنَاكُــم بِاأْمــَواٍل َوَبِنيــَن َوَجَعْلَناكُــْم 

ســراء: ٦( ــًرا» )ال�إ ــَر نَِفي اأْكَث

ــِت  أْطفــاِل، َوَحضَّ ْســلاِميَُّة الرَّْحَمــَة بِال� ــريَعُة ال�إِ ــَخِت الشَّ َرسَّ
هــاٍت، َوُمَعلِّميــَن، َوَمْســؤوليَن َعلــى التَّحلـّـي  الِكبــاَر ِمــْن اآبــاٍء، َواأمَّ

أْطفــاِل، َوَدليــُل ذلـِـَك اْهِتمــاُم النّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  أْخــلاِق تُجــاَه ال� بِهــِذِه ال�
ــْم. ــْم، َوِرعاَيِتِه ــوِّ َعَلْيِه أْطفــاِل، َوالُحُن ــِة بِال� بَِموضــوِع الرَّحَم

١- َعــْن اأنَــٍس -رضــي اللــه عنــه- قــاَل: كاَن ُغــلاٌم َيهــوِديٌّ َيْخــِدُم 

النّبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَمــِرَض، َفاأتــاُه النَّبــيُّ َيعــوُدُه، َفَقَعــَد ِعْنــَد َراأِْســِه، 
َفقــاَل لَــُه: "اأْســِلْم"، َفَنَظــَر اإِلــى اأبيــِه َوُهــَو ِعْنــَدُه، َفقــاَل: اأِطــْع 

اأبــا القاِســِم، َفاأْســَلَم. َفَخــَرَج النَِّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهــَو َيقــوُل: "الَحْمــُد 

للــِه الـّـذي اأنَْقــَذُه ِمــَن النـّـاِر". )رواه البخــارّي(

٢- َعــْن اأبــي َقتــاَدَة -َرِضــَي اللــُه َعْنــُه- َعــِن النَِّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قــاَل: 
ل فيهــا، َفاأْســَمُع ُبــكاَء  ــلاِة، اأريــُد اأْن اأَطــوِّ أقــوُم فــي الصَّ "اإِنـّـي َل�
ــِه".  ــى اأمِّ ــقَّ َعل ــةَ اأْن اأُش ــي؛ َكراِهيَّ ــي َصلات زُ ف ــوَّ ، َفاأتَّج ــيِّ ِب الصَّ

)رواه البخارّي(

ُز في َصلاتي: اأْسَتْعِجُل. اأتَّجوَّ



٧

أْعراِب  ُه َعْنهـا- قالَـْت: َقـِدَم نـاٌس ِمـَن ال� ٣- َعـْن عائَِشـَة -َرِضـَي اللَـّ

َفقـاَل:  ِصْبيانَُكـْم؟  اأتُقبِّلـوَن  َفقالـوا:  ملسو هيلع هللا ىلص،  ه  اللَـّ َرسـوِل  َعلـى 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص:  ِه َمـا نَُقبِّـُل. َفقـاَل َرسـوُل اللَـّ "نََعـْم"، قالـوا: لَِكنّـا َواللَـّ

هُ نَـزعَ ِمـْن قُلوبُِكـم الرَّْحَمـَة؟". )متّفـقٌ َعَلْيـِه( "اأَو اأْمِلـُك اإِنْ كانَ اللَـّ

٤- َعــْن َعْبــِد اللــِه بــِن َشــّداٍد -َرِضــَي اللَّــُه َعْنــُه- قــاَل: َبْينمــا َرســوُل 

ــُه  ــَب ُعُنَق ــيُن، َفَرِك ــاِس، اإِْذ جــاَءُه الُحَس ــي بِالنّ ــِه ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلّ الل
ــجوَد َبْيــَن النـّـاِس، َحتـّـى َظنـّـوا اأنَّــُه َقــْد  َوُهــَو ســاِجٌد، َفاأطــاَل السُّ
ــاَل  ــَك، َفق ــْن ذلِ ــاألوُه َع ــُه، َس ــا َقضــى َصلاَت ــٌر، َفَلّم ــَدَث اأْم َح

ــُه َحتّــى َيْقِضــَي  ملسو هيلع هللا ىلص: "اإِنَّ اْبنــي اْرَتَحَلنــي، َفَكِرْهــُت اأْن اأْعِجَل
ــُه". )رواه النَّســائِّي( حاَجَت

ــاَل  ــاَل: "ق ه ق ــدِّ ــْن َج ــِه، َع ــْن اأبي ــَعْيٍب، َع ــِن ُش ــٍرو ْب ــْن َعْم ٥- َع

ــْر  ــا، وُيَوقِّ ــْم َيْرَحــْم َصغيَرن ــْن لَ ــا َم ــَس ِمنّ ــِه ملسو هيلع هللا ىلص: "لَْي َرســوُل الل

َكبيَرنــا". )رواه التّرمــذّي(

اْرَتَحَلني: َرِكَب َفْوَق ُعُنقي.

ُيَوقِّْر: َيْحَتِرْم.



٨

َفائَِدٌة ُلَغِويٌَّة:

ْحــِل، َوُهــَو مــا يوَضــُع َعلــى َظْهــِر •  ٌة ِمــَن الرَّ ، ُمْشــَتقَّ َكِلَمــُة )اْرَتَحــَل( الَّتــي َوَرَدْت ِفــي النَّــصِّ

الَجَمــِل لِلرُّكــوِب َعَلْيِه.

الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َواإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ نََضُع اإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

)       ( ِل.    أوَّ اأ- اأَمَر الَيهوِديُّ اْبَنُه األّ� ُيطيَع النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص في الَحديِث ال�

)       ( أْعراِب اأْبناَءُهْم.     ب- اأَقرَّ الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َعَدَم َتْقبيِل ال�

)       ( ج- َتْرَتِبُط ال�أحاديُث النََّبِويَُّة بَِحياِة النّاِس.     

)       ( أمِّ.      َل الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص في َصلاتِِه َراأَْفًة بِال� د- َتَعجَّ

ما الَمْقصوُد بَِقوِل الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص: "َِرْهُت اأْن اأْعِجَلُه؛ َحتّى َيْقِضَي حاَجَتُه"؟

غيَر، َول� ُيَوقِِّر الَكبيَر؟ بَِم َوَصَف الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َمْن لَْم َيْرَحِم الصَّ

ًة، َواأطاَل في اأْخرى، نَُبيُِّن ذلَِك. َل الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص في َصلاتِِه َمرَّ َتَعجَّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

نَُبيُِّن َدل�لََة كُلٍّ ِمّما َياأْتي:

ْبياِن َوالرَّْحَمِة. اأ - َرْبِط النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَن َتْقبيِل الصِّ

ب- َقْوِل والِِد الطِّْفِل الَيهوِديِّ لِ�ْبِنِه: اأِطْع اأبا القاِسِم.

١

١

٢

٣

٤



٩

أْطفاِل َعلى اآبائِِهْم؟ ما ُحقوُق ال�

نَْسَتْنِتُج َثلاَثَة ُدروٍس تُْرِشُدنا اإِلَْيها ال�أحاديُث.

ْســلاِميِّ  أْخــرى، نُْعطــي اأْمِثَلــًة ِمــْن تاريِخنــا ال�إِ أْديــاِن ال� ْســلاُم ديــُن َرْحَمــٍة عالَِمــيٌّ ُمَتســاِمٌح َمــَع ال� ال�إِ
َعلــى ذلـِـَك.

الـلُّـَغـُة

نَِة فيما َياأْتي: ١- نُفرُِّق في الَمعنى َبْيَن الَكِلماِت الُمَلوَّ
اأ- "َفَلّما َقضى َصلاَتُه، َساألوُه َعْن ذلَك".

سراء: ٢٣( ب- قاَل َتعالى: ﴿َوَقَضى� َربَُّك األَّ� َتْعُبُدوا اإِلَّ� اإِيَّاُه َوبِالَْوالَِدْيِن اإِْحَساًن﴾      )ال�إ
ج- قاَل َتعالى: ﴿َفِمْنُهْم َمْن َقَضى نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر﴾                )ال�أحزاب: ٢٣(

د- َقضى القاضي َبْيَن الُمَتخاِصميَن.

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإنْشائنا: ٢- نَُوِظُف التَّراكيَب ال�
    اأ- اأُشقَّ  َعلى.
    ب- نََزَع ِمْن.

َز في.     ج- اأَتَجوَّ

٢

٣

٤



١٠

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــْعِر  ــِل ُهــَو )محّمــد ســليمان ال�أحمــد( )١٩٠٥م-١٩٨١م(، ِمــْن اأْعــلاِم الشِّ ــَدِويُّ الَجَب َب
، وشــاَرَك فــي النِّضــاِل ِضــدَّ َفَرنْســا.  ياِســيِّ الُمعاِصــِر ِفــي ســوريا. َعِمــَل فــي الَحْقــِل السِّ
ألــف بــاء(. ِمــْن  َبــَدِويُّ الَجَبــِل لََقــٌب اأْطَلَقــُه َعَلْيــِه يوُســُف العيســى صاِحــُب َمَجلَّــِة )ال�

أْعمــاُل الكاِمَلــُة. اأْعمالِــِه: الَبواكيــُر، َوال�

أْبيــاِت الُمْختــاَرِة َمشــاِعَر الُحــبِّ الّصــاِدِق، َوالرَّْحَمــِة،  ُل الّشــاِعُر فــي هــِذِه ال� ُيَســجِّ
أْبيــاَت  َوالَفــَرِح تُجــاَه ِطْفــٍل ِمــْن عائَِلِتــِه، َراأى فــي ُعيونـِـِه كُلَّ اأْطفــاِل بِــلاِدِه، َوَيْخَتِتــُم ال�
أْمــُن؛ َكراَمــًة لـِـُكلِّ ِطْفــٍل فــي العالَــِم، َوِمــْن  ــعاَدُة َوال� أْرَض الَخْيــُر َوالسَّ عــاِء بـِـاأْن َيُعــمَّ ال� بِالدُّ

نْســانِيَِّة. ــُه ُمْفَعَمــًة بِال�إِ ُهنــا جــاَءْت عاِطَفُت

ِمْن اأْجِل الطُّفوَلِة
َبَدوِيُّ الَجَبِل

: ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ



١١

ِمْن اأْجِل الطُّفوَلِة

أْطفاِل لَْول�ُه لَْم اأَخْف بــاَوسيماً ِمَن ال� ــْيِب اأْن اأنْــاأى َواأْن اأَتَغرَّ َعلــى الشَّ

ْهــُر لَــو اأنَّهــا ُدًمــــى َوَيْلَعبــاَتــَودُّ النُّجــوُم الزُّ الُمْتَرفــاِت  ِمْنهــا  لَِيْختــاَر 

َوَيْنَهبــاَوِعْنــدي كُنــْوٌز ِمــْن َحنــاٍن َوَرْحَمــٍة بِِهــنَّ  ُيْغــرى  اأْن  نَعيِمــَي 

ُمَحبَّبــاَيجــوُر َوَبْعــُض الَجــْوِر ُحْلــٌو ُمَحبٌَّب َولَــْم اأَر َقْبــَل الطِّْفــِل ُظْلمــاً 

ْفــِو اأْن َيْرضــى َعَلْينــا َوَيغَضبــاَوَيْغَضــُب اأْحيانــاً َوَيْرضــى َوَحْســُبنا ِمــَن الصَّ

اأنَّنــي َتَمنَّْيــُت  َســْقٌم  نالَــُه  بــاَواإِْن  الُمَعذَّ ــقيَم  السَّ كُْنــُت  لَــُه  ِفــداٌء 

ــداً اإِذا َخطــا ــاَد عي أْعي ــا ال� ــِزفُّ لَن َحبــاَي اإِذا  َوعيــداً  ناغــى  اإِذا  َوعيــداً 

لَِيْشــَرباَكزُْغــِب الَقطــا لَــْو اأنَّــُه راَح صاِديًا َوَقْلبــي  َعْينــي  لَــُه  َســَكْبُت 

ــَغباَواأوثِــُر اأْن َيــْروى َوَيْشــَبَع ناِعمــاً ــِه َواأْس ــى َعَلْي ــي النُّْعم ــاأ ف واأْظَم

بــاَينــاُم َعلــى اأْشــواِق َقْلبــي بَِمْهــِدِه َحريــراً ِمــَن الَوْشــِي الَيمانــي ُمَذهَّ

ـُه ُيِظلُـّ ِغطــاًء  اأْجفانــي  َواأْحَدبــاَواأْســِدُل  اأَحــنَّ  كانَــْت  لَْيَتهــا  َويــا 

ــاَويــا َربِّ ِمــْن اأْجــِل الطُّفولَِة َوْحَدها ــْرقاً َوَمْغِرب ــْلِم َش ــَركاِت السِّ ــْض َب اأِف

أْطفاِل يا َربِّ اإِنَّها ْمِل اأْعَشــباَوُصْن ِضْحَكَة ال� اإِذا َغــرََّدْت فــي ُموِحِش الرَّ

فائَِدٌة ُلَغِويٌَّة:

أنانِيََّة.•  أَثَرُة الّتي َتْعني ال� آَخريَن َعلى النَّْفِس، َوِضدُُّها ال� يثاُر: َتْفضيُل ال� ال�إ

َر َمقاِطَع  ناغى: َكرَّ
َواأْصواتاً ُمَحبََّبًة.

َعْيراُت  َزَغُب الَقطا: الشُّ
ْفُر َعلى ريِش طائِِر  الصُّ

الَقطا. 
الّصادي: الَعْطشاُن.

ُل. اأوثُِر: اأَفضِّ
النُّْعمى: النِّْعَمُة.

اأْسَغَب: َدَخَل في 
الَمجاَعِة.

الَوْشُي: الثِّياُب 
نَُة. الُمَزْرَكَشُة الُمَلوَّ

الَيماني: نِْسَبًة اإِلى الَيَمِن.

اأْسِدُل: اأْسُتُر َواأَغطّي.

أْحَدُب: َكثيُر الَعْطِف. ال�

موِحٌش: ُمْقِفٌر، َخاٍل ِمْن 
َمظاِهِر الَحياِة.
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َواإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١-  نََضُع اإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

أنَُّه كاَن َيعيُش في الباِدَيِة.                 )          ( َب َبَدِويُّ الَجَبِل بِهذا ال�ْسِم؛ لِ� اأـ لُقِّ

ب- َتمثََّل نَعيُم الّشاِعِر بُِكنوٍز ِمَن الِعْلِم َوالَمْعِرَفِة.                     )          (

فاِء اإِذا َرِضَي الطِّْفُل اأْو َغِضَب.                        )          ( ج-  َيْشُعُر الّشاِعُر بِالصَّ

ِل؟ أوَّ ٢-  ما الَّذي َيْجَعُل الّشاِعَر ل� َيْبَتِعُد َوَيَتَغرَُّب، َكما َيْظَهُر في الَبْيِت ال�

ها الّشاِعُر اأْعياداً؟ ُة بِالطِّْفِل الَّتي َعدَّ ٣-  ما الُمناَسباُت الَخاصَّ

ُق النَّعيُم ِمن ُوْجَهِة نََظِر الّشاِعِر؟ ٤-  َكْيَف َيَتَحقَّ

٥-  بَِم َدعا الّشاِعُر لِلطِّْفِل في الَبْيَتْيِن ال�أخيَرْيِن؟

٦-  نَْسَتْخِرُج الَمظاِهَر الّدالََّة َعلى الطُّفولَِة ِمَن الَقصيَدِة.

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

أْبياَت الُمَمثَِّلَة لُِكلِّ ِفْكَرٍة.- ١ ُد ال� ئِيَسَة ِمَن الَقصيَدِة، َونَُحدِّ أْفكاَر الرَّ نَْسَتْخِرُج ال�

آتَِيْيِن:- ٢ ُح َجماَل التَّْصويِر في الَبْيَتْيِن ال� نَُوضِّ

اأ- َكُزْغِب الَقطا لَْو اأنَُّه راَح صــاِديــاً      َسَكْبُت لَُه َعْيني َوَقْلبي لَِيْشَربا
ُه      َويا لَْيَتها كانَْت اأَحـنَّ َواأْحَدبـا  ب- َواأْسِدُل اأْجفــانـــي ِغطـاًء ُيـِظـلُـّ

نَْسَتْنِتُج اْثَنَتْيِن ِمَن الَعواِطِف الُمَسْيِطَرِة َعلى الّشاِعِر في الَقصيَدِة.- ٣

أْبياِت.- ٤ ديِد لِلطِّْفِل َكما َيْظَهُر في ال� ُح َمظاِهَر ُحبِّ الّشاِعِر الشَّ نَُوضِّ

نَُعبُِّر َعْن اآرائِنا في َشْخِصيَِّة الّشاِعِر.- ٥



١٣

الـلُّـَغـُة

َتْدريٌب:

آتَِيِة: نَْسَتْخِرُج ِمْن اأْبياِت الَقصيَدِة ِمثال�ً لُكلِّ اأْسلوٍب ِمَن ال�

اأ - اأْسلوِب نَْفٍي.

ب- اأْسلوِب اأْمٍر.

الَقواِعُد

َرْفُع الِفْعِل الُمضارِِع

ال�أْمِثَلُة:

الَمْجموَعُة )اأ(

ْهُر لَو اأنَّها ُدًمى                 لَِيْختاَر ِمْنها الُمْتَرفاِت َوَيْلَعبا ١- َتَودُّ النُّجوُم الزُّ

ْدُق َيْسَحُق الَكِذَب. ، والصِّ ٢- ال�ْحِتراُم َيْسِبُق الُحبَّ

الَمْجموَعُة )ب(

: "َغَفْرُت لََك َعلى ما كاَن ِمْنَك َول� اأبالي". ١- جاَء في الَحديِث الُقُدِسيِّ

نْساُن بِِفْكِرِه ل� بِمالِِه.  ٢- َيْعلو ال�إِ

ْفِو اأْن َيْرضى َعَلْينا َوَيغَضبا ٣- َوَيْغَضُب اأْحياناً َوَيْرضى َوَحْسُبنا             ِمَن الصَّ

الَمْجموَعُة )ج(

١- يا قُْدُس، َهْل َتْقَبليَن الُغَرباَء؟

ّياب( )السَّ ٢- َعْيناِك حيَن َتْبِسماِن توِرُق الُكروُم.             

فيَن:٢( ٣- قاَل َتعالى: ﴿ © ª » ¬ ® ¯ ﴾.                      )الُمَطفِّ



١٤

َنـَتــاأمَّـُل

ُد، َيْســِبُق، َيْســَحُق( نَِجُدهــا  أْفعــاَل الَمْخطــوَط َتْحَتهــا فــي اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة )اأ(، )َتــوَّ لنــا ال� اإِذا َتاأمَّ  
آِخــِر؛ َفَعلاَمــُة  أ نَّهــا اأْفعــاٌل َصحيَحــُة ال� أنَّهــا لَــْم تُْســَبْق بِناِصــٍب اأْو جــاِزٍم. ولِ� اأْفعــال�ً ُمضاِرَعــًة َمْرفوَعــًة؛ لِ�

آِخــِر.  ــَرُة َعلــى ال� ــُة الظّاِه مَّ َرْفِعهــا الضَّ

أْفعــاَل )اأبالــي، َيْعلــو، َيْرضــى( اأْفعــال�ً ُمضاِرَعــًة َمْرفوَعــًة  وفــي اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة )ب(، نَِجــُد ال�  
ــِة َعلــى اآخــِر كلِّ ِفْعــٍل  مَّ ألِــِف َعلــى التَّْرتيــِب، َواإِذا حاَولْنــا نُْطــَق الضَّ آِخــِر، بِاليــاِء، والــواِو، َوال� ُمْعَتلَّــَة ال�
َة  مَّ ِمْنهــا، نَِجــُد ذلـِـَك َثقيــلاً َعلــى اللِّســاِن فــي الِفْعَلْيــِن: )اأبالــي، َيْعلــو(، لِهــذا َتكــوُن َعلاَمــُة َرْفِعِهمــا الضَّ
ــِة َعلــى اآخــِرِه،  مَّ ُر نُْطــُق الضَّ آِخــِر، َمَنــَع ِمــْن ُظهوِرهــا الثَِّقــُل، اأّمــا الِفْعــُل )َيْرضــى( َفَيَتَعــذَّ َرَة َعلــى ال� الَمَقــدَّ

ُر. َرُة َعلــى اآِخــِرِه، َمَنــَع ِمــْن ُظهوِرهــا التََّعــذُّ ــُة الُمَقــدَّ مَّ وَقــْد جــاَء َمْرفوعــاً، َوَعلاَمــُة َرْفِعــِه الضَّ

ــَن،  ــَة الَمْخطــوَط َتْحَتهــا: )َتْقَبلي أْفعــاَل الُمضاِرَع ــِة )ج(، َفَنِجــُد اأنَّ ال� ــِة الَمْجموَع ــا فــي اأْمِثَل اأّم  
أْفعــاِل  َتْبُســماِن، َيْســَتْوفوَن(، اأْســِنَدت اإِلــى يــاِء الُمخاَطَبــِة، واألــِف ال�ْثَنَتْيــِن، َوواِو الَجماَعــِة، َفِهــَي ِمــَن ال�

ــُظ. ــا نُلاِح ــا َكم ــي اآِخِره ــوِن ف ــوَت النّ ــا ثُب ــُة َرْفِعه ــِة، َوَتكــوُن َعلاَم الَخْمَس

 
َنْسَتْنِتُج

ُيْرَفُع الِفْعُل الُمضاِرُع ما لَْم ُيْسَبْق بِناِصٍب اأْو جاِزٍم.- 

لَِرْفِع الِفْعِل الُمضاِرِع َعلاَمتاِن:- 

ــماَء(،  ــُل الّشــاِعَرُة السَّ آِخــِر، نَْحــَو: )َتَتاأمَّ ــُة، َوَتكــوُن ظاِهــَرًة اإِذا كاَن الِفْعــُل َصحيــَح ال� مَّ اأ- الضَّ
ــَو:  ــاِء، نَْح ــواِو اأِو الي ــِر بِال آِخ ــلَّ ال� ــُل ُمْعَت ــُل، اإِذا كاَن الِفْع ــا الثَِّق ــْن ُظهوِره ــُع ِم َرًة َيْمَن ــدَّ َوَتكــوُن ُمَق
آِخــِر  ُر، اإِذا َكاَن الِفْعــُل ُمْعَتــلَّ ال� )َيســمو الَمــْرُء بِاأْخلاِقــِه، َوَيْرَتقــي بِِصْدِقــِه( َوَيْمَنــُع ِمــْن ُظهوِرهــا التََّعــذُّ

ــْرَوِة(. فــا والَم ــَن الصَّ ــِف نَْحــَو: )َيْســعى الحــاجُّ َبْي ألِ بِال�

أْفعــاِل الَخْمَســِة، نَْحــَو: )َبْعــُض النَّــاِس ُيْهدونَنــا الَفــَرَح، َوَيْحِملــوَن فــي  ب- ثُبــوُت النـّـوِن فــي اآِخــِر ال�
ــنيَن(. قُلوبِهــْم اأْحــزاَن السِّ

أْفعــاُل الَخْمَســُة: اأْفعــاٌل ُمضاِرَعــٌة اأْســِنَدْت اإِلــى يــاِء الُمَخاَطَبــِة نَْحــَو: )َتقوليــَن(، اأْو األـِـِف ال�ْثَنْيــِن -  ال�
اأِو ال�ْثَنَتْيــِن، نَْحــَو: )َيقــول�ِن، َتقــول�ِن(، اأْو واِو الَجماَعــِة، نَْحــَو: )َيقولــوَن، َتقولــوَن(.



١٥

فائَِدٌة َنْحِويٌَّة:

أْصُل في الِفْعِل الُمضاِرِع اأْن َيكوَن ُمْعَرباً، َولِكنَُّه َياأْتي َمْبِنّياً ِفي َحالََتْيِن ُهما: - ال�

. كوِن، نَْحَو: الطّالِباُت َيْكُتْبَن ُدروَسُهنَّ اأ -  اإِذا اتََّصَل بِنوِن النِّْسَوِة، ُيْبنى َعلى السُّ

ب- اإِذا اتََّصــَل بِنونَــي التَّْوكيــِد الَخفيَفــِة اأو الثَّقيَلــِة اتِّصــال�ً ُمباِشــراً، ُيْبَنــى َعلــى الَفْتــِح، نَْحــَو: 

ْعــَب اأْو اأْبلُــَغ الُمنــى(. أْسَتْســِهَلنَّ الصَّ أداِفَعــْن َعــِن الَحــقِّ مــا َحييــُت. ونَْحــَو: َل� )َل�

َنماِذُج ُمْعَربٌة:

نْيا َتقوُل بِِمْلِء فيها    َحذاِر َحذاِر ِمْن َبْطشي َوَفْتكي       )اأبو الَفَرِج الّساوي( اأ- ِهَي الدُّ

ــَتِتٌر  ــٌر ُمْس ــُل: َضمي ــَرُة علــى اآِخــِرِه، والفاِع ــُة الظّاِه مَّ ــِه الضَّ ــُة َرْفِع ــٌل ُمضــاِرٌع َمْرفــوٌع، َوعلاَم َتقــوُل: ِفْع
ــُرُه ِهــَي. َتْقدي

ِة َقنــاَعًة.  ب- العاِجـُز ُيَسّمي ال�ْسِتْسلاَم َتَوكُّلاً، َوِقَصَر الِهمَّ
َرُة علــى اآِخــِرِه، َمَنــَع ِمــْن ُظهوِرهــا الثَِّقــُل،  ــُة الُمَقــدَّ مَّ ُيَســّمي: ِفْعــٌل ُمضــاِرٌع َمْرفــوٌع َوعلاَمــُة َرْفِعــِه الضَّ

والفاِعــُل: َضميــٌر ُمْســَتِتٌر َتْقديــُرُه ُهــَو.

يــاَح.  ـَـخافوَن الرِّ ج- الَّذيَن ُولِدوا في الَعواِصــِف ل� ي

أْفعــاِل الَخْمَســِة، والــواُو: واُو  أنَّــُه ِمــَن ال� َيخافــوَن: ِفْعــٌل ُمضــاِرٌع َمْرفــوٌع، َوَعلاَمــُة َرْفِعــِه ثُبــوُت النـّـوِن؛ لِ�
الَجماَعــِة، َضميــٌر ُمتَِّصــٌل، َمْبِنــيٌّ علــى الّســكوِن، فــي َمَحــلِّ َرْفــِع فاِعــٍل. 
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َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

آتَِيِة: نُجيُب بـِ )نََعْم( اأو بِـ )ل�( لُِكلٍّ ِمَن الِعباراِت ال�

)         ( اأ- َياأْتي الِفْعُل الُمضاِرُع ُمْعَرباً.       

)    ( ب- ُيْرَفُع الِفْعُل الُمضاِرُع اإِذا لَْم ُيْسَبْق بِناِصٍب اأْو بِجاِزٍم.   

)              ( ِة الظّاِهَرِة.    مَّ ج- ُيْرَفُع الِفْعُل الُمضاِرُع الَّذي اآِخُرُه ياٌء بالضَّ

)         ( أْفعاُل الَخْمَسُة اأْفعاٌل ُمضاِرَعٌة.       د- ال�

)          ( كوِن.   هـ- اإِذا اأْسِنَد الِفْعُل الُمضارُِع اإِلى نوِن النِّْسَوِة ُيْبنى َعلى السُّ

التَّْدريُب الثّاني:

أْفعاَل الُمضاِرَعَة الَمْرفوَعَة، َونَُبيُِّن َعلاَمَة َرْفِعها فيما َياأْتي: نَْسَتْخِرُج ال�

اأ- حيَن ُيعانُِقني النَّْوُم
َوَيْسري َخَدٌر في َجَسدي الُمْتَعْب

اأَتراَخى َفْوَق َسريري الّداِفِئ في َكَسٍل
اأْبِصُر َشْيخاً َمْقروراً ِمْن َشْعبي 

)ُحَسْين مهنّا( في لَْيِل الُغْرَبِة َيَتَقلَّْب       

ب- َتْدعو الُقلوُب بِما َتْشَتهي، َفُيجيُب اللُّه -َتعالى- بِما ُهَو َخْيٌر لَها.

)الماعون: ٧،٦(   ﴾UT SRQ P O﴿ :ج- قاَل َتعالى
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التَّْدريُب الثّالُِث:

نَُمثُِّل بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة لُِكلٍّ ِمّما َياأْتي:

ٌة ظاِهَرٌة. اأ- ِفْعٍل ُمضاِرٍع َمْرفوٍع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه َضمَّ

َرٌة . ٌة ُمَقدَّ ب- ِفْعٍل ُمضاِرٍع َمْرفوٍع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه َضمَّ

ج- ِفْعٍل ُمضاِرٍع َمْرفوٍع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه ثُبوُت النّوِن.

التَّْدريُب الّراِبُع:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي: 

اأ- َسَنْرَفُع ُجْرَحنا َوَطناً َونَْسُكُنُه

ْبِر بِالباروِد نَْشَحُنُه    َسَنْلَغُم َدْمَعنا بِالصَّ

)اأْحَمد َدْحبور( نُُه.                    َولَْسنا نَْرَهُب التّاريَخ لِكنّا نَُكوِّ

تاِء.     )محمود درويش( لاِحَيِة، ل� َتْكفي لَِعْقِد َصداَقٍة َمَع الشِّ ب- اإنَّ )َكْنَزَة( صوٍف واِحَدًة ُمْنَتِهَيَة الصَّ

ج- قاَل َتَعالى: ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾                 )النَّْحل:٥٠(

الَبلاَغُة

)ُمراَجَعٌة(

آتَِيَة بِما ُيناِسُبها: التَّْدريُب ال�أوَُّل: نَْمَلاأ الَفراغاِت ال�

اأ - ُعلوُم الَبلاَغِة َثلاَثٌة ِهَي: ١- ..................... ٢- ...................... 
......................... -٣

ب - الِجناُس النّاِقُص ُهَو:...................................................
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ْجُع ُهَو:.......................................................... ج- السَّ
ْجِع: ١- ......................... ٢- ......................... د- ِمْن َفوائِِد السَّ

ٍة ِمْن اإِنْشائِنا لُِكلٍّ ِمّما َياأْتي: التَّْدريُب الثّاني: نَُمثُِّل بُِجْمَلٍة تامَّ
اأ - ِجناٍس تامٍّ ...............................................................
ب - ِجناٍس ناِقٍص َتْخَتِلُف ِفيِه الَحَركاُت ..........................................
ج- ِجناٍس ناِقٍص َيْخَتِلُف ِفيِه َتْرتيُب الُحروِف .....................................
د- َسْجٍع ..................................................................

ْملاُء ال�إِ

ال�ألُِف الفارَِقُة
الَمْجموَعُة ال�أولى:

اأ- َيْدعو ال�أْقصى الُمْسِلميَن اإِلى َتْحريِرِه.

ب- َتْهفو قُلوُب الِفَلْسطيِنّييَن اإِلى الُقْدِس.

الَمْجموَعُة الثّانَِيُة:
اأ- سائِقو الَمْركباِت الُعموِميَِّة ُمْلَتِزموَن بَِقواِعِد الُمروِر.

روَن الَمسيَرَة الَكْشِفيََّة. أْعلاِم َيَتَصدَّ ب- حاِملو ال�

الَمْجموَعُة الثّالَِثُة:
أنَُّهم الَتَزموا بِالتَّْعليماِت التَّْرَبِويَِّة. اأ- اأْثنى الُمديُر َعلى الطََّلَبِة؛ لِ�

ب- لَْن َتنالوا ِمْن َعزيَمِة َشْعِب الَجّباريَن.

ج- َتفاَءلوا بِالَخْيِر َتِجدوُه.

َنـَتــاأمَّـُل

أولــى، نَِجُدُهمــا ِفْعَلْيــِن ُمضاِرَعْيــِن  ْلنــا الَكِلَمَتْيــِن )َيْدعــو، َتْهفــو( فــي اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة ال� اإَِذا َتاأمَّ  
َيْنَتهــي كُلٌّ ِمْنُهمــا بـِـواٍو، واإِذا حاَولْنــا َحــْذَف هــِذِه الــواِو ِمــن اآِخــِر كُلٍّ ِمْنُهمــا، نَِجــُد اأنَّ الَحــْذَف َغْيــُر 



١٩

أنَّ كُلَّ ِفْعــٍل ِمْنُهمــا َيْخَتــلُّ َمْعنــاُه، َوِمــْن ُهنــا نََتَبيَّــُن اأنَّ الــواَو فــي اآِخــِر كُلِّ ِفْعــٍل ِمْنُهمــا َحــْرٌف  ُمْمِكــٍن؛ لِ�
ــُع بِاألِــٍف.  . َوهــِذِه الــواُو ل� تُْتَب ــيٌّ اأْصِل

ــٍر ســالِماً،  ــِن َجْمــَع ُمَذكَّ ــِن )ســائِقو، حاِملــو(، نَِجُدُهمــا اْســَمْيِن، َمْجموَعْي َواإِذا َتاأَمْلنــا الَكِلَمَتْي  
ــالِِم. ــِر الّس ــِع الُمَذكَّ ــواُو واَو َجْم ــِذِه ال ــّمى ه ــٍف، َوتَُس ــا بِاألِ ــواُو فيِهم ــِع ال ــْم تُْتَب ــِن، لَ ــِن ُمضاَفْي َمْرفوَعْي

ْلنــا الَكِلمــاِت )الَتَزمــوا، َتَنالــوا، َتفاَءلــوا( فــي اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة الثّالَِثــِة، نَِجُدهــا اأْيضــاً  ــا اإِذا َتاأمَّ اأمَّ  
اأْفعــال�ً، َوَيْظَهــُر لََنــا اأنَّ الِفْعــَل )الَتَزمــوا( ِفْعــٌل مــاٍض، َوالِفْعــَل )َتنالــوا( ِفْعــٌل ُمضــاِرٌع، َوالِفْعــَل )َتفاَءلــوا( 
نَّهــا  كــوِر، َوِعْنــَد َحــْذِف هــِذِه الــواِو، َفاإِ ِفْعــُل اأْمــٍر، َوَقــِد اتََّصَلــْت بـِـُكلٍّ ِمْنُهمــا واٌو َتــُدلُّ َعلــى َجماَعــِة الذُّ
ــَزَم، َتنــاُل، َتفــاَءْل( َوِمــْن ُهنــا  آتــي: )الَت ــُح بِْنَيُتهــا َعلــى النَّْحــِو ال� أْفعــاِل؛ اإِْذ تُْصِب ــُر َعلــى َمْعنــى ال� ل� تَُؤثِّ
َيَتَبيَّــُن لَنــا اأنَّ هــِذِه الــواَو لَْيَســْت َحْرفــاً اأْصِلّيــاً ِمــْن ُحــروِف الِفْعــِل، َواإِنَّمــا ِهــَي واُو َجماَعــٍة َضميــٌر َيتَِّصــُل 
أْمــِر( َوُيْمِكــُن َحْذفُهــا، َول� َشــكَّ اأنَّنــا نُلاِحــُظ اأنَّ  بِالِفْعــِل بِاأنْواِعــِه الثَّلاَثــِة: )الماضــي، َوالُمضــاِرِع، َوال�
ألـِـِف، نَْســَتْنِتُج اأنَّهــا َتاأْتــي  َيــِة هــِذِه ال� ــؤاِل َعــْن اأَهمِّ هــِذِه الــواَو تُْتَبــُع بِاألـِـٍف تُْكَتــُب َول� تُْلَفــُظ، َوِعْنــَد السُّ
ــِة َوواِو َجْمــِع الُمذكَّــِر الّســالِِم؛ ِمــْن اأْجــِل التَّْفِريــِق َبْيــَن  أْصِليَّ َبْعــَد واِو الَجماَعــِة، َول� َتاأْتــي َبْعــَد الــواِو ال�

ألِــَف الفاِرَقــَة(. ــِة َوواِو الَجماَعــِة، َوِمــْن ُهنــا اأَخــَذْت َتْســِمَيَتها )ال� أْصِليَّ الــواِو ال�

 
َنْسَتْنِتُج

أْفعــاِل؛ لِلتَّْنبيــِه َعلــى اأنَّهــا  ألـِـُف الفاِرَقــُة: األـِـٌف تُْكَتــُب َوَل� تُْلَفــُظ، تُضــاُف َبْعــَد واِو الَجماَعــِة فــي ال� اأ- ال�
لَْيَســْت واواً اأْصِليَّــًة، َواإِنَّمــا ِهــَي واُو َجماَعــٍة، نَْحــَو: َكَتبــوا، لَــْم َيْكُتبــوا، اْكُتبــوا، َوتُْحــَذُف ِعْنــَد اتِّصــاِل 

الِفْعــِل بَِضميــِر، نَْحــَو: اْكُتبــوُه، لَــْن َيْكُتبــوُه.

أْصِليَِّة، َوواِو الَجماَعِة، َو واِو َجْمِع الُمَذكَِّر الّسالِِم نُراِعي ما َياأْتي: ب- للتَّمييِز َبْيَن الواِو ال�

أْصِليَّــُة: ِهــَي الَحــْرُف ال�أخيــُر ِمــَن الِفْعــِل، َوَيْخَتــلُّ َمْعنــى الِفْعــِل ِعْنــَد َحْذِفهــا، َول� َتْتَبُعهــا  ١- الــواُو ال�

األـِـٌف فاِرَقــٌة نَْحــَو: َيْســمو، َيْدنــو، َيْصحــو.

ــُع  ــى، َوتُْتَب ــي الَمْعن ــٍل ف ــدوِث َخَل ــا دوَن ُح ــُن َحْذفُه ــاِل، َوُيْمِك أْفع ــي ال� ــِة ف ٢- َتكــوُن واُو الَجماَع
ــروا. ــْن َيَتَكسَّ ــوا، لَ ــوا، َكَتب ــَو: اْذَهب ــِق نَْح ــِف التَّْفري بِاألِ
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أْســماِء الَمْجموَعــِة َجْمــَع ُمَذكَّــٍر ســالِماً فــي حــاِل  ٣- َتكــوُن واُو َجْمــِع الُمَذكَّــِر الّســالِِم، فــي اآِخــِر ال�
َكْونـِـِه ُمضافــاً، َول� تُْتَبــُع بِاألـِـِف التَّْفرْيــِق، نَْحــَو: ُمَهْنِدســو الَمْشــروِع ُمْبِدعــوَن.

َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل

ــمَّ  ــًا، ثُ ــٍة اإِْملائِّي ــَر َصحيَح ــًة اأْم َغْي ــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط َصحيَح ــِت الَكِلمــاُت الَّت ُد اإِْن كاَن ــدِّ نَُح
ــِة ِمْنهــا: حيَح ــَر الصَّ ــوُِّب َغْي نَُص

أْطفاِل. اأ- كاَن الرَّسوُل -َصلّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َيْحنو َعلى ال�

أمَّهاُت بَِدْوِرِهنَّ النَّبيِل. ب- َتْسموا ال�

ج- ُمَبْرِمجوا هِذِه اللُّْعَبِة باِرعوَن.

د- اْسَتعينو بِالَوْحَدِة لَِتْحقيِق النَّْصِر.

هـ- اإِْن تُْهِملوا النُّْصَح َتْفَشلو.

و- ُمكاِفحو الَفساِد لَُهْم اأْجٌر َعظيٌم.

التَّْدريُب الثّاني

نَُمثُِّل ِبُجْمَلٍة تامٍَّة ِمْن اإِْنشائِنا لِما َياأْتي:

اأ- ِفْعٍل َيْنَتهي بِواٍو اأْصِليٍَّة.

ب- ِفْعٍل َيْنَتهي بِواِو الَجماَعِة.

ج- َجْمِع ُمَذكٍَّر سالٍِم َمْرفوٍع ُمضاٍف.
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الَخطُّ

ْقَعِة: َنْكُتُب الِعباَرَة ال�آتَِيَة َمرَّتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّتْيِن ِبَخطِّ الرُّ

                                                                                           

                                                                                             

                                                                                            

                                                                                             
       

التَّْعبيُر

َنْسَتعيُن ِبال�أْفكارِ ال�آتَِيِة لِِكتاَبِة َثلاِث فِْقراٍت ُمَتراِبَطٍة:

نْساِن اأْن َيكوَن ُمَتفائِلاً؛ لَِيْقوى َعلى الِقياِم بَِمْسؤولِّياتِِه. ْسلاُم لِلاإِ اأ - اأراَد ال�إِ

أَزماِت. َدماِت وال� أْمراِض والصَّ أْقَدُر َعلى الَعطاِء، َوُمقاَوَمِة ال� ب - الُمَتفائِلوَن ُهُم ال�

ج- الُمَتفائِلوَن ُمَقرَّبوَن ِمَن النّاِس َوُمَحبَّبوَن لَُهْم.
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ِسْندياَنٌة ِمْن فَِلْسطيَن الَوْحَدُة الثّانَيُة

ال�ْسِتماُع:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� (، َونُجيُب َعِن ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )ذاِكَرُة الِفَلْسطيِنيِّ

؟ اأْسِئَلٌة:

ْهيونِيَُّة الكاِذَبُة؟١  واَيُة الصِّ َعلاَم َتقوُم الرِّ

ْهيونِيَِّة َعلى الّذاِكَرِة الِفَلْسطيِنيَِّة.٢  نَْذكُُر اأْسباَب الَحْرِب الصِّ

أْفذاُذ.٣  آتَِيِة: َيْدَحُض، َيعيُث، ال� ُح َمعاني الُمْفَرداِت ال� نَُوضِّ

تاِت َعلى الّذاِكَرِة الِفَلْسطيِنيَِّة؟٤  ما َمظاِهُر ِحْرِص الِفَلْسطيِنّييَن في الَمْهَجِر َوالشَّ

ــْعِب ٥  أنّهــا تَُشــكُِّل ِحْصنــاً لِهــذا الشَّ آتَِيــِة: لِ� ــُح َجمــاَل التَّْصويــِر فــي الِعبــاَرِة ال� نَُوضِّ

َوبوَصَلــًة ل� تُِضــلُّ اأَبــداً.

نَُسّمي اْثَنْيِن ِمَن الُمَؤرِّخيَن الِفَلْسطيِنّييَن الَّذيَن َكَتبوا، َواأرَّخوا لِِفَلْسطيَن َوَقِضيَِّتها.٦ 

غاَر َيْكُبروَن َوَيْحَفظوَن َول� َيْنَسْوَن".٧  آتَِيَة: "الِكباُر َيموتوَن، َولِكنَّ الصِّ نُناِقُش الِعباَرَة ال�
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

أْصــِل، ِمْن  ، َوباِحــٌث اأكاديمــيٌّ ِفَلْســطينيُّ ال�   َوليــُد َســْيف كاتـِـٌب، َوشــاِعٌر، َوقــاصٌّ

ْكتــوراه فــي اللَُّغــِة الَعَربِيَّــِة، وَعِمــَل  َمديَنــِة طولََكــْرَم، ُولـِـَد عــاَم )١٩٤٨م(، َحَصــَل َعلــى الدُّ

َة اأْعمــاٍل، ِمْنهــا:  ، َفاأنَْجــَز ِعــدَّ راِمــيِّ أْرُدنِيَّــِة، ثُــمَّ َتَفــرََّغ لِلَعَمــِل الدِّ ُمحاِضــراً فــي الجاِمَعــِة ال�

ُمَسْلَســُل )التَّْغريَبــُة الِفَلْســطيِنيَُّة(، َوِمــْن اأْشــَهِر اأْعمالـِـِه: َقصائـِـُد فــي َزَمــِن الَفْتــِح، َوتغريَبــُة 

ــِه )الّشــاِهُد الَمْشــهوُد(،  ــٌة ِمــْن ِكتابِ ــَن اأْيدينــا ســيَرٌة ذاتِيَّ ــصُّ الَّــذي َبْي َبنــي ِفَلْســطيَن. َوالنَّ

تِــِه، َوَتَعلُِّقــِه بِهــا، َوُحْزنِــِه َعلــى َوفاتِهــا. َيَتَحــدَُّث فيــِه َعــْن ِذْكرياتِــِه َمــَع َجدَّ

ِسْندياَنٌة ِمْن فَِلْسطيَن

د. وليد سيف
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الِقراَءُة:

ــلاِة      ... َول� اأْذكُــُر َجدَّتــي اإِلّ� َوِهــَي جالَِســٌة َعلــى َســّجاَدِة الصَّ
ــلاٍة،  ــي َص ــْن ف ــْم َتُك ــاإِْن لَ ــِه، َف ــمِ َوَفْرَوتِ ــِد الَغَن ــْن ِجْل ــِة ِم الَمْصنوَع
ــلاِة. َوكانَــْت َملاِمــُح َوْجِههــا  ــلاِة َوالصَّ َفِهــَي فــي ِذْكــِر اللـّـِه َبْيــَن الصَّ
َتِنــمُّ َعــْن َســكيَنٍة داِخِليَّــٍة َعميَقــٍة، َفِهــَي فــي َســلامٍ دائـِـمٍ َمــَع َربِّهــا، 
َوَمــَع نَْفِســها، َوَمــَع النـّـاِس. َفُكْنــُت اإذا قُْلــُت لَهــا: "اللـّـُه ُيخلّيــِك يــا 
ِســتّي"، انَْتَفَضــْت َكاأنَّ اأْفعــى َقــْد لََدَغْتهــا، َوَتقــوُل: " ل� َتــْدُع َعَلــيَّ 
يــا َحبيبــي". َفاأقــوُل: " اإِنَّمــا اأْدعــو لَِك يا ِســتّي "، َفَتقــوُل: " َبْل ِهَي 
ــُل لِقاَء َربـّـي"؟ لَْم  ، مــا حاَجتــي بِطــوِل الُعْمــِر، َواأنــا اأتَعجَّ َدْعــَوةٌ َعَلــيَّ
لاً لَِمْوٍت ُيريُح ِمْن َشــقاِء  َتُكــْن َتقــوُل ذلــَك َتَبرُّمــاً بِالَحيــاِة، َول� َتَعجُّ
َتها في الَحياِة،  نْيــا. َولِكنَّهــا النَّْفــُس الُمْطَمِئنَّــُة الَّتي اْســتوَفْت َمَهمَّ الدُّ

َواأصاَبــْت َحظَّهــا ِمْنهــا بُِحْلِوهــا َوُمرِّها.

