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تــقــديــم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ثّمــة مرجعيــات 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 اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون  والتدقيــق، وال�إ

ــن العمــل.      ــة م ــذه الحال ــن تواصــل ه م

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
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مــقــدمــة

لاُم َعلى صاِحِب الَفصاَحِة َوالبياِن، َوَبْعُد: لاُة َوالسَّ الحمُد لِلِّه الّذي اأْجرى اللَُّغَة الَعَربيََّة َسِلَسًة َعلى اللِّساِن، َوالصَّ  

ــُة ِمــَن اللّغــاِت الَعريَقــِة الُمتَِّصَلــِة بِاأْمجاِدهــا، الُمحاِفَظــِة َعلــى ُحضوِرهــا فــي َكثيــٍر ِمــْن اأنْحــاِء الَمْعمــوَرِة، َوَعلــى اأْبنائِهــا ِمــْن  َفلَُغُتنــا الَعَربيَّ

هــذا الجيــِل اأْن ُيحاِفظــوا َعلــى ِرْفَعــِة َمقاِمهــا َبيــَن اللُّغــاِت الَحيَّــِة، َوَيْعَملــوا َعلــى نَْشــِر فُنونِهــا َوُعلوِمهــا نَْثــراً َوِشــْعراً، َوُيْتِقنــوا َكثيــراً ِمّمــا 

ــٍر،  ُيَميُِّزهــا ِمــْن َضوابِــِط نَْحــٍو، َوَقوالـِـِب َصــْرٍف َواْشــِتقاٍق، َوَجمــاِل َتْعبيــٍر، َوُحْســِن َبيــاٍن، اآِخذيــَن َعلــى عاتِِقِهــم ِدراَســَتها بِِدقَّــٍة َوَتَبصُّ

َوَســلاَمِة َذْوٍق، َوِســَعِة اأفـُـٍق.

أَدِب  َعــٌة َبْيــَن ســوَرِة نــوٍح ِمــَن الُقــْراآِن الَكريــِم، َونُصــوٍص اأْخــرى ُمْختــاَرٍة ِمــَن ال� َوالنُّّصــوُص النَّْثِريَّــُة فــي الِكتــاِب ُمَنوَّ  

ــِة  ــِب الِفَلْســطينيِّ فــي هــِذِه الَمْرَحَل ــْت ِخّصيصــاً لُِمعالََجــِة اْحتياجــاِت الطّالِ ــاَك نُصــوٌص ُوِضَع . َوُهن ، َوالعالَمــيِّ ، َوالَعَربــيِّ الِفَلْســطينيِّ

َوِفَلْســطيَن.  ، الَعَربــيِّ العالَــِم  فــي  لُِشــَعراَء َحديثيــَن  ِشــْعِريٍَّة  نُصــوٍص  ِســتَُّة  َوُوِضَعــْت  الُعْمِريَّــِة، 

أْســلوِب اللَُّغــِويِّ  َعــِة، َوَتْثبيِتهــا، َوَتْمكيِنِهــم ِمْنهــا. َوَتْنِمَيــِة ال� َوهــذا الِكتــاُب ُيســاِعُد َطَلَبَتنــا َعلــى اْمِتــلاِك َمهــاراِت اللَُّغــِة الُمَتَنوِّ  

ــِن  ــُث َع ــِة، َيْبَح ــِة التَّْعليميَّ ــي الَعَمِليَّ ــلاً ف ــَوراً فاِع ــِب ِمْح ــِل الطّالِ ــداِع، َوَجْع ْب ــِح َوال�إِ حي ــِر الصَّ ــَو التَّْفكي ــِق نَْح ــم، الُمْنَطِل ــِل لََدْيِه الَجمي

ــَة فــي نُفــوِس اأْبنائِنــا الطََّلَبــِة؛ لِلتَّاأْكيــِد َعلــى  ْوَح الَوَطِنيَّ ــِة النّاِفَعــِة. َوَيُبــثُّ الــرُّ ــياقاِت الَحياتِيَّ ُرهــا؛ لُِيَوظَِّفهــا فــي السِّ الَمْعِرَفــِة َوَيْبنيهــا، َوُيَطوِّ

ــُه فــي اأْهداِفهــا  ــِم، َومــا اْعَتَمَدْت ــِة َوالتَّْعلي ــُج َوزاَرِة التَّْربَي ، َوهــذا نَْه ــلاميِّ ْس ــيِّ َوال�إِ ــداِد الَعَرب ــِة َعلــى ال�ْمِت ــِة الِفَلْســطيِنيَِّة، َوالُمحاَفَظ الُهِويَّ

ــِة  ــْن َوثيَق ــِة، َوِم ــِة، َوال�ْجِتماِعيَّ ــِة، َوالثَّقافيِّ ــْن ِقَيِمنــا الّديِنيَّ ِة ِم ، الُمْســَتَمدَّ ــِة الِفَلْســطينيِّ ــِة الَعَربيَّ ــِة لِمْنهــاِج اللَُّغ أُســِس العامَّ َوَمباِدئِهــا، َوال�

ال�ْســِتْقلاِل الِفَلْســطيِنيِّ عــاَم ١988م.

ــَن-  ــا اأْمَك ــِة –م ــا اللَُّغِويَّ ــي َعناِصِره ــًة ف ــَدًة ُمَتكاِمَل ــِب َوْح ــِه لِلطّالِ ــِد، َوَتْقديِم ْرِس الواِح ــدَّ ــاِء ال ــي بِن ــُة ف ــَدِت التَّكاُمِليَّ َواْعُتِم  

ــْد اأشــيَر اإِلــى  ــِة، َوالتَّْعبيــِر. َوَق ْملائِيَّ ــِة، َوال�إِ ــِة، َوالَبلاِغيَّ ــِة، َوالنَّْحِويَّ ْرِفيَّ ، َوالَقضايــا الصَّ ــْعريِّ ــصِّ الشِّ ، َوالنَّ ــصِّ النَّْثــريِّ ــَن النَّ فــي اأْجزائِهــا َبْي

. ثُــمَّ ُعــِرَض النَّــصُّ النَّْثــِريُّ اأِو  ــِة َمْوضوِعــِه، َتْحــَت ُعْنــواِن َبْيــَن َيــدي النَّــصِّ يَّ أديــِب، َوَبْعــِض اأْفــكاِر النَّــصِّ الُمَركَّــَزِة، َواأَهمِّ الّشــاِعِر اأِو ال�

أْمِثَلــِة  ــْعِريُّ َمْتبوعــاً بِاأْســِئَلِة الَفْهــِم َوال�ْســتيعاِب، َوالُمناَقَشــِة َوالتَّْحليــِل، ثُــمَّ الَقواِعــِد الَّتــي َتْلَجــاأ اإِلــى النَّــصِّ فــي الغالـِـِب ِعْنــَد َتْقديــِم ال� الشِّ

ــِف  ْمــلاُء لِلصَّ َوالتَّْطبيــِق، ثُــمَّ َمْوضوعــاِت الَبلاَغــِة الُمَوزََّعــِة َعلــى ُدروِس الِكتــاِب، ُمراِعَيــًة الجانـِـَب النََّظــريَّ َوَتْوظيَفــُه، َكمــا اْعُتِمــَد ال�إِ

ْرِس  ــُل نَــصَّ التَّْطبيــِق اإِلــى الــدَّ ــَة فــي َدْرٍس، وُيَؤجِّ ْملائِيَّ ــَة ال�إِ التّاِســِع؛ َتماِشــياً َمــَع ُخطــوِط الِمْنهــاِج الَعريَضــِة، َفَيْعــِرُض الِكتــاُب الَقِضيَّ

ليــِل. اأّمــا التَّْعبيــُر َفَقــْد ُبِنــَي َعلــى َمْنَهِجيَّــٍة واِضَحــٍة َعلــى اْمِتــداِد الــّدروِس، َفَيَتنــاَوُل َفــنَّ الَمقالَــِة بَِمْفهوِمهــا،  الَّــذي َيليــِه، لُِيْؤَخــَذ ِمــَن الدَّ

ــًة َمْتبوَعــًة بَِنمــاِذَج ُمْختــاَرٍة ِمــَن الَمقــال�ِت َقْبــَل َمْرَحَلــِة التَّْطبيــِق، َعلــى اأْن  ًة نََظِريَّ مــاً مــادَّ ــِة بِنائِهــا، ُمَقدِّ َوَخصائِِصهــا، َواأنْواِعهــا، َوَكْيِفيَّ

ــًة. ــًة َوَصَحِفيَّ ــًة َوِعْلِميَّ ــَب الطّالِــُب َمقــال�ٍت ذاتِيَّ َيْكُت

ــَة  أْهــداَف التَّْرَبِويَّ نَّنــا نَاأُْمــُل اأْن ُيَحّقــَق ال� اِء، والمهتّميــن، َفاإِ أِعــزَّ َواإِْذ نََضــُع الِكتــاَب َبْيــَن اأْيــدي ُمَعلِّمينــا َوُمَعلِّماتِنــا، َوَطَلَبِتنــا ال�  

ــُب بِــُكلِّ الَمْلحوظــاِت الَّتــي َيْكَتِشــفونَها اأْثنــاَء ِقــراَءِة الِمْنهــاِج َوَتْطبيِقــِه؛ لُِيْعَمــَل َعلــى التَّْعديــِل بِالنّاِفــِع ِمْنهــا ِعْنــَد  َة، َكمــا نَُرحِّ الَمْرُجــوَّ

أْبنائِنــا دائِمــاً.  أْفَضــِل لِ� َتْجديــِد الطَّْبَعــِة، َفالَقْصــُد َتْقديــُم ال�

َواللُّه َولِيُّ التَّْوفيِق.

    فريق التّ�أليف
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الصفحةالموضوعالفرع

٤َسفيَنُة الرَّْحَمِةالِقراَءُة

ْعِريُّ 8ُولَِد الُهدىالنَّصُّ الشِّ

١٠الميزاُن الّصْرِفيُّالَقواِعُد

يجاُزاْلَبلاَغُة ١٦ال�إ

ْملاُء ١9َحْذُف األِِف )ما( ال�ْسِتفهاِميَِّةال�إِ

٢١الَمقالَُةالتَّعبيُر

يُة
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 ال
َدُة

َوْح
ال

٢٢ِمْن ذاِكَرِة َجّديالِقراَءُة

ْعِريُّ ٢7يا اأِحّبائيالنَّصُّ الشِّ

(الَقواِعُد باِعيُّ ٣١الِفْعُل الُمَجّرُد )الثُّلاثِيُّ والرُّ

يجاِزاْلَبلاَغُة ٣٣َتْطبيقاٌت َعلى ال�إ

ْملاُء ٣٤َحْذُف األِِف )ما( ال�ْسِتفهاِميَّةِ )اْخِتبارِيٌّ( ال�إِ

٣٤بِْنَيُة الَمقالَِةالتَّعبيُر

ِثُة
ثّ�ل

 ال
َدُة

َوْح
٣٦الَمْوُت الُمَتَربُِّص َعلى الطُُّرقاِتالِقراَءُةال

٤٠الِفْعُل الَمزيُد الثُّلاثِيُّالَقواِعُد

ْملاُء َطِةال�إِ ٤٢ُمراَجَعُة الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ

٤٤الَخصائُِص الفنّّيُة للَمقالَِةالتَّعبيُر
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ّراِب

 ال
َدُة

َوْح
٤٦َرْمَلُة بِْنُت اأبي ُسْفياَنالِقراَءُةال

ْعِريُّ ٥٢َتْغريَبُة الَمَطِرالنَّصُّ الشِّ

باِعيُّالَقواِعُد ٥٦الِفْعُل الَمزيُد الرُّ

ْملاُء (ال�إِ ط َُة )اْخِتباِريٌّ ٥8الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

٥8ِكتاَبُة َمقالٍَةالتَّعبيُر
سُة
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 ال

َدُة
َوْح

٦٠سيَرُة الَقْيِد َوالَقَلِم/ ال�ْعِتقاُلالِقراَءُةال

ْعِريُّ ٦٥ِهَي َوبِلاديالنَّصُّ الشِّ

ِد والَمزيِدالَقواِعُد ٦8ُمراَجَعُة الُمَجرَّ

ْملاُء َفُةال�إِ 7٠الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

7٢اأنْواُع الَمقالَِةالتَّعبيُر

سُة
�ِد

ّس
 ال

َدُة
َوْح

ال

الصفحةالموضوعالفرع

7٤التّعليُم الِمْهنّي ِرْفَعٌة وَتَميٌُّزالِقراَءُة

(الَقواِعُد باِعيِّ ِد )الثُّلاثِيِّ َوالرُّ 78 َمْصاِدُر الِفْعِل الُمَجرَّ

ْطناُباْلَبلاَغُة 8٣ال�إ

ْملاُء (ال�إِ َفُة )اْخِتباِريٌّ 8٥الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

8٥الَمقالَُة الّذاتِيَُّةالتَّعبيُر

عُة
ّس�ِب

 ال
َدُة

َوْح
ال

8٦ِهْجَرُة النَّْوَرِس الَخريفيَُّةالِقراَءُة

ْعِريُّ 9١َصلاةٌ اإلى العامِ الَجديِدالنَّصُّ الشِّ

9٤َمْصَدُر الَمزيِدالَقواِعُد

ْطناِباْلَبلاَغُة 98َتْدريباٌت َعلى ال�إِ

ْملاُء ْعرابِيَِّةال�إِ 98الَهْمَزُة َوْفَق الَحَرَكِة ال�إ

١٠٠الَمقالَُة الِعْلِمّيُةالتَّعبيُر

نُة
ثّ�ِم

 ال
َدُة

َوْح
١٠٣ُمناجاُة الَْقَمِرالِقراَءُةال

١٠7اْسُم الفاِعِلالَقواِعُد

ْطناِباْلَبلاَغُة يجاِز َوال�إِ ١٠9َتْطبيقاٌت َعلى ال�إ

ْملاُء ْعرابِيَّةِ )اْخِتبارِيٌّ( ال�إِ ١١٠الَهْمَزةُ َوْفَق الَحَرَكةِ ال�إ

١١١الَمقالَُة الِعْلِمّيُةالتَّعبيُر

رُة
ش

ع�
 ال

َدُة
َوْح

١٢٤ُشْكراً لَِك.. يا َسيَِّدتيالِقراَءُةال

ْعِريُّ ياُحالنَّصُّ الشِّ ١٣٠الباُب َتْقَرُعُه الرِّ

١٣٣ِصَيُغ الُمبالََغِةالَقواِعُد
ْملاُء (ال�إِ ١٣٥َهْمَزُة اْبٍن واْبَنٍة )اْخِتباِريٌّ

١٣٥ِكتاَبُة َمقالٍَة َصَحِفيٍَّةالتَّعبيُر

عُة
ِس

لتّ�
ُة ا

ْحَد
لَو

ُةالِقراَءُةا حَّ ياَضُة َوالصِّ ١١٢الرِّ

١١٦اْسُم الَمْفعوِلالَقواِعُد

ْملاُء ١٢٠َهْمَزُة اْبٍن واْبَنٍةال�إِ

ْطناِباْلَبلاَغُة يجاِز وال�إ ١٢٠َتْطبيقاٌت َعلى ال�إ

َحِفيَُّةالتَّعبيُر ١٢١الَمقالَُة الصَّ

المحتوي�ت

١٣٦اأَقيُِّم ذاتي

١٣7الَمْشروُع



النّت�ج�ُت:
َلبِة بعَد ال�نته�ِء ِمَن الجزِء ال�أّوِل ِمْن هذا الكت�ِب، والتّف�ُعِل َمَع ال�أنشطِة، اأن يكونوا  قَُّع ِمَن الطَّ ُيَتوَّ

ق�دريَن على توظيِف مه�راِت اللّغِة المختلفِة )القراءِة، وفهِم المقروِء، وتحليِل النّصوِص، والحفِظ، 

ملاِء، والتّعبيِر(، في ال�تص�ِل والتَّواُصِل ِمْن خلاِل م� ي�أتي: والنّحِو، والّصرِف، والبلاغِة، وال�إِ

١-    َتَعرُِّف نَْبَذٍة َعِن النُّصوِص َواأصحابِها.

ئيَسِة في النُّصوِص. أفكاِر الرَّ ٢-    استنتاِج ال�

٣-    ِقراءِة النُّصوِص ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة.

٤-    توضيِح َمعاني الُمفَرداِت َوالتَّراكيِب الَجديَدِة الواِرَدِة في النُّصوِص.

٥-    تَحليِل النُّصوِص اإِلى اأفكارِها )اإِْن كانَت َمقالًَة(، اأو َعناِصِرها الرَّئيسِة اإِذا كانَت نُصوصاً اأَدبِيًَّة.

٦-    استنتاِج َخصائِِص النُّصوِص ال�أسلوبِيَِّة، َوِسماِت لَُغِة الكتّاِب.

أَدبيِِّة. 7-    استنتاِج الَعواِطِف الواِرَدِة في النُّصوِص ال�

آَخريَن. لوكاِت الواِرَدِة في النُّصوِص في َحياتِِهم َوَتعاُمِلِهم َمَع ال� 8-    َتَمثُِّل الِقَيِم َوالسُّ

ْعِر الُحرِّ. ، وَعَشَرِة اأسُطٍر ِشعِريٍَّة ِمَن الشِّ عِر الَعموِديِّ 9-     ِحْفِظ ِستَِّة اأبياٍت ِمَن الشِّ

رِف. رِفيَِّة الواِرَدِة في ُدروِس الصَّ ١٠-   َتَعرُِّف الَمفاهيِم الصَّ

رِف.  رِفَيِة الواِرَدِة في ُدروِس الصَّ ١١-   توضيِح الَقواِعِد الصَّ

َعٍة. رِفَيِة في ِسياقاٍت َحياتَِيٍة ُمَتَنوِّ ١٢-   َتْوظيِف التَّطبيقاِت الصَّ

رِفَيِة الواِرَدِة في َمواِقَع اإِْعرابِيٍَّة ُمخَتِلَفٍة. ١٣-   اإعراِب ال�أسماِء الصَّ

طناُب( يجاُز وال�إِ ١٤-   َتَعرُِّف الَمفاهيِم الَبلاِغّيِة في ُدروِس الَبلاَغِة )ال�إ

١٥-   تَحليِل اأمِثَلٍة َعلى الَمفهوَمْيِن الَبلاِغيَّْيِن الواِرَدْيِن.

١٦-   كتابِة اأمِثَلٍة على الَقِضيََّتْيِن الَبلاِغيََّتْيِن الواِرَدَتْيِن.

ملائِيَِّة في ِكتاباتِِهم. ١7-   ُمراعاِة الَقواِعِد ال�إِ

١8-   َتَعرُِّف الَمفاهيِم الُمَتَعلَِّقِة بِالَمقالَِة َواأنواِعها َوِسماتِها.

١9-   كتابِة َمقال�ٍت َموضوِعيٍَّة َوذاتِيٍَّة ُمَوظِّفيَن فيها ما َتَعلَّموُه في ُدروِس اللَُّغِة الَعَربِيَِّة.



اللَُّغُة ِوعاُء الِفْكِر، َواأداُة التَّواُصِل َبْيَن الَبَشِر.
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َسفيَنُة الرَّْحَمِة

َسفيَنُة الرَّْحَمِة
    العالَُم َبْحٌر َعظيٌم َيْسَبُح ِفيِه َمْخلوٌق َضعيٌف، َيْحتاُج َدائِماً اإِلى َوسيَلِة النَّجاِة، َوَمْسَكِن الرَّْحَمِة؛ 

لَِيَظلَّ ُمْسَتِمداً ِمْشَعَل النُّوِر، َيسيُر َعلى َهْدٍي َواْسِتقاَمٍة.  

دِّ َوالَغواَيِة، َكما َذكََّرْت  ْبَر َعلى الصَّ ْعَوِة َوَتْبليَغها، َوالصَّ لاُم- َتْعِرُض اأمانََة الدَّ       َوسوَرُة نوٍح -َعَلْيِه السَّ

لاُم- ِمْن َصلاِح َقْوِمِه، َدعا َربَُّه األّ� َيْتُرَك  بِِنَعِم اللِه َتعالى، َوَدل�ئِِل قُْدَرتِِه في الَخْلِق، َوَبْعَد َياأِْسِه -َعَلْيِه السَّ

ِة ُظْلِمِهم َوَفساِدِهم، َفكانَت ال�ْسِتجاَبُة اأْن اأْغَرَقُهم اللُه، َواأْهَلَكُهم  أْرِض؛ لِِشدَّ اأَحداً ِمْنُهم َعلى َوْجِه ال�

أْتباِعِه الَّذيَن َرِكبوا َسفيَنَة الرَّْحَمِة بِالَمْغِفَرِة. بِالطّوفاِن، َكما َدعا لَِنْفِسِه َولِ�

١ الَوْحَدُة
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چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  
ں      ڱ   ڱ   ڱ    ڱ        ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  گ   گ   گ   گ  
ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  
ۇ   ۆ   ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

اْسَتْغَشْوا: َغطَّْوا.

ِمْدراراً: َغزيراً ُمَتتابِعاً.

َوقاراً: َتْوقيراً َوَتْعظيماً.

اأْطــواراً: َجْمــُع َطــْوٍر، َوِهــَي 
أْحــواُل. ال�

ِطباقاً: َسماًء َفْوَق َسماٍء.

، َوُهــَو  ِفجاجــاً: َجْمــُع َفــجٍّ
الطَّريــُق الواِســُع.

كُّباراً: َشديداً، َعظيماً.

َوّداً، َوُسواعاً، َوَيغوَث، 
َوَيعوَق، َونَْسراً: اأْصناماً 

َعَبَدها الُكّفاُر.
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ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی ی   ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  
ىت   مت      خت   حت   جت     يب   ىب   مب   خب 

رب يت

أْرِض. َديّاراً: َيدوُر َعلى ال�

َتباراً: َهلاكاً.

الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:

لاُم- اإِلى َقْوِمِه؟١-   ما الرِّسالَُة الّتي َحَمَلها نوٌح -َعَلْيِه السَّ

لاُم-؟٢-   بِماذا َوَعَد اللُّه -َتعالى- الُمْسَتجيبيَن لَِدْعَوِة نوٍح -َعَلْيِه السَّ

لاُم- كُلَّما حاَوَل َدْعَوَتُهم َوَتْذكيَرُهم بِِرسالَِتِه؟٣-   ماذا كاَن َيْصَنُع َقْوُم نوٍح -َعَلْيِه السَّ

 ما َمظاِهُر َعَظَمِة اللِّه الّتي َتْسَتْوِجُب َتْوقيَرُه؟٤- 

 بَِم َوَعَد اللُّه الُمْسَتْغِفريَن ِمْن ِعباِدِه؟٥- 

 ما َمصيُر َقْوِم نوٍح الَّذيَن َعَصْوا َدْعَوَتُه؟٦- 

أْطواَر. 7-  ُح تِْلَك ال� نْساَن في اأْطواٍر ُمَتعاِقَبٍة، نَُوضِّ  َخَلَق اللُّه ال�إِ

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:
ُحها.١-  ِة ِعناِدِهم، نَُوضِّ آَيُة الّسابَِعُة صوَرًة واِضَحًة لَِفساِد َقْوِم نوٍح َوِشدَّ  َرَسَمِت ال�

 نَُعلُِّل ما َياأْتي:٢- 
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لاُم- لَِقْوِمِه تِْسَعِمَئٍة وَخْمسيَن َسَنًة.	   اْسِتْمراَر َدْعَوِة نوٍح -َعَلْيِه السَّ

أْرِض ِمَن الكاِفريَن َديّاراً.	  لاُم- َربَُّه األّ� ُيْبقَي َعلى ال� َدْعَوَة نوٍح -َعَلْيِه السَّ

لاُم- في َتْوصيِل َدْعَوتِِه لَِقْوِمِه لُيْؤِمنوا بِاللِّه -َتعالى-؟٣-   َكْيَف َظَهَر اْجِتهاُد نوٍح -َعَلْيِه السَّ

نْساِن َوالَبْعِث والَحْشِر، نَُبّيُن ذلَك.٤-  آياِت الَكريَمِة اإِشاَرٌة اإِلى اأْصِل َخْلِق ال�إِ  في ال�

زبڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ٥-  آَيِة:  ال� الِعْلِميُّ في  ْعجاُز  ال�إِ ُيَؤكُِّدُه  ما  َوهذا  لِْلِهداَيِة،  َطريٌق  الِعْلُم   

ُح ذلَِك. ڃ چ  رب      )نوح: 7(   ، نَُوضِّ

آتَِيْيِن في ِسياَقْيِن ِمْن اإِنْشائِنا:١-  أْسلوَبْيِن ال�  نُحاكي ال�

ْرِط (: زبۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ىرب   )نوح: 7( - )اأسلوُب الشَّ

)اأسلوُب النَّْهِي(: زب   ہ  ہ  ہ«              )نوح: ٢٣( -

أْسلوِب َعلى النَّسيِج ٢-  ُح اأَثَر هذا ال� ْقناِع َمَع َقْوِمِه، نَُوضِّ لاُم- اأْسلوَب الِحواِر َوال�إِ  اْسَتْخَدَم نوٌح -َعَلْيِه السَّ

ال�ْجِتماِعيِّ في واِقِعنا؟

حيَحِة فيما َياأْتي:٣-  جاَبِة الصَّ  نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

ُن الَبديِعيُّ َبْيَن الَكِلَمتيِن )اأْعَلْنُت، َواأْسَرْرُت( ُهَو: اأ-  الُمَحسِّ

٣-َتراُدٌف.      ٤-َسْجٌع. ١-ِجناٌس تامٌّ.   ٢-ِطباٌق.   

ْمَس ِسراجاً«: آَيِة: »َوَجَعَل الشَّ ْعرابِيُّ لَِكِلَمِة )ِسراٍج( في ال� ب- الَمْوِقُع ال�إِ

٣-َمْفعوٌل ُمْطَلٌق.      ٤-َتْمييٌز. ١-َمْفعوٌل بِِه ثاٍن.   ٢-حاٌل.   

لاُم- ِعْنَد ُسؤاِل َقْوِمِه »ما لَُكْم ل� َتْرُجوَن للِه َوقاراً؟« اأْن: ج- اأراَد نوٌح -َعَلْيِه السَّ

٣- َيْدُعَو َعَلْيِهم.     ٤- َيَتَجنََّب َكْيَدُهم. ١- َيْعِرَف الَحقيَقَة.   ٢- ُيْنِكَر اإِْعراَضُهم.  

أْسلوُب اللَُّغِويُّ في َقْولِِه َتعالى: »األَْم َتَرْوا َكْيَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع َسَماواٍت ِطباقاً«: د- ال�

ٌب.      ٤- اْسِتْفهاٌم. ٣- َتَعجُّ ١- نَْفٌي.    ٢- نَْهٌي.   

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
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: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــَعراِء،  ــَب بِاأميــِر الشُّ ، ُولـِـد عــاَم ١8٦8م، َوتُوفِّــَي عــاَم ١9٣٢م، َولُقِّ اأْحَمــد َشــْوقي شــاعٌر ِمْصــريٌّ  

ــَرِف  ــاَة التَّ ــِف الِخديــوي اإِْســماعيَل، َفعــاَش َحي ــْن اأْشــَهِر ُشــَعراِء الَعْصــِر الَحديــِث. نََشــاأ فــي َكَن ــَو ِم َوُه

ــْوقياُت، َولَــُه َمْســَرحّياٌت ِشــْعريٌَّة، ِمْنهــا: َعْنَتــَرُة، َوَمْجنــوُن لَْيلــى،  والُقصــوِر، ولَــُه ديــواٌن ِشــْعريٌّ اْســُمُه الشَّ

ــلاُة  ــٍد ـ َعَلْيــِه الصَّ َوَمْصــَرُع كليوباتــرا. والَقصيــَدُة الّتــي َبْيــَن اأْيدينــا نََظَمهــا َشــْوقي فــي َمــْدِح الرَّســوِل ُمَحمَّ

ــماِء بِهــذا الَمْولـِـِد الَعظيــِم،  أْرِض والسَّ ــراً فيهــا َعــن اْبِتهــاِج ال� ــلاُم ـ والتََّغنـّـي بِِخصالـِـِه الَحميــَدِة، ُمَعبِّ والسَّ

، الَّتــي َمْطَلُعهــا: ُمعاِرضــاً فيهــا َقصيــَدَة البوصيــِريِّ
أنْبياُء   يا َسماًء ما طاَولَْتها َسماُء    َكْيَف َتْرقى ُرِقيََّك ال�

ُولَِد الُهدى

 ُولَِد الُهدى
اأْحَمد َشْوقي

ــاُء ــٌم َوَثنــ ــ ــاِن َتَبسُّ مــ ــُم الزَّ َوَفــ ُولـَِد الهـُدى، َفـالكائِنـاُت ِضيـاُء   

ُبَشــراُء بِــِه  نْيــا  َوالدُّ لِلّديــِن  الــّروُح َوالـَمَلاأ الـَملائُِك َحْولَــُه   

ــْدَرُة الَعْصمــاُء َوالُمْنَتهــى َوالسِّ َوالَعْرُش َيْزهــو َوالَحظيَرُة َتْزَدهي  

َعــْت ِمْســكاً بـِـَك الَغْبراُء وََتَضوَّ ـماَء َفُزيَِّنْت    بَِك َبشــََّر اللُّه السَّ

َوَحيــاُء ُهــًدى  تُــُه  وُغرَّ َحــقٌّ  َوَبدا ُمَحّيـــــاَك الَّذي َقَســمـاتُُه   

ــِه ســيماُء ــِل َوَهْديِ ــَن الَخلي وِم ِة َرْونَـــٌق    ـِْه ِمْن نــوِر النُُّبـــوَّ َوَعَليــ

الَعــْذراُء َواْهَتــزَِّت  َوَتهلََّلــْت  اأْثنى الَمسـيُح َعَلْيِه َخْلَف َسـمائِِه  

َوّضــاُء ــٍد  بُِمَحمَّ وَمســاُؤُه  مــاِن َصبــاُحُه      َيــْوٌم َيتيُه َعلى الزَّ

فــي الُمْلــِك ل� َيْعلــو َعَلْيــِه لـِـواُء ٌر    الَحقُّ عــالي الرُّْكِن فيِه،  ُمَظفَّ

يا َخْيَر َمْن جاَء الُوجوَد َتحيًَّة                            ِمْن ُمرَسليَن اإِلى الُهدى بَِك جاؤوا

لاُم. الّروُح: ِجْبريُل َعَلْيِه السَّ

الَمَلاأ: الَملائَكُة الِكراُم.

الَحظيَرُة، َوالُمْنَتهى، 
ْدَرُة: اأماِكُن في الَجنَِّة. َوالسِّ

َعْت: َفاَحْت رائَِحُتها. َتَضوَّ

أْرُض.  الَغْبراُء: ال�

 سيماُء: َعلاَمٌة.
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ــــُق الُكـَبراُء ِمْنهـــا َومـــا َيَتَعشَّ أْخلاُق ما َتْهوى الُعلا   يا َمْن لَُه ال�

ـْــواُء أنــ َفاإِذا َسَخْوَت َبَلْغَت بِالجوِد الَمدى         َوَفَعْلــَت مــا ل� َتْفَعــُل ال�

ـَلاُء ـِْوَك الُجهـ راً         ل� َيْســـَتهيُن بَِعفـــ َواإذا َعَفْوَت َفقـــاِدراً َوُمَقـــــدَّ

نْيا ُهما الرَُّحمـاُء هذاِن في الدُّ َواإِذا َرِحْمَت َفاأنَْت اأمٌّ اأْو اأٌب   

ُث الَقصيَدُة؟ ١-  َعْن اأيِّ َيْوٍم َتَتَحدَّ

أْرُض بَِمْولِِد النَّبيِّ الَكريِم، ما َمظاِهُر هذا ال�ْحِتفاِء؟٢-  ماُء َوال� اْحَتَفِت السَّ

أْبياِت. ٣-  ، َكما َوَرَدْت في ال� ُح ِصفاِت النَّبيِّ  نََوضِّ

ما العاِطَفُة الّتي َسيَطَرت على اأْبياِت الَقصيَدِة؟٤- 

اِعِر؟٥-  َمن الرَُّحماُء في نََظِر الشَّ

أْمطــاُر الّشــديَدُة،  ــواُء: ال� أنْ ال�
َوُيْقَصــُد بِهــا الَعطــاُء. 

الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:

؟ ١-  ٌد  َكْيَف َسَيكوُن العالَُم لَو لَْم يولَْد َسيُِّدنا ُمَحمَّ

، نَُعّيُنه. ٢-  ٍد  َر بُِقدوِم النَِّبيِّ ُمَحمَّ ُهناَك َبْيٌت فيِه اإِشاَرٌة اإِلى اأنَّ الَمسيح َقْد َبشَّ

أْخلاِق«، ما الَبْيُت الَّذي ُيشيُر اإِلى ذلَِك؟ ٣-  َم َمكاِرَم ال� أَتمِّ لاُم: »اإِنَّما ُبِعْثُت لِ� قاَل َعَلْيِه السَّ

ِل، والّرابِِع، والثّاِمِن. ٤-  أوَّ أْبياِت: ال� ُح َجماَل التَّْصويِر في ال� نَُوضِّ

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:

أْسلوِب بِِمثاٍل ِمْن اإِنْشائنا.  ْرِطيَُّة في الَقصيَدِة، نَُمثُِّل َعلى هذا ال� اأ- َتَكرََّرْت )اإِذا( الشَّ
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حيَحَة ِمّما َياأْتي:  جاَبَة الصَّ ب- نَْختاُر ال�إِ

١- الَغَرُض الَّذي َتْنَتمي اإِليِه الَقصيَدُة هو: 

ثاِء.  ج- ِشْعُر الَوْصِف.  د- ِشْعُر الرِّ ب- الَمدائُِح النََّبويَُّة.   اأ- ِشْعُر الِجهاِد.  

ٍد َوّضاُء( هو:  ماِن َصباُحُه     َوَمساُؤُه بُِمَحمَّ ُن الَبديعيُّ في )َيْوٌم َيتيُه َعلى الزَّ ٢- الُمَحسِّ

ْجُع.  ج- الُمقاَبَلُة.   د- السَّ ب- الِجناُس.    اأ- الطِّباُق.   

ُق( الواِرَدَتْيِن في الَبْيِت الحاِدَي َعَشَر هي:  ٣- الَعلاَقُة اللَُّغويَُّة َبْيَن الَكِلَمتْيِن )َتْهوى، وَيَتَعشَّ

د- التّراُدُف.     . ْجُع.           ج- التَّضادُّ اأ- الِجناُس.          ب-  السَّ

الَقواِعــــُد

الَمجموَعُة ال�أولى:

١- قاَل َتعالى: زبڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄرب                                     )نوح: ١٥(

٢- قاَل َتعالى: زب  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے  ےرب                                  )نوح: ٤(

٣- قاَل َتعالى: زب ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃرب  )النساء:١٠٢(

٤- قاَل َتعالى: زبڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋرب             )ال�أعراف:٢٠(

٥- َيقوُل اإيلّيا اأبو ماضي: 

 يا اأخي ل� َتِمْل بَوجِهَك َعنّي   ما اأنا َفْحمٌة ول� اأنَت َفرَقْد

َفرَجُل نّيـئـــاً، اأْو َمْطبوخاً َعلى َشْكِل ُمربّى. ٦- ُيْؤَكــُل السَّ

ْرفِيُّ الميزاُن الصَّ

َنْقَراأ:

ذاَعِة الَمدَرِسيَِّة.نش�ط نَختاُر َمجموَعًة ِمَن الطَّلَبِة ُينِشدوَن قصيدَة )ُولَِد الُهدى( في ال�إ
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َنَت�أمَُّل:

الَمجموَعُة الثّ�نَِيُة: 

١- قاَل َتعالى: زبڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ   ۆ  ۈ ۈرب                                            )نوح:٢٤(

)نوح:٢٦(
           

٢- قاَل َتعالى: زبائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئرب                         

٣- ِصْل رِحَمَك، وُصْن لِسانََك، واْرَض بَنصيِبَك، َوِع ما َتقوُل.

َوَزنَها  الّتي  الَخْضراواِت  َبْعَض  َيوماً، واْشَتَرْيَت  الّسوِق  اإِلى  َذَهْبَت  اأنَّك  ُبّد  ل�    

َتْيِن، َول�َحْظَت اأنُّه اْسَتْخَدَم َوْحداِت وْزٍن ُمَعيََّنًة، َواأَخَذ ِمَن  البائُع على ميزاٍن ذي ِكفَّ

الَموزوِن اأْو زاَد َعَليِه، َحتّى َيَتساوى الَموزوُن مَع الَوْزِن. 

(، وله َوَحداُت  رفيُّ   وللَكلماِت في لُغِتنا كذلَِك ميزاٌن توَزُن بِه، ُهَو )الميزاُن الصَّ

َفَة، وال�أسماَء الُمعرَبَة.  أفعاَل الُمتصرِّ َوْزٍن اأساِسيٌَّة، هي )الفاُء، والَعْيُن، والّلام(، نَِزُن بِه ال�

ُل في كُلِّ َكِلمٍة ُمجّرَدٍة فاَء الَكِلَمِة، والَحْرُف الثّاني عيَن الَكِلَمِة،  أوَّ وُيسّمى الَحْرُف ال�

ُة، والَفْتَحُة، والَكْسَرُة،  مَّ والَحرُف الثّالُث ل�َم الَكِلَمِة. وَحَركاُت اأحُرِف الَكِلمِة )الضَّ

كوُن( يِجُب اأْن تُقابَِلها ِعنَد الَوزِن.  والسُّ

ِل والثّاني ِمَن الَمجموَعِة ال�أولى )َخَلَق، جاء( َوَجْدنا  أوَّ أفعاَل الثُّلاثِيََّة الواِرَدَة في الِمثالَْيِن ال� ْلنا ال� َواإذا تاأمَّ   

اأنَّ اأْحُرَفها اأْصِليٌَّة، واإذا َحَذْفنا َحْرفاً ِمنها، فاإنَّ َمعناها َيَتَغيَُّر، اأْو ل� يبقى لها َمعنى، اأّما َوْزنُها َفُهَو:

َقَلَخالَمْوزوُن )َخَلَق(

َلَعَفالَوْزُن )َفَعَل(

َفَعَلَكَتَب

َءا )َي(َجالَمْوزوُن )جاَء(

َلَعَفالَوْزُن )َفَعَل(
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َكما اأّن وْزَن ال�سَمْيِن )َسْبَع، اأَجل( في الِمثالْيِن ُهو: 

لَجاأالَمْوزوُن )اأَجل(عْبَسالَمْوزوُن )َسْبَع(

لَعَفالَوْزُن )َفَعل(لْعَفالَوْزُن )َفْعَل(
 

( قد فُكَّ َتْضعيُفُه َقْبَل َوزنِِه )َوَدَد(: َف )َودَّ وفي الِمثاِل الثّالِِث نَِجُد الِفْعَل الثُّلاثِيَّ الُمضعَّ

) َدَدَوالَمْوزوُن )َودَّ

َلَعَفالَوْزُن )َفَعَل(

باِعيَّ الُمجرََّد )َوسَوَس( َوْزنُُه )َفْعَلَل(،  وفي الِمثالْين الّرابِِع والخاِمِس ِمَن الَمجموَعِة ال�أولى، نُلاِحُظ الِفعَل الرُّ

بِِزياَدِة ل�ٍم بعَد ل�ِم )َفَعَل(، وِمْثلُُه: َخْلَخَل، وَقْلَقَل، وَدْرَهَم، وَزلَزَل،...اإلخ.

َسَوْسَوالَمْوزوُن )َوْسَوَس(

َلَلْعَفالَوْزُن )َفْعَلَل(

ُد )َفْرَقد( الواِرُد في الِمثاِل الخاِمِس: وِمثلُُه َكذلَِك ال�سُم الرُّباعيُّ الُمَجرَّ

دَقْرَفالَمْوزوُن )َفْرَقد(

لَلْعَفالَوْزُن )َفْعَلل(

اأّما ال�ْسُم الُخماِسيُّ )َسَفْرَجل( َفوزنُُه )َفَعلَّل( الواِرُد في الِمثاِل الّساِدِس:

لَجْرَفَسالَمْوزوُن )َسَفْرَجل(

لَلْلَعَفالَوْزُن )َفَعلَّل(

نَّنا نُلاِحُظ اأنُّه زيَد على ُمجرَِّدها َحْرٌف،  ِل مَن الَمجموَعِة الثّانَِيِة، فاإ أوَّ اأّما الَكِلماُت الواِرَدُة في الِمثاِل ال�

أْحُرُف الّزائَدُة َيِجُب اأْن َتِتمَّ ِزياَدتُها في الميزاِن،  ياَدِة الَعَشَرِة )َساألُتمونيها(، َوهِذِه ال� اأْو اأكَثُر ِمْن اأْحُرِف الزِّ

( الّذي َوْزنُُه )اأْفَعل( ُمتَِّصٌل بواِو الَجماَعِة، َواأصلُُه الثُّلاثيُّ )َضَلَل(، َوَكذلَِك ال�ْسُم )َضلال(  َفالِفْعُل )اأَضلَّ

َوْزنُُه )َفعال(:
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) َلَلْضاأالَمْوزوُن )اأَضلَّ

َلَعْفاأالَوْزُن )اأْفَعَل(

  اأّما )َوَذَر( بَِمعنى َتَرَك، َفِعْنَد َتْحويِلها اإِلى الُمضاِرِع تُْصِبُح ))َتوَذر((، ثُمَّ ُحِذَفْت واُوها للتَّْخفيِف 

)َتَذر(، وَوْزنُها )َتَعل(:

رَذْوَتالَمْوزوُن )َتَذر(

لَعْفَتالَوْزُن )َتَعل(

اأّما الَكِلماُت الواِرَدُة في الِمثاِل الثّالِِث )ِصْل، ُصْن، اْرَض،ِع(، َفَقْد َتمَّ َحْذُف َحرٍف اأْو حْرِفْيِن ِمَن ال�أْصِل    

أْفعاِل ُهَو: ِد لُِكلٍّ ِمْنها، َكما اأضيَف َحْرٌف َقْبَل فاِء الِفْعِل )َرِضَي(، َوُحِذَفْت ل�ُمُه )الياء(، َوَوزُن هِذِه ال� الُمَجرَّ

الَوْزنالُمَجرّدالِفْعل 
ِعْلَوَصَلِصْل

فُْلصاَنُصْن

ِعَوعىِع

اْفَعَرِضَياْرَض

ياَدِة في الَكِلَمِة. ُملاَحَظٌة: ِمَن الّضروَرِة الَعْوَدُة اإِلى الماضي لَِمْعِرَفِة اأْحُرِف الزِّ

َنْسَتْنِتُج:
 . ، اأْو َمْعَنِويٍّ ْرِف: علٌم َيبَحُث في بِْنيِة الَكِلَمِة، وما َيْطَراأ َعَلْيها ِمْن َتْغييٍر لَْفِظيٍّ ١ـ  ِعلُم الصَّ

رِف لَِمعِرَفِة اأصوِل الَكِلَمِة، َوما َيطَراأ َعلْيها ِمْن َتَغيُّراٍت. : ِمقياٌس جاَء بِِه ُعلماُء الصَّ رفيُّ ٢ـ  الميزاُن الصَّ

الفاُء،  الَوزِن  َوُيقابِلُها ِعنَد  أْصِل،  ال� ثُلاثِيَُّة  الَعَربِيَِّة  الَكلماِت  اأْكَثَر  اأّن  الَعَربِيَِّة  اللَُّغِة  َوَجَد ُعَلماُء  ٣ـ  

َوْزُن  َفَيكوُن  الَموزوِن،  بَِحَركاِت  َمضبوَطًة  )فعل(  َكِلَمِة  اأْحُرِف  َعلى  َفُتقاُس  والّلاُم،  والَعْيُن، 

)اأَخَذ: َفَعَل(، َو)اأِخَذ: فُِعَل(، َو)اأْخذ: َفْعل(.

لالَضالَمْوزوُن )َضلال(

لاعَفالَوْزُن )َفعال(
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أْصِل تُزاُد ل�ٌم َبعَد ل�ِم )فعل(، َفيكوُن َوزُن َسْلَسل، وَجْعَفر )َفْعَلل(. ٤ـ  ِعنَد َوْزِن الَكِلماِت ُرباِعيَِّة ال�

٥ـ  ِعنَد َوزِن الَكِلماِت ُخماِسيَِّة ال�أصِل تُزاُد ل�مان َبعَد ل�م )فعل(، َفيكوُن َوزُن َسَفْرَجل، وَفَرْزَدق 

)َفَعلَّل(. 

٦ـ  عنَد َتضعيِف اأصٍل ِمْن اأصوِل الَكِلَمِة يكوُن الَوزُن بَِتضعيِف ما ُيقابِلُُه في الميزان، ِمْثَل )َعلََّم: 

َل(. َفعَّ

نَّنا نَزيُد الَحْرَف نَفَسُه في  7ـ  اإِذا ِزْدنا َحْرفاً ِمْن اأْحُرِف الّزياَدِة )َساألُتمونيها( َعلى َجذِر الكِلمِة، َفاإِ

الَموِضِع نَفِسِه في الميزاِن، ِمْثَل: اأخَرَج: اأفَعَل، واْسِتْخراج: اْسِتْفعال.

نّنا نَُردُّ الَكلَمَة اإلى صيَغِة الماضي الُمْفَرِد،  8ـ  اإذا اأَرْدنا اأْن نََتَبيََّن اأْحُرَف الّزياَدِة في الَكِلماِت الَمزيَدِة، َفاإ

ياَدِة فيها هي: )ا، س، ت(. ِمثَل: َيْسَتْغِفُر، فماضيها )اْسَتْغَفَر(، َوَجْذُرها )َغَفَر(، َواأْحُرُف الزِّ

9ـ   َحْذُف َحْرٍف في الَموزوِن َيؤّدي اإلى َحذِف ما ُيقابِلُُه في الميزاِن، َفَوزُن )ِجْد( هو )ِعْل(، َوَوْزُن 

)َسْل( هو )َفْل(، َوَوْزُن )اْسَع( هو )اْفَع(، وهكذا.

أنَّ لَها اأْصلاً َمعروفاً، ُيْمِكُن اأْن ُيْهَتدى اإِلَْيِه اإذا ُعْدنا  أفعاِل؛ ل� ْرِفيُّ بال�أسماِء َوال� ١٠ـ  َيْخَتصُّ الميزاُن الصَّ

أْفعاُل الجاِمَدُة  اإِلى اأْحُرِفها ال�أصوِل، ول� توَزُن ال�أسماُء الَمبِنيَُّة )هو، هذا، الَّذي...اإلخ(، َول� ال�

)نِْعَم، بِْئَس، َعسى...اإلخ(، َول� ُحروُف الَمعاني )في، َهْل، َبْل، اأْو...اإلخ(.

باِعيَِّة، والُخماِسيَِّة، َوفي  أْفعاِل َوال�أسماِء الثُلاثِيَِّة، والرُّ رِفيُّ في التَّمييِز َبيَن ال� ١١ـ ُيفيُدنا الميزاُن الصَّ

َمعِرَفِة اأصوِل الَكِلماِت، وُملاَحَظِة التَّغييرات الَّتي َتطَراأ َعلْيها.
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التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

: ْرِفيِّ آتَِيَة بِالميزاِن الصَّ نَِزُن الَكِلماِت ال�

، عالََج، اأْعَلَن، َتَغْرَغَر، ُسْؤُدد، َغَضْنَفر، اْعَتَزَل، اْسَتْغنى، َمغَسَلة.  َسلََّم، َتمَّ

التَّْدريُب الثّ�ني: 

نََة: آتيَة، َونَِزُن الَكِلماِت الُْمَلوَّ نَقراأ الَقصيدَة ال�

ِك ا ر أ ل� ــني   نَـّ اإِ َو  ، لَْحنيـُن ا ِكَشـفَّ  ا ر اأ َو لَْيـَلـــٍك   َشْهَقـِة  َبْيـَن  مـا 

ِفْتَنـــًة َو بِيـِع  لرَّ ا في  اً  ِسْحر يَن  بِيـــُع  َوراِكتُْجر َذا َمَشْيـِت َمشى الرَّ َفاإِ

با لَْتَفتِّ نََقْشِت فـي َخـــدِّ الرُّ اإِذا ا ِكَو َعْيـــنا ُحْسَنـُه   ُز  تَُطـرِّ ْشماً  َو

ـــَدْت هوِل  َتَنهَّ ِكَواإَِذا َمَضْيِت اإِلَى السُّ َبَقـْت، لَِتدوَسـهـا  َقـَدمـــا َتسا َو

لَْمـــدى َتَبـَك ا ْر َذا َتَثنّـى عـوُدِك ا اإِ ِكَو َكـّفـــا نَـُه  ْ َشـاأ تِّـُب  تَُر َفَمَضـْت 

لُـــٌؤ لُـْؤ َو ِن   تـا َد ْر َفَو ا َضِحْكـِت  َذ اإِ ِكَو فــــا ِز  ُو لتَّـجـا بِا تَُسّمـى  لَِكـْن 

لَـــٍة ا لَِغـز َحــٍة  ْو َد َتـُة  لِْتَفا ا نْـِت  لَْيهـا فـي َصبـاٍح  بـــاِكاأ َخَطَرْت اإِ

بَِهـــا ْسـرى   اأ ٍع  ُمْبـِد ِمـْن  َيٌة  اآ ُسْبَحاَن َمْن ِمـْن ُحْسِنـِه  َســـّواِك!َبْل 

لَْول�ِك مـا َكـاَن الَْهـوى،  لَـــْول�ِكيا اأنِْت يا َوَجَع الُْقلُـوِب،  َوَذْوَبهـــا

)هلال الفارع: فلسطين(

التَّْدريُب الثّ�لُِث:

ياَدِة فيها: آتَِيَة ِمْن ُحروِف الزِّ ُد الَكِلماِت ال� نَُجرِّ

َتعاَوَن، اسَتْعصى، اأساليب، قُّدوس، ساطور، استِقْم، َغّسالَة، تِمثال، اأحَمد، احِتمال. 

التَّْدريُب الّراِبُع:

آتَيِة:  أوزاِن ال�  نَْكُتُب َكلماٍت على ال�
فُْعٌل، َفّعاٌل، َفعوٌل، َفعيٌل، َتفاُعل، انَفَعَل، َتَفّعَل، اْفَتَعَل، اْفَعَلّل، اسَتفَعَل. 

 َتْدريب�ٌت



١6

اأّول�ً- 

 -١
 
قاَل َتعالى: زبۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ىرب         )نوح:7(

قاَل َتعالى: زبٱ ٻ  ٻ  ٻرب                                                 )نوح:١١(٢- 

 -٣
 
)نوح:٢7(

 
قاَل َتعالى: زبېئ  ېئ ېئ  ىئ  ىئرب.                                        

ثانِياً-

  
١- قاَل َتعالى: زبٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹرب                            )نوح:١٣-١٤(

٢- قاَل َتعالى: زبڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک رب      )نوح ١9-٢٠(

٣- قاَل َتعالى: زبڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆرب                                                )البقرة:١79(

الَبلاَغُة

يجـــــ�ُز ال�إ

َنْقَراأ:

ال�أفكاِر والَمعاني َنَت�أمَُّل: التّعبيُر َعِن  الَبلاَغِة  اللُّغِة ُهو ال�خِتصاُر، َوُهو في  يجاُز في  ال�إ   

عجاِز اللَُّغِويِّ في الُقراآِن الَكريِم،  يجاُز ِمْن َمظاِهِر ال�إِ ألفاِظ. وال�إ الَكثيَرِة باأَقلِّ َعَدٍد ِمَن ال�

ِل:  أوَّ أمِثَلِة كُلِّها؛ اإْذ َتقديُر َقولِِه -َتعالى- في الِمثاِل ال� آياِت الواِرَدِة في ال� وُهَو واِضٌح في ال�

اأنَّ َقوَم نوٍح َجَعلوا )اأطراَف( اأصابِِعِهم في اآذانِِهم ولَْم َيَضعوا اأصابَِعُهم كُلَّها، وفي الِمثاِل 

ماَء ذاَتها، وفي  ماِء ِمْدراراً َعلى الُمسَتغِفريَن، َول� ُيْرِسُل السَّ الثاني: اأّن اللَّه ُيرِسُل )َمَطَر( السَّ

الِمثاِل الثّالِِث قوله تعالى: زبېئ  ېئ ېئ  ىئ  ىئرب، اإِْن َتَذْرُهم )َعلى ال�أرِض( 

لالَِة َبْيَن النّاِس. َوهذا ما ُيسّمى )اإيجاَز  ُيِضلّوا ِعباَدَك، اأي اإِْن َتْتُرْكُهم اأحياًء َسَيْسَعْون بِالضَّ

الَحْذِف(، حْيُث تُحَذُف َكِلَمٌة، اأو ِشْبُه ُجمَلٍة، اأو ُجمَلٌة، َويكوُن َترُك ِذكِرها اأفَصَح ِمن 

بانَِة، َوُهَو باٌب ِمْن اأبواِب الَبلاَغِة الَعَربِيَِّة. فاَدِة، واأتمَّ للاإِ ِذكِرها، َواأزَيَد للاإِ

الِمثاِل  في  اأطواراً(  َخَلَقُكْم  )َوَقد  آَيَة  ال� اأنَّ  نُلاِحُظ  الثّانَِيِة،  الَمجموَعِة  اأمِثَلِة  وفي    

١٣

١٩



١٧

بَِكِلمٍة  ُمْضَغٌة(  ثُمَّ  َعَلَقٌة،  ثُمَّ  )نُْطَفٌة،  ِه  اأمِّ َبطِن  في  الَجنيِن  ِر  َتَطوُّ َمراِحَل  اأوَجَزْت  ِل،  أوَّ ال�

َتذليِل  اإِلى  تُشيُر  َمعانَِي َكثيرًة  الثّاني، َتحِملاِن  الِمثاِل  آَيَتْيِن في  ال� اأنَّ  واِحَدٍة )اأْطواراً(، َكما 

ُل في ُطُرقاتِها، َوِشعابِها، َوِجبالِها،  نساِن، بِحْيُث َيسُهُل َعليِه التََّنقُّ اللِّه ال�أرَض في ِخدَمِة ال�إ

َكما َيسُهُل َعليِه َتسخيُرها لخدمِته، وتلبيِة احتياجاتِه بُمخَتِلِف الطُُّرِق وال�أساليِب. اأّما َقولُُه 

تعالى: زبڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆرب  )البقرة: ١79(    في الِمثاِل الثّالِث ِمَن الَمجموَعِة 

ماِء،  ، ِمْن َتخويٍف للقاتِِل، َوَحقٍن لِلدِّ سلاِميِّ ُص اأَثَر الِقصاِص في الُمجتَمِع ال�إ نَّها تَُلخِّ الثّانَِيِة، فاإ

أماِن، والَحدِّ ِمَن الَجريَمِة، َوهذا ما ُيسّمى )اإيجاَز الِقَصِر( الَّذي َتفيُض بِِه  أْمِن وال� َوشعوٍر بال�

َدِة. أَدِب الَعَربيِّ بُِفنونِِه الُمَتعدِّ لَُغُة القراآِن الَكريم، َوال�

َنْسَتْنِتُج:

ــع  ــاِظ، َم ألف ــَن ال� ــَدٍد ِم ــلِّ َع ــرِة باأَق ــي الَكثي ــَعِة والَمعان ــكاِر الواِس أف ــن ال� ــُر َع ــَو التَّعبي ــ�ُز: ُه يج ال�إ
فصــاِح. بانَــِة وال�إ ُمراعــاِة ال�إ

وُهو نَوعان:

 اإيجاُز الَحذِف: َويكوُن بَِحذِف َكِلَمٍة، اأو ُجمَلٍة، اأو اأكثَر، َمع َتماِم الَمعنى.١- 

أنعام: ١٣8( )ال�
 قاَل َتعالى: زب ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ رب       

َم ال�نِتفاُع بُِظهوِرها ُركوباً اأو َتحميلاً، َوالَحذُف ُهنا زاَد في َفصاَحِة الَمعنى َوَبلاَغِتِه.  اأْي ُحرِّ

تياُن بِمعاٍن َكثيرٍة في ِعباراٍت َقليلٍة.٢-   اإيجاُز الِقَصِر: هو ال�إ

)النازعات:٣١(
 قاَل َتعالى: زب ڻ  ڻ  ڻ  ڻرب                                     

اأْي اأخَرَج من ال�أرِض ُعيونَها الّتي سالَْت اأنْهاراً َوَجداِوَل، وَجَرت في ال�أرِض، َفاأنَْبَتْت ُمْخَتِلَف 

آيُة بَكلماٍت َقليَلٍة هِذِه الَْمعانَِي الَكثيَرَة. اأنواِع الَمراعي للَحَيواناِت َوالَبَشر، َفِقْد َحَمَلت ال�

يجاِز، اأنَّ اإيجاَز الَحذِف غاَيُتُه اْخِتصاُر الَكلاِم، وَتقليُل األْفاِظِه، اأّما اإيجاُز  الَفرُق بيَن نَوَعي ال�إ

الِقَصِر، َفيحِمُل َمعانَي كثيرًة في األفاٍظ َقليَلٍة.

هِن، واإمتاِع النَّفِس، َوَتسهيِل الِحفِظ.  يجاِز في اإثاَرِة الَعقِل، وَتحريِك الذِّ َجماُل ال�إ



١٨

يجاَز فيما َياأْتي، َونَذكُُر نَوَعُه: ُح ال�إ نُوضِّ

)الكهف:٥١(
 
١ــ قاَل َتعالى: زبۉ  ې ې  ې  ې   رب             

٢ــ ال�أُب ناِصحاً ابَنُه: اعِقْل، َوَتَوكَّْل.

َكِلَمُة  وُحِذَفت  اللّه،  )َسبيِل(  في  ِجهاٌد  ُهَو  ال�أولى،  آَيِة  ال� في  اللّه(  )في  بالِجهاِد  الَمقصوُد   

آية الثّانِيِة، واإنّما الَمقصوُد:  ياق، َكما اأنَُّه ل� ُيمِكُن ُسؤاُل الَقرَيِة في ال� )َسبيِل( باعِتباِرها َمفهوَمًة ِمَن السِّ

آَيَتْيِن جاَء بِحذِف َكِلَمٍة  يجاُز في هاَتْيِن ال� ياِق َكذلَك. وال�إ اساألوا )اأهَل( الَقرَيِة، وهَو َمفهوٌم ِمَن السِّ

واِحَدٍة، َومعنى الَمحذوِف واِضٌح، وهذا ِمن باِب )اإيجاِز الَحذِف(.

أَدبِيَِّة، الّتي اشَتَهرْت  ناِن َتوقيَعْيِن ِمَن الَتوقيعاِت ال� نُّهما َتَتَضمَّ اأّما الُجمَلتاِن: الثّالَِثُة والّرابِعُة، فاإ   

لاُم-  سلاِمّي، فالَتوقيُع هو َمعاٍن كثيرٌة في َكِلماٍت َقليَلٍة ُمَكثََّفٍة، ففي َقوِل الرَّسوِل- عليِه السَّ في الَفنِّ ال�إ

سلاَم ُهو َتسليٌم ِمنَك لَِربِّ الِعباِد في كُلِّ ُشؤوِن َحياتَِك،  لِكسرى: »اأسِلم َتسَلم«، َيعني اأنَّ ُدخولََك ال�إ

نَُّه  َوهَو َضماٌن لِعَدِم ُمقاَتَلِتنا لَك وُمحاَرَبِتك. اأّما قوُل هاروَن الرَّشيِد لِعاِمِلِه: )داِو ُجرَحَك ل� َيتَِّسع(، فاإ

ُه، وَتهديِدِه بالَعزِل اإْن  ِر ِضدَّ َيجَمُع في ِعباَرتِِه َبيَن نُصِح عاِمِلِه، وَتحذيِرِه ِمْن َمَغبَِّة اسِتمراِر حالَِة التََّذمُّ

اسَتَمرَّ الَوضُع َعلى ما ُهو َعَليِه، َوهذا ِمْن باِب )اإيجاِز الِقَصِر(.

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريب�ٌت

َنموَذٌج َمْحلوٌل:       

يج�َز، ونُبيُِّن نوَعُه فيم� َي�أتي: ُح ال�إ * نَُوضِّ

)الحج: 78( 
                                                                               

١- قاَل َتعالى: زبڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہرب

٢- قاَل َتعالى: زبڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀرب              )يوسف:8٢(

لاُم - اإلى ِكسرى: »اأسِلْم َتْسَلْم«.        )رواه البخاري( ٣- جاَء في ِرسالِة الرَّسوِل – َعليِه الّصلاُة والسَّ

ُر النّاِس ِمنُه: »داِو ُجرَحَك ل� َيتَِّسْع«. ٤- وقََّع هاروُن الرَّشيُد اإلى صاِحِب ُخراساَن، َوَقْد َبدا َتَذمُّ
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التَّْدريُب الث�ني: 

. فَّ ٣ــ الطّالُب ُمؤكِّداً على َراأيِه اأماَم ُمَعلِِّمِه: اْساأِل الصَّ

)البقرة:٢٥١( 
      

٤ــ قاَل َتعالى: زبۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇرب 

حيَن نَوَعُه. يجاِز، ُمَوضِّ َنْتُه ِمْن َمواِضِع ال�إ  نَعوُد اإلى َقصيدِة )ُولَد الُهدى( ل�أحَمد َشوقي، َونُناِقُش َمعاً ما َتضمَّ

ْملاُء ال�إِ

َحْذُف األِِف )م�( ال�ْسِتْفه�ِميَِّة

َوِممَّ  َنْقَراأ: تَُفكُِّر؟  فيَم  َفَساألَُه:  َراأِْسِه،  َمِة  بُِمَقدِّ ُمْمِسكاً  ْهِن،  الذِّ شاِرَد  َفًتى  َزْيٌد  شاَهَد    

َتْشكو؟ َفاأنا اأْرَغُب في اأْن اأَتَعرََّف اإِلَْيَك. َهْل تُريُد ُمساَعَدًة؟ َفاأجاَبُه: ل�، ل� َشْيَء، اأنَْتِظُر 

ًة اأْخرى: َحتّاَم َسَتْبقى ُهنا؟ َوَعلاَم اْجَتَمَع الَفريُق في الّساَحِة؟  َعْوَدَة َصديقي. َفَساألَُه َمرَّ

في  َوبِاأدائِه  بِاْجِتهاِدِه  ُمْعَجٌب  اأنَُّه  َفاأْخَبَرُه  َتْبَحُث؟  َوَعمَّ  َتْساأُل؟  َولَِم  اأْعِرُف،  ل�  َفاأجاَبُه: 

الَفريِق.