        عاَشــْت َجدَّتــي ديَنهــا فــي ُدنْياهــا دوَن اأْن َتْصَحــَب 
ــْن ديِنهــا  ــُبها ِم ــِث، َحْس ــِه َوالتَّْفســيِر َوالَحدي ــداِت الِفْق َمَعهــا ُمَجلَّ
ســلامِ َصلاًة َوِصياماً  ــهاَدَتْيِن، َواْســَتْوَفْت اأْركاَن ال�إِ اأنَّها َشــِهَدِت الشَّ
َوَحّجــاً َوَزكاًة، َوزاَدْت َعلــى ذلـِـَك ِمــَن النَّواِفــِل مــا اْســتطاَعْت َتَقرُّبــاً 
ــْم  ــاِس، َفَل ــي النّ ــْوِض ف ــِن الَخ ــاَنها َع ــَكْت لِس َواْحِتســاباً، َواأْمَس
ــْت ِمــْن اأَحــنِّ النّــاِس َعلــى  ــُر اأَحــداً بِســوٍء، َوكانَ اأْســَمْعها َقــطُّ َتْذكُ
أْرَمَلــِة. َفــاإذا ُعِصــَر َزْيتــوُن اأْرِضنــا فــي  عيــِف َوالَيتيــمِ َوال� الَفقيــِر َوالضَّ
ــى  ــُه حتّ ــاأْكُْل ِمْن ــْم نَ ــْرَم، لَ ــا فــي طولََك ــى َبْيِتن ــِه اإِل ــِة، َوجــيَء بِ الَقْرَي

ــُه َحــقَّ العائِــِل َوالَفقيــِر. تُْخــِرَج ِمْن

ــْنِدياَنَة  أمِّ الِفَلْســطيِنيَّةِ، كانَــْت َجدَّتــي السِّ َعلــى ِمثــاِل ال�  
أْســَرةُ، َوَتْســَتِظلُّ بِِظلِّها. َوكاَن  الَقديَمَة المورَِفَة الَّتي َتْلَتفُّ َحْولَها ال�
اْحِتــرامُ اأْبنائِهــا لَهــا نَْهجــاً. َوكاَن والـِـدي اأَحدَُّهــم ِمزاجــاً، َولِكنَّــُه كاَن 
ــِه اإِذا نََهْتــُه َعــْن اأْمــرٍ َيُهــمُّ بـِـِه اإِذا َغِضــَب، اأْو اأَمَرْتــُه بَِقبوِل  َوقّافــاً ِعْنــَد اأمِّ
أمِّ الُمَتَحكَِّمةِ،  َشــْيٍء َقْد اْمَتَنَع َعْنُه. َوما كانَْت َتْفَعُل ذلَك بَِلْهَجةِ ال�

َجُر. التََّبرُُّم: الّضيُق َوالضَّ

اأْمَسَكْت لِسانَها: اْمَتَنَعْت 
َعِن الَكلاِم الفاِحِش َعلى 

النّاِس.

ْنِديانَُة: َشَجَرٌة َعظيَمٌة  السِّ
أْحراِج. ِمْن َشَجِر ال�

ُة. الموِرَفُة: الطَّويَلُة الُمْمَتدَّ

الَوقّاُف: الُمَتاأنّي، َغْيُر 
ِل. الُمَتَعجِّ
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ــَل بَِراأْيِهــا،  َفذلـِـَك اأْبَعــُد َشــْيٍء َعــْن َشــَخِصيَِّتها. كاَن َيكفــي اأْن َتَتَدخَّ
َفَيِقــَف ِعْنــَدُه. َوبِالطَّْبــِع، كُنـّـا نـُـْدرُِك ذلـِـَك اإِْذ كُنـّـا ِصغــاراً، َفَنعــوُذ بِهــا 

ِمــْن َغَضبــاِت الوالـِـِد، اأو نَْسَتْشــِفُع بِهــا لِحاَجِتنــا ِعْنــَدُه.

َولََكــْم كُْنــُت اأِحــبُّ اأْن اأْســَتْلِقَي ِعْنَدهــا، َفاأْســِنَد َراأْســي اإِلــى رُْكَبِتهــا، 

ــَد َشــْعرَِي الَخِشــَن، َوَتْرقَِيني بِالدُّعاءِ َوالذِّْكرِ. َفاإْن  َوَيْحلو لَها اأْن تَُمسِّ

هــا  األَــمَّ بـِـي عــارٌِض ِمــْن َمــَرٍض اأْو َغْيــرِهِ، كانَــْت َتْفَعــُل ذلـِـَك َوفــي َكفِّ

أنّها  َقْبَضــةٌ ِمــْن ِمْلــٍح، َفــاإذا َفَرَغــْت ِمَن الرُّْقَيةِ، نََثــَرْت الِمْلَح في الَهواءِ؛ لِ�

َتْعَتِقــُد اأ نَّــُه اْمَتــصَّ ِمْن ِجْســمي الّســوَء العــارَِض.

تــي ُمْســَتْوَدَع  ِة الَماأْلــوِف، كانَــْت َجدَّ    َوَعلــى ِمثــاِل الَجــدَّ
ــْعِبيَِّة الَّتــي نَُســّميها فــي ِفَلْســطيَن " الُخّريِفّيــاْت "  الِحكايــاِت الشَّ
ألْــِف دوَن  َوكُنـّـا نُِلــحُّ َعَلْيهــا اأْن تُعيــَد َعَلْينــا َقــصَّ الِحكاَيــِة لِلَمــرَِّة ال�
ــى  ــِة اإِل ــَع الِحكاَي ــا نَْذَهــُب َم ــرٍَّة َجديــَدٍة كُنّ . َوفــي كُلِّ َم اأْن نََمــلَّ
تُخــوٍم ِســْحِريٍَّة َبعيــَدٍة، َول� ُيْخِفــُق الَقــصُّ الَمْكــروُر فــي اأْن َيْخلـُـَق 
فينــا ُعْنُصــَر التََّوتُّــِر َوالتَّْشــويِق فــي انِْتظــارِ اأْن َتْنَجِلــَي َحقيَقــُة الَمْكــِر 

اأخيــراً، َفَيْنَتِصــَف الَمْظلــوُم ِمــَن الظّالِــِم.

        َهزَّنــي نََبــاأ َوفــاِة َجدَّتــي، َوحاَولْــُت اأْن اأْكُتــَب ُحْزنــي، َولِكنَّــُه 
ــْنِديانََة الَعظيَمــَة اإِلّ�  ــَك السِّ ــَس َيَســُع تِْل ــَر ِمــَن الِعبــاَرِة، َولَْي كاَن اأْكَب
ــا  ــُة م ــَم. غاَي ــُن اإِْرَثهــا الّدائِ ــي َتْحَتِض ــي الَّت ــي َوذاِكَرت ــي َوِوْجدان َقْلب
ْهــِر، اأنّي األَْقْيُت  اْســَتَطْعُت اأْن اأْفَعَلــُه َوفــاًء لِِذْكراهــا َبْعــَد حيــٍن ِمَن الدَّ
َبْعــَض َملاِمــِح َشــْخِصيَِّتها َعلــى َشــْخِصيَِّة "اأمِّ اأْحَمــَد" في"التَّْغريَبــِة 
ْنِدياُن الِفَلْسطيِنيُّ ُمَتشابِهاً َراأى الُمشاِهُد  الِفَلْسطيِنيَِّة". َولَّما كاَن السِّ
أمِّ الِفَلْسطيِنيَِّة. تِْلَك الَّتي َسْوَف  الِفَلْسطيِنيُّ في "اأمِّ اأْحَمَد" ِمثاَل ال�
نَراهــا فيمــا َبْعــُد َتْحَتِضــُن ِجــْذَع َزْيتونَــٍة َقديَمــٍة، َكمــا َتْحَتِضــُن َولَداً 
ُيوِشــُك اأْن َيَتَخطََّفــُه الُغــزاُة "المــارّوَن َبْيــَن الَكِلمــاِت العابـِـَرِة"، َواإِِن 

اْســَتباحوا اإِلــى حيــٍن لَْحَمنــا َوَدَمنــا َوَقْمَحنــا.
من كتاب )الشاهُد والمشهوُد(

ُد: َتْمَسُح. تَُمسِّ

ُذني بَِقْولِها  َتْرقيني: تَُعوِّ

)بِْسِم اللِّه اأْرقيَك َواللُّه 

َيْشفيَك(. 

التُّخوُم: ُمْفَرُدها تُْخٌم، َوُهَو 

الَحدُّ الفاِصُل َبْيَن اأْرَضْيِن.



٢٦

الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َواإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نََضُع اإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

ِة ِمْن ديِنها َيْرِجُع اإِلى ِقراَءتِها لِِعْلِم الِفْقِه َوكُُتِب التَّْفسيِر.      )      ( اأ- َتَمكُُّن الَجدَّ

ِة بِال�ْسِتْبداِد َوالتََّحكُِّم بِاأْبنائِها.        )      ( ب- اتََّسَمْت َشْخِصيَُّة الَجدَّ

ِة َعلى َشْخِصيَِّة )اأمِّ اأْحَمَد( في ُمَسْلَسِل "التَّْغريَبِة ج- اأْسَقَط الكاتُِب َملاِمَح َشْخِصيَِّة الَجدَّ

الِفَلْسطيِنيَِّة".             )      (

تِِه في َمْنِزلِِهْم الواِقع في َمديَنِة َبْيَت لَْحَم.   )      ( عيَدَة َمَع َجدَّ د- عاَش الكاتُِب ِذْكَرياتِِه السَّ

ِة؟ ٢- ما الّصوَرُة الَّتي كاَن الكاتُِب َيَتَذكَُّرها دائِماً لِلَجدَّ

؟ ِة َتِنمُّ ٣- َعمَّ كانَْت َملاِمُح َوْجِه الَجدَّ

عيِف. ِة َعلى الَفقيِر َوالضَّ ٤- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ما َيُدلُّ َعلى َحناِن الَجدَّ

ِة ِعْنَد حاَجِتِهْم لِذلَِك؟ أْبناُء َيْسَتْشِفعوَن بِالَجدَّ ٥- َمتى كاَن ال�

أْحفاِدها؟ ِة الَّتي كانَْت َتْرويها لِ� ٦- بَِم اتََّسَمْت ِحكاياُت الَجدَّ

ُة َتْفَعُل ِعْنَدما كاَن ُيْسِنُد الكاتُِب َراأَْسُه اإِلى ُرْكَبِتها؟ ٧- ماذا كانَْت الَجدَّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

ــُح ذلـِـَك. ــَكًة بِِعباداتِهــا، نَُوضِّ ُة ُمْلَتِزَمــًة بِديِنهــا، ُمَتَمسِّ ١- كانَــِت الَجــدَّ

٢- نَُعلُِّل ما َياأْتي:
ِة ِمْن ِعباَرِة َحفيِدها: "اللُّه ُيَخلّيِك يا ِستّي". اأ- انِْزعاَج الَجدَّ

ِة الِمْلَح في الَهواِء َبْعَد ُرْقَيِتها لَِحفيِدها. ب- نَْثَر الَجدَّ

ألِْف. ِة ال� ِة لِِقَصِصها لِلَمرَّ أْبناِء ِمْن اإِعاَدِة الَجدَّ ج- َعَدَم َمَلِل ال�

. تِِه َكما َيْبدو في النَّصِّ ٣- نَْسَتْنِتُج َعواِطَف الكاتِِب تُجاَه َجدَّ



٢٧

آتَِيِة: ُح َجماَل التَّْصويِر في الِعباراِت ال� ٤- نَُوضِّ

اأ- انَْتَفَضْت َكاأنَّ اأْفعى َقْد لََدَغْتها.

أْسَرُة، َوَتْسَتِظلُّ بِِظلِّها. ْنِديانََة الَقديَمَة الموِرَفَة الَّتي َتْلَتفُّ َحْولَها ال� تي السِّ ب - كانَْت َجدَّ

ٍة َجديَدٍة كُنّا نَْذَهُب َمَع الِحكاَيِة اإِلى تُخوٍم ِسْحِريٍَّة َبعيَدٍة. ج- َوفي كُلِّ َمرَّ

آياِت الُقْراآنِيَّة: ﴿1 2 3 4 5 6 7  ٥- نَْســـَتْخِرُج ِمـــَن النَّـــصِّ مـــا َيَتواَفـــُق َمـــَع ال�

A @ ? > = < ; : 9 8﴾            )الفجـــر: ٢٧-٣٠(
آتَِيَتْيِن: ٦ - نَْشَرُح َدل�لََة الِعباَرَتْيِن ال�

اأ- الماّروَن َبْيَن الَكِلماِت العابَِرِة.
ب- اْسَتباَح الُغزاُة لَْحَمنا َوَدَمنا َوَقْمَحنا.

٧ - ما واِجُبنا تُجاَه اأْجداِدنا َوَجّداتِنا؟

ِة. ٨ - نَُعبُِّر َعْن اآرائِنا في َشْخِصيَِّة الَجدَّ

الـلُّـَغـُة

آتَِيِة: ١ - نَْكُتُب ُمْفَرَد كُلِّ َجْمٍع ِمَن الُجموِع ال�

الَملاِمُح، الُمَجلَّداُت، النَّواِفُل، الِحكاياُت. 

٢ - نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن التَّْركيَبْيِن الَمْخطوِط َتْحَتُهما فيما َياأْتي:

آِخَرِة. نْيا َوال� اأ -  َمْن ُيْمِسْك لِساَنُه َعِن الَخْوِض في اأْعراِض النّاِس، َيْسُتْرُه اللُّه في الدُّ

أموِر في اإِداَرِة َمْدَرَسِتِه. ب- الُمديُر النّاِجُح  ُيْمِسُك ِبِزماِم ال�

 
َنشاٌط:

آَن. ــًة اأْو ِحكاَيــًة َشــْعِبيًَّة َســِمْعناها، َول� نَــزاُل نَْذكُُرهــا َحتـّـى ال� نَْســرُد ِقصَّ



٢٨

الَقواِعُد

َنْصُب الِفْعِل الُمضارِِع

ال�أْمِثَلُة:

الَمْجموَعُة )اأ(

تي َحياَتها دوَن اأْن َتْصَحَب َمَعها ُمَجلَّداِت الِفْقِه والتَّْفسيِر.- ١ عاَشْت َجدَّ

أْجياِل.- ٢ َلْن َتموَت ِفَلْسطيُن ِمْن ذاِكَرِة ال�

تي َكْي اأْسَتْشِفَع بِها ِعْنَد والِدي.- ٣ َذَهْبُت اإِلى َجدَّ

الَمْجموَعُة )ب(

ْوُك زاِرَعُه ُوروداً.- ١ َلْن ُيْعِطَي الشَّ

َبْيَن الَخْوِف َوالُجْراأِة اأْن َتْخُطَو الُخْطَوَة ال�أولى.- ٢

أَبِد.- ٣ لَْن َتْبقى الُقْدُس َرهيَنَة الُقيوِد اإِلى ال�

الَمْجموَعُة )ج(

تَسلَّحي بِالِعْلِم َكْي تُشارِكي في بِناِء الُمْجَتَمِع.- ١

ديقاِن، َلْن َتْخَتِلفا اإِذا اتَّخْذتُما الِحواَر َسبيلاً.- ٢ اأيُّها الصَّ

قاَل َتعالى: ﴿& ' ) ( * + , -﴾.     )النساء:٢٧(- ٣

 الَمْجموَعُة )د(

الِْغ الَحَسَد ِمْن َحياتَِك؛ لَِتعيَش َسعيداً. - ١

َق اأْهداَفَك.  - ٢ ثابِْر َحتّى تَُحقِّ



٢٩

َنـَتــاأمَّـُل

َمــرَّ بِنــا ســابِقاً اأنَّ الِفْعــَل الُمضــاِرَع َياأْتــي َمْرفوعــاً مــا لَــْم ُيْســَبْق بناِصــٍب اأو بِجــاِزٍم، ومــا لَــْم َيُكــْن   

ــًة،  ــِة )اأ(، نَِجُدهــا اأْفعــال�ً ُمضاِرَع ــِة الَمْجموَع ــا الَكِلمــاِت الَمْخطــوَط َتْحَتهــا فــي اأْمِثَل ْلن ــاً، َواإِذا َتاأمَّ َمْبِنّي

َوِعْنــَد ُملاَحَظــِة الَحَركــِة َعلــى اآِخــِر كُلٍّ ِمْنهــا نَِجُدهــا َفْتَحــًة، َوهــذا َيْعنــي اأنَّهــا جــاَءْت َمْنصوَبــًة، َفمــا 

ــَبُب نَْصِبهــا؟ َس

أْفعــاِل َقــْد ُســِبَق بَِحــْرٍف ِمــْن اأْحــُرِف النَّْصــِب، َفالِفْعــُل  نُلاِحــُظ اأنَّ كُلَّ ِفْعــٍل ِمــَن هــِذِه ال�  
ــْي(. ــِبَق بـــِ )َك ــِفَع( ُس ــُل )اأْسَتْش ــْن(، والِفْع ــِبَق بـِــ )لَ ــُل )َتمــوَت( ُس ــِبَق بـــِ )اأْن(، والِفْع ــَب( ُس )َتْصَح

آِخــِر؛ لِهــذا نُِصَبــْت َوَعلاَمــُة نَْصِبهــا  أْفعــاِل نَِجُدهــا اأْفعــال�ً َصحيَحــَة ال� ــِل اأواِخــِر َهــِذِه ال� َوِعْنــَد َتاأمُّ  
الَفْتَحــُة الظّاِهــَرُة َعلــى اآِخِرهــا. 

آِخــِر؛ َفَقــْد  أْفعــاَل الَمْخطــوَط َتْحَتهــا ُمْعَتلَّــُة ال� ْلنــا اأْمِثَلــَة الَمْجموَعــِة )ب(، نُلاِحــُظ اأنَّ ال� واإِذا َتاأمَّ  
آِخــِر بِاليــاِء، وَعلاَمــُة نَْصِبــِه الَفْتَحــُة الظّاِهــَرُة َعلــى اآِخــِره، والِفْعُل)َيْخُطــَو(  جــاَء الِفْعــُل )ُيْعِطــَي( ُمْعَتــلَّ ال�
آِخــِر بِال�ألف،  آِخــِر بِالــواو، وَعلاَمــُة نَْصِبــِه الَفْتَحــُة الظّاِهــَرُة َعلــى اآِخــِرِه، َوالِفْعــُل )َتْبقــى( ُمْعَتــلَّ ال� ُمْعَتــلَّ ال�
ــِه  ــُة نَْصِب ــاً، َوَعلاَم ــُل َمْنصوب ــذا جــاَء الِفْع ــَك؛ لِه َر ذلِ ــذَّ ــِر لََتَع آِخ ــوَح ال� ــِل َمْفت ــَق الِفْع ــَت نُْط ــْو حاَولْ َولَ

ِر. ــذُّ َرُة َعلــى اآِخــِرِه لِلتََّع ــدَّ الَفْتَحــُة الُمَق

ــِة،  ــاِء الُمخاَطَب ــاً بِي ــاِركي(، جــاَء َمْختوم ــَل )تُش ــُظ اأنَّ الِفْع ــِة )ج( نُلاِح ــِل الَمْجموَع ــَد َتاأمُّ َوِعْن  
َمْحــذوَف النّــوِن ِمــْن اآِخــِرِه، َوالِفْعــُل فــي الُجْمَلــِة الثّانَِيــِة )َتْخَتِلفــا( جــاَء َمْختومــاً بِاألِــِف ال�ْثَنْيــِن، 
َوَمْحــذوَف النّــوِن ِمــْن اآِخــِرِه، َوالِفْعــُل فــي الُجْمَلــِة الثّالَِثــة )َتميلــوا( جــاَء َمْختومــاً بِــواِو الَجماَعــِة، 
ــي َتكــوُن  ــِة، الَّت ــاِل الَخْمَس أْفع ــَن ال� ــاَل ِم أْفع ــَتْنِتُج اأنَّ هــذِه ال� ــا نَْس ــِرِه، َولََعلَّن ــْن اآِخ ــوِن ِم ــذوَف النّ َوَمْح

َعلاَمــُة نَْصِبهــا َحــْذَف النّــوِن ِمــْن اآِخِرهــا.

َوفــي الَمْجموَعــِة )د( نُلاِحــُظ الِفْعــَل الُمضــاِرَع )َتعيــَش( َقــْد ُســِبَق بِــلاٍم ُيْطَلــُق َعلْيهــا ل�ُم   
ــْرِف  ــِبَق بِالَح ــَق( ُس ــُل )تَُحقِّ ــَك الِفْع ــا، َوَكذلِ ــابِِق لَه ــِل الّس ــدوِث الِفْع ــَبَب ُح ــُن َس ــي تَُبيِّ ــِل؛ الَّت التَّْعلي
ــُل النَّْصــِب ُهمــا الَحْرفــان ل�ُم  ــِن. َولِكــْن، َهــْل عاِم ــِن جــاءا َمْنصوَبْي ــِن الِفْعَلْي ــى، َونُلاِحــُظ اأنَّ هذْي َحتَّ
أْن  أولــى: )لِ� التَّْعليــِل وَحتّــى؟ َفعاِمــُل النَّْصــِب ُهنــا ُهــَو )اأْن( الُمْضَمــَرُة َبْعَدُهمــا؛ َفَتْقديــُر الُجْمَلــِة ال�

ــَق(. َتعيــَش(، َوالثَّانَِيــِة: )َحتّــى اأْن تَُحقِّ



٣٠

َنْسَتْنِتُج

١-ُيْنَصُب الِفْعُل الُمضاِرُع ُمباَشَرًة اإِذا ُسِبَق بَِحْرٍف ِمْن اأْحُرِف النَّْصِب.

٢- ِمْن اأْحُرِف النَّْصِب:
ْعراِب. كوِن ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ اأ- اأْن: َحْرٌف َمْصَدِرٌي َونَْصٌب، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

ْعراِب. كوِن ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ ب- لَْن: َحْرُف نَْفٍي َونَْصٍب َواْسِتْقباٍل، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ
ْعراِب. كوِن ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ ج- َكْي: َحْرٌف َمْصَدِرٌي َونَْصٌب، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

٣- ُيْنَصُب الِفْعُل الُمضاِرُع بِاأِن الُمْضَمرِة َبْعَد ل�ِم التَّْعليِل َوَحتّى، ِمْثَل:
اأ- َتعاَونوا لُِتْفِلحوا.

ب- اْزَرْع اأَملاً َحتّى َتْحُصَد َفَرحاً.

٤- لَِنْصِب الِفْعِل الُمضاِرِع َعلاَمتاِن:
آِخــِر بِالــواِو اأْو بِاليــاِء، َوالَفْتَحــُة  آِخــِر، اأْو ُمْعَتــلَّ ال� اأ- الَفْتَحــُة الظّاِهــَرُة َعلــى اآِخــِرِه اإِْن كاَن َصحيــَح ال�

ألـِـِف. آِخــِر بِال� َرُة َعلــى اآِخــِرِه، اإِْن كاَن ُمْعَتــلَّ ال� الُمَقــدَّ

أْفعاِل الَخْمَسِة. ب- َحْذُف النّوِن ِمْن اآِخِرِه اإِْن كاَن ِمَن ال�

َنموَذجاِن ُمْعَرباِن:

َد َشْعِرَي الَخِشَن.   تي اأْن تَُمسِّ اأ - كاَن َيْحلو لَِجدَّ

ْعراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ اأْن: َحْرٌف َمْصَدِريٌّ َونَْصٌب، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

ــَد: ِفْعــٌل ُمضــاِرٌع َمْنصــوٌب بـِـاأْن، وَعلاَمــُة نَْصِبــِه الَفْتَحــُة الظّاِهــَرُة َعلــى اآِخــِرِه. والفاِعــُل: َضميــٌر  تَُمسِّ
ُمْســَتِتٌر َتْقديــُرُه ِهــَي.

ْيتوِن َحتّى نُْخرَِج ِمْنُه َحقَّ العائِِل. ب- لَْم نَُكْن نَاأْكُُل ِمَن الزَّ

ْعراِب.  كوِن، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ َحتّى: َحْرُف َجرٍّ َمْبِنٌي َعلى السُّ

ــى  ــَرُة َعل ــُة الظّاِه ــِه الَفْتَح ــُة نَْصِب ــى، َوَعلاَم ــَد َحتّ ــرِة َبْع ــاأْن الُمْضَم ــٌل ُمضــاِرٌع َمْنصــوٌب بِ ــِرَج: ِفْع نُْخ

ــُن. ــُرُه نَْح ــَتِتٌر َتْقدي ــٌر ُمْس ــُل: َضمي ــِرِه. والفاِع اآِخ
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َتْدريباٌت
التَّْدريُب ال�أوَُّل:

نُْكِمُل الِعباراِت ال�آتَِيَة ِبما ُيناِسُبها:

اأ-  ُيْنَصُب الِفْعُل الُمضاِرُع اإِذا ُسِبَق .............................

ب- اأْحُرُف النَّْصِب ِهَي: ........ و ............ و .........

ج-  ُيْنَصُب الِفْعُل الُمضاِرُع َبْعَد ل�ِم التَّْعليِل بـِ...................

ِر اإِذا كاَن ......... ُر الَفْتَحُة على اآِخِر الِفْعِل الُمضاِرِع الَمْنصوِب للتََّعذُّ د- تَُقدَّ

أْفعاِل الَخْمَسِة ِهَي ............................. هـ- َعلاَمُة نَْصِب ال�

التَّْدريُب الثّاني:

َنْسَتْخِرُج الِفْعَل الُمضارَِع الَمْنصوَب، ُمَبيِّنيَن َعلاَمَة َنْصِبِه فيما َياأْتي:

اأ-  قاَل َتعالى: ﴿ M L K J I H G﴾             )القصص:٨(

ب- لَْن اأْرقى اإِلى الَمْجِد، َوَخّدي ُمْلَتِصٌق بِالِوساَدِة.

عاَدِة اأْن تُْنِشَد الَكِلماِت. ألَِم، ثُمَّ نَْنَتِظُر ِمَن السَّ ج- نَْعِزُف األْحانََنا َعلى اأْوتاِر ال�

التَّْدريُب الثّالُِث:

نَُوظِّــُف ُكلَّ فِْعــٍل ِمــَن ال�أْفعــاِل ال�آتَِيــِة فــي ُجْمَلــٍة ُمفيــَدٍة، ِبَحْيــُث َيكــوُن َمْنصوبــًا ِباأَحــِد اأْحــُرِف 

النَّْصــِب، َمــع َتْغييــِر مــا َيْلــَزُم:

ُيشاِرُك.             َتْزَرعوَن.             َيْبقى.                  َيْسمو.
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التَّْدريُب الّراِبُع:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ في الُجَمِل ال�آتَِيِة:

)٧٣: ١- قاَل َتعالى: ﴿ ) ( * + , - . / 0 1 2  3﴾      )الَحجُّ

ماِء ِمْعَطفاً، َيقيَك َبْرَد اللَّيالي الحالِكاِت. ٢- َتَمنَّْيُت اأْن اأْغِزَل لََك ِمْن َسحاِب السَّ

٣- اإِيّاِك اأْن َتكوني اأْرضاً َيباباً، َتْهواها الطُّيوُر اليائَِسُة. 

 . َي ِمْن اأْجِل َصديٍق َوِفيٍّ ْعِب اأْن تَُضحِّ ٤- لْيَس ِمَن الصَّ

٥- َوَعَلْيَك اأْن َتْحيا َوَتْحيا َواأْن  

ْيتوِن ِجْلَدَك.                             )َمْحمود َدْرويش( َتْغِرَس ُمقابَِل َحبَِّة الزَّ

الَبلاَغُة

باُق الطِّ
ال�أْمِثَلُة

الَمْجموَعُة )اأ(

نْيا.- ١ لاً لَِمْوٍت ُيريُح ِمْن َشقاِء الدُّ لَْم َتُكْن َتقوُل ذلَِك َتَبرُّماً ِبالَحياِة، ول� َتَعجُّ

َمْن َطَلَب الَكماَل َوَقَع في النُّْقصاِن.- ٢

َمْن َخَفَض َجناَحُه، ُرفَِع َقْدُرُه.- ٣

في الّصالِحاِت اأروُح اأْو اأْغدو                 )َدْوَقَلُة الِمْنَبجّي(- ٤ َولََقْد َعِلْمِت بِاأنَّني َرُجلٌ 

الَمْجموَعُة )ب(

َمْواأُل( ١- َونُْنِكُر اإِْن ِشْئنا َعلى النّاِس َقْولَُهْم      َول� ُيْنِكروَن الَقْوَل حيَن نَقوُل               )السَّ

ْسراُء:٢٣( ٢- قاَل َتعالى: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ { ~ ے ¡﴾           )ال�إِ
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َنـَتــاأمَّـُل

ــُن َكِلَمَتْيــِن ُمَتقابَِلَتْيــِن فــي الَمْعنــى؛  ْلنــا اأْمِثَلــَة الَمْجموَعــِة )اأ(، نَِجــُد كُلَّ ُجْمَلــٍة ِمْنهــا َتَتَضمَّ اإِذا َتاأمَّ  

ــُر  أْم ــَك ال� ــِن فــي الَمْعنــى، َوَكذلِ ــَمْيِن ُمَتقابَِلْي ــْوٍت( اْس ــاِة، َم ــْي )الَحي أولــى نَِجــُد َكِلَمَت ــِة ال� َففــي الُجْمَل

ــْي )َخَفــَض،  ــِة نَِجــُد َكِلَمَت ــِة الثّالَِث ــْي )الَكمــاَل، النُّْقصــاِن(، َوفــي الُجْمَل ــِة فــي َكِلَمَت ــِة الثّانَِي فــي الُجْمَل

َرَفــَع( ِفْعَلْيــِن ُمَتقابَِلْيــِن فــي الَمْعنــى، َوَكذلـِـَك الحــاُل فــي الُجْمَلــِة الّرابَِعــِة َبْيــَن الِفْعَلْيــِن )اأروُح، اأْغــدو(، 

َوتَُســّمى الَعلاَقــُة َبْيــَن الَكِلَمَتْيــِن الُمَتقابَِلَتْيــِن فــي الَمْعنــى ِطباقــاً. َوَقــْد جــاَءِت الَكِلَمــُة الثّانَِيــُة ُمغايـِـَرًة فــي 

أولــى فــي اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة الّســابَِقِة، َوَغْيــَر ُمْســبوَقٍة بَِنْفــٍي، َوُيَســّمى َهــذا النَّــْوُع ِمــَن  لَْفِظهــا لِلَكِلَمــِة ال�

يجــاِب. الطِّبــاِق ِطبــاَق ال�إ

ــٌة،  ــا ُمْثَبَت ــِن، اإِْحداُهم ــي َكِلَمَتْي ــاَق جــاَء ف ــُظ اأنَّ الطِّب ــِة )ب(، َفُنلاِح ــِة الَمْجموَع ــي اأْمِثَل ــا ف اأّم  

أولــى  ــٌة، َكمــا فــي َكِلَمَتــْي )نُْنِكــُر، ل� ُيْنِكــروَن(، َوفــي الُجْمَلــِة الثّانِيــِة فــي َكِلَمَتْيــِن؛ ال� أْخــرى َمْنِفيَّ َوال�

ــِة  ــي هــِذه الحالَ ــاُق ف ــّمى الطِّب ــْل(، َوُيَس ــْل، قُ ــِر َوُهمــا: )ل� َتُق أْم ــِة ال� ــرى بِصيَغ أْخ ــِي، َوال� ــِة النَّْه بِصيَغ

ــْلِب. ِطبــاَق السَّ

 
َنْسَتْنِتُج

ٌن َبديِعيٌّ َمْعَنِويٌّ َيْجَمُع َبْيَن لَْفَظْيِن ُمَتقابَِلْيِن في الَمْعنى، َوُهَو نَْوعاِن: باُق: ُمَحسِّ الطِّ

يجــاِب: َوَيْعنــي الَجْمــَع َبْيــَن َكِلَمَتْيــِن ُمَتقابَِلَتْيــِن فــي اللَّْفــِظ َوالَمْعنــى، َول� نَْفــَي َبْيَنُهمــا،  ١- ِطبــاُق ال�إ

ــرَّ َوالَعلانَِيــَة ِمــْن َعَمِلنــا(. ِمثــاُل ذلـِـَك: )ُهــَو ُيْحيــي َوُيميــُت(، )اللـّـُه َيْعَلــُم السِّ

أْخــرى  ــٌة، َوال� ــُظ نَْفُســُه، اإِْحداُهمــا ُمْثَبَت ــِن لَُهمــا اللْف ــَن َكِلَمَتْي ــَع َبْي ــَو اأْن ُيْجَم ــْلِب: َوُه ــاُق السَّ ٢- ِطب

ــْل  ــَة َول� َتُق ــِل الَحقيَق ــَل: )قُ ــِي، ِمْث ــِة النَّْه ــرى بِصيَغ أْخ ــِر، َوال� أْم ــِة ال� ــٌة، اأْو َتكــوُن اإِْحداُهمــا بِصيَغ َمْنِفيَّ

ــُة(. ــِت النَّتيَج َغْيَرهــا َمْهمــا كانَ



٣٤

َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

باَق فيما َياأْتي: نَُعيُِّن الطِّ

﴾.    )الَبَقَرة: ٢٠١(  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ ﴿ :اأ- قاَل َتعالى

ماُم العاِدُل َيْنُصُر الَحقَّ َعلى الباِطِل. ب- ال�إِ

ج- قاَل َتعالى: ﴿ m l k j﴾                            )المائَِدُة: ٤٤(

ُعُه                          )ابُن ُزَرْيٍق الَْبْغداِدّي( ُعني    َصْفُو الَحياِة َواأنّي ل� اأَودِّ ْعُتُه َوبُِوّدي لَْو ُيَودِّ د-  َودَّ

التَّْدريُب الثّاني:

باِق. نَُمثُِّل بَثلاِث ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِْنشائِنا ُمْشَتِمَلٍة َعلى الطِّ

ْملاُء ال�إِ

: ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُمَعلِِّم. اإِْملاُءٌ اْخِتبارِيٌّ
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الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن بَِخطِّ الرُّ َتْيِن بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ آتيَة َمرَّ  نَْكُتُب الِعباَرَة ال�
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التَّْعبيُر

َفــنُّ التَّْلخيــِص:

أْصِلــيِّ ِصياَغــًة َجديــَدًة، فــي َعــدٍد اأَقــلَّ ِمــَن الَكِلمــاِت َوالِعبــاراِت  التَّْلخيــُص: اإِعــاَدُة ِصياَغــِة النَّــصِّ ال�
ْبقــاِء َعلــى َمعانيــِه َواأْفــكاِرِه ال�أساِســيَِّة.   أْصِلــيِّ وال�إِ َوالُجَمــِل، َمــَع الُمحاَفَظــِة َعلــى َجْوَهــِر النَّــصِّ ال�

اأَهِميَُّة التَّْلخيِص: 

ــِة للَمْوضــوِع ِمــْن  ١- َتْمكيــُن القــاِرىِء ِمــَن ال�ْســتيعاِب َوالتَّْركيــِز، َوالُقــْدَرِة َعلــى التقــاِط الَعناِصــِر الُمِهمَّ

ئيَســِة. أْفــكاِر الرَّ ِخــلاِل َحْصــِر ال�

ــا  ــي اخَتَزنَه ــاِت الَّت ــٌم لِلَمْعلوم ــِة، َواســِتْرجاٌع ُمَنظَّ ــِة الُمَكثََّف ــى الِكتاب ــيٌّ َعل ــٌب َعَمِل ــُص َتْدري ٢- التَّْلخي

ــتيعابِيَِّة. ــِه ال�ْس ــاٌر لُِقْدراتِ ــاِرىُء، َواْختب الق

٣- َضروَرٌة َحياتِيٌَّة؛ ل�ْسِتْثماِر الَوْقِت، َوَتْوفيِر الُجْهِد.

َصِة. ٤- َتْعميُق نَْظَرِة الكاتِِب والقاِرِئ في الَمْوضوعاِت الُمَلخَّ

٥- التَّْلخيُص َتْوليٌد لِلثَِّقِة بِالنَّْفِس. 

. ٦- َضروِريٌّ في النََّدواِت والُمْؤَتَمراِت، َوالَبْحِث الِعْلِميِّ

الُخُطــواُت الَّتي َيِجــُب اتِّباُعها في التَّْلخيِص:

، َوتُســّمى هــِذِه الُخْطــَوُة الِقــراَءَة ال�ْسِتْكشــاِفيََّة، َوفيهــا َيِتــمُّ  أْصِلــيِّ الُخْطــَوُة ال�أولــى: ِقــراَءُة النَّــصِّ ال�
، وَوْضــُع ُخطــوٍط َتْحَتهــا. ئيَســِة فــي النَّــصِّ أْفــكاِر الرَّ َتْحديــُد ال�

ــي  َدْت ف ــدِّ ــي ُح ــِة الَّت ئيَس ــكاِر الرَّ أْف ــَن ال� ــمٌّ ِم ــو ُمِه ــا ُه ــَن م ــِز َبْي ــي التَّْميي ــُل ف ــُة: َتَتَمثّ ــَوُة الثّانَِي الُخْط
ــا.  ــِويٌّ ِمْنه ــو ثانَ ــا ُه ــاِل م ــابَِقِة، َواإِْهم ــَوِة الّس الُخْط

ــُب  ــاً، َوُيْكَت ــيُّ جانِب أْصِل ــصُّ ال� ــُب النَّ ــُث ُيْحَج ــِص، َحْي ــُة التَّْلخي ــمُّ ِكتاَب ــا َتِت ــُة: فيه ــَوُة الثّالَِث الُخْط
التَّْلخيــُص ِمــَن ال�ْســتيعاِب الُكلّــي لِلِفْكــَرِة. 
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ــِة التَّْلخيــِص  ــْن ِصحَّ ــِق ِم ــَك لِلتََّحقُّ ، َوذلِ ــيِّ أْصِل ــصِّ ال� ــَع النَّ ــُة التَّْلخيــِص َم ــُة: ُمواَزنَ ــَوُة الّراِبَعـ الُخْط
ــَبِة. ــلاِت الُمناِس ــراِء التَّْعدي ــِل، َواإْج أْص ــَع ال� ــجاِمِه َم َوانِْس

َمباِدىُء اأساِســيٌَّة َيِجُب اأْن تُراعى في التَّْلخيِص )ُشــروُط التَّلخيِص(:

. أْصِليُّ ــَر الَمْعنى ال� َه، اأْو َيَتغيَّ َصــِة َحتّى َل� َتَتَشــوَّ ِة الُمَلخَّ ١- ل� َيجــوُز التَّْعديــُل َوالتَّْحريــُف فــي المــادَّ

 ، ، فالُمِهــمِّ أَهــمِّ أْفــكاَر ِمــْن ِخــلاِل ال� ، َفُنِرتِّــُب ال� ئيِســيِّ َوالثّانَــِويِّ ٢- الُقــْدَرُة َعلــى التَّْمييــِز َبْيــَن الرَّ

أَقــلِّ اأَهِميَّــًة.  َفال�

َدِة الَّتي ل� َضروَرَة لَها.  أْمِثَلــِة الُمَتَعدِّ ٣- التََّخلُّــُص ِمــَن ال�ْســِتْطراِد، َوالَهواِمــِش، والَحْشــِو، وال�

، َوَتْثبيُتهــا فــي  أْصِلــيُّ شــاَرِة اإِلــى الَمراِجــِع َوال�أصــوِل الَّتــي اْســَتعاَن بِهــا النَّــصُّ ال� ٤- َعــَدُم َتجاُهــِل ال�إ
الَمْتــِن. 

آَخِر.   ِص َعلى ال� ٥- التَّــواُزُن َبْيــَن ِفْقــراِت التَّْلخيــِص، بَِحْيــُث ل� َيْطغى ِقْســٌم ِمَن الَمْوضــوِع الُمَلخَّ

أْفكاِر. ٦- التََّسْلُســُل في َعْرِض ال�

٧- الُمحاَفَظُة َعلى َجْوَهِر الِفْكَرِة بِاأَقلِّ ما ُيْمِكُن ِمَن الِعباراِت الُمْقِنَعِة.

٨- َيِجُب اأْن َتكوَن ِصياَغُة النَّصِّ بِاأْسلوِب َمْن قاَم بِالتَّْلخيِص.

َنمــوَذٌج َتطبيِقيٌّ َعلى التَّْلخيِص:

الَمْدَرِسيَُّة ُة  حَّ الصِّ

أنَّهــا َتْنَعِكــُس اإيجابــاً َعلــى الَمهــاراِت التَّْعليِميَّــِة  ا؛ لِ� ــٌة ِجــدًّ ــَدُة للطُّــّلاِب ُمِهمَّ ــُة الَجيِّ حَّ الصِّ  

عيَفــَة تُــَؤّدي اإِلــى نَتائِــَج َســْلِبيٍَّة، َكالِغيــاِب،  ــَة الضَّ حَّ ، فــي الُمقابِــِل َفــاإِنَّ الصِّ راِســيِّ َوالتَّْحصيــِل الدِّ

َوَغْيِرهــا... التَّْحصيــِل  َوَتَدنّــي  َوالرُّســوِب،  الَمْدَرَســِة،  ِمــَن  َوالتََّهــرُِّب 

ــلاَمِة الَبَدنِيَّــِة  َيــِة فــي َضمــاِن السَّ أَهمِّ ــُة الَمْدَرِســيَُّة َدْوراً بالـِـَغ ال� حَّ عيــِد َتْلَعــُب الصِّ َوَعلــى هــذا الصَّ  

أنَّ الطُّــلاَب ُيْمضــوَن ُجــْزءاً َكبيــراً  َوال�ْجِتماِعيَّــِة َوالنَّْفِســيَِّة ِمــْن ِخــلاِل الَبراِمــِج ال�ْجِتماِعيَّــِة َوالتَّْثقيِفيَّــِة؛ لِ�

ــِة. ــْدراِن الَمْدَرَس ــَن ُج ــْم َبْي ــْن َحياتِِه ِم

ــِتْقراِر  ــِن ال�ْس ــراِض، َوَتاأْمي أْم ــَن ال� ــِة ِم ــّلاِب لِْلِوقاَي ــِة الطُّ ــى َتْوِعَي ــِدُف اإِل ــيَُّة َتْه ــُة الَمْدَرِس َح َوالصِّ  

ــِة  حَّ ِتِهــم. َولِلصِّ ــيِّ َوالنَّْفِســيِّ َوالعاِطِفــيِّ َوالَعْقِلــيِّ بَِحْيــُث َيْنَعِكــُس اإيجابــاً َعلــى َتْحصيِلِهــم َوِصحَّ حِّ الصِّ



٣٨

ــّلاِب  ــدى الطُّ ــيِّ التَّْثقيِفــيِّ لَ حِّ ــِع َدَرَجــِة الَوْعــِي الصِّ الَمْدَرِســيَِّة َمَهّمــاٌت اأْخــرى ِمْنهــا: الَعَمــُل َعلــى َرْف
يَّــِة الَمْوجــوَدِة فــي الَمــداِرِس، َواأْخــُذ ِقياســاِت  حِّ ــْلِبّياِت الصِّ َوالَهْيئــاِت التَّْدريِســيَِّة، َوُمتاَبَعــُة كُلِّ السَّ

الطـّـوِل َوالــَوْزِن، َواإِْجــراُء َفْحــِص النََّظــِر لَِجميــِع الطُّــلاِب بِال�ْســِتعانَِة بِالُمَعلِّميــَن َوالُمَعلِّمــاِت، َوذلـِـَك فــي 

يَّــِة، َوُمتاَبَعــُة  حِّ ــٍة اإِلــى الَمراِكــِز الصِّ يَّ ، َوَتْحويــُل َمــْن ُهــْم بِحاَجــٍة اإِلــى نَظـّـاراٍت ِطبِّ بِداَيــِة كُلِّ عــاٍم ِدراِســيٍّ

أْســناِن،  ــِة لُِطــّلاِب الَمــداِرِس َكَفْحــِص ال� ْوِريَّ ْشــراُف َعلــى اإِنْجــاِز الُفحــوِص الدَّ َعَمِلّيــاِت التَّْطعيــِم، َوال�إِ

ــيَِّة. ــِة الَمْدَرِس ــُة بِالبيَئ ــاِرَيِة، َوالِعناَي ــراِض الّس أْم ــِن ال� ــُغ َع َوالتَّْبلي

ْكتوُر اأنَْور نِعمة/ َمَجلَُّة َبْلَسم َعَدد )٤٧١( الدَّ

َتْلخيُص الَمْوضوِع:

ــُة  حَّ ، َوالصِّ راِســيِّ ــَدُة اإيجابــاً َعلــى الطُّــلاِب، َوَمهاراتِِهــم َو َتْحصيِلِهــِم الدِّ ــُة الَجيِّ حَّ َتْنَعِكــُس الصِّ  

َوَتَدنّــي التَّْحصيــِل...  نَتائِــَج َســْلِبيٍَّة ِمْنهــا: الِغيــاُب، َوالرُّســوُب،  اإِلــى  تُــَؤّدي  عيَفــُة  الضَّ

ــِة الَبَدنِيَّــِة، َوال�ْجِتماِعيَّــِة، َوالنَّْفِســيَِّة، ِمْن ِخلاِل  حَّ ــُة الَمْدَرِســيَُّة َتْلَعــُب َدْوراً َكبيــراً فــي َضمــاِن الصِّ حَّ َوالصِّ

أنَّ الطُّــّلاَب ُيْمضــوَن ُجــْزءاً َكبيــراً ِمــْن َوْقِتِهــْم داِخــَل الَمْدَرَســِة. َوِمــْن  الَبراِمــِج ال�ْجِتماِعيَّــِة َوالتَّْثقيِفيَّــِة؛ لِ�

ــيِّ التَّْثقيِفــيِّ  حِّ أْمــراِض، َوَرْفــُع َدَرَجــِة الَوْعــِي الصِّ ــِة الَمْدَرِســيَِّة؛ َتْوِعَيــُة الطُّــّلاِب لِْلِوقاَيــِة ِمــَن ال� حَّ َمهــامِّ الصِّ

، َوَفْحــُص اأْســنانِِهْم، َوالِعناَيــُة بِالبيَئــِة الَمْدَرِســيَِّة. لََدْيِهــْم، َوُمتاَبَعــُة اأْوزانِِهــْم َواأْطوالِِهــْم بَِشــْكٍل َدْوِريٍّ



٣٩

ال�ْسِتماُع:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )َقْلَعُة شقيف(، َونُجيُب َعِن ال�

؟ اأْسِئَلٌة:

َمْن َبنى َقْلَعَة شقيف؟ ١

هايَِنُة لَِضْرِب َقْلَعِة شقيف؟ ٢ لِماذا َخطََّط الصَّ

هايَِنُة َقْلَعَة شقيف؟ ٣ في اأيِّ عاٍم هاَجَم الصَّ

هايَِنِة بَِهزيَمِتِهْم. ٤ نَُدلُِّل َعلى اْعِتراِف الصَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر في كُلٍّ ِمّما َياأْتي: ٥ نَُوضِّ

َق الرُّْعُب قُلوَبُهْم.     اأ-   لََقْد َمزَّ

    ب- َفَجَعَلْتُهْم َكالِْفْئراِن داِخَل ِمْصَيَدِة الُمقاَوَمِة.

    ج-  َجرَّعوُه َمراَرَة الَهزيمِة.

؟ ٦ روُس الُمْسَتفاَدُة ِمَن النَّصِّ ما الدُّ

٧ . نَْقَتِرُح ُعْنواناً اآَخَر للنَّصِّ

َكراَمُة الَكراَمِةالَوْحَدُة الثّالِثُة



٤٠

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــِة  َفــِة الَغْربِيَّ لْــٍف وتِْســِعِمَئٍة وَســْبَعٍة وِســتيَن، َواْحِتــلاِل الضِّ َبْعــَد َهزيَمــِة عــاِم اأ  

ــُة  أمَّ ْهيونِــيِّ علــى ِفَلْســطيَن َجميِعهــا، َشــَعَرِت ال� َة، وَســْيَطَرِة ال�ْحتــلاِل الصِّ وغــزَّ

ْســلاِميَُّة بِالَقْهــِر والَخْيَبــِة والِخــْذل�ِن، َفجــاَءْت َمعَرَكــُة الَكراَمــِة فــي  الَعَربِيَّــُة وال�إِ

ــِة نَْوعــاً ِمــَن  ؛ مــا اأعــاَد لِلاأمَّ ْهيونِــيِّ العــاِم التّالــي، َفَكَســَرْت َشــْوَكَة الَجْيــِش الصِّ

بالنَّْفــِس. والثَِّقــِة  الَكراَمــِة 

َكراَمُة الَكراَمِة



٤١

الِقراَءُة:

ــْرِقيَِّة ِمــْن نَْهــِر  ــٌة َتَتَربـّـُع ِبُمحــاذاِة الِجَهــِة الشَّ الَكراَمــُة َبلــَدٌة اأْرُدنِيَّ  

َعــْت فيهــا قُــّواُت الِفدائِّييــَن الِفَلْســطيِنّييَن َبْعــَد َحــْرِب عــاِم  . َتَجمَّ أْرُدنِّ ال�

ــا  ــلاٍق لَِعَمِلّياتِه ــَدَة انِْط ــتيَن؛ لَِتْجَعَلهــا قاِع ــْبَعٍة َوِس ــِعِمَئٍة َوَس ــٍف َوتِْس األْ

. ــيِّ ْهيونِ ــلاِل الصِّ ــدَّ ال�ْحِت ــِة ِض الِفدائِيَّ

هايَِنِة بَِسِبِب التَّواُجِد الِفدائِيِّ الِفَلْسطيِنيِّ  َمَلاأ الرُّْعُب قُلوَب الصَّ  

ْبعــاِد  َدًة لِ�إِ فــي َمْنِطَقــِة الَكراَمــِة، َفَوَضَعــْت ُحكوَمــُة الَعــُدوِّ اأْهداًفــاً ُمَحــدَّ

أْغواِر  الَخَطــِر َعْنهــا، َتَمثَّلــْت فــي اإِنْهــاِء الَعَمِل الِفدائِيِّ الِفَلْســطيِنيِّ فــي ال�

أْرُدنِّ َعلــى اْحِتضانـِـِه الِفدائِّييــَن، َواْحِتــلاِل ُمْرَتَفعاِت  أْرُدنِّيَّــِة، َوُمعاَقَبــِة ال� ال�

ــْلِط َوَتْحويِلهــا اإِلــى ِحــزاٍم اأْمِنــيٍّ لِِكيانِِهــْم. السَّ

ــِعِمَئٍة  ــٍف َوتِْس ــَنَة األْ ــْن اآذاَر َس ــريَن ِم ــِد َوالِعْش ــْوِم الواِح ــَر َي َفْج  

ْهيونِــيِّ  الصِّ ال�ْحِتــلاِل  قُــّواُت  َزَحَفــْت  لِْلميــلاِد،  َوِســتّيَن  َوَثمــاٍن 

؛ لَِتْحقيــِق اأْهداِفهــا الَّتــي  أْرُدنِّ يَّــِة، َشــْرقيَّ نَْهــر ال� يَّــِة َوالَجوِّ بِاأْســِلَحِتها الَبرِّ

ــٌة  َوَضَعْتهــا. اْعَتَقــَد َوزيــُر الَحــْرِب فــي ُحكوَمــِة الَعــُدوِّ اآنَــذاَك اأنَّهــا َمَهمَّ

َســْهَلٌة، َسُتْحَســُم ِخــلاَل ســاعاٍت َقليَلــٍة، َواأنَّ الَحــْرَب َســَتكوُن نُْزَهــًة.

ــَن  أْرُدنِّيي ــوِد ال� ــَع الُجن ــَتَبكوا َم ــَة، َواْش ــُة الَكراَم هايَِن ــَل الصَّ َدَخ  

ــُة  ــِن الَمْعَرَك ــْم َتُك ــِض، َولَ ــلاِح ال�أْبَي ــطيِنّييَن ِبالسِّ ــَن الِفَلْس َوالِفدائِّيي

ــَل لَُهــْم، َبــْل كانَــْت َمْلَحَمــًة َســطََّر فيهــا ُمقاتِلــو  َســْهَلًة، َكمــا ُخيِّ

َتْيــِن  ُبطــول�ٍت خاِرَقــًة، َفَلــْم َيْســَتِطِع الَعــُدوُّ َتْحقيــَق اأْهداِفــِه الَّتــي  فَّ الضِّ

ــَخٌة ُرســوَخ  ــَن راِس ــَن اأنَّ اإِراَدَة الُمقاتِلي ــِة، َفاأْيَق ــَل الَمْعَرَك ــا َقْب ــَم بِه َحَل

ــْلِط والُقــْدِس.           ِجبــاِل السَّ

ُخطــوِط  َخْلــَف  الِمَظلِّّييــَن  الَعموِديَّــُة  الطّائِــراُت  اأنَْزلَــِت   

الِفدائِّييــَن، َفَبَلــَغ َعــَدُد قُــّواِت ال�ْحِتــلاِل الُمهاِجَمــِة نَْحــَو َخْمَســَة َعَشــَر 

ــيٍّ  ــِة ِفدائِ ــَو َثلاثِِمَئ ــُة نَْح ــّواُت الَعَربِيَّ ــِت الُق ــا َضمَّ ، َبْيَنم ــِديٍّ ــَف ُجْن األْ

الُمحاذاُة: الُموازاُة، َوالُمقاَبَلُة. 

أْبَيُض: ِكناَيٌة َعِن  لاُح ال� السِّ
كاكيِن َوالَخناِجِر  الِقتاِل بِالسَّ

وما شاَبَهها.

ديَدُة  الَمْلَحَمُة: الَمْعَرَكُة الشَّ
الَّتي َيْكثُُر فيها الَقْتُل َبْيَن 

الُمَتحاِربيَن.



٤٢

ِفَلْســطيِنيٍّ اأْبَلــْوا َبــلاًء َحَســناً فــي الُمقاَوَمــِة َوَصــدِّ الُعــْدواِن، 
َتَوزَّعــوا اأســوداً َعلــى الِجبــاِل َوالُكهــوِف الَقريَبــِة. اإِضاَفــًة اإِلى َكتيبِة 
ــِة بِِقيــاَدِة اللِّــواِء َمْشــهوِر َحديَثــَة الجــازي، الَّتــي  أْرُدنِيَّ ــِة ال� الِمْدَفِعيَّ
ــِل َقذائِِفهــا، َواأْظَهــَرْت َبســالًَة فــي التََّصــّدي  ــُدوَّ ِبواِب اأْمَطــَرِت الَع
هايَِنــِة الّذيــَن ُجــنَّ ُجنونُُهــْم لِمــا َراأْوُه ِمــْن َشــجاَعٍة  لِْلُمْعَتديــَن الصَّ
خاِرَقــٍة، َوَتْضِحيــاٍت لَــْم َتْخُطــْر لَُهــْم َعلــى بــاٍل، َفحاَولــوا اإِْحــراَق 
ــَرٍة. ــيٍَّة ماِك ــٍة َوَوْحِش ــْن ُعْنُجِهيَّ ــوَن ِم ــا َيْمَتِلك ــُكلِّ م ــِة بِ الَمْنِطَق

ْغــِم ِمــْن ِقلَّــِة اأْســِلَحِتِهْم، َوُبدائِيَِّتها،  خــاَض الِفدائِّيــوَن، بالرَّ  
ــلاِح  َمْعَرَكــَة الَكراَمــِة بِنــاٍر َكثيَفــٍة ِمــَن الَقنابِــِل الَيَدِويَّــِة، َوالسِّ
 ، ــُدوِّ ــوِد الَع ــاِب ُجن ــَن َعلــى ِرق ــُر الِفدائِّيي ــَوْت َخناِج ــِض، َفَه أْبَي ال�
ــَرٍة، َفصــاَرْت  َم َبْعــُض الِفدائِّييــَن اأنُْفَســُهْم بِاأْحِزَمــٍة ُمَتَفجِّ َوَحــزَّ
ــْرَب  ــْت َح ــِة. َفكانَ ْهيونِيَّ ــاِت الصِّ بّاب ــًة للدَّ ــاً حاِرَق اأْجســاُدُهم نيران
ِت  ، َواْمَتــدَّ ِعصابــاٍت َوَشــواِرَع ِضــدَّ َجْيــٍش نِظاِمــيٍّ ِصْهيونِــيٍّ
بــاِح الباِكــِر َحتّــى ســاعاِت الَمســاِء،  الَمْعَرَكــُة ُمْنــُذ ســاعاِت الصَّ
اُت الغاِزَيــُة َثلاَثــَة اأْربــاِع َمبانــي َقْرَيــِة الَكراَمِة. ــَرْت ِخلالَهــا الُقــوَّ َدمَّ

َوَضــراَوِة  الُمقاتِليــَن  ُصمــوِد  اأمــاَم  هايَِنــُة  الصَّ اْضُطــرَّ   
ْطــلاِق النـّـاِر؛ ِحفاظــاً َعلــى  ُمقاَوَمِتِهــْم اإِلــى َطَلــِب َوْقــٍف َســريٍع لِ�إِ
أْرُدنِّــيَّ َمْشــهوَر َحديَثــَة َوِرفاَقــُه َرَفضــوا  َســلاَمِتِهْم، لِكــنَّ القائـِـَد ال�
ــِة.  ــُس اأْرَض الَكراَم ــٌد ُيَدنِّ ــيٌّ واِح ــاَك ِصْهيونِ ــا داَم ُهن ــَب م الطََّل
ـيِّ  أْرُدنِـّ َوَتْحــَت وابِــٍل َكثيــٍف ِمــْن نيــراِن الِفدائِّييــَن َوالَجْيــِش ال�
َوتْحــَت ُجْنــِح الظَّــلاِم، َبــَداأِت الُقــّواُت الغاِزَيــُة تَُلْمِلــُم ُجَثــَث 
َقْتلاهــا َوَجْرحاهــا َتْمهيــداً لِْلَجــلاِء، َوَتْتــُرُك َوراَءهــا َبْعــَض الُجَثِث 
ــماِء.  ــِر السَّ أْرِض َوَكواِس ــاً لُِوحــوِش ال� ــلاءِ؛ لَِتكــوَن َطعام َوال�أْش

َوانَْدَحــَرْت َتُجــرُّ اأْذيــاَل الَهزيَمــِة َوالَخْيَبــِة.

ِمــْن  الَعَشــراِت  بَِمْقَتــِل  ْهيونِــيُّ  الصِّ ال�ْحِتــلاُل  اْعَتــَرَف   
بّابــاِت  الدَّ َعَشــراِت  نَْقــُل  َوَجــرى  الِمئــاِت،  َوَجــْرِح  ُجنــوِدِه، 

اأْبَلْوا َبلاًء: اْجَتَهدوا اْجِتهاداً 
َكبيراً.

ديُد، َوِهَي  الوابُِل: الَمَطُر الشَّ
ُهنا بَِمْعنى الَقْصِف الُمَتواِصِل

الُعْنُجِهيَّة: الِكْبُر، َوالتَّعالي.

ُة. دَّ راَوُة: الشِّ الضَّ

الَجلاُء: الرَّحيُل َعِن 
الَمكاِن.

نْساِن  أْشلاُء: اأْعضاُء ال�إِ ال�
َبْعَد التََّفرُِّق.
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ــِة، َوَتَركــوا َبْعضــاً ِمْنهــا  أْرِض الُمْحَتلَّ ــى ال� ــَرٍة اإِل ــٍل َكبي ــِة َعلــى شــاِحناِت نَْق ــِة الَمْعطوَب ْهيونِيَّ الصِّ
فــي ســاَحِة الَمْعَرَكــِة. َولَــْن نَْنســى صــوَرَة ُجْنــِديٍّ ِصْهيونـِـيٍّ ُمْحَتــِرٍق ُمَكبَّــٍل ِمــْن قائـِـِدِه بَِسلاِســَل 
بّابــاِت اإِلــى َعّمــاَن؛ لَِتكــوَن  أْبطــاُل َبْعــَض الدَّ َغليَظــٍة داِخــَل َدبّاَبِتــِه؛ َخْشــَيَة الَهــَرِب. َوَســَحَب ال�

أْطفــاُل الُمْبَتِهجــوَن بِالنَّْصــِر.    ُدمــًى َيْلَعــُب بِهــا ال�

ــلاِل  ــْدواِن ال�ْحِت ــِدَرْت فــي ُع ــي ُه ــِة الَّت ــِة الَعَربِيَّ ــَن الَكراَم ــْزءاً ِم ــِة ُج ــُة الَكراَم اأعــاَدْت َمْعَرَك  
أْرُدنُّ فــي ُحَزْيــراَن عاَم األٍْف َوتِْســِعِمَئٍة  ْهيونـِـيِّ َعلــى َثــلاِث ُدَوٍل َعَربِيَّــٍة، ِهــَي: ِمْصــُر، َوســوريا، َوال� الصِّ
ِة الَعَربِيَِّة؛ لَِينالوا َشــَرَف ال�لِتحاِق بالثَّْوَرِة  أمَّ َوَســْبَعٍة َوِســتّيَن، وَتســاَبَق الَكثيروَن ِمْن اأْبناِء ِفَلْســطيَن َوال�
َنِت الَعُدوَّ َدْرســاً لَْن  ْهيونِيِّ الَّذي ل� ُيْقَهُر، َولَقَّ الِفَلْســطيِنيَِّة، َواأْســَقَطِت الَكراَمُة اأْســطوَرَة الَجْيِش الصِّ
ــْعِب الِفَلْســطيِنيِّ ل�ْســِتْرداِد  أيـّـامِ، َواأْصَبــَح العالَــُم كُلُّــُه َيْســَمُع َعْن َتْضِحياِت الشَّ َيْنســاُه َعلــى َمــدى ال�

ُحقوِقــِه َوَتْحريــِر اأْرِضــِه. 
)ِمْن ِكتاِب: َمْعَرَكُة الَكراَمِة، اللواُء محمود النّاطور، بَِتَصرٍُّف( 

َفائَِدتاِن ُلَغِويَّتاِن:

أْبطاِل َوالُملوِك، َوَيقوُم َعلى  الَمْلَحَمُة: َعَمٌل َقَصِصيٌّ لَُه َقواِعُد َواأصوٌل، ُيشاُد فيِه بِِذْكِر ال�
الَخواِرِق َوال�أساطيِر. َقْد َيكوُن ِشْعراً، َوَقْد َيكوُن نَْثراً.

ماِن لِكْن َتمَّ َتْضخيُمها والُمبالََغُة فيها اإِلى اأْن صاَرْت َخيالِيًَّة. ٌة َوَقَعْت في غابِِر الزَّ ال�أْسطوَرُة: ِقصَّ

الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، واإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نَضُع اإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

)       (                                         . أْرُدنِّ اأ- َتَقُع َقْرَيُة الَكراَمِة َغْربِيَّ نَْهِر ال�

هايَِنُة َظلاَم اللَّْيِل لَِسْحِب قُّواتِِهْم ِمْن اأْرِض الَمْعَرَكِة.            )       ( ب- اْسَتَغلَّ الصَّ

ج- َطَلَب الُغزاُة َوْقَف اإِْطلاِق النّاِر لَِنفاِد َذخيَرتِِهم.                             )       (

َة الَمْعَرَكِة لِصالِِح الُقّواِت الَعَربِيَِّة.                   )       ( َح َمْشهوُر َحديَثَة َكفَّ د- َرجَّ
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هايَِنُة لُِعْدوانِِهْم َعلى الَكراَمِة؟ أْهداُف الَّتي َوَضَعها الصَّ ٢- ما ال�

أْرُدنِّيِّ َعلى َسْيِر َمْعَرَكِة الَكراَمِة. ٣- نَُبيُِّن اأَثَر َوْحَدِة الِفدائِّييَن َوالَجْيِش ال�

هايَِنُة في ساَحِة الَمْعَرَكِة؟ ٤- ما َمصيُر الُجَثِث الَّتي َتَرَكها الصَّ

٥- نَْذكُُر نَتائَِج َمْعَرَكِة الَكراَمِة. 

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل 

هايَِنِة بِالُقّواِت الَعَربِيَِّة. ١- نَُدلُِّل ِمَن النَّصِّ َعلى اْسِتْخفاِف الصَّ

٢- نَُعلُِّل:
اأ- انَْتَصَر اأْبطاُل الَكراَمِة، بالرَّْغِم من ِقلَِّة َعَدِدِهم َوَعتاِدِهم، َعلى الُقّواِت الغاِزَيِة.

ِة الَعَربِيَِّة؛ لَِيْلَتِحقوا بُصفوِف الثَّْوَرِة. أمَّ ب- َتساَبَق الِفَلْسطيِنّيوَن َواأْبناُء ال�

ج- َطَلَبِت الُقّواُت الغاِزَيُة َوْقَف اإِْطلاِق النّاِر.

ُح َدل�لََة كلٍّ ِمّما َياأْتي: ٣- نَُوضِّ
اأ -  ُوجوُد سائِِق َدبّاَبٍة ِصْهيونِيٍَّة ُمْحَتِرًقا داِخَل َدبّاَبِتِه َوُهَو ُمقيٌَّد بَِسلاِسَل َغليَظٍة.

أْطفاُل. بّاباِت اإِلى َعّماَن؛ لَِتكوَن ُدمًى َيْلَعُب بِها ال� ب- ُسِحَبْت َبْعُض الدَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٤- نَُوضِّ

اأ- انَْدَحَرِت الُقّواُت الغاِزَيُة َتُجرُّ اأْذياَل الَهزيَمِة َوالَخْيَبِة.

ْلِط والُقْدِس. ب- اإِراَدُة الُمقاتِليَن راِسَخٌة ُرسوَخ ِجباِل السَّ

روُس الُمْسَتفاَدُة ِمْن َمْعَرَكِة الَكراَمِة؟ ٥- ما الدُّ

الـلُّـَغـُة

نَعوُد اإِلى الِفْقَرِة ال�أخيَرِة ِمَن النَِّص، َونَْسَتْخِرُج الُجموَع ُمَصنِّفيَن اإِيّاها َحْسَب نَوِعها.
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ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

:      َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــَدِة  ْل ــْن َب يٌّ ِم ِن ــطي ْس َل ٌر ِف ــاِع ــي ش وث رْغ َب ــان ال ــى َدْعس ــرّازِِق ُمصطف ــُد ال ْب ُر َع ــاِع ّش ال

ــاً  وان ــَدَر دي ــدَعَ. اأْص اأْب َر َف ــْع شِّ ــَم ال َظ ــِد عــاَم )١٩٤٧م(، نَ ي وال ــْن َم ــه، ِم لّ ــماَل رام ال ــر( َش )كوَب

ــاَم )١٩٧١م(. ــلامٍ( ع ــاُث اأْح ــواِن )اأْضغ ْن ُع اً بِ رِيّ ــْع ِش

ــَن اأْيدينــا ُجــْزٌء ِمــْن َقصيــَدٍة نََظَمهــا الّشــاِعُر اْبِتهاجــاً بِالنَّْصــِر الَعَربِــيِّ  أْبيــاُت الَّتــي َبْي َوال�

، فــي َمْعَرَكــِة الَكراَمــِة.  ْهيونِــيِّ الُمــَؤزَِّر َعلــى الَعــُدوِّ الصِّ

في ِذْكرى َمْعَرَكِة الَكراَمِة

ْكتوُر عبد الّراِزق البرغوثي                      الدُّ

الَجْحَفُل: الَجْيُش 
الَكبيُر، َجْمُعها َجحاِفُل.

اللَِّجُب: الُمْضَطِرُب 
لَِكْثَرِة َعَدِدِه.

ُعْصَبُة الَكْهِف: َجماَعُة 
اأْهِل الَكْهِف، الوارِد 

ِذْكُرُهْم في الُقْراآِن 
الَكريِم.

الثَّْبُت الُفؤاِد: الُمْطَمِئنُّ 
الّذي ل� َيْجَزُع.

ْت لَُهم. ناَفَحْتُهْم: َتَصدَّ

ْجعاُن. ال�أشاِوُس: الشُّ

َرَهب: َخْوف.

ُمْهَمَلــٍة الَكــْوِن  َثنايــا  فــي  َقْرَيــٍة  َكــْم 

خالِــَدٌة ْهــِر  الدَّ فــي  َقْرَيَتنــا  لكــنَّ 

أْغــواِر َقــْد َزَحفــوا حيــَن الُغــزاُة َعلــى ال�

نائَِمــًة الُعــْرِب  بِــلاِد  َجميــُع  كانَــْت 

َيِقظــاً الِفــدا  اأْرُدنِّ  َغْيــُر  َيُكــْن  َولَــْم 

َمعــاً َتْيــِن  فَّ الضَّ اأســوُد  َفناَفَحْتُهــم 

دوا ِذْكــرى )بــاِب الــواِد( َمْلَحَمــًة َوَجــدِّ

ــوا ــا َفِزع ــي الَهْيجــاِء م ــوا اأشــاوَِس ف كان

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

ــلا ِذْكــٍر َول� نََســِب ســاَدْت َوبــاَدْت بِ

َقــْد َســطََّرْت َمْجَدهــا بِالنّاِر ل� الُخَطِب

ِبَجْحَفــٍل بالَغــوا فــي َحْشــِدِه، َلِجــِب

َكُعْصَبــِة الَكْهــِف لـَـْم َتاأَْبــْه لُِمْغَتِصِب

ــِب ــْم َيَه ْوِع لَ ــرَّ ــاَم ال ــؤاِد اأم ــَت الُف َثْب

َوالَعــَرِب ْســلاِم  ال�إ َعــِن  ُيداِفعــوَن 

أْجيــاِل َوالِحَقــِب  خــاِء َمــدى ال� ِمــَن ال�إِ

َتــِب َوالرُّ ألْقــاِب  ال� فــي  ُق  اأَفــرِّ َول� 
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ساَق الِعدا ُجْنَدُهْم كُْرهاً ولْيَس بِِهْم

ــًة لِلَمــْوِت ســائَِغًة ــْم لُْقَم َزّجــوا ِبِه

َحْيــُث الِجراحاُت كانَْت َبْعُد داِمَيًة

َظنّــوا الَكرامــَة َكْنــزاً ل� ِســياَج لَــُه

ــْم ــْن ِهواَيِتِه ــٍد ِم ــْم دوَن ُجْن ْذ بِِه ــاإِ َف

ــٍل ــا َنَف ــًا دونَم ــزاُة ِخفاف ــاَد الُغ ع

َيْحِملُُهــم كاَن  ِســلاحاً  َواأْوَرثونــا 

انَْتَصبــوا اأْطفالُنــا  َدبّاَبــٍة  َفــُكلُّ 

ــا َعَلمــاً ــْهَر )اآذاٍر( لَن ــا َش ــَت ي بوِرْك

َهِديََّتنــا ْمنــا  َقدَّ لِــْلاأْرِض  َفَنْحــُن 
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َشْوٌق اإلى الَحْرِب ِمْن َخْوٍف َوِمْن َرَهِب

ــَغِب  ــي َس ــاأِْر ف ــِل الثَّ ــْوٍم لَِنْي جــاَءْت لَِق

َوِمــْن )ُحَزْيــراَن( لَــْم َتْبــَراأْ َولَــْم َتِغــِب

ــَرِب ــي الَه ــِر ف ــوى التَّْبكي ــا ِس ــا َعَلْين َوم

َتَعــِب بِــلا  اإِْبداعــاً  ــهاَدِة  الشَّ ُصْنــُع 

ــْي )ُحَنْيــٍن(، َتــبَّ ِمــْن َســَلِب اإلّ� بُِخفَّ

ــِب ــْن َعَط ــوُه ِم ــا صان ــروِر َوم ــى الُغ َعل

اللَُّعــِب زيَنــَة  َراأْوهــا  َقــْد  ُبْرِجهــا  فــي 

َنَصــِب ِمــْن  كاَن  َعّمــا  أمَّ  ال� ُيكاِفــُئ 

ــِب َه ــرِّ، ل� الذَّ ــَهداِء الُغ ــَن الشُّ ــداً ِم ِعْق

َزّجوا بِِهم: َدَفعوا بِهم.

ُة الجوِع. َغُب: ِشدَّ السَّ
عاَد الُغزاُة ِخفافاً: لَم 

َيْحِملوا َمَعُهْم اأيََّة 
َغنائَِم.

النََّفُل: الَغنائُِم، 
َوالَمكاِسُب ِمَن 

الَحْرِب.
: َهَلَك. َتبَّ

َلُب: الَغنائُِم، اأْو  السَّ
ما َيِتمُّ َسْلُبُه ِمْن اأْيدي 

آَخريَن. ال�

النََّصُب: التََّعُب 
ديُد. الشَّ

الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحة فيما َياأْتي: حيَحِة، َواإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نََضُع اإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

)   ( اأ- َيْفَتِخُر الّشاِعُر بَِقْرَيِتِه، َمْسَقِط َراأِْسِه.     
)  ( ب- َشبََّه الّشاِعُر الَعَرَب بِاأْهِل الَكْهِف.     
)  ( هاَدَة.   ج- َمَدَح الّشاِعُر ُمقاتِلي الَكراَمِة بِاأنَُّهم اأْقِوياٌء َيْعَشقوَن الشَّ

٢- ما الَقْرَيُة الَّتي َقَصَدها الّشاِعُر في الَبْيِت الثّاني؟

٣- ما َسَبُب ُخلوِد الَقْرَيِة َكما َيْظَهُر في الَقصيَدِة؟

ُح الميَزَة الَّتي َذَكَرها الّشاِعُر لُِمقاتِلي الَكراَمِة، في الَبْيِت الثّاِمِن. ٤- نَُوضِّ



٤٧

٥- َكْيَف عاَد الُغزاُة ِمْن اأْرِض الَمْعَرَكِة؟

أْبطاُل لِلاأْرِض؟ َمها ال� ٦- ما الَهديَُّة الَّتي َقدَّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

ْمِزيََّة لُِكلٍّ ِمّما َياأْتي: ل�لََة الرَّ ١- نَْسَتْنِتُج الدَّ
ْسلاِم َوالَعَرِب ُيداِفعوَن َعِن ال�إ ـَْيـِن َمــعــاً   ـت فَّ اأ- َفناَفـَحـْتُهـم اأســوُد الضَّ
َوِمْن ُحَزْيراَن لَْم َتْبَراأْ َولَْم َتِغِب ب- َحْيُث الِجراحاُت كانَْت َبْعُد داِمَيًة  

٢ - نَُبيُِّن الّصوَرَة الَّتي َرَسَمها الّشاِعُر لِْلاأْطفاِل الَعَرِب َبْعَد الَمْعَرَكِة.
ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٣- نَُوضِّ

ْهِر خالَِدٌة   َقْد َسطََّرْت َمْجَدها بِالنّاِر ل� الُخَطِب اأ- لِكنَّ َقْرَيَتنا في الدَّ
َهـِب َهـداِء الُغـرِّ، ل� الذَّ ْمنا َهِديََّتنا   ِعقداً ِمَن الشُّ ب- َفَنْحُن لِْلاأْرِض َقدَّ

٤- نَُعلُِّل: َخصَّ الّشاِعُر َشْهَر اآذاَر بِالَبَرَكِة.

٥- نَْسَتْنِتُج الَعواِطَف الَّتي َسْيَطَرْت َعلى الّشاِعِر في الَقصيَدة.

٦- اأيُّ اأْبياِت الَقصيَدِة اأثاَر اإِْعجاَبَك، َولِماذا؟

الـلُّـَغـُة

َعلى َمْن َتعوُد واُو الَجماَعِة في كُلٍّ ِمّما َياأْتي:

اأ- كانوا اأشاِوَس في الَهْيجاِء ما َفِزعوا.

ب- َظنّوا الَكراَمَة َكْنزاً ل� ِسياَج لَُه.

ج- اأْوَرثونا ِسلاحاً كاَن َيْحِملُُهم.

 
َنشاٌط:

ــْي ُحَنْيــٍن". : "عــاَد بُِخفَّ ــَة الَمَثــِل الَعَربـِـيِّ أْمثــاِل، َونَْكُتــُب ِقصَّ نَعــوُد اإلــى اأَحــِد كُُتــِب ال�
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الَقواِعُد

َجْزُم الِفْعِل الُمضارِِع

ال�أْمِثَلُة:

الَمْجموَعُة )اأ(

نا في َمْعَرَكِة الَكراَمِة. ١- لَْم َيْنَتِصْر َعُدوُّ

٢- اأْعَطْينا العاِمَل اأْجَرُه َولَّما ُيْكِمْل َعَمَلُه.

٣- لُِتِطْع والَِدْيَك.

أنَّه غاِدٌر. َك؛ لِ� ٤- ل� َتاأَمْن َعُدوَّ

الَمْجموَعُة )ب (

١- َطَلَب الَعُدوُّ َوْقَف اإِْطلاِق النّاِر، َولَّما َتْنَتِه الَمْعَرَكُة.

٢- لَِتْدُع اللَّه َوْحَدُه.

ْبِر.  ٣- ل� َتْنَس اأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّ

الَمْجموَعُة )ج(

ْسلاِم انُْتِهَكْت ُحُرماتُِك َولَّما َتْنَتِفضي. َة ال�إِ ١- يا اأمَّ

كُما َرْحَمًة. ٢- ل� َتْنَتِظرا ِمْن َعُدوِّ

أْعداُء لَْم َيْحِسبوا ِحساباً لِْلَعَرِب. ٣- ال�



٤٩

َنـَتــاأمَّـُل

ــًة  ــال�ً ُمضاِرَع ــا اأْفع ــِة )اأ(، نَِجُده ــِة الَمْجموَع ــي اأْمِثَل ــا ف ــوَط َتْحَته ــاِت الَمْخط ــا الَكِلم ْلن اإِذا َتاأمَّ  
ــُل َيْنَتِصــْر ُجــِزَم  ــِة( َعلــى التَّْرتيــِب؛ َفالِفْع ــِر، ول� النّاِهَي أْم ــْم، ولَّمــا، ول�ِم اْل� ُســِبَقْت بِاأِْحــُرِف الَجــْزِم: )لَ
أْمــِر َوالِفْعــُل َتاأَْمــْن ُجــِزَم بِــلا النّاِهَيــِة، َوَقــْد  بَِلــْم َوالِفْعــُل ُيْكِمــْل ُجــِزَم بَِلّمــا، َوالِفْعــُل تُِطــْع ُجــِزَم بِــلاِم ال�

ــكوَن.  آِخــِر؛ لِهــذا كانَــْت َعلاَمــُة َجْزِمهــا السُّ أْفعــاُل َصحيَحــَة ال� جــاَءْت َهــِذِه ال�

آِخــِر،  أْفعــاَل: )َتْنَتــِه، َتــْدُع، َتْنــَس( اأْفعــال�ً ُمْعَتلَّــَة ال� ــِل اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة )ب( نَِجــُد ال� َوِعْنــَد َتاأمُّ  
ــْت  آِخــِر كانَ أنَّهــا ُمْعَتلَّــُة ال� أْفعــاُل َمْجزوَمــًة، َول� َفاأْصلُهــا )َتْنَتهــي، َتْدعــو، َتْنســى(، َوَقــْد جــاَءْت هــِذِه ال�

ــا.  ــِر كُلٍّ ِمْنه ــْن اآِخ ــِة ِم ــْرِف الِعلَّ ــْذَف َح ــا َح ــُة َجْزِمه َعلاَم

أْفعــاِل الَخْمَســِة،  أْفعــاُل فــي الَمْجموَعــِة )ج( )َتْنَتِفضــي، َتْنَتِظــرا، َيْحِســبوا( فِهــَي ِمــَن ال� اأّمــا ال�  

اآِخِرهــا. َوَقــْد جــاَءْت َمْجزوَمــًة، َوَعلاَمــُة َجْزِمهــا َحــْذُف النّــوِن ِمــْن 

َنْسَتْنِتُج

١- ُيْجَزُم الِفْعُل الُمضارُِع اإذا ُسِبَق ِبَحْرٍف ِمْن اأْحُرِف اْلَجْزِم، َواأْحُرُف الَجْزِم ِهَي:

ٌد َعْن ُمساَعَدِة الُمْحتاجيَن. ْر ُمَحمَّ اأ- لَْم: َحْرُف نَْفٍي َوَجْزٍم َوَقْلٍب، نَْحَو: لَْم َيَتاأخَّ
ْق اأْهداَفُه.   ، َولَّما ُيَحقِّ ب- لَّما: َحْرُف نَْفٍي َوَجْزٍم َوَقْلٍب، نَْحَو: انَْسَحَب َجْيُش الَعُدوِّ

أْمِر: َحْرُف اأْمٍر َوَجْزٍم، نَْحَو َقْولِِه تعالى: ﴿ KJ I H  G F ﴾                                                                 )الطَّلاق:٧( ج- ل�ُم ال�
ْق كُلَّ ما َتْسَمُع. د- ل� الناِهَيُة: َحْرُف نَْهٍي َوَجْزٍم، نَْحَو: ل� تَُصدِّ

٢- لَِجْزِم الِفْعِل الُمضارِِع َثلاُث َعلاماٍت، ِهَي:

̧ º ¹ « ¼ ½¾﴾     )الَْبَقَرة:٢٨٦( آِخرِ، نَْحَو َقْولِِه َتعالى: ﴿ ¶  كوُن اإذا كاَن َصحيَح ال� اأ- السُّ
آِخِر، نَْحَو: لَْم َيَبَق ِمْن ُجنوِد الَعُدوِّ واِحٌد َشْرِقيَّ النّْهِر. ب- َحْذُف َحْرِف الِعلَِّة اإذا كاَن ُمْعَتلَّ ال�
أْفعاِل الَخْمَسِة، نَْحو: ل� َتْسَتْوِحشوا َطريَق الَحقِّ لِِقلَِّة الّسائِريَن فيِه. ج- َحْذُف النّوِن اإِذا كاَن ِمَن ال�

فائَِدٌة:

ُن َمْعنى الطََّلِب، َوَتْجِزُم الِفْعَل الُمضارَِع، نَْحَو: ل� َتْنَه َعْن ُخلٍُق َوَتاأْتَي ِمْثَلُه. )اأبو ال�أسود الدؤلي( ل� النّاِهَيُة: َتَتَضمَّ

ْعرابِيَِّة، نَْحَو: )ل� اأِحبُّ الظُّْلَم(. ُن َمْعنى النَّْفِي، َول� تَُؤثُِّر في حالَِة الِفْعِل الُمضارِِع ال�إِ ل� النّافَِيُة: َتَتَضمَّ
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َنماِذُج ُمْعَربٌة:

َعًة. ١- ل� تُصاِحْب اإِمَّ

ْعراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ ل�: َحْرُف نَْهٍي َوَجْزٍم، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

كوُن، َوالفاِعُل: َضميٌر ُمْسَتِتٌر َتْقديُرُه اأنَْت. تُصاِحْب: ِفْعٌل ُمضارٌِع َمْجزومٌ بِـ )ل�(، َوَعلاَمُة َجْزِمِه السُّ

٢- َلْم َنْنَس واِجباتِنا.

ْعراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ َلْم: َحْرُف نَْفٍي، َوَجْزٍم، َوَقْلٍب، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

َنْنــَس: ِفْعــٌل ُمضــاِرٌع َمْجــزوٌم بـِــ )لَــْم(، َوَعلاَمــُة َجْزِمــِه َحــْذُف َحــْرِف الِعلَّــِة، َوالفاِعــُل: َضميــٌر ُمْســَتِتٌر 

َتْقديــُرُه نَْحــُن.

ِك. ٣- ل� َتـَتنازَلي َعْن َحقِّ

ِعْراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إ ل�: َحْرُف نَْهٍي َوَجْزٍم. َمْبنيٌّ َعلى السُّ

ــاِل  أفع ــَن اْل� ــه ِم أنَّ ــوِن؛ لِ� ــْذُف النّ ــِه َح ــُة َجْزِم ــِة، َوَعلاَم ــزوٌم بـِــ )ل�( النّاهَي ــٌل ُمضــاِرٌع َمْج ــي: ِفْع َتَتناَزل

ــٍل. ــع فاِع ــلِّ َرِف ــي َمَح ، ف ــيٌّ ــٌل َمْبِن ــٌر ُمتَِّص ــِة، َضمي ــاُء الُمخاَطَب ــاُء: ي ــِة، والي الَخْمَس

َتْدريباٌت
التَّْدريُب ال�أوَُّل:

َنْسَتْخِرُج الِفْعَل الُمضارَِع الَمْجزوَم فيما َياأْتي، َونَُبيُِّن َعلاَمَة َجْزِمِه:

سراء:٢٩( ١- قاَل َتعالى: ﴿. / 0 1 2 3 4 5 6 7﴾                                                )ال�إ

٢- لَْم َيْصُمْد َجْيُش الَعُدوِّ اأماَم َضَرباِت الِفدائِّييَن.

٣- اأعاَد الِفدائِّيوَن لِْلَعَرِب َكراَمَتُهم، َولَّما َيْمِض َوْقٌت َطويٌل َعلى َحرِب ُحَزيراَن.

٤- ل� َتْنَس ِذْكَر اللِّه.



٥١

٥- ل� تُصاِحبوا اإِلّ� كُلَّ ذي ُمروَءٍة.

٦- ل� َتْرُج ِمْن دوِن اللِّه اأَحداً.

التَّْدريُب الثّاني:

نَُوظُِّف ُكلَّ فِْعٍل ِمَن ال�أْفعاِل ال�آتَِيِة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِْنشائِنا، ِبَحْيُث َيكوُن َمْجزومًا:

قاِن، تُطيعيَن، َتْجِلُس. َيْدنو، َيَتَفوَّ

التَّْدريُب الثّالُِث:

نَُعيُِّن ال�أْفعاَل الُمضارَِعَة )الَمْرفوَعَة َوالَمْنصوَبَة َوالَمْجزوَمَة( ونَُبيُِّن َعلاَمَة اإِْعراِب ُكلٍّ ِمْنها:

َكْت بِديِنها. ُة اإِذا َتَمسَّ أمَّ ١- لَْن تُْهَزَم ال�

ْسراء:٢٣( ٢- قاَل َتعالى: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾           )ال�إِ

غيُر( أْخَطُل الصَّ ٣- َشـَرٌف لِْلـَمـــْوِت اأْن نُـْطـعـَمــــُه     اأنْـُفـســاً َجـّبــاَرًة َتاأْبــــى الَهــوانـــا    )ال�

د الَعدنانّي( ـْـلــو الُبـروَق َصـواِعــُق النّيــراِن    )محمَّ مـــاً     َتتـ ٤- ل� َتْحَسبوا لَْمَع الُبروِق َتَبسُّ

د بُن ُعَثْيمين( )مَحمَّ ُهـبُ   ٥- ل� َيْبلُُغ الَمْجَد اإِلّ� َمْن َتكوُن لَُه    نَْفٌس َتتوُق اإِلى ما دونَـُه الشُّ

التَّْدريُب الّراِبُع:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي اإِْعرابًا تاّمًا:

)اأبو َتّمام( ْيُل َحْرٌب لِْلَمكاِن العــالــي.    ١- ل� تُْنِكري َعَطَل الَكريِم ِمَن الِغنى         َفالسَّ

٢- حاَن الَمْوِعُد، َولَّما َيِصْل َزْيٌد.

قوا النَّْصَر. أْبطاُل لَْم َيْتُركوا الِقتاَل َحتّى َحقَّ ٣- ال�

٤- لَِتْبَق َحِذراً.



٥٢

الَبلاَغُة

باِق َتْدريباٌت َعلى الطِّ

ُر: َنَتَذكَّ

ِه في اللَّْفِظ والَمْعنى. ْيِء َوِضدِّ باَق: ُهَو الَجْمُع َبْيَن الشَّ الطِّ

باُق َنوْعاِن: ِطباُق اإيجاٍب، وِطباُق َسْلٍب. والطِّ

َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

نَْسَتْخِرُج الطِّباَق فيما َياأْتي، َونَُبيُِّن نَْوَعُه:

١- قاَل َتعالى: ﴿\ [ ^ _`﴾          )الَكهُف:١٨(

أْعراُف:٣(  ٢- قاَل َتعالى:        )ال�

٣- الَعْيُن الّساِهَرُة َعلى الَوَطِن َخْيٌر ِمَن الَعْيِن النّائَِمِة.

)الِفَرْزَدُق( واِد َكاأنَُّه        لَْيٌل َيصيُح بِجانَِبْيِه نَهاُر     ْيُب َيْنَهُض في السَّ ٤- َوالشَّ

التَّْدريُب الثّاني:

ْلِب. يجاِب َوِطباِق السَّ نَُمثُِّل بُِجْمَلٍة ِمْن اإِنْشائِنا، لُِكلٍّ ِمْن ِطباِق ال�إ



٥٣

ْملاُء ال�إِ

اأْخطاءٌ شائَِعٌة في ِكتاَبِة ال�ألِِف

ُر َنَتَذكَّ

ألُِف، والواُو، والياُء. ** اأْحُرُف الِعلَِّة ِهَي: ال�

أْفعاِل:  ** الِفْعُل الُمضارُِع الُمْعَتلُّ ال�آِخُر: ُهَو الِفْعُل الَّذي َيْنَتهي بَِحْرٍف ِمْن اأْحُرِف الِعلَِّة، َكال�
َيْرمي، َيْهَتدي، َيْلَتقي ...

َيْهفو، َيْنجو، َيْدعو ...
َيْرضى، َيْحيا، َيَتمادى ...

آِخِر اإِذا كاَن َمْجزوماً. ** َكما َتَعلَّْمنا َفاإِنَّ َحْرَف الِعلَِّة ُيْحَذُف ِمْن اآِخِر الِفْعِل الُمضاِرِع الُمْعَتلِّ ال�
ــَرًة،  ــِة َكْس ــاِء الَمْحذوَف ــكاَن الي ــُع َم ــُه؛ َفَنَض ــي تُقابِلُ ــَة الَّت ــذوِف الَحَرَك ــْرِف الَمْح ــَدَل الَح ــُع َب ** نََض
ــَن  ــُج ِم ــْم َيْن ــوُل: ل ــًة، َفَنق ــِة َضمَّ ــواِو الَمْحذوَف ــكاَن ال ــُع َم ــوِء، َونََض ــِن الّس ــَع َقري ــِش َم ــوُل: ل� َتْم َفَنق

ــُه. ــَم اللّ ــا َقَس ــْرَض بِم ــوُل: لَِت ــًة، َفَنق ــِة َفْتَح ــِف الَمْحذوَف ألِ ــكاَن ال� ــُع َم ــٌد، َونََض ــَن اأَح الُمْعَتدي

التّْدريُب ال�أوَُّل

ِل النَّْفَي اإِلى َنْهٍي، ونُْجري التَّْغييَر الُمناِسَب فيما َياأْتي:  نَُحوِّ

اأ- الُمْؤِمُن ل� َيْخشى في اللِّه لَْوَمَة ل�ئٍِم.
أْرِض ُمْختال�ً. ب- الّصالُِح ل� َيْمشي في ال�

ِكيُّ ل� َيْدنو ِمْن اأْصِدقاِء الّسوِء. ج- الذَّ

التّْدريُب الثّاني

ُح ال�أْفعاَل الُمضارَِعَة الَمْوجوَدَة َبْيَن ال�أْقواِس فيما َياأْتي، َوَنْضِبُط َحَرَكَة اآِخِر ُكلٍّ ِمْنها: نَُصحِّ

١- ل� )َتْرجو( َخْيراً ِمْن ُمناِفٍق.
ُه. ٢-  لِـ )تُْعطي( كلَّ ذي حقٍّ َحقَّ

٣-  لَْم )َيْرضى( الِفدائِّيوَن بَِغْيِر النَّْصِر.



٥٤

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْين بَِخطِّ الرُّ َتْيِن بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ آتي َمرَّ ْعِر ال� نَْكُتُب َبْيَت الشِّ

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       



٥٥

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْين بَِخطِّ الرُّ َتْيِن بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ آتي َمرَّ ْعِر ال� نَْكُتُب َبْيَت الشِّ

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

َتْطبيٌق َعَمِليٌّ َعلى التَّْلخيِص 
آتَِي في ُحدوِد ِستَِّة اأْسُطٍر. ُص الَمْوضوَع ال� نَُلخِّ

داَقُة الصَّ

داَقــُة ِمــَن  ِت الصَّ أْوِفيــاِء! لََقــِد اْشــُتقَّ أْصِدقــاِء ال� داَقــَة! َومــا اأْحَســَن الَحيــاَة َمــَع ال� مــا اأْجَمــَل الصَّ  
لَــُه. َواإِْخلاِصــِه  أخيــِه  ــِه لِ� ديَقْيــِن َيْصــُدُق فــي ُحبِّ َفــُكلُّ واِحــٍد ِمــَن الصَّ ــْدِق؛  الصِّ

ديــِق؛  ــُح اأْن َيكــوَن َصديقــاً؟ َيِجــُب َعَلْينــا اأْن نُْحِســَن اْخِتيــاَر الصَّ َولِكــْن، َهــْل كُلُّ اإِنْســاٍن َيْصلُ  

ديــَق ُعْنــواُن َصديِقــِه، َفَقــْد قــاَل َرســوُل اللـّـِه -َصلـّـى اللـّـُه َعَلْيــِه َوَســلََّم-: "الَمــْرُء َعلــى ديــِن َخليِلــِه  أنَّ الصَّ لِ�
َفْلَيْنُظــْر اأَحُدكُــْم َمــْن ُيخالـِـُل"، َوَقديمــاً قالــوا: قُــْل لــي َمــْن َصديُقــَك اأقُــْل لَــَك َمــْن اأنْــَت. ِلــذا ل� ُبــدَّ لَنــا ِمَن 
ِب بـِـاآداِب الّديــِن، الُمحاِفــِظ َعلــى َشــعائِِر اللـّـِه، اأّمــا اإِذا لَــْم نُْحِســِن  ، الُمَتــاأدِّ ديــِق الّصالـِـِح التَِّقــيِّ اْخِتيــارِ الصَّ
داَقــَة تْنَقِلــُب َعــداَوًة َيــْوَم  ديــِق، َوصاَدْقنــا َمــْن ل� َيخــاُف اللـّـَه َول� َيْلَتــِزُم بَِشــريَعِتِه؛ َفــاإِنَّ هــذِه الصَّ اْخِتيــاَر الصَّ

ــُرف:٦٧( ــى: ﴿r q p o n m l﴾  )الزُّْخ ــاَل َتعال ــِة، ق الِقياَم

ــَل َزلّ�تِــِه،  ٌة غالَِيــٌة، َوَثــْرَوٌة َثميَنــٌة، َيِجــُب اأْن نُحاِفــَظ َعَلْيــِه؛ َفَنَتَحمَّ ديــَق الّصالِــَح ُدرَّ اإِنَّ الصَّ  

غيــَرِة َوالَكبيــَرِة، َحتـّـى ل� نَْفِقــَد َصداَقَتــُه، َيقــوُل  نــا اأْحيانــاً، َول� نُعاتَِبــُه َعلــى الصَّ َونَْعــِذَرُه اإِذا اأْخَطــاأ فــي َحقِّ
ــْرٍد: ــُن ُب ــاُر ب ــاِعُر َبّش الّش

أموِر ُمعاتِبـاً                 َصديَقَك لَْم َتْلَق الَّذي ل� تُعـاتُِبْه اإِذا كُْنَت في كُلِّ اْل�

ًة َوُمـجـانُِبــْه ُه                 ُمـقــاِرُف َذنْـٍب مــرَّ نَـّ َفِعْش واِحداً اأْو ِصْل اأخاَك َفاإِ

ــذي  ــَو الَّ ــقُّ ُه ــُق الَح دي ــٌم َوَعطــاٌء، َفالصَّ ــْذٌل دائِ ــّراِء، َوَب ــّراِء َوالضَّ ــي السَّ ــُة ُمشــاَرَكٌة ف داَق َوالصَّ  

ــلاِص  ــاِت اإِْخ ــْن َعلام ــِه. َوِم ــاُج اإِلَْي ــَن َيْحت ــُه حي ــى َعْن ِة، َول� َيَتَخلّ ــدَّ ــَت الشِّ ــِه َوْق ــواِر َصديِق َيكــوُن بِج

آِخــَرِة.  نْيــا َوال� ديــِق لَِصديِقــِه اأنَّــُه ُيْخِلــُص لَــُه النُّْصــَح، َوُيْرِشــُدُه دائِمــاً اإِلــى مــا َيْنَفُعــُه َوُيفيــُدُه فــي الدُّ الصَّ

؛ لَِتْســَعَد بُِصْحَبِتــِه َوَيْســَعَد بُِصْحَبِتــَك. ديــِق الُمْخِلــِص الَوِفــيِّ َفاْحــِرْص َعلــى الصَّ

   نشاط:  نحضُر فيديو عن معركة الكرامة.