، لََوَجْدنا اأنَُّه َقْد َتمَّ َدْمُج َكِلَمتْيِن َمعاً، َحْرُف َجرٍّ )في،      لَو نََظْرنا اإِلى ُجَمِل ال�ْسِتْفهاِم في النَّصِّ

أْحُرُف اتّصال�ً ُمباَشراً بِاْسِم ال�ْسِتْفهاِم،  ِمْن، َحتّى، َعلى، الّلام، َعْن(، َواْسُم ال�ْسِتْفهاِم )ما(، َواتََّصَلْت هذِه ال�

ُن ِمَن  َوَقْد اأّدى هذا اإِلى َدْمِجِهما َمعاً، َوَحْذِف َحْرٍف، هو األُِف ما ال�ْسِتْفهاميَِّة، َفِعْنَد َقْولِنا )فيَم(، َفِهَي َتَتَكوَّ

أْمِثَلِة:  الَحْرِف )في( ُمتِّصلاً بِـ )ما( الّتي ُحِذَفْت ِمْنها األُِفها، َوَبِقَيت الَفْتَحُة َدليلاً َعَلْيها، َوهَكذا َمَع َبقيَِّة ال�

ألُِف  )فيَم تَُفكُِّر؟ َوِممَّ َتْشكو؟ َحتّاَم َسَتْبقى؟ َوَعلاَم اْجَتَمَع الَفريُق؟ ولَِم َتْساأُل؟ َوَعمَّ َتْبَحُث؟( َفُتْحَذُف ال�

ألِِف  ال� َعِن  َكاأنَُّه ِعَوٌض  الَجرِّ  َوَيصيُر َحْرُف  الَمْوصولَِة،  ال�ْسِتْفهاِميَِّة وما  َبْيَن ما  لِلتَّْمييِز  َوذلَِك  اآِخِرها؛  ِمْن 

الَمْحذوَفِة. َوكاَن الَحْذُف ِمَن ال�ْسِتْفهاِميَِّة ل� الَمْوصولَِة.

َنَت�أمَُّل:
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آتَِيِة بَِحْرِف الَجرِّ الُمناِسِب َو )ما( ال�ْسِتْفهاِميَِّة:  نُْكِمُل الَفراَغ في الُجَمِل ال�

١- ...... َيَتناَفُس الُمْؤِمنوَن؟ 

ْعِر الَحديِث؟  ْمُس في الشِّ ٢- ...... َتْرِمُز الشَّ

ْرِط؟  ُن اأْسلوُب الشَّ ٣- ...... َيَتَكوَّ

َعراُء الرَُّجَل الَكريَم الِمْعطاَء بِالَبْحِر؟ ٤- ...... َشبََّه الشُّ

٥- ...... اْخَتَلَف كُّفاُر َمكََّة؟ َو...... اتََّفقوا في ُمواَجَهِة َدْعَوِة الرَّسوِل؟

َعراُء لَْوحاتِِهم الَفنِّيََّة؟  ٦- ...... َيْرُسُم الشُّ

َنْسَتْنِتُج:

 ُيْمِكــُن اأْن توَصــَل اأْحــُرُف الَجــرِّ )ِمــْن، َعــْن، فــي، اإِلــى، َحتّى، َعلــى، اللام،...( بِما ال�ْســِتْفهاِميَِّة، 

ــلاً هــي َحــْرُف الَجــرِّ  ــٍذ َيِجــُب اأْن تُْحــَذَف األِــُف )مــا( َوَتْبقــى الَفْتَحــُة َدليــلاً َعَلْيهــا. َعــمَّ َمَث َوحيَنِئ

)النباأ: ١(
َعْن، اإضاَفًة اإِلى ما.  قاَل -َتعالى-: زبٱ  ٻرب                                         

 نَُمّيُز نَْوَع )ما( فيما َياأْتي:

آَخُر: لو َعِلْمَت ِمنّي ما اأْعَلُمُه  أِحبَُّك في اللِّه، َفقاَل لَُه ال� اأ ـ الَتقى َحكيماِن، َفقاَل اأَحُدُهما لِْلاآَخِر: اإِنّي َل�
أْبَغْضَتني في اللِّه، َفقاَل لَُه صاِحُبُه: لو َعِلْمُت ِمّما َتْعَلُمُه ِمْن نَْفِسَك لَكاَن لي فيما اأْعَلُمُه  ِمْن نَْفسي َل�
)اأبو حيان التوحيدي(

  
ِمْن نَْفسي ُشْغٌل.           

)النازعات:٤٣(ب- 
                          

قاَل -َتعالى-: زبی  جئ  حئ   مئرب 

ْل فيما ل� َيْعنيَك.ج-  ل� َتَتَدخَّ

قاَل -َتعالى-: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپرب              )فّصلت: ٢١(د- 

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

التَّْدريُب الثّ�ني: 

 َتْدريب�ٌت



٢١

الَمقــــ�َلـــــــُة
َمْفهوُم الَمق�َلِة:

    ِقْطَعٌة نَْثِريٌَّة ُمْعَتِدلَُة الطّوِل )في ُحدود األِف َكلَمٍة(، تُعالُِج موضوعاً ما ُمعالََجًة َسريَعًة من ُوْجَهِة نََظِر كاتِِبها.

َوِعباَرُة )َمْوضوعاً ما( َتْعني اأنَّ المقالََة َتْستوِعُب موضوعاٍت متنّوَعًة: دينيًَّة، وسياسيًَّة، واقتصاديًَّة، واجتماعيًَّة، وتربويًَّة، وغيَرها.

    اأّما عبارُة )معالجًة سريَعًة( فَتْعني اأّن كاتَب المقالِة َكَتَب بطريقٍة عفويٍَّة سريعٍة دوَن تحضيٍر ُمسَبٍق، فلو اأْحَضَر اإحصائّياٍت، 

وَجرََّب، وتاَبَع، وَفَحَص، وصنَّف، لَُعدَّ هذا الَعَمُل َبْحثاً، َولَْيَس مقالًَة.

أّن الكاتَِب يرى ال�أشياَء  وعباَرُة )ِمْن ُوجهة نظِر كاتبها( تعني اأنَّ المقالََة تَُعبُِّر َعْن كاتِِبها وَراأْيِه، اأْكَثَر مّما تُعبُِّر َعْن موضوِعها؛ ل�

مْن خلاِل ذاتِِه، وما فيها ِمْن مشاعَر وانِْفعال�ٍت.

َنْش�أُة الَمق�َلِة:

الكتّاُب  َيُخطُّها  كاَن  الّتي  الرَّسائِِل  في  َتَتَمثَُّل  القديِم،  العربيِّ  أَدِب  ال� في  بذوراً  للمقالَِة  اأنَّ  الباحثيَن  بعُض  يرى      

الُكتّاُب  ُصها  الّرسائُل الّتي كاَن ُيَخصِّ اإلى الول�ِة والعّماِل، وكذلَك  أَمراِء والقاَدِة، ويبعثوَن بها  الُخَلفاِء وال� َعلى لساِن 

لموضوعاٍت ُمَعيََّنٍة، مثُل رسالِة الجاحِظ )في الِقياِن(، ومقابساِت اأبي حّياَن التوحيدّي في علِم الكتابِة.

اإليِه الغرُب، على َيِد الَفَرنْسّي مونتين )ت ١٥٣٣م(، الَّذي ُيَعدُّ رائَد المقالَِة      ويرى اآخروَن اأنَّ المقالَة َفنٌّ َسَبَقنا 

رَعِة ظهَرت الحاَجُة اإلى ُمطالعاٍت سريَعٍة خفيَفٍة،  ِمها، ففي عصِر السُّ حاَفِة وَتَقدُّ الحديَثِة، وَقْد ارتبَط ظهوُر هذا الَفنِّ بالصَّ

ُحِف والَمَجّلاِت، واْسَتهَوْتهم الُكتيِّباُت والدوريّاُت، َوَبحثوا َعْن َفنٍّ اأدبّي يدوُر معهم اأينما داروا،  َفَتَطلََّع النّاُس اإلى الصُّ

أنَّها اأْكَثُر استيعاباً  ويراِفُقهم حيثُما ساروا، ويكوُن معهم في ِحلِِّهم وَتْرحالِهم، فجاَءِت المقال�ُت دواًء لضيِق الوقِت؛ ل�

لُِمْخَتِلِف الموضوعاِت، واأْيَسُرها مرونًَة على الكاتِِب، واأْسَهلُها َهْضماً على القاِرئ.

اأْنواُع الَمق�َلِة:

الخياِل  على  ُمعتِمداً  اأحاسيَسُه ومشاِعَرُه،  فيها  ويُبثُّ  ذاتِِه،  الكاتُِب عن  فيها  ُث  َيَتَحدَّ الّتي  ِهَي  الّذاتيَُّة:  المق�َلُة   -١ 

والتّصويِر، وبذلَك َتْقترُب من الشعِر الَمْنثوِر.

 ٢- المق�َلُة الموضوعيَُّة )العلميَُّة(: َوِهَي الّتي يتحّدُث فيها الكاتُِب عن موضوعاٍت علميٍَّة، ول� تظهُر فيها شخصيَُّتُه 

َمِة، ثُمَّ عرِض الحقائِِق، ثُّم الَخلاِص في الَخاتمِة اإلى النتائِج. وعواطُفُه، ويحُكُمها منِطُق البحِث؛ اإْذ تبداأ بالمقدِّ

َحفيُِّة: هي المقالَُة الّتي تَُعدُّ لُِتْنَشَر في الّصحِف، وتكوُن في الموضوعاِت الدينّيِة، والسياسيَِّة، وال�قتصاديَِّة،   3- المق�لُة الصَّ

والَفنِّيَِّة، وغيِرها.

التَّْعبيُر:



٢٢

ِمْن ذاِكَرِة َجّدي

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

، وُيَوثِّــُق لِذاِكــَرِة  ــْعِب الِفَلْســطيِنيِّ ، َيْعــِرُض جانِبــاً ِمــْن َحيــاِة الشَّ ِمــْن ذاِكــَرِة َجــّدي نـَـصٌّ َقَصصــيٌّ   

أْجــداُد فــي ذاِكَرتِِهــم، َواأمانَــًة َيْنُقلونَهــا  َوَطــٍن ل� َيْنَتهــي الَحِنْيــُن اإِلَْيــِه، َوَيَظــلُّ اأَمــُل الَعــْوَدِة ُحلُمــاً َيعيُشــُه ال�

ُث اأْبنــاَءُه  ، ُيَحــدِّ أْحــداٍث عاَيَشــها َجــدٌّ ِفَلْســطينيٌّ ــُة تَُوثِّــُق لِ� اإِلــى اأْحفاِدِهــم َحتـّـى ل� َيْنَســْوا. َوهــِذِه الِقصَّ

ــعاَدِة فــي َقْرَيــِة )اأمِّ خالـِـٍد( َقْبــَل النَّْكَبــِة، َوَشــنِّ  َواأْحفــاَدُه بِاْســِتْمراٍر َعــْن َحيــاِة الَبســاَطِة َوال�ْســِتْقراِر َوالسَّ

ــَجَر، ُمَخلَِّفــًة ِرْحَلــَة الَمْنَفــى  بــاَدِة الَجماِعيَّــِة الّتــي طالَــت الَبَشــَر، َوالَحَجــَر، َوالشَّ ال�ْحِتــلاِل لَِحْمــلاِت ال�إِ

ــِة اأَهّمّيُتهــا فــي َتْرســيِخ الِفْكــِر، َوَتْعميــِق  الَمريــَرَة فــي ُمَخّيمــاِت اللُّجــوِء ُمْنــُذ عــاِم ١9٤8 لِْلميــلاِد. َولِْلِقصَّ

الثَّقاَفــِة، َوَتْجذيــِر ال�نِْتمــاِء.

٢ الَوْحَدُة



٢3

ِمْن ذاِكَرِة َجّدي

ــى  ــَرَك َعل ــاٍض َت ــْن م ــا ِقَصصــاً ِم ــُل لَن ــاً، َوَيْنُق نا َجميع ــدُّ ــُه َيُش َحنيُن  

َملاِمِحــِه ُخطوطــاً ِمــْن َتفاصيِلــِه، َواأَثــراً واِضحــاً فــي نَْبــَرِة َصْوتِــِه، َوَتجاعيــِد 

ــَدِة.  أْحــداِث الَْبعي ــَن ال� ــاٍت ِم ــْروي ِحكاي ــَدْت َصَفحــاٍت َت ــِه، الَّتــي َغ َوْجِه

ُث  نــا بِِمْعَطِفهــا الّداِفــئ، َفاأَخــَذ َجــّدي َيَتَحــدَّ َجَلْســنا اإِلــى مائـِـَدِة الطَّعــاِم َتلُفُّ

اأْن نََمــلَّ َســماَعُه، َعــْن َعْيــٍش َمضــى  َكعاَدتِِه...َوُيَسْلِســُل َحديَثــُه دوَن 

بَِتفاصيــَل َتْدَفُعــُه لِْلاْســِتْمراِر فــي َســْرِدها دوَن َكَلــٍل. َونَِجُدُه َيْغَضــُب، َوُيَزلِْزُل 

ــَزُع. ــَرًة ل� تَُزْع ــدو َصْخ ــِه، َفَيْغ ــَتهيُن بِماضي ــٍق َيْس ــماُع َصدي ــُه َس ِوْجدانَ

ني ِسواُه. : لَْم َيْبَق لي في واِقِع الَحياِة اأْمٌر َيُشدُّ اْلَجدُّ

ــُد،  ــا َتْجعي ــد: ُمْفَرُده َتجاعي
ــِه. ــِد َوَتَثنّي ــُل الِجْل ــَو َتَرهُّ َوُه

ُك، َوَتْضَطِرُب. تَُزْعَزُع: تَُحرِّ

فريق التّ�أليف

َرزاُن: َيكاُد َيكوُن الَْوحيَد الَّذي َيْشَغلَُك دائماً، يا َجّدي.

: َوَهْل َيْشَغلُني ِسواُه؟ حاَجتي اإِلَْيِه ل� َتْنَتهي، َفُهَو َيْسُكُن روحي، َوَيْنَتِقُل َمعي َحْيثُما َحَلْلُت. اْلَجدُّ

َرزاُن: لِلِّه َدرَُّك يا َجّدي ما اأْخَصَب ذاِكَرَتَك! َهْل ُهناَك َمْن َتتَِّسُع ذاِكَرتُُه لُِكلِّ هذا؟! اأُظنَُّك َفريَد َعْصِرَك. َفاأنا ذاِكَرتي، ل� 

َدها ِمراراً َوَتْكراراً؛ لََعلّي اأْحَتِفُظ َولَو بُِجْزٍء ِمْنها، ما اأْرَوَع األّ� نَْنسى!...   َتْحَفُظ ِسوى َبْعِض الَْقصائِِد، َحتّى اإِنَّني اأحاِوُل اأْن اأَردِّ

ــْت  ــُه اإِْن غاَب ــَد نَضاَرتُ ــُع الَْجَس ــْل َيْنَف ــَس؟ َوَه ــْرُء اأْن َيَتَنفَّ ــْل َيْنســى الَْم ــا اأْن نَْنســى؟ َه ــَف لَن ــا ُبَنيَّتي، َكْي : اآٍه ي ــدُّ اْلَج

بيــِع الَّتــي تُْنِعــُش َقْلبــي، كُلَّمــا  روُحــُه؟ َوَهــْل َيْنســى الطَّْيــُر ُحّريََّتــُه اإِْن عــاَش فــي َقَفــٍص ِمــْن َذَهــٍب؟ َفاأنــا اأْحيــا بَِنَســماِت الرَّ

بــاِح.  ــراِب الُمَبلَّــِل بَِنــدى الصَّ ــْت ِمــْن ُهنــاَك... َفاأْشــَتمُّ َمَعهــا رائَِحــَة التُّ َهبَّ

َرزاُن: ماذا َقَصْدَت بَِقْولَِك: )ِمْن ُهناَك( يا َجّدي؟

الَغْرِب،  ِجَهِة  ِمْن  الُمْنَبِعِث  بَِنسيِمِه  فُيلاِطُفها  الَْبْحَر،  تُجاِوُر  الَّتي  الِفَلْسطيِنيَِّة  الَقْرَيِة  اأمِّ خالٍِد،  ِمْن   : اْلَجدُّ

غيَر، َوَدكاكيَنها الَبسيَطَة، َمْهما حاوَل الُمْحَتلُّ اأْن َيْكُتَم اأنْفاَس  َساأَظلُّ اأْذكُُر اأْبِنَيَتها، َواأِزقََّتها، َوَمْسِجَدها الصَّ

رائَِحَة  ُس  َواأَتَنفَّ الِْجباَل،  َكَسِت  الَّتي  ْيُتوِن  الزَّ اأْشجاِر  ِظلاَل  اأَتَفيَّاأ  َوَساأَظلُّ  ْوِق؛  الشَّ َمناِفَذ  ُيْغِلَق  اأْو  الَْحنيِن، 

د ِاأْزهاِر اللَّْوِز في ُربوِعها.  ُد ُحّبي لَها بَِتَجدُّ الُبْرتُقاِل الُمْنَبِعَثَة ِمْن َخلايا اأْجساِمنا، َوَيَتَجدَّ

  كانَــْت َســعاَدتُنا فــي َعْيِشــنا داِخــَل َبســاتيِننا، وَحواكيِرنــا، وبّياراتِنــا الُمْنَتِشــَرِة، فَنْفَتــِرُش تُراَبهــا اأْو نَْغفــو َفــْوَق 

ــُت  ــا ِزلْ ــي م ــا، الَّت ــي ُحقولِن ــِح ف ــنابِِل الَْقْم ــَع َتباشــيِر َس ــِر، وَم ــِر الَْمَط ــَع َبواكي ــَرُح َم ــي َبياِدِرهــا، ونَْف ــشِّ ف ــواِم الَق اأْك
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ــا؛  ــا َواأْهِله أْصحابِه ــا لِ� ــْوَت َحنيِنه ــا، َوَص ــا، َوَهَيجــاَن َغَضِبه ــَمُع ُبكاَءه اأْس

ــاِء... ــاً بِالُْغَرب ــْت َذْرع ــْد ضاَق َفَق

ــا  ــاءاٍت، َتزيُده ــاَك َعب ــاُؤنا ُهن ــَجْت نِس ــِر، نََس ــوِط الَْفْج ــْن ُخي   َوِم

انَْزَعَجــْت  َذْرعــاً:  ضاَقــْت 
وَضِجــَرْت.

ْت َســواِعُدنا،  ِة َوالِْكْبريــاِء. اْشــَتدَّ ــْمِس، َطــرََّزْت شــال�ٍت لِْلِعــزَّ أْرِض، َوِمــْن ُشــعاِع الشَّ ُطْهــراً، ُيحاكــي َطهــاَرَة هــذِه اْل�

َوَقَســْت ُزنوُدنــا؛ ِمــْن ُمداَعَبِتنــا لـِـْلاأْرِض بَِمعاِولِنــا، َوِمّمــا كُنّــا نُْبِعــُدُه َعــْن َصْدِرهــا ِمــْن َثقيــِل الِْحجــاَرِة، ِعْنــَد َتْهِيَئِتهــا 

راَعــِة. لِلزِّ

يمانِنــا َوَتَوكُِّلنــا َوَبــراَءِة اأْحلاِمنــا، َفمــا كانَــْت َمطاِمُعنــا تُْقِلُقنــا، َبــْل ِهــَي    لَــْم نَْعــِرْف َطْعمــاً لِْلَمصائـِـِب اآنَــذاَك لِ�إ

َحيــاُة الَْبســاَطِة وال�ْســِتْقراِر.

ْثني اأْكَثَر، يا َجّدي.   َرزاُن: َحدِّ

أْمِس، يا َصغيَرتي! : ما اأْشَبَه الَْيْوَم بِاْل� الَْجدُّ

ــٍة واأْرَبعيــَن لِلميــلاِد، َجَلْســنا َوْســَط َحديَقــِة َمْنِزلِنــا  ــٍف وتِْســِعمئٍة وَثمانَِي ــاِم عــاِم األْ ــْوٍم ُمْشــِمٍس ِمــْن اأيّ   فــي َي

ْقَزَقــِة َوالَْحَرَكــِة ِمــْن َحْولِنــا،  حــكاِت، َونََتنــاَوُل َفُطوَرنــا َمــَع الَعصافيــِر، َفهــي ل� َتَتَوقَّــُف َعــِن الزَّ فــي الَْقْرَيــِة، نََتبــاَدُل الضَّ

ــاِع. ــَة ال�ْجِتم ــاِركُنا َفْرَح ــا تُش َكاأنَّه

أْجواَء، َوماذا َبْعُد؟ َرزاُن: َجميٌل يا َجّدي، َفاأنا اأِحبُّ تِْلَك ال�

ــماُء كاَن فيهــا مــا ُيْنــِذُر بِكاِرَثــٍة َعلــى َوَشــِك الُْحــدوِث. وَمْشــَهُد  : لَــْن اأنْســى تاريخــاً اآلََمــْت َقْلبــي اأْحداثُــُه، َفالسَّ اْلَجــدُّ

ٍة بائَِســٍة، فيهــا الَْقْســَوُة والُْحــْزُن. غــاَدَرِت الطُّيــوُر اأْعشاَشــها، َوَراأْيــُت  ألَــِم َبــَداأ َيْرَتِســُم بِاألْــواٍن قاتَِمــٍة، َوُخطــوٍط حــادَّ اْل�

لَــْت َملاِمُحهــا َغَضبــاً، َكاأنَّهــا اْســَتْثَقَلْت ُخُطــواِت َمــِن اْقَتَحَمهــا دوَن  أْرُض َتَبدَّ الَقْرَيــَة َحْولــي َقــْد َتَزلَْزلَــْت دوُرهــا. واْل�

ــٍة اأَتــْت ِمــْن عالَــٍم َغريــٍب، َمْشــحونٍَة َعــداَوًة َوَكراِهَيــًة لِْلَعَرِب، َولِْلِفَلْســطينييَن  اْســِتْئذاٍن، ِمــْن ِعصابــاٍت ِصْهيونِيَّــٍة َهَمِجيَّ

الَّذيــَن ُيْعَرفـُـون بَِصْبِرِهــم َواإِراَدتِِهــم َواإيمانِِهــم. 

ــيٍَّة  ــُب بَِوْحِش ــن مجــاِزَر تُْرَتَك ــاِن م أم ــِن اْل� ــًة َع ــا، باِحَث ــًة بيوَته ــْرِق، تاِرَك ــاِه الشَّ ــاِس باتّج ــُل النّ ســاَرْت َقواِف  

ِة  ــُه ِمــْن ِشــدَّ ِهــم، َوِمــْن اأْحــداٍث َيَتناَقلونَهــا َبْيَنُهــم َعــْن َتْدميــِر قُــًرى َفــْوَق ُرؤوِس اأْصحابِهــا، َفِمْنُهــم َمــْن نَِســَيْتُه اأمُّ بَِحقِّ

َخْوِفهــا َوَهَلِعهــا، َوِمْنُهــم َمــِن اْسُتْشــِهَد فــي الطَّريــِق، َوِمْنُهــم َمــِن انَْقَطَعــْت اأْخبــاُرُه، لُِيْصِبــَح فــي ِعــداِد الَْمْفقوديــَن. 

ــْرُت  ــا َتَذكَّ ــُه. َوكُلَّم ــْت اأْحزانُ ــي َوهاَج ــَل َقْلب ــم، َتَقْلَق ــْرُت ُبكاَءُه ــا َتَذكَّ َوكُلَّم

اْصِفــراَر ُوجوِهِهــم، َونََظراتِهــم اإِلــى الــَوراِء فــي َوداِع دياِرِهــم، َتَخْلَخَلــت اأْركاُن 

. ــيَّ ــاُء َعْيَن َد م ــدَّ ــا، َوَتَب نَْفســي، َوزاَد َكَمُده

. َتَخْلَخَل: َتَحرََّك واْهَتزَّ

َكَمُدها: ُحْزنُها.
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نيَن، لَِكْن َظلَّ َمْلَمُسها َحريريّاً، َفهو  انَْتَفَض الَْجدُّ ُمحاِول�ً الْوقوَف َعلى ُعكّاَزتِِه، الّتي َتَشّقَقْت بِِفْعِل السِّ  

ٍة اأْو ليٍن، َوْفَق َدَرَجِة انِْفعالِِه. َمْن َبرى نُتوءاتِها، َوَهذََّب ُخشونََتها بَِيِدِه، الَّتي اْعتاَدْت اأْن تُْمِسَك الَْمْقِبَض بُِقوَّ

ها: َهْل َسَنعوُد اإِلَْيها َيوماً؟  َساألَْت َرزاُن َجدَّ

أنَّــُه اْطَمــاأنَّ َعلــى َمصيــِر  ِعْنَدهــا اْرَتَســَمْت َعلــى َوْجِهــِه اْبِتســاَمٌة داِفَئــٌة، َولََمَعــْت َعْينــاُه، وَهــَداأْت نَْفُســُه؛ لِ�  

الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:
َر الَجدُّ ِمْنها؟١-   ما اْسُم الَقْرَيِة الِفَلْسطينيَِّة الّتي ُهجِّ

أْسَرِة َحْوَل مائَِدِة الطَّعاِم؟٢-   ماذا كاَن الَجدُّ َيْفَعُل ِعْنَد اْجِتماِع ال�

َث الَجدُّ َعْن َقْرَيِتِه َكاأنَُّه ما زاَل َيعيُش فيها، َفِبَم َوَصَفها؟٣-   َتَحدَّ

َر النّاُس َعْن ُبيوتِِهم في الَقرَيِة؟ ٤-   لِماذا ُهجِّ

 بِماذا كانَْت ِعصاباُت الُمْحَتلِّ َمْشحونًَة تُجاَه اأْهِل ِفَلْسطيَن؟٥- 

حيَحِة فيما َياأْتي:٦-  جاَبِة الصَّ  نََضُع دائَرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

 اأ ـ  نَْفَهُم ِمَن النَّصِّ اأنَّ اأْهَل الَقْرَيِة كانوا َيْعَملوَن في:

٤- الِعماَرِة. ٣- التِّجاَرِة.    راَعِة.    ناَعِة.   ٢- الزِّ  ١- الصِّ

ِة:ب-  َتْبدو لَنا َشْخِصيَُّة الَحفيَدِة رزان في الِقصَّ

٤- ُمجاِمَلًة. ٣- ُمحاِوَرًة.    َرًة.    ٢- ُمَتَذمِّ  ١- ُممَتِعَضًة.   

ــرِّ ال�نْتمــاِء،  ــْن ِس ــا َع ــْت لَه ــي اأْفَصَح هــا، الّت ــًة لِِرســالَِة َجدِّ ــًة واِعَي ــْت ُمْدِرَك ــَدُة باَت ــْوَدِة؛ َفالَحفي ــِه بِالَع ــِه َوَرجائِ ُحلُِم

أْبنــاِء، َوَكيــَف َيكــوُن الَوَطــُن روحــاً َتْســُكُن قُلــوَب اأْبنائِــِه َرْغــَم ُغْرَبــِة اللّجــوِء. َواأصالَــِة ال�
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        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:

ُحها.١-   َعلَّل الَجدُّ نَشاَط ذاِكَرتِِه َوُحضوَر ماضيِه في اأمِّ خالٍد بِاأموٍر َكثيَرٍة، نَُوضِّ

 نَُعلُِّل كُلَّ ِعباَرٍة ِمّما َياأْتي: ٢- 

اأ ـ  الَمْلَمُس الَحريريُّ لَِمْقِبِض الُعكّاَزِة.

ب- ُبكاُء الُحقوِل َوَغَضُبها.

ِة. ج- اْبِتساَمُة الَجدِّ َوُهدوُؤُه في نِهاَيِة الِقصَّ

وَرِة. ٣-   َرَسَم الكاتُِب صوَرًة ُمْؤلَِمًة لِلرَّحيِل َونُزوِح الِفَلْسطيِنيِّ َعْن اأْرِضِه، نَِصُف َملاِمَح هذِه الصُّ

آتيِة:٤-   ما َدل�لَُة الِعباراِت ال�

 . َد ماُء َعْيَنيَّ اأ ـ َوَتَبدَّ

ب- َتَذكَّْرُت اْصِفراَر ُوجوِهِهم. 

ج- اْرَتَسَمْت َعلى َوْجِهِه اْبِتساَمٌة داِفَئٌة. 

د- حاوَل الُمْحَتلُّ اأْن َيْكُتَم اأنْفاَس الَحنيِن. 

ُح َجماَل التَّصويِر فيما َياأْتي:٥-   نَُوضِّ

 اأ ـ  َيْغدو الَجدُّ َصْخَرًة ل� تَُزْعَزُع.

ب- ُيلاِطُفها الَبْحُر بَِنسيِمِه الُمْنَبِعِث ِمْن ِجَهِة الَغْرِب.

ِة َوالِْكْبرياِء. ْمِس، َطرََّزْت شال�ٍت لِْلِعزَّ ج- َوِمْن ُشعاِع الشَّ

غــاَر َسَيْنَســْوَن َوَطَنُهــم، نُناِقــُش ذلـِـَك فــي َضــْوِء َفْهِمنــا ٦-   َزَعــَم قــاَدُة ال�ْحِتــلاِل اأنَّ الِكبــاَر َســَيموتوَن، َوالصِّ

لَِمْوِقــِف الَجــدِّ َوَحفيَدتـِـِه.

ــْعِب الِفَلْســطينيِّ فــي الَعْصــِر الَحديــِث، بَِراأْيُكــم، َكْيــَف 7-   َشــكََّل اللّجــوُء حالَــَة ُظْلــٍم واِضَحــًة لِلشَّ

الَخــلاُص ِمــْن هــذا الواِقــِع؟
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أَمُم الُمتَِّحَدُة بُِخصوِص َقضيَِّة الّلاِجئيَن الِفَلْسطينييَن، نَْكُتُب نش�ط ُهناَك َقراراٌت اأْصَدَرْتها ال�

نُصوَص تِْلَك الَقراراِت، بِالرُّجوِع اإِلى َمصاِدِر الَبْحِث.

ْحكاِت، هو: ْحكاِت( في ِعباَرِة: نََتباَدُل الضَّ ب-  اإِْعراُب َكِلَمِة )الضَّ

٤- َمْفعوٌل َمَعُه. أْجِلِه.   ٣- َمْفعوٌل لِ� ٢- َمْفعوٌل ُمْطَلٌق.    ١- َمْفعوٌل بِِه.   

ج- الَعلاَقُة اللَُّغويَُّة َبْيَن َكِلَمَتي )الَخْوِف َوالَهَلِع( ِهَي:

ْجُع.  ٤- السَّ ٣- الِجناُس.    ٢- التَّراُدُف.     ١- الطِّباُق.   

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:

أْسلوِب فيما َياأْتي: ُز نَْوَع ال� اأ- نَُميِّ

١ ـ  ما اأْخَصَب ذاِكَرَتَك!

٢- َكْيَف لَنا اأْن نَْنسى؟

٣- لَْم نَْعِرْف َطْعماً للَهزائِِم.

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

َة عــاَم ١9٦٣ لِْلميــلاِد، اأْبِعــَد َمــَع اأْســَرتِِه  ، ِمــْن َمواليــِد َمديَنــِة َغــزَّ ســليم النَّّفــار شــاِعٌر ِفَلْســطيِنيٌّ   

راً  أْرُدِن، ثـُـمَّ انَْتَقــَل اإِلــى ســورية َولُْبنــاَن. عــاَد اإِلــى اأْرِض الَوَطــِن عــاَم ١99٤ لِلميــلاِد، َوَعِمــَل ُمَحــرِّ اإِلــى ال�

ــْرَفِة مــاٍء(، َو)ســوٌر  ــاٌت َعلــى ُش ــْعريٍَّة، ِمْنهــا: )َتداعي ــَن ِش ُة َدواوي ــدَّ ــُه ِع ــِة(، َولَ ْيتونَ ــِة )الزَّ ــاً فــي َمَجلَّ اأَدبّي

ــِر(.  ــَك الَمَط ــى ذلِ ــَرٌف َعل ــِئَلِة(، َو)َش أْس ــاُض ال� ــا(، َو)َبي لَه

ــَر  ، َوَعبَّ َر فيهــا الواِقــَع الِفَلْســطينيَّ َكَتــَب َقصيَدَتــُه )يــا اأِحّبائــي(، اإِلــى اأْهِلــِه فــي ِفَلْســطيَن، َوَصــوَّ   

ِد  ــْعُب الِفَلْســطينيُّ ِمــْن َتَحّديــاٍت َجــّراَء ال�ْحِتــلاِل، ُمشــيراً اإِلــى الَتَشــرُّ ، َومــا ُيواِجُهــُه الشَّ َعــِن الَهــمِّ الَوَطنــيِّ

ــاِة الَمْنفــى.  َوَحي

ي� اأِحّب�ئي
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َسَنداً: ُمعيناً.