التَّْعبيُر



٥٦

َة زِراَعُة الَوْرِد في َغزَّ الوحدة الرابعة

ال�ْسِتماُع:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )النَّباتاُت اآِكَلُة الَحَشراِت(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

؟ اأْسِئَلٌة:

؟ ُة الَّتي عالََجها النَّصُّ ما الِفْكَرُة العامَّ

ما ال�ْسُم الِعْلِميُّ الَّذي ُيْطَلُق َعلى النَّباتاِت اآِكَلِة الَحَشراِت؟

نَُبيُِّن َسَبَب لُجوِء َبْعِض النَّباتاِت اإِلى اْصِطياِد الَحَشراِت.

نَْذكُُر َثلاَثَة اأنْواٍع ِمَن النَّباتاِت اآِكَلِة الَحَشراِت.

غيَرِة؟ ْلوى بِاْصِطياِد الَحَشراِت َوالطُّيوِر الصَّ َكْيَف َيقوُم نَباُت السَّ

نَُعلُِّل ما َياأْتي:

اأ- َمَنَح اللُّه النَّباتاِت اآِكَلَة الَحَشراِت اأْشكال�ً َواألْواناً زاِهَيًة.

ْلوى ُمَتَدْحِرَجٌة اإِلى الّداِخِل. ْهَرِة في نَباِت السَّ ُة الزَّ ب- ِقمَّ

. روِس الُمْسَتفاَدِة ِمَن النَّصِّ نَْذكُُر اْثَنْيِن ِمَن الدُّ

. نَْقَتِرُح ُعْنواناً اآَخَر لِلنَّصِّ
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــي  ــا ف ــاأَْس بِه ــَبٍة ل� َب ــِهُم بِِنْس ــاً، ُيْس ــَدراً اقِتصاِديّ َة َمْص ــزَّ ــي َغ ــَوْرِد ف ــكُِّل صــاِدراُت ال تَُش
ــْزِء  ــذا الُج ــي ه ــَوْرِد، ف ــُة ال ــا ِزراَع ــي َتْحِملُه ــالَِة الَّت ــِب الرِّس ــى جانِ ، اإِل ــيِّ ــِل الَقْوِم ْخ الدَّ
ــى  ــراِر َعل ْص ِر، َوال�إِ ــذُّ ــي التََّج ــُة بَِمعان َل ــِن. هــِذِه الرِّســالَُة الُمَحمَّ ــِب الَوَط ــي َقْل ــِض ف النّابِ

ــاِة َوالِحصــاِر . ــلاِت َوالُمعان ــَن الَوْي ــِم ِم ْغ ــى الرَّ ــلاٍم، َعل ــٍن َوَس ــاِة بِاأْم الَحي

َة، َومــا َيَتَعلَّــُق بِهــذا  ــْوَء َعلــى ِقطــاِع ِزراَعــِة الــَوْرِد فــي َغــزَّ َوفــي هــذا الَمقــاِل نَُســلُِّط الضَّ
ــُة  ــُة َوالخاِرِجيَّ ــاُت الّداِخِليَّ عوب ، َوالصُّ ــيِّ ــي ال�ْقِتصــاِد الَوَطِن ــُث: َدْوُرُه ف ــْن َحْي الِقطــاِع ِم

ــِرِه. ــُة بَِدْعــِم هــذا الِقطــاِع َوَتطوي ــاُت الَكفيَل آلِّي ُد اْســِتْمراَرُه، َوال� الَّتــي تَُهــدِّ

َة زِراَعُة الَوْرِد في َغزَّ
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الِقراَءُة:

 ، ألَْفُة: التَّقاُرُب النَّْفِسيُّ ال�
. َوال�نِْسجاُم الّروِحيُّ

ُبْؤٌس: َفْقٌر اأْو سوُء حاٍل.

َسراُة ُجنوِدِه: قاَدتُُهْم 
ونُْخَبُتُهْم.

َوالَوْرُد في اأْعلى الُغصوِن َكاأنَُّه      َمِلٌك َتُحفُّ بِِه َسراُة ُجنوِدِه
            )َصِفّي الّديِن الِحلِّّي( 

ْحســاِس، َوِصَلــُة ال�أْلَفــِة َوالَمَحبَّــِة َبْيــَن  الــَوْرُد لَُغــُة الَحيــاِة َوال�إِ

ــُر  ــَوْرِد تُْزِه ــَمِة، َوبِال ــوِب، َوَرســوُل الَبْس ــفيُر الُقل ــَو َس ــاِس، َوُه النّ

ــٍع. ــْؤٍس اأْو َوَج ــَد ُب ــاِة َبْع ــواُن الَحي األْ

اإِلّ�  الِقــَدِم،  ُمْنــُذ  ِفَلْســطيَن  فــي  الــَوْرِد  ِزراَعــُة  ُعِرَفــْت   

ــا  ــِة، اأّم ــِق العامَّ ــِة، َوالَحدائِ ــِة الَمْنِزلِيَّ راَع ــى الزِّ ــَرْت َعل ــا اْقَتَص اأنَّه

َة َعلــى  أْغــراِض التِّجــاَرِة، َفَقــْد ُعِرَفــْت فــي َغــزَّ ِزراَعــُة الــَوْرِد لِ�

ــْرِن الماضــي،  ــَن الَق ــعيِنّياِت ِم ــِة التِّْس ــي بِداَي ــِه الُخصــوِص ف َوْج

َواتََّســَع نِطاقُهــا فــي عــاِم )١٩٩٨م( اإِْذ َوَصَلــْت اإِلــى اأْكَثــَر ِمــْن ِمَئــِة 

ُر بَِنْحــِو األْــٍف َوِمَئَتــْي دونـُـٍم، ُمْعَظُمهــا  َمْشــروٍع َعلــى ِمســاَحٍة تَُقــدَّ

َيَتَركَّــُز فــي َبْيــَت ل�هيــا فــي اأْقصــى َشــماِل الِقطــاِع، َوَكذلـِـَك فــي 

ــداُل  ــَوْرِد؛ اْعِت ــِة ال ــى ِزراَع ــْد ســاَعَد َعل ــِه، َوَق ــٍح اأْقصــى َجنوبِ َرَف

ــِه الّســاِحِليَُّة الُمناِســَبُة.  ــِه، َواأراضي ــُة تُْرَبِت َة، َونَْوِعيَّ ــزَّ َجــوِّ ِقطــاِع َغ

أمِّ( فــي  ــَتلاِت ال� أْصِليَّــِة )الشَّ َتْبــَداأ ِزراَعــُة َشــَتلاِت الــَوْرِد ال�  

ــَتلاُت  كُلٍّ ِمــْن: هولَْنــدا، َواإيطالْيــا، َواألْمانْيــا، ثُــمَّ تُْنَقــُل هــِذِه الشَّ

ــٍة،  َة، َحْيــُث تُــْزَرُع ُهنــاَك فــي َدفيئــاٍت خاصَّ اإِلــى ِقطــاِع َغــزَّ

َوَتْســَتْغِرُق ِزراَعُتهــا َوَقْطُفهــا اأَحــَد َعَشــَر َشــْهراً.

ــٍص، َوَبْعــَد  ــُم الــُوروُد َبْعــَد َقْطِفهــا بَِمْحلــوٍل ُمَخصَّ تَُعقَّ  

ــا بَِوســاَطِة  ــَل نَْقِله ــِن، َقْب َة َيْوَمْي ــدَّ ــي َثّلاجــاٍت ُم ــُظ ف ــَك تُْحَف ذلِ

ــى  ــَظ َعل ــْي تُحاِف َدٍة؛ َك ــرِّ ــٍة ُمَب َدٍة بُِغْرَف ــَزوَّ ــٍة َوُم َص شــاِحناٍت ُمَخصَّ
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الُمْســَتْوِرِد،  الَبَلــِد  اإِلــى  ُوصولِهــا  حيــِن  اإِلــى  ْهــَرِة،  الزَّ نَضــاَرِة 

َوتَُكلِّــُف ِزراَعــُة دونـُـِم الــَوْرِد الواِحــِد َخْمَســَة اآل�ِف دينــاٍر َتْقريبــاً، 

ــُة  راِعيَّ أْرُض الزِّ يــاَدِة فــي حــاِل َتَعرََّضــِت ال� ــحاً لِلزِّ ْقــُم ُمَرشَّ َوَيْبقــى الرَّ

ــَتلاِت، َوَيْحتــاُج  ِبَئــٍة، اأْو لَِعواِمــِل َطْقــٍس َغْيــِر ُمناِســَبٍة لِلشَّ أْو لِ�

دونُــُم الــَوْرِد الواِحــِد َيْوِمّيــاً اأْرَبَعــَة اأْكــواٍب ِمــَن الِميــاِه الَعْذَبــِة. 

ــا زاِرعــو  ــي َيَتَكبَُّده ــِة الَّت ــِف الباِهَظ ــَن التَّكالي ــِم ِم ْغ َوبِالرَّ  

ــِة فــي  راِعيَّــِة الُمِهمَّ نْتاجيَّــِة الزِّ الــَوْرِد، اإِلّ� اأنَّــُه َيَظــلُّ ِمــَن الَمــواِرِد ال�إِ

ــوَن دول�ٍر  ــٍة َوِعْشــريَن ِمْلي ــْي َخْمَس ــِهُم بَِحوالَ َة؛ اإِْذ ُيْس ــزَّ ِقطــاِع َغ

، َوَيْبلُــُغ َعــَدُد الُعّمــاِل الَّذيــَن َيْعَملــوَن  ْخــِل الَقْوِمــيِّ َســَنِويّاً ِمــَن الدَّ

هــوِر اأْرَبَعــَة اآل�ٍف َوَخْمِســِمَئِة عاِمــٍل. فــي اإنْتــاِج الزُّ

ــَنواٍت ســابَِقٍة نَجاحــاً  ــي َس ــَوْرِد ف ــُة ال ــِهَدْت ِزراَع ــْد َش لََق  

أوروبِيَّــِة، َحْيــُث كاَن ِقطــاُع  أْســواِق ال� َكبيــراً، َبْعــَد ُوصولِهــا اإِلــى ال�

ُر َحوالَــْي ِســتّيَن ِمْليــوَن َزْهــَرٍة َســَنِويّاً اإِلــى اأوروبـّـا، لِكنَّهــا  َة ُيَصــدِّ َغــزَّ

يــاِت الَّتــي  لَــْم َتــُدْم َطويــلاً اإِْذ َســْرعاَن مــا َذُبَلــْت اأمــاَم التََّحدِّ

ــُة اإِلــى اأْن اأْصَبَحــْت  يَّ واَجَهــِت الُمزاِرعيــَن، َفَتراَجَعــْت هــِذِه الَكمِّ

ل� َتَتجــاَوُز اأْرَبَعــَة َملاييــِن َزْهــَرٍة فــي العــاِم )٢٠١٢م(. َوُيــْزَرُع 

ــْن هــِذِه  هــوِر، َوِم ــَن الزُّ ــٍف ِم ــِة ِصْن ــْن ِمَئ ــُر ِم َة اأْكَث ــزَّ فــي ِقطــاِع َغ

أْصنــاِف: اللُّونْــدا َوالجــوِريُّ َوالُقَرنُْفــُل، َوتُبــاُع َجميُعهــا فــي  ال�

الّســوِق الَمَحلِّيَّــِة. 

ــَن الِفَلْســطيِنيّيَن-  ــْم ِم َة -َكَغْيِرِه ــزَّ ُيواِجــُه ُســكّاُن ِقطــاِع َغ  

ْهيونـِـيُّ اأســاَس  َعَقبــاٍت َوُصعوبــاٍت َكثيــَرًة، َوُيَمثِّــُل ال�ْحِتــلاُل الصِّ

ــَوْرِد،  ــِة ال ــى ِزراَع ــَك َعل ــُر ذلِ ــَس اأَث ــِد انَْعَك ــاِت، َوَق عوب هــِذِه الصُّ

أْرِض الَمْزروَعــِة بِــِه لَِتِصــَل اإِلــى اأَقــلَّ ِمــْن  َوَتْقليــِص ِمســاَحِة ال�

ــٌه لِلّســوِق الَمَحلِّيَِّة الَّتي َتْســَتْوِعُب  َخْمســيَن ُدونُمــاً، ُمْعَظُمهــا ُمَوجَّ

اأْوبَِئٌة: اأْمراٌض.

َتها. ُل َمَشقَّ َيَتَكبَُّدها: يَتَحمَّ
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َســَنِويّاً اأَقــلَّ ِمــْن نِْصــِف ِمْليــوِن َزْهــَرٍة، َعــلاَوًة َعلــى ُصعوَبــِة َتْصديــِر الَمْحصــوِل اإِلــى الخــاِرِج، نَتيَجــَة 

أْمــُر الَّــذي  ــِد فــي اإِْجــراءاِت التَّْصديــِر؛ ال� َة، َوالتَّباُطــِؤ الُمَتَعمَّ ِسياَســِة ال�ْحِتــلاِل فــي ِحصــاِر ِقطــاِع َغــزَّ

َكبَّــَد ُمزاِرعــي الــَوْرِد َخســائَِر مالِيَّــًة فاِدَحــًة؛ َوَدَفــَع بَِعــَدٍد َكبيــٍر ِمْنُهــْم اإِلــى التََّوقُّــِف َعــْن ِزراَعــِة الــَوْرِد، 

ــْم َيقــوُل: ــزاِرَع لِلَخْضــراواِت، َولِســاُن حالِِه ــى َم ــْم اإِل ــِل اأراضيِه َوَتْحوي

اإِنّا نُِحبُّ الَوْرَد، لِكنّا نُِحبُّ الَقْمَح اأْكَثر

نابَِل ِمْنُه اأْطَهر.          )محمود درويش( َونُِحبُّ ِعْطَر الَوْرِد، لِكنَّ السَّ

ــلاُل،  ــُة الَّتــي َيِشــنُّها ال�ْحِت ــَوْرِد: الُحــروُب الُمَتعاِقَب ــَة ال عوبــاِت الَّتــي تُواِجــُه ِزراَع ــَن الصُّ َوِم  

ــًة  أراضــي الُمزاِرعيــَن َوَتْخريِبهــا، َوَهــْدٍم لِلُبيــوِت الِبلاْســتيِكيَِّة، خاصَّ َومــا ُيصاِحُبهــا ِمــْن َتْجريــٍف لِ�

ــِة  يَّ ــُذِب َكمِّ ــى َتَذْب ــًة اإِل ــَوْرِد، اإِضاَف ــُة ال ــُز فيِهمــا ِزراَع ــِن َتَتَركَّ ــَت ل�ْهيــا، اللََّتْي ــٍح َوَبْي ــي َرَف فــي َمْنِطَقَت

ــَرِر بَِمْحصــوِل الــَوْرِد، ِمــْن  ْت اإِلــى اإِلْحــاِق الضَّ قيــِع. هــِذِه الَعواِمــُل َوَغْيُرهــا اأدَّ أْمطــاِر َوَمْوجــاِت الصَّ ال�

ــْوَدُة الَمْحصــوِل. ــاِج َوَج نْت ــُة ال�إِ يَّ ــُث َكمِّ َحْي

ُع  ــجِّ ــا، َوُيَش ــْن َيْحَتِضُنه ــْد َم ــْم َتِج ــَوْرِد اإِذا لَ ــِة ال ــراِض ِزراَع ــَن انِْق ــِة ِم راَع ُر ِوزاَرُة الزِّ ــذِّ َوتَُح  

ْغــِم ِمــْن َتْشــديِد ال�ْحِتــلاِل ِخناَقــُه َعلــى  َة، َوبِالرَّ الُمزاِرعيــَن َوَيْدَعُمُهــْم فــي حــاِل ِحصــاِر ِقطــاِع َغــزَّ

ــِع  ــَن التََّمتُّ ــَن ِم ــُوروِد، اأْو ِحْرمــاِن الُمحاَصري ــِر هــِذِه ال ــِق َعبي ــْن َخْن ــَن ِم ــْن َيَتَمكَّ ــُه لَ نَّ َة َفاإِ ــزَّ ِقطــاِع َغ

ـِة َمعانيهــا. بَِجمالِهــا َوِرقَـّ

ْغــِم ِمــَن الِجــراِح، َتْبقــى نََســَمُة الَبْحــِر الَعليَلــُة َتْنُشــُر  َة َيَتعانَــُق الــَوْرُد َوالَحــْرُب، َوبِالرَّ فــي َغــزَّ  

ــِة اأْن َتْقَطــَع ِشــْرياَن  ْهيونِيَّ ــِة الَبْطــِش الصِّ آ لَ أَمــِل، َول� ُيْمِكــُن لِ� ــِم َوال� ألَ فــي َســمائِها َعَبقــاً ُمَشــبَّعاً بِال�

هــوِر لِلعالَــِم،  الــَوْرِد الُمَتَدفِّــَق فيهــا، اأَمــلاً َوُحّبــاً فــي َحيــاٍة اأْفَضــَل، َحتـّـى لَــْو َتَوقََّفــْت َعــْن َتْصديــِر الزُّ

ــا.  ــَتْقَبِل اأْطفالِه ــبابِها، َوُمْس ــوِس َش ــَهدائِها، َونُف ــاِض ُش ــي ِري ــُه ف َفَيْكفيهــا اأْن َتْزَرَع

راَعِة الِفَلْسطيِنيَِّة، بَِتَصرٍُّف( حاَفِة، اإِْصداراُت ِوزاَرِة الزِّ راَعُة في الصَّ )الزِّ



٦١

الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َواإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نََضُع اإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

)       ( اأ - ُعِرَفْت زِراَعُة الَوْرِد في ِفَلْسطيَن ُمْنُذ الِقَدمِ.              

ب - َتْسَتْوِعُب الّسوُق الَمَحلِّيَُّة في ِقطاِع َغزََّة َخْمَسَة َملاييَن َزْهَرٍة َسَنِويّاً.      )       (

ج- اتََّسَع نِطاُق زِراَعِة الَوْرِد في نِهاَيِة التِّْسعيِنّياِت ِمَن الَقْرِن الماضي.       )       (

د-   َصدََّر ِقطاُع الَوْرِد في َمْوِسمِ اْزِدهارِهِ اإِلى ُدَوِل اأوروبّا اأْكَثَر ِمْن َخْمسيَن ِمْليوَن َزْهَرةٍ َسَنِويّاً. )          ( 

َة بَِسَبِب ِقلَِّة الِمياِه.                    )        ( هـ- َتَقلََّصْت ِمساَحُة ِزراَعِة الَوْرِد في ِقطاِع َغزَّ

أْغراِض التِّجاَرِة؟ َة لِ� ٢- َمتى ُعِرَفْت ِزراَعُة الَوْرِد في ِقطاِع َغزَّ

َة. ٣- نَُبيُِّن اأماِكَن َتَركُِّز ِزراَعِة الَوْرِد في ِقطاِع َغزَّ

َة في َمْوِسِم اْزِدهاِرها؟ َقْتُه ِزراَعُة الَوْرِد في ِقطاِع َغزَّ يُّ الَّذي َحقَّ ٤- ما العائُِد المادِّ

َة اإِلى ُدَوِل اأوروبّا. ٥-  نَْذكُُر الَمراِحَل الَّتي َتُمرُّ بِها َعَمِليَُّة َتْصديِر الَوْرِد ِمْن َغزَّ

َة. ُد اأْرَبَعَة ُمعيقاٍت لِِزراَعِة الَوْرِد في ِقطاِع َغزَّ ٦- نَُعدِّ

٧- نَُعلُِّل ما َياأْتي:

اأ - نَجاَح زِراَعِة الَوْرِد في َغزََّة.

ٍة. ب - زِراَعَة اأْشتاِل الَوْرِد في َدفيئاٍت خاصَّ

أْزهارِ في ُغَرٍف ُمَبرَِّدٍة ِعْنَد نَْقِلها. ج-  ِحْفَظ ال�

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل
١- نَُبيُِّن َدل�لَة كُلٍّ ِمّما َياأْتي: 

اأ - لَْن َيَتَمكََّن ال�ْحِتلاُل ِمْن َخْنِق َعبيِر هِذِه الُوروِد.

ب - َيْكفي اأْن تُْزَرَع الُوروُد في رِياِض ُشَهدائِها، َونُفوِس َشبابِها، َوُمْسَتْقَبِل اأْطفالِها.

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٢- نَُوضِّ

اأ - َوالَوْرُد في اأْعلى الُغصوِن َكاأنَّهُ      َمِلٌك َتُحفُّ بِِه َسراُة ُجنوِدِه               )َصِفّي الّديِن الِحلِّّي(



٦٢

ب -  الَوْرُد َسفيُر الُقلوِب، َوَرسوُل الَبْسَمِة.

َة. عوباِت الَّتي تُعيُق ِزراَعَة الَوْرِد في ِقطاِع َغزَّ ٣- نَْقَتِرُح ُحلول�ً لُِمواَجَهِة الصُّ

ُح الَعلاَقَة َبْيَن الُوروِد َوَتْخفيِف التََّوتُِّر ِعْنَد َكثيٍر ِمَن النّاِس. ٤- نَُوضِّ

الـلُّـَغـُة

١- نَُفرُِّق في الَمْعنى بيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:
اأ- َكبََّد ال�ْحِتلاُل ُمزاِرعي الُوروِد َخسائَِر فاِدَحًة.

ماِء.  ْمُس في َكِبِد السَّ ب- َتْسَطُع الشَّ

آتَِيِة: ٢- نَْذكُُر َجْمَع كُلِّ ُمْفَرٍد ِمَن الُمْفَرداِت ال�

    َرسوٌل،  ُسْنُبَلٌة،  ِشْرياٌن.
 

 
الَقواِعُد

الُمْبَتَداأ َوالَخَبُر

ال�أْمِثَلُة

الَمْجموَعُة )اأ(

١- الَوْرُد لَُغُة الَحياِة.
)عبد اللطيف عقل( أَزُل.     َن ال� أْرِض ُمْنُذ َتَكوَّ ٢- اأنا َجْذٌر ُيناغي ُعْمَق هذي ال�

الَمْجموَعُة )ب(

١- ِشْرياُن الَوْرِد ُمَتَدفٌِّق فينا اأَملاً َوُحّباً.
ُر ِمَن انِْقراِض ِزراَعِة الَوْرِد. راَعِة تَُحذِّ ٢- ِوزاَرُة الزِّ

٣- ِفَلْسطيُن َهواُؤها ِعْطٌر، َوتُراُبها تِْبٌر. 
َغِر َكالنَّْقِش في الَحَجِر. ٤- الِعْلُم في الصِّ

يوِف. ٥- النَّْصُر َتْحَت ِظلاِل السُّ
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َنـَتــاأمَّـُل

أولــى  أولــى، نُلاِحــُظ اأنَّهــا ُجَمــٌل اْســميٌَّة، َفَقــْد َبــَداأِت الُجْمَلــُة ال� ْلنــا اأْمِثَلــَة الَمْجموَعــِة ال� اإِذا َتاأمَّ  
ــيٌّ  ــٌر ُمْنَفِصــٌل َمْبِن ــَو َضمي ــا( َوُه ــَداأْت بـــِ )اأن ــِة َب ــِة الثَّاني ــَرٌب، وفــي الُجْمَل ــَو اْســٌم ُمْع ــَوْرُد( َوُه ــِة )ال بَِكِلَم

َيقــوُم َمقــاَم ال�ْســِم، وتَُســّمى الَكِلَمــُة الَّتــي َتْبــَداأ بِهــا الُجْمَلــُة ال�ْســميَُّة: ُمْبَتــَداأً، َوَيكــوُن َمْرفوًعــا دائِمــاً، 

ــٍع. ــلِّ َرْف ــي َمَح ــاً ف اأْو َمْبِنّي

أولــى  َوفــي الُجْمَلــِة ُرْكــٌن اآَخــُر ُيْخِبــُر َعــِن الُمْبَتــَداأِ َوُيلازُِمــُه، َوُيَســّمى الَخَبــَر، َوُهــَو فــي الُجْمَلــِة ال�  
دائِمــاً. َمْرفوًعــا  َيكــوُن  والَخَبــُر  )َجــْذٌر(،  الثّانَِيــِة  َوفــي  )لَُغــُة(، 

ْلنــا اأْمِثَلــَة الَمْجموَعــِة الثّانَِيــِة، نَِجــُد اأنَّهــا َبــَداأْت بِالُمْبَتــداآِت: )ِشــْرياُن، ِوزاَرُة، ِفَلْســطيُن،  واإِذا َتاأمَّ  
ــماً  ــى اْس أول ــِة ال� ــي الُجْمَل ــُر ف ــي: جــاَء الَخَب ــا َياأْت ــُد م ــِر كلٍّ مْنهــا نَْج ــِد َخَب ــَد َتْحدي ــُر( وِعْن ــُم، النَّْص الِعْل
ُن ِمــَن الِفْعــِل الُمضــارِِع  ُر(، َتَتَكــوَّ ــًة )تَُحــذِّ ُمْفــَرداً، وهــو )ُمَتَدفِّــٌق(، َوفــي الُجْمَلــِة الثّانَِيــِة جــاَء ُجْمَلــًة ِفْعِليَّ
ــِة  ــِة الثّالَِث ــر. َوفــي الُجْمَل ــِع َخَب ــُة فــي َمَحــلِّ َرْف ــُة الِفْعِليَّ ميــُر الُمْســَتِتُر )ِهــَي(، َوالُجْمَل ــُه الضَّ ُر، َوفاِعلُ تَُحــذِّ
ُن ِمــَن الُمْبَتــَداأِ الثّاني)َهــواُء(، وَخَبــِرِه )ِعْطــٌر(، والُجْمَلــُة  جــاَء الَخَبــُر ُجْمَلــًة اْســميًَّة )َهواُؤهــا ِعْطــٌر(، َوَتَتَكــوَّ
ِل. وفــي الُجْمَلــِة الّرابَِعــِة الَخَبــُر ُهــَو ِشــْبُه الُجْمَلــِة  أوَّ ال�ْســِميَُّة )َهواُؤهــا ِعْطــٌر( فــي َمَحــلِّ َرْفــِع َخَبــِر الُمْبَتــَداأِ ال�
ــٌة ِمــْن َحــْرِف الَجــرِّ )الــكاف( َوال�ْســِم الَمْجــرورِ )النَّْقــِش(، َوِشــْبُه الُجْمَلــِة ِمــَن  نَ )كالنَّْقــِش(، َوِهــَي ُمَكوَّ
الجــارِ َوالَمْجــرورِ، فــي َمَحــلِّ َرْفــِع َخَبــِر الُمْبَتــَداأِ، َوفــي الُجْمَلــِة الخاِمَســِة، الَخَبــُر ُهــَو )َتْحــَت ِظــلاِل(، َوُهَو 
ــِة فــي َمَحــلِّ َرفــِع َخَبــِر الُمْبَتــَداأِ. ــْرِف )َتْحــَت(، َوالُمضــاِف اإِلَْيــِه، َوِشــْبُه الُجْمَلــِة الظَّْرِفيَّ ٌن ِمــَن الظَّ ُمَكــوَّ

ــَة َوال�ْســِميََّة( تْشــَتِمُل َعلــى رابـِـٍط، يْربُِطهــا بِالُمْبَتــَداأِ،  نُلاِحــُظ اأنَّ الُجْمَلــَة الواِقَعــَة َخَبــراً، )الِفْعِليَّ  
ميــُر الُمْســَتِتُر )ِهــَي(، َوفــي الُجْمَلــِة ال�ْســِميَِّة )َهواُؤهــا ِعْطــٌر(،  ُر( الضَّ ــِة )تَُحــذِّ َوُهــَو فــي الُجْمَلــِة الِفْعِليَّ

ــاُء(. ــَو )اله ــواُء(، َوُه ــَداأِ )َه ــُل بِالُمْبَت ــُر الُمتَِّص مي الضَّ

َنْسَتْنِتُج

١- الُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة َتَتَكوَُّن ِمْن ُرْكَنْيِن اأساِسيَّْيِن، ُهما الُمْبَتَداأ والَخَبُر.

ــاُر  ــَل: )النّ ــًا ِمْث ــوُن ُمْعَرب ــٍة(، َوَيك ــْبَه ُجْمَل ــًة َول� ِش ــَردًا، )ل� ُجْمَل ــمًا ُمْف ــَداأ اْس ــي الُمْبَت ٢- َياأْت
ــاً ِمْثــَل: )هــِذِه َقْرَيــٌةِ واِدَعــٌة، اأنُْتمــا  ُمْشــَتِعَلٌة، الّســائِحاِن زارا َمديَنــَة الَخليــِل، الُمْؤِمنــوَن ُمتَِّحــدوَن(، اأْو َمْبِنيَّ

ْبــداِع(.   فائِــزاِن بِجائِــَزِة ال�إِ
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أَمــُل ِعقــٌد فــي ِرقــاِب الُمَتفائِليــَن(، اأْو  ٣- َياأْتــي الَخَبــُر َعلــى ُصــَورٍ، َفَيكــوُن اْســمًا ُمْفــَردًا ِمْثــَل: )ال�

ــٍة  ــْبَه ُجْمَل ــٌن(، اأْو ِش ــا َحزي ــا ُبْرتُقالُه ــَل: )ياف ــِميًَّة ِمْث ــًة اْس ــَل: )الَحــقُّ َيْنَتِصــُر(، اأْو ُجْمَل ــًة ِمْث ــًة ِفْعِليَّ ُجْمَل

ــِة(. ِمْثــَل: )الُمْتَعــُة َبْعــَد التََّعــِب(، َو)النَّعيــُم فــي الَجنَّ

َنماِذُج ُمْعَرَبٌة:

ُر َقليُلُه َكثيٌر. ١- الشَّ

ُة الظّاِهَرُة على اآِخِرِه. مَّ ٌل، َمْرفوٌع َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ ُر: ُمْبَتَداأٌ اأوَّ الشَّ
ُة الظّاِهَرُة على اآِخِرِه. َوُهَو ُمضاٌف. مَّ َقليُلُه: ُمْبَتَداأٌ ثاٍن، َمْرفوٌع َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

ِم، في َمَحلِّ َجرِّ ُمضاٍف اإِلَْيِه. الهاُء: َضميٌر ُمتَِّصٌل َمْبِنيٌّ َعلى الضَّ
ُة الظّاِهَرُة على اآِخِرِه. مَّ َكثيٌر: َخَبُر الُمْبَتَداأِ الثّاني، َمْرفوٌع َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

ِل. أوَّ والُجْمَلُة ال�ْسميَُّة )َقليلُُه َكثيٌر( في َمَحلِّ َرْفِع َخَبِر الُمْبَتَداأِ ال�

أَمَل َوَيْرَحلوَن. ٢- هُؤل�ِء َيْزرَعوَن ال�

هُؤل�ِء: اْسُم اإِشاَرٍة َمْبِنيٌّ على الَكْسِر في َمَحلِّ َرْفِع ُمْبَتَداأٍ.

أْفعــاِل الَخْمَســِة، والــواُو: َضميٌر  أنَّــُه ِمــَن ال� َيْزرَعــوَن: ِفْعــٌل ُمضــارٌِع َمْرفــوٌع، َوَعلاَمــُة َرْفِعــِه ثُبــوُت النُّــوِن؛ ل�

ُمتَِّصــٌل، َمْبنــِيٌّ علــى الّســكوِن، فــي َمَحــلِّ َرْفــِع فاِعــٍل، والُجْمَلــُة الِفْعِليَّــُة فــي َمَحــلِّ َرْفــِع َخَبــِر الُمْبَتــَداأِ.

َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ديَن ُرْكَنْيها: نْسَتْخِرُج الُجَمَل ال�ْسميََّة ِمَن النَّصِّ ال�آتي، ُمَحدِّ

أديــُب َيْظَهــُر َتَفــرُُّدُه ُمْنــُذ نَْشــاأتِِه، عالَــٌم خــاصٌّ َيعيــُش داِخَلــُه، كُلَّمــا اأراَد ال�ْســِتْقراَر فيــِه َتَعــرََّض  ال�  

أْيــدي الَقِويَّــِة الَّتــي َتْســَحُبُه نَْحــَو عالَِم الَبَشــِر. َحياتُُه ِصــراٌع َرهيٌب  نْــكارِ، وقوبـِـَل بِِتْلــَك ال� لَِمْوجــاٍت ِمــَن ال�إِ
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َبْيــَن عالَــٍم َيــرى فيــه نَْفَســُه، واآَخــَر َيــراُه فيــه النـّـاُس. َيَظــلُّ َيَتلــّوى َتْحــَت ِمْطَرَقــِة ِفْكــِرِه، َوَســْنداِن ِفْكِرِهــم، 

أْطــوارِ. نَهاُرُهــْم بِاللَّيــِل، َولَْيلُُهــْم َتْحــَت اأنْــوارِ النَّهــارِ.        )الُمَؤلِّفــوَن( أَدبــاُء َغريبــو ال� ثُــمَّ َياأْتــي َمــْن َيقــوُل: ال�

التَّْدريُب الثّاني:

َنْسَتْخِرُج الَخَبَر ِمَن الُجَمِل ال�آ تَِيِة، َونَُبيُِّن َنوَْعُه:

١- قاَل َتعالى: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ېې﴾               )الرَّْعد:٢٦(
٢- الَقْلُب َشْوقُُه دائٌِم لُِتراِب الُقْدِس.

ْيِن. ٣- الحاسوُب ِسلاٌح ذو َحدَّ

واِء، اإِْن اأْقَلْلَت ِمْنُه نََفَع، َواإِْن اأْكَثْرَت ِمْنُه َقَتَل.              )َعْمرو بُن العاِص( ٤- الَكلاُم َكالدَّ

٥- َواأنِْت َوِفيٌَّة َكالَقْمِح 

    َسماداً حيَن نَْزَرُعها

    َواأنِْت َكَنْخَلٍة في الباِل،

    ما انَْكَسَرْت لِعاِصَفٍة َوَحطّاِب 

    َوما َجّزْت َضفائَِرها... ُوحوُش البيِد َوالغاِب.                      )َمْحمود َدْرويش(

التَّْدريُب الثّالُِث:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

١-قاَل َتعالى: ﴿ہ ھ ھ ھھ﴾                             )النور:٣٥(

٢- الظُّْلُم َمْرَتُعُه َوخيٌم.

ْجعاِن        ُهَو اأوٌَّل َوْهَي الَمَحلُّ الثّاني          )المتنبي( اأُْي َقْبَل َشجاَعِة الشُّ ٣- الرَّ
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الَبلاَغُة

الُمقاَبَلُة
ال�أْمِثَلُة:

١- قاَل َتعالى: ﴿] \ [ ^ _ ` b a﴾         )التّْوَبة:٨٢(
٢- ِسياَسُة ال�ْحِتلاِل ل� ُيْرجى َخْيُرها، َول� ُيْؤَمُن َشرُّها.

٣- لِساُن حاِل زاِرعي الَوْرِد َيقوُل: ل� َياأَْس َمَع الَحياِة، َول� َحياَة َمَع الَياأِْس.
ديَق       َواإِّما َمماٌت ُيغيُظ الِعدا          )َعْبُد الرَّحيم َمْحمود( ّما َحياٌة َتُسرُّ الصَّ ٤- َفاإِ

ــُن َمْعَنَيْيــِن ُمَتقابَِلْيــِن، فــي كُلٍّ ِمْنُهمــا اأْكَثــُر ِمــْن  أْمِثَلــَة الســابَِقَة َوَجْدنــا كُلَّ ِمثــاٍل َيَتَضمَّ ْلنــا ال� اإِذا َتاأمَّ  
ِل ُهنــاَك َمْعَنيــاِن ُهمــا  أوَّ لَْفــٍظ، ِولـِـُكلِّ لَْفــٍظ نَقيُضــُه فــي الُجْمَلــِة الُمقابَِلــِة َعلــى التَّْرتيــِب، َففــي الِمثــاِل ال�
)َفْلَيْضَحكــوا، َقليــلاً( ثُــمَّ َياأتــي مــا ُيقابـِـُل كُّلاً ِمْنُهمــا َعلــى التَّْرتيــِب، َفَكِلَمــُة )َيْضَحكــوا( تُقابِلُهــا َكِلَمــُة 
)َيْبكــوا(، َوَكِلَمــُة )َقليــلاً( تُقابِلُهــا َكِلَمــُة )َكثيــراً(، َوبِهــذا َتكــوُن الُمقاَبَلــُة ُهنــا َبْيــَن حالَْيــِن اأْو َمْعَنَيْيــِن؛ 
َي هــذا التَّضــاُد  آَيــُة الَكريَمــُة َبْيــَن حــاِل َمــْن َيْضَحــُك َقليــلاً، َوحــاِل َمــْن َيْبكــي َكثيــراً، َوُســمِّ اإْذ قاَبَلــِت ال�

ألْفــاِظ. أنَّــُه َجــرى َبْيــَن َمْجموَعَتْيــِن اأْو ِفَئَتْيــِن ِمــَن ال� ُمقاَبَلــًة؛ لِ�

ياَســِة الَّتــي ل� ُيْؤَمــُن  ياَســِة الَّتــي ل� ُيْرجــى َخْيُرهــا، َوالسِّ َوفــي الِمثــاِل الثّانــي ُهنــاَك ُمقاَبَلــٌة َبْيــَن السِّ  
َشــرُّها، َوَكذلـِـَك فــي الِمثــاِل الثّالـِـِث ُهنــاَك ُمقاَبَلــٌة َبْيــَن َعــَدمِ الَيــاأِْس َمــَع الَحيــاِة، َوَعــَدِم الَحيــاِة َمــَع الَيــاأِْس، 

ديــَق، َوالَممــاِت الّــذي ُيغيــُظ الِعــدا.    ــاِة الَّتــي َتُســرُّ الصَّ ــَن الَحي ــَل الّشــاِعُر َبْي ــِع قاَب َوفــي الِمثــاِل الّرابِ

َنْسَتْنِتُج

ــُق  ــُل: ل� َيلي ــِب، ِمث ــى التَّْرتي ــَك َعل ــُل ذلِ ــا ُيقابِ ــى بِم ــمَّ ُيْؤت ــَر، ثُ ــِن اأْو اأْكَث ــى بَِمْعَنَيْي ــُة: اأْن ُيْؤت الُمقاَبَل
ــْخِص اأْن ُيْعِطــَي الَبعيــَد َوَيمَنــَع الَقريــَب. بالشَّ

َتْدريٌب:

ُح الُمقاَبَلَة فيما َياأْتي:-  نَُوضِّ

)البحتري( ١- َفاإِذا حاَربوا اأَذلّوا َعزيزاً   واإِذا سالَموا اأَعّزوا َذليلا     
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٢- الرِّجاُل َتْكثُُر ِعْنَد الَفَزِع، َوَتِقلُّ ِعْنَد الطََّمِع.
٣- َكْدُر الَجماَعِة َخْيٌر ِمْن َصْفِو الُفْرَقِة.

ُه َوزانَُه، َوَمْن َوَعَظُه َعلانَِيًة، َفَقْد ساَءُه َوشانَُه. ٤- َمْن َوَعَظ اأخاُه ِسّراً، َفَقْد َسرَّ
ْفلاَس بِالرَُّجِل.        )اأبو ُدل�َمة( نْيا اإِذا اْجَتَمعا      َواأْقَبَح الُكْفَر َوال�إِ ٥- ما اأْحَسَن الّديَن َوالدُّ

ْملاُء ال�إِ

: ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُمَعلِِّم.  اإِْملاٌء اْخِتباِريٌّ

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن بَِخطِّ الرُّ َتْيِن بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ آتَِي َمرَّ نَْكُتُب الَبْيَت ال�

                                                                                                    

                                                                                                        

                                                                                                    

                                                                                                        

)صفّي الّدين الحلّّي(

.
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التَّْعبيُر

ــْرِد َمــٌة َنَظِريَّــٌة َعــِن السَّ ُمَقدِّ

غــاُر َوالِكبــاُر،  أَدِب، لَــُه َجمــاٌل َوفيــِه ُمْتَعــٌة، َوُيْشــَغُف بِــِه الصِّ ــُة الَقصيــَرُة نَــْوٌع ِمــَن ال� الِقصَّ  
َمْســموٌع. اأْو  َمْقــروٌء  اأَدٌب  ــُة  َوالِقصَّ

ــِة الَّتــي تُْشــِبُه التَّْصميــَم فــي النَّســيِج، اإِضاَفــًة  هــا: ِفْكــَرُة الِقصَّ ــُة ِمــْن َعناِصــَر، اأَهمُّ ُن الِقصَّ وَتَتكــوَّ  
ــي  ــِة الَّت ــِر الِقصَّ ــِة َعناِص ، وَبَقيَّ ــِة َوالَحــلِّ ــَدِث َوالَحْبَك ــا، َوالَح ــِة َوَمكانِه ــاِن الِقصَّ ــخوِص، َوَزم ــى الشُّ اإِل

ــا. ــاُبِكها َوَتراُبِطه ــي َتش ــوَط النَّســيِج ف ــِبُه ُخي تُْش

. َمُة، َوالُعْقَدُة، َوالَحلُّ ُة في َثلاِث َمراِحَل ِهَي: الُمَقدِّ تُصاُغ الِقصَّ  
ــِة، َوِهــَي الَمْدَخــُل الَّــذي ُيْشــِعُر الُمَتَلّقــَي بِمــا َســَياأْتي  َمــُة َتْمهيــٌد َقصيــٌر لِْلِفْكــَرِة الَّتــي فــي الِقصَّ َفالُمَقدِّ
ُر ثُــمَّ َتِصــُل اإِلــى لَحَظــِة الُعْقــَدِة، َوَتْحتــاُج اإِلــى َحــلٍّ َيكــوُن  أْحــداُث الَّتــي َتَتــاأزَُّم وَتَتَطــوَّ َبْعــَدُه، ثُــمَّ َتليــِه ال�
، ثُــمَّ َيجيُء  ْهنــيِّ ــِة نَشــاِطِه الذِّ نِهاَيــًة لَهــا. َيِصــُل الُمَتَلّقــي اأْثنــاَء ِقــراَءِة اأْحــداِث الُعْقــَدِة اأْو َســماِعها اإِلــى ِقمَّ

الَحــلُّ َفَيْشــُعُر الُمَتَلّقــي بِالّراَحــِة.

ــُة َتْحتــاُج اإِلــى اأْســلوٍب، َيْجــري ِمــْن ِخلالـِـِه اإيصــاُل الِفْكــَرِة اإِلــى ِذْهــِن الُمَتَلّقــي بَِطريَقــٍة  َوالِقصَّ  
ــْرَد. ُمَتَسْلِســَلٍة َوشــائَِقٍة، َوهــذا مــا نَُســّميِه السَّ

َوِمَن الَقواِعِد ال�أساِسيَِّة الَّتي َيِجُب اأْن ُيراِعَيها الّساِرُد:
ِة. ١- اْخِتياُر الِقصَّ

ِة َقْبَل َسْرِدها. ٢- اإِْعداُد الِقصَّ
ِة. ٣- َجْذُب انِْتباِه الُمَتَلّقي اأْثناَء َسْرِد الِقصَّ

ِة: َكْيفيَُّة َسْرِد الِقصَّ

آتَِيَة: أموَر ال� ِة ال� ِل اأْن ُيراعَي ساِرُد الِقصَّ ِمَن الُمَفضَّ

ــِة فــي َمــكاٍن ُمناِســٍب َيتَِّســُم بِالُهــدوِء، َوَتكوُن ِجْلَســُة الُمَتَلّقي  ــُل َســْرُد الِقصَّ ــْرِد: اإِْذ ُيَفضَّ ١- َمــكاَن السَّ

ُة. ــَر َمواِقَفــُه بَِحْســِب مــا َتَتَطلَُّبــُه الِقصَّ ُمريَحــًة فيــِه، اأّمــا الّســاِرُد َفُيْمِكُنــُه اأْن َيِقــَف َوَيَتَحــرََّك، َوُيَغيِّ
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ْهَلُة.  حيَحُة السَّ ْرِد: َوِهَي اللَُّغُة الَعَربِيَُّة الصَّ ٢- ُلَغَة السَّ

ــْرِد لَهــا َدْوٌر َكبيــٌر  ــْوِت َوَتْعبيــراِت الّســاِرِد اأْثنــاَء السَّ ــْرِد: اإِْذ اإِنَّ نََغَمــَة الصَّ ٣- َصــْوَت الّســارِِد اأْثنــاَء السَّ

ــلاِل  ــْن ِخ ــٌة ِم ــاِمَع اأنَّهــا َحقيِقيَّ ــُم الّس ــُث ُيوِه ــِة، بَِحْي ــِف الِوْجدانِيَّ ــَرِة، َواإِظهــاِر الَمواِق ــي اإيصــاِل الِفْك ف

ــِة. أْحــواِل الِوْجدانِيَّ َصْوتِــِه َوَمْوِقِفــِه، َوَتعابيــِر َوْجِهــِه الّدالَّــِة َعلــى هــِذِه ال�

ــى  ــخوِص َحتّ ــَة الشُّ ــَد ِدراَس ــاِرِد اأْن ُيجي ــى الّس : عل ــيِّ ــا الَحقيِق ــْخِصّياِت ِبَمْظَهِره ــاَر الشَّ ٤- اإِْظه

ــَن. ــاَم الُمَتَلّقي ــًة اأم ــا َحيَّ ــَتطيَع اأْن ُيْظِهَره َيْس

٥-َتْقليــَد ال�أْصــواِت: َيقــوُم الّســاِرُد بُِمحاَولَــِة َتْقليــِد اأْصــواِت الَحَيــواِن َوالَجمــاِد الَّــذي َيــِرُد ِذْكــُرُه فــي 
ِة. لِقصَّ ا

َتْدريٌب:

ْرِد. ٍة َسِمْعناها اأْو َقَراأْناها، ُمراعيَن ما َتَعلَّْمناُه ِمْن قواِعِد السَّ َنقوُم ِبَسْرِد قِصَّ

نكتُب تقريراً عن اأنواع الورود في غزة.