ي� اأِحّب�ئي

َسَناأْتي ذاَت َيْوٍم يا اأِحّبائي

أولى  اإِلى اأْشيائِنا ال�

 َفلا َقْتٌل ُيباِعُدنا

 َول� َزَمٌن َسُيْنسينا

أْوقاْت  ُهنا في غاِمِض ال�

 ُوضوُح الَحقِّ ُيْعلينا

 َوُيْعطي ُحْلَمنا َسَنداً

 لِتاريٍخ... بِاأيّاٍم تُؤاخينا

*** 

 َسَناأْتي ذاَت َيْوٍم يا اأِحّبائي

 َفاإِنَّ الَوْجَد ُمْلَتِهٌب

 َوناُر الَقْهِر تُْدمينا

 ُهنا، َكْم ساَقني َدْرٌب

 بَِعْيِن الطّْفِل َيْحكينا

 ِرواياٍت... َعِن التَّْشريِد لِْلَمْنفى

 َوَعْن اأْحزاِن حادينا!

 َولِكْن: َوْعُدُه باٍق

 بِاأْن نَاأْتي

 َولَو طالَْت لَيالينا

 ُهنا َحْيفا َوناِصَرٌة

 ُهنا يافا

حادينا: قائِِدنا.
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 َتَمسُّ الَقْلَب في ِسْحٍر

 َونَْهُر الَعْيِن ُيْعطينا

أيّاٍم تُناجينا  َمراراٍت، َواأنّاٍت، لِ�

 ُهنا َكْم َهزَّني َشْوٌق

أْصحاٍب َواألْعاٍب  لِ�

 َوحاراٍت تُنادينا

*** 

 َسَناأْتي ذاَت َيْوٍم يا اأِحّبائي

 َعلى َمْهٍل َيقوُل الَحقُّ َقْولََتُه

 َفلا َتْسَتاأِْخروا ُحْلماً

 َول� َتْسَتْعِجلوا حينا

 َفَكْم في داِرنا ُرْكناً

أيّاِم... َمْرهوناً بِماضينا؟!  َعلى ال�

 ُهنا لَْم ُيْقِصِه َزَمٌن

 َواآلَُتُهم:

رِّ، لَْم َتْسَحْق َمرامينا  ُجنوُن الشَّ

، في اأْرواِحنا باٍق  َفِعْطُر الَحقِّ

 َولَو طالَْت َمسالُِكنا

 َولَو ُجنَّْت ماآسينا

 َعلى َمْهٍل َسَياأْتينا

َمْرهوناً: ُمْرَتِبطاً.

لَْم ُيْقِصِه: لَْم ُيْبِعْدُه.

َمرامينا: اأْهدافُنا.
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 َمْن اأْحباُب الّشاِعِر الَّذيَن َسَياأْتي اإِلَْيِهم؟١- 

أْبناِء َوَطِنِه؟٢-  أَمِل بِاأيّاٍم َجميَلٍة لِ� َة ال�  ما الَّذي ُيْعطي الّشاِعَر قُوَّ

 ماذا َيْقَراأ الّشاِعُر في ُعيوِن اأْطفاِل ِفَلْسطيَن؟٣- 

أْطفاِل ِفَلْسطيَن؟٤-   ما الَوْعُد الَّذي ُيحاِفُظ َعَلْيِه الّشاِعُر لِ�

 ماذا َيْطلُُب الّشاِعُر ِمْن اأِحّبائِِه في الَمْقَطِع ال�أخيِر؟٥- 

الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:

َر الّشاِعُر ِعباَرَة )َسَناأْتي ذاَت َيْوٍم يا اأِحّبائي(، ما َدل�لَُة ذلَِك؟١-   َكرَّ

رِّ؟٢-   ماذا َقَصَد الّشاِعُر بُِكلٍّ ِمْن: اأْشيائِنا ال�أولى، َوُجنوِن الشَّ

َث النَّّفــاُر فــي َقصيَدتـِـِه بِلَُغــِة الَجْمــِع )َســَناأْتي، اأْشــيائِنا، ُيباِعُدنــا، َسُيْنســينا، ُيْعلينــا، تُؤاخينــا(، َعــلاَم ٣-   َتَحــدَّ

ــُدلُّ ذلَِك؟ َي

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل الّشاِعِر:٤-   نَُوضِّ

 اأ ـ َفاإِنَّ الَوْجَد ُمْلَتِهٌب، َوناُر الَقْهِر تُْدمينا.

ب- ُهنا َكْم َهزَّني َشْوٌق.

، في اأْرواِحنا باٍق. ج- َفِعْطُر الَحقِّ

 اإِل�َم َرَمَز الّشاِعُر بُِكلِّ لَْفَظٍة ِمّما َياأْتي: )الُحْلُم، داُرنا، اآلَُتُهم(؟٥- 

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:

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

اأ- َتْحِمُل )َكْم( في العبارتين: )َكْم ساَقني َدْرٌب، َكْم َهزَّني َشْوٌق( َدل�لََة:

  ١- النَّْفِي.       ٢- التَّْكثيِر.     ٣- ال�ْسِتفهاِم.             ٤- التَّْقريِر.

ب- )َتْسَتاأِْخُر، َوَتْسَتْعِجُل( ثُنائيٌَّة َتُدلُّ َعلى:

.       ٢- الَحْصِر.       ٣- التَّراُدِف.           ٤- النَّْفِي.   ١- التّضادِّ
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ج- َبدا الّشاِعُر في نِهاَيِة الَقصيَدِة:
١- ُمَتفائِلاً.    ٢- ُمَتشائِماً.       ٣- خائِفاً.       ٤- حائِراً.  

د- ماَل النَّّفاُر في لَُغِة الَقصيَدِة اإِلى:
ْمزيِّة الّزائَِدِة.  ٢- الرَّ ١- الُمباَشَرِة والِخطابيَِّة.     
ِع َوالَخياِل. ْيحاِء.           ٤- التََّوسُّ ٣- الُغموِض وال�إ   

٢-  ما ِدل�لَُة َتكراِر َكِلَمِة )ُهنا( في الَقصيَدِة؟

الَقواِعــــُد

نا َجميعاً، َوَيْنُقُل لَنا ِقَصصاً ِمْن ماٍض َتَرَك َعلى َملاِمِحِه ُخطوطاً ِمْن َتفاصيِلِه، َواأَثراً   َحنيُنُه َيُشدُّ
ال�أْحداِث  ِمَن  ِحكاياٍت  َتْروي  َصَفحاٍت  َغَدْت  الَّتي  َوْجِهِه،  َوَتجاعيِد  َصْوتِِه،  نَْبَرِة  في  واِضحاً 
ُث َكعاَدتِِه...َوُيَسْلِسُل  نا بِمْعَطِفها الّداِفئ، َفاأَخَذ َجّدي َيَتَحدَّ الَْبعيَدِة. َجَلْسنا اإِلى مائَِدِة الطَّعاِم َتلُفُّ
َحديَثُه دوَن اأْن نََملَّ َسماَعُه، َعْن َعْيٍش َمضى بَِتفاصيَل َتْدَفُعُه لِْلاْسِتْمراِر في َسْرِدها دوَن َكَلٍل. 

َونَِجُدُه َيْغَضُب، َوُيَزلِْزُل ِوْجدانَُه َسماُع َصديٍق َيْسَتهيُن بِماضيِه، َفَيْغدو َصْخَرًة ل� تَُزْعَزُع.

) ب�ِعيُّ الِفْعُل الُمَجرَُّد )الثُّلاثِيُّ والرُّ

َنْقَراأ:

َنَت�أمَُّل:
أْفعاُل )َتَرَك، َجَلَس، اأَخَذ، َمضى( ِهَي اأْفعاٌل ماِضَيٌة َجميُع اأْحُرِفها اأْصليٌَّة؛ اأْي َحْذُف  - ال�

)َفَعَل(،  َوْزِن  َعلى  جاَءْت  َوَجميُعها  َجديٍد،  بَِمعًنى  َياأْتي  اأْو  الَمْعنى،  ُيَغّيُر  ِمْنها  واِحٍد 

َوُيَسّمى كُلُّ ِفْعٍل ِمْنها )ِفْعلاً ُمَجّرداً ثُلاثّياً(.

ياَدِة، َولَِمْعِرَفِة  مائُر، ل� تَُعدُّ ِمْن اأْحُرِف الزِّ - اأْحُرُف الُمضاَرَعِة، َوَعلاماُت التَّاأْنيِث، َوالضَّ

ُحُه الَجْدَوُل ال�آتي: ُه اإِلى الماضي الُْمْفَرِد الُمَذكَِّر. َوهذا ما ُيَوضِّ ِد نَُردُّ الِفْعِل الُمَجرَّ

ِداْلُمَجرَُّداْلِفْعُل َوْزُن اْلُمَجرَّ
نا َفَعَلَشَدَدَيُشدُّ
َفَعَلَرَوَيَيْروي
َفَعَلنََقَلَيْنُقُل
نا َفَعَللََفَفَتلُفُّ

َفَعَلَمَلَلنََملُّ
َفَعَلَدَفَعَتْدَفُعُه
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ُه اإلى الِفعِل الماضي دوَن  - َوَقْد َتكوُن َبْعُض اأْحُرِف الِفْعِل َمْحذوَفًة، َولَِمعِرفِة الِفعِل الُمَجّرِد ِمنُه نَُردُّ

ُد ِمْنُه )َغَدَو(، َوهو َعلى َوْزِن )َفَعَل(، َوالِفْعُل )نَِجُدُه(  اإسناٍد اأو ِزياَدٍة، َفَمَثلاً: الِفْعُل )َغَدْت( الُمَجرَّ

ُد ِمْنُه )َوَجَد(، َوهو َعَلى َوْزِن )َفَعَل( اأْيضاً.  الُمَجرَّ

ُن ِمْنها اأْفعاٌل َجديَدٌة بِمعاٍن َجديَدٍة. َفَمَثلاً: )َيْسَتهيُن(  َدٌة ُيزاُد َعليها اأْحُرٌف اأْخرى، َفَتَتَكوَّ -َوُهناَك اأْفعاٌل ُمَجرَّ

ُدُه هاَن )َهَوَن(، لِذا َفاإِنَّ )ا، س، ت( هي اأْحُرٌف َمزيَدٌة فيِه. الماضي ِمْنُه )اْسَتهاَن(، َوُمَجرَّ

في  اأْصليٌَّة  أْرَبَعِة  ال� اأْحُرِفِه  َجميُع  اأْي   ، ُرباعيٌّ َفُمَجرَُّدها  تَُزْعَزُع(،  ُيَزلِْزُل،  )ُيَسْلِسُل،  الُمضاِرَعُة  أْفعاُل  ال� اأّما   -

الماضي: )َسْلَسَل، َزلَْزَل، َزْعَزَع(، َوَجميُعها َعلى َوْزِن )َفْعَلَل(؛ لِذا ُيَسّمى كُلُّ ِفْعٍل ِمْنها )ِفْعلاً ُمَجرَّداً ُرباعّياً(.

نَْكُتُب ُمَجرََّد كُلِّ ِفْعٍل ِمّما َياأْتي، ووْزنَُه:

ِدالُمَجرَُّداْلِفْعُل َوْزُن الُمَجرَّ
َفِرَحْت
َساأل�

َنْسَتْنِتُج:

الِفْعُل الُمَجرَُّد: َتكوُن اأْحُرفُُه َجميُعها اأْصليًَّة.

ُد نَْوعاِن: الِفْعُل الُمَجرَّ

ٌن ِمــْن َثلاَثــِة اأْحــُرٍف اأْصليَّــٍة، َوَيكــوُن َعلــى َوْزِن )َفَعــَل، َفُعــَل،  : اأْي ُمَكــوَّ ٌد ثُلاثـِـيٌّ ١- ُمَجــرَّ

َفِعــَل(، ِمْثــُل: َذَهــَب، َكــُرَم، َعِلــَم.

ٌن ِمــْن اأْرَبَعــِة اأْحــُرٍف اأْصِليَّــٍة، َوهــو َقليــٌل، َوَيكــوُن َعلــى َوْزِن  : اأْي ُمكــوَّ ٌد ُرباعــيٌّ ٢- ُمَجــرَّ

)َفْعَلــَل(، ِمْثــل: َدْحــَرَج، َزْمَجــَر، َتْرَجــَم، َزْقــَزَق.

ياَدِة في الِفْعِل. مائِر، َجميُعها لَْيَسْت ِمْن اأْحُرِف الزِّ اأْحُرُف الُمضاَرَعِة، َوَعلاماُت التَّاأْنيِث، والضَّ

الُْمْفَرِد  الماضي  اإِلى صيَغِة  الِفْعِل  بَِردِّ  ذلَِك  َوَيْظَهُر  َعليِه،  ُيزاُد  َوَقْد  اأْحُرٌف  ِد  الُمَجرَّ ِمَن  ُيْحَذُف  َقْد 

الُْمَذكَّر. 

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريب�ٌت
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التَّْدريُب الث�ني: 

ألْفــاِظ،  يجــاَز بَِنْوعيــِه ِقَصــراً اأْو َحْذفــاً ُهــَو اإِْظهــاُر الَمْعنــى بَِطريقــِة َتْقليــِل ال�  َعَرْفنــا ســابِقاً اأنَّ ال�إ

واْخِتصــاِر الَمعانــي الكثيــَرِة بِدل�ل�تِهــا َوُمتعلِّقاتِهــا ِمــْن ُجَمــٍل َوِعبــاراٍت، َوَتْكثيِفهــا فــي َكِلمــاٍت 

أْجَمــَل اأْحيانــاً فــي التّْعبيــِر.  ُمْخَتَصــَرٍة، َتفــي بِالَغــَرِض، َبــْل َتكــوُن ال�

ْيج�زِ َتْطبيق�ٌت َعلى ال�إِ

َنْقَراأ:

الَبلاَغُة

نََة: أْفعاَل الُْمَلوَّ ُد ال� ، َونَُجرِّ نَْقَراأ النَّصَّ

ِة َخْوِفهــا َوَهَلِعهــا، َوِمْنُهــم َمــْن اْسُتْشــِهَد فــي الطَّريــِق، َوِمْنُهــم َمــِن انَْقَطَعــْت  ــُه ِمــْن ِشــدَّ  َفِمْنُهــم َمــْن نَِســَيْتُه اأمُّ

ــُه. َوكُلَّمــا  ــْرُت ُبكاَءُهــم، َتَقْلَقــَل َقْلبــي َوهاَجــْت اأْحزانُ ــَح فــي ِعــداِد الَْمْفقوِديــَن. َوكُلَّمــا َتَذكَّ اأْخبــاُرُه، لُِيْصِب

ـْرُت اْصِفــراَر ُوجوِهِهــم، َونََظراتِهــم اإِلــى الــَوراِء فــي َوداِع دياِرِهــم، َتَخْلَخَلــت اأْركاُن نَْفســي، َوزاَد  َتَذكَـّ

َد مــاُء َعْينــي. ــدَّ َكَمُدهــا، َوَتَب

َمّدوا
َيِعدون
َتقوُل
نَْسعى
َيْكَتوي
نَْسَتاأِْذُن
َتَتَدْحَرُج

اأ- َوَرَد ِمْن َتوقيعاِت ُعَمَر بِن َعْبِد العزيِز - َرِحَمُه اللُّه-: اأنَّ َبْعَض الُعّماِل َكَتَب اإِليِه َيْسَتاأِْذنُُه في َتْرميِم   

نها  الِِه في ِمثِل ذلَِك: »َحصِّ َمديَنِتِه، َفَوقََّع اأْسَفَل ِكتابِِه: »اْبِنها بِالَعْدِل، َونَقِّ ُطُرَقها ِمَن الظُّْلِم«. واإلى َبْعِض ُعمَّ

ونَْفَسَك بَتْقوى اللِّه«. َوَكَتَب اإِليِه صاحُب الِعراِق ُيْخِبُرُه َعْن ُسوِء طاَعِة اأْهِلها، فوقََّع لَُه: »اْرَض لَُهم ما َتْرضى 

   تْدريٌب: 

 َتْدريب�ٌت
يجاَز فيما َياأْتي، َونَُبيُِّن نَْوَعُه: ُح ال�إ نَُوضِّ
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ْملاُء ال�إِ

) َحْذُف األِِف )م�( ال�ْسِتفه�ِميَِّة )اْخِتب�رِيٌّ

ِبْنَيُة المق�َلِة 

َن ِمَن: َيرى ُمْعظُم النُّقاِد اأنَّ الَمقالََة الَمْوضوِعيََّة َيِجُب اأْن َتَتَكوَّ  

اأ- الُمَقّدمُة:

ــاَرِة  ث ــًة ل�إ ــّراِء، وتكــوُن اأْرضيَّ ــٍة لِْلُق ُن مــن معلومــاٍت َتْمهيِديَّ ــُب للموضــوِع، َوَتَتَكــوَّ ــُئ بهــا الْكاتِ َوُيهّي   

الُمَتوقََّعــِة.  الَمْوضــوِع  اأفــكاِر  َحــْوَل  اأْســِئَلٍة 

ب- الَعْرُض:

وهــو ُصْلــُب الموضــوِع، َوفيــِه َيْكُتــُب الْكاتـِـُب اأفــكاَرُه؛ كُلُّ فكــَرٍة فــي ِفْقــَرٍة مْســتقلٍّة، وتكــوُن كُلُّ    

فكــرٍة نتيجــًة وتْكمَلــًة لمــا ســبَقها، ومقّدمــًة لمــا بعَدهــا، ويكــوُن الَعــْرُض متسلِســلاً َتسلُســلاً مْنِطقّيــاً، مقّدمــاً 

ــِة. ــى الَخاتَِم ــلاً اإل ــِن وال�قتباســاِت، موِص ــِة والبراهي ّ أدل ــداً بال� ، ُمؤيَّ ــمِّ ــى الُمِه ــمَّ عل أَه ال�

ج-   الخ�تِمُة: 

َصــًة للاأْفــكاِر والنّتائــِج الُمــراِد  ــًة للمقّدمــِة والَعــْرِض، ُملخِّ وهــي ثمــرُة المقالــِة، وتكــوُن نتيجــًة طبيعيَّ  

ْلــَت فــي هــذه المقالَــِة؟ اإِل�َم َتوصَّ اإجابــًة عــن ســؤاٍل:  اإْثباتُهــا، وتكــوُن 

َيِتمُّ َعْرُض طريقِة القْمِع في بناِء المقالَِة.

ــ� َنْبنــي الَمْوضــوَع بطريقــِة القْمــِع  نّن ــِر؛ ف�إ ِمثــ�ٌل: اإذا اأَرْدنــ� اأْن نكتــَب موضوعــً� عــن الــّزواِج المبكِّ

كمــ� ي�أتــي:

التَّْعبيُر:

زبېئ  ىئ   اأنِْزلَْت:  اآَيٍة  اآِخَر  اإِنَّ  َعليِه:  عاَتَبُه  اأْمٍر  في  اآَخَر  َواإلى  ذلك«.  َبْعَد  بِجرائِِمهم  َوُخْذُهم  لَِنْفِسَك، 

ىئ  ىئ  ی     یرب )البقرة: ٢8١(  واإلى عاِمِلِه َعلى الُكْوَفِة، َكَتَب اإِليِه اأنَُّه َفَعَل في اأْمٍر َكما َفَعَل ُعَمُر بُن الخطَّاِب 
أنعام: 9٠( -َرضي اللّه عنُه-: زبەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئرب  )ال�

ب- ونَْفَرُح َمَع َبواكيِر الَْمَطِر.

ج- اأْمَضْينا ساَعتْيِن في اأريحا، َوفي َبْيَت لَْحم ساَعًة واِحَدًة.
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َيِتمُّ التّمهيُد للموضوِع بالحديِث عْن اأهمّية الّزواج، اأْو 

َعْن مكانَِة الَمْراأِة، اأْو عْن حقوِقها.

 تعريُف الّزواِج المبكّر، وتعريف ُمنظّمة 

اليونيسيف للطّْفِل.

المقّدمة:

الخاتَِمة:

الفكرُة ال�أولى:

الفكرُة الثّانية: 

الفكرُة الثّالثة: 

الفكرُة الّرابعة:

اأْسباُب الّزواِج المبكّر:

اأ- التّسّرب من المدارِس.

ب- ِقلُّة الَوْعي عنَد الِبْنِت وال�أهِل والُمْجتمِع.

ج- العامل ال�قتصادّي.

مخاطر الّزواج المبكّر:

اأ- ال�أضرار الصحّيُة على الفتاِة.

ب- ال�أضراُر ال�قتصاديَُّة في المستقَبِل.

ج- الطّلاُق والمشاكُل ال�ْجتماعّيُة.

كيَف نتغلُّب على الُمْشِكَلِة:

اأ- َسنُّ الَقوانيِن والتَّشريعاِت.

ب- زيادُة َوْعي ال�أهِل والمجتمع.

ج- التّعليم وتشجيع الفتياِت على الّدراسة.

شارِة اإلى مخاطِر الظّاهرة،  عرض نتائِج الموضوع: بال�إ

والتّحذيِر منها، وضرورِة معالََجِتها.
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ُرق�ِت الَمْوُت الُمَتَربُِّص َعلى الطُّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــْن  ــُه ِم ــا تَُخلُِّف ــا، َوم َوَل لَِتزاُيِده ــدُّ ــاِت َوال ــُق الُمْجَتَمع ــي تُْقِل ــروِر الّت ــواِدَث الُم ــُج َح ــُة تُعالِ   الَمقالَ

ــْلِبيََّة  يَّــٍة، َونَْفِســيٍَّة، َوِهــَي َتَتنــاَوُل ُســُبَل الَحــدِّ ِمــْن َمخاِطِرهــا َوَوْيلاتِهــا، َواآثاَرهــا السَّ َخســائَِر َجَســديٍَّة، َومادِّ

ــًة  ــباِب خاصَّ ــًة، َوالشَّ ــائقيَن عامَّ ــِة الّس ــمُّ بَِتْوِعَي ــبابِها، َوَتْهَت ــي اأْس ــُر ف ، َوَتْنُظ ــطينيِّ ــِع الِفَلْس ــى الُمْجَتَم َعل

أْســَرِة، َوالَمْدَرَســِة، َوُشــْرَطِة الُمــروِر، فــي َتْرســيِخ الثَّقاَفــِة الُمروريَّــِة؛ َحتـّـى  بَِمْســؤولّياتِِهم، َوَدْوِر كُلٍّ ِمــَن ال�

ــُد اأْرواَح  ــْوٍت َتْحُص ــِة َم ــى اآلَ ــِن، اإِل ــوِع الَوَط ــي ُرب ــِتْجماٍم ف ــِة اْس ــْن واَح ــُة ِم ــُة الَحديَث َل الَمْرَكَب ــوَّ ل� َتَتَح

ــاِء. أْبري ال�

3 الَوْحَدُة
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ــْعِي  ــى السَّ ِرِه الَحضــاِريِّ َعل ــوُّ ــيَرِة َتَط ــَر َمس ــاُن َعْب نْس َداأَب ال�إ  

أمــاِن فــي َوســائِل النَّقــِل َوالُمواَصــلاِت؛ َفاأْعَمــَل  لَِتْوفيــِر ُســُبِل الّراَحــِة َوال�

َعْقَلــُه، َواأْســَهَب فــي َبْحِثــِه؛ لُِيَوفِّــَر الَوْقــَت َوالمــاَل َوالُجْهــَد. َوَتناَفَســْت 

ــِركاِت فــي َســبيِل َتْحديِثهــا، َفانَْفَتَحــْت اأماَمهــا اآفــاٌق  َوِل َوالشَّ َبْعــُض الــدُّ
َع. اأْسَهَب: اأطاَل َوَتَوسَّ

اإْزهاِق: اإماَتِة.

َتُقضُّ َمضاِجَع: تُْقِلُق.

َتْقويٍض: َهْدٍم.

الُمَتعاِظَم: الُمَتزايَد.

ــَر فــي َوســيَلِة النَّْقــِل الّتــي َيْســَتِقلُّها،  نْســاُن اأْكَث ــْوٍم، َواْرتــاَح ال�إ ُد َيْومــاً َبْعــَد َي ْبداعــاِت، َتَتَجــدَّ َجديــَدٌة ِمــَن ال�إ

ــًة َبْعــَد َتْزويِدهــا بُمبَتَكــراِت التِّْكنولوجيــا، َوَمظاهــِر الّرفاِهَيــِة الّتــي َجَعَلــْت ِمــَن الَمْرَكَبــِة واَحــَة اْســِتْجماٍم  خاصَّ

ــًة. َل ُمَتَنقِّ

نْســاَن لَــْم َيَتمكَّــْن َبْعــُد ِمــَن الَحــدِّ ِمــْن َدْوِر هــذا  نْجــازاِت الَعظيَمــِة، اإِلّ� اأنَّ ال�إ   َوَرْغــَم هــِذِه ال�إ

صابــاِت الَجَســديَِّة  أْرواِح، واإلْحــاِق ال�إ ــرِّّي فــي اإزهــاِق ال� أْســطوِل الَب ال�

ــِة  ــْيِر الَيوميَّ ــبِب حــواِدِث السَّ ــِر، بَِس يِّ الَكبي ــادِّ ــَرِر الم ــِة، والضَّ الُمتنّوَع

الّتــي َتُقــضُّ َمضاِجــَع كثيريــَن، َوَتْســلُُب الَبْســَمَة َعــْن ِشــفاِه اآل�ِف 

الَبَشــِر، َوَتْحــِرُم اآل�فــاً اآخريــَن الَحيــاَة؛ لُِتَشــكَِّل َســْيفاً اآَخــَر ُمَســلَّطاً َعلــى 

نْســاِن؟  قــاِب، دوَن اأْن نـَـْدِرَي، َمتــى َتكــوُن الَمْرَكَبــُة َموئـِـَل راَحــٍة للاإِ الرِّ

ــِه؟  ــٍض لِحياتِ ــُه، اأْو َتْقوي ــٍل لَ ــَوَل َقْت ــى َتكــوُن ِمْع َوَمت

ــي  ــَرِة الّت ــوِد الَكبي ــَم الُجه ــطيُن، َوَرْغ ــا ِفَلْس ــها َوَطُنن ــي َيعيُش ــِة الّت ــروِف الَمْوضوِعيَّ ــى الظُّ ــِر اإِل   َوبِالنََّظ

ْحصــاءاِت ال�أخيــَرَة تُشــيُر اإِلــى اأنَّ ِمَئَتْيــِن َوواِحــداً  آَفــِة، َوَتْقليــِل َخســائِرها، اإلّ� اأنَّ ال�إِ تُْبــَذُل لُِمكاَفَحــِة هــِذِه ال�

َواأْرَبعيــَن ِفَلْســطينّياً َقــْد تُوفـّـوا ِخــلاَل العــاِم األَْفْيــِن َوِســتََّة َعَشــَر لِْلميــلاِد، نَتيَجــَة َعَشــَرِة اآل�ِف حــاِدِث َدْهــٍس، 

ــابَِقِة،  ــواِم الّس أْع ــِن ال� ــَرٍة َع ــاَدٍة َكبي ــواِرِعنا ِخــلاَل هــذا العــاِم، بِِزي ــْت َعلــى َش ــلاٍب، َوَقَع ــداٍم، اأو انِْق اأو اْصِط

ْســميَِّة. َوَخلََّفــْت اإِضاَفــًة لِذلـِـَك اآل�َف الَجْرحــى، َوِمئــاِت الُمعاقيــَن الَّذيــَن َيْحتاجــوَن اإِلــى  ْحصــاءاِت الرَّ َوْفــَق ال�إ

ــِد. أَم ــِة ال� ــٍة َطويَل ِرعاَي

ِعهــا، َواْزِديــاِد اأْعــداِد الَمْرَكبــاِت الَفْرديَّــِة    اإنَّ الّزيــاَدَة الُمطـّـِرَدَة فــي َعــَدِد الَمْرَكبــاِت فــي ِفَلْســطيَن َوَتَنوُّ

ٌر كاٍف فــي الِبَنــى التَّْحِتيَّــِة، الّتــي  َكالّدراجــاِت النّاِريَّــِة، لـَـْم ُيواِكْبــُه َتَطــوُّ

ــواِرِع، اأْو  أْســطوَل الَبــرِّيَّ الُمَتعاِظــَم َســواٌء بِالنّْســَبِة للشَّ َتســتقِبُل هــذا ال�

فريق التّ�أليف

ُرق�ِت الَمْوُت الُمَتَربُِّص َعلى الطُّ
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اأْهِليَِّتها: َصلاِحَيِتها.
ِحياَزِة: اْمِتلاِك.

الّسابَِلِة: الماّريَن.