نشاط:
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ال�ْسِتماُع:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )َعْمُرو ْبُن الَجموِح، َرِضَي اللُّه َعْنُه(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

؟ اأْسِئَلٌة:

ما الَخْيُر الَّذي كاَن َعْمٌرو ْبُن الَجموِح َيتوُق اإِلَْيِه؟

ماذا كاَن َعْمٌرو ْبُن الَجموِح َيقوُل َوُهَو في ساَحِة َمْعَرَكِة اأُحٍد؟

َعلاَم َتُدلُّ ِعباَرُة )َعضَّ اأصابَِعُه(؟

ُح َجماَل التَّْصويِر في كُلٍّ ِمّما َياأْتي: نَُوضِّ
يماِن. َق َحلاَوَة ال�إ اأ- َتَذوَّ

هاَدِة. ب- َيطيروَن َشْوقاً اإلى نَْيِل الشَّ

آَيَة الَكريَمَة الَّتي َتُدلُّ َعلى اأنَّ َعْمراً بَن الَجموِح َواأْمثالَُه َمْعذوروَن. نَْذكُُر ال�

ني اإِلى اأْهلي خائِباً. نَُبيُِّن الَمْقصوَد ِمْن َقْوِل َعْمٍرو: اللُّهمَّ ل� َتُردَّ

نَُعبُِّر َعْن َراأْيِنا في َشْخِصيَِّة َعْمٍرو بِن الَجموِح.

١

٢

٣
٤

٥

٦

٧

ُة )ثُمَّ عاَد( قِصَّ الَوْحَدُة الخاِمسُة
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

الكاتَِبــُة )حنــان دْرويــش( ِمــْن َمواليــِد عــاِم )١٩٥٢م( فــي َقْرَيــِة ِمْصيــاٍف فــي   

ــٍة... ُعْضــُو اتِّحــاِد الُكتّــاِب  ِة ُصُحــٍف َوَمَجــّلاٍت َعَربِيَّ ســوريا، نََشــَرْت اأْعمالَهــا فــي ِعــدَّ
ُة  َحِفّييــَن. فــاَزْت بِالَعديــِد ِمــَن الَجوائـِـِز الَعَربِيَّــِة، وتُْرِجَمــْت ِعــدَّ الَعــَرِب، وُعْضــُو اتِّحــاِد الصَّ
ــدى،  ــَك الصَّ ــٌة ِمْنهــا: ذلِ ْســبانِيَِّة. لَهــا َمْجموعــاٌت ِقَصِصيَّ ــى ال�إِ ــا اإِل ــْن اأْعمالِه ِقَصــٍص ِم

ــًة اأَســِريًَّة َتْظَهــُر  ــُة الَّتــي َبْيــَن اأْيدينــا تُعالـِـُج فيهــا الكاتَِبــُة َقِضيَّ َمــِن ال�أخيــِر. والِقصَّ وَبــْوُح الزَّ

ــاِء. أْبن ــِة ال� ــؤولِيََّة َتْربَِي ــا َمْس لُه ــزَّْوِج، وَتَحمُّ ــاِب ال ــاَء ِغي أمِّ اأْثن ــُة ال� ــا َتْضِحَي فيه

ُة )ثُمَّ عاَد( قِصَّ

حنان درويش
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الِقراَءُة:

ُيَهْدِهُد: ُيَحرِّكُُه َحَرَكًة 
َرقيَقًة ُمَنظََّمًة لَِيناَم.

نَيٌِّف: ِزياَدٌة.

َنُك: ضيُق الَعْيِش. الضَّ

َذَهــَب دوَن َوداٍع... لَــْم َيُقــْل َشــْيئاً َقْبــَل الرَّحيــِل...   
َحــَزَم اأْمِتَعَتــُه فــي َغْفَلــٍة َعــِن الَبْيــِت، ثُــمَّ َخــَرَج اإِلــى َغْيــِر َرْجَعــٍة. 
َتَنبََّهــْت فاِطَمــُة اإِلــى ِغيــاِب َســليٍم الُمفاِجــِئ، لِكنَّهــا لَــْم َتُقــْم بِاأيَّــِة 
اإِْجــراءاٍت َتُخــصُّ التَّْلميــَح اأِو التَّْصريــَح؛ َخْشــَيَة انِْتشــاِر الَخَبــِر 

بَِشــْكٍل َيْنَعِكــُس َعَلْيهــا، وَعلــى اأْطفالِهــا َســْلباً.
ْوَج َيكــوُن َقــْد غــاَدَر  أْمــِر، لََعــلَّ الــزَّ هــا بــاِدَئ ال� اأْخَفــْت َهمَّ  

َيعــوُد... ثُــمَّ  َقصيــَرٍة،  ــٍة  َمَهمَّ فــي  الَمْنــِزَل 
ُه الَمْعقوَل، وباَت  لِكــنَّ الَفْتــَرَة طالَْت، وَتجاَوَز الِغيــاُب َحدَّ  
ــكوُت ُمْســَتحيلاً. اأْخَبــَرْت ِصغاَرهــا بِالَحقيَقــِة، ُمْخَتِلَقــًة لَِرحيِل  السُّ
ضاَفــِة  َدًة، وكاَن َعَدُدُهــْم ِســتًَّة، بِال�إِ اأبيِهــِم الُمفاِجــِئ اأْعــذاراً ُمَتَعــدِّ
اإِلــى َجنيــٍن فــي َبْطِنهــا. َبْعــَد اأْشــُهٍر اأنَْجَبــْت ِطْفَلــًة، واَجَهــْت َعْيناها 
النـّـوَر، دوَن اأْن ُيَهْدِهَدهــا اأٌب، ودوَن اأْن ُيْطِلــَق َعَلْيهــا اْســماً. َبْعــَد 
َلــًة َبْيــَن ُهنا  َنــِك والَعــذاِب اأْمَضْتــُه فاِطَمــُة ُمَتَنقِّ عــاٍم وَنيِّــٍف ِمــَن الضَّ
ــُه، وَعَرَفــْت  ــؤاِل والتََّقّصــي... َعَرَفــْت اأخيــراً َمكانَ وُهنــاَك فــي السُّ

اأنَّــُه َقــْد غــاَدَر الِبــلاَد، َولَــْن َيعــوَد اإِلــى الَوَطــِن اأَبــداً.
ــْت  ــِة. َبَك ــِة اأيّاِمهــا الُمْقِبَل ــًة َكُملوَح ــْت ُدموعــاً مالَِح َذَرَف  
بُِحْرَقــٍة َعلــى َحظِّهــا، وُعُمِرهــا، وَشــبابِها... حاَولَــْت اأْن َتَتَعــرََّف 
ــْن  ــْت َع ــْدُه... َفتََّش ــْم َتِج ــا، َفَل ــِه لَه ــٍد لِِهْجرانِ ــَبٍب واِح ــى َس اإل
راٍت ُمْقِنَعــٍة وكاِفَيــٍة لَِتْبِرئَِتــِه اأمــاَم نَْفِســها، واأمــاَم اأْول�ِدهــا،  ُمَبــرِّ
الُهمــوِم  ِرْحَلــُة  َبــَداأْت  َعَلْيهــا،  َتْعثُــْر  َفَلــْم  الُمْجَتَمــِع،  واأمــاَم 
غــاُر َيْكُبــروَن، وَتْكُبــُر َمَعُهــْم الَمْســؤولِّياُت  بِالنِّْســَبِة لَهــا، وراَح الصِّ
ــُة الَّتــي َعَجــَزْت فــي الِبداَيــِة َعــْن َحْمِلهــا... اإِِذ اْســَتْنَجَدْت  الَجمَّ
ــاِء والَمعــاِرِف،  أْصِدق ــى ال� ــاأْت اإِل ــْم ُيْنِجدوهــا، ولََج ــاِرِب َفَل أق بِال�
َل  بــوا ِمْنهــا؛ لِذلِــَك َقــرََّرْت اأْن َتْعَمــَل... وكاَن َعَملُهــا اأوَّ َفَتَهرَّ
ــاِس َصباحــاً، وِصناَعــِة  ــَن الِخْدَمــِة فــي ُبيــوِت النّ ــَوزَُّع َبْي ــِر َيَت أْم ال�
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أَحــِد َمخــاِزِن الَحَلِويـّـاِت َمســاًء ... ثُمَّ اْســَتَقرَّ  نــاِت لِ� َبْعــِض الُمَعجَّ
ــُذ  ــْد َتَعلََّمْتهــا ُمْن ــْت َق ــٍة كانَ ــاِم بِِمْهَن ــَك َعلــى الِقي ــَد ذلِ ــا َبْع حالُه
ــِذِه  ــِة ه ــِدَرَة ُمزاَولَ ــْت َمْق ــْد َمَلَك ــُة... َفَق ــَي الِخياَط ــا، وِه ِصَغِره
الِمْهَنــِة، واأْتَقَنــْت اأداَءهــا بِالتَّْدريــِج؛ لِذلِــَك اْشــَتَرْت )ماكيَنــَة( 
ِخياَطــٍة... َجَمَعــْت َثَمَنهــا ِقْرشــاً اإِْثــَر ِقــْرٍش، وراَحــْت َتخيــُط 
أْجــَرِة... لَــْم َيُكــِن الَوْضــُع َســْهلاً اأْو ُمريحــاً فــي  لِْلاآَخريــَن بِاْل�
ــْم َيْنَســها،  بِداَيِتــِه، لَِعــَدِم ُشــْهَرتِها، وِقلَّــِة َزبائِِنهــا... لِكــنَّ اللـّـَه لَ
َل لَهــا الطَّريــَق  َفَقــْد اأعانَهــا َعلــى َخــْوِض َمْرَحَلِتهــا الَجديــَدِة، وَســهَّ
ــْيِر فيــِه؛ لُِتْصِبــَح َبْعــَد َزَمــٍن ِمــَن الَعَمــِل  َمــْت َعلــى السَّ الَّــذي َصمَّ
ــِم الِحياَكــِة والتَّْطريــِز،  ؤوِب الُمْســَتِمرِّ، اْســماً َمْعروفــاً فــي عالَ الــدَّ
يَّــُة َتَتَغيَّــُر، واأمــوُر اأْســَرتِها َتْنَتِقــُل ِمَن الَحَســِن  وَبــَداأْت اأْحوالُهــا المادِّ
ــِه  ــِه وَفْضِل ــى نَْعَمِت ــَكَرْتُه عل ــَه وَش ــَدِت اللّ ــِن... َحِم أْحَس ــى ال� اإِل
َضهــا َعــْن َفْقِرهــا، وَفــرََّج كُْرَبَتهــا  وَرْحَمِتــِه الَّتــي َشــِمَلها بِهــا، وَعوَّ
َة َســْبَعَة  َمــِن ُمــدَّ َبْعــَد َمســيَرِة نِضــاٍل َمَشــْتها َعلــى ِحــراِب الزَّ
ــَي اأْبناَءهــا اأْحَســَن َتْربَِيــٍة،  َعَشــَر عامــاً، اْســتطاَعْت ِخلالَهــا اأْن تَُربِّ
نْيــا ِرجــال�ً ونِســاًء صالِحيــَن، وتوِصَلُهــْم اإِلــى َوْضــٍع  َجُهــْم للدُّ وتَُخرِّ
أُب َفَقــْد  َحياتـِـيٍّ َمْقبــوٍل َبْعــَد َتَخــرُِّج َبْعِضِهــْم فــي الجاِمَعــِة، اأّمــا ال�
ــْم َيُعــْد َيْســاأُل  ــَدَرْت حتّــى انَْقَطَعــْت َتمامــاً، ولَ َقلَّــْت اأْخبــاُرُه، ونَ
ــِه  ــاُب في ــِرَق الب ــْوٌم ُط ــاَء َي ــى اأْن ج ــٌد... اإِل ــُرُه اأَح ــُه، اأْو َيْذكُ َعْن
َعلــى َعَجــٍل، وكاَن الطـّـاِرُق ســاِعَي الَبريــِد، َيْحِمــُل َبْرقِيَّــًة َتقــوُل: 
ــكَلاِم،  ــِن ال ــَكَتْت َع ــُة... َس ــْت فاِطَم ــبوٍع، ُذِهَل ــَد اأْس ــاآتي َبْع َس
ْهَشــُة حيــَن َقــَراأِت التَّْوقيــَع... َمْعقــوٌل؟!  ولََجَمــْت لِســانَها الدَّ
َســَيعوُد؟! َبْعــَد هــذا الُعُمــِر؟! ولِماذا؟ َبــَداأ لِســانُها ُيَتْمِتــُم، َيَتَخبَّــُط 
أْول�ُد َجميعــاً ِشــفاَهُهْم، ُمْســَتْنِكريَن  بَِتَكلُّــِف الــَكلاِم... َقلَّــَب ال�
أْمــَر، ُمْبديــَن َعــَدَم ال�ْرتِيــاِح، وَعــَدَم َقبــوِل مــا َســِمعوا... قالَــْت  ال�

ِحراٌب: ُمْفَرُدها َحْرَبٌة وِهَي 
اآلٌَة َقصيَرٌة ِمَن الَحديِد 

َدُة. ُمَحدَّ

الَبْرِقيَُّة: ِرسالٌَة تُْرَسُل ِمْن 
َمكاٍن اإِلى اآخَر بِوساَطِة ِجهاِز 

التِِّلغراِف.
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ــاِت: اإِْحــدى الَبن
- لِماذا ُيريُد الَعْوَدَة؟

َب اأخوها: َعقَّ
- ماذا َيْبغي ِمنّا؟... وماذا نَْبغي ِمْنُه؟

ْغرى: تاَبَعِت الصُّ
- نَْحُن ل� نَْرَغُب بَِمجيِئِه ...

 ثُمَّ اأضاَفْت:
- اأنا ل� اأْعِرفُُه، ول� اأريُد...

أمُّ َعلــى ُشــروِدها ســاِهَمًة، واِجَمــًة، حائِــَرًة  َبِقَيــِت ال�  

ــْلاأْول�ِد؟ وَعلــى  ــَف َتَتَصــرَُّف؟ ومــاذا َتقــوُل لِ بِمــاذا تُجيــُب، وَكْي
ــذي  ــَتْقِبُل ذاك الَّ ــٍة َتْس ــِة ِصَف ــوِدِه، وبِاأيَّ ــْم بُِوج ــاٍس تُْقِنُعُه اأيِّ اأس
ــِة  ــسِّ الحاَج ــْم بِاأَم ــا وُه ــا واأْطفالَه ــِه، وَتَرَكه ــراً بِحالِ ــا ُعْم َهَجَره

ــِه؟ اإِلَْي
عــاَد َكالَغريــِب، َرَجــَع، وَقــْد نَــاأْت َعْنــُه العاِفَيــُة، وَتَغيَّــَرْت اأْحوالـُـُه 
ــٍة، َيْنُخــُر  وَملاِمُحــُه... اأتــى َمريضــاً َمْشــلول�ً َمْحمــول�ً َعلــى نَّقالَ
الّســوُس ِعظاَمــُه، والِعَلــُل َتَتــَوزَُّع ِدماَغــُه وَقْلَبــُه... ول� ُبــدَّ لَــُه ِمــْن 
َضــٍة لِْلِعناَيــِة بِــِه... ولَْيــَس ُهنــاَك ِســوى فاِطَمــَة،  خاِدَمــٍة وُمَمرِّ
الَّتــي َحَكَمــْت َعَلْيهــا الَحيــاُة بِالَعــذاِب... تـُـرى َهــْل َتْقَبلـُـُه؟.. اأْم 

َتْرفُُضــُه؟ مــا َراأُْيُكــْم؟...

)َبْوُح الّزَمِن ال�أخيِر، حنان درويش(.

ساِهَمٌة: َتَغيََّر لَْونُها َعْن حالِِه 
ِمْن َهمٍّ اأْو ُهزاٍل.

واِجَمٌة: ساِكَتٌة َعِن الَكلاِم 
ِة الُحْزِن. لِِشدَّ
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َواإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نََضُع اإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

)        ( َع َسليٌم َزْوَجَتُه واأْبناَءُه َقْبَل ُمغاَدَرتِِه الَبْيَت.      اأ-  َودَّ
 )        ( ب- ساَفَر َسليٌم لِْلَعَمِل في بِلاِد الُغْرَبِة ِمْن اأْجِل اأْسَرتِِه.    
 )        ( أْصِدقاُء َعْن فاِطَمَة في ِمْحَنِتها.     أْقِرباُء وال� ج- َتَخلّى ال�
 )        ( أْسَرِة.     د- اْختاَرْت فاِطَمُة ِمْهَنَة الِحياَكِة؛ لَِسدِّ نََفقاِت ال�
)        ( هـ- َفِرَحْت فاِطَمُة واأْبناُؤها بَِخَبِر َعْوَدِة َسليٍم.     

أْمِر؟ ها باِدَئ ال� ٢- لِماذا اأْخَفْت فاِطَمُة َهمَّ

أْول�ِد ِعْنَدما غاَدَر َسليٌم الَمْنِزَل؟  ٣- َكْم كاَن َعَدُد ال�

راٍت ُمْقِنَعٍة لِِغياِب َزْوِجها؟  ٤- لِماذا َفتََّشْت فاِطَمُة َعْن ُمَبرِّ

أْمِر، نَُبيُِّن ذلَِك. ِل ال� ٥- َتَوزََّع َعَمُل فاِطَمَة في اأوَّ

٦- ما الَخَبُر الَّذي كاَن َيْحِملُُه ساعي الَبريِد؟ 

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

١- نَُعلِّــُل مــا ياأتــي: 

اأ- لَْم َتُقْم فاِطَمُة بِاأيِّ َتْلميٍح اأْو َتْصريٍح اإِلى ِغياِب َسليٍم الُمفاِجِئ.

ْغرى بَِعْوَدِة اأبيها. ب- لَْم َتْرَغِب الِبْنُت الصُّ

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٢- نَُوضِّ

َمِن. اأ- َبْعَد َمسيَرِة نِضاٍل َمَشْتها َعلى ِحراِب الزَّ

ب- َيْنُخُر الّسوُس ِعظاَمُه.

آتَِيِة: ُح َدل�لََة الِعباراِت ال� ٣- نَُوضِّ

اأ- َذَرَفْت ُدموعاً مالَِحًة َكُملوَحِة اأيّاِمها الُمْقِبَلِة.

ب- نَاأْت َعْنُه العاِفَيُة. 
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ِة ما ُيماثُِل في الَمْعنى كُّلاً ِمْن:  ٤– نَْسَتْخِرُج ِمَن الِقصَّ

أخيَك ُعْذراً. اأ-   الَْتِمْس لِ�

ب- قاَل َتعالى: ﴿= < ? @ B A﴾                                                            )اإبراهيم:٧( 

أْسَرِة.  ٥-  نُواِزُن َبْيَن َمْوِقِف فاِطَمَة وَمْوِقِف َسليٍم تُجاَه ال�

٦-  نَِصُف حاَل َسليٍم َبْعَد َعْوَدتِِه اإِلى اأْسَرتِِه.

ِة؟ ٧-  ما الِعْبَرُة الُمْسَتفاَدُة ِمْن هِذِه الِقصَّ

ِة. َتها بِعباَرِة "ما َراأُْيُكْم". نَْقَتِرُح َحّلاً لِِنهاَيِة هِذِه الِقصَّ ٨-  َخَتَمِت الكاتَِبُة ِقصَّ

الـلُّـَغـُة

نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي: 

اأ- َحَزَم اأْمِتَعَتُه في َغْفَلٍة َعِن الَبْيِت.

َفِر. ب- َحَزَم اأْمَرُه َعلى السَّ
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

الّشــاِعُر ُمَحّمــٌد الَقْيِســّي شــاِعٌر ِفَلْســطيِنيٌّ ِمــْن َمواليــِد عــاِم )١٩٤٥م( فــي َقْرَيــِة   
ُة َدواويــَن ِشــْعِريٍَّة ِمْنهــا: )راَيــٌة  حاَفــِة، لَــُه ِعــدَّ َكْفــَر عانــَة َقضــاِء يافــا، َعِمــَل فــي َحْقــِل الصَّ
ــُه َمْســَرِحيٌَّة ِشــْعِريٌَّة بُِعْنــواِن )ِريــاُح  فــي الّريــِح(، َو )ُخماِســيٌَّة فــي الَمــْوِت َوالَحيــاِة(. َولَ
أْبنــاِء  ِعــزِّ الّديــِن الَقّســاِم(. ُيْبــِرُق الّشــاِعُر ِمــْن ِخــلاِل النَّــصِّ الَّــذي َبْيــَن اأْيدينــا ِرســالًَة لِ�
ْغــِم ِمّمــا ُيعانيــِه فــي الَمْنفــى  َوَطِنــِه َواأْحبابـِـِه بِاأنَّــُه َوِفــيٌّ لَُهــْم، َولَــْن َيْنســاُهْم، َواأنَّــُه َعلــى الرَّ

ــِه ِمــْن َجديــٍد. ــِه، َولِقــاِء اأْحبابِ اإِلّ� اأنَّــُه ُمَتفائِــٌل بِالَعــْوَدِة اإِلــى َوَطِن

في الَمْنفى
         ُمَحّمٌد الَقْيِسّي         ُمَحّمٌد الَقْيِسّي

: ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ
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في الَمْنفى
محمد القيسي

أْحباَب اأنّا ما نَسيناُهْم  تُرى َمْن ُيْخِبُر ال�

َواأنّا نَْحُن في الَمْنفى نَعيُش بِزاِد ِذْكراُهْم

َواأنّا ما َسَلْوناُهْم                                        

َفُصْحَبُتنا بَِفْجِر الُعْمِر ما زالَْت تُؤانُِسنا                   

َوما زالَْت بِهذي البيِد في الَمْنفى تُراِفُقنا

َونَْحُن بِهِذِه الُغْرَبْة 

ُش في َزوايانا َعناِكُب هِذِه الُغْرَبْة تَُعشِّ

ْوداَء في اآفاِقنا الَغْبراِء اأْحزانا           َتُمدُّ ُخيوَطها السَّ

ْكرى         أْحلاُم َتْنُقلُنا َعلى ُجْنٍح ِمَن الذِّ تَُهْدِهُد َجْفَننا ال�

كوُن ُيثيُر َنْجوانا               اإِلى َعْهٍد َمضى َحْيُث السُّ

ُدها َعلى َرَبواِت َقْرَيِتنا                          ْوُق اأْغِنَيٌة نَُردِّ َوَحْيُث الشَّ

َوَحْيُث الُحبُّ في َبَلدي َكلاٌم صاِمُت النَّْبَرْة

ْحساِس والنَّْظَرْة َكلاٌم صاِدُق ال�إِ

َوُحْلٌم اأْخَضٌر في الَقْلِب َيروي ِسرَّ َنْشَوتِنا،                

َسَلْوناُهْم: نَسيناُهْم.

البيُد: ُمْفَرُدها َبْيداُء، َوِهَي 
ْحراُء. الصَّ

أْرُض الُمْجِدَبُة. الَغْبراُء: ال�

. رِّ الَنْجوى: الَحديُث بِالسِّ

َرَبواٌت: ُمْفَرُدها َرْبَوٌة، 
َوهي التَّلَُّة، ما اْرَتَفَع ِمَن 

أْرِض. ال�

النَّْشَوُة: ال�ْرتِياُح والنَّشاُط.

ُك. تَُهْدِهُد: تَُحرِّ
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َوَيْحُضُننا َوَيْرعانا

َيُمرُّ اللَّْيُل َعْن َجْفني َوَيْساألُني 

َجِن؟                               َمتى َتْشفى ِمَن الشَّ

اأِحّبائي ُسؤاُل اللَّْيِل ُيْؤلُِمني 

َوُيْحِزنُني

أنّي كُلُّ ما اأْدريِه اأنّي بِتُّ َمْنِفّيا  لِ�

َواأنّي لَْم اأَزْل َحّيا 

ُبني َوتُْقِلُقني تَُعذِّ

ُبني ْكرى تَُعذِّ أْمِس َوالذِّ ُطيوُف ال�

ْمَت َوالَحْيَرْة َفاأْجَترُّ ال�أسى َوالصَّ

َواأْقتاُت الَفراَغ الرَّْحَب اأنَْحُر فيِه اأيّامي

َوَتْقِضُم ُعْشَب اأْحلامي                                  

ْة نُيوُب الَوْحَشِة الُمرَّ

َوَتْمَلاأ خاِفقي بِالُحْزِن، َتْفَعُم عالَمي َحْسَرْة

َفاأْطوي َصْفَحَة الماضي، َواأْغفو َعلَّني اأْصحو 

َعلى َرْبواتِنا اأْعدو                                      

ديُد،  َجُن: الُحْزُن الشَّ الشَّ
  . والَهمُّ

ُطيوُف: اْسَتْعَمَلها الّشاِعُر 
بَِمْعنى )اأْطياٌف( الَّتي ُمْفَرُدها 
ْخُص  َطْيٌف، وُهُو ما َيراُه الشَّ

في الَمناِم اأِو الَخياِل، 
)ِذْكَرياٌت(.

ُر. اأْجَترُّ: اأعيُد، َواأَكرِّ

اأْقتاُت: اآكُُل، اأتَِّخُذُه َطعاماً.

َتْقِضُم: َتْقَطُع، َتْكِسُر 

َوَتاأْكُُل.

َتْفَعُم: َتْمَلاأ.
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ْوَق، األِْمُسُه بَِتْحناِن  َواأْحُضُن في َثراها الشَّ

أْرِض، ُيْسِكُرني بِلا َخْمَرْة  َوُيْغِرقُني َعبيُر ال�

َواأْحيا ُحْلِمَي الَمْنشوَد، األَْمُح فيِه اإِنْساني 

َواأْدِفُن فيِه اأْشجاني 

َولِكنّي اأِحّبائي، اأفيُق َوَبْيَننا َسدُّ 

َغريٌب في بِلاِد النَّْفِي َيْنَهُش ُعْمَرُه الُبْعُد                

َوُيْسِقُم َقْلَبُه الَوْجُد                                     

ُيداِعُبُه َسنا اأَمٍل ، َبدا في اأْفِقِه واٍه                     

َغداً َيْمضي بِنا التَّّياُر َيْجَمُعنا بَِمْن نَْهوى

أْحباُب اأنّا ما َسَلْوناُهْم  َوَيْدري النّاُس َواْل�

أْشواِق نُْبِحُر َصْوَب ُدنْياُهْم  َواأنّا لَْم نََزْل في َمْرَكِب ال�

أْحباَب اأنّا ما نَسيناُهْم تُرى َمْن ُيْخِبُر ال�

أْشواِق نُْبِحُر َصْوَب ُدنْياُهْم َواأنّا لَْم نََزْل في َمْرَكِب ال�

وَيْدَفُعنا ُجنوُن الَوْجِد َيْسِبُقنا لِلُْقياُهْم

أْحباَب اأنّا ما نَسيناُهْم؟! تُرى َمْن ُيْخِبُر ال�

، وَيْقَطُع. َيْنَهُش: َيَعضُّ

ْوُق. ، والشَّ الَوْجُد: الُحبُّ

ْوُء الّساِطُع. نا: الضَّ السَّ

واٍه: َضعيٌف.
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َواإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نََضُع اإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة الصَّ
اأ- َيعيُش الّشاِعُر في َمْنفاُه َسعيداً َمَع اأْصِدقائِِه.                      )      (
َر الشاِعُر الُغْرَبَة َعناِكَب َتُمدُّ ُخيوطاً َسْوداَء.                  )      ( ب- َصوَّ

أْمِس َوِذْكَرياتُُه ال�طِمْئناَن في نَْفِس الّشاِعِر.        )      (  ج- َتْبَعُث ُطيوُف ال�
د- َشبََّه الّشاِعُر الُبْعَد بِكائٍِن َيْنَهُش ُعُمَرُه.                           )      (

٢- ما الّزاُد الَّذي َيعيُش بِِه الّشاِعُر في الَمْنفى؟

أْحلاِم َعلى الّشاِعِر؟ ٣- نَْذكُُر َتاأْثيَر ال�

ُب الّشاِعَر َوتُْقِلُقُه في َمْنفاُه؟ أْشياَء الَّتي تَُعذِّ ُد ال� ٤- نَُعدِّ

ؤاَل الَّذي َيْجَرُح الّشاِعَر؟  ُد السُّ ٥- نَُحدِّ

َر الّشاِعُر الَوْحَشَة؟ ٦- َكْيَف َصوَّ

ْيُء الَّذي ُيداِعُب الّشاِعَر في َمْنفاُه؟ ٧- ما الشَّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل 

ُح َمعالَِم الّصوَرِة الَّتي َرَسَمها الّشاِعُر لِْلُغْرَبِة؟ ١- نَُوضِّ

٢- َكْيَف َوَصَف الّشاِعُر الُحبَّ في َقْرَيِتِه؟ َولِماذا؟

ُح َدل�لََة كُلِّ ِعباَرٍة ِمّما َياأتي: ٣- نَُوضِّ
اأ- َوُحْلٌم اأْخَضٌر في الَقْلِب َيروي ِسرَّ نَْشَوتِنا.            

ْمَت َوالَحْيَرْة. ب- َفاأْجَترُّ ال�أسى َوالصَّ

ج- َواأْقتاُت الَفراَغ الرَّْحَب اأنَْحُر فيِه اأيّامي. 

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٤- نَُوضِّ
ْوداَء في اآفاِقنا الَغْبراِء اأْحزانا  اأ- َتُمدُّ ُخيوَطها السَّ

ْكرى. أْحلاُم َتْنُقلُنا َعلى ُجْنٍح ِمَن الذِّ   تَُهْدِهُد َجْفَننا ال�

ب-  اأِحّبائي ُسؤاُل اللَّْيِل ُيْؤلُِمني َوُيْحِزنُني.
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ج- َوُيْسِقُم َقْلَبُه الَوْجُد، ُيداِعُبُه َسنا اأَمٍل، َبدا في اأْفِقِه واٍه. 

٥- ُيْكِثُر الّشاِعُر ِمِن اْسِتْخداِم َضميِر الُمَتَكلِِّم، نَُبيُِّن َدل�لََة ذلَِك.

٦- نَْسَتْنِتُج الَعواِطَف الُمَسْيِطَرَة َعلى الّشاِعِر في الَقصيَدِة.

الـلُّـَغـُة

التَّْدريُب ال�أوَُّل:
نَــٌة ِمــْن َحــْرِف التَّْوكيــِد  أْحبــاَب اأنّــا مــا نَســيناُهْم. نَْلَحــُظ اأنَّ َكِلَمــَة )اأنّــا( ُمَكوَّ  تُــرى َمــْن ُيْخِبــُر ال�

(، َوَقــْد اأْدِغــَم بَِضميــِر الَجماَعــِة )نــا( َفاأْصَبَحــْت نونــاً ُمَشــّدَدًة. َوالنَّْصــِب )اأنَّ

ْدغاُم. نَُعيُِّن ِمَن الَقصيَدِة َثلاَثَة َمواِضَع اأْخرى َوَرَد فيها هذا ال�إِ

التَّْدريُب الثّاني: 
اْسَتَخَدَم الّشاِعُر اأْسلوَب النَّْفِي في الَقصيَدِة بَِحْرِف النَّْفِي )ما(، َوَحْرِف النَّْفِي )لَْم(.

َنْسَتْخِرُج  ِمثاَلْيِن ِمَن الَقصيَدِة َعلى ُكلٍّ ِمْنُهما.

الَقواِعُد

كاَن َواأَخواتُها

ال�أْمِثَلُة

الَمْجموَعُة )اأ(

١- كاَن الجاِحُظ كاتِباً باِرعاً.

باَب في اأْوقاِت َفراِغِهْم. ٢- اأْضحى الحاسوُب ُيراِفُق الشَّ

َدٌة. ٣- اأْصَبَحِت الثَّقاَفُة ُسُبلُها ُمَتَعدِّ

. ٤- ُيْمسي الُمْؤِمُن َقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ

كوُت ُمْسَتحيلاً. ٥- باَت السُّ
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٦- صاَر الَوْضُع ال�ْقِتصاِديُّ دوَن الُمْسَتوى.

ْدِق. ٧- َتَظلُّ النَّجاُة في الصِّ

٨- لَْيَسِت الَمْدَرَسُة َمكاناً لِلتَّْعليِم َفَحْسُب، َبْل ِهَي لِلتَّْربَِيِة اأْيضاً.

الَمْجموَعُة )ب(
١- ما زالَِت الُقْدُس شاِهَدًة َعلى ُصموِد اأْبناِء ِفَلْسطيَن.

أْرُض تُْخِرُج كُنوَزها. ٢- ما َبِرَحِت ال�
٣- ما َفِتَئ الطُّّلاُب َيْذكُروَن ُمَعلِّميِهِم الُمْخِلصيَن.

٤- ما انَْفكَّ الَتْدخيُن َيْقُتُل الَملاييَن.
نْساُن ما داَم قاِدراً َعلى الِقراءِة. ُر ال�إِ ٥- َيَتطوَّ

َنـَتــاأمَّـُل

ــُل اأْمِثَلــَة الَمْجموَعــِة )اأ(، َونُلاِحــُظ الُجْمَلــة )كاَن الجاِحــُظ كاتِبــاً باِرعــاً(، َونُقاِرنُهــا بِالُجْمَلــِة  نََتاأمَّ  
ال�ْســِميَِّة )الجاِحــُظ كاتـِـٌب بــاِرٌع(، نَِجــُد اْخِتلافــاً َبْيــَن الُجْمَلَتْيــِن، َفِعْنــَد ُدخــوِل )كاَن( اأْصَبَح ال�تِّصاُف 
بِالَخَبــِر فــي الماضــي، َولَْيــَس فــي ُعمــوِم الحاِضــِر َكمــا فــي الُجْمَلــِة الثّانَِيــِة، َولََعلَّنــا نُلاِحــُظ اأنَّ َتْغييــراً 
اإِْعرابِّيــاً َقــْد َحــَدَث َبْعــَد ُدخــوِل كاَن، َفَقــْد اأْصَبــَح الَخَبــُر الَمْرفــوُع فــي الُجْمَلــِة ال�ْســِميَِّة َخَبــراً َمْنصوبــاً 
ــٍر  ــُر ُوجــوَد َخَب أْم ــَتْلَزَم ال� ــِل اْس ــُظ(، َب ــِمها )الجاِح ــِف بِاْس ــْم َتْكَت ــُظ اأنَّ كاَن لَ ــا نُلاِح لـِــ )كان(، َولََعلَّن
أْفعــاِل )اأْفعــال�ً ناِقَصــًة(، َوِهــَي َتْدُخــُل َعلــى  لَهــا )كاتِبــاً(، لِهــذا تَُســّمى كاَن َومــا َعلــى شــاِكَلِتها ِمــَن ال�

ــَر، َوُيَســّمى )َخَبَرهــا(. ــَداأ، َوُيَســّمى )اْســَمها(، َوَتْنِصــُب الَخَب الُجَمــِل ال�ْســِميَِّة، َفَتْرَفــُع الُمْبَت

ٍة، َكما ُهَو الحاُل في َخَبِر الُمْبَتَداأِ في الُجْمَلِة ال�ْسِميَِّة. َوَياأْتي َخَبُر )كاَن َواأَخواتِها( َعلى ُصَوٍر ِعدَّ

َنَتاأمَُّل الَجْدَوَل ال�آتي:

َخَبُرُهاْسُمُه َمْعناُهالِفْعُل النّاقُِص

اتِّصاُف الُمْخَبِر َعْنُه كاَن
بِالَخَبِر في الماضي

اسٌم ُمْفَرٌد )كاتِباً(الجاِحُظ
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اتِّصاُف الُمْخَبِر َعْنُه اأْضحى
حى. بِالَخَبِر في الضُّ

الُجْمَلُة الِفْعِليَُّة )ُيراِفُق(الحاسوُب

اتِّصاُف الُمْخَبِر َعْنُه اأْصَبَحْت
باِح. بِالَخَبِر في الصَّ

الُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة )ُسُبلُها الثَّقاَفُة
َدٌة(. ُمَتَعدِّ

اتِّصاُف الُمْخَبِر َعْنُه ُيْمسي
بِالَخَبِر في الَمساِء.

(الُمْؤِمُن الُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة )َقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ

اتِّصاُف الُمْخَبِر َعْنُه باَت
بِالَخَبِر في اللَّْيِل.

كوُت اسٌم ُمْفَرٌد )ُمْسَتحيلاً(السُّ

ِل صاَر  َيُدلُّ َعلى التََّحوُّ
َوال�نِْتقاِل في الَخَبِر.

ِشْبُه الُجْمَلِة الظَّْرِفيَِّة )دوَن الَوْضُع
الُمْسَتوى(

َيُدلُّ َعلى ال�ْسِتْمراِريَِّة َتَظلُّ
في الَخَبِر.

ِشْبُه الُجْمَلِة ِمَن الجارِّ َوالَمْجروِر النَّجاُة
ْدِق( )في الصِّ

نَْفُي اتِّصاِف الُمْخَبِر لَْيَس
َعْنُه بِالَخَبِر.

َمكاناًالَمدرَسُة

 ) أْمِثَلــِة )١-٤( )زاَل، َبــِرَح، َفِتــَئ، انَْفــكَّ أْفعــاَل فــي ال� ْلنــا اأْمِثَلــَة الَمْجموَعــِة )ب( نَِجــُد ال� واإذا َتاأمَّ  
ــُد  ــَي تُفي ــَل )كاَن(، َوِه ــا َعَم ــٌب لَِعَمِله ــْرُط واِج ــذا الشَّ ــا(، َوه ــٍي )م ــبوَقٌة بَِنْف ــا َمْس ــٍل، َوكُلُّه ــي ُجَم ف

ــا زاَل. ــَئ، م ــا َفِت ــِرَح، م ــا َب ، م ــكَّ ــا انَْف ــوُل: م ــُه َفَنق ــِر َعْن ــِر لِْلُمْخَب ــَة الَخَب ُملاَزَم

نَّــُه َيْعَمــُل َعَمــَل كاَن َشــريَطَة اأْن َيكــوَن َمْســبوقاً  اأّمــا الِفْعــُل )داَم( الــواِرُد فــي الِمثــاِل الخاِمــِس، َفاإِ  
ــِة. ــا( النّاِفَي ــَس )م ــة، َولَْي ــة الظَّْرِفيَّ ــا( الَمْصَدِريَّ بـِــ )م

 



٨٥

َنْسَتْنِتُج

ــاً، •  ــَداأ َمْرفوع ــي الُمْبَت ــِميَِّة، فُتْبق ــِة ال�ْس ــى الُجْمَل ــُل َعل ــَخٌة، َتْدُخ ــٌة ناِس ــاٌل ناِقَص ــا اأْفع كاَن َواأَخواتُه
َوُيَســّمى اْســَمها، َوَتْنِصــُب الَخَبــَر، َوُيَســّمى َخَبَرهــا.

ــَن الجــارِّ •  ــٍة ِم ــْبَه ُجْمَل ــِميًَّة، اأْو ِش ــًة اْس ــًة، اأْو ُجْمَل ــًة ِفْعِليَّ ــَرداً، اأْو ُجْمَل ــا ُمْف ــُر كاَن َواأَخواتِه ــي َخَب َياأْت
ــِه. ــَف اإِلَْي ــا اأضي ــْرِف َوم ــروِر، اأْو الظَّ َوالَمْج

، َوباَت، َوصاَر.•  ِمْن اأَخواِت كاَن: اأْصَبَح، َواأْضحى، َواأْمسى، َوظلَّ

 •

َفوائُِد َنْحِويٌَّة:

َمِن َفَقْط. ١- تَُعدُّ كاَن َواأَخواتُها اأْفعال�ً ناِقَصًة؛ لُِنْقصانِها للَحَدِث، َواْشِتمالِها َعلى الزَّ

أنَّهــا َتْنَســُخ -اأْي تُْلِغــي- الُحْكــَم الّســابَِق لِلَخَبــِر، َوُهــَو  ٢- تَُســّمى كاَن َواأَخواتُهــا اأْفعــال�ً ناِســَخًة؛ لِ�

ْفــُع، َوَتْجَعــُل لَــُه ُحْكمــاً َجديــداً، َوُهــَو النَّْصُب. الرَّ

َفٌة ما َعدا )لَْيَس(، َفُهَو جاِمٌد َيْلَزُم صوَرًة واِحَدًة. ٣- كاَن َواأَخواتُها اأْفعاٌل ُمَتَصرِّ

َنموَذٌج ُمْعَرٌب:

ُكْن َعلى الَحقِّ ِمْعوانًا.

كوِن. كُْن: ِفْعُل اأْمٍر ناِقٌص، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

واْسُم )كُْن(: َضميٌر ُمْسَتِتٌر َتْقديُرُه )اأنَْت(.

ْعراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ ، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ َعلى: َحْرُف َجرٍّ

ِه الَكْسَرُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. : اسٌم َمْجروٌر، َوَعلاَمُة َجرِّ الحقِّ

ِمْعواناً: َخَبُر )كُْن( َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.
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َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

َنْسَتْخِرُج ِمَن ال�أْمِثَلِة ال�آتَِيِة كاَن َواأَخواتِها، َونَُعيُِّن اْسَم ُكلٍّ ِمْنها َوَخَبَرُه:

اأ-  صاَر اْبني ُمَعلِّماً َبْعَدما َتَخَرَج في الجاِمَعِة.

. ب- ل� َتزاُل القاِهَرُة اأْكَبَر َمديَنٍة في الَوَطِن الَعَربِيِّ

. راِعيِّ ج- اأْصَبَح اأخي َيْعَمُل َمَع َفريِق الَعَمِل الزِّ

د-  باَتْت َحواِدُث الطُُّرِق نَتائُِجها ُمْؤِسَفٌة ِجداً.

هـ- ما انَْفكَّ الَمْيداُن َفسيحاً ُمْنُذ َتْوِسَعِتِه. 

و- صاَر الِمداُد جافّاً َبْعَد َتْرِكِه ُمَعرَّضاً لِلَهواِء.

التَّْدريُب الثّاني:

نَُعيُِّن َخَبَر الِفْعِل النّاِسِخ فيما َياأْتي، َوَنْذُكُر الّصوَرَة الَّتي جاَء َعليها:

١- قاَل َتعالى: ﴿ l k j i h g ﴾                                                                  )َمْرَيم:٣١(

٢- ما انَْفكَِّت الَقْرَيُة ُحقولُها شاِسَعٌة.

ُل َمْسؤولِيََّة اأْبنائِها. ٣- اأْصَبَحْت فاِطَمُة َتَتَحمَّ

بيِع ُمَتَنزَّهاٍت َجميَلًة. أْرُض في الرَّ ٤- َتصيُر ال�

٥- كُْن َمَع اللِّه َول� تُباِل.
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التَّْدريُب الثّالُِث:

حيِح: ْبِط الصَّ نُْدِخُل كاَن اأْو اإِْحدى اأَخواتِها َعلى الُجَمِل ال�آتَِيِة، َمَع الضَّ

أْخلاِق. ١- الِحْلُم َسيُِّد ال�

أمَّهاُت صانِعاُت الُمْسَتْقَبِل. ٢- ال�

ْهَرتاِن ُمَتَفتَِّحتاِن. ٣- الزَّ

٤-الُمْسِلموَن ُمتَِّحدوَن.

التَّْدريُب الّراِبُع:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

َوما الَعْيُش ل� ِعْشُت اإِْن لَْم اأُكْن        َمخوَف الَجناِب َحراَم الِحمى.     )عبد الرحيم محمود(. ١

ُر باقاِت الَوْرِد اإِلى اأوروبا.. ٢ ِصْرنا نَُصدِّ

ما زاَل الُمَعلُِّم الِفَلْسطيِنيُّ َعطاُؤُه َعظيٌم.. ٣

الَبلاَغُة

باِق والُمقاَبَلِة الَفْرُق َبْيَن الطِّ
باِق َوالُمقاَبَلِة في َوْجَهْيِن: َيْكُمُن الَفْرُق َبْيَن الطِّ

ال�أوَُّل: اأنَّ الطِّباَق ل� َيكوُن اإِلّ� َبْيَن لَْفَظْيِن َفَقْط، اأّما الُمقاَبَلُة َفَتكوُن َبْيَن لَْفَظْيِن اأْو اأْكَثَر.

ألفــاِظ اأْو فــي  ــُة َفُيْمِكــُن اأْن َتكــوَن فــي ال� ــا الُمقاَبَل ألفــاِظ، اأّم الثّانــي: اأنَّ الطِّبــاَق ل� َيكــوُن اإِلّ� فــي ال�
الَمعانــي.
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باَق ِمَن الُمقاَبَلِة فيما َياأْتي: َتْدريٌب )١(: نَُميُِّز الطِّ

اأ- قاَل َتعالى: ﴿ Z Y X W V U﴾      )ال�أعراف:١٥٧(

ب- َفًتى كاَن فيِه ما َيُسرُّ َصديَقُه      َعلى اأنَّ فيِه ما َيسوُء ال�أعاِديا      )النّابَِغُة الَجْعِدّي(

ج- لَِئن ساَءني اأْن نِْلِتني بَِمساَءٍة      لََقْد َسرَّني اأنّي َخَطْرُت بِبالِِك       )ُهَذْيُل الَغزاري(

د-  ل� َتْعَجبي يا َسْلُم ِمْن َرُجٍل       َضِحَك الَمشيُب بَِراأِْسِه َفَبكى      )ُدْعُبُل الُخزاعي(

ٌل بِلا اْبِتداٍء، َواآِخٌر بِلا انِْتهاٍء. هـ- الَحْمُد لِلَِّه الّذي ل� اإِلََه اإِلّ� ُهَو، اأوَّ

ِبَثلاٍث اأخرى َتْشَتِمُل  باِق، َو نَُمثُِّل ِبَثلاِث ُجَمٍل ِمْن اإِْنشائِنا َتْشَتِمُل َعلى الطِّ َتْدريٌب )٢(:

َعلى الُمقاَبَلِة.

ْملاُء ال�إِ

اأخطاءٌ شائَِعٌة في ِكتاَبِة فِْعِل ال�أْمِر الُمْعَتلِّ ال�آِخِر
ال�أْمِثَلُة:

١- قال تعالى: ﴿z y x w v } |{﴾        )الَنْحُل:١٢٥(

٢- يا َربِّ اْسِق الُقْدَس ِمْن َفْيض َرْحَمِتَك.

٣- اْرَض بِما َكَتَب اللُّه َتُكْن ُمْطَمِئنّاً.

أْمِثَلــِة الّســابَِقِة َوَجْدنــا اأنَّهــا اأْفعــاُل اأْمــٍر ُحــِذَف ِمْنهــا  أْفعــاَل التــي َتْحَتهــا ُخُطــوٌط فــي ال� ْلنــا ال� اإِذا َتاأمَّ  
، وُهنــاَك َعلامــاُت اإِْعــراٍب َعلــى اآِخــِر كُلِّ ِفْعــٍل َتــُدلُّ َعلــى الَحــْرِف  ْملائـِـيِّ ْســِم ال�إِ َحــْرُف الِعلَّــِة فــي الرَّ

ــي: آت ــِو ال� الَمْحــذوِف َعلــى النَّْح

ِل نَِجــُد اأنَّ الِفْعــَل )اْدُع( ُحــِذَف ِمــْن اآِخــِرِه الــواُو بَِدليــِل اأنَّ ُمضاِرَعــُه َيْدعــو، َواأشــيَر  أوَّ اأ- َففــي الِمثــاِل ال�
، وَعلاَمــُة بِنائـِـِه َحــْذُف َحــْرِف الِعلَّــِة ِمــْن اآِخــِرِه. ــِة، َفُهــَو َمْبِنــيٌّ مَّ اإِليــِه بِالضَّ

ب- وفــي الِمثــاِل الثّانــي نَِجــُد اأنَّ الِفْعــَل )اْســِق( ُحــِذَف ِمــْن اآِخــِرِه اليــاُء بَِدليــِل اأنَّ ُمضاِرَعــُه َيْســقي، 
، وَعلاَمــُة بِنائِــِه َحــْذُف َحــْرِف الِعلَّــِة ِمــْن اآِخــِرِه. َواأشــيَر اإِليــِه بِالَكْســَرِة، َفُهــَو َمْبنــيٌّ



٨٩

ألـِـُف، بَِدليــِل اأنَّ ُمضاِرَعــُه َيْرضــى،  ج- وفــي الِمثــاِل الثّالـِـِث نَِجــُد اأنَّ الِفْعــَل )اْرَض( ُحــِذَف ِمــْن اآِخــِرِه ال�

، وَعلاَمــُة بِنائـِـِه َحــْذُف َحــْرِف الِعلَّــِة ِمــْن اآِخــِرِه. َواأشــيَر اإِليــِه بِالَفْتَحــِة، َفُهــَو َمْبِنــيٌّ

َنْسَتْنِتُج

ُيْبنى فِْعُل ال�أْمِر الُمْعَتلُّ ال�آِخر َعلى َحْذِف َحْرِف الِعلَِّة.

َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

َنْكُتُب الِفْعَل الُمضارَِع، وفِْعَل ال�أْمِر لِلاأْفعاِل الماِضَيِة ال�آتَِيِة:

الِفْعُل الُمضارُِع                      فِْعُل ال�أْمر الِفْعُل الماضي   

اأْعطى      ............     ............

نَما      ............       ............
َهدى                                  ............            ............
َرجا                                   ............     ............

التَّْدريُب الثّاني:

نَُمثُِّل ِبُجْمَلٍة ُمفيَدٍة َعلى ُكلٍّ ِمما َياأْتي:

اأ- ِفْعِل اأْمٍر َمْبِنيٍّ َعلى َحْذِف َحْرِف الِعلَِّة )الواِو(.

ب- ِفْعِل اأْمٍر َمْبنيٍّ َعلى َحْذِف َحْرِف الِعلَِّة )الياِء(.

ألِِف(. ج- ِفْعِل اأْمٍر َمْبنيٍّ َعلى َحْذِف َحْرِف الِعلَِّة )ال�



٩٠

الَخطُّ

ْقَعِة:  َتْين بَِخطِّ الرُّ َتْين بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ آتَِيَة َمرَّ نَْكُتُب الِحْكَمَة ال�

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

.
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الَخطُّ

ْقَعِة:  َتْين بَِخطِّ الرُّ َتْين بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ آتَِيَة َمرَّ نَْكُتُب الِحْكَمَة ال�

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

التَّْعبيُر

ِكتاَبُة ِبطاَقِة ُمعاَيَدٍة
ْعــَوِة،  َنــٍة، َوِمــْن اأنْواِعهــا؛ بِطاَقــُة الدَّ الِبطاَقــُة: ِرســالٌَة موَجــَزٌة ُيْرِســلُها َشــْخٌص اإِلــى َطــَرٍف اآَخــَر لِغاَيــٍة ُمَعيَّ
ــِة، ثُــمَّ  ُن ِمــَن الَبْســَمَلِة، َوَتْوجيــِه الِخطــاِب، َوالتَِّحيَّ َوبِطاَقــُة التَّْهِنَئــِة، َوبِطاَقــُة التَّْعِزَيــِة، َوَغْيُرهــا.. َوَتَتَكــوَّ

ْعــَوِة، َواْســِم الّداعــي. َمْضمــوِن الدَّ
آتي ُهَو لِِبطاَقِة ُمعاَيَدٍة بُِمناَسَبِة العيِد. َوالنَّموَذُج ال�

بِْسِم اللِّه الرَّْحمِن الرَّحيِم

َصديقي الَعزيَز، محموداً،                    التاريخ: .....

َبًة َوَبْعُد: َتِحيًَّة َطيِّ

َة، َواأْمِنياتي الّصاِدَقَة بِعيٍد  ُه لََك َتهانِيَّ الحارَّ بُِمناَسَبِة العيِد اأَوجِّ
أْصِدقاِء، راِجياً اللَّه الَعِليَّ الَقديَر اأْن  أْهِل َوال� َسعيٍد في ِظلِّ ال�
َقْت اأمانينا بَِوَطٍن  ُيعيَد َعَلْينا َوَعَلْيَك هِذِه الُمناَسَبَة، َوَقْد َتَحقَّ

ٍر َوَحياٍة اأْجَمَل. ُمَحرَّ

َمَع خالِِص التَِّحيَِّة

                           َصديُقَك: اأْمَجُد

بِْسِم اللِّه الرَّْحمِن الرَّحيِم

داً : َصديقي الَعزيَز ُمَحمَّ

َبًة َوَبْعُد: َتِحيًَّة َطيِّ

َة،  بُِمناَسَبِة عيِد ال�أْضحى الُمباَرِك اأَوّجُه لََك َتهانِيَّ الحارَّ
أْصِدقاِء،  أْهِل َوال� َواأْمِنياتي الّصاِدَقَة بِعيٍد َسعيٍد في ِظلِّ ال�

راِجياً اللَّه الَعِليَّ الَقديَر اأْن ُيعيَد َعَلْينا َوَعَلْيَك هِذِه 
ٍر َوَحياٍة اأْجَمَل. َقْت اأمانينا بَِوَطٍن ُمَحرَّ الُمناَسَبَة َوَقْد َتَحقَّ

                                       َصديُقَك: 
اأْمَجُد

                                          

نكتُب تقريراً عن بعض النساء الفلسطينيات اللواتي تركن بصمة في المجتمع.

نشاط:
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١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

؟ اأْسِئَلٌة:

ال�ْسِتماُع:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� (، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال� ُة اْخِتراِع َقَلِم الِحْبِر الجافِّ نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )قِصَّ

؟ ِة اْخِتراِع َقَلِم الِحْبِر الجافِّ َمتى كانَْت بِداَيُة ِقصَّ

اأِْس الُكَرِويِّ الُمَدبَِّب. ُح الُعيوَب الَّتي كانَْت َمْوجوَدًة في الَقَلِم ذي الرَّ نَُوضِّ

؟ َل )بيرو( ل�ْخِتراِع َقَلِم الِحْبِر الجافِّ َكْيَف َتَوصَّ

 نَُعلُِّل َفَشَل َتْجِرَبِة )بيرو( ال�أولى.

ْيَدل�نيِّ )جورج( في َتْطويِر )بيرو( ل�ْخِتراِعِه. نَُبيُِّن اإِْسهاَم الصَّ

أْقلاِم الجافَِّة؟ ِل َمْصَنٍع لِِصناَعِة ال� اأْيَن َتمَّ اإِنْشاُء اأوَّ

ُح ذلَِك. أْقلاُم الجافَُّة اإلى حدِّ التَّباهي َبْيَن النّاِس، نَُوضِّ َوَصَلِت ال�

ُح َجماَل التَّْصويِر في الِعباَرِة: نَُوضِّ

.) )ِمْن ُهنا ُولَِدْت ِفْكَرُة اْسِتْخداِم ِحْبِر الطِّباَعِة في َقَلِم الِحْبِر التَّْقليِديِّ

نُْبدي اآراَءنا في َشْخِصيَِّة الُمْخَتِرِع )بيرو(.

لِكْترونِيَُّةالَوْحَدُة الّساِدسُة الَحْرُب ال�إِ
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــِة، وِمْعيــاراً  ــُة( حاِضــَرًة فــي كُلِّ َمجــال�ِت الَحيــاِة الَعَمِليَّ لِكْترونِيَّ باَتــِت )التِّكنولوجيــا ال�إِ

ــِة  َوِل الُعْظمــى، َوَيَتَمثَّــُل ذلـِـَك بِمــا َتْمَتِلــُك كُلُّ َدْولَــٍة ِمــْن َمظاِهــِر التِّْقِنيَّ ِة الــدُّ لِِقيــاِس قُــوَّ

ــِة والَعْســَكِريَِّة َوَغْيِرهــا. راِعيَّ ــِة والزِّ ناِعيَّ الَحديَثــِة، فــي الِقطاعــاِت الصِّ

لِكْترونّيــاِت فــي  ــْوَء َعلــى َبْعــِض اآفــاِق اْســِتْخداِم ال�إِ َوفــي هــذا الَمقــاِل الِعْلِمــيِّ نَُســلُِّط الضَّ

أْطــراِف، َبْعــَد اأْن باَتــِت  َمجــاِل الُحــروِب، َوَدْوِرهــا فــي َحْســِمها لِصالِــِح َطــَرٍف ِمــَن ال�

أْرواِح والُمَعــّداِت.      الَحــْرُب التَّْقليِديَّــُة ِســلاحاً ذا َتكاليــَف باِهَظــٍة فــي ال�

لِكْترونِيَُّة الَحْرُب ال�إِ



٩٤

الِقراَءُة:

َتْنَطوي َعلى: َتْشَتِمُل َعلى.

الَغّواصاُت: َمراِكُب َتسْيُر 
َتْحَت الماء.

يقاُع في  ْرباُك: ال�إ ال�إِ
ال�ْضِطراِب.

 ، ، َوالَفضاِء الخاِرِجيِّ اإَِذا كاَن كُلٌّ ِمَن الَبرِّ، َوالَبْحِر، َوالَجوِّ  
 ،) ــاإِنَّ الَمجــاَل )الَكْهروِمْغناطيِســيَّ ــِة، َف َمْســَرحاً لِلَحــْرِب التَّْقليِديَّ
لِكْترونِيَّــِة؛ اإِْذ لَــْم َتُعِد الُحروُب  ُهــَو الَمْســَرُح الَحقيِقــيُّ لِلَحــْرِب ال�إِ
أْســِلَحِة الَفتّاَكــِة الَّتــي َتْحِملُهــا الطّائـِـراُت  َتْقَتِصــُر َعلــى اْســِتْخداِم ال�
ــلِّ  ــوارى َوراَء ِظ ــِذِه اأْن َتَت ــُك ه ــوُد، َوتوِش ــاُت اأِو الُجن اأِو الُمَدرَّع
ــَبَكُة  ــا الشَّ ــكاً، َمْيدانُه ــَر َفْت ــا َتكــوُن اأْكَث ــٍة، ُربَّم ــروٍب اإِلِكْترونِيَّ ُح
الَعْنَكبوتِيَّــُة، َوَتْنَطــوي َعلــى َهَجمــاٍت ذاِت َدواِفــَع ِسياِســيٍَّة َعلــى 
الَمْعلومــاِت َونُُظِمهــا، اإِْذ ُيْمِكُنهــا اأْن تَُعطِّــَل َمواِقــَع )الويــب( 
ــاِت  ــِرَقَة الَبيان ــيََّة، اأو َس ــاِت ال�أساِس ــَبكاِت َوالَخَدم ــِميََّة والشَّ ْس الرَّ

ــِة... أنِْظَمــِة المالِيِّ يَِّة َوَتْعِديَلهــا، َوَتْخريــَب ال� ــرِّ السِّ

ــِة ِمــْن قــاِع الُمحيطــاِت  لِكْترونِيَّ َتْمَتــدُّ َمســارُِح الُحــروِب ال�إ  

َعــٌة  ــٌة ُمَتَنوِّ ، وتُْســَتْخَدُم فيَهــا نُُظــٌم اإلِكْترونِيَّ َحتّــى الَفضــاِء الخارِِجــيِّ

أْسِلَحِة.  ْيَطَرةِ، َوَتْوجيِه ال� ِمْثُل: الُمراَقَبِة، والَكْشِف، والِخداِع، والسَّ

ــاِم  ألْغ ــُد ال� ــِة َرْص ــكاِن الَغّواصــاِت الَبْحِريَّ ْم ــاَت بِاإِ ــْد ب لََق  
نْــذاِر  والَغّواصــاِت الُمعاِدَيــِة، َوباَتــْت طائِــراُت ال�ْســِتْطلاِع َوال�إِ
ــِة  ــلاِغ ُغْرَف ــاٍد، َواإِْب ــراٍق ُمع ــِف اأيِّ اْخِت ــى َكْش ــاِدَرًة َعل ــِر ق الُمَبكِّ
ــا فــي َمجــاِل ال�ْســِتْخداِم  ــاأّول، اأّم ل�ً بِ ــِه اأوَّ ــِة بِ ــاِت الَمْرَكِزيَّ الَعَمِلّي
ــَرِف  ــِل ُغ ــاِك َعَم ــى اإِْرب ــُة َعل لِكْترونِيَّ ــْرُب ال�إِ ــُز الَح ، َفَتَتَركَّ ــرِّيِّ الَب
داِت  ــردُّ ــِة ت ــِت َعَلْيهــا، َوَمْعِرَف ، َوُمراَقَبِتهــا والتََّنصُّ ــُدوِّ ــاِت الَع َعَمِلّي

اإْرباِكهــا بِاإِشــاراٍت َخّداَعــٍة. ْرســاِل فيهــا، َو ال�إ

ْمــكاِن اأيِّ َدْولَــٍة َشــنُّ َحــْرٍب اإلِكْترونِيَّــٍة َعلــى َدْولٍَة اأْخرى  بِاإِ  

ــَكِريَِّة  ــّواِت الَعْس ــَم الُق أنَّ ُمْعَظ ــَك لِ� ــا؛ َوذلِ ــْت َمواِرُده ــا كانَ َمْهم



٩٥

نَْتْرنـِـت(، َولِذلـِـَك َفِهــَي  َتْرَتِبــُط بَِشــَبكاٍت حاســوبِيٍَّة، َوَتتَِّصــُل )بِال�إ
ــِر  ــاِت َغْي ــكاِن الَجماع ْم ــاَت بِاإِ ــِه؛ ب ــَبِب ذاتِ ــًة، َولِلسَّ ــْت اآِمَن لَْيَس
ــٍة،  ــْرٍب اإِلِكْترونِيَّ ــاِت َح ــنُّ َهَجم ــراِد، َش أْف ــى ال� ــِة، َوَحتّ الُحكوِميَّ
َوِل الَغِنّيــِة، لَِتْطويــِر َبْرَمِجّيــاٍت  ــَة ِســباقاً َبْيــَن الــدُّ آَن َفــاإِنَّ َثمَّ وال�
ــٍة،  ــرى ِدفاِعيَّ ــٍة َواأْخ ــُدراٍت ُهجوِميَّ ــلاُك قُ ــاأْنِها اْمِت ــْن َش ــوُن ِم َيك

ــابَِهٍة. ــاٍت ُمش ــِة َهَجم أيَّ ــّدي لِ� ــى التَّص ــاِدَرٍة َعل ق

َوُيَعــدُّ َفيــروُس )ســتاْكْس نـِـْت( الـّـذي َتَســبََّب فــي اإِلْحــاِق   
ــِة  أِدلَّ ــَرِز ال� ــْن اأْب ، ِم ــيِّ يرانِ ــَوِويِّ ال�إِ ــَزِة التَّْخصيــِب النَّ اأْضــراٍر بِاأْجِه
لِكْترونِيَّــِة الَحديَثــِة، اإِْذ اأْطَلَقْتــُه الِول�يــاُت  َعلــى الَهَجمــاِت ال�إِ
هايَِنــِة عــاَم )٢٠١٠م(، ِضــدَّ َحواســيَب  الُمتَِّحــَدُة َوَدْولَــُة الصَّ
يرانِيَّــِة؛ بَِهــَدِف اإِْبطــاِء َعَمِلهــا. َوِمــَن  تابَِعــٍة لِلُمْنشــاآِت النََّوِويَّــِة ال�إِ
ــاِم  ــى نِظ ــيُّ َعل لِكْترونِ ــيُّ ال�إِ أمريِك ــرى، الُهجــوُم ال� أْخ ــِة ال� أْمِثَل ال�
ْربِــيِّ َســَنَة )١٩٩٨م(؛ ل�ْخِتراِقــِه بَِهــَدِف  يِّ الصِّ فــاِع الَجــوِّ الدِّ

ــٍة. ــداٍف ِصْربِيَّ ــِف اأْه ــهيِل َقْص َتْس

لِكْترونِيَّــُة فــي َتْغييــِر َقواِعــِد  لََقــْد اأْســَهَمِت الَحــْرُب ال�إِ  
َوِل؛ َفَلــْم َيُعــِد الَحْســُم الَحربـِـيُّ ُمْعَتِمــداً َعلــى  ــراِع َبْيــَن الــدُّ الصِّ
، َواإِنَّمــا َعلــى ِمْقــداِر مــا َيْمَتِلــُك كُلُّ  ِق النَّْوِعــيِّ َوالَعــَدِديِّ التَّفــوُّ
 ، َطــَرٍف ِمــْن َوســائَِل اإِلِكْترونِيَّــٍة َحدْيَثــٍة، َفَمْعِرَفــُة اإِْمكانــاِت الَعــُدوِّ
ِهــَي  ُمْســَبقاً،  َوَتَحرُّكاتِــِه  ُمواَصلاتِــِه،  َواأنِْظَمــِة  َوَتْشــكيلاتِِه، 
ــَرَف الُمعــادَي فــي َتْحقيــِق النَّْصــِر َوالُمباَغَتــِة،  الَّتــي َتْخــِدُم الطَّ
ــْوَق  َة َف ــعَّ أِش ، َوال� ــيَّ آلِ ــَم ال� ــى اأنَّ التََّحكُّ شــاَرِة اإِل ــَن ال�إِ ــدَّ ِم َول� ُب
ــٍة عالَِيــِة  ــٍة َوُهجوِميَّ الَحْمــراِء، اأْســَهَمْت فــي َتْطويــِر اأنِْظَمــٍة ِدفاِعيَّ
اأنَّنــا  َر بِِدقّــٍة ُمَتناِهَيــٍة، لَِدَرَجــِة  ـِة، تُصيــُب َهَدَفهــا الُمَقــرَّ قَـّ الدِّ
اإِلــى َجْنــٍب َمــَع  لِكْترونِيَّــَة َجْنبــاً  ِصْرنــا نُشــاِهُد الطّائِــراِت ال�إِ
أْعمــاِل الُمباَغَتــِة، َوالِحراَســِة، َواْخِتــراِق  ــِة، لِ� الطّائـِـراِت الُهجوِميَّ

ــِم. ــدى الَخْص ــّراداِر( لَ ــَزِة )ال اأْجِه

نْهاُء.  الَحْسُم: ال�إِ

الُمباَغَتُة: الُمفاَجاأُة.



٩٦

لكترونية، جفري كار، بتصّرف(  )داخل الحرب ال�إ

التََّسلُُّل: الدُّخوُل اأو الُخروُج 
ِخْفَيًة.

َفوائُِد ُلَغِويٌَّة:

ــن  ــْم َيُك ــيٌء لَ ــراُع: َش ــراِع وال�ْكِتشــاِف، فال�ْخِت ــِي ال�ْخِت ــَن َمْفُهوَم ــى َبْي ــي الَمْعن ــْرٌق ف ــُد َف ُيوَج

ــَل  ــِه، ِمْث ــِرِه َوَتْصميِم ــلاِل َتْفكي ــْن ِخ ــي اإيجــاِدِه ِم ــِرُع ف ــبََّب الُمْخَت ــَن ال�أســاِس، َوَتَس َموجــوداً ِم

ــِه اأَحــٌد ســابِقاً،  ــْم بِ ــْم َيْعَل ــْن لَ ــْيٌء َمْوجــوٌد، َولَِك ــَو َش ــا ال�ْكِتشــاُف: َفُه ــراِع الحاســوِب. اأّم اْخِت

َوالُمْكَتِشــُف َتَســّبَب ِفــي اإِْظهــاِرِه، ِمْثــَل اْكِتَشــاِف َحَيــواٍن، اأْو اْكِتَشــاِف )فاْيــروٍس( ُمَســبٍِّب 

ــٍب. ــٍن، اأو اْكِتشــاِف َكْوَك ــَرٍض ُمَعيَّ لَِم

َوهكــذا، نَــرى اأنَّ ُمْعَطيــاِت التِّْقِنيَّــِة الَحديَثــِة ِســلاٌح ذو   
ْيــِن؛ َفِبَقــْدِر مــا َتْحِملـُـُه ِمــْن َمناِفــَع َو بَِقــْدِر مــا تَُوفِّــُر ِمــَن الَوْقــِت  َحدَّ
نَّهــا َقــْد َتكــوُن نُْقَطــَة َضْعــٍف َوَثْغــَرًة َيَتَســلَُّل ِمْنهــا  والُجْهــِد، فاإِ
ــِة  ــى َمْرمــى )َكْبَس ــُه َعل راتُ ــِش َوُمَقدَّ ــُح ســاحاُت الَجْي ، َفُتْصِب ــُدوُّ الَع
( اأْو نَْقــَرٍة واِحــَدٍة ِمــْن اأصابِــِع الَجْيــِش الُمعــادي؛ مــا ُيَحتِّــُم  ِزرٍّ
والَخيــاراِت  الُمْخَرجــاِت  هــِذِه  َمــَع  بالِــٍغ  بَِحــَذٍر  التَّعاُمــَل  َعَلْينــا 
َجِديــَدٍة  َمهــاراٍت  لِ�ْكِتســاِب  َدْومــاً  نَْســعى  َواأْن  لِكْترونِيَّــِة،  ال�إِ

قيــَل: َفَقــْد  الواِســِع؛  التِّْكنولوجيــا  فــي عالَــِم  َوُمْســَتْحَدَثٍة 
"لِــُكلِّ َزمــاٍن َدْولَــٌة َوِرجــاٌل". َوِرجــاُل َعْصِرنــا هــذا ُهــْم ِرجــاُل  

ها. َوَشــرِّ بَِخْيِرهــا  َوُمْخَرجاتُهــا،  التِّْكنولوجيــا، 



٩٧

الَفْهُم وال�ْستيعاُب

آتَِيَة بِما ُيناِسُبها:- ١ نَْمَلاأ الَفراغاِت ال�

لِكْترونِيَِّة ُهَو:..............َوَمْيدانُُه ُهَو:.............. اأ- الَمجاُل ال�أساِسيُّ لِلَحْرِب ال�إِ

لِكْترونِيَِّة الُمراِفَقِة لِلطّائِراِت الَحْربِيَِّة:................... ب- ِمْن َوظائِِف الطّائَِراِت ال�إِ

قَِّة ُهما:......... و ...... أْمراِن اللَّذاِن اأْسَهما في َتْطويِر اأنِْظَمٍة َحْربِيٍَّة عالَِيِة الدِّ ج- ال�

َوُل ل�ْمِتلاِك َبْرَمِجّياٍت َهَدفُها.................. د- َتَتساَبُق الدُّ

لِكْترونِيَِّة.- ٢ ُد النُُّظَم الُمْسَتْخَدَمَة في الُحروِب ال�إِ نَُعدِّ

لِكْترونِيَِّة في َمجال�ِت كُلٍّ ِمَن الَجوِّ َوالَبرِّ َوالَبْحِر.- ٣ ُح َكْيِفيََّة َتْوظيِف الَحْرِب ال�إ نَُوضِّ

لِكْترونِيَِّة الَحديَثِة.- ٤ نُْعطي اأْمِثَلًة َعلى الَهَجماِت ال�إ

نَُعلُِّل ما َياأْتي:- ٥

اأ-   بِاإِْمكاِن اأيَِّة َدْولٍَة َشنُّ ُهجوٍم اإِلِكْترونِيٍّ َعلى َدْولٍَة اأْخرى.

َوِل. راِع َبْيَن الدُّ لِكْترونِيَُّة في َتْغييِر َقواِعِد الصِّ ب- اأْسَهَمِت الَحْرُب ال�إِ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

لِكْترونِيَِّة. ياِسيََّة الَّتي َتْكُمُن َوراَء الَحْرِب ال�إِ نُناِقُش الّدواِفَع السِّ

ْيِن. ُح َكْيَف َتكوُن التِّْقِنيَُّة الَحديَثُة ِسلاحاً ذا َحدَّ نَُوضِّ

ُح َدل�لََة الِعباَرِة: "لُِكلِّ َزماٍن َدْولٌَة َوِرجاٌل، َوِرجاُل َعْصِرنا ُهْم ِرجاُل التِّْكنولوجيا". نَُوضِّ

نَُبيُِّن اآراَءنا في اْسِتْخداِم التِّْكنولوجيا في َمجاِل الُحروِب.

أَدواِت التِّكنولوِجيَِّة ِمْن َحْيُث التَّكاليُف والنّتائُِج. نُواِزُن َبْيَن اأَدواِت الَحْرِب الَقديَمِة وال�

١

٢

٣

٤

٥



٩٨

الـلُّـَغـُة

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإنشائِنا: ١- نَْسَتْخِدُم التَّراكيَب ال�

اأ- ُيوِشُك اأْن.          ب- َتْقَتِصُر َعلى.          ج- ُيَحتُِّم َعَلْينا.

آتَِيِة: ْرِس اأْضداَد الَكِلماِت ال� ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن الدَّ

اأ- َتْشغيُل.         ب- ُيظِهُر.               ج- ُمناِصٌر.



٩٩

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــارود(  ــاي الب ــِة )اإيت ــى َقْرَي ــُب اإل ، ُيْنَس ــِريٌّ ــارودي شــاِعٌر ِمْص محمــوُد ســامي الب  

ــوِر  ــٌة بِاأم ــا ِصَل ــَرٍة لَه ــَرٍة موِس ــْن اأْس ــاَم )١٨٣٨م( ِم ــَد ع ــَرِة، ُولِ ــِة الُبحي ــِة لُِمحاَفَظ التّابَِع

، وُهــَو رائُِد َمْدَرَســِة الَبْعــِث  ــَف نَْفَســُه بِال�طِّــلاِع َعلــى التُّــراِث الَعَربـِـيِّ الُحْكــِم، وَقــْد َثقَّ

ــْعِر الَعَربـِـيِّ الَحديــِث، ولَــُه ديــواُن ِشــْعٍر َمْطبــوٌع، ولَــُه ُمْختــاراٌت َســّماها  ْحياِء في الشِّ وال�إِ

ــمَّ  ــِة، ثُ ــِة، وَتَولّــى ِوزاَرَة الَحْربِيَّ ــْوَرِة الُعرابِيَّ ــُد ُزَعماِء الثَّ ــَو اأَح ــارودي(. وُه ــارات الب )ُمْخت

ــيِف والَقَلــِم، وتُُوِفــَي عــاَم )١٩٠٤م(. ــَب بـِـَربِّ السَّ ِرئاَســَة الــُوَزراِء باْخِتيــاِر الثُّــواِر لَــُه، لُقِّ

ِة الُشــعوِب، ونَْشــِر الَعــْدِل  أْبيــاِت ُيَؤكِّــُد الشــاِعُر َعلــى اأَهِمّيــِة الِعْلــِم فــي قُــوَّ فــي هــِذِه ال�

ــَة الُعَلمــاِء وَدْوَرُهــْم فــي الَحيــاِة. َبْيــَن النــاِس، والُوصــوِل للاْكِتشــافاِت، وُيظِهــُر َمكانَ

ُة الِعْلِم قُوَّ
محمود سامي البارودي

: ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ
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ُة الِعْلِم                             قُوَّ

أَمــِم ال� َشــْوَكُة  َتْقــوى  الِعْلــِم  ِة  ْهِر َمْنسوٌب اإِلى الَقَلِمبُِقــوَّ َفالُْحْكُم في الدَّ

ــُم ــاُس كاَن الَفْضــُل َبْيَنُه ــْو اأنَْصــَف النّ بَِقْطــَرٍة ِمــْن ِمــداٍد، ل� بَِســْفِك َدِملَ

ــَرِمَفاْعِكــْف علــى الِعْلــِم، َتْبلُْغ َشــاأَْو َمْنِزلـَـٍة  ــزِّ َوالَك ــٍة بِالِع ــِل َمْحفوَف ــي الَفْض ف

يانَِعــًة الَفــْوِز  ثِمــاَر  َيْجنــي  ِمــْن َجنَّــِة الِعْلــِم اإلّ� صــاِدُق الِهَمــِمَفَلْيــَس 

َظَهــَرْت مــا  أْفــكاِر  ال� ُمداَولَــُة  ــِملَــْول�  ــْهِل َوالَعَل ــَن السَّ أْرِض َبْي ــُن ال� َخزائِ

أْوطــاِن، وانَْتِصبــوا أَمــِمَفاْســَتْيِقظوا يــا َبنــي ال� لِلِعْلــِم؛ َفْهــَو َمــداُر الَعــْدِل فــي ال�

ُمْحَتَقــٍر بِالَجْهــِل  َثــْرَوٍة  ذي  ُمْحَتــَرِمَفــُربَّ  بِالِعْلــِم  َخلَّــٍة  ذي  َوُربَّ 

النَِّعــِمشيدوا الَمداِرَس؛ َفْهَي الَغْرُس اإْن َبَسَقْت ِمــَن  َغّضــاً  اأْثَمــَرْت  اأْفنانُــُه 

َمــِمَيْجنــوَن ِمــْن كُلِّ ِعْلــٍم َزْهــَرًة َعِبَقــْت أْرواَح فــي الرِّ بَِنْفَحــٍة َتْبَعــُث ال�

ــَقِمَبــْل، َكــْم َخطيــٍب َشــفى نَْفســاً بَِمْوِعَظٍة َوكْم َطبيٍب َشــفى ِجْســماً ِمَن السَّ

َفــلا الُملــوِك،  بــاآداِب  بــوَن  َتْلقــى بِِهــْم َغْيــَر عالــي الَقــْدِر ُمْحَتِشــِمُمَؤدَّ

نْيــا اإِذا َفَســَدْت ئْــِب َوالَغَنــِمَقــْوٌم بِِهــْم َتْصلُــُح الدُّ َوَيْفــُرُق الَعــْدُل َبْيــَن الذِّ

ــِم؟َوَكْيــَف َيْثُبــُت ُرْكــُن الَعــْدِل فــي َبَلــٍد ــْن َعَل ــِم ِم ــْم َيْنَتِصــْب َبْيَنهــا لِلِعْل لَ

ْهــِر َبْعَد الَمــْوِت َوالَعَدِملَــْول� الَفضيَلــُة لَــْم َيْخلُــْد لِــذي اأَدٍب ِذْكــٌر َعلــى الدَّ

َيــُدُه َمــْت  َقدَّ فيمــا  الَمــْرُء  َقْبــَل الَمعــاِد، َفــاإِنَّ الُعْمــَر لَــْم َيــُدِمَفْلَيْنُظــِر 
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الِمداُد: الِحْبُر. 

أَمُد والغاَيُة. الَشاأُْو: ال�

يانَِعٌة: ناِضَجٌة.

الَعَلُم: الَجَبُل.

الَخلَُّة: الحاَجُة والَفْقُر، 
َئُة.  يِّ والَخْصَلُة الَحَسَنُة اأِو السَّ

َبَسَقْت اأْفنانُُه: َعَلْت 
اأْغصانُُه.

َعِبَقْت: انَْتَشَرْت رائَِحُة 
الِعْطِر.

َمُم: الِعظاُم البالَِيُة. الرِّ
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

: ١- نُْكِمُل الَفراَغ في الُجَمِل ال�آتَِيِة ِبما ُيناِسُبُه ِمَن النَّصِّ

اأ-  اإِذا اأنَْصَف النّاُس َيكوُن الَفْضُل َبْيَنُهْم بِــ ..................

ب- ل� َيْجني ثِماَر الِعْلِم اإِل� ..........................

ج- الِعْلُم َمداُر الَعْدِل َبْيَن ......................

نْيا؟ ٢- اإِلى َمْن ُيْنَسُب الُحْكُم في الدُّ

٣- ما الَنتيَجُة الُمَتَرتَِّبُة على الِتزاِم الِعْلِم والُعكوِف َعَلْيِه؟

٤- لِماذا َيْدعو الّشاِعُر اإِلى بِناِء الَمداِرِس؟

أنُْفَس الَمريَضَة؟ ٥- بِماذا ُيشفي الَخطيُب ال�

نْيا؟ ٦- َمِن الَّذي ُيْصِلُح الَفساَد في الدُّ

٧- ما الَّذي ُيَخلُِّد ِذْكَر اأْهِل الِعْلِم َبْعَد َمْوتِِهْم؟

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

١- بَِم يوحي لَنا ُعْنواُن الَقصيَدِة؟ 

آتَِيِة : ٢- نَُبيُِّن َدل�ل�ِت الِعباراِت ال�

اأ- َتْلقى بِِهْم َغْيَر عالي الَقْدِر ُمْحَتِشِم.

ب- لَْم َيْنَتِصْب َبْيَنها لِْلِعْلِم ِمْن َعَلِم.

آتَِيَتْيِن:  آَيَتْيِن ال� ٣- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَِّص ما َيَتواَءُم َمَع ال�

اأ- قاَل تعالى: ﴿ â á à ß Þ Ý Ü Û Ú﴾      )الُمجاَدلة:١١(

)النََّباأ:٤٠(       ﴾k j i h g f ﴿ :ب- قاَل تعالى



١٠٢

٤- نَُبيُِّن َجماَل التَّصويِر فيما َياْتي:

اأ- َفَلْيَس َيْجني ثِماَر الَفْوِز يانِعًة.

ب- َيْجنوَن ِمْن كُلِّ ِعْلٍم َزْهَرًة

٥- واَزَن الّشاِعُر َبْيَن العالِِم والجاِهِل. نَْذكُُر الَبْيَت الَّذي َيُدلُّ َعلى ذلَِك.

ِة والُمْجَتَمِع. أمَّ ٦- نَْسَتْنِتُج ِمَن الَقصيَدِة َفوائَِد الِعْلِم الَّتي َتعوُد َعلى ال�

ْيِن. نُناِقُش هِذِه الِعباَرَة. ٧- الِعْلُم ِسلاٌح ذو َحدَّ

 
الَقواِعُد

كاَد َواأَخواتُها

ال�أْمِثَلُة:

اأْفعاُل الُمقاَرَبِة:

لِْكترونِيَِّة.- ١ كاَدِت الَحْرُب التَّْقليِديَُّة َتَتوارى َوراَء الَحْرِب ال�إِ

َتكاُد َمواِقُع التَّواُصِل ال�ْجِتماِعيِّ َتْسِرُق َوْقَتنا كُلَُّه.- ٢

ْبُر َعلى الظُّْلِم اأْن َيْنَفَد.- ٣ اأْوَشَك الصَّ

ألَِم.- ٤ أْرُض الَعَربِيَُّة اأْن َتْصُرَخ ِمَن ال� توِشُك ال�

اأْفعاُل الرَّجاِء:

َعسى التَّساُمُح اأْن ُيضيَء قُلوَبنا بِنوِر الَمَحبَِّة.- ١
أْحضانِنا.- ٢ َحرى يافا اأْن َتعوَد لِ�

روِع: اأْفعاُل الشُّ

يَِّتها.- ١ عوُب تُطالُِب بُِحرِّ اأَخَذِت الشُّ
أْرِض.- ٢ َبَداأ الُعَلماُء َيْبَحثوَن َعْن َحياٍة خاِرَج َكْوَكِب ال�
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َنـَتــاأمَّـُل

ــِميَِّة،  ــِة ال�ْس ــى الُجْمَل ــُل َعل ــٌة َتْدُخ ــاٌل ناِقَص ــا اأْفع ــابٍِق، اأنَّ كاَن َواأَخواتِه ــي َدْرٍس س ــا ف ــرَّ بِن َم  

َفُتْبقــي الُمْبَتــَداأ َمْرفوعــاً َوُيَســّمى اْســَمها، َوَتْنُصــُب الَخَبــَر َوُيَســّمى َخَبَرهــا، َوَعِلْمنــا اأنَّ َخَبــَر كاَن َياأْتــي 

آَن َمْجموَعــًة اأْخــرى  َعلــى ُصــَوِر َخَبــِر الُمْبَتــَداأِ؛ َفَيكــوُن ُمْفــَرداً، اأْو ُجْمَلــًة، اأْو ِشــْبَه ُجْمَلــٍة، َوَســَنَتَعرَُّف ال�

ــَي كاَد  ــَل كاَن، َوِه ــُل َعَم ــِميَِّة، َفَتْعَم ــِة ال�ْس ــى الُجْمَل ــُل َعل ــي َتْدُخ ــَخِة النّاِقَصــِة الَّت أْفعــاِل النّاِس ــَن ال� ِم

أْفعــاَل  ــَبُب بَِبســاَطٍة، ُهــَو اأنَّ هــِذِه ال� واأخواتُهــا. َولََعلَّنــا نََتســاَءُل لِمــاذا لَــْم تُــْدَرْج َمــَع كاَن َواأَخواتِهــا؟ السَّ

ــا ُمضــاِرٌع. ــًة، ِفْعلُه ــًة ِفْعِليَّ ل� َيكــوُن َخَبُرهــا اإِلّ� ُجْمَل

أْفعــاَل )كاَد، َتــكاُد، اأْوَشــَك، توِشــُك(، نَِجُدهــا َدَخَلــْت َعلــى ُجَمــٍل اْســِميٍَّة اأْخباُرهــا  نََتاأّمــُل ال�  

ــكاُد(  ــُل )َت ــوارى(، َوالِفْع ــُة )َتَت ــُة الِفْعِليَّ ــُرُه الُجْمَل ــْرُب(، َوَخَب ــُمُه )الَح ــُل )كاَد( اْس ــٌة، َفالِفْع ــٌل ِفْعِليَّ ُجَم

ْبــُر(، َوَخَبــُرُه الُجْمَلــُة  ــُة )َتْســِرُق(، َوالِفْعــُل )اأْوَشــَك( اْســُمُه )الصَّ اْســُمُه )َمواِقــُع(، َوَخَبــُرُه الُجْمَلــُة الِفْعِليَّ

ــْد اأفــاَدْت  ــُة )َتْصــُرُخ(. َوَق ــُة الِفْعِليَّ ــَرُه الُجْمَل أْرُض(، َوَخَب ــُة )َيْنَفــُد(، َوالِفْعــُل )توِشــُك( اْســُمُه )ال� الِفْعِليَّ

ــاَل  ــاُل اأْفع أْفع ــِذِه ال� ــّمى ه ــذا تَُس ــْق؛ لِه ــْم َيَتَحقَّ ــُه لَ ــُدَث، َولِكنَّ ــُرَب اأْن َيْح ــَر َق ــاُل اأنَّ الَخَب أْفع ــِذِه ال� ه

أْفعــاَل َتاأْتــي فــي صيَغَتــي الماضــي َوالُمضــاِرِع، َونَِجــُد اأنَّ َخَبــَر )كاَد،  الُمقاَرَبــِة. َونُلاِحــُظ اأنَّ هــِذِه ال�

ــِر )اأْوَشــَك،  ــْت )اأْن( َعلــى َخَب ــِل الُمضــاِرِع، َبْيَنمــا َدَخَل ــِة لِْلِفْع ــْن ُدخــوِل )اأْن( الناِصَب َد ِم ــكاُد( َتَجــرَّ َي

ــِن.  ــي الِفْعَلْي ــُب ف ــُك(، َوهــذا الغالِ يوِش

ــْن اأْفعــاِل الرَّجــاِء،  ــداِن ِم ــاِن ناِقصــاِن جاِم ــلاِن ماِضي ــلاِن )َعســى َوَحــرى(، َفُهمــا ِفْع ــا الِفْع اأّم  

ــُر  ــُة )ُيضــيُء قُلوَبنــا(، َوَخَب ــُة الِفْعِليَّ اأفــادا َمْعنــى الرَّجــاِء فــي ُحصــوِل الَخَبــِر، َفَخَبــُر )َعســى( ُهــَو الُجْمَل

ــُة )َتعــوُد يافــا(. َونُلاِحــُظ اأنَّ َخَبــَر كُلٍّ ِمْنُهمــا َدَخــَل َعَلْيــِه َحــْرُف النَّْصــِب  )َحــرى( ُهــَو الُجْمَلــُة الِفْعِليَّ

ــاِل الرَّجــاِء. ــِر اأْفع ــي َخَب ــُب ف ــَو الغالِ ــذا ُه )اأْن(، َوه

ــًة  ــَر كلٍّ ِمْنُهمــا ُجْمَل ــِة، نَِجــُد َخَب ــِة الثّالَِث ــِة الَمْجموَع ــَداأ(، فــي اأْمِثَل ــِن )اأَخــَذْت َوَب ــُل الِفْعَلْي نََتاأمَّ  

ــروِع، اأِو الَبــْدِء فــي  ــًة. َوكُلُّ ِفْعــٍل ِمْنُهمــا َيْحِمــُل َمْعنــى الِفْعــل )َبــَداأ(؛ لِهــذا َفِهــَي تُفيــُد َمْعنــى الشُّ ِفْعِليَّ

ــروِع، َونُلاِحــُظ اأنَّ َخَبــَر كُلٍّ ِمْنهمــا لَــْم َيْدُخــْل َعَلْيــِه الَحــْرُف  ُحــدوِث الَخَبــِر؛ لِذلـِـَك نَُســّميها اأْفعــاَل الشُّ

النّاِصــُب )اأْن(.
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َنْسَتْنِتُج

ــَل - ١ ــُل َعَم ــٌة، َفَتْعَم ــٌة ِفْعِليَّ ــِميَِّة التــي َخَبُرهــا ُجْمَل ــِة ال�ْس ــا: اأْفعــاٌل َتْدُخــُل َعلــى الُجْمَل كاَد َواأَخواتُه
كاَن النّاِقَصــِة، اأْي اأنَّهــا َتْرَفــُع ال�ْســَم َوُيَســّمى اْســَمها، َوَتْجَعــُل الَخَبــَر فــي َمَحــلِّ نَْصــٍب، َوَيكــوُن 

ــواٍع: ــِة اأنْ ــًة ِفْعلُهــا ُمضــاِرٌع، َوتُْقَســُم اإِلــى َثلاَث ــًة ِفْعِليَّ َخَبُرهــا ُجْمَل

٢- اأْفعاُل الُمقاَرَبِة: 
ُق الَفْوَز الَكبيَر. َوَيْغلُب األّ� َيْقَتِرَن َخَبُرها بِـ )اأْن(. - كاَد: ِمْثَل: كاَد الُمعاُق ُيَحقِّ

ْمُس اأْن َتغيَب. َوَيْغِلُب اأْن َيْقَتِرَن َخَبُرها بِـ )اأْن(. - اأْوَشَك: ِمْثَل: اأْوَشَكِت الشَّ

٣- اأْفعاُل الرَّجاِء:
َفْيــِن، َيــِرداِن بِصيَغــِة الماضــي  الِفْعــلاِن َعســى َوَحــرى، َوُهمــا ِفْعــلاِن ماِضيــاِن ناِقصــاِن َغْيــُر ُمَتَصرِّ

َوْحَدهــا، َوَيْغِلــُب فــي َخَبِرِهمــا اأْن َيْقَتــِرَن بـِــ )اأْن( ِمْثــَل: 

لِكْترونِيُّ اأْن َيْنَتِشَر. - َعسى التّْعليُم ال�إِ

- َحرى الَحقُّ اأْن َيْنَتِصَر.

روِع، َوِمْنها: ٤- اأْفعاُل الشُّ

َشَرَع، َوَبَداأ، َواأَخَذ، َوَجَعَل، َوَطِفَق، وَهبَّ .

َول� َيجوُز اأْن َيْقَتِرَن َخَبُرها بِـ )اأْن(. ِمْثَل:

أْحلاِمِهْم. اأَخَذ الُمعاقوَن َيِصلوَن لِ�

َنموَذجاِن ُمْعَرباِن:

نُْعِرُب الَكِلماِت الّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

١- َيكاُد الطِّفُل يحبو.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ َيكاُد: ِفْعٌل ُمضاِرٌع ناِقٌص َمرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ
ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ْفُل: اْسُم يكاُد َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ الطِّ
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َرُة َعلى اآِخِرِه، َمَنَع ِمْن ُظهوِرها الثَِّقُل. ُة الُمَقدَّ مَّ َيْحبو: ِفْعٌل ُمضاِرٌع َمرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ
َوالفاِعُل: َضميٌر َمْسَتِتٌر، َتْقديُرُه ُهَو.

َوالُجْمَلُة الِفْعِليَُّة )َيْحبو( في َمَحلِّ نَْصِب َخَبِر َيكاُد.

٣- َعسى الُمْذنُِب اأْن َيتوَب.

ُر. ِر َمَنَع ِمْن ُظهوِرِه التََّعذُّ َعسى: ِفْعٌل ماٍض ناِقٌص، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح الُمَقدَّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ الُمْذنُِب: اْسُم َعسى َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

ْعراِب. اأْن: َحْرُف نَْصٍب، َمْبِنيٌّ َعلى الّسكوِن، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ

َيتوَب: ِفْعٌل ُمضاِرٌع َمْنصوٌب بِاأْن، َوَعلاَمُة نَصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.

َوالفاِعُل: َضميٌر ُمْسَتِتٌر َتْقديُرُه ُهَو.

َوالُْجْمَلُة الِفْعِليَُّة )َيتوَب( في َمَحلِّ نَْصِب َخَبِر َعسى.

َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

َنْمَلاأ الَفراغاِت ال�آتَِيَة ِبما ُيناِسُبها:

اأ- َتْدُخُل كاَد َواأَخواتُها َعلى الُجْمَلِة ال�ْسِميَِّة الَّتي َخَبُرها ..........
ب- َتْعَمُل كاَد َواأَخواتُها َعَمَل .................

ج- الِفعُل َعسى ِفْعٌل َغْيُر ُمَتَصرٍِّف َيِرُد بِصيَغِة .............

التَّْدريُب الثّاني:

نَُعيُِّن كاَد َواأَخواتِها َواْسَم كُلٍّ ِمْنها َوَخَبَرُه فيما َياأْتي:

اأ - قال تعالى: ﴿z y x w v u } | { ~ ے¡ ¢ £ 
)طه:١٢١(            ﴾¥ ¤
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ٍش، َفاأوِشُك اأْن اأْصُرَخ: اآٍه َكْم اأْفَتِقُدَك َواأْشتاقَُك اأيُّها النَّْوُم. أَرُق ُيباِغُتني َكَعُدوٍّ ُمَتَوحِّ ب- كاَن ال�

أْرُض َتْبَتِهُج بَِعْوَدِة الّزائِِر الَعزيِز. أْمطاُر َتَتساَقُط، َواأَخَذِت ال� ج- َبَداأِت ال�

د- َعسى اللُّه اأْن َيْفَتَح اأْبواباً َقْد اأْغِلَقْت، َوَيْشفَي اأْرواحاً َقْد اأنِْهَكْت.

التَّْدريُب الثّالُِث:

ًة اأْخرى: نُوَظُِّف ال�أْفعاَل ال�آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيِدٍة ِمْن اإِْنشائِنا، ِبَحْيُث َتكوُن ناقَِصًة َمرًَّة، َوتامًَّة َمرَّ

اأ - َشَرَع.    ب- اأَخَذ.

التَّْدريُب الّراِبُع:

نُْعِرُب الَكِلماِت الَمْخطوَط َتْحَتها فيما َياأْتي:

اأ- َشرََع الّطلاُب ُيِعّدوَن َفعالِّياِت الَيْوِم الَمْفتوِح.