نْســاُن ُهــَو الجانــي والّضحّيــُة  ــِة، َولَــْم ُيواِكْبــُه الْتــزاٌم بالثّقاَفــِة َوالَوْعــِي الُمروِريَّْيــِن، واأْصَبــَح ال�إِ أْرِصَفــِة الجانِِبيَّ ال�

ــَة  أْهليَّ ــِه ال� ــًة لُفْقدانِ ــا نَتيَج ــِه؛ اإِّم ــويِهِه، اأْو اإِعاَقِت ــِه، اأْو َتْش ــِه اأداًة لَِقْتِل ــْت َوســيَلُة راَحِت ــي اآٍن واحــٍد، َواأْصَبَح ف

ــْرَعِة  ــَبِب السُّ ــْيِر، اأْو بَِس ــا لِلسَّ ــَدِم َصلاِحَيِته ــِة، اأْو َع ــِتْخداِمِه لِْلَمْرَكَب ــوِء اْس ــَبِب س ــاَدِة، اأْو بَِس ــَة لِْلِقي القانونِيَّ

ــْيِر،  الّزائـِـَدِة، َوَطْيــِش َبْعــِض الّســائقيَن، َواْســِتْخداِمِهم للَهواتـِـِف النّّقالَــِة ِخــلاَل الِقيــاَدِة، َوَتجاُهِلِهــم لَِقوانيــِن السَّ

ــِة. ــِة َوالّداِخِليَّ َواإشــاراِت الُمــروِر الّتــي َتْضَمــُن انِْســيابّيًة َسِلَســًة اآِمنــًة للَمْرَكبــاِت َعلــى الّشــواِرِع الخاِرجّي

ــي  ــَي بالتّال ــَوِد، وِه ــَف الِْمْق ــُس َخْل ــي َتْجِل ــرى الّت ــريَحَة الُْكْب ــَي الّش ــباِب ه ــُة الشَّ ــت ِفئ ــا كانَ   َولَّم

ــاإِنَّ َمْســؤوليًَّة َعظيمــًة َتَقــُع  ــُر ِمْنهــا َكذلِــَك؛ َف أْكَب ُر ال� ــِة، والُمتضــرِّ الُمَتَســبُِّب ال�أكبــُر بِهــِذِه الَحــواِدِث الُمروريَّ

أْضــراِر النّاتَِجــِة َعْنهــا؛ اإِْذ َيِجــُب الِْتــزاُم ُســُبِل  َعلــى عاتـِـِق الّشــباِب فــي الَحــدِّ ِمــْن هــِذِه الَحــواِدِث، وَتقليــِل ال�

الِوقاَيــِة ِمــَن الَحــواِدِث َقْبــَل ُوقوِعهــا، َعَمــلاً بالِحْكَمــِة القائَِلــِة: )ِدْرَهــُم ِوقاَيــٍة َخْيــٌر ِمــْن ِقْنطــاِر ِعــلاٍج(، َول� 

ــاً،  ــِة ميكانيِكّي ــِة الَمْرَكَب ــْن َصلاِحَي ــِد ِم ــَن التّاأكُّ ــَك ِم ــبيِل ذل ــدَّ فــي َس ُب

ــليَمِة  ــِة السَّ ــْلاأْوراِق الثُّبوتِيَّ ــْيِر َعلــى الّشــواِرِع، َوِحياَزتِهــا لِ َواأْهِليَِّتهــا لِلسَّ

ــَد  ــِة، َبْع ــاَدِة الَمْرَكَب ــُه لِقي لُ ــاَزِة الّســائِِق لُِرْخَصــٍة تَُؤهِّ ــا، َوِحي ــَل ُركوبِه َقْب

ُخضوِعــِه لِلتّْدريــِب الُمناِســِب، َوَيْبقــى َعلــى الّســائِِق التّاأكُّــُد ِمــْن َوْضــِع 

ــزاُم  ــُه، َوُمراعــاُة ُظــروِف الطّريــِق، والِْت ــرُّكّاِب َمَع ــُه َولِل أمــاِن لَ ــِة ال� اأْحِزَم

ــلاَمَة  ــِرِه السَّ ــُه َولَِغْي ــُظ لَ ــي َتْحَف ــِة، الّت ــِة الُمروريَّ أنِْظَم ــِن َوال� ــى الَقواني ــاُظ َعل ْرشــاديَِّة، َوالِحف ــاِخصاِت ال�إ الّش

ــراً َدقيَقــًة اأْو َدقيَقَتْيــِن؛ َفَقــْد قيــَل: )اأْن َتْخَســَر َدقيَقــًة  أْســَرتِِه، َولـَـو ُمتاأخِّ أمــاَن، َوَتْضَمــُن لَــُه الَعــوَدَة الّســالَِمَة ل� َوال�

ــاِت  ــَل اأْخلاقّي ــائقيَن َتَمثُّ ــى الّس ــا اأنَّ َعل ــٍة(. َكم ــي َدقيَق ــَك ف ــَر َحياَت ــْن اأْن َتْخَس ــَك ِم ــٌر لَ ــَك، َخْي ــْن َحياتِ ِم

ــاً. ــُذ َغْصب ــاِرِع ُيْعطــى َول� ُيْؤَخ ــى الّش ــِة َعل أْولَويّ ــنٌّ َوَذْوٌق َواأْخــلاٌق، َوَحــقُّ ال� ــَي َف ــاَدِة، َفِه الِقي

أْســَرُة َكذلِــَك ِقْســطاً َكبيــراً َمــَن الَمْســؤولِيَِّة، ِمــْن ِخــلاِل َعــَدِم الّســماِح للاأْبنــاِء باْقِتنــاِء  ــُل ال�   َوَتتَحمَّ

ــْرَعِة الَمْســموِح بِهــا، َحتـّـى لَــو كانــوا  ــِة اأْو ِقياَدتِهــا، َوَعــَدِم الّســماِح لَُهــم بَِتجــاُوِز السُّ الَمْرَكبــاِت َغْيــِر القانونِيَّ

ــَرِطيَُّة،  ســاُت التّرَبويَّــُة، َوالِجهــاُت الشُّ ــُل الُمؤسَّ حاِصليــَن َعلــى التّراخيــِص الّلاِزَمــِة لِْلِقيــاَدِة. َكمــا َتَتَحمَّ

َمْســؤولِيََّة َرْفــِع الَوْعــِي الُمــروريِّ لَــدى الّســابَِلِة َوالّســائقيَن. َوَتْبقــى 

شــاَرُة اإِلــى َضــروَرِة َتْطبيــِق الَقوانيــِن َوالُعقوبــاِت الّراِدَعــِة ِمــَن الِجهــاِز  ال�إِ

ــِم  ــَتوى الَجرائِ ــى ُمْس ــا اإِل ــٌر ِمْنه ــى َكثي ــي َيْرق ــواِدِث، الّت ــِذِه الَح ــبِّبيَن بِه ــَن، والُمَتَس ــقِّ الُمخالِفي ــيِّ بَِح الَقضائِ
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ــِد  ــُكلِّ الَْقواِع ــِتْخفاِف بِ ــى ال�ْس ــُه َعل ــُه َطْيُش أَدَب، وَحَمَل ــاَب، اأســاَء ال� ــَن الِعق ــْن اأِم ــَك اأنَّ َم ــَدِة؛ ذل الُمَتَعمَّ

أْخلاِقيَّــِة، وال�ْجِتماِعيَّــِة، َوالقانونِيَّــِة. َوالّضوابِــِط ال�

ٍر، واأْقــَدُس ِمــْن اأْن ُيْســتهاَن بِهــا؛ ذلـِـَك اأنَّ َمــْن َخَلــَق    اإِنَّ الَحيــاَة اأْغلــى ِمــْن اأْن تُْهــَدَر فــي لَْحَظــِة َتَهــوُّ

ــيٍّ  ــاٍء َوَطِن ــَة بِن ــا اآلَ ــْظ َعَلْيهــا، َولَْتُكــْن َمْرَكباتُن ــْن اإِْزهاِقهــا، َفْلُنحاِف ــِه ِم ــَوَن َعَلْي ــِة اأْه ــْدَم الَكْعَب ــَل َه ــّروَح، َجَع ال

ــاِن. ــِم َوالِحْرم ألَ ــْزِن َوال� ــاِف الُح ــى ِضف ــاِن ل� اإِل أم ــاِطئ ال� ــى ش ــا اإِل ، َتْحِملُن ــانِيٍّ َواإِنْس

الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:
حيَحِة فيما َياأْتي:- ١ حيَحِة َواإشاَرَة )x( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ جاَبِة الصَّ ( اأماَم ال�إِ  نََضُع اإشاَرَة )

) أْولَويَِّة َعلى الّشاِرِع ُيْعطى َوُيْؤَخُذ بِشروٍط.           )  اأ ـ  َحقُّ ال�

ُل الّسائَِق لِقياَدِة الَمْرَكَبِة دوَن َتْدريٍب.      )     (ب-   ُرْخَصُة الِقياَدِة تَُؤهِّ

شاراِت الُمروريَِّة َيْضَمُن لََك قياَدًة اآِمَنًة.       )     (ج-   ال�لتزاُم بِال�إ

أماِن داِخَل الُمُدِن، َفالّسياَقُة اآِمَنٌة.       )     (د-  ل� حاَجَة لَِوْضِع ِحزاِم ال�

نْساُن في َسْعِيِه الُمْسَتِمرِّ لَِتْطويِر َوسائِِل النَّْقِل َوالُمواَصلاِت؟- ٢  َعلاَم َركََّز ال�إ

 ما الَّذي َيُقضُّ َمضاِجَع ملاييِن النّاِس َوَيْسلُُبُهم الَبْسَمَة؟- ٣

َلًة؟- ٤ نْساُن ِمْن َمْرَكَبِتِه واَحَة اْسِتْجماٍم ُمَتَنقِّ  َكْيَف َجَعَل ال�إِ

 َكْم َشْخصاً تُُوفّي في ِفَلسطيَن ِخلاَل العاِم ٢٠١٦م بَِسَبِب َحواِدِث الُمروِر؟- ٥

ُل َمْسؤولِيََّة زياَدِة الَوْعِي الُمروريِّ ِعْنَد الّسائقيَن َوالّسابَِلِة؟- ٦  ما الِجهاُت الّتي َتَتَحمَّ

، نَُبيُِّنها.- 7 ُة ُسُبٍل لِْلِوقاَيِة ِمَن الَحواِدِث َقْبَل وقوِعها َوَرَدْت في النَّصِّ  ُهناَك ِعدَّ

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:
نْساِن، َواأْحياناً َتكوُن ِمْعَوَل َقْتٍل لَُه، نُناِقُش هذِه الِعباَرَة.١-   َتكوُن الَمْرَكَبُة َمْوئَِل راَحٍة لِلاإ

ُح ذلَِك.٢-  ِحيََّة، نَُوضِّ نْساُن هو الجاني في َحواِدِث الُمروِر، َوغالِباً َيكوُن هو الضَّ  ال�إِ

َرِة، نَْقَتِرُح َبْعَض الُحلوِل. ٣-   َعلى عاتِِق الّشباِب اإيجاُد الُحلوِل الُمناِسَبِة لَِحواِدِث الُمروِر الُمَتَكرِّ

نْساِن الُمْسِلِم.٤-  آتَِيَة: َهدُم الَكعَبِة اأْهَوُن َعلى اللِّه -َتعالى- ِمْن اإِْزهاِق روِح ال�إِ  نَُعلُِّل الِعباَرَة ال�
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قاِب.٥-  ُح َجماَل التَّْصويِر في الِعباَرِة: َوَتحِرُم اآل�فاً اآخريَن الَحياَة لُِتشكَِّل َسْيفاً اآخَر ُمَسلَّطاً َعلى الرِّ  نُوضِّ

آتيِة:٦-   نَْشَرُح َدل�لََة الِعباراِت ال�

اأ ـ  ِدْرَهُم ِوقاَيٍة َخْيٌر ِمْن ِقْنطاِر ِعلاٍج.

القياَدُة َفنٌّ َوَذْوٌق َواأْخلاٌق.ب- 

اأْن َتْخَسَر َدقيَقًة ِمْن َحياتَِك، َخْيٌر لََك ِمْن اأْن َتْخَسَر َحياَتَك في َدقيَقٍة. ج- 

أَدَب. د-  َمْن اأِمَن الِعقاَب، اأساَء ال�

الَقواِعــــُد

أمــاِن  ــْعِي لَِتْوفيــِر ُســُبِل الّراَحــِة َوال� ِرِه الَحضــاِريِّ َعلــى السَّ نْســاُن َعْبــَر َمســيَرِة َتَطــوُّ َداأَب ال�إ   

ــَت َوالمــاَل  ــَر الَوْق ــِه؛ لُِيَوفِّ ــُه، َواأْســَهَب فــي َبْحِث ــَل َعْقَل فــي َوســائِل النَّقــِل َوالُمواَصــلاِت؛ َفاأْعَم

ــِركاِت فــي َســبيِل َتْحديِثهــا، َفانَْفَتَحــْت اأماَمهــا اآفــاٌق  َوِل َوالشَّ ــدُّ ــُض ال ــَد، َوَتناَفَســْت َبْع َوالُجْه

نْســاُن اأْكَثــَر فــي َوســيَلِة النَّْقــِل الّتــي  ُد َيْومــاً َبْعــَد َيــْوٍم، َواْرتــاَح ال�إ ْبداعــاِت، َتَتَجــدَّ َجديــَدٌة ِمــَن ال�إ

ــِة الّتــي َجَعَلــْت ِمــَن  ــًة َبْعــَد َتْزويِدهــا بُمبَتَكــراِت التِّْكنولوجيــا، َوَمظاهــِر الّرفاِهَي َيْســَتِقلُّها، خاصَّ

ــًة. َل ــِة واَحــَة اْســِتْجماٍم ُمَتَنقِّ الَمْرَكَب

الِفْعُل الَمزيُد الثّلاثيُّ

َنْقَراأ:

َنَت�أمَُّل:
َجميـِع  فـي  ُر  َتَتَكـرَّ اأْصِليَّـٍة،  اأْحـُرٍف  َثلاَثـِة  ِمـْن  ٌن  ُمَكـوَّ  ، ثُلاثـيٌّ ٌد  ُمَجـرَّ هـو  )َداأَب(  الِفْعـُل   -

( جاَءْت َبْعُض  َر، ناَفـَس، انَْفَتـَح، اْرتاَح، اْسـَتَقلَّ أْفعـاَل )اأْعَمـَل، اأْسـَهَب، َوفَـّ َتصاريِفـِه. لكـنَّ ال�

اأْحُرِفِهـا زائِـَدًة، مـا َجَعَلهـا َتْكَتِسـُب َمعانـَي َجديـَدًة. وُيَسـّمى كُلُّ ِفْعـٍل ِمْنها ِفْعـلاً ثُلاثّياً َمزيداً.

ياَدِة َونَوِعها: ْفنا اإِلى اأحُرِف الزِّ آتي لََتعرَّ ْلنا الَجْدَوَل ال� - َولَو َتاأمَّ

ــي ١-  ــاِت ف ــائِقي الَمْرَكب ــِة لِس ْرشــاداِت الُمْقَتَرَح ــِط َوال�إِ وابِ ــَن الضَّ ــًة ِم ــُب َمْجموَع  نَْكُت

ــا.  ــزاِم بِه ــم بِال�لِْت ــا، َونَْنَصُحُه َبَلِدن

ــُح لَُهــم َطريَقــَة الُعبــوِر ٢-  ْرشــاداِت لَِطَلَبِتنــا، تَُوضِّ ــُم ل�ِفَتــًة فيهــا َمْجموَعــٌة ِمــَن ال�إِ  نَُصمِّ

حيــِح َمــَع الطَّريــِق َوالَمْرَكبــاِت.  آِمــِن، والتَّعاُمــِل الصَّ ال�

نش�ط�ن
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َنْسَتْنِتُج:

ِدِه َحْرٌف اأْو اأْكَثُر.	  : هو الِفْعُل الثُّلاثيُّ الَّذي َقد زيَد َعلى ُمَجرَّ الِفْعُل الَمزيُد الثّلاثيُّ

 	: ِد الثّلاثيِّ ُيْمِكُن اأْن ُيزاَد َعلى اأْحُرِف الُمَجرَّ

َحْرٌف واِحٌد، مثل: اأْكَرَم، َعلََّم، راَجَع.١- 

م، انَْكَسَر، انَْتَقَل، َتشاَرَك.٢-  حرفاِن، مثل: اْصَفرَّ، َتَقدَّ

َثلاَثُة اأْحُرٍف، مثل: اْسَتْغَفَر، اْعَشْوَشَب. ٣- 

ألْفــاِظ. َفالِفْعــُل 	  ِد تُْكِســُبُه معانــَي جديــَدًة، َوتُتيــُح مجــال�ً اأْوَســَع لَِتْوظيــِف ال� الزيــاَدُة َعلــى الِفْعــِل الُمَجــرَّ

ــُف َعــْن  ــَر( َيْخَتِل ــُل )َغَف ــِر بِالَجْهــِل. َوالِفْع ــُدلُّ َعلــى التَّظاُه ــُف َعــْن َتجاَهــَل، الَّــذي َي )َجِهــَل( َيْخَتِل

اْســَتْغَفَر، الَّــذي َيــُدلُّ َعلــى الطََّلــِب.

َنوُْع الّزي�َدِةاأْحُرُف الّزي�َدِةالِفْعُل الُمَجرَُّدالِفْعُل الَمزيُد 

َمزيٌد بَِحْرٍفالتَّْضعيُف )َتْكراُر َعْيِن الِفْعِل( َوَفَرَوفََّر

َمزيٌد بَِحْرٍفالَهْمَزُة َعِمَل، َسَهَب اأْعَمَل، اأْسَهَب 

ألُِفنََفَس نافس َمزيٌد بَِحْرٍفال�

انَْفَتَح 

اْرتاَح

َفَتَح

راَح

 الَهْمَزُة َوالنّوُن

الَهْمَزُة َوالتّاُء

َمزيٌد بَِحْرَفْيِن

َمزيٌد بَِحْرَفْيِن

َمزيٌد بَِثلاَثِة اأْحُرٍفالَهْمَزُة َوالّسيُن والتّاُءَقَلَلاْسَتَقلَّ 

ــِة  ــِن، اأْو بَِثلاَث ــٍد اأْو بَِحْرفْي ــْرٍف واِح ــْد َتكــوُن بَِح ِد َق ــرَّ ــيِّ الُمَج ــِل الثُّلاث ــى الِفْع ــاَدَة َعل ــُظ اأنَّ الّزي - نُلاِح

ــِطِه. ــي َوَس ــِل، اأْو ف ــي اأّوِل الِفْع ــْد َتكــوُن ف ــاَدَة َق ــُرٍف. َواأنَّ الّزي اأْح
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نُْكِمُل الَفراَغ، في الَجْدَوِل ال�آتي:

َلاأْفَعَلالِفْعُل َلاْفَتَعَلفاَعَلَفعَّ اْسَتْفَعَلانَْفَعَلَتَفعَّ

َقَطَع

َقَسَم

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريب�ٌت

التَّْدريُب الث�ني: 

آتَِيِة: نَِة ال� َدَة ِمَن الَمزيَدِة في الَْكِلماِت الُْمَلوَّ أْفعاَل الُمَجرَّ نَُمّيُز ال�

َر َعِن الَمْوِعِد. ١-   َحَزَم اأْمِتَعَتُه، َوَرَكَض تُجاَه الحاِفَلِة، لََعلَُّه َيْلَتِحُق بِها، َفَقْد َتاأخَّ

ُحُب في الَفضاِء، ثُمَّ َهَطَل َمَطٌر َغزيٌر، َواْشَتدَّ الَبْرُد.٢-   َهبَّْت رياٌح َشديَدٌة، َوَتراَكَمِت السُّ

ِد ٣-  أْخباِر َمْن لَْم تَُزوِّ أيّاُم ما كُْنَت جاِهلاً      َوَياأْتيَك بِال�  َسُتْبدي لََك ال�

 )طرفة بن العبد(

ْملاُء ال�إِ

َطِة ُمراَجَعُة الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ

ــُدَن ِفَلســطيَن  َنْقَراأ: ــزوَر ُم ــُل اأْن َت ــِة، َوهــَي َتاأُْم ْحَل ــِر الرِّ ــِه فــي اأْم َســاألَْت َرَغــُد والَِدهــا َعــْن َراأْيِ  

الّســاِحِليََّة )يافــا، َوَحْيفــا، وَعــكّا(. َفُرْؤَيــُة الَمْدَرَســِة َوِرســالَُتها اأْن نَْعــِرَف َوَطَننــا، َونَِعــَي ُمحيَطنــا، 

َوالُمَعلَِّمــُة الَمْســُؤولَُة َشــَرَحْت لَُهــنَّ َخــطَّ َســْيِرها، َوالحاِفَلــُة َســَتْنَطِلُق ِمــْن َجنــوِب ِفَلْســطيَن اإِلــى 

ــِة.  ْحَل ــداً لِلرِّ ــْزَن َجّي ــْد َتَجهَّ ــاُت َق ــٌة، َوالطالِب ــٌة داِفَئ ــائَِدُة َربيعيَّ ــواُء الّس أْج ــمالِها، َوال� َش

الَكِلمــاُت )َســاأَل، َراأْي، َتاأُْمــُل، ُرْؤَيــُة، الَمْســُؤولَُة، الّســائَِدُة، داِفَئــٌة( َتْحَتــوي َهْمــَزًة 	 َنَت�أمَُّل:

ــرٍة.  ــى نَْب ــى واٍو اأْو َعل ــٍف اأْو َعل ــى األِ ــْت َعل ــَطًة، كُِتَب ُمَتوسِّ

 )َســاأَل( جــاَءِت الَهْمــَزُة فيهــا َمْفتوَحــًة ومــا َقْبَلهــا َمْفتــوٌح، َوفــي )َراأْي( جــاَءْت ســاِكَنًة 	 

ــوٌح، َوالَْفْتحــُة  ــا َقْبَلهــا َمْفت ــُل( جــاَءْت اأْيضــاً ســاِكَنًة َوم ــي )َتاأُْم ــوٌح، َوف ــا َقْبَلهــا َمْفت وم
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نُبّيُن َسَبَب كتاَبِة الَهْمَزِة فيما َتْحَتُه ُخطوٌط َعلى هذِه الصوَرِة:

أْحزاِب، َوَقْد اأْسَلَم َيْوَم الَفْتِح.١-  كاَن اأبو ُسْفياَن ِمْن ساداِت قَُرْيٍش في الجاِهليَِّة، َوَراأْساً ِمْن ُرؤوِس ال�

أْجزاَء الَحَسَنَة ُحْسناً.٢-  َيْنَبغي للاأْشكاِل اأْن تَُنظََّم، َوللاأْشباِه اأْن تَُؤلََّف؛ َفاإِنَّ التَّاأْليَف َيزيُد ال�

 -٣
 )عنترة بن شداد(

أْدَهِم                             ماُح َكاأنَّها   اأْشطاُن بِْئٍر في لَباِن ال� َيْدعوَن َعْنَتَر والرِّ

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريب�ٌت

َنْسَتْنِتُج:

ِة الَحــَركاِت، َوذلـِـَك بِالنََّظــِر اإِلــى َحَرَكــِة الَهْمــَزِة َوَحَرَكــِة مــا َقْبَلهــا؛ ١-  ــَطُة َوْفــَق قُــوَّ تُْكَتــُب الَهْمــَزُة الُمَتوسِّ

ــا  ــَركاِت، َتليه ــوى الَح ــا اأْق ــُف اأنَّه ــَرُة تَُصنَّ ــوى؛ َفالَكْس أْق ــِة ال� ــٍب لِلَحرَك ــْرٍف ُمناِس ــى َح ــُب َعل َفُتْكَت

ــكوُن.  ــمَّ الَفْتَحــُة، َواأْضَعُفهــا السُّ ــُة، ثُ مَّ الضَّ

أنَّهــا َمفتوَحــٌة، ٢-  تُعاَمــُل اليــاُء ُمعاَمَلــَة الَكْســَرِة فــي الَكِلَمــِة، َفَكِلَمــُة )بيَئــة( تُْكَتــُب َهْمَزتُهــا َعلــى نَْبــَرٍة؛ ل�

. ومــا َقْبَلهــا يــاُء َمــدٍّ

ــْطِر، ٣-  ــَطُة َمْفتوَحــًة، َوَمْســبوَقًة بِاألـِـٍف ســاِكَنٍة اأْو واٍو ســاِكَنٍة، تُْكَتــُب َعلــى السَّ اإِذا كانْــِت الَهْمــَزُة الُمَتوسِّ

مثــل: تســاَءل، قــراَءٌة، َضــْوَءُه.

ألِــُف. ــكوِن، َوُيناِســُبها اْل� اأْقــوى ِمــن السُّ

 )ُرْؤَيــة( جــاَءت الَهْمــَزُة ســاكنًة ومــا َقْبَلهــا َمْضمــوٌم، َوفــي )َمْســُؤولَة( جــاَءْت َمْضموَمــًة 	 

ــكوِن َوُيناِســُبها الْــواُو. ــُة اأْقــوى ِمــَن السُّ مَّ ومــا َقْبَلهــا ســاِكٌن، َوالضَّ

ــة( 	  ــي )الّداِفَئ ــدٍّ ســاِكٌن، وف ــْرُف َم ــا َقْبَلهــا َح ــَزُة َمْكســورًة وم ــائَِدة( جــاءِت الَهْم  )الّس

ــَرُة. ــُبها النَّْب ــَركاِت َوُيناِس ــوى الَح ــَرُة اأْق ــا َمْكســوٌر، َوالَكْس ــا َقْبَله ــًة وَم جــاَءْت َمْفتوَح

التَّْدريُب الث�ني: 

آتيِة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائنا:  أْفعاِل ال� نَُوظُِّف ُمضاِرَع ال�

َر، َداأَب، اْرَتاأى، َتثاَءَب.  اأخَّ
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التَّْعبيُر:

ِع َثقافاتِِهــم َوَمشــاِربهم الِفْكِريـّـِة، َوَتفــاوِت قُُدراتِِهــم  َتْخَتِلــُف اأســاليُب الُكتـّـاِب فــي الِكتاَبــِة؛ َتَبعــاً لِتنــوُّ  

أْســلوبّيِة  ، َوَمــَع ذلـِـَك َفــلا ُبــدَّ ِمــْن اأُســٍس َبســيَطٍة، َوَحــدٍّ اأْدنــى ِمــَن الَخصائـِـِص ال� فــي التَّْعبيــِر َوالتَّْصويــِر الَفنِّــيِّ

ِة بَِغــَرِض التّاأْثيــِر،  ْفهــاِم، َوالُقــوَّ -َفــلا تَُعــّد كُلُّ ِكتاَبــٍة َمقالَــًة- َبــْل ل� ُبــدَّ ِمــن اْعِتمــاِد اأْســلوِب الوضــوِح بَِغــَرِض ال�إ

ْرشــاداِت ِمــْن َحْيــُث: اللّغــُة،  ْمتــاِع، َولَِتحقيــِق ذلـِـَك ل� ُبــدَّ ِمــن اتّبــاِع َمْجموَعــٍة ِمــَن ال�إ َوالَجمــاِل بَِغــَرِض ال�إ

آتــي:  َوالِفْكــَرُة، َوالعاِطَفــُة، َوذلِــَك َعلــى النَّْحــِو ال�

١- ِمْن َحْيُث اللَّغُة:

َيْختاُر الكاتُِب الَكلماِت الُمناِسَبَة، ُمراِعياً ما َياأْتي:  

ــى  ــؤّدي اإل ــِب ي ــِق فــي المــكاِن الُمناِســِب، وَتْحديُدهــا فــي التّراكي ــى الّدقي ــَة ذاَت المعن اأ ـ  َيســتعمُل الَكِلَم

أْخــرى. ــِن ال� ــٌة َع ــٌة ُمْختلَف ــَق، فــكلُّ كلمــٍة لهــا َدل�ل ــُل: لََمــَح، َونََظــَر، َوَحْمَل ُوضوِحهــا، ِمْث

أْشــياُء، ِمْثــَل: الَحــرِّ َوالَقــرِّ، النـّـوِر ب-  ُيَوظِّــُف الطّبــاَق؛ مــا َيزيــُد الَمْعنــى وضوحــاً، وَقــْد قيــَل: بِِضّدهــا َتَتمّيــُز ال�

يَّــِة َوالُعبوِديَِّة.  والظَّــلاِم، الُحرِّ

ــُظ َعلــى الَوْحــَدِة ج-  ــي تُحاِف ــِط الّت ــَؤّدي الَمْعنــى، َوَيْســَتْخِدُم اأَدواِت الّرْب ــي تُ ــَرَة الّت َيْســَتْخِدُم الُجَمــَل الَقصي

ــِة بيــَن اأجــزاِء الِفْقــرِة الواحــَدِة. الُعْضويّ

ــٌص فــي َحْقــِل الطـّـبِّ د-  روريَّــِة: َفَبــَدل�ً ِمــْن اأْن َيقــوَل: ُهــَو الطَّبيــُب ُمَتخصِّ َيَتَخلَّــُص ِمــَن الَكِلمــاِت َغْيــِر الضَّ

ــْرعّي. صــاً فــي الطـّـبِّ الشَّ ــرعّي الِجنائــّي، َتِجــُدُه َيقــوُل: ُيَعــدُّ الطَّبيــُب ُمَتَخصِّ الشَّ

ل� َيْلَجــاأ اإِلــى الَمْبنــّي للَمْجهــوِل اإِلّ� اإِذا كاَن الفاِعــُل َمْجهــول�ً، اأْو اإِذا لَــْم نَُكــْن نَْعَلُمــُه، َفــلا َيقــوُل: ُجــِرَح هـ- 

ــِة  ــُة ُشــّباٍن ِمــْن َمديَن ــْل َيقــوُل: ُجــِرَح َثلاَث ــلاِل، َب ــِل قــواِت ال�ْحِت ــَس ِمــْن ِقَب ــِة ناُبلُ ــُة ُشــّباٍن ِمــْن َمديَن َثلاَث

ناُبلُــَس، اأْو َجَرَحــْت قــّواُت ال�ْحتــلاِل َثلاثــَة ُشــّباٍن ِمــْن َمديَنــِة ناُبلــَس.

أْســماِء الّتــي ُيْمِكــُن اْســتْخداُم الّضمائــِر َبــَدل�ً ِمْنهــا، َفَبــَدل�ً ِمــْن اأْن َيقــوَل: عــاَث الُجنــوُد و-  َيَتَجنـّـُب َتْكــراَر ال�

ــِزِل َفســاداً،  ــِزِل، َيقــوُل: عــاَث الُجنــوُد فــي الَمْن ــَرشِّ الغــاِز فــي الَمْن ــِزِل َفســاداً، َوقــاَم الُجنــوُد بِ فــي المْن
َوقامــوا بـِـَرشِّ الغــاِز فيــِه.

الَخص�ئُص الفنّّيُة للَمق�َلِة
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ئيَســِة )الُمْبَتــَداأ َوالَخَبــُر، الِفْعــُل َوالفاِعــُل، كاَن َواْســُمها َوَخَبُرها...اإلَــخ(، ز-  ل� َيْفِصــُل َبْيــَن اأْركاِن الُجَمــِل الرَّ
َفــلا َيقــوُل: كاَن الّلاِعبــوَن الَّذيــَن اْســَتَحّقوا اأْن ُيشــاِركوا فــي الُمبــاراِة النّهائيَّــِة الّتــي اأْجرَيــْت َبْعــَد َتاأْجيِلهــا 
ــِة،  َثــلاَث َمــّراٍت ُمْســَتعّديَن لَهــا َجّيــداً. َبــْل َيقــوُل: اْســَتَحقَّ الّلاِعبــوَن اأْن ُيشــاِركوا فــي الُمبــاراِة النِّهائِيَّ

الَّتــي اأْجِرَيــْت َبْعــَد َتاأْجيِلهــا َثــلاَث َمــّراٍت، َوكانــوا ُمْســَتِعّديَن لَهــا َجّيــداً.