ب- قاَل َتعالى: ﴿ ¸ º ¹﴾.             )النّور:٣٥(

ْملاُء ال�إِ

: ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُمَعلِِّم. اإِْملاٌء اْخِتباِريٌّ
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الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن بَِخطِّ الرُّ َتْيِن بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ ْعِر ال�آتي َمرَّ نَْكُتُب َبْيَت الشِّ
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التَّْعبيُر

ْخوانِيَُّة ال�إِ الرِّساَلُة 

ــاٌت  ــْم َعلاق ــا بِِه ــْن َتْربُِطن ــا لَِم ــي نَْكُتُبه ــيَِّة الَّت نْشــاِء ال�أساِس ــوِن ال�إِ ــْن فُن ــنٌّ ِم ــُة: َف ْخوانِيَّ ــاَلُة ال�إِ الرِّس

َدٍة: َكالتَّْهِنَئــِة، َوالِعتــاِب،  ــُر لَُهــْم فيهــا َعــْن اأْفكاِرنــا َوَمشــاِعِرنا فــي َمواِقــَف ُمَتَعــدِّ اإِنْســانِيٌَّة، َفُنَعبِّ

َوَغْيِرهــا. َوالنَّصيَحــِة،  َوالُمواســاِة،  َوال�ْعِتــذاِر، 

ــداً  ــٍع، َبعي ــٍف اأْو َتَصنُّ ــِجيَِّتِه دوَن َتَكلُّ ــى َس ــُب َعل ــُق الكاتِ ــَن الرَّســائِِل َيْنَطِل ــْوِع ِم ــي هــذا النَّ َوف  

أْفــكاَر  ــِن اأْو شــاِعَرْيِن، َيَتبــاَدل�ِن ال� ــَن اأديَبْي ــًة َبْي ــْد َتكــوُن الرِّســالَُة اأَدبِيَّ ــِة، َوَق ــِة اللَّْفِظيَّ ْخَرَف َعــِن التَّاأنُّــِق َوالزَّ

ــًة َبْيــَن َمــْن َتْربُِطُهــْم ِصــلاُت َقراَبــٍة َوَعلاقــاٌت اإِنْســانِيٌَّة،  َوالنَّقــَد، َوال�ْعِتــذاَر، َوالَمــْدَح، َوَقــْد َتكــوُن ِوْجدانِيَّ

ــُة فــي طولِهــا  ْخوانِيَّ ــًة ِمــْن ُمَعلِّــٍم اأْو ناِصــٍح اأْو ُمْرِشــٍد لِلنّاِشــَئِة... َوَتْخَتِلــُف الرِّســالَُة ال�إِ َوَقــْد َتكــوُن َتْرَبِويَّ

ــاٌل". ــاٍم َمق ــُكلِّ َمق ــْوَن: "لِ ــِه، َفَكمــا َيقْول ــِل اإِلَْي ــَبِة َوالُمْرَس ــَب الَمْوضــوِع َوالُمناَس َوِقَصِرهــا َحْس

ِســماُت الرِّساَلِة الِ�خوانِيَِّة:

ــاراِت َتســيُر  ــَل الِعب ــِل األّ� َتْجَع أْفَض ــَن ال� ــِو، َوِم ــِل َوالَحْش ــَن التَّْطوي ــُة ِم ْخوانِيَّ ســالَُة ال�إِ ــو الرِّ َتْخلُ  

ــِن  ــاُد َع ــروِريِّ ال�ْبِتع ــَن الضَّ ــي، َوِم ــي الُمَتَلّق ــُرُه ف ــُه اأَث ــلوِب لَ أْس ــي ال� ــُع ف ــٍد، َفالتّْنوي ــٍق واِح ــى نََس َعل

ْخوانِيَّــُة َكمــا َيقولــوَن: ِمــَن الَقْلــِب اإِلــى الَقْلــِب، َمْشــحونٌَة بِالَعواِطــِف،  ســالَُة ال�إِ ْخَرَفــِة اللَّْفِظيَّــِة؛ َفالرِّ الزَّ

َه العاِطَفــَة. ــَوِر الَبلاِغيَّــِة الَجمالِيَّــِة دوَن اأْن تُِخــلَّ بِالَمْضمــوِن َوتَُشــوِّ َوِمــَن الُمْمِكــِن اْســِتعاَرُة الصُّ

َكْيَف َنْكُتُب رِســاَلًة اإِْخوانِيًَّة؟

راَســِة. َســَنْحتاُج   اإذا اأَرْدنــا ِكتاَبــَة ِرســالٍَة لَِصديِقنــا الَّــذي اأصاَبــُه َمــَرٌض َمَنَعــُه ِمــْن ُمواَصَلــِة الدِّ  

آتــي علــى َســبيِل الِمثــاِل: ْســِم ال� َحــِة فــي الرَّ اإِلــى الَعناِصــِر الُمَوضِّ
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َمُة الُمَقدِّ
ؤاُل َعِن السُّ

ِة حَّ الحاِل والصِّ
َمْضموُن
الرِّساَلِة

الخاتَِمُة
التَّْوقيُع

والتّاريُخ
   

َبــًة  ــلاُم َعَلْيُكــْم َوَرْحَمــُة اللـّـِه، َتِحيَّــًة َطيِّ ــُل َبْعــَد الَبْســَمَلِة، اأْن نَْبــَداأ بِِعبــاَرٍة ِمْثــَل: السَّ َمــِة ُيَفضَّ اأ- فــي الُمَقدِّ
ُر مــا ُهــَو ُمناِســٌب، بِنــاًء َعلــى  ــًة َعِطــَرًة، َبْعــَد التَِّحيَّــِة. َول� ُيْســَتَحبُّ التَّْطويــُل، َواأنْــَت تَُقــدِّ َوَبْعــُد، َتِحيَّ

الُمناَســَبِة، َوَدَرَجــِة الَعلاَقــِة.

ــِر  ــِق بالَخْي دي ــا للصَّ ــْن َتَمنِّياتِن ــِر َع ــواِل، َوالتَّْعبي أْح ــِة َوال� حَّ ــِن الصِّ ــؤاِل َع ــَداأ بِالسُّ ــداِرِج اأْن نَْب ــَن ال ب- ِم
ــعاَدِة ... ــِة َوالعاِفَيــِة َوالسَّ حَّ والصِّ

ــِر  ــِه، َواآِخ ــْن َمَرِض ــؤاُل َع ــَو السُّ ــيِّ للرِّســالَِة، َوُه ــي الَمْوضــوِع ال�أساِس ــِة ف ــَرِة الثّالَِث ــي الِفْق ــُل ف ج- نَْدُخ
ــُر َعــْن َتعاُطِفنــا َمَعــُه َوُمواســاتِنا لَــُه، َونَُشــدُّ ِمــْن اأْزِرِه، َونَُحثُّــُه  ِتــِه، َونَُعبِّ راِت الَّتــي َطــَراأْت َعلــى ِصحَّ التََّطــوُّ
ــَلا  ، َف ــلَّ َوَدلَّ ــا َق ــَكلاِم َم ــَر ال ــِة الَّتــي َتقــوُل: اإنَّ َخْي ــَع ُمراعــاِة الِحْكَم ــلاِء، َم ــِر َعلــى ال�ْبِت ْب َعلــى الصَّ

. ــٌل ُيِمــلُّ ، َوَل� َتْطوْي َتْقصيــٌر ُيِخــلُّ

عــاِء، اأْو بِِحْكَمــٍة تُناِســُب الَمْوِقــَف، اأْو اأيِّ َشــيٍء َيْخُطــُر بِبالِنــا، َوَيكــْوُن ُمناِســباً  د- نَْخِتــُم الرِّســالََة بِالدُّ
لَِقْفــِل الرِّســالَِة.

هـ- نُْنهي الرِّسالََة بِالتَّْوقيِع َوالتّاريِخ.

َتْدريٌب: اأَضــُع ُمَخطَّطــًا ِمــْن َخْمــِس ُخُطــواٍت َعلــى َشــْكِل نِقــاٍط، ُيســاِعُدني فــي ِكتاَبــِة 

أبــي الَّــذي َيْعَمــُل فــي ِبــلاِد الُغْرَبــِة. رِســاَلٍة لِ�
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ال�ْسِتماُع:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )الّديُن الُمعاَمَلُة(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

؟ اأْسِئَلٌة:

بَِم كاَن صاِحُب الَمَحلِّ يوصي ُعّمالَُه؟

لَِمْن باَع العاِمُل الثَّْوَب؟

َة الثَّْوِب؟ ماذا َفَعَل صاِحُب الَمَحلِّ ِعْنَدما اأْخَبَرُه العاِمُل ِقصَّ

لِماذا لَْم ُيْطِلِع العاِمُل الَيهوِديَّ َعلى َعْيِب الثَّْوِب؟

 . ُح َسَبَب َدْهَشِة الَيهوِديِّ ِعْنَدما لَِقَيُه صاِحُب الَمَحلِّ نَُوضِّ

هاَدَتْيِن. نَُعلُِّل نُْطَق الَيهوِديِّ لِلشَّ

أمانَِة وُحْسِن الُمعاَمَلِة. نَذكُُر اآَيًة اأو َحديثاً اآَخَر َيُدلُّ َعلى ال�

ِة؟ ما الِعْبَرُة الُمْسَتفاَدُة ِمَن الِقصَّ

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

الَفساُد ِمْعَوٌل َيْهِدُم الُمْجَتَمَعالَوْحَدُة الّساِبعُة
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــُة َمْوِقفــاً ل� َهــواَدَة فيــِه ِمــَن الَفســاِد؛  أْديــاُن َوالتَّْشــريعاُت َوالَقوانيــُن الَوْضِعيَّ َوَقَفــِت ال�  

ــُر اأْركانَهــا، َوَتْمَتــدُّ َمخاِطــُرُه  ــُل َعلــى الُمْجَتمعــاِت َويْعِصــُف بِهــا، َوُيَدمِّ َفُهــَو َعــُدوٌّ َيَتَطفَّ

ــراَد،  أْف ــعوَب َوال� ــَم َوالشُّ أَم ُق ال� ــَؤرِّ ؛ لِهــذا بــاَت هاِجســاً ُي نســانِيِّ ــى كُلِّ اأْوُجــِه النَّشــاِط ال�إِ اإِل

َوُيْجِبُرهــا اأْن َتْبَحــَث َعــِن الُحلــوِل النّاِجَعــِة لُِمكاَفَحِتــِه َوالَحــدِّ ِمْنــُه.

ــِه  ــِرِه، َوَتداِعياتِ أْســبابِِه، َوَمظاِه ــِرُض ل� ــاَوُل َمْوضــوَع الَفســاِد، َوَتْع ــُة، َتَتن َوهــِذِه الَمقالَ   

ــِرِس؛  ُرنــا َبــَدْوِر كُلِّ واِحــٍد ِمنـّـا فــي ُمقاَوَمــِة هــذا الَعــُدوِّ الشَّ ُم ُرْؤَيــًة تَُبصِّ َعلــى الُمْجَتَمــِع، َوتَُقــدِّ

ــِة. َم ــِم الُمَتَقدِّ أَم ــِب ال� ــي اللَّحــاِق بَِرْك ــَح ف ــروِره، َونُْفِل ــْن ُش ــا اأْن نَْنجــَو ِم اإِْن اأَرْدن

الَفساُد ِمْعَوٌل َيْهِدُم الُمْجَتَمَع
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الوازُِع: المانُِع، َوالرّاِدُع.

واِب: َطريُق الَحقِّ. ُة الصَّ جادَّ

ّفاِفيَُّة: الُوضوُح. الشَّ

َلِة:  اإِْقصاُء الَكفاءاِت الُمَؤهَّ
هاداِت  اإِْبعاُد اأْصحاِب الشِّ

َوالِخْبراِت الَجيَِّدِة.

الُمحاباُة: اأْن تُْعِطَي َشْخصاً 
َزُه َعْن َغْيِرِه. ما لَْيَس لَُه، َوتَُميِّ

الكاِهُل: اأْعلى الظَّْهِر ما َبْيَن 
الَكِتِف َوالُعُنِق.

ــِل،  ُس ــاِء َوالرُّ أنِْبي ــالَُة ال� أْرِض، َوِرس ــي ال� ــِه ف ــنَُّة اللّ ــلاُح ُس ْص ال�إِ  
ــْلَطِة  َوُهــَو نَقيــُض الَفســاِد، الـّـذي َيْعنــي ال�ْســِتْغلاَل َغْيــَر القانونِــيِّ للسُّ
ــَرِر  ــِة؛ مــا ُيــَؤّدي اإِلــى التََّســبُِّب بِالضَّ داِريَّــِة، اأِو الَوظيِفيَّ ياِســيَِّة، اأِو ال�إِ السِّ
ــِة َجميِعهــا؛ َوَيْنُخــُر ُوجوَدهــا، َوُيعيــُق َتْحقيــَق اأْهداِفهــا. قــاَل  العــامِّ لِلاأمَّ
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 ، َعــٌة ِمْنهــا: َضْعــُف الــوازِِع الّديِنــيِّ َولِلَفســاِد اأْســباٌب ُمَتَنوِّ  
نْســاَن اإِلــى  أّمــاَرِة بِالّســوِء، وهــذا َيقــوُد ال�إِ ــَهواِت ال� َوالُخضــوُع لِلشَّ
ــي  ــُر ف ــٌة، َتْظَه ــباٌب اْجِتماِعيَّ ــواِب. َواأْس ِة الصَّ ــادَّ ــْن ج ــراِف َع ال�نِْح
أَزمــاِت َوالَكواِرِث الَّتي َتْلَحــُق بِالُمْجَتَمِع،  َئِة النّاتَِجــِة َعــِن ال� ــيِّ آثــاِر السَّ ال�
َئِة الُمَتواَرثــِة، نُضيــُف  ــيِّ ــِة السَّ اإِضاَفــًة اإِلــى العــاداِت َوالتَّقاليــِد ال�ْجِتماِعيَّ
لِذلـِـَك الَفْقــَر َوالحاَجَة، واْرتِفاَع َتكاليِف الَمعيَشــِة. َواأْســباٌب ِسياِســيٌَّة، 
ــّفافِيَِّة،  ـِة الشَّ أنِْظَمــِة َوالَقوانيــِن، َوِقلَـّ ـُل فــي َضْعــِف َتْطبيــِق ال� َتَتَمثَـّ

أْفــراِد َوواِجباتِِهــم. َوالتَّْضليــِل بُِحقــوِق ال�

ْشــَوُة،  الرَّ ِمْنهــا:  َعــٌة،  َوُمَتَنوِّ َفَكثيــَرٌة  الَفســاِد  َمظاِهــُر  اأّمــا   
َلِة، َوالُمحاباُة، َواْســِتْغلاُل  اإِْقصــاُء الَكفاءاِت الُمَؤهَّ َوالَمْحســوبِيَُّة، َو
 ، الّرْســِميِّ واِم  الــدَّ بَِمواعيــِد  ال�لِْتــزاِم  َوَعــَدُم  ــِة،  العامَّ الُمْمَتَلــكاِت 
أنِْظَمــِة َوالَقوانيــِن، َوال�ْســتيلاُء َعلــى  َوال�ْبِتــزاُز، َوالتَّهــاُوُن فــي َتْطبيــِق ال�
ُجــِل الُمناِســِب فــي الَمــكاِن الُمناِســِب،  المــاِل العــامِّ، َوَعــَدُم َوْضــِع الرَّ

لِهيَّــِة َوالّذاتِيَّــِة اأْثنــاَء الِقيــاِم بِالَعَمــِل ... قاَبــِة ال�إِ َوَتْغييــُب الرَّ

َوَيْنَبغــي َعلــى كُلِّ واِحــٍد ِمنـّـا اأْن َيْحِمــَل َعلــى كاِهِلــِه، َوَيَضــَع   
نُْصــَب َعْيَنْيــِه اأنَّ بِنــاَء الَوَطــِن َوالُمواِطــِن ل� َيْســَتقيماِن اإلّ� اإِذا بــاَت َقــْوُل 

الِقراَءُة:
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ــْم  ــْم راٍع وكُلُُّك ــلََّم-: " كُلُُّك ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــى اللّ ــِم -َصلّ ــولِنا الَكري َرس
ــِس،  ــعاراً  َتْضــِرُب ُجــذوُرُه فــي اأْعمــاِق النَّْف ــِه "ِش ِت ــْن َرِعيَّ َمْســؤوٌل َع

ــماِء. ــاِن السَّ ــى َعن ــُه اإِل َوَتشــَمُخ فُروُع

َيِجــُب اأْن َيكــوَن كُلُّ َفــْرٍد ِمنـّـا َيِقظــاً َفِطنــاً حاِرســاً اأمينــاً َعلــى   
أْفــراِد،  ــِة، ُمــْدِركاً اأنَّ َتضاُفــَر ُجهــوِد ال� راِت الَبَلــِد َوَمراِفِقــِه العامَّ ُمَقــدَّ
ــِة  ــى الَمْصَلَح ــْم َعل ، َوَغْيَرَتُه ــيَّ أْخلاِق ــيَّ َوال� ــيَّ َوالَوِطِن ــُم الّديِن َوالِتزاَمُه
ُل ُخُطــواِت ُمحاَرَبــِة الَفســاِد َوالفاِســديَن. َكمــا اأنَّ َســنَّ  ــِة اأوَّ العامَّ
َوَتْوضيَحهــا،  لِلَفســاِد،  الُمحاِرَبــِة  ــّفاَفِة  الشَّ َوالتَّْشــريعاِت  أنِْظَمــِة  ال�
ــراَد  أْف ــُل ال� ــَن َتْجَع ــى الُمخالِفي ــِة َعل ــاِت الّراِدَع ــزاَل اأْقصــى الُعقوب َواإِنْ
ــَرِة، َولَِنتائِِجهــا  ــَرِة الَخطي ــِذِه الظّاِه ــَن لِه ظي ــَن ُمَتَيقِّ َوالَجماعــاِت ُمْنَتِبهي

ــيِم. ــي الَهش ــاِر ف ــَرياَن النّ ــِع َس ــي الُمْجَتَم ــري ف ــي َتْس ــْلِبيَِّة الَّت السَّ

َول� َيْخفــى َعلــى كُلِّ ذي َبصيــَرٍة اأنَّ َتْعزيــَز النَّمــاِذِج الّصالَِحــِة   
ـُد  ـُغ َعْنــُه، ُيَولِـّ الَّتــي َتْرَبــاأ ِبَنْفِســها َعــِن الَفســاِد، اأْو تُقاِوُمــُه اأْو تَُبلِـّ
أَمــِل لِميــلاِد  ــْعِب، َوَيْغــِرُس ُبــذوَر ال� ْبــداَع لـَـدى اأْفــراِد الشَّ ال�نِْتمــاَء َوال�إِ
ــباِب، َكمــا  ُمْســَتْقَبٍل حاِفــٍل بِالَعطــاِء، َوُيَوفِّــُر فـُـَرَص الَعَمــِل لِطاقــاِت الشَّ
ــائِِل  ــِتْغلاِل َوس ــاِت، َواْس س ــي الُمَؤسَّ ــِة ف ــَدواِت، َوالتَّْوِعَي ــِد النَّ اأنَّ لَِعْق
ْعــلاِم، اأَثــراً َكبيــراً فــي انِْحســاِر هــذِه الظّاِهــَرِة، َوَتْنِمَيــِة َثقاَفــِة اإيثــاِر  ال�إِ

ــِة.   ــِح الّذاتِيَّ ــى الَمصالِ ــِة َعل ــِح العامَّ الَمصالِ

اإِنَّ الَْفســاَد َوَرٌم َخبيــٌث َياأْتــي َعلــى ُوجــوِد الَفــْرِد َوالُمْجَتَمــِع،   
أَمــِم الُمَتَقِدَمــِة. َولََعــلَّ اأْشــكالَُه  َوَيِقــُف حائِــلاً دوَن اللَّحــاِق بَِرْكــِب ال�
أْفراِد،  ْولَــِة َوال� َدَة فــي عالَِمنــا الَعَربـِـيِّ َســَبٌب فــي َتَدنّي قُْدراِت الدَّ الُمَتَعــدِّ
ــٍة  ــاٍت َثِريَّ ، َوُظهــوِر َطَبق ــيِّ هــا الَمْعِرِف ــيِّ َونُُموِّ ــِع اْقِتصاِدهــا المالِ َوَتراُج
ـْرَوِة َوالمــاِل، َوتُمــاِرُس اأْشــكاَل الَبَطــِر َوالَفســاِد  ِجــّداً، َتْعَبــُث بِالثَـّ
كافَّــًة، ُمقابـِـَل َطَبقــاٍت اأْخــرى َغْيــِر قــاِدَرٍة َعلــى َتاأْميــِن اأْدنــى ُمَتَطلَّبــاِت 
ــُب َعَلْينــا اأْن نُداِفــَع َعــْن َوَطِننــا بـِـُكلِّ مــا اأوتينــا ِمــْن  الَحيــاِة؛ لـِـذا َيَتَوجَّ
ٍة، َونَْضــِرَب بِاأْيــٍد ِمــْن َحديــٍد َعلــى الَفســاِد َوالفاِســديَن، َول� نَْتــُرَك  قُــوَّ
أْبنائِــِه الّذيــَن َيْســَهروَن َوَيْبنــوَن، ل�  لَُهــْم َمْوِطــَئ َقــَدٍم َبْيَننــا، َفالَوَطــُن لِ�

ــوَن َوَيْهِدمــوَن.  ــَن َيْنَهب ــَك الّذي أولِئ لِ�
، َسميُر التَّنّير، َبَتَصرٍُّف( )الَفْقُر َوالَفساُد في العالَِم الَعَربِيِّ

َتضافُُر الُجهوِد: َتعاُونُها، 
َواتّحاُدها.

الراِدَعُة: المانَِعُة.

الَهشيُم: النَّْبُت اليابُِس.

َتْرَباأ بَِنْفِسها: َتَتَرفَُّع َعِن 
ْيِء، َوَتَتَجنَُّبُه. الشَّ

ْسراُف واإِْتلاُف  الَبَطُر: ال�إِ
النَِّعمِ.
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي: اإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، و ١- َنَضُع اإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

)       ( اأ- َضْعُف الواِزِع الّدينيِّ ِمْن اأَهمِّ اأْسباِب الَفساِد.     

)       ( َعٌة.         ب- َمظاِهُر الَفساِد ُمَتَنوِّ

       ( ج- َتَتناَوُل الَمقالَُة َمْوضوعاً ِعْلِمّياً.        
)

٢- نَُعرُِّف الَفساَد.

٣- نَْذكُُر اأْسباَب الَفساِد.

ُد اأَهمَّ ُطُرِق ُمكاَفَحِة الَفساِد. ٤- نَُعدِّ

٥- ما اأَثُر الُعقوباِت الّراِدَعِة في الَحدِّ ِمْن ظاِهَرِة الَفساِد؟

. ٦- نَُبيُِّن اأَثَر الَفساِد َعلى َوَطِننا الَعَربِيِّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

آتَِيِة:١-   نَُبيُِّن َدل�لََة كُلِّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباراِت ال�

اأ-   نَْضِرُب بِاأْيٍد ِمْن َحديٍد َعلى الَفساِد َوالفاِسديَن.

ْلِبيَُّة َتْسري في الُمْجَتَمِع َسَرياَن النّاِر في الَهشيِم. ب- النَّتائُِج السَّ

ِة. ِة َعلى الَمْصَلَحِة العامَّ ج-  اأَثُر َتْغليِب الَمْصَلَحِة الخاصَّ

أْبنائِِه الَّذيَن َيْسَهروَن َوَيْبنوَن. د-   الَوَطُن لِ�

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي:- ٢ نَُوضِّ

أَمِل لِميلاِد ُمْسَتْقَبٍل حاِفٍل بِالَعطاِء. اأ-   َيْغِرُس ُبذوَر ال�
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ب- الَفساُد َوَرٌم َخبيٌث َياأْتي َعلى ُوجوِد الَفْرِد َوالُمْجَتَمِع.

آتَِيِة:- ٣ نَُمثُِّل ِمْن واِقِعنا بِِمثاٍل واِحٍد َعلى كُلِّ َمْظَهٍر ِمْن َمظاِهِر الَفساِد ال�

ِة.        ب- ال�بِتزاِز.          ج- الُمحاباِة. اأ- اْسِتْغلاِل الُمْمَتَلكاِت العامَّ

َثْت َعِن الَفساِد َوالفاِسديَن، ما َدل�لَُة ذلَك؟- ٤ َدْت اآياُت الُقراآِن الَكريِم الَّتي َتَحدَّ َتَعدَّ

نَْقَتِرُح اإِْجراءاٍت اأْخرى ِمْن َشاأْنِها ُمحاَرَبُة الَفساِد، َوالَقضاُء َعلى َمظاِهِرِه.- ٥

آلِيَِّة في الَحدِّ ِمَن الَفساِد.- ٦ قاَبِة ال� لِهيَِّة وَدْوِر الرَّ قاَبِة ال�إِ نُواِزُن َبْيَن َدْوِر الرَّ

الـلُّـَغـُة

ْرِس، ثُــمَّ نَْســَتْخِرُج َثلاَثــَة اأْمِثَلــٍة َعلــى كُلِّ نَــْوٍع ِمــْن اأنْــواِع الُجمــوِع الثَّلاَثــِة: التَّكســيِر،  نَعــوُد اإِلــى الــدَّ

والُمَذكَّــِر الّســالِِم، والُمَؤنَّــِث الّســالِِم.

َنشاٌط:
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، ُولَِد عــاَم )١٩٥٦م( ْكتــوُر عبــُد الرَّحمــن صالـِـح الَعْشــماوّي، شــاِعٌر ُســعوِديٌّ الدُّ  

ـَم فــي َمداِرِســها، ثُــمَّ واَصــَل ِدراَســَتُه،  فــي َمْنِطَقــِة الباَحــِة، َجنوبِــيَّ الَمْمَلَكــِة. َتَعلَـّ

ْكتــوراه فــي النَّْقــِد الَحديــِث عــام )١٩٨٩م(. َتــَدرََّج فــي  َفَحَصــَل علــى ِشــهاَدِة الدُّ

الَوظائـِـِف التَّْدريِســيَِّة فــي الجاِمَعــِة، َحتـّـى اأْصَبــَح اأْســتاذاً ُمســاِعداً فــي النَّْقــِد الَحديــِث.

ــِة  أمَّ ــاِعُر حــاَل ال� ــا الّش ُر فيه ــوِّ ــٍة ُيَص ــَدٍة َطويَل ــْن َقصي ــْزٌء ِم ــا ُج ــَن اأْيدين ــي َبْي ــاُت الَّت أْبي ال�

ــِم. أَم ــَن ال� ــٍة َبْي ــْن َمكانَ ــِه ِم ــْت اإِلَْي ــا اآلَ ــا، وم ــَن اأْبنائِه ــرَة َبْي راعــاِت الّدائِ ــِة، والصِّ الَعَربِيَّ

َخِجْلُت َوَربِّ الَبْيِت
د. عبُد الرَّحمن صالح الَعْشماوِّي

: ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ
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                  َخِجْلُت َوَربِّ الَبْيِت

ْلُم اأْرضانيَخِجْلــُت، َوَربِّ الَبْيــِت، ِمــْن حــاِل اأْوطانــي َفلا الَحْرُب اأْرَضْتني َول� السِّ

َكئيَبــًة ُوجوهــاً  اإِلّ�  اأرى  اإِْخــواِنَفَلْســُت  اإِلّ� ِصراعــاِت  اأرى  َولَْســُت 

َوفُْرَقــًة ِخلافــاً  اإِلّ�  اأرى  اأَعْدنــا بِهــا اأيّــاَم "َعْبــٍس" َو"ُذْبيــاِن"َولَْســُت 

ديَننــا ــعاراِت  الشِّ َعــْزِف  َعلــى  َفَلْســنا اإِلــى قــاٍص َولَْســنا اإِلــى داِننَســينا 

َرْغَبــٍة كُلِّ  اإِلــى  َيْمشــي  ظالِــٍم  َوَكــْم ِمــْن َبــريٍء جاثٍِم َخْلــَف قُْضباِنَفَكــْم 

َتِجــْد َولَــْم  اأبــاُه،  ُحــرٍَّة صاَحــْت:  َوِغْربــاِنَوَكــْم  ِذئــاٍب  ِمــْن  َتْحَتميهــا  َيــداً 

مــًا َتَجهُّ الباِســماِت  الُوجــوِه  فــي  ــراِناأرى  ــْوِم اإِْغضــاَء َحْي َوفــي نََظــراِت الَق

َفاأْنَثنــي ديــِق  الصَّ َســْهُم  َوفي َجَسدي ُجْرٌح، َوُجْرٌح بِِوْجدانيَوَيْطَعُننــي 

أْمــَن في َقْلبــَي العانياأخــي .. مــا َدهــا َعْيَنْيــَك؟ مــا عــاَد فيِهمــا َصفــاٌء ُيشــيُع ال�

ــَب اأْدراِناأرى فــي الرَّوابــي الُخْضــِر َجْدبــًا ُيميُتهــا ــي َرواِس ــا الّصاف ــي نَْبِعه َوف

َمعــي تِنــا  قُوَّ َصــْرَح  َتْبنــي  كُْنــَت  َفَكْيــَف َغــَدْوَت الَيــْوَم، َتْهــِدُم ُبْنيانــيلََقــْد 

ِخصاُمنــا؟ َوفيــَم  َتعاَدْينــا؟  َونَْحــُن َعلــى اأْبــواِب َتْحريــِر اأْوطــاِنَعــلاَم 

اأخيــَرٍة؟ ُصفــوٍف  فــي  نَْبقــى  َمْيــداِنَوَحتّــاَم  كُلِّ  فــي  الَقــْوِم  َوراَء  نَســيُر 

َطريُقنــا َفهــذا  َقْومــي؟  يــا  اأْيــَن  ُخْســراِناإِلــى  َدْرُب  َغْيــُرُه،  َطريــٍق  َوكُلُّ 

انِْتمائِــِه ِصــْدَق  نْســاُن  ال�إِ َفَقــَد  نْســاِناإِذا  َواأْضحــى بِــلا َقْلــٍب َفَلْيــَس بِاإِ

َكئيَبٌة: َحزيَنٌة.

َعْبس وُذْبيان: َقبيَلتان 
َوَقَعت بيَنهما َحرٌب 

َطويلٌة.

جاثٌِم: ُملاِزٌم لَِمكانِِه.

م: الُعبوُس،  التََّجهُّ
َوالَغَضُب.

ْغضاُء: اإِْرخاُء َجْفِن  ال�إِ
أْعلى َعَلْيها، وُهَو  الَعْيِن ال�

ِكناَيٌة َعِن الَتغافُِل.

. اأنَْثني: اأْرَتدُّ

َدها: اأصاَب.

ُب. العاني: ال�أسيُر الُمَعذَّ

الَجْدُب: الَقْحُط.

أْوساُخ،  أْدراُن: ال� ال�
أْمراُض. َوال�

ْرُح: الَقْصُر العالي. الصَّ
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ْشَوِة اأْو اأيِّ َمْظَهٍر ِمْن َمظاِهِر الَفساِد.    نَُمثُِّل َمْشَهداً َتْمثيِلّياً َعِن الرَّ

الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َواإِشارَة )( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نََضُع اإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة الصَّ
ْخَوِة.                )       ( َة َتعيُش حالََة ِصراعاٍت َبْيَن ال�إِ أمَّ اأ- َيرى الّشاِعُر اأنَّ ال�
ْلِم َعلاَقُة َتراُدٍف.         )       ( ب- الَعلاَقُة َبْيَن َكِلَمَتي الَحْرِب َوالسِّ

أْبياِت، اأنَّ َروابَي الَوَطِن الُخْضَر اأْصَبَحْت ُمْثِمراٍت.       )       ( ج- نَْفَهُم ِمَن ال�

ْن َيْفِقُد انِْتماَءُه.          )       ( نْسانِيََّة َعمَّ د- نَفى الّشاِعُر ال�إِ

َوِر الَّتي اأْخَجَلِت الّشاِعَر. ٢- نَْذكُُر َثلاثاً ِمَن الصُّ

٣- ما الّصوَرُة الَّتي َرَسَمها الّشاِعُر لُِوجوِه النّاِس؟

ُحها.  ٤- َيْظَهُر في الَبْيِت الخاِمِس ُمفاَرَقٌة، نَُوضِّ

ُنُهما. ٥- ُيصاُب الّشاِعُر ِمْن َسْهِم َصديِقِه بُِجْرَحْيِن، نَُبيِّ

ُحها. أْرَبَعِة ال�أخيَرِة َمْجموَعًة ِمَن التَّساُؤل�ِت، نَُوضِّ أْبياِت ال� ٦- َطرَح الّشاِعُر في ال�

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

ئيَسَة الواِرَدَة في الَقصيَدِة. أْفكاَر الرَّ ١- نَْسَتْنِتُج ال�

٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن الَقصيَدِة الَبْيَت الَّذي ُيشير اإِلى ما َياأْتي:
ِة اإِلى ُمْعَتِصٍم ُيَخلُِّصها ِمّما تُعاني. أمَّ اأ- حاَجِة ال�

أْمِن. عوِر بِالَخْوِف نَتيَجَة انِْعداِم ال� ب- الشُّ

٣- نَُبيُِّن َجماَل التَّْصويِر في كُلِّ َبْيٍت ِمّما َياأْتي:
َوفي نََظراِت الَقـْوِم اإِْغضـاَء َحْيراِن مــاً   اأ- اأرى في الُوجــوِه الباِسمــاِت َتَجهُّ
َوفي نَْبِعها الّصافي َرواِسَب اأْدراِن ب- اأرى في الرَّوابي الُخْضِر َجْدباً ُيميُتها  
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آتَِيِة: ُح َدل�لََة كُلِّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباراِت ال� ٤- نَُوضِّ
اأ-   اأَعْدنا بِها اأيّاَم "َعْبٍس" َو"ُذْبياِن".

ب- َتْحَتميها ِمْن ِذئاٍب َوِغْرباِن.
ج- َغَدْوَت الَيْوَم، َتْهِدُم ُبْنياني.

أَوِل. ٥- نَْشَرُح َدل�لََة الَقَسِم الواِرِد في الَبْيِت ال�

٦- نُواِزُن َبْيَن حاِل الَعَرِب والُمْسِلميَن َقديماً َوَحديثاً.

الـلُّـَغـُة

َنْمَلاأ الَفراغاِت ِبما ُيناِسُبها:

اأ-   ِضدُّ َكِلَمِة قاٍص _____

ب- ُمَؤنَُّث َكِلَمِة َحْيراَن ______

ج- ُمْفَرُد َكِلَمِة الرَّوابي ______

أْسلوِب في الَبْيِت ال�أخيِر هو ______ د-  نَْوُع ال�

َنشاطاِن:

َة َحْرِب )داِحٍس َوالَغْبراِء( َبْيَن َقبيَلَتْي َعْبٍس، َوُذْبياَن. ١- نَعوُد اإِلى الَمْكَتَبِة، ونَْكُتُب ِقصَّ

ِة )َفْتِح َعّموِريََّة(. ذاَعِة الَمْدَرِسيَِّة َعْن ِقصَّ ٢- نََتَحدَُّث في ال�إِ
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الَقواِعُد

                       

اإنَّ َواأَخواتُها

ال�أْمِثَلُة:   

١- اإِنَّ الَفساَد ُمصيَبٌة كُْبرى.

٢- نُحاِرُب الفاِسديَن؛ ل�أنَّ َخَطَرُهْم َعظيٌم.

ْسراَف فيها َيُضرُّ. ٣- الَحْلوى ُمفيَدٌة، لِكنَّ ال�إِ

٤- َلَعّلَ الُمهاِجَر َعْوَدتُُه اإِلى يافا َقريَبٌة.

٥- َلْيَت الغائَِب َبْيَننا.

٦- كاأنَّ النّاَس في َغْفَلٍة.

َنـَتــاأمَّـُل

ــٌة كُْبــرى(، تُْشــِبُه  ــَة )اإنَّ الَفســاَد ُمصيَب ِل ُجْمَل أوَّ ْلنــا الُجَمــَل اأْعــلاُه، نَِجــُد فــي الَمثــاِل ال� اإذا َتاأمَّ  

(، الَّــذي اأْعطــى  الُجْمَلــَة ال�ْســِميََّة )الَفســاُد ُمصيَبــٌة كُْبــرى(، اإِلّ� اأنَّهــا َتزيــُد َعْنهــا بُِوجــوِد الَحــْرِف )اإِنَّ

ــُه،  ؛ َفَنَصــَب الُمْبَتــَداأ، َوصــاَر اْســماً َمْنصوبــاً لَ َْعرابِــيَّ الُجْمَلــَة َتْوكيــداً فــي الَمْعنــى، َونََســَخ ُحْكَمهــا ال�إ

ــُه.  ــراً َمْرفوعــاً لَ ــَر َمْرفوعــاً، َوصــاَر َخَب َواأْبقــى الَخَب

َوَكذلـِـَك نُلاِحــُظ فــي الِمثــاِل الثّانــي، )اأنَّ َخَطَرُهــْم َعظيــٌم(، جــاَء َمْبــدوءاً بَِحــْرِف تْوكيــٍد اآَخــَر   

 ) ( َعَمــَل )اإِنَّ (، َوَقــْد َتِبَعــُه اْســُمُه الَمْنصــوُب )َخَطــَر(، َوَخَبــُرُه الَْمْرفــوُع )َعظيــٌم(، َوَتْعمــُل )اأنَّ ُهــَو )اأنَّ

ــِميَِّة. ــِة ال�ْس ــِد الُجْمَل ــي َتْوكي ف

ســراَف فيهــا  (، فــي ُجْمَلــِة )لِكــنَّ ال�إِ اأّمــا فــي الِمثــاِل الثّالـِـِث، َفُنلاِحــُظ َحــْرَف ال�ْســِتْدراِك )لِكــنَّ  

ْســراَف(، فــي حيــَن جــاَء َخَبــُرُه ُجْمَلــًة ِفْعِليَّــًة )َيُضــرُّ(. َيُضــرُّ(، َوَقــْد َعِمــَل َعَمــَل )اإنَّ(، َفَنَصــَب اْســَمُه )ال�إ

( فــي ُجْمَلــِة )لََعــلَّ الُمهاِجــَر َعْوَدتُــُه اإِلــى يافــا قريَبــٌة(،  َوفــي الِمثــاِل الّرابـِـِع نُلاِحــُظ َحــْرَف التََّرّجــي )لََعــلَّ
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ــُه َقريَبــٌة(،  َقــْد َعِمــَل َعَمــَل )اإِنَّ(؛ َفَنَصــَب اْســَمُه )الُمهاِجــَر(، لِكــنَّ َخَبــَرُه جــاَء ُجْمَلــًة اْســِميًَّة، )َعْوَدتُ

(، َوَتْعَمــُل َعَمَلهــا. (، اأْختــاً ِمــْن اأَخــواِت )اإِنَّ وهكــذا َتكــوُن )لََعــلَّ

َوفــي الِمثــاِل الخاِمــِس نُلاِحــُظ َحــْرَف التََّمنـّـي )لَْيــَت( فــي ُجْمَلــِة )لَْيــَت الغائـِـَب َبْيَننــا(، َقــْد َعِمــَل َعَمــَل 

ــٍة )َبْيَننــا(، وهكــذا َتكــوُن )لَْيــَت( اأْختــاً  ــَرُه جــاَء ِشــْبَه ُجْمَل (، َفَنَصــَب اْســَمُه )الغائِــَب(، لِكــنَّ َخَب )اإِنَّ

(، َوَتْعَمــُل َعَمَلهــا. ِمــْن اأَخــواِت )اإِنَّ

ــَل  ــْد َعِم ــٍة(، َق ــاَس فــي َغْفَل ــِة )كاأنَّ النّ ( فــي ُجْمَل ــِر نُلاِحــُظ َحــْرَف التَّْشــبيِه )َكاأنَّ ــاِل ال�أخي َوفــي الِمث

 ) (، َفَنَصــَب اْســَمُه )النـّـاَس(، لِكــنَّ َخَبــَرُه جــاَء ِشــْبَه ُجْمَلــٍة )فــي َغْفَلــٍة(، وهَكــذا َتكــوُن )َكاأنَّ َعَمــَل )اإِنَّ

(، َوَتْعَمــُل َعَمَلهــا. اأْختــاً ِمــْن اأَخــواِت )اإِنَّ

َنـْسَتْنِتُج

(، َوِهــَي َتْدُخــُل َعلى  ، َوَلْيــَت، َوَكاأنَّ ، َوَلَعــلَّ ، َولِكــنَّ ، َواأنَّ ١- اإِنَّ واأَخواتُهــا ِســتَُّة اأْحــُرٍف، َوِهــَي: )اإنَّ

الُجْمَلــِة ال�ْســِميَِّة، َفَتْنِصــُب الُمْبَتــَداأ، َوُيَســّمى اْســَمها، َوَتْرَفــُع الَخَبــَر، َوُيَســّمى َخَبَرها:

: تُفيُد التَّْوكيَد، َوِهَي َحْرُف َتْوكيٍد َونَْصٍب، ِمْثَل: اإِنَّ الَفَرَج َقريٌب. اأ- اإنَّ

ْبَط، َوِهَي َحْرٌف َمْصَدِريٌّ ناِصٌب، ِمْثَل: َسرَّني اأنَّ الَوْعَي حاِضٌر. : تُفيُد التَّْوكيَد َوالرَّ ب- اأنَّ

: تُفيُد ال�ْسِتْدراَك، َوِهَي َحْرُف اْسِتدراٍك َونَْصٍب، ِمْثَل: نَْنوي الِقياَم بِِرْحَلٍة، لِكنَّ   ج- لِكنَّ
ماَء ُمَلبََّدٌة بِالُغيوِم. السَّ  

َي، َوِهَي َحْرُف َتَرجٍّ َونَْصٍب، ِمْثَل: لََعلَّ اللَّه َيْرَحُمنا. : تُفيُد التََّرجِّ د- َلَعلَّ

ھ- َلْيَت: تُفيُد التََّمنَِّي، َوِهَي َحْرُف َتَمنٍّ َونَْصٍب، ِمْثَل: لَْيَت النّاَس َيْعَتِبرون.

راَب ماٌء. : تُفيُد التَّْشبيَه، َوِهَي َحْرُف َتْشبيٍه َونَْصٍب، ِمْثَل: َكاأنَّ السَّ و- َكاأنَّ

فائَِدتاِن:

ــَة اأِو الّزائِــَدَة،  هــا َعــِن الَعَمــِل، َوتَُســّمى الكافَّ ــُة الّزائِــَدُة َعلــى اإِنَّ َواأَخواتِهــا، َفَتُكفُّ ١- َتْدُخــُل مــا الَحْرِفيَّ
أْصِدقــاُء اإِْخــَوٌة. َوُيْعــَرُب مــا َبْعَدهــا ُمْبَتــَداأً َوَخَبــراً، ِمْثــَل: اإِنَّمــا ال�

٢- َياأْتي اْسُم اإِنَّ َواأَخواتِها َضميراً ُمتَِّصلاً، ِمْثَل: اإِنَُّه ُمرابٌِط في الَمْسِجِد ال�أْقصى.
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َنموَذجاِن ُمْعَرباِن:

١- قاَل َتعالى: ﴿ ª » ¬ ® ¯ °﴾         )البقرة:٢٢٢(

عراِب. : َحْرُف َتْوكيٍد َونَْصٍب، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ اإِنَّ
اللَّه: لَْفُظ الَجلالَِة، اْسُم اإِنَّ َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة.

ُة الظّاِهَرُة، َوفاِعلُُه َضميٌر ُمْسَتِتٌر َتْقديُرُه ُهَو. مَّ : ِفْعٌل ُمضاِرٌع َمْرفوٌع، َوعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ ُيِحبُّ
أنَُّه َجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم. التَّوابيَن: َمْفعوٌل بِِه َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الياُء؛ لِ�

َوالُجْمَلُة الِفْعِليَُّة )ُيِحبُّ التَّّوابيَن( في َمَحلِّ َرْفِع َخَبِر اإِنَّ.

َجَرَة َثَمُرها ناِضٌج. ٢- َلَعلَّ الشَّ

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

َجرَة: اْسُم لََعلَّ َمُنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة. الشَّ

ــُة الظّاِهــَرُة، َوُهــَو ُمضــاٌف، والهــاُء: َضميــٌر ُمتَِّصــٌل، َمْبِنــيٌّ  مَّ ــَداأٌ َمْرفــوٌع، َوَعلاَمــُة َرْفِعــِه الضَّ َثَمــُر: ُمْبَت
فــي َمَحــلِّ َجــرِّ ُمضــاٍف اإِلَْيــِه.

ُة الظّاِهَرُة. مَّ ناِضٌج: َخَبٌر َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

. والُجْمَلة ال�ْسِميَُّة )َثَمُرها ناِضٌج( في َمَحلِّ َرْفِع َخَبِر لََعلَّ

َتْدريباٌت
التَّْدريُب ال�أوَُّل:

َنْسَتْخِرُج اإِنَّ َواأَخواتِها، َونَُبيُِّن اْسَم ُكلٍّ ِمْنها َوَخَبَرُه في النّصِّ ال�آتي:
ــعاَدَة في َجْمِع  اإِنَّ الَحياَة َمْدَرَســةٌ، نََتَعلَُّم فيها كُلَّ َيْومٍ َدْرســاً، َبْل ُدروســاً َجديَدًة. َيُظنُّ َبْعُضُهم اأنَّ السَّ  
أْمراَض َتْنَتِشــُر َبْيَنُهــْم، َوالُهموَم َتاأْكُُل  ُهــْم اإِْن كاَن َحــلال�ً اأْم َحراماً! َفَترى ال� المــاِل، َفَيْنَهِمكــوَن َيْجَمعونَــُه ل� َيُهمُّ

أْرِض، لِكــنَّ النـّـاَس ُمَتســابِقوَن فيَمــْن َيْجَمــُع اأْكَثــَر! اأْجســاَمُهْم، َكاأنَّ اأَحَدُهــْم َشــَبٌح َيْمشــي َعلــى ال�
ــِرِه، َواأنَّ  ــٌر بَِغْي ــعيَد ُمْعتِب ــُم اأنَّ السَّ ــِه، َوَيْعَل ــُه َيفيــُق ِمــْن َغْفَلِت ــُه، لََعلَّ ــٌر بِمــا َيــدوُر َحْولَ نْســاَن ُمْعَتِب ــَت ال�إِ لَْي

ــِقيَّ َمصيــُرُه َتَعــٌب. الشَّ
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التَّْدريُب الثّاني:

ُبُه: نَُعيُِّن الَخَطاأ الوارَِد في ُكلِّ ُجْمَلٍة ِمّما َياأْتي، َونَُصوِّ

ِم.   أْخلاَق الَحَسَنَة َسَبباً لِلتََّقدُّ اأ-   اإِنَّ ال�
ب- لَْيَت العاِملاِن َيْنَشطاِن.   

ج- لََعلَُّكما ناِجَحْيِن.
د- َعِلْمُت اأنَّ محّمٌد ُمساِفٌر. 