٢- ِمْن َحْيُث الِفْكَرُة:

َتــدوُر الَمقالَــُة َحــْوَل ِفْكــرٍة َرئيَســٍة واِحــَدٍة، َيْســَتِمدُّ الكاتـِـُب َعناِصَرهــا ِمــْن خْبراتـِـِه َوَتجاربـِـِه َوثقاَفِتــِه،   

ــَرُة  ــُد الِفْك ــا الَبْحــُث الِعْلمــّي. َوَتْعَتِم ــِة، الَّتــي َمجالُه ــَدِة الَعميَق ــَرِة الُمَعّق ــِن الِفْك ــُد َع ــْهٍل، َوَيْبَتِع ــلوٍب َس بِاأْس

أْفــكاِر الّداِعَمــِة الَّتــي ُيَوظُِّفهــا الكاتـِـُب لِِخْدَمــِة وْجَهــِة نََظــِرِه َحــْوَل َمْوضــوِع  ئيَســُة لِْلَمقالَــِة َعلــى َعــَدٍد ِمــَن ال� الرَّ

ــِه َواأْهــداِف ِكتاَبِتهــا. َمقالَِت

3- ِمْن حيُث الع�ِطَفُة: 

تَُشــكُِّل العاِطَفــُة ُعْنُصــراً اأساِســّياً فــي الَمقالَــِة الّذاتِيَّــِة، بِمــا فيهــا ِمــْن اأحاســيَس َوَمشــاِعَر واآراٍء   

ــٍة، اأّمــا الَمقالَــُة الَمْوضوعّيــُة َفَتــكاُد َتْخلــو ِمــَن العاِطَفــِة، اإِْذ َتْخَتفــي فيهــا ذاتِيَّــُة الكاتـِـِب اإِلــى َحــدٍّ َكبيــٍر،  خاصَّ

الِعْلِميَّــَة. الَمقالَــَة  َوُخصوصــاً 
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: َبْيَن َيَدي النَّصِّ
، ُولـِـَد عــاَم ١9٢٠م فــي َبلــَدِة اأريحــا َشــماَل ســوِريا.  َعْبــُد الرَّْحمــن َراأَْفــت الباشــا اأديــٌب ســوريٌّ  

ِة جاِمعــاٍت فــي ِمْصــَر َوســوِريا، َوَقــْد َشــِغَل َمنِصــَب َرئيــِس ِقْســم ِالَبلاَغــِة والنَّقــِد  َعِمــَل اأْســتاذاً فــي ِعــدَّ

ْســلاِميَِّة  ــد بِن ُســعود ال�إ ســلاِمّي، َوكاَن ُعْضــواً فــي الَمجِلــس الِعلمــّي فــي جاِمَعــِة ُمَحمَّ أَدِب ال�إ وَمنهــِج ال�

ــَي عــام  ــَن، تُُوفِّ ــاِة التّابِعي ــْن َحي ــِة، وُصــَوٌر ِم حاَب ــاِة الصَّ ــْن َحي ــِه: ُصــَوٌر ِم ــَهِر كُُتِب ــْن اأْش ــاأتِها. ِم ــُذ نَْش ُمْن

ــا. ــي تُركي ١98٦م ف

َوالنَّــصُّ الَّــذي َبْيــَن اأيدينــا َيْعــِرُض ِقّصــَة ُمعانــاِة اأمِّ الُمؤِمنيــَن َرْمَلــَة بِْنــِت اأبــي ُســفياَن -َرِضــَي اللـّـُه    

ــِر، َكمــا َيْكــَرُه الَمــْرُء اأْن  ــَرت اللّــَه َوَرســولَُه َعلــى مــا ِســواُهما، َوَكِرَهــت اأْن َتعــوَد للُكْف ــي اآَث َعْنهــا- الّت

ــاِر. ُيقــَذَف فــي النّ

4 الَوْحَدُة
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مــا كاَن َيْخُطــُر بِبــاِل اأبــي ُســفياَن بــِن َحــْرٍب، اأنَّ فــي ُوْســِع اأَحــٍد ِمــْن قَُريــٍش اأْن َيْخــُرَج َعلــى ُســلطانِِه،    

ــَول�ِء. ــُه بال ــُن لَ ــذي َتدي ــَة الُمطــاُع، َوَزعيُمهــا الَّ ــّيُد َمكَّ ــَو َس ــال؛ َفُه ــٍر ذي ب ــي اأْم ــُه ف اأْو ُيخالَِف

ْعــَم، َوذلـِـَك حيــَن َكَفــَرْت باآلَِهــِة اأبيهــا، َواآَمَنــْت ِهــَي  َدْت هــذا الزَّ لِكــنَّ اْبَنَتــُه َرْمَلــَة الُمكنـّـاَة بــاأمِّ َحبيَبــَة، قــْد َبــدَّ

ــٍد بــِن َعبــِد اللـّـِه. ــِه ُمَحمَّ قــْت بِِرســالَِة نَِبيِّ َوَزْوُجهــا ُعَبيــُد اللـّـِه بــُن َجحــٍش باللـّـِه َوْحــَدُه ل� َشــريَك لَــُه، َوَصدَّ

ــِن  ــِه َودي ــى ديِن ــُه َوَزوَجهــا اإِل ــُردَّ ابَنَت ــاأٍْس اأْن َي ــْن َســْطَوٍة َوَب ــَي ِم ــُكلِّ مــا اأوتِ ــو ُســفياَن بِ ــْد حــاَوَل اأب َوَق   

يمــاَن الَّــذي َرَســَخ فــي َقْلــِب َرْمَلــَة كاَن اأعَمــَق ِمــْن اأْن َتقَتِلَعــُه اأعاصيــُر اأبــي ُســفياَن،  أنَّ ال�إ اآبائـِـِه، َفلــْم ُيفِلــْح؛ ل�

ــُه. ــه َغَضُب ــْن اأْن ُيَزعِزَع ــَت ِم َواأثَب

َرمَلــَة  َعلــى  ُســفياَن ســاِخٌط  اأبــا  اأنَّ  قَُريــٌش  َوَجــَدْت  َولَّمــا    

ــُق َعَلْيِهمــا الِخنــاَق، َوَجَعَلْت  َوَزوِجهــا اجَتــَراأْت َعَلْيِهمــا، َوَطِفَقــْت تَُضيِّ

رهــاِق، َحتّــى باتــا ل� ُيطيقــاِن الَحيــاَة فــي َمكَّــَة. تُْرِهُقُهمــا اأَشــدَّ ال�إِ

ــُة  ــْت َرْمَل ــواُت اللّــِه وَســلاُمُه َعَليــِه- لِلُمْســِلميَن بالِهْجــَرِة اإِلــى الَحَبَشــِة، كانَ َولَّمــا اأِذَن الرَّســوُل -َصَل   

غيــَرُة َحبيَبــُة، َوزوُجهــا ُعبيــُد اللّــِه بــُن َجْحــٍش، فــي َطليَعــِة الُمهاِجريــَن اإِلــى  بْنــُت اأبــي ُســفياَن َوِطفَلُتهــا الصَّ

يمانِِهــْم. اللّــِه بِديِنِهــْم، الفاّريــَن اإِلــى ِحمــى النّجاِشــيِّ باإ

أيـّـاَم َصَفــْت لَهــا َبْعــَد طــوِل  َحِســَبْت اأمُّ َحبيَبــَة َبْعــَد ذلــَك اأنَّ ال�   

ــى  ــا اإل ــْد اأْفَضــْت بِه آل�ِم َق ــِق ال� ــي َطري ــاقَّة ف ــوٍس، َواأنَّ ِرْحَلَتهــا الّش ُعب

أمــان، اإْذ لَــْم َتُكــْن َتعَلــُم مــا َخبَّاأْتــُه لَهــا الَمقاديــُر، َفَلقــْد شــاَء  واَحــِة ال�

ــياً َتطيــُش  ــاً قاِس ــَة امِتحان ــُه- اأْن َيْمَتِحــَن اأمَّ َحبيَب ــُه -تباَرَكــْت ِحْكَمُت اللّ

فيــِه ُعقــوُل الرِّجــاِل َذوي ال�أحــلاِم، َوَتَتَضْعَضــُع اأماَمــُه ُعقــوُل َذوي 

ــُع علــى  ــَرًة َتَتَربَّ ــِر ظاِف ــلاِء الَكبي ــْن ذلــَك ال�بِت أفهــاِم، َواأْن ُيخِرَجهــا ِم ال�

ــِة النَّجــاِح. ِقمَّ

ــا  ــَراأْت فيم ــا، َف ــى َمْضَجِعه ــَة اإِل ــٍة اأَوْت اأمُّ َحبيَب ــي ذاِت لَيَل َفف   

ــيٍّ  ــُط فــي َبْحــٍر لُجِّ َيــراُه النّائـِـُم اأنَّ َزْوَجهــا ُعبْيــَد اللـّـِه بــَن َجْحــٍش َيَتَخبَّ

َغِشــَيتُه ُظلُمــاٌت َبعُضهــا َفــْوَق َبعــٍض، َوُهــَو فــي اأســَواأِ حــاٍل.

اأْت َعليِهما.  اجَتَراأْت َعليِهما: َتَجرَّ

اأفَضْت اإِلى: َخلَُصْت 

وانتَهت اإِلى.

تَتَضعَضُع: َتْضُعُف.

: َعميٍق. يٍّ  لُجِّ

َعْبُد الرَّْحمن َراأَْفت الب�ش�
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أَحــٍد َغيــِرِه َشــيئاً ِمّمــا َراأْت، لكــنَّ ُرْؤياهــا مــا  َفَهبَّــْت ِمــْن نَوِمهــا َمْذعــوَرًة ُمضَطِرَبــًة، َولـَـْم َتَشــاأْ اأْن َتذكُــَر لَــُه اأْو ل�

َقــْت، اإْذ لــْم َينَقــِض َيــْوُم تِلــَك اللَّيَلــِة الَمشــؤوَمِة َحتّــى كاَن ُعَبيــُد اللـّـِه بــُن َجْحــٍش، َقــْد اْرَتــدَّ  لَِبَثــْت اأْن َتَحقَّ

اأَكبَّ َعلى: اْعتاَد ال�ْرتياَد. َعــْن ديِنــِه، ثـُـمَّ اأَكــبَّ َعلــى حانــاِت الَخّماريــَن، َوقــْد َخيََّرهــا َبيــَن اأمَريــِن 

. ّمــا اأْن تَُطلَّــَق، واإِّمــا اأْن َتْرَتــدَّ اأحلاُهمــا ُمــرٌّ: فاإِ

تـِـِه اإلّ�  تُهــا ِمــْن َزوِجهــا الَّــذي لَــم َيِعــْش َبعــَد ِردَّ لـَـْم َيُطــِل انِتظــاُر اأمّ َحبيَبــَة َكثيــراً، َفمــا اأْن انَقَضــْت ِعدَّ   

ُمرُّديَّــِة الُخْضــِر َفــْوَق َبيِتهــا الَمحــزوِن َعلــى  قليــلاً َحتـّـى اأتاهــا الَفــَرُج، لََقــْد جاَءهــا الّســعُد ُيرفــِرُف باأجِنَحِتــِه الزُّ

ــِر ميعــاٍد. َغي

نا: َوّضاء، ُمنير ِض السَّ ُمفضَّ

َطْلِق الُمَحّيا: باسِم الَوْجِه.

ــِك، َفَوكّلــي  ــُه َعلْي ــَد لَ ّــُه َبَعــَث اإِليــِه كتابــاً فيــِه اأْن َيعِق ــِك لََنفِســِه، واإِن ــِك: اإِّن ُمَحّمــداً َرســوَل اللّــِه قــْد َخَطَب لَ

َعنــِك َمــْن َتشــائيَن.

اســَتطاَرْت اأمُّ َحبيَبــَة َفَرحــاً، َوَهَتفــْت: َبّشــَرِك اللـّـُه بالَخير...َبّشــَرِك اللـّـُه بالَخيــِر...  ثُــمَّ قالَــْت لَهــا   

ــنا، َطْلــِق الُمحّيــا، ُطــِرَق َعَلْيهــا البــاُب؛ فَلّمــا  ــِض السَّ َففــي ذاِت ُضًحــى ُمَفضَّ

ــاأَدٍب  ــا ب ــِك الَحَبشــِة، فَحيَّته ــّي َمِل ــِة النّجاِش ــَة َوصيَف ــْت بِاأبَرَه ــُه فوِجَئ َفَتَحْت

ــَك ُيَحّييــِك، َويقــوُل  ــْت: اإِنَّ الَمِل ــٍر، َواســَتاأَذنَْت بالّدخــوِل َعليهــا، َوقالَ َوبِْش

ــِن العــاِص،  ــعيِد ب ــَن َس ــَد ب ــي خال ــُت َعنّ ــْد َوكَّْل ــاأنَّ َقلُبهــا: لَق ــَد اأْن اطَم َبْع

ــّي. ــاِس اإِل ــَرُب النّ ــَو اأق َفُه

ــى  ــٍة َعل ــْجراَء، ُمِطلّ ــٍة َش ــى رابِي ــِض َعل ــي َقْصــِر النّجاشــّي الّرابِ َوف  

َروَضــٍة ِمــْن ِريــاِض الَحَبشــِة النَِّضــَرة، َوفــي اأَحــِد اأْبهائـِـِه الَفســيَحِة الُمزدانَــِة 

اأزَمَعْت: َقرََّرْت.

ـذي َجَعــَل ُيِلــحُّ فــي  ّمــا اأْن َتســَتجيَب لَِزوِجهــا الَـّ َوَجــَدْت اأمُّ َحبيَبــَة نَفَســها َفْجــاأًة َبيــَن َثــلاٍث: فاإ   

آِخــَرة، َوُهــَو اأْمــٌر ل� َتْفَعلـُـُه، َولَــْو  نْيــا َوَعــذاِب ال� ِة؛ َوبِذلـِـَك َتْرَتــدُّ َعــْن ديِنهــا َوَتبــوُء بِخــْزِي الدُّ دَّ َدعَوتِهــا اإِلــى الــرِّ

ُمِشــَط لَْحُمهــا َعــن َعْظِمهــا بِاأمشــاٍط ِمــْن َحديــٍد، واإّمــا اأْن َتعــوَد اإلــى َبْيــِت اأبيهــا فــي َمكَّــَة، َوُهــَو مــا زاَل َقلَعــًة 

ــرِك، َفَتعيــَش فيــِه َمْقهــوَرًة َمغلوَبــًة َعلــى ديِنهــا، َواإِّمــا اأْن َتبقــى فــي بِــلاِد الَحَبَشــِة َوحيــَدًة َشــريَدًة ل� اأهــَل  للشِّ

- َعلــى مــا  لَهــا َول� َوطــَن َول� ُمعيــَن، فاآثــَرْت مــا فيــِه ِرضــى اللّــِه -َعــّز َوَجــلَّ

ِســواُه، َواأزَمَعــْت َعلــى الَبقــاِء فــي الَحَبشــِة؛ حتـّـى َياأتـِـَي اللـّـُه بَفــَرٍج ِمــْن ِعنــِدِه.

الّرابِِض: الجاثِِم.

رابِيٍة َشجراء: َتلٍّة َمليَئٍة بال�أشجاِر.

النِّضَرِة: اليانِعِة الُمْخَضرَّة.

اأْبهائِِه الَفسيَحِة: ساحاتِِه الواِسَعِة.
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ــاَءِة، الَمفروَشــِة بفاِخِر  ــُرِج النُّحاســيَِّة الَوضَّ بالنُّقــوِش الّزاِهَيــِة، الُمضــاَءِة بِالسُّ

حاَبــِة الُمقيمــوَن فــي الَحَبشــِة، َعلــى راأِْســِهم  يــاِش، اجَتَمــَع ُوجــوُه الصَّ الرِّ

ــُد بــُن َســعيِد بــِن العــاِص، َوَعبــُد اللّــِه بــُن  َجعفــُر بــُن اأبــي طالِــٍب، َوخالِ

ــِت اأبــي ُســفياَن  ــَة بِن ، َوَغيُرُهــم؛ لَِيشــَهدوا َعْقــَد اأمِّ َحبيَب ــهِميُّ ــَة السَّ ُحذاَف

ــِه َوَســلَّم-. ــُه َعَلي َعلــى َرســوِل اللّــه -َصلّــى اللّ

َوّضاء، ُمنير.

ياِش: الُفُرِش. الرِّ

ــِه، َواأشــَهُد اأنَّ  ــوُب اإِلي ــُدُه، َواأســَتعيُنُه، َواأســَتغِفُرُه، َواأت ــِه، اأْحَم ــُد لل ــاَل: الَحْم ــٌد، َفق ــاَم خال ــا ق َوُهن  

ـِه، َولَــو َكــِرَه الكافــروَن. ؛ لُيظِهــَرُه َعلــى الّديــِن كُلِـّ ــداً َعْبــُدُه َوَرســولُُه، اأْرَســَلُه بِديــِن الُهــدى َوالَحــقِّ ُمَحمَّ

ْجُتــُه ُمَوكَّلتــي اأمَّ َحبيَبــَة بِنــَت اأبــي ُســفياَن، َفبــاَرَك اللـّـُه لِرســولِِه  ، َوَزوَّ اأّمــا َبعــُد: َفَقــْد اأَجْبــُت َطَلــَب َرســوِل اللـّـِه 

أمّ َحبيَبــَة بِمــا َكَتــَب اللـّـُه لَهــا ِمــَن الَخيــِر. بَِزوِجــِه، َوهنيئــاً لِ�

وا بال�نِصراِف اأيضاً. ثُمَّ َحَمَل الماَل، َوَهمَّ اأْن َيمِضَي بِِه اإِليها، َفقاَم اأْصحاُبُه لِقياِمِه َوهمُّ  

جوا اأْن ُيطِعموا َطعاماً. أنبياِء اإِذا َتزوَّ : اجِلسوا، فاإنَّ ُسنََّة ال� َفقاَل لَُهم النَّجاِشيُّ

وا. َوَدعا لَُهم بَِطعاٍم، َفاأَكَل الَقوُم، ثُمَّ انَفضُّ

. قالَْت َرْمَلُة: ثُمَّ اإِنّي ُحِملُت اإِلى َرسوِل اللِّه 

َفَلّما لَقيُتُه، اأخَبْرتُُه بِما كاَن ِمْن اأْمِر الِخْطَبِة، َوما َفَعْلُتُه َمَع اأبَرَهَة، َواأقَراأْتُه ِمنها الّسلاَم.

َفُسرَّ بَخَبِرها، َوقاَل: »َوَعلْيها الّسلاُم َوَرْحَمُة اللِّه َوَبَركاتُُه«.

اأْمَهْرتُها: َدَفْعُت لَها َمْهراً.

َر النّجاِشــيُّ الَمجِلــَس، ثـُـمَّ َخَطَبُهــم َفقــاَل: اأحَمــُد اللـّـَه الُقــّدوَس الُمْؤِمــَن  َفَلّمــا اكَتَمــَل الَجْمــُع، َتَصــدَّ  

الَجّبــاَر، َواأْشــَهُد اأْن ل� اإِلــَه اإِل� اللـّـَه، َواأنَّ ُمَحّمــداً َعبــُدُه َورســولُُه، َواأنَّــُه ُهــَو الَّــذي َبّشــَر بـِـِه عيســى بــُن َمرَيــَم.

اأّمــا َبعــُد، فــاإِنَّ َرســوَل اللـّـِه -َصلـّـى اللـّـُه َعَليــِه َوَســلَّم- َطَلــَب ِمنـّـي اأْن   

َجــُه اأمَّ َحبيَبــَة بِنــَت اأبــي ُســفياَن؛ َفاأَجبُتــُه اإِلــى مــا َطَلــَب، َواأْمَهْرتُهــا نِيابــًة  اأزوِّ

نانيــَر  َعنــُه اأرَبَعمئــِة دينــاٍر َذَهبــاً... َعلــى ُســنَِّة اللـّـِه َوَرســولِِه...ثمَّ َســَكَب الدَّ

ــَدْي خالــِد بــِن َســعيِد بــِن العــاص. َبيــَن َي



5٠

الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:
حيَحِة فيما َياأْتي:١-  حيَحِة، َوبِـ )ل�( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ اأجيُب بِـ )نََعْم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

، ُولَِد في َبلَدِة اأريحا.          )        (  اأ ـ  َعبُد الرَّحمن َراأَفت باشا اأديٌب سوريٌّ

 َسَمَح اأبو ُسفياَن ل�ْبَنِتِه َبعَد اإِسلاِمها بِالِهْجَرِة اإِلى الَحَبَشِة ِحماَيًة لَها.          )        (ب- 

لاُم-.    )        (ج-  ٍد -َعَلْيِه السَّ اأْرَسَل النَّجاِشيُّ اْبَنَتُه اأْبَرَهَة؛ لَِتنُقَل اإِلى اأمِّ َحبيَبَة ِرسالََة ُمَحمَّ

لََقْد َصَبَرْت اأمُّ َحبيَبَة َعلى ال�ْبِتلاِء، َفَفرََّج اللُّه َعْنها، َواأخَرَجها ِمْنُه ظاِفَرًة.       )        (د- 

ِة َخوِفها.            )        (هـ-  ِة لِِشدَّ دَّ كاَدْت اأمُّ َحبيَبَة اأْن َتسَتجيَب لَِدعَوِة َزوِجها لَها بالرِّ

جوا.              )        (و-  أنِْبياِء اإِذا َتَزوَّ اأَعدَّ النَّجاِشيُّ مائَِدَة َطعاٍم لِلُحضوِر اقِتداًء بُِسنَِّة ال�

ماذا ُعِرَف َعْن اأبي ُسْفياَن في َمكََّة؟٢- 

َكْيَف َبّدَدْت َرْملُة َزْعَم والِدها؟٣- 

لِماذا هاَجَرْت َرمَلُة وزوُجها ِمْن َمكََّة اإِلى الَحَبَشِة؟٤- 

ما الُحلُم الَّذي َراأتُه َرْمَلُة في َمناِمها؟٥- 

ُحها.٦-  َوَجدْت َرْمَلُة بِنُت اأبي ُسفياَن نَفَسها َبعَد اأْن اْرَتدَّ َزْوُجها َبيَن َثلاثِة َخيارات، نُوضِّ

َكْم َدَفَع النّجاِشيُّ َمِلُك الَحَبشِة َمَهراً لَِرْمَلَة بْنِت اأبي ُسفياَن؟7- 

أبَرَهَة َوصيفِة النّجاشّي ِعنَدما َعلَم بِاأمِرها؟8-  بَِم َدعا الرَّسوُل -َعَليِه الّسلاُم- ل�

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:

 نَُعلُِّل ما َياأْتي:١- 

 اأ- لَْم َيْخُطْر بِباِل اأبي ُسفياَن اأنَّ اأَحداً قد ُيخالُِفُه الّراأَي، وَيخُرُج َعلى ُسلطانِِه.

 ب- لم ُيفِلْح اأبو ُسفياَن في َردِّ ابَنِتِه وَزوِجها اإِلى ديِنِه َوديِن اآبائِِه.

َرِك اللُّه بالَخْيِر.  َرِك اللُّه بالَخيِر، َبشَّ  ج- َدَعْت َرْمَلُة لَِوصيَفِة النَّجاِشيِّ بالَخيِر قائَِلًة لَها: َبشَّ
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ُح ذلَِك. قْت ُرْؤيا َرْمَلَة بِْنِت اأبي ُسفياَن َسريعاً، نُوضِّ ٢- لََقْد َتَحقَّ

٣- َكْيَف اسَتجاَب اللُّه لَدعَوِة َرْمَلَة بنِت اأبي ُسفياَن َبْعَد اأْن َطلَّقها َزوُجها في الَحَبَشِة؟

ــُح ــلاُم-، نَُوضِّ ســلاِمّيَة فــي َتزويــِج َرْمَلــَة بِْنــِت اأبــي ُســفياَن للرَّســوِل -َعَليــِه السَّ ــرِعيََّة ال�إ  ٤- راعــى النَّجاِشــيُّ الَْقواِعــَد الشَّ
    تِْلَك الَْقواِعَد.

٥- نَُبيُِّن ما َيَتواَفُق في النَّصِّ َمَع كُلٍّ ِمّما َياأْتي:

:  ضاَقَت َفَلّما اْسَتْحَكَمْت َحَلقاتُها  فُِرَجْت َوكُْنُت اأُظنُّها ل� تُْفَرجُ . ماُم الّشاِفعيُّ  اأ ـ  َيقْوُل ال�إِ

ب- قاَل َتعالى: زبک    ک ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  رب )النور:٤٠(

آتَِيَة:٦-  َوَر الَفنِّيََّة ال� ُح الصُّ  نَُوضِّ

أماِن. آل�ِم اأْفَضْت بِها اإِلى واَحِة ال�   اأ- اإنَّ ِرْحَلَتها الّشاقََّة في َطريِق ال�

ْعُد ُيَرفِرُف بِاأجِنَحِتِه.  ب- اأتاها السَّ

 ج- َففي ذاِت ُضًحى َطْلِق الُمَحّيا.

 -7. ُح ذلَِك ِمْن ِخلاِل النَّصِّ سلاِم في َتعاليِم الَمسيِحيَِّة، نَُوضِّ لاُم- بِرسالَِة ال�إِ َر الَمسيُح -َعليِه السَّ  َبشَّ

آتَِيِة:١-   نَْسَتخِرُج ِمَن النَّصِّ ِمثال�ً واِحداً َعلى كُلٍّ ِمَن ال�أساليِب اللَُّغِويَِّة ال�

أْمِر. عاِء.     ج- ال� اأ- النَّفِي.    ب- الدُّ

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنشائِنا:٢-  نَُوظُِّف التَّراكيَب ال�

ج- اْجَتَراأ َعلى.  ب- اأْفضى اإِلى.     اأ- َرَسَخ في.    

ِتــِه َحتـّـى ٣-  ــلاُم- قائـِـداً َيَتحلـّـى بالَمســؤولِيَِّة تُجــاَه اأمَّ ــٍد -َعَليــِه السَّ ــِة َشــخِصيَُّة الرَّســوِل ُمَحمَّ َتَتَجلـّـى فــي الِقصَّ

فــي اأْحَلــِك الظُّــروِف، نُناِقــُش ذلـِـَك.

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
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: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــكاٍظ  ــوِق ُع ــاِعِر س ــِب ش ــى لََق ــاَزْت َعل ــودانِيٌَّة، ح ــاِعَرٌة س ــان ش ــد ُعثم ــاّج ُمَحمَّ ــة الح َروَض  

أفــكاِر  ــِة ال� ــَوِر َوِدقَِّتهــا َوَبســاَطِتها، َوَجمــاِل الَمعانــي، َوَحداَث ــوَدِة الصُّ ــاُز ِشــعُرها بَِج لعــام ٢٠٠٥م. َيمت

ــى  ــاَزْت َعل ــَعراِء، َوح ــِر الشُّ ــِج اأمي ــي َبرناَم ــاَرَكْت ف ــِتها. ش ــيقى َوَسلاَس ــِة الموس ــا، َوَروَع َوَمْوضوِعيَِّته

الَمرَكــِز الّرابـِـِع فــي الُمســاَبَقِة، ِمــْن اأبــَرِز َقصائِِدهــا َقصيــدُة )َبــلاُغ امــَراأٍة َعَربِّيــٍة(، َوِمــْن َدواويِنهــا: ُعــشُّ 

الَقصيــِد، َوُمــُدُن الَمنافــي، َولِلُحلــم َِجنــاٌح واِحــٌد.

ــُس  ، الَّــذي َيَتَغنـّـى بِالطَّبيَعــِة، َوَيَتَلمَّ نســانِيِّ ــعِر ال�إ اأّمــا َقصيــَدُة )َتغريَبــُة الَمَطــر( َفِهــَي نَمــوَذٌج ِمــَن الشِّ   

ــوِس َوال�أرِض.  ــي النّف ــُر ف ــُه الَمَط ــذي ُيَخلِّف ِد الَّ ــدُّ ــَر التََّج ــاِء، َوَمظاِه ــَوَر الَعط ُص

َتْغريَبُة الَمَطِر

اأَم. َجَر: الَقَلَق َوالسَّ الضَّ

َتغريَبُة الَمَطِر    
 

)١( 

اإْذ اأْمَطَرْت

اأْرَوْت َمواَت الّروِح في َقلبي

َفقاَمْت نَخَلتاْن

َتَتقاَسماِن الُجرَح َمْيَمَنًة َوَميَسَرًة

َجْر َعلى َحدِّ الضَّ

َوَسَقْت نَشيداً

كاَد ِمْن طوِل انِتظاٍر َينَكِسْر.

اإْذ اأمَطَرْت

َروَضة الح�ّج

َروَضة الح�ّج
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نََهَضْت َجميُع َمعاِزفي

ّياِب( اأغِنَيَة الَمَطْر: غنَّْت َمَع )السَّ

 )َمطٌر.. َمَطْر(.

ْحِب ْحِب بالسُّ َواأنا اْرتِطاُم السُّ

اشِتياُق ال�أرِض..

َعْزُف الّريِح

َهْر!!. ِسرُّ الِعْطِر في ِرئِة الزَّ

)٢( 

اإْذ اأْمَطَرْت

ناَدْيُت َمدَّ َمواِجعي

َجْر لَو َتغِسليَن ِجراَحنا ِمثَل الشَّ

لَو تُنِبتيَن الَمْيَت ِمْن اأحلاِمنا

َجْر ِمثَل الشَّ

لَو تُرِجعيَن اأِحبًَّة َرَحلوا..

َواأحباباً َمَضْوا

َجْر ِمثَل الشَّ

لام لَو َتهِطليَن على َجميِع ال�أرِض َيوماً بالسَّ

لَكَتبُت اأغِنَيتي بِاأْمَواِه الَمَطر!!.

)٣( 

اإْذ اأْمَطَرْت

ْرقاِء َتاأْتي اإْذ َتشاْء يَِّة الزَّ َغنَّْيُت لِلُحرِّ

َتختاُر اأْمِكَنَة الُهطوِل بَِغيِر اإِملاٍء
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َوَتعُبُر َكيَفما كاَن الَفضاْء

ها ِمْن هِذِه ال�أرِض الَغريَبِة لَونُها ما َهمَّ

ل� اأوَقَف الُحّراُس قاِفَلًة لَها

ل� َفتَّشوا اأْوراَقها

ل� جاَءِت الطّابوَر..

َتطلُُب َخْتَم اأْن َتمضي اإِلى ال�أقصى

َفَتغِسُل َعنُه اأْدراَن الَحياْة

)٤( 

يا لَلَمَطْر!!.

َعْدٌل َرحيلَُك في بِلاِد اللِّه يا هذا النَّبيْل

اأْوَفيَت اإْذ َوَعَد الَجميُع واأخَلفوا

اإِلّ�َك َتاأْتي َوقَتما انَْتظروَك بالتََّعِب الَجميْل

ِد ال�أسماِء ُبَسطاُء َحدَّ َتَعقُّ

عاَدُة َغيَر اأْن َياأْتي الَمَطْر؟! هَل َتعني السَّ

َتمضي اإِلى َحيُث اخِتياُرَك

 )والرَّشيُد( َمهاَبًة َوثَِقْت بِاأنََّك عائٌد اأَبداً اإِلَْيه

َمهما َعَبرَت ِمَن الَمَهاِمِه والِفجاْج

ِسْر في َفضاِء اللِّه َواهِطْل َحيثُما َقرَّرَت اأنْت

لََك اأْن َتكوَن اأميَر نَفِسَك َسيِّدي

َولَُه الَخراْج!!

اأْدراَن: اأْوساَخ.

َمهاَبًة: َمخاَفًة واإْجلال�ً.

َمْهَمَهــٍة،  َجْمــُع  الَمهاِمــِه: 
الَبعيــَدُة،  حــراُء  الصَّ َوِهــَي 

الُمقِفــَرُة. َوالَبَلــُد 
ــَو  ، َوُه ــجٍّ ــُع ف الِفجــاُج: َجْم

ــُع. ــُق الواِس الطَّري
الّتــي  الّضريَبــُة  الَخــراج: 
َيفِرُضهــا حاِكــُم الُمســِلميَن 
ال�أرُض. تُْنِتُجــُه  مــا  علــى 
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آتَِيَة في الَمْعنى:١-  أقواَل ال� نَسَتخِرُج ِمَن الَقصيَدِة ما ُيماثُِل ال�

 اأ ـ  قاَل هاروُن الرَّشيُد ُمخاِطباً الَغيَمَة: )اذَهبي اأنّى ِشئِت، فاإنَّ َخراَجِك عائٌد لي(.

ّياب: )َوَدغَدَغْت َصْمَت الَعصافيِر َعلى الّشَجِر اأنشوَدُة... الَمَطر: ب-  قاَل َبْدر شاِكر السَّ
َمَطٌر... َمَطْر(.

.ج-  بُِكلِّ َيٍد ُمَضرَّجٍة ُيَدقُّ يَِّة الَحْمراِء باٌب    قاَل اأْحَمد َشوقي: َولِلُحرِّ

نُواِزُن َبْيَن روِح الّشاِعَرِة َقْبَل الَمَطِر َوَبْعَدُه.٢- 

آتَِيَتْيِن:٣-  ُح التَّشخيَص في الِعباَرَتْيِن ال� َتْلَجاأ الّشاِعَرُة اإِلى التَّشخيِص، َوُهَو َبثُّ الَحياِة في الَجماداِت، نُوضِّ

َهر. اأ ـ  ِسرُّ الِعْطِر في ِرئَِة الزَّ

ب- ل� اأْوَقَف الُحّراُس قاِفَلًة لَها.

آتَِيَة:٤-  َوَر الَفنِّيََّة ال� ُح الصُّ نَُوضِّ

اأ ـ  َوَسَقْت نَشيداً كاَد ِمن طوِل انِتظاٍر َينَكِسر.

ْحِب، اشِتياُق ال�أرِض، َعزُف الّريِح. ْحِب بالسُّ ب- َواأنا ارتِطاُم السُّ

َجر. ج- لَو تُْنِبتيَن الَمْيَت ِمْن اأحلاِمنا ِمثَل الشَّ

آتَِيِة:٥-  ما َدل�لَُة الِعباراِت والتَّراكيِب ال�

اأ ـ  ل� َفتَّشوا اأْوراَقها

   ل� جاَءِت الطّابوَر 

   َتْطلُُب َختَم اأْن َتمضي اإلى ال�أقصى

   َفَتغِسَل َعنُه اأدراَن الَحياْة.

الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:
ِل.١-  أوَّ آثاَر الّتي َخلََّفها الَمَطُر في الَمْقَطِع ال�  نَذكُُر ال�

 َشكََّل الَمَطُر َمّداً لَِمواِجِع الّشاِعَرِة، َفماذا َتَمنَّت َعَليِه، َكما َيَتَبيَُّن ِمَن الَمقْطِع الثّاني.٢- 

ْرقاُء اإِلى ال�أقصى؟٣-  يَُّة الزَّ  لِماذا َتْمضي الُحرِّ

 ما الَعدالَُة الّتي َيَتَميَُّز بِها الَمَطُر، َكما َيظَهُر ِمَن الَمقَطِع الّرابِِع؟٤- 

عاَدِة في َراأِْي الّشاِعَرِة؟٥-   ما َمْعنى السَّ

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:
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ْرَت اأنْْت.ب-  ِسْر في َفضاِء اللِّه، َواْهِطْل َحيثُما َقرَّ

لََك اأْن َتكوَن اأميَر نَفِسَك َسّيدي، َولُه الَخراْج.ج- 

ُحها.٦-  َعٌة، نُوضِّ َبَرَزْت في الَقصيَدِة َعواِطُف ُمَتَنوِّ

، نَُبيُِّن َملاِمَح هِذِه الُمعاَمَلِة.7-  عِب الِفَلْسطينيِّ َيَتَبيَُّن ِمن الَمقَطِع الثّالِِث َكيَف َيَتعاَمُل الُمحتلُّ َمَع الشَّ

نسانِيَِّة؟8-  لاُم للاإ ُق السَّ َتنُشُد الّشاِعَرُة الّسلاَم لِجميِع اأهِل ال�أرِض، بَِراأْيِك َكيَف َيَتَحقَّ

يََّة الَحقيِقيََّتْيِن في الَمَطر، نَكُتُب َراأَْينا في ذلَِك. 9- َراأت الّشاِعَرُة اأنَّ الّسعاَدَة َوالُحرِّ

الَقواِعــــُد

َتَضْعَضَعْت اأْحلاُم الرِّجاِل اأماَم امِتحاِن اأمِّ َحبيَبَة في الَحَبَشة.١- 

ِة اأمِّ َحبيَبَة بَِتشويٍق واضٍح.٢-  َتَسلَسَل الكاتُِب في َسْرِد ِقصَّ

قاَل َتعالى: زبڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھرب     )الزمر: ٤٥(٣- 

ثُمَّ قالَْت لَها َبْعَد اأْن اطَماأنَّ َقلُبها: لَقْد َوكَّْلُت َعنّي خالَد بَن َسعيِد بِن العاِص.٤- 

ب�ِعيُّ الِفْعُل الَمزيُد الرُّ

َنْقَراأ:

وِت، نَُبيُِّن هِذِه الَعناِصَر فيما َياأْتي: ١- َتبُرُز في الَقصيَدِة َعناِصُر الَحَرَكِة َوالصَّ

 اأ ـ   َتَتقاَسماِن الُجْرَح َمْيَمَنًة َوَمْيَسَرًة.

ياِب اأغِنَيَة الَمَطر.ب-   َغنَّْت َمَع السَّ

ْحِب.ج-  ْحِب بالسُّ  َواأنا ارتِطاُم السُّ

 لََكتْبُت اأغِنَيتي بِاأمواِه الَمَطر.د- 

٢- ماذا تُفيُد )ل�( في َقْوِل الّشاِعَرِة:

ل� َفتَّشوا اأْوراَقها

ل� جاَءِت الطّابوَر..

ألْفاَظ الّتي لَها َعلاَقٌة بِالَمَطِر. ٣- نَْسَتْخِرُج ِمَن الَقصيَدِة ال�

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
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ِل، الـّـذي َوْزنُُه )َتَفْعَلــَل( َوَجْدنا اأنَّ 	 َنَت�أمَُّل: أوَّ ْصنــا الِفْعــَل )َتَضْعَضــَع( الــوارَد فــي الِمثــاِل ال� اإذا َتَفحَّ

باِعــيِّ  َجــذَرُه ُرباِعــيٌّ )َضْعَضــَع( َعلــى َوْزِن )َفْعَلــَل(، َحْيــُث زيــَدْت التـّـاُء َعلــى الَجــْذِر الرُّ

باِعــيُّ )َسْلَســَل(، َوَوزنـُـُه  )َفْعَلــَل(، َكذلـِـَك الِفْعــُل )َتَسْلَســَل( فــي الِمثــاِل الثّانــي َجــذُرُه الرُّ

ِدِه، َوهــذا مــا ُيعــَرُف بَمزيــِد الّرباعــّي بَِحــرٍف واِحــٍد،  )َتَفْعَلــَل(، بِزيــاَدِة التّــاِء َعلــى ُمَجــرَّ

ِد )َفْعَلــَل(،  يــاً فــي صيَغــِة الُمَجــرَّ يــاَدَة َجَعَلــْت الِفعــَل ل�ِزمــاً َبعــَد اأْن كاَن ُمَتَعدِّ َواأنَّ هــِذه الزِّ

)َدْحــَرَج الطّالــُب الُكــرة َفَتَدحَرَجــت(. َوِمثلُهــا َتَبعَثــَر َوَتزلــَزَل.

نَّنــا نُلاِحــُظ اأنَّ 	  لنــا الِفعلْيــِن )اشــَماأزَّ، واطَمــاأّن( فــي الِمثالْيــِن الثّالـِـِث والّرابـِـع، َفاإِ اأّمــا اإذا َتاأمَّ

لـِـِه،  (، بِِزيــاَدِة الَْهْمــَزِة فــي اأوَّ َحْرفْيــِن زيــدا َعلــى الَجــذِر الرُّباعــيِّ )َفعَلــَل(؛ لُيْصِبــَح )افَعَلــلَّ

َوَتْضعيــِف الــّلاِم ال�أخيــَرِة، َوِمــْن اأمِثَلِتــِه َكذلـِـَك )اْقَشــَعرَّ، واْكَفَهــرَّ(.

باِعيِّ الَمزيِد.  َوهاتاِن ُهما صيَغتا الرُّ

َنْسَتْنِتُج:

ُيقَسُم َمزيُد الِفعِل الرُّباعيِّ اإِلى ِقسَميِن:	 

ِدِه؛ لَِيصيَر َعلى َوزِن َتَفْعَلَل، ِمْثَل: َتَخْلَخَل، َتَدْرَهَم.  ١- ما زيَد َحرٌف واِحٌد على ُمَجرَّ

، اقَشَعرَّ. ، ِمْثَل: اْطَماأنَّ ِدِه؛ لَِيصيَر َعلى َوْزِن اْفَعَللَّ  ٢- ما زيَد َحرفاِن على ُمَجرَّ

َدَة والَمزيَدَة: باِعيََّة الُمجرَّ أْفعاَل الرُّ نَْقَراأ النَّصَّ ال�آتي، َونَسَتخِرُج ِمْنُه ال�

أْمــواُج تُزلــِزُل القــاِرَب بَِمــْن فيــِه، وَتَســلََّل الَبــرُد اإِلــى  اشــَتدَّت العاِصَفــُة فــي الَبْحــِر، َحتّــى كاَدت ال�  

اأْوصــاِل الرِّجــاِل، الَّذيــَن لــْم َيَتَوقَّعــوا هــذا ال�نِقــلاَب الُمفاِجــَئ لِلَبحــِر، َوَقــد اقَشــَعرَّْت اأْبدانُُهــْم، َواكَفَهــرَّْت 

بـّـاُن َفَقــد اطَمــاأنَّ علــى ِحبــاِل  ُوجوُهُهــم، َوصــاروا َيَتوقَّعــوَن َتَبعثَُرُهــم ُجَثثــاً فــي الَبحــِر واِقعــاً ل� َمحالــَة، اأّمــا الرُّ

ــديِد الّتــي ســاَدْت فــي القــاِرِب. الّســاِرَيِة، َوحــاَوَل اأْن ُيَلمِلــَم َشــتاَت اأفــكاِرِه، فــي ُمواَجهــِة حالَــِة الَفــَزِع الشَّ

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريب�ٌت
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التَّْدريُب الثّ�ني: 

آتِّيِة: ُد الَكِلماِت ال� ما ُمَجرَّ

ِزلزال، تِْلفاز، ُطَماأْنيَنة، َتَقْوَقَع؟

ْملاُء ال�إِ

) َطُة )اْخِتب�رِيٌّ الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

التَّْعبيُر:

آتَِيْيِن: نَكُتُب َمقالًَة في اأَحِد الَموضوَعْيِن ال�

١- ال�أم�َنُة َطريُق النَّج�ِح: 

يَِّتهــا، َونَْســَتْذِكُر َمواِطــَن ِذْكِرهــا فــي الُقــراآِن الَكريــِم  ــِة َواأَهمِّ أمانَ َمــِة َعــْن َمْعنــى ال� ُث فــي الُمقدِّ نََتَحــدَّ  

ــنِّة الّشــريَفِة، َونوِجــُز مــا نَــَودُّ َتناُولَــُه فــي الَمقالَــِة. َوالسُّ

ــِة  ــِة َواأشــكالِها فــي الُمْجَتَمــِع، َواأَثــِر ال�لِتــزاِم بِهــا علــى َمكانَ أمانَ ُث فــي الَعــرِض َعــن ُصــَوِر ال� َونََتَحــدَّ   

أمانَــِة علــى  ــلبيِّ لُفقــداِن ال� أَثــِر السَّ َث َعــن ال� ِة الُمجَتَمــع َوَتماُســِكِه َوِحفِظــِه. َكمــا ُيمِكــُن اأن نََتَحــدَّ الَفــرِد َوقـُـوَّ

ــِد. ــِت َوالَجه ــاٍع للَوق ــاِت، وَضي ــدٍر للطّاق ــوِق، َوَه ــٍع للُحق ــْن َتضيي ــِة َوَمســَتقَبِلها، ِم أمَّ ــع ال� واِق

ــا؛  ــا َواأْعمالِن ــا َوُمعاَملاتِن ــِة َمْســَلكاً فــي َحياتِن أمانَ ُث َعــن َضــروَرِة انِتهــاِج ال� ــِة َفَنَتَحــدَّ اأّمــا فــي الخاتَِم  

َوُمســَتقَبِلها. اأّمتنــا  حاِضــر  علــى  ِحفاظــاً 

أفعاَل الَمزيَدَة ِمْن َدرِس َرْمَلَة بِنِت اأبي ُسفياَن َونَُصنُِّفها اإلى َمزيِد الِفعِل نش�ط نَسَتخِرُج ال�

. الثّلاثيِّ َوَمزيِد الِفعِل الرُّباعيِّ
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٢- الَمَطُر:

قاَل  نساِن،  َوال�إِ لِلاأرِض  َوالِخْصِب  ِد  َوالتََّجدُّ لِلَخْيِر  اأْصلاً  بَِوْصِفِه  الَمَطِر  َعِن  الُمقّدَمِة  ُث في  نََتَحدَّ  

َنِة  ُث َعْن ِحْكَمِة َتوزيِعِه َعلى فُصوِل السَّ أنبياء:٣٠(، َكما نََتَحدَّ )ال�
 

َتعالى: زبں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀرب

أرِضيَِّة.  َفْوَق الُكَرِة ال�

أْرِض،  ْوَرِة المائِيَِّة في الَحياِة، َونََتَذكَُّر نِْسَبَة الماء اإِلى اليابَِسِة َفْوَق ال� ُث في الَعرِض َعِن الدَّ ونََتَحدَّ  

نْساِن، َكما نَِصُف الطَّبيَعَة بَِشَجِرها، َواأْرِضها، َوَهوائِها، َوُمناِخها في  ناِت َجَسِد ال�إِ َونِسَبَة الماِء اإِلى َبِقيَِّة ُمَكوِّ

َمِر في هِذِه الَمواِسِم. َمواِسِم الَمَطِر َوما َبعَدُه، َونََتَذكَُّر لَيالي السَّ

ماِء، َونَسَتْثِمَرُه في اإِحياِء اأرِضنا  يَِّة الُْمحاَفَظِة َعلى الماِء ِهَبِة السَّ ُث َحْوَل اأَهمِّ اأّما في الخاتَِمِة َفَنَتحدَّ  

يتوِن َوالِعَنِب َوَغيِرِه؛ ِحفاظاً َعَلْيها ِمْن غوِل ال�ْستيطاِن، َونََتَذكََّر اأنَّ  َوِريِّ ُحقولِنا َوِزراَعِة ِجبالِنا َوِوهاِدنا بالزَّ

َعَلْينا األّ� نُْسِرَف في الماِء َولَْو كُنّا َعلى نَْهٍر جاٍر. 
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  سيَرُة الَقْيِد َوالَقَلِم
ال�ْعِتق�ُل

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ
ــُد الرَّْحمــن َبْكــر خريَشــة،  أديــُب الِفَلْســطيِنيُّ َعْب ْعلاِمــيُّ َوال� ــِه ال�إِ نَْبهــان خريَشــة لََقــٌب اْشــُتِهَر بِ  

الَمولـُـوُد فــي َقْرَيــِة ِذنّاَبــَة بُِمحاَفَظــِة طولََكــْرَم عــاَم ١9٥٤م. َقضــى َخْمــَس َســَنواٍت ِمــْن باكــوَرِة َشــبابِِه فــي 

قاَمــِة  ُســجوِن ال�ْحِتــلاِل، َفَقــَد ِخلالَهــا َعْيَنــُه الُيْســرى اإِْثــَر التَّْعذيــِب، َوَخْمــَس َســَنواٍت اأْخــرى َتْحــَت ال�إِ

. ــيِّ ــيِّ َوال�أكاديِم ْعلاِم ــِن ال�إِ ــي المجالَْي ــَل ف ــِة، َعِم الَجْبِريَّ

ــها  ــي ماَرَس ــِة الَّت ُر َبشــاَعَة الُمماَرســاِت ال�ْعِتقالِيَّ ــوِّ ــاُل( تَُص ــِم/ ال�ْعِتق ــِد َوالَقَل ــُة )ســيَرُة الَقْي   ِقصَّ

ــلاِق  ــْرٍب، َواإْط ــداٍء، َوَض ــْن اْعِت ــطيِنيِّ ِم ــْعِب الِفَلْس ــاِء الشَّ ــْن اأْبن ــَرٍة ِم ــداٍد َكبي ــدَّ اأْع ــلاِل ِض ــوُد ال�ْحِت ُجن

أْولَــى عــاَم ١987م. َوِهــَي َتْجِرَبــٌة َمريــَرٌة عاَشــها الكاتـِـُب؛  نــاٍر، َوُرْعــٍب، َوَتْخريــٍب ِخــلاَل ال�نِْتفاَضــِة ال�

نْســاِن  َر فيهــا ُشــموَخ ال�إِ ُر َمــَع الُمناِضليــَن َحتـّـى َيْوِمنــا هــذا، َوَقــْد َصــوَّ لُِيَؤكِّــَد اأنَّهــا َتْجِرَبــٌة مــا زالـَـْت َتَتَكــرَّ

ــاِت. ــَك الُْممارس ــِة تِْل ــي ُمواَجَه ــوَدُه ف ــطينّي َوُصم الِفَلْس

5 الَوْحَدُة
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سيَرُة اْلَقْيِد َواْلَقَلِم

ال�ْعِتقاُل

نبه�ن خريشة

َتــُة َعلــى الْجيباِت الَْعْســَكِريَِّة َتْخَتــِرُق بِاأْضوائِها   الَْكّشــافاُت الُمَثبَّ  

ِة اأْحشــاَء الظَّــلاِم َكِمْبَضــِع الَْجــّراِح فــي َجَســِد الَْمريــِض..  الْحــادَّ

َتْغَتِصــبُ  َفْرَحــَة الُْحــْزِن ِمــْن لَيالــي َتْشــريَن الُْمْرَتِدَيــِة ُحلَّــًة حالَِكــًة ِمــَن 

ــاراِت  ــي الْح ــَمُع ف ــِر.. ل� َتْس ــِف الُْمْحَتِض ْي ــى الصَّ ــداداً َعل ــواِد ِح السَّ

َجَســِد  َعلــى  الْجيبــاِت  َعَجــلاِت  اأْســواِط  لَهيــِب  ِســوى  الُْمْقِفــَرِة 

ْســَفْلِت الْعــاري، َوَبــثِّ الّلاِســْلكي الَْمْبحــوِح الُْمْخَتِلــِط بَِصــْوِت  اْل�إِ

الِْعشــاِء. لَِصــلاِة  أذاِن  اْل�

 اأْحشاٌء: ُمْفَرُدها َحشا،َوُهَو 

ما في الَبْطِن.

 ِمْبَضٌع: ِمْشَرٌط.

 

الَنتاريُش: اأَحُد اأْحياِء البيَرِة.

ــٍة فُْصحــى لَِمْنــِع  ُد اأْمــَر الْحاِكــِم الَْعْســَكِريِّ بَِعَربِيَّ ــَردِّ ــِة َســّماعاُت )تاديــران( تُ فــي تِْلــَك اللّْيَلــِة الَخريِفيَّ  

ْرصــور( َكمــا  ــْحِليَّة(، َو)الصَّ ــَزة(، َو)السَّ ــَكِريَِّة: )َعزي ــاِت الَْعْس ــرِّكاِت الَْعَرب ــُر ُمَح ِل.. َرصــاٌص.. َهدي ــوُّ التََّج

أْضــواِء  أْضــواِء َوبَِجميــِع اأنْــواِع الَْكّشــافاِت.. ال� ماَيــُة باْل� ُدِرَج َعلــى َتْســِمَيِتها فــي َعْصــِر ال�نِْتفاَضــِة.. َتْبــَداأ الرِّ

ِد. ــدَّ ــِل الُْمَم ــِد اللّْي ــي َجَس ــِة ف ــاِء الُْمَحْمِلَق ــْيء.. الَْعْمي ــِن  الّلاَش ــِة َع الْباِحَث

أْوَســِط،  ــْرِق اْل� اإِنَّنــي اأْكــَرُه اللّْيــَل بِالَْغريــَزِة.. َبــْل َواأْبَعــُد ِمــْن ذلـِـَك، اأَتَمنـّـى األّ� َتكــوَن ِفَلْســطيُن فــي الشَّ  

َبــْل َعلــى ِضفــاِف َخــطِّ اْل�ْســِتواِء، َحْيــُث َيطــوُل النَّهــاُر، َوَيْقُصــُر اللّْيــُل.

اللّْيــُل فــي َعْصــِر اْل�نِْتفاَضــِة َيْعنــي الُْمداَهَمــَة.. ُمخابــراٍت َتقوُد َمفــاِرَز ُجنوٍد.. ُيحاِصــروَن َوَيْعَتِقلونَ ..   

َل، َوَيلُّمــوَن النـّـاَس فــي ســاحاِت الَْمســاِجِد، َوالَْكنائـِـِس، َوالَْمــداِرِس، َوَبْيــَن ُبطــوِن الْحــاراِت  َيْحُظــروَن التََّجــوُّ

ــَة؟! ــرى َمــْن َســَيْعَتِقلوَن اللّْيَل َواأْفخاِذهــا.. تُ

ــَرَفِة( َمْفــروٌض َعلــى  ِل ل� َيْشــَملُنا فــي )الشُّ الْجــاُر: َحْظــُر التََّجــوُّ  

)النَّتاريــش( َعلــى مــا َيْبــدو ُهنــاَك تصعيــٌد علــى ُمْســَتْعَمَرِة )بســاغوت( 

فــي الَْجَبــِل الطَّويــِل.

ــِة( َخْوفــاً ِمــْن اأْن َيْلِفــَت    قُْلــُت فــي نَْفســي لَــْن اأْخــُرَج لـــِ )اللّمَّ

ــِص اْل�تِّهــاِم  ــي َقَف ــٍه ف ــاأِقُف َوْجهــاً لَِوْج ــا َس ــْم... ِعْنَدم اْســمي انِْتباَهُه
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( لَِخْمــِس  ــيٌّ ــاً )ِســْجٌن َبْيِت ٍة، َوُمقيــٌم َجْبِريَّ ــرَّ ــْن َم ــَر ِم أْكَث اأمــاَم الْحاســوِب َســُيواِجُهني بِاأنَّنــي: َســجيٌن ســابٌِق لِ�

ــَم لِِخْدَمــِة الَْبَشــِريَِّة بِاْســِتْثناِء الِْفَلْســطينّييَن، َفُهــَو َيْعنــي  َســنواٍت. لَْعَنــُة اللّــِه َعلــى  الْحاســوِب، لََقــْد ُصمِّ

ــْوداَء. لِْلِفَلْســطينيِّ الْقائَِمــَة السَّ

ــَدِة(  ْوراِت َدْوَرًة كامَلــًة، َهــوى ُزجــاُج )ِفَرنْ ــَن َعقــَرُب الّســاَعِة ِمــْن اأْن ُيكِمــَل ِمــَن الــدَّ َقْبــَل اأْن يتَمكَّ  

أْمريِكــيُّ نَْفعــاً، َولَــْم َتْنَفْعــُه  أْمريِكــيِّ ُمَتناثـِـراً بَِهراواتِهــْم.. لـَـْم ُيْجــِد اأبــا َجــواٍد َجــواُز َســَفِرِه اْل� اأبــي َجــواٍد الْجــاِر اْل�

َكْبح: اإيقاف.

الموَصُد: الُمْغَلُق.

ُذ بَِتْعذيِب  الّساِديَُّة: التََّلذُّ

ِحيَِّة. الضَّ

ِجْفعاتي َوُجول�ني: اْسما 

َوْحَدَتْيِن في َجْيِش ال�ْحِتلاِل 

. ْهيونِيِّ الصِّ

ْعِر اأْو الّريِش. َغُب: ِصغاُر الشَّ الزَّ

ــِرَكِة  ــْكراً لَِش ــي نَْفســي: ُش ــُت ف ــِة، قُْل ــْن كُلِّ الَْمديَن ــيُّ َع ــاُر الَْكْهَربائ ــَع التَّّي ــاِء انَْقَط أْثن ــذه اْل� ــي ه ف  

بَِبْيتــي. لَُهــْم  َقصيــَرًة  اإِقاَمــًة  لــي  َيْضَمــُن  ذلِــَك  أنَّ  لِ� الُْقــْدِس؛  ُمحاَفَظــِة  َكْهَربــاِء 

ــٍة  ــرازِه َجــواَز َســَفِر )الَْعــمِّ ســام( فــي ُمحاَولَ ــُه اأْيضــاً، َفَلــدى اإِْب اإِنِْجليِزيَُّت

لَِكْبــِح َبْطِشــِهْم داَســتُه نِعالُُهــْم الَّتــي ُصِنَعــْت فــي بِــلاِد )الَْعــمِّ ســام(.

.. َطَرقــاُت )ِجْفعاتــي( الَمْحموَمــُة َعلــى بــاِب َبْيتــي الْموَصــِد   

َذَهبــْت بِــُكلِّ َتْحليلاتــي َوَتســاُؤل�تي.. اأنــا الَْمْطلــوُب.. لَــْم َيْنَتِظــْر 

َعناِصــُر )ِجْفعاتــي( اأْن اأْفَتــَح الْبــاَب الْموَصــَد لَُهــْم، لََقــْد َدَخلــوا الَْبْيــَت 

ِمــْن َشــبابيِكِه..

َتَهيَّــاأ لــي ِعْنَدهــا اأنَّ َوْرَشــًة لِْلِحــداَدِة َوالنِّجــاَرِة َتْجــري فــي   

ــِة لَيــَس َمصيــري، َواإِنَّمــا  َبْيتــي، اأْكَثــُر مــا ُيْزِعُجنــي فــي الَْعَمِليــِة اْل�ْعِتقالِيَّ

ِحيــِة..  ــِة الضَّ ِذِهــْم لُِرْؤَي ســاِديَُّة جنــوِد )ِجفعاتــي( َو)جول�نــي( فــي َتَلذُّ

َغــُب، َوَيْرقُــدوَن فــي اأْعشاِشــِهم الّداِفَئــِة..  اأْطفالــي الَّذيــَن َيْكســوُهُم الزَّ

ــدوَن  ــاَهْدتُُهْم َيْرَت ــَرَب.. ش أْق ــُت: اْل� ــُح؟ قُْل ــواِب اأْفَت أْب ــْرُت: اأيَّ اْل� اْحَت

ْعنــي الَْمْنَظــُر. بِــّزاِت الَْمْيــداِن، َوَيْعَتمــروَن الُْخــَوَذ.. لَــْم ُيَروِّ

ــَع  ــاً، انَْدَف ــْرَفِة، َواأَخــَذ َوْضعــاً ِقتالِّي ــَذِة الشُّ ــَز ِمــْن ناِف ــِديٌّ َقَف ُجْن   

ــِة:  ــاَل بِالِْعْبِريَّ ــَدَف، ق ــاأ الَْه ــي.. اأْخَط ــاٍت لَِوْجه داً لََكم ــدِّ ــوي ُمَس نَْح

ــٍة صاِفَيــٍة فاَجاأْتــُه َقليــلاً: َســاأْفَتُح..  ! اأَجْبُتــُه بِِعْبِريَّ اْفَتــِح الْبــاَب الرَّئيســيَّ

أْطفــاَل. َع اْل� ل� َتْدُخــْل لَِئــّلا تُــَروِّ
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ْبهــاِم بِالُْوْســطى اأجاَبهــا ضابِــُط الُْمخاَبــراِت:   َزْوَجتــي: اإِلــى اأْيــَن َتاأُْخذونَــه؟ َوبَِحَرَكــٍة َمْســَرِحيٍَّة بَِفْرَقَعــِة اْل�إِ

بالِمْرَوِحيَّــِة.

ــاِن َعلــى نَْفســي َعلــى َوْجَنَتْيهــا.  ــاِن َعزيَزت ْبعــاَد.. َتَدْحَرَجــْت َدْمَعت ــُه َيْقِصــُد اْل�إِ ــي اأنَّ ــْت َزْوَجت   َفِهَم

كانَــْت َســّياراتُُهْم َتِقــُف َبعيــَدًة َعــِن الَْبْيــِت بِشــاِرَعيِن اأْو َثلاَثــٍة، هــذه ِهــي عــاَدُة الَْكواِســِر فــي الَْبْحــِث َعــِن الطَّرائـِـِد.                                                                         

)رمل ال�أفعى: المتوكل طه(

ُح ذلَِك. ِة اإِشاَرٌة لَِدْوِر الَمْراأِة الِفَلْسطينيَِّة في ُمواَجَهِة الُمماَرساِت الَقْمِعيَِّة لِلاْحِتلاِل، نَُوضِّ  ١- في الِقصَّ

 ٢- َيقوُم ال�ْحِتلاُل غالِباً بِاْعِتقاِل الُمناِضليَن لَْيلاً، نَُعلُِّل ذلَِك.

أْوَسِط؟  ْرِق ال�  ٣- لِماذا َيَتَمنّى الكاتُِب األّ� َتُكوَن ِفَلْسطيُن في الشَّ

آتَِيَتْيِن:   ٤- نَْشَرُح الّصوَرَتْيِن ال�

ِة اأْحشاَء الظَّلاِم َكِمْبَضِع الَجّراِح في َجَسِد الَمريِض.  اأ ـ َتْخَتِرُق الَكّشافاُت بِاأْضوائِها الَحادَّ

ِد.ب-  أْضواُء الَعْمياُء الُمَحْمِلَقُة في َجَسِد اللَّْيِل الُمَمدَّ ال�

ِة؟ ٥- اإِل�َم َرَمَز الكاتُِب بِاللَّْيِل في الِقصَّ

٦- نَُبيُِّن َملاِمَح ُمعاناِة اأهالي ال�أْسرى.

أْسرى َواأَسِرِهم؟ 7- ما واِجُبنا تُجاَه ال�

الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:
ِل في َحيِّ النّتاريِش؟١-  ما َسَبُب َمْنِع التََّجوُّ

بَِم َسّمى الِفَلْسطينّيوَن الَعَرباِت الَّتي تُْسَتْخَدُم في اْقِتحاِم الُمُدِن َوالُقرى؟٢- 

ِة؟٣-  لِماذا َيَتَهرَُّب الكاتُِب ِمَن اللَّمَّ

ْوَجُة: اإِلى اأْيَن َتاأُْخذونَُه؟ اأجاَبها الّضابُِط: بِالِمْرَوِحيَِّة، ماذا َقَصَد الّضابُِط؟ ٤-  ِعْنَدما َساألَِت الزَّ

اْسَتْخَدَم اأبو َجواٍد َوسيَلَتْيِن لَِكْبِح َبْطِش الُجنوِد، ما ُهما؟ ٥- 

ُة جانِباً ِمْن ُمعاناِة الِفَلْسطينيِّ اأْثناَء ال�ْعِتقاِل، نَْذكُُر َملاِمَح تِْلَك الُمعاناِة.٦-  ُر الِقصَّ تَُصوِّ

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:
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ذاَعِة الَمْدَرِسيَِّة. ًة َعْن اأسيٍر ِمْن َبَلِدنا، َونَْقَرُؤها في ال�إِ نش�ط نَْكُتُب ِقصَّ

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

أَدِب:   اأ ـ )سيَرُة الَقْيِد َوالَقَلِم( نَصٌّ َيْنَتمي اإِلى ال�

. ٤- الّديِنيِّ ٢- الّساِخِر.   ٣- الُمْلَتِزِم.    ١- الماِجِن.   

أَدبِيِّ الَمْعروِف بـِ:ب-  )سيَرُة الَقْيِد َوالَقَلِم( ِمَن الِجْنِس ال�

٤- الَمْسَرِحيَِّة. ِة.   ٣- الَمقالَِة.    ١- الّرواَيِة.   ٢- الِقصَّ

ْوِء( ُهَو:ج-  ُن الَبديِعيُّ َبْيَن الَكِلَمتيِن )الظَّلاِم، والضَّ الُمَحسِّ

ْجُع.   ٣- الِجناُس.   ٤- الُمقاَبَلُة. ١- الطِّباُق.   ٢- السَّ

أْطفاَل بِـ:د-  َر الكاتُِب فيها ال� في َقْولِِه: اأْطفالي الَّذيَن َيْكسوُهُم الزََّغُب، صوَرٌة َبلاِغيٌَّة َصوَّ

١- ال�أسوِد.   ٢- الَعصافيِر.   ٣- التَّماسيِح.   ٤- الِفَيَلِة.

ياَدِة في كُلٍّ ِمْنها: َتَدْحَرَجْت، انَْقَطَعْت، اْخَتَرَق. آتَِيَة، ثُمَّ نَُبيُِّن ُحروَف الزِّ أْفعاَل ال� ٢- نَِزُن ال�

أْطفاَل(، َواأْسلوَب النَّْفِي )َولَْم َتْنَفْعُه اإِنْجليِزيَُّتُه(. َع ال� ٣- نُحاكي اأْسلوَب النَّْهِي )ل� َتْدُخْل لَِئّلا تَُروِّ

نَِة: ْعرابِيَّ لِْلَكِلماِت الُْمَلوَّ ُد الَمْوِقَع ال�إِ ٤- نَُحدِّ

اأ- كانَْت َسّياراتُُهم َتِقُف َبعيَدًة َعِن الَبْيِت.

ب- لَْم َتْنَفْعُه اإِنْجليِزيَُّتُه.