التَّْدريُب الثّالُِث:

ــَن  ــٍة ِم ــى كُلِّ ُجْمَل ــًة َعل ًة ثانَِي ــرَّ ــا َم ــدى اأَخواتِه ( اأْو اإِْح ًة، َو)اإِنَّ ــرَّ ــا َم ــدى اأَخواتِه ــُل )كاَن( اأْو اإِْح نُْدِخ
ــَزُم: ــا َيْل ــُر م ــِة، َونَُغيِّ آتَِي ــِل ال� الُجَم

باٌت. اأ-   الطّالِباُت ُمَؤدَّ
. ب- الُمَعلَِّمتاِن َتْعِرفاِن الَحقَّ

ج- الِعْلُم َفوائُِدُه َكثيَرٌة.

التَّْدريُب الّراِبُع:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

١- اإِنَّ الَفساَد َوَرٌم َياأْتي َعلى الُمْجَتَمِع.

٢- َلْيَت الِجراَح ُيزيلُها التَّْضميُد.

ْبيانّي( نََّك َشْمٌس َوالُملوُك َكواِكُب       اإِذا َطَلَعْت لَْم َيْبُد ِمْنُهنَّ َكْوَكُب     )النابَِغُة الذُّ ٣- َفاإِ
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الَبلاَغُة

باِق َوالُمقاَبَلِة َتْدريباٌت َعلى الطِّ

التَّْدريُب ال�أوَُّل

باَق ِمَن الُمقاَبَلِة فيما َياأْتي، َوَنْشَرُحُه: نَُميُِّز الطِّ

رَّ. بوَن الَخْيَر، وُيْبِعدوَن الشَّ ١- اأْفَلَح الَّذيَن ُيَقرِّ

٢- ﴿ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª» ¬ ® ¯ ° ±﴾      )الحشر:١٤(    
ـٍة         َبْل َفاْسِقني بِالِعزِّ َكاأَْس الَحْنَظِل     )َعْنَتَرُة بُن َشّداد(                 ٣- ل� َتْسِقـنـي َكـاأَْس الَحيــاِة بِـِذلَـّ

)اأبو َتّماٍم( ًة كاَن قُْبُح الجوِر ُيْسِخُطها         َدْهراً، َفاأْصَبَح ُحْسُن الَعْدِل ُيْرضيها   ٤- يا اأمَّ

ْبُر        اأما لِلَهوى نَْهٌي َعَلْيَك َول� اأْمرُ        )اأبو فراس الحمداني( ْمِع شيَمُتَك الصَّ ٥- اأراَك َعِصيَّ الدَّ

التَّْدريُب الثّاني

نَُمثُِّل ِمْن اإِْنشائِنا ِبُجْمَلٍة تامٍَّة لُِكلٍّ ِمّما َياأْتي:

١- ِطباِق اإِيجاٍب.

٢- ُمقاَبَلٍة.

٣- ِطباِق َسْلٍب.

ْملاُء ال�إِ

اأْخطاءٌ شائَِعٌة

اإِْشباُع َحَركاِت اأواِخِر الَكِلماِت

ْشــباِع  ْملائِيَّــِة، ل� ِســيَّما الُمَتَعلَِّقــُة بِاإِ أْخطــاِء ال�إِ َتشــيُع َبْيــَن اأْقــلاِم َبْعــِض النّــاِس َكثيــٌر ِمــَن ال�  
ــِة  ــْخِصيَِّة، َوالعامَّ ْعلانــاِت التِّجاِريَّــِة، َوالُمراَســلاِت الشَّ َحــَركاِت اأواِخــِر الَكِلمــاِت، َوَيْظَهــُر ذلـِـَك فــي ال�إِ

. أْفــراِد، َوفــي ِكتاباتِِهــْم َعلــى َصَفحــاِت َمواِقــِع التَّواُصــِل ال�ْجِتماِعــيِّ َبْيــَن ال�
ْوَء َعلى َبْعِضها. ْرِس نَُسلُِّط الضَّ َوفي هذا الدَّ
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)اأ(  َنْحُن َنقوُل، َوَنْكُتُب هَكذا:
١-  اأْحَتِرُمِك يا ُبَنيَّتي؛ لِذا اأريُدِك اأْن َتكوني اأْفَضَل.

ْفطاِر؛ َسَتْنَعميَن بِالنَّشاِط طيَلَة الَيْوِم.  ٢- اإِذا َتناَولِْت َوْجَبَة ال�إِ

٣- اأنِْت تَُؤّديَن َعَمَلِك بِاإِْخلاٍص.

٤- هذا الّشاِرُع لَُه َمْسَلكاِن.

ٌة َعلى بِضاَعِتنا بُِمناَسَبِة العيِد. ٥- هِذِه ُعروٌض خاصَّ

)ب( لكنَّ َبْعَض النّاِس ُيْخِطُئ، َفَيْكُتُب الُجَمَل الّساِبَقَة ِبصوَرٍة َغْيِر َصحيَحٍة، هَكذا:

١- اأْحَتِرُمكي يا ُبَنيَّتي؛ لِذا اأريُدكي اأْن َتكوني اأْفَضَل.

ْفطاِر؛ َسَتْنَعمينا بِالنَّشاِط طيَلَة الَيْوِم.  ٢- اإِذا َتناَولْتي َوْجَبَة ال�إِ

٣- اأْعَجَبْتني الّرسالُة الَّتي اأْرَسْلتيها.

٤- هذا الّشاِرُع لَهو َمْسَلكاِن.

ٌة َعلى بِضاَعِتنا بُِمناَسَبِة العيِد.  ٥- هِذهي ُعروٌض خاصَّ

نُلاِحــُظ فــي اأْمِثَلــِة المْجموعــِة )اأ( الَكِلمــاِت الَمْخطــوَط َتْحَتهــا )اأْحَتِرُمــِك، َواأريــُدِك، َوَتناَولْــِت،   
َوَســَتْنَعميَن، َواأنْــِت، َوتَُؤّديــَن، َولَــُه، َوهــِذِه( كُِتَبــْت بَِطريَقــٍة َصحيَحــٍة. َفَعلــى الَحــْرِف ال�أخيــِر ِمــْن كُلِّ 

ــُة(.  ــُة، اأِو الَفْتَح مَّ ــرُة، اأِو الضَّ ــَي: )الَكْس ــَركاِت، َوِه ــَن الَح ــٌة ِم ــا، َحَرَك ــٍة ِمنه َكِلَم
َولِكنَّنــا نُلاِحــُظ فــي اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة )ب( اأنَّ َبْعَضَهــْم ُيْخِطئــوَن َفُيْشــِبعوَن الَحــركاِت َفَيْجَعلــون   
ــة واواً،  مَّ الَكْســرَة يــاًء، َكَقْولِهــم )اأْحَتِرُمكــي، َواأريُدكــي، َوَتناَولْتــي، َواأنْتــي، َوهِذهــي(، َوَيْجَعلــوَن الضَّ

ــَتْنَعمينا(. ــم: )َس ــاً، َكَقْولِِه ــَة األِف ــوَن الَفْتَح ــو(، َوَيْجَعل ــم )لَه َكَقْولِِه

َنْسَتْنِتُج

ْشــباِع َحَرَكــِة اأواِخــِر الَكِلمــاِت، َســواٌء اأكانَــْت اأْســماًء، اأم اأْفعــال�ً،  ْملائِيَّــُة الُمَتَعلَِّقــُة بِاإِ أْخطــاُء ال�إِ ١- َتــِرُد ال�
اأم ُحروفاً.

ِة بِالُمَؤنَِّث َكالكاِف َوالتّاِء.  مائِِر الخاصَّ ٢- َتْكثُُر هِذِه ال�أْخطاُء في الضَّ
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َتْدريٌب:

أْخطــاِء  ــفِّ الثّاِمــِن ال�أساِســيِّ ِرســالًَة اإِلــى ُمَعلَِّمِتهــا، َولِكنَّهــا َوَقَعــْت فــي َبْعــِض ال� َبَعَثــْت طالَِبــٌة فــي الصَّ
أْخطــاِء الَمْقصــوَدِة الــواِرَدِة فيهــا. ــِة. نُعيــُد ِكتاَبــَة الرِّســالَِة َبْعــَد َتْصحيــِح ال� ْملائِيَّ ال�إِ

ُمَعلَِّمتي الَعزيَزَة:
أنَّكــي َتْبُذليــَن ُجْهَدكــي فــي َتْعليمــي، َواأنــا اأِحّبــو اأْن اأْصِبــَح ِمْثَلكــي  اأنْتــي فــي َقْلبــي دائِمــاً يــا ُمَعلَِّمتــي؛ لِ�

َمــِة  ًة: َعَلْيكــي يــا اأَمــُل، اأْن َتْدُرســي، َوَتْجَتِهــدي َكــْي َتكونــي فــي ُمَقدِّ فــي الُمْســَتْقَبِل. لََقــْد قُْلتــي لــي َمــرَّ

َهــِب ..اأِحبُّكــي يا اأْغلــى النّاِس.                                                                                                                          النّاِجحيــَن، َواأنــا َساأْســَمعو نَصيَحَتكــي، َفهِذهــي نَصيَحــٌة اأْغلــى ِمــَن الذَّ

طالَِبُتكــي الُمْخِلَصــُة. اأَمُل. 

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن بَِخطِّ الرُّ َتْيِن بَِخطِّ النَّْسِخ، وَمرَّ آتَِي َمرَّ نَْكُتُب الَبْيَت ال�
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َتْدريٌب:

أْخطــاِء  ــفِّ الثّاِمــِن ال�أساِســيِّ ِرســالًَة اإِلــى ُمَعلَِّمِتهــا، َولِكنَّهــا َوَقَعــْت فــي َبْعــِض ال� َبَعَثــْت طالَِبــٌة فــي الصَّ
أْخطــاِء الَمْقصــوَدِة الــواِرَدِة فيهــا. ــِة. نُعيــُد ِكتاَبــَة الرِّســالَِة َبْعــَد َتْصحيــِح ال� ْملائِيَّ ال�إِ

ُمَعلَِّمتي الَعزيَزَة:
أنَّكــي َتْبُذليــَن ُجْهَدكــي فــي َتْعليمــي، َواأنــا اأِحّبــو اأْن اأْصِبــَح ِمْثَلكــي  اأنْتــي فــي َقْلبــي دائِمــاً يــا ُمَعلَِّمتــي؛ لِ�

َمــِة  ًة: َعَلْيكــي يــا اأَمــُل، اأْن َتْدُرســي، َوَتْجَتِهــدي َكــْي َتكونــي فــي ُمَقدِّ فــي الُمْســَتْقَبِل. لََقــْد قُْلتــي لــي َمــرَّ

َهــِب ..اأِحبُّكــي يا اأْغلــى النّاِس.                                                                                                                          النّاِجحيــَن، َواأنــا َساأْســَمعو نَصيَحَتكــي، َفهِذهــي نَصيَحــٌة اأْغلــى ِمــَن الذَّ

طالَِبُتكــي الُمْخِلَصــُة. اأَمُل. 

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن بَِخطِّ الرُّ َتْيِن بَِخطِّ النَّْسِخ، وَمرَّ آتَِي َمرَّ نَْكُتُب الَبْيَت ال�

                                                                                                    

                                                                                                        

                                                                                                    

                                                                                                        

بسم اللّه الّرحمن الّرحيم

التاريخ:.........

اأخي الَحبيَب اأحَمد،

لاُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللِّه َوَبَركاتُُه، َوَبْعُد: السَّ

ُم لََك خالَِص التَِّحيَِّة، َوصاِدَق الَمَحبَِّة َوال�ْحِتراِم. اأَقدِّ

أقارِِب، َفَحِزنُْت َعلى  لََقــْد َتاأثَّــْرُت َكثيــراً ِعْنَدمــا َعِلْمُت بَِمَرِضَك الُمفاِجِئ ِمــْن اأَحِد ال�  
ــَف َعْنــَك، َواأقاِســَمَك  أَخفِّ مــا اأصاَبــَك ِمــْن اآل�مٍ َوَمتاِعــَب، َوكُلـّـي َشــْوٌق اأْن اأكــوَن بِجانِِبــَك؛ لِ�
أْصِدقــاُء َجميُعُهــم َيْســاألوَن َعْنــَك،  أهــُل وال� ُهموَمــَك، َســاأزوُرَك َقريبــاً -اإْن شــاَء اللـّـُه َتعالــى-. ال�

ــفاِء العاِجــِل.  ِتــَك، َوَيَتَضرَّعــوَن اإِلــى اللـّـِه الَعِلــيِّ الَقديــِر اأُن َيُمــنَّ َعَلْيــَك بِالشِّ َوَعــْن ِصحَّ

اأخي الغالي، اْصِبْر َواْحَتِسْب، َول� َتْقَنْط ِمْن َرْحَمِة اللِّه، َفَرْحَمُتُه واِسَعٌة، َوَفَرُجُه َقريٌب. 

ــِة رِســالَتي، اأُبثُّــَك هــِذِه الَكِلمــاِت َمــَع خالِــِص الُحــبِّ َوالتَّْقديــِر،  َعزيــزي، فــي نِهاَي  
َحــِة َوالعاِفَيــِة، وفــي اأْحَســِن  ســائِلاً الَمْولــى َعــزَّ َوَجــلَّ اأْن َتِصَلــَك َواأنْــَت َتْرفـُـُل فــي ثِيــاِب الصِّ

حــاٍل، َواأْهــَداأِ بــاٍل. َتِحّياتــي لَــَك َولِلاأْســَرِة الَكريَمــِة، َواإِلــى اللِّقــاِء َقريبــاً اإِْن شــاَء اللّــُه.

لاُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللِّه َوَبَركاتُُه َوالسَّ
َصديُقَك: َخليٌل

التَّْعبيُر

َتْحليُل رِساَلٍة
َنموَذُج رِساَلٍة اإِْخوانِيٍَّة:

فاَء العاِجَل. ِتِه، َوَتَتَمنّى لَُه الشِّ    ِرسالٌَة اإِلى َصديٍق َتْطَمِئنُّ فيها َعلى ِصحَّ



١٢٨

َتْحليُل الرِّساَلِة:
ِعْنَد النََّظِر في الرِّسالَِة نََتَبيَُّن ما َياأْتي:

أِخ َوالَحبيِب. - َبَداأِت الرِّسالَُة بَِبياِن َعلاَقِة الُمْرِسِل بِالُمْرَسِل اإِلَْيِه، َفُهَو َصديٌق اأنَْزلَُه الُمْرِسُل َمْنِزلَِة ال�

- التَِّحيَُّة الحارَُّة.

فاِء. ِة َوالشِّ حَّ - َمْوضوُع الرِّسالَِة، َوُهَو ُهنا ال�ْطِمْئناُن، َوَتَمنّي الصِّ

ــِة َصديِقــِه، َوُشــعوِرِه بِاأْزَمِتــِه، َوَتضاُمِنــِه َمَعــُه،  - اإِْظهــاُر َعواِطــِف الُمْرِســِل الَّتــي َتْبــدو فــي َقَلِقــِه َعلــى ِصحَّ

ــِة َوالعاِفَيــِة. حَّ ــفاِء العاِجــِل َوالصِّ َوَتَمنِّياتـِـِه لَــُه بِالشِّ

َة  ــوَّ ــُه، َوقُ ــِه ِمْن ــدى قُْربِ ــَر َم ــنَّ َعَلْيهــا؛ لُِيْظِه ــِه، َوَيْطَمِئ ــَرِة َصديِق ــاأَل َعــن اأْس ــُل اأْن َيْس ــَس الُمْرِس ــْم َيْن - لَ
ــِة َبْيَنُهمــا. الَعلاَق

ْعَوِة لِلُمْرَسِل اإِلَْيِه. - الَخاتَِمُة، َوَتَتَمثَُّل في َتْلخيِص َغَرِض الرِّسالَِة والدَّ

لاُم. -  السَّ

-  التَّْوقيُع.



١٢٩

بسم اللّه الّرحمن الّرحيم
التاريخ:..........

اْبِنَي الَحبيَب،

أْبطاِل، َوَبْعُد: َتِحيََّة ُحبٍّ َواْعِتزاٍز بَِك، َوبُِزَملائَِك ال�

أْســِر، َوَقْلبــي َيطيــُر َشــْوقاً لُِرْؤَيِتــَك،  اأْكُتــُب لَــَك، َواأنْــَت رابِــٌض َخْلــَف قُْضبــاِن ال�  
، َوَســّجانوكُْم الطُّغــاُة َعلــى باِطــٍل، َفــلا  اأوصيــَك َواأوصــي ُزَمــلاَءَك اأْن َتْثُبتــوا، َفاأنُْتــم َعلــى َحــقٍّ
ــُر  ــدوا َفالنَّْص ــاِل، َواْصُم ــموَخ الِجب ــَمخوا ُش ــْم، واْش ــوا بَِوعيِدِه ــْم، َول� َتْحَفل ــوا لَِتْهديِدِه َتاأَْبه

ــَر. َصْبــُر ســاَعٍة، َواْعَلمــوا اأنَّ اللَّْيــَل راِحــٌل، َواإِْن طــاَل، َوالَفْجــَر قــاِدٌم، َواإِْن َتاأخَّ
نَْحــُن بِانْتِظــاِر الّســاَعِة التــي َتَتَحطَّــُم فيهــا قُيوُدكـُـْم؛ لَِتعــودوا اإِلَْينــا، َفاأنُْتــْم ِمثــاٌل ُيْحَتــذى   

َونِْبــراٌس لِــُكلِّ اأْبنــاِء الَوَطــِن.
هايَِنــَة حالــوا دوَن ذلِــَك. لَــْم  ْمــُت بَِطَلــٍب لِِزياَرتِــَك، لِكــنَّ الصَّ َعزيــزي، لََقــْد َتَقدَّ  
، َولـَـْن َتليــَن  لَّ ْغــِم ِمــْن اأنَّــُه َيْعِرفُنــا ل� نَْقَبــُل الــذُّ اأْســَتْغِرْب َفالَعــُدوُّ الُمْحَتــلُّ ُيريــُد اإِْذل�لَنــا، َعلــى الرَّ

َدْت اأســاليُب َقْهــِرِه، َفَنْحــُن لَــْن نَْيــاأَس، َولَــْن نُْقَهــَر. َقناتُنــا َمْهمــا َعُظــُم َبْطُشــُه، َوَتَعــدَّ
َواأخيــراً، َوَعلــى اأَمــِل اللِّقــاِء بِــَك، لَُكــْم َجميُعُكــم َســلامي َوَســلاُم اأِحبَِّتــَك، اإِْخَوتِــَك   
ــروا،  ــروا َوصابِ ــْم؛ لَِيْفَرحــوا بُِكــم. اْصِب ِركُ ــْوَم َتَحرُّ ــْم َيْنَتِظــروَن َي ــاُء الَوَطــِن كُلُُّه ــَك. اأْبن َواأَخواتِ

َفالَفْجــُر َقريــٌب.  
لاُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللِّه َوَبَركاتُُه َوالسَّ

اأمَُّك.     

َنْقَراأ الرِّساَلَة ال�آتَِيَة، ونَُحلُِّلها َوْفَق النَّموَذِج الّساِبِق:

ننظم زيارة اإلى هيئة مكافحة الفساد ونسجل اأهم المهمات التي تقوم بها.

نشاط:



١٣٠

ال�ْسِتماُع:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )اأَدُب الُفكاَهِة(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

؟ اأْسِئَلٌة:

 

نَُعرُِّف الُفكاَهَة.

ما الَهَدُف ِمَن الُفكاَهِة؟

. روِط الواِجِب َتوافُُرها في الُفكاِهيِّ نَُبيُِّن اأَهمَّ الشُّ

. أَدِب الَعَربيِّ ْخِصّياِت الُفكاِهيَِّة الَّتي اْشُتِهَرْت في ال� نَْذكُُر اأْسماَء َبْعِض الشَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: نَُوضِّ
َة الَجبيِن. َر الَحياَة عابَِسًة ُمْكَفِهرَّ اأ - ل� ُيْمِكُن اأْن نََتَصوَّ
ب - َفَتاأْتي فُكاَهُتُه لَِبَقًة َغْيَر ُمْصَطَنَعٍة، َتفيُض بِالُعذوَبِة.

حــوا الُقلــوَب ســاَعًة َبْعــَد ســاَعٍة،  : "َروِّ ــُن الَمْقصــوَد بِالَحديــِث الــواِرِد فــي النَّــصِّ نَُبيِّ
َفــاإِنَّ الُقلــوَب اإِذا َكلَّــْت َعِمَيــْت".

ليَن. أْصحابِها: الُبَخلاَء، اأْخباَر الَحْمقى والُمَغفَّ آتَِيَة لِ� نَْنِسُب الُكُتَب ال�

١

٢

٣
٤

٥

٦

٧

َمواقُِف َوَطرائُِف  الَوْحَدُة الثّاِمنُة
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َمواقُِف َوَطرائُِف

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــًة،  ــْهَلًة َوُمْضِحَك ــُة َس ــي الطُّْرَف ــا َتاأْت ــاً م ــاِدُر، َوغالِب ــُن النّ ــُث الُمْسَتْحَس ــُة: الَحدي الطُّْرَف

روِس  َلــٌة بِالــدُّ ، َولِكنَّهــا ُمَحمَّ َوَتِصــُف َمْوِقفــاً َقصيــراً بِاأْســلوٍب ُدعابِــيٍّ َمــِرٍح َوُمَســلٍّ

ــِه  ــِب مــا َتْحوي ــى جانِ ــِة، اإِل ــلاِق َوالتَّْربَِي أْخ ــَن ال� ــَي ِم ــِس َمعانِ ــُث فــي النَّْف ــِر، َوَتْبَع َوالِعَب

ــِلَيٍة. ــٍة َوَتْس ــْن ُمْتَع ِم



١٣٢

َفّواٌل: بائُِع فوٍل.

ْخراِج  َحّجــاٌم: َمــْن َيقــوُم باإ
ِم الّزائِــِد فــي الِجْســِم  الــدَّ
الِمْشــَرِط،  اأو  بِالِمْحَجــِم 
َوُيْقَصــُد بِهــا ُهنــا الَحّلاُق.

ــِم  ــن الَغَن ــٌة ِم ــٌع: طائَِف َقطي
اأِو  الَبَقــِر  اأِو  الِجمــاِل  اأِو 
ِســواها، َوالَجْمــُع قُْطعــاٌن.

الِقراَءُة:

قــاَل اأَحُدُهــْم: كُْنــُت لَْيَلــًة جالِســاً ِعْنــَد َبْعــِض ُول�ِة ُشــْرَطِة اللَّْيِل،   
بَِرُجَلْيــِن.  َفجــيَء 

َفَساأَل الوالي اأَحَدُهما: َمْن اأبوَك؟ َفاأجاَب:

ْهُر ِقـْدَرُه        َواإْن نََزلَْت َيْوماً َفَسْوَف َتعوُد اأنا اْبُن الَّذي ل� ُيْنِزُل الدَّ
َترى النّاَس اأْفواجاً َعلى باِب دارِِه        َفِمْنُهْم ِقـيـامٌ َحـْولَـهـا َوقُعـوُد

َفقاَل الوالي: اإِنَّ اأباُه َكريٌم ِمْضياٌف.

ثُمَّ قاَل لِْلاآَخِر: َمْن اأبوَك؟ َفاأجاَب:

اأنا اْبُن َمْن َدانَِت الرِّقاُب لَُه                 ما َبْيَن َمْخزوِمها َوهاِشِمها

خاِضـَعـٌة اأْذَعـَنـْت لِطـاَعـِتـِه                 َياأُْخُذ ِمْن مالِها َوِمْن َدِمهـا

َفقاَل الوالي: ما اأبوُه اإِل�ّ ُشجاٌع ِمْقدامٌ.

ثُمَّ َعفا َعْنُهما، َولَّما انَْصَرفا، قُْلُت لِلوالي:

ُل َفكاَن اأبوُه َفّوال�ً، َواأّما الثّاني َفكاَن اأبوُه َحّجامًا. أوَّ اأّما ال�

ِعْنَدئٍِذ قاَل الوالي:
كُِن اْبَن َمْن ِشْئَت َواْكَتِسْب اأَدبا        ُيْغنيَك َمْحموُدُه َعِن النََّسـِب
اإِنَّ الــَفـتــى َمـْن َيــقــوُل هـا اأنَـذا        لَْيَس الَفتى َمْن َيقوُل كاَن اأبي

لِْكترونِيَِّة(  )َطرائُِف عَربيٌَّة - َمَجلَُّة َصدى ال�إِ

ال�أْحَمقاِن

ُحِكــَي اأنَّ اأْحَمَقْيــِن اْصَطَحبــا فــي َطريــٍق، َفقــاَل اأَحُدُهمــا لِلاآَخــِر: 

ــى  ــاَل اأَحُدُهمــا: اأَتَمنّ ــِث. ق ــُع بِالَحدي ــَق تُْقَط ــاإِنَّ الطَّري ، َف ــنَّ َتعــاَل نََتَم

ــى  ــُر: اأَتَمنّ آَخ ــاَل ال� ــا. َوق ــا َوصوِفه ــا َولَْحِمه ــُع بَِلَبِنه ــٍم اأنَْتِف ــَع َغَن َقطي

ــُرَك ِمْنهــا َشــْيئاً. قــاَل:  َقطيــَع ِذئــاٍب اأْرِســلُها َعلــى َغَنِمــَك َحتّــى ل� َتْت

ْحَبــِة َوُحْرَمِة الِعْشــَرِة؟ َفَتصاَيحا َوَتخاَصما،  َوْيَحــَك! اأهــذا ِمــْن َحــقِّ الصُّ

ال�أَدُب ُيْغني َعِن النََّسِب
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َواْشــَتدَِّت الُخصوَمــُة َبْيَنُهمــا َحتـّـى َتماَســكا ِبال�أْطــواِق، ثُــمَّ َتراَضيــا 

َل َمــْن َيْطلُــُع َعَلْيِهمــا َيكــوُن َحَكمــاً َبْيَنُهمــا، َفَطَلــَع َعَلْيِهمــا  اأنَّ اأوَّ

ثــاُه بَِحديِثِهمــا، َفَنــَزَل  َرُجــٌل بِِحمــارٍ َعَلْيــِه زِقـّـاِن ِمــَن الَعَســِل، َفَحدَّ

قَّْيــِن، َوَفَتَحُهمــا َحتـّـى ســاَل الَعَســُل َعلــى التُّــراِب، َوقــاَل: َصبَّ  بِالزِّ

اللـّـُه َدمــي ِمْثــَل هــذا الَعَســِل اإِْن لَــْم َتكونــا اأْحَمَقيــِن.
)ِقَصُص الَعَرِب، اإِبراهيم شمس الدين(

اإِماُم الُبَخلاِء

َزَعمــوا اأنَّ َرُجــلاً َقــْد َبَلــَغ فــي الُبْخــِل غاَيَتــُه، َوصــاَر اإِمامــاً 

ْرَهــُم، خاَطَبــُه َوناجــاُه َوَفــّداُه  فيــِه، َواأنَّــُه كاَن اإِذا صــاَر فــي يــِدِه الدِّ

ــُه: "َكــْم ِمــْن اأْرٍض َقــْد َقَطْعــَت،  َواْســَتْبَطَنُه، َوكاَن ِمّمــا َيقــوُل لَ

َوَكــْم ِمــْن كيــٍس َقــْد فاَرْقــَت، َوَكــْم ِمــْن خاِمــٍل َرَفْعــَت، َوِمــْن َرفيٍع 

َقــْد اأْخَمْلــَت. لَــَك ِعْنــدي األّ� َتْعــرى َواألّ� َتــراَك َشــْمٌس"، ثـُـمَّ ُيْلقيــِه 

فــي كيِســِه، َوَيقــوُل: "اْســُكْن َعلــى اســِم اللـّـِه فــي َمــكاٍن ل� تُهــاُن 

ــطُّ  ــِه ِدْرَهمــاً َق ــْم ُيْدِخــْل في ــُه لَ َّ ــُه". َواإِن ــُج ِمْن ــِه َول� تُْزَع ــَذلُّ في َول� تُ

َفُيْخِرُجــُه، َواأنَّ اأْهَلــُه األَّحــوا َعليــِه فــي َشــْهَوِة َطعــاٍم، َواأْكَثــروا َعَلْيــِه 

فــي اإِنْفــاِق ِدْرَهــٍم، َفماَطَلُهــْم مــا اأْمَكــَن ذلــَك. ثُــمَّ َحَمــَل ِدْرَهمــاً 

ــِه  ــى نَْفِس ــَل َعل ــْد اأْرَس ــّواًء َق ــٌب اإِْذ َراأى َح ــَو ذاِه ــْط، َفَبْيَنمــا ُه فَق

اأْفعــى لِِدْرَهــٍم َياأُْخــُذُه، َفقــاَل فــي نَْفِســِه: اأُؤْتِلــُف َشــْيئاً تُْبــَذُل فيــِه 

ــٍة اأْو َشــْرَبٍة؟ َواللّــِه مــا هــذا اإِلّ� َمْوِعَظــٌة لــي ِمــَن اللّــِه.  النَّْفــُس بِاأْكَل

ْرَهــَم اإِلــى كيِســِه. َفــكاَن اأْهلُــُه ِمْنــُه فــي  "َفَرَجــَع اإِلــى اأْهِلــِه َوَردَّ الدِّ

َبــلاٍء، َوكانـُـوا َيَتَمنَّــوَن َمْوَتــُه َوالَخــلاَص ِمْنــُه، َوالَحيــاَة بِدونـِـِه. َفَلّمــا 

ــُه َفاْســَتولى َعلــى  ــِدَم اْبُن ــُه، َق ــِد اْســَتراحوا ِمْن ــوا اأنَُّهــْم َق مــاَت، َوَظنّ

ــْذِل اإِنَّمــا  ــَر الَب ــاإِنَّ اأْكَث ــمَّ قــاَل: "مــا كاَن اإِداُم اأبــي؟ َف مالِــِه َودارِِه، ثُ

أْطواُق: كُلُّ ُمْسَتديٍر  ال�
ُيحيُط بِالُعُنِق، َوالُمْفَرُد: 

الطَّْوُق.

: ِوعاٌء ِمْن ِجْلٍد ُيْمَلاأ  الزِّقُّ
بِالماِء اأِو اللََّبِن َونَْحِوها.

اسَتْبَطَنُه: اأْخفاُه. 

خاِمٌل: ل� نَباَهَة لَُه.

َحّواٌء: جاِمُع الَحّياِت.
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ُم بُِجْبَنــٍة ِعْنــَدُه"، قــاَل:  دامِ". قالــوا: "كاَن َيَتــاأدَّ َيكــوُن فــي ال�إِ

"اأرونيهــا"، َفــاإِذا فيهــا َحــزٌّ َكالَجــْدَوِل ِمــْن اأَثــِر َمْســِح الُّلْقَمــِة. قــاَل: 

ــَن، َواإِنَّمــا كاَن  ــُع الُجْب ــوا: "كاَن ل� َيْقَط ــَرُة؟ " قال "مــا هــِذِه الُحْف

ــُر َكمــا َتــرى" قــاَل: "بِهــذا اأْهَلَكنــي،  َيْمَســُح َعلــى َظْهــِرِه، َفَيْحِف
ــْو َعِلْمــُت ذلِــَك مــا َخَرْجــُت فــي  َوبِهــذا اأْقَعَدنــي هــذا الَمْقَعــَد، لَ
َجناَزتـِـِه". قالـُـوا: "مــاذا تُريــُد اأْن َتْصَنــَع؟" قــاَل: "اأَضُعهــا ِمْن َبعيٍد، 

َفاأشــيُر َعليهــا بِاللُّْقَمــِة".

)ِقَصُص الَعَرِب، اإِبراهيم شمس الّدين(

داُم: ما ُيْؤَكُل َمَع الُخْبِز. ال�إ

الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي:- ١ حيَحِة، َواإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ نََضُع اإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

ِل اأنَُّه ِمْضياٌف.    )       ( أوَّ اأ - كاَن َظنُّ الوالي في َمَحلِِّه حيَن َحَكَم على والِِد الرَُّجِل ال�

أْحَمَقْيِن َقطيَع َغَنٍم َيْنَتِفُع بَِلَبِنها َولَْحِمها َوصوِفها.    )       ( ب - َتَمنّى كُلُّ واِحٍد ِمَن ال�

ج- اأنَْفَق الَبخيُل َعلى اأْهِلِه ِمْن كيِس نُقوِدِه ِدْرَهماً واِحداً.                     )       (

قَّْيِن ماٌء .           )       ( د- كاَن في الزِّ

٢- ما الَّذي َدَفَع الوالَي لِْلُحْكِم َعلى والِِد الرَُّجِل الثّاني بِاأنَُّه ُشجاٌع ِمْقداٌم.

أْحَمقاِن؟ ٣- لِماذا َتخاَصَم ال�

أْحَمقاِن؟ ٤- َعلى ماذا َتراضى ال�

٥- نَْسَتْخِرُج ِمَن الطُّْرَفِة الثّالَِثِة ِعباَرًة َتُدلُّ َعلى ُبْخِل ال�ْبِن.

٦- لِماذا َتَمنّى اأْهُل الَبخيِل َمْوَتُه في الطُّْرَفِة الثّالَِثِة؟
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الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

آتَِيَتْيِن: ١- ما َدل�لَُة كُلِّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباَرَتْيِن ال�
اأ - الطَّريُق تُْقَطُع بِالَحديِث.

ب - لََك ِعْندي األّ� َتْعرى، َواألّ� َتراَك َشْمٌس.

٢- نُبيُِّن الَمْعنى الُمْسَتفاَد ِمْن َقْوِل الوالي:
كُِن اْبَن َمْن ِشْئَت َواْكَتِسْب اأَدبا             ُيْغنيَك َمْحموُدُه َعِن الَنَسِب

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٣- نَوضِّ
اأ - اْسُكْن َعلى اْسِم اللِّه في َمكاٍن ل� تُهاُن َول� تَُذلُّ فيِه.
ب - َفاإِذا في الُجْبَنِة َحزٌّ َكالَجْدَوِل ِمْن اأَثِر َمْسِح اللُّْقَمِة. 

٤- نَْسَتْنِتُج َدْرساً ُمْسَتفاداً ِمْن كُلِّ ُطْرَفٍة ِمَن الطَّرائِِف الّسابَِقِة.

٥- اأيُّ الطَّرائِِف الّسابَِقِة اأْعَجَبْتنا اأْكَثَر؟ َولِماذا؟

٦- نَْذكُُر اآَيًة اأْو َحديثاً َيْنهى َعِن الُبْخِل.

٧- نَُقصُّ َعلى ُزَملائِنا ُطْرَفًة َقَراأْناها اأْو َسِمْعناها.

الـلُّـَغـُة

-  َنعوُد اإِلى الُمْعَجِم الَوسيِط، َوَنْسَتْخِرُج َجْمَع الَكِلماِت ال�آتَِيِة:

نِْعَمٌة ............ ِزقٌّ ............ اأْحَمُق ...........
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الَقواِعُد

َتْدريباٌت َعلى اإِنَّ َواأَخواتِها

التَّْدريُب ال�أوَُّل

ُد الَحْرَف النّاِسَخ، َواْسَمُه َوَخَبَرُه في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: نَُحدِّ

اأ- قاَل َتعالى: ﴿ x w v u﴾            )النَّْجم:٣٢(

أهَتِم( ب- لََعْمُرَك ما ضاَقْت بِلاٌد بِاأْهِلها       َولِكنَّ اأْخلاَق الرِّجاِل َتضيُق    )عمُرو بُن ال�

ُد في بِلاِد الَعَرِب. ج- لََعلَّ الَبْسَمَة تَُغرِّ

د- كاأنَّ نيساَن اأْهدى ِمْن َملابِِسِه      لَِشْهِر كانوَن اأنْواعاً ِمَن الُحَلِل     )القاضي عياض(

هـ- لَْيَتنا نُْتِقُن لَُغَة الِحواِر.

التَّْدريُب الثّاني

َنْمَلاأ الَفراَغ فيما َياأْتي ِبَخَبٍر ُمناِسٍب، ُمْسَتوفيَن ُكلَّ اأْنواِع الَخَبِر:

اأ - اأْيَقْنُت اأنَّ ُحبَّ الَوَطِن .................. في ُعروِقنا.

ب - َكاأنَّ الُمجاِهديَن .................. في ميداِن الَمْعَرَكِة.

أمِّ .................. اإِلى الَجنَِّة. ج- اإِنَّ اإِْرضاَء ال�

د- لََعلَّ َفريَق الَمْدَرَسِة ..................

بيِع َولِكنَّ الَجوَّ .................. هـ- نَْحُن في الرَّ

و- لَْيَت الَعَرَب ................................
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التَّْدريُب الثّالُِث

ِر َوالُمَؤنَِّث، َونُْجري التَّْغييَر الّلازَِم: نَُحوُِّل الُجْمَلَة ال�آتَِيَة اإِلى صيَغِة الَجْمِع الُمَذكَّ

اإِنَّ الُمَعلَِّم َحريٌص َعلى َمْصَلَحِة اأْبنائِِه.

التَّْدريُب الّرابُع

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

اأ- قاَل َتعالى: ﴿4 5 6 7 8 9 : ; > = <﴾        )الكهف:٦(

ب- ُحِكَي اأنَّ اأْحَمَقْيِن اْصَطَحبا.

ج-  َفَلّما ماَت، َظنَّ اأْهلُُه اأنَُّهْم َقِد اْسَتراُحوا ِمْنُه.

ْملاُء ال�إِ

َتْدريباٌت )ُمراَجَعٌة عامٌَّة(

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليُه:

َيــْروي التّاريــُخ َعــِن الُمْعَتِصــِم، الَخليَفــِة العــاِدِل، اأنَّــُه َراأى ذاَت َيــْوٍم، َوُهــَو َعلــى َجــواِدِه، َكْلبــاً   

ــَزَل  ــزوِل َعــْن َجــواِدِه. َفَن ــواِن اإِلــى النُّ ْفــُق بِالَحَي ِة الَعَطــِش، َفَدَفَعــُه الرِّ َمْكســوَر الّســاَقْيِن َيْلَهــُث ِمــْن ِشــدَّ

َوصــاَر َيْغَتــِرُف بَِيَدْيــِه ِمــَن النَّْهــِر، ثُــمَّ َيعــوُد اإِلــى الَكْلــِب؛ لَِيْســِقَيُه، َوَقــْد َفَعــَل ذلـِـَك َمــّراٍت ُمَتتالَِيــًة َحتـّـى 

ِه َبْعــَد اأْن َروى َظَمــاأُه. َولَّمــا عــاَد اإِلــى َقْصــِرِه، َدعــا  ــرِّ ــُه َعلــى بِ ــُه ُشــْكراً لَ اْرَتــوى الَكْلــُب، َوَحــرََّك َذنََب
ــِخ.             ــي التّاري ٍة ف ــرَّ ِل َم أوَّ ــواِن لِ� ــِق بِالَحَي ْف ــَة الرَّ ــِه َجْمِعيَّ ــَت ِرعاَيِت ــَس َتْح ــاَء، َواأسَّ أْغِني الُمسَتشــاريَن َوال�

يُِّد اأْحَمُد الهاِشِمّي( )الُمْفَرُد الَعَلُم في َرْسِم الَقَلِم، السَّ  



١٣٨

؟                            ُة في النَّصِّ ١- ما الِفْكَرُة العامَّ

؟ ٢- ماذا نََتَعلَُّم ِمَن النَّصِّ

آِخــِر، َونَُوظُِّفهــا فــي ُجْمَلــٍة ِمــْن اإِنْشــائِنا بَِحْيــُث  أْفعــاَل الُمضاِرَعــَة الُمْعَتلَّــَة ال� ٣- نَْســَتْخِرُج ِمــَن النَّــصِّ ال�

َتكــوُن َمْجزوَمــًة.

آتَِيِة: أْفعاِل ال� ٤- نَْكُتُب اأْمَر كُلِّ ِفْعٍل ِمَن ال�
ارتوى، دعا، َسقى، عاَد.

آتَِيِة َبْعَد َتْصحيِح ال�أْخطاِء الواِرَدِة فيها.  ٥- نُعيُد ِكتاَبَة الُجَمِل ال�

رو. اأ-   الطُّّلاُب َحلّو واِجباتِِهْم ولَْم ُيَقصِّ

ب- طالِبوا الِعلِم نََجحو.

ج- اأنْتي لَْم تُْهِملي ِدراَسَتكي.



١٣٩

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن بَِخطِّ الرُّ َتْيِن بَِخطِّ النَّْسِخ َوَمرَّ آتَِي، َمرَّ نَْكُتُب الَبْيَت ال�

                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                   



١٤٠

التَّْعبيُر

ْخوانِيَِّة َتْدريٌب َعلى الرِّساَلِة ال�إِ

ِقِه. ُرُه بَِنجاِحِه َوَتَفوُّ أبيِه ال�أسيِر في ُسجوِن ال�ْحِتلاِل، ُيَبشِّ نَْكُتُب ِرسالًَة ِمِن اْبٍن لِ�

بسم اللّه الّرحمن الّرحيم

اأبي الَعزيَز،

لاُم َعليُكْم َوَرْحَمُة اللِّه َوَبَركاتُُه، َوَبْعُد، السَّ

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

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

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

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

اْبُنَك الُمِحبُّ



١٤١

اأَقّيُم ذاتي:

تعلمت ما ياأتي: 

منخفضمتوسطمرتفعالنتاجات

١- اأن اأستمَع اإِلى نُصوٍص ُمـعطاٍة، َوالتَّفاُعِل َمَعها.

٢- اأن اأقراأ النّصوَص والقصائَد قراءًة جهريًّة معّبرًة.

. َة َوالَفْرِعيََّة في كُلِّ نَصٍّ أفكاَر العامَّ ٣- اأن اأستنتَج ال�

٤- اأن اأوظَّف الُمْفَرداِت َوالتَّراكيَب في ُجَمٍل ُمفيَدٍة.

٥- اأن اأوّضَح َجماَل التَّْصويِر في النُّصوِص.

ْعِريَِّة. ٦- اأن اأستنتَج الَعواِطَف والَخصائَِص ال�أسلوبِيََّة في النُّصوِص الشِّ

ْخِصّياِت َوالَمواِقِف َوالنُّصوِص. ٧- اأن اأبدَي َراأْيى في الشَّ

، َوَعَشَرَة اأْسُطٍر  ٨- اأن اأحفَظ ِستََّة اأْبياٍت ِمْن كُلِّ نَصٍّ ِشْعِريٍّ َعموِديٍّ

ْعِر الُحرِّ.    ِمَن الشِّ

ْملائِيََّة الواِرَدَة في  ٩- اأن اأوظَّف الَمفاهيَم النَّْحِويََّة َوالَبلاِغيََّة َوال�إِ

الِكتاِب.

أْفعاَل في َمواِقَع ُمْخَتِلَفٍة. أْسماَء وال� ١٠- اأن اأعرَب ال�

١١- اأن اأكتَب نُصوصاً اإِْملائِيًَّة بَِشْكٍل َصحيٍح، واأوظَّف َعلاماِت 

    التَّْرقيِم في اأْثناِء الِكتاَبِة.

١٢- اأن اأتعّرَف َمفاهيَم َبلاِغيًَّة، كالطِّباِق، والُمقاَبلِة.

ناِت الَبلاِغيَِّة اللَّْفِظيَِّة. ١٣- اأن اأمثَّل بُِجَمٍل ِمْن اإِنْشائي على الُمَحسِّ

ْقَعِة. ١٤- اأن اأكتَب نُصوصاً َقصيَرًة بَِخطَّي النَّْسِخ َوالرُّ

١٥- اأن اأكتَب ِفْقَرًة َعْن َمْوضوٍع ما، ُمراِعياً اأصوَل َقواِعِد ِكتاَبِة الِفْقَرِة.

نْسانِيََّة في الِكتاِب. أْخلاِقيََّة وال�إِ ١٦- اأن اأتمثَّل الِقَيَم الّديِنيََّة وال�ْجِتماِعيََّة وال�



١٤٢

شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط التي يتمكنون خلالها من 
تحقيق اأهداف ذات اأهمية للقائمين بالمشروع. 

ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة في محيط 
اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:
قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.  .١  

ينّفذه فرد اأو جماعة.  .٢  
يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.  .٣  

ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.  .٤  
يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.  .٥  

خطوات المشروع:
اأول�ً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.  .١  
اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.  .٢  

اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.  .٣  
اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.  .٤  

اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.  .٥  
اأن ُيخطّط له مسبقاً.  .٦  

ثانيًا: وضع خطة المشروع:
يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.

آتية: يقتضي وضع الخطة ال�
تحديد ال�أهداف بشكل واضح.  .١  

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.  .٢  
تحديد خطوات سير المشروع.  .٣  

تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع من   .٤  
اإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(. خلال المناقشة والحوار و

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.  .٥  

المشروع: 



١٤٣

ثالثًا: تنفيذ المشروع:
مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من الحرية، والتخلص 
نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً، ليس المهم الوصول اإلى  من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ

النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.
دور المعلم: 

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.  .١  
اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.  .٢  

ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.  .٣  
التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.  .٤  

دور الطلبة:
القيام بالعمل باأنفسهم.  .١  

تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.  .٢  
تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.  .٣  
تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.  .٤  

رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:
ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، العوائق في تحقيق   .١  

ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت المّحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.  .٢  
مكانات اللازمة، التقيد بالوقت المحدد. ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ  .٣  

قبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور بال�رتياح،  تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ  .٤  
اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
اأهداف المشروع وما تحقّ ق منها.  •  
الخطة وما طراأ عليها من تعديل.  •  

ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.  •  
المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.  •  

المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.  •  
ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.  •  

المشروع: 

         نزرُع ال�أشتال والورود في حديقة المدرسة.



د. معين الفار

اأ. سعيد برناط

اأ. محمود بعلوشة

اأ. يحيى اأبو العوف

اأ.  اإياد اإعلاوي

اأ. علي اأبو زهرة 

اأ. سوزان اأبو صالح

اأ. نائل طحيمر

اأ. اأشرف اأبو صاع

اأ. سها القاعود

اأ. مها اأبو لبن

اأ. رانية سلامة

اأ. فؤاد عطية 

اأ. طلال جوابرة

اأ. نبيلة مغربي

اأ. اآمال الرماضين 

اأ. سماح دوابشة

اأ. محمود جودة

اأ. حسان نّزال

اأ. عمر حسونة

اأ. صالح معالي

اأ. ناريمان اأبو فرحة

اأ. اأمل شايب

اأ. سهام يحيى

اأ. مها القاعود

اأ. سحر صوافطة

اأ. فداء العالم

اأ. عبد الفتاح مزيد

اأ. نسرين حسين 

 لجنة المناهج الوزارية  

اأ. عزام اأبو بكرم. فواز مجاهدد. بصري صالحد. صبري صيدم

د. سمية النخالةد. شهناز الفاراأ. عبد الحكيم اأبو جاموساأ. ثروت زيد

م. جهاد دريدي

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج اللغة العربية 

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً( 

د. اإياد عبد الجواد اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان   اأ.د محمود اأبو كتة  

د. سهير قاسم د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت  

اأ. اإيمان زيدان اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

اأ. سناء اأبو بها اأ. رنا مناصرة   اأ. رائد شريدة   اأ. حسان نزال   

اأ.عصام اأبو خليل اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سها طه   

اأ. فداء زكارنة اأ. عمر راضي   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي  

اأ. نائل طحيمر اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم اأ. وعد منصور   

 المشاركون في ورشات عمل الكتاب   

َتمَّ بَِحْمِد اللّه