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
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: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

راِشــد ُحســين اإِْغباِريَّــة اأَحــُد اأْبــَرِز ُشــَعراِء الُمقاَوَمــِة الِفَلْســطيِنيَِّة، ُولـِـَد فــي َقْرَيــِة ُمْصُمــَص قُــْرَب اأمِّ   

الَفْحــِم َســَنَة ١9٣٦م، َوَتَعلَّــَم فيهــا، َعِمــَل ُمَدرِّســاً لَِثــلاِث َســَنواٍت، َقْبــَل اأْن ُيْفَصــَل اأْمِنّيــاً، َعِمــَل َبْعــَد 

عــاِم ١9٦7م ُمَمثِّــلاً َثقاِفّيــاً لُِمَنظََّمــِة التَّْحريــِر الِفَلْســطيِنيَِّة فــي الِول�يــاِت الُمتَِّحــَدِة، َوَقــْد اْغتيــَل اإِْثــَر َحــْرِق 

ــِه. ــَن فــي َمْســَقِط َراأِْس ــِه فــي نُيويــوْرك، َوُدِف َمْنِزلِ

َوَيُبــثُّ الّشــاِعُر ِمــْن ِخــلاِل َقصيــَدِة )ِهــَي َوبـِـلادي( َعواِطَفــُه الَجّياَشــَة تُجــاَه َوَطِنــِه، َحْيــُث اأداَر ِحــواراً   

نْســانَِة؛ لُِيْثِبــَت اأنَّ بـِـلاَدُه بـِـُكلِّ َمعالِِمهــا الِجميَلــِة ِمــْن: بِحــاٍر، َوِجبــاٍل، َوُســهوٍل، َوُزهــوٍر،  َمــَع َمْحبوَبِتــِه ال�إِ

ِل، الَّــذي ل� ُيناِفُســُه اأَحــٌد كائِنــاً َمــْن كاَن، َفُهــَو ُيِحــبُّ َوَطَنــُه ُحّبــاً صاِدقــاً  أوَّ َوُطيــوٍر ِهــَي َمْوِطــُن الُحــبِّ ال�

ــَة  ــى الَمْحبوَب نــاِت الَجمــاِل فيــِه، َحتّ نــاً ِمــْن ُمَكوِّ خالِصــاً، َوَيُعــدُّ كُلَّ َشــْيٍء َجميــٍل فــي هــذا الَوَطــِن ُمَكوِّ

لَــْت ِمــْن ُمناِفــٍس اإِلــى َشــريٍك فــي ُحــبِّ الَوَطــِن. ــِه لَِوَطِنــِه، َوَتَحوَّ ــْت ُرْؤَيَتــُه فــي ُحبِّ الَّتــي اْقَتَنَعــْت بَِراأْيِــِه، َتَبنَّ

ِهَي َوِبلادي

راشد حسين

راشد حسين

ِهَي َوِبلادي
 

ِل   اأَجميُع َقْلِبَك لي، َوكُلُّ َهواَك لي؟ أوَّ قالَْت: َسـاألُْتــَك بِالَْغـــــراِم اْل�

ِل أوَّ َفاأَجْبُتها: َخَطاأً َظَنْنِت، َفَمْوِطنـي   ُهَو ِمْن فُؤادي في الَْمكــاِن اْل�

ـــــلـي؟ قالَْت: اأفيِه َحلاَوٌة َكــَحـلاَوتـــي          اأْم اأنَّ فيـــِه َتَعطُّـــري وَتَجمُّ

ـِْزلي! َفاأَجْبُت: لَْو ما كُْنِت َبْعَض َجمالِِه    ما كْنِت في هذا الُفــؤاِد لَِتنــ

أنَّهـــا    َماأْخـــوَذٌة ِمْن ِكبِريــــــاِء الْـَكـْرِمــِل اأْحبْبُت فيِك الْـــِكْبِريــــاَء لِ�

قالَْت: لََقْد اأْحَسْنَت ِذْكَر الَْكْرِمِل     َهْل في بِلاِدَك ثْوَرتــــي وَتَدلُّلـــي؟

َج بْحِرهــا الُْمْسَتْرسـِِل؟ َفاأَجْبُتهــا ُمَتَبســِّماً: اأنَسـيـِت فـي    َحيفا َتمــوُّ

ِل ـََرْقِتِه   لَّمـــا اْغَتَسْلـِت بَِمْوجــِـِه الُْمَتَدلِـّ ـَِريُّ ســ ل�ُل الَْعْبـق هـــــذا الدَّ

الُمْسَتْرِسُل: الُمتَِّسُع 
َوالُمْنَبِسُط.
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ُح ذلَِك.١-  اْعَتَمَد الّشاِعُر َعلى اأْسلوِب الِحواِر في الَكْشِف َعْن َجوانِِب الَجماِل في َوَطِنِه، نَُوضِّ

َظلَّ الَمكاُن حاِضراً في ُمْعَظِم اأْبياِت الَقصيَدِة، نَُبّيُن َدل�لََة ذلَِك.٢- 

َتَغنّى الّشاِعُر بَِجماِل الَوَطِن، َكْيَف نُحاِفُظ َعلى َجماِل َوَطِننا؟٣- 

ماِل، نَْسَتْخِرُج ِمَن الَقصيَدِة ما ُيَدلُِّل َعلى ذلَِك.٤-  ُيْطَلُق َعلى َمديَنِة َحْيفا َعروُس الشَّ

َكثَُرْت في الَقصيَدِة اأَدواُت ال�ْسِتْفهاِم، نَْذكُُر َثلاثاً ِمْنها.٥- 

الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:
أولَى في َقْلِب الّشاِعِر؟١-  َمْن َيْحَتلُّ الَمكانََة ال�

َذَكَر الّشاِعُر اأْسباَب ُحبِِّه لَِوَطِنِه، نَْذكُُرها.٢- 

ِت الَمْحبوَبُة ِكْبِرياَءها؟٣-   ِمْن اأْيَن اْسَتَمدَّ

َد الّشاِعُر َبْعَض َمظاِهِر الَجماِل، نَْذكُُرها.٤-  َعدَّ

بَِم تُشاِرُك الَمْحبوَبُة الّشاِعَر؟٥- 

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:

قالَْت: َواأْيَن َترى ُعذوَبَة نَْغَمــتي؟    َفـــــاأَجْبُتهـــــا في اأْغِنيـــاِت الْبـُلبـُـِل

تا اأَوَجْدَتُه؟    َفـــــاأَجْبُتهـــــا: نيســاُن اأْدَفــــاأ َمْنِزِل قالَْت: َوِدْفئي في الشِّ

قالَْت: َواأْيَن َوَجْدَت ِعْطَر َجديَلتي؟   َفاأَجْبُت: في الرَّيحـــاِن َحْوَل الَجْدَوِل

ـْاألي قالَْت: اأَتْقسو هَكذا يا شاِعري؟    اْرَحْم، َفُقْلُت: َرِحْمُت لَْو لَْم َتـس

لي ـَزُّ ـْناٍء تُثيــــُر َتغـــ َوَطني اأَحبُّ اإِلَيَّ َرْغـــَم َجفـــائِــِه    ِمْن كُـــــلِّ َحســ

ـَِل ـَــــْول� ُحبُُّه لَـــْم َيْنجـــ ْمُس َتْعُصُب في النَّهاِر َجبيَنُه   والْبــــــْدُر ل الشَّ

واللَّْيـــُل َيْذَبــــُح كُلَّ ُصْبٍح َفْجَرُه    قُْربــــاَن ُحبٍّ َفْوَق َشــطِّ الَْمْجــَدِل 

ــــِل قالَْت: غِضْبَت، َفُقْلُت: لَْسُت بِغاِضٍب     قالَْت: اإَِذْن ُخْذنـــي اإِلَْيــَك َوَقبِّ

مــــاِن الُْمْقبــِــِل  َشَفتاَي ِمْن ِعْطِر الزُّهوِر َســَقْيُتها    َولَماُهما ُحلُـــــُم الزَّ

يا شاِعري اأْحَبْبُت ِمثَلَك َمْوِطني    اأنا لَْسُت اإِلّ� اأْخَت َزهــِر الَْكْرمـِــِل

َجفائِِه: ُبْعِدِه.

لَماُهما: ُسْمَرٌة في 
َفِة. الشَّ
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ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي:  ٦- نَُوضِّ

اأ ـ َواللَّْيُل يْذَبُح كلَّ ُصْبٍح َفْجَرُه    قُْرباَن ُحبٍّ فْوَق شطِّ الَمْجَدِل 

ْمُس َتْعُصُب في النَّهاِر َجبيَنُه.  ب- الشَّ

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

ْعِر:  اأ ـ  َتْنَتمي الَقصيَدُة لِلشِّ

. ٤- الُحـرِّ ٢- الَمْنثور.   ٣- الَعمودّي.    ْعـِبــّي.    ١- الشَّ

ْبِح( ِهَي:ب-   الَعلاَقُة َبْيَن )اللَّْيِل َوالصُّ

٤- ُمقاَبَلٌة.  ١- ِطباٌق.   ٢- ِجناٌس.   ٣- َسْجٌع.   

ْمُس َتْعُصُب في النَّهاِر َجبيَنُه( اإِلى:ج-  ْمِس( الواِرَدُة في َقْوِل الّشاِعِر: )الشَّ  َتْرِمُز َكِلَمُة )الشَّ

. ٤- الُحبِّ يَِّة.     ٣- الُعبوِديَِّة.   ْجِن.   ٢- الُحرِّ ١- السِّ

العاِطَفُة الّتي َسْيَطَرْت َعلى الّشاِعِر في الَقصيَدِة ِهَي:د- 

ْعجاُب بِالنَّْفِس. ٤- ال�إِ  . ١- ُحبُّ الَوَطِن.  ٢- ُحبُّ الَمْراأِة.    ٣- كُْرُه الُمْحَتلِّ

لي، ُمْسَتْرِسل. آتَِيَة: اْغَتَسَل، ُخْذني، َتَجمُّ ٢- نَِزُن الَكِلماِت ال�

نََة فيما َياأْتي: ٣- نُْعِرُب الَكِلماِت الُْمَلوَّ

. اأ- َوَطني اأَحبُّ اإِلَيَّ

ب- اأْم اأنَّ فيِه َتَعطُّري.

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
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الَقواِعــــُد

أْثنــاِء انَْقَطــَع التَّّيــاُر الَكْهَربائــيُّ َعــْن كُلِّ الَمديَنــِة، قُْلــُت فــي نَْفســي: ُشــْكراً  فــي هــذه ال�  

لَِشــِرَكِة َكْهَربــاِء ُمحاَفَظــِة الُقــْدِس؛ ل�أنَّ ذلِــك َيْضَمــُن لــي اإِقاَمــًة َقصيــَرًة لَُهــْم فــي َِبْيتــي. 

ــُط  ــا ضابِ ــطى اأجاَبه ــاِم بِالُوْس ْبه ــِة ال�إِ ــَرِحيٍَّة بَِفْرَقَع ــٍة َمْس ــه؟ َوبَِحَرَك ــَن َتاأُْخذونَ ــى اأْي ــي: اإِل َزْوَجت

ْبعــاَد.. َتَدْحَرَجــْت َدْمَعتــاِن َعزيَزتــاِن  ــِة. َفِهَمــْت َزْوَجتــي اأنَّــُه َيْقِصــُد ال�إِ الُمخاَبــراِت: بالِمْرَوِحيَّ

َعلــى نَْفســي َعلــى َوْجَنَتْيهــا. وكانَــْت َســّياراتُُهْم َتِقــُف َبعيــَدًة َعــِن الَْبْيــِت بِشــاِرَعيِن اأْو َثلاَثــٍة، 

ــِد. ــِن الطَّرائِ ــِث َع ــي الَْبْح ــِر ف ــاَدُة الَْكواِس ــي ع هــذه ِه

ِد َوالَمزيِد ُمراَجَعُة الُمَجرَّ

َنْقَراأ:

اأوَّل�ً- َنْسَتْخِرُج ال�أْفع�َل ِمَن الِفْقَرِة الّس�ِبَقِة، َونَُصنُِّفه� َوْفَق الَجْدَوِل ال�آتي: 

ياَدِة الِفْعُل الَمزيُد الِفْعُل الُمَجرَُّد   اأْحُرُف الزِّ

ث�نِيً�- نُْكِمُل الَفراَغ في الِعب�راِت ال�آتَِيِة:

اأ ـ   الِفْعُل الُمَجرَُّد ما كانَْت َجميُع اأْحُرِفِه اأْصليًَّة في صيَغِة.............

ِد )َسَقَط( الَّذي َعلى َوْزِن )َتفاَعَل( ُهَو...............ب-   َمزيُد الِفْعِل الُمَجرَّ
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( الَّذي َعلى َوْزِن )اْسَتْفَعَل( ُهَو.................. ج-  ِد )َمدَّ  َمزيُد الِفْعِل الُمَجرَّ

نَُّه ِفعٌل............د-  أْصليَِّة في الِفْعِل )َتَهْلَهَل( فاإ أْحُرِف ال�  بالنََّظِر اإلى َعَدِد ال�

أْفعاِل ُجِمَعْت في ِعباَرِة................هـ-   اأْحُرُف الّزياَدِة في ال�

 كُلُّ زياَدٍة في الَمْبنى تَُؤّدي اإِلى زياَدٍة في...................... و- 

ث�لثً�- نَُوظُِّف ُكلَّ َزْوٍج ِمَن الَكِلم�ِت ال�آتَِيِة في ُجْمَلَتْيِن ُمفيَدَتْيِن، َونُلاِحُظ الَفْرَق في الَمْعنى:
 

الَعموُد )ب(الَعموُد )اأ( 
قاَبَل َقِبَل

انَْتَصَر نََصَر

َمَكُرَم َكرَّ

اْسَتْجَمَعَجَمَع

انَْتَفَعنََفَع

اأْعَلَمَعِلَم

َتَفتََّحَفَتَح
 

ِد:   راِبعً�- َنُردُّ ُكلَّ فِْعٍل َمزيٍد في الُجَمِل ال�آتَِيِة اإِلى اأْصِلِه الُمَجرَّ

 الِفْعُل الُمَجرَُّد الُجْمَلُة

قاَل َتعالى: »ک  ک     ک  گگ«                    )البقرة:٢٦١(- ١

ْفُت َبْيَن الُبْلداِن.٢-  َطوَّ

ْزِق.٣-  اأْجَتِهُد في َطَلِب الرِّ

اْغبرَّ الَجوُّ اأْثناَء العاِصَفِة.٤- 

اإِنَّ الُبغاَث بِاأْرِضنا َيْسَتْنِسُر.٥- 

أْوراُق.٦-  َتَبْعَثَرِت ال�

أْبداُن ِمْن َهْوِل ما نَراُه َعلى الّشاَشِة.7-  اْقَشَعرَِّت ال�
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ْملاُء ال�إِ

َفُة الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

اأْن  َنَْقَراأ: َودوَن  بُِهدوٍء  الَبريَء،  عالََمُه  الُجنوُد  اْقَتَحَم  الّتي عاَشها، حيَن  اللّيَلَة  تِْلَك  َيْنسى  لَْن   

َيْشُعَر بِما ُيَخطَُّط لَُه خاِرَج َمْنِزلِِه، في لَْيَلٍة ُمْعِتَمٍة ل� ِدْفَء فيها، لَِيِجَد نَْفَسُه ُمْلًقى بِِه في ِزنْزانٍَة 

ْؤيُة اأْو َتكاُد، َتْكَتظُّ بِِفْتَيٍة ُهم كُُفٌؤ لَُه في َصْبِرِه وُجْراأتِِه، َكَتبوا سيَرَتهم الّذاتّيَة بِاألْواِن  َتْنَعِدُم فيها الرُّ

الَعَلِم الِفَلْسطينّي، ل� ُيْسَمُع نََباأٌ َعْنُهم ُيْمِكُن اأْن َيِصَل اإِلى َذويِهم لُِيَطْمِئَنُهم، َفُهم في ُغَرِف التّْحقيِق 

أماِن. الَبغيَضِة، َوَمَع الَوْقِت اْعتاَد اأْجواَء الّزنْزانَِة لَِيَظلَّ َيْحلُُم بِالُوصوِل اإِلى الُحريَِّة، َوَشواِطِئ ال�

َنَت�أمَُّل:
َفــٍة، اأْي جــاَءْت فــي نِهاَيــِة الَكِلَمــِة، وِهــَي )الَبــريَء، 	  الَكِلمــاِت الُمْنَتهَيــَة بَِهْمــَزٍة ُمَتَطرِّ

بُِهــدوٍء، ِدْفَء، كُُفــٌؤ، نََبــاأٌ، اأْجــواَء، شــواِطِئ(. َوَســَبُب اْخِتــلاِف صــوَرِة الَهْمــَزِة فيهــا، اأو 
آتــي: ــُه الَجــْدَوُل ال� لُ ــِه، ُيَفصِّ ــذي جــاَءْت َعلي ــْكِل الَّ الشَّ

 الَكِلَمُة التَّْعليُل

َفٌة، َوَقْبَلها ياٌء ساِكَنٌة. الَهْمَزُة ُمَتَطرِّ َبريء

َفٌة، َوَقْبَلها واٌو ساِكَنٌة. الَهْمَزُة ُمَتَطرِّ ُهدوء

َفٌة، َوَقْبَلها فاٌء ساِكَنٌة. الَهْمَزُة ُمَتَطرِّ ِدْفء

َفٌة، َوَقْبَلها األٌِف ساِكَنٌة. الَهْمَزُة ُمَتَطرِّ اأْجواء 

َفٌة، َوَقْبَلها باٌء َمْفتوحٌة. الَهْمَزُة ُمَتَطرِّ نََباأ

َفٌة، َوَقْبَلها فاٌء َمْضمومٌة. الَهْمَزُة ُمَتَطرِّ كُُفؤ

َفٌة، َوَقْبَلها طاٌء َمْكسورٌة. الَهْمَزُة ُمَتَطرِّ شواِطئ

َقْبَلها، 	  الَّذي  الَحْرِف  بَِحَرَكِة  َيْرَتِبُط  الّسابَِقِة،  الَكِلماِت  في  الَهْمَزِة  َرْسَم  اأنَّ  َونُلاِحُظ 
أنَّ  ْطِر؛ لِ� أْرَبَعُة )َبريء، ُهدوء، ِدْفء، اأْجواء(، كُِتَبِت الَهْمَزُة فيها َعلى السَّ َفالَكِلماُت ال�
أنَّ  كوُن. َوَكِلَمُة )كُُفؤ(، كُِتَبِت الَهْمَزُة فيها َعلى الواِو؛ لِ� الَحْرَف الّسابَِق لَها َحَرَكُتُه السُّ
أنَّ  ألِِف؛ لِ� ُة. َوَكِلَمُة )نََباأ(، كُِتَبِت الَهْمَزُة فيها َعلى ال� مَّ الَحْرَف الّسابَِق لَها َحَرَكُتُه الضَّ
الَحْرَف الّسابَِق لَها َحَرَكُتُه الَفْتَحُة. َوَكِلَمُة )َشواِطئ(، كُِتَبِت الَهْمَزُة فيها َعلى ياٍء َغْيِر 

أنَّ الَحْرَف الّسابَِق لَها َحَرَكُتُه الَكْسَرُة. َمْنقوَطٍة؛ لِ�
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َنْسَتْنِتُج:

َفِة فيما َياأْتي: ُب اأْخطاَء الَهْمَزِة الُمَتَطرِّ نَُصوِّ

َة.١-  كاَن لِْلُحكوَمِة اْجِتماٌع طاِرء لَِبْحِث الَوْضِع ال�ْقِتصاِديِّ في َغزَّ

َحْمَلُة التَّضاُمِن َمَع َقضيَِّة الّلاِجئيَن في ُدَوِل العالَِم تُْنِباأ بَِتعاُطٍف َدْولِيٍّ َمَع َقِضيَِّتِهم.٢- 

هِر الفائِِت.٣-  َبَدَء اإِْضراُب ال�أْسرى الِفَلْسطينّيَن َعِن الطَّعاِم في الخاِمَس َعَشَر ِمَن الشَّ

ــٍة، تُْخفــي َوراَءهــا ِقَصصــاً ٤-  ــٍة َوعالَِميَّ ــَوِر الحائـِـَزِة َعلــى َجوائـِـَز َعَربِيَّ  اْحِتــواُؤ الَمْعــِرِض َعلــى َعــَدٍد ِمــَن الصُّ

أَمــِل. ــِل ِمْصبــاَح ال� تُضيــُئ لِْلُمَتاأمِّ

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريب�ٌت

التَّْدريُب الثّ�ني: 

َفٍة، ُمَعلِّليَن َرْسَمها َعلى تِْلَك الّصوَرِة فيما َياأْتي: نَْسَتْخِرُج الَكِلَمَة الُمْنَتِهَيَة بَِهْمَزٍة ُمَتَطرِّ

أْضــواِء الْباِحَثــِة َعــِن  الــّلا َشــْيِء.. الَْعْميــاِء الُْمَحْمِلَقــِة ١-  ــواِع الَْكّشــافاِت.. اْل� أْضــواِء، َوبَِجميــِع اأنْ ماَيــُة باْل�  َتْبــَداأ الرِّ

ِد. فــي َجَســِد اللّْيــِل الُْمَمــدَّ

َفُة َيْرَتِبُط َرْسُمها بَِضْبِط الَحْرِف الّسابِِق لَها.١-  الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

ْطِر اإِذا ُسِبَقْت بَِحْرٍف ساِكٍن، ِمْثَل: َحياء، َضْوء، َشْيء، ِعْبء.٢-  َفُتْكَتُب َعلى السَّ

َوتُْكَتُب َعلى واٍو اإِذا ُسِبَقْت بَِحْرٍف َمْضموٍم، ِمْثَل: اْمُرؤ.٣- 

َوتُْكَتُب َعلى األٍِف اإِذا ُسِبَقْت بَِحْرٍف َمْفتوٍح، ِمْثَل: ُمْبَتَداأ.٤- 

َوتُْكَتُب َعلى ياٍء َغْيِر َمْنقوَطٍة اإِذا ُسِبَقْت بَِحْرٍف َمْكسوٍر، ِمْثَل: ُيْنِبئ.٥- 
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ْخــِر َعلــى َشــْكِل اإِجاَصــٍة، ٢-   »َتْصَعــُد التَّلَّــَة َفُتواِجُهــَك بِْئــٌر تاريخيَّــٌة، َيزيــُد ُعْمُقهــا َعــْن َعَشــَرِة اأْمتــاٍر، ُحِفــَرْت بِالصَّ

َبــٍة لَِتِصــَل اأْعلــى التَّلَّــِة، َحْيــُث َيَتَربَّــُع َمْســِجُد سوســيَة)١(،  َتْمَتِلــُئ بِالمــاِء، َتْمشــي َعْبــَر َمَمــرٍّ جوانُِبــُه ِمــْن ِحجــاَرٍة ُمَهذَّ

الَّــذي ل� َيــزاُل َيْحــُرُس الَمــكاَن بُِجْدرانـِـِه...« 

 )سلفيت- ُعلا موقدي(

١  قرية فلسطينية تقع شرق مدينة يطا بمحافظة الخليل .

التَّْعبيُر:
اأْنواُع الَمق�َلِة

اأوَّل�ً- الَمق�َلُة الّذاتيَُّة: 

َوِهــَي الَّتــي َيُبــثُّ فيهــا الكاتِــُب اأحاسيَســُه َوَمشــاِعَرُه، َوَتْظَهــُر فيهــا َشــْخِصيَُّتُه َواِضَحــًة َجّذاَبــًة،   

ــَوِر  ــُه َوانِْفعال�تِــِه، َوَتْعَتِمــُد َعلــى الصُّ َتْســَتْهوي القــاِرَئ، َوذلِــَك ِمــْن ِخــلاِل اأْســلوبِِه الَّــذي َيْنُفــُث فيــِه عاِطَفَت

الَجْزلَــِة.  الَقِويَّــِة  ألْفــاِظ  َوال� الموســيِقيَِّة،  َوالِعبــاراِت  الَبيانِيَّــِة، 

 اأْلوانُه�:

، َوال�ْعِتــراِف، َوالَبــْوِح،  ــْخصيِّ ــْخِصيَِّة )الّســيَرُة(: َوِهــَي َضــْرٌب ِمــَن الَحديــِث الشَّ اأ ـ َمق�َلــُة الّصــوَرِة الشَّ

ــًة ِمــْن َشــْخِصيٍَّة اإِنْســانِيٍَّة، َفَيْعِكــُس لَنــا َتاأثـُّــَرُه بِهــا، َوانِْطباعاتـِـِه  ُر فيهــا الكاتـِـُب َمواِقــَف اإِنْســانِيًَّة خاصَّ ُيَصــوِّ

ــا َونُْصغــي اإِلَْيهــا،  ثُن ــٌة، تَُحدِّ َك ــٌة ُمَتَحرِّ ــُة، َكاأنَّهــا َحيَّ ــْخِصيَُّة الَمْوصوَف ــُر الشَّ ــُث َتْظَه ــَة َعْنهــا، بَِحْي الخاَص

َفُنْعَجــُب بِهــا، اأْو نَْنُفــُر ِمْنهــا.

ــِة ب-  : َوفيهــا ُيَركِّــُز الكاتـِـُب َعلــى نَْقــِد العــاداِت َوالتَّقاليــِد، َوالظَّواِهــِر ال�ْجِتماِعيَّ َمق�َلــُة النَّْقــِد ال�ْجِتم�ِعــيِّ

ــُك  أْخــلاِق، َوَوســائِِل اللَّْهــِو َوالتَّْســِلَيِة، َومــا َيَتَمسَّ أْزيــاِء، َوال� ــْلِبيَِّة الَّتــي َتشــيُع فــي الُمْجَتَمــِع، ِمْثــَل: ال� السَّ

أْبنــاُء ِمــْن َتْجديــٍد َوَتْغييــٍر.  آبــاُء ِمــَن التَّقاليــِد، َومــا َيْجَنــُح اإِلَْيــِه ال� بـِـِه ال�

نْســاٍن ج-  ــِة الَّتــي َيعيــُش فيهــا الكاتـِـُب، َكمــا َتَتــراَءى ل�إِ َمق�َلــُة الَوْصــِف: َوَتقــوُم َعلــى َتْصويــِر البيَئــِة الَمكانِيَّ

ــَب فــي  ُر الكاتِ ْحــلاِت الَّتــي تَُصــوِّ ــْن اأْمِثَلِتهــا َوْصــُف الرِّ ــَرِة. َوِم ــِذ الَبصي ْحســاِس، ناِف َحكيــٍم، َعميــِق ال�إِ

بيَئــٍة لَــْم َياأْلَْفهــا.

ِليَّــُة: َوِهــَي الَّتــي َتْعــِرُض لُِمْشــِكلاِت الَحيــاِة: الَمــْوِت، َوالَفْقــِر، َوَفْلَســَفِة الَحيــاِة، َوَيِتــمُّ فيهــا د-  الَمق�َلــُة التَّ�أمُّ

َتْســجيُل ُوْجَهــِة نََظــِر الكاتـِـِب، َوَتْفســيِرِه الخــاصِّ لِلظَّواِهــِر الَّتــي تُحيــُط بـِـِه.
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َوفيما َياأْتي نَموَذٌج ِمْن َمقالٍَة ذاتِيٍَّة لِلكاتِِب ُجْبران َخليل ُجْبران، بُِعْنواٍن )اأيُّها اللَّْيُل(:

اأيُّها اللَّْيُل   

َعراِء، َوالُمْنِشديَن. يا لَْيَل الُعّشاِق، َوالشُّ   

أْخِيَلِة. أْرواِح، َوال� أْشباِح، َوال� يا لَْيَل ال�   

باَبِة، َوالتَّْذكاِر. ْوِق، َوالصَّ يا لَْيَل الشَّ   

ُج بِالَقَمِر.  ْهَبِة، الُمتوَّ اأيُّها الَجّباُر الواِقُف َبْيَن اأْقزاِم الَمْغِرِب، َوَعرائِِس الَفْجِر، الُمَتَقلُِّد َسْيَف الرَّ   

كوِن، النّاِظُر بِاألِْف َعْيٍن اإِلى اأْعماِق الَحياِة، الُمْصغي بِاألِْف اأُذٍن اإِلى اأنَِّة  الُمتَِّشُح بَِثوِب السُّ  

 الَمْوِت َوالَعَدِم. 

لََقْد َصِحْبُتَك اأيُّها اللَّْيُل َحتّى ِصْرُت َشبيهاً بَِك، َواألِْفُتَك َحتّى َتماَزَجْت ُميولي بُِميولَِك،    

َرٍة لُِوجوِدَك. َل ُوْجداني اإِلى ُصْوَرٍة ُمَصغَّ  َواأْحَبْبُتَك َحتّى َتَحوَّ

  َففي نَْفسي الُمْظِلَمِة َكواِكُب ُمْلَتِمَعٌة، َيْنثُُرها الَوْجُد ِعْنَد الَمساِء، َوَتْلَتِقُطها الَهواِجُس في 

باِح، َوفي َقْلبي الرَّقيِب َقَمٌر، َيْسعى تاَرًة في َفضاٍء ُمَتَلبٍِّد بِالُغيوِم، َوَطْوراً في َجلاٍء ُمْفَعٍم بَِمواِكِب  الصَّ

أْحلاِم.  ال�

اأنا ِمْثلَُك اأيُّها اللَّْيُل، َوَهْل َيْحَسُبني النّاُس ُمفاِخراً، اإِذا ما َتَشبَّْهُت بَِك، َوُهم اإِذا )َتفاَخُروا(   

 َيَتَشبَّهوَن بِالنَّهاِر؟

اأنا ِمْثلَُك، َوِكلانا ُمتََّهٌم بِما لَْيَس فيِه.   

اأنا ِمْثلَُك بُِميولي، َواأْحلامي، َوُخلُقي، َواأْخلاقي   

َهِبيَِّة. ْجني الَمساُء بُِغيوِمِه الذَّ اأنا ِمْثلَُك، َواإِْن لَْم ُيَتوِّ   

ِتِه الَوْرِديَِّة. باُح اأْذيالي بِاأِشعَّ ِع الصَّ اأنا ِمْثلَُك، َواإِْن لَْم ُيَرصِّ   

اأنا ِمْثلَُك، َواإِْن لَْم اأكُْن ُمَمْنَطقاً بِالَمَجرَِّة.   

أْعماقي نِهاَيٌة، َفاإِذا ما  اأنا لَْيٌل ُمْسَتْرِسٌل ُمْنَبِسٌط هاِدٌئ ُمْضَطِرٌب، َولَْيَس لُِظْلَمتي َبْدٌء، َولَْيَس لِ�  

َدًة بَِظلاِم كاآَبِتها. أْرواُح ُمَتباِهَيًة بِنوِر اأْفراِحها، َتَتعالى روحي ُمَتَجمِّ  انَْتَصَبِت ال�

  اأنا ِمْثلَُك اأيُّها اللَّْيُل، َولَْن َياأْتَي َصباحي َحتّى َيْنَتهَي اأَجلي.
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: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــَر َعــْن ذاتـِـِه، َوَعــْن  أَزِل بِالَعَمــِل َوال�ْبِتــكاِر، َفِمــْن ِخلالِِهــا َعبَّ نْســاِن ُمْنــُذ ال� اْرَتَبــَط َمْعنــى ُوجــوِد ال�إِ  

ِم فــي  ــَر َعــْن قُْدَرتـِـِه َعلــى الُمشــاَركِة والِبنــاِء َوالتََّقــدُّ بــداِع لَدْيــِه، َكمــا َعبَّ روِح الَعطــاِء َوَمَلَكــِة الَخْلــِق َوال�إِ

ــِة. َع ــراِغ َوالدَّ ــَدِة الَف ــى َمْفَس ــِل عل ــَدَة الَعَم ــَر َمْجَه ــُه اآَث أنَّ ــِه؛ لِ� ُمجَتَمِع

صــاٍت ِمْهنّيــًة َجديــَرًة بالِعنايــِة َوال�هِتمــاِم؛  َوالنَّــصُّ الَّــذي َبْيــَن اأْيدينــا ُيضــيُء َمســاراٍت ِعْلميَّــًة َوَتخصُّ  

ــْم،  ــِق ُطموحاتِِه ــْم، َوَتحقي ــِتغلاِل طاقاتِِه ــن اْس ــا ِم ــُن اأْصحاَبه ــعٍة تَُمكِّ ــْن َفضــاءاٍت واِس ــُه ِم ــا تُتيُح بِم

ــُه  ــي ِفَلســطيَن، َوُمواَكَبَت ــّي ف ــِم الِمْهن َر التّعلي ــوُّ ــْم، َوَيرُصــُد َتَط ــِة احِتياجاتِِه ــْخِصّياتِِهْم، َوَتلِبَي ــِب َش َوَتهذي

ــِة.  ــِة الَحديَث ــِة َوالتَّرَبِويَّ راِت الِعْلِميَّ ــوُّ للتَّط

6 الَوْحَدُة
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َتْكَتــظُّ ِقطاعــاُت الَعَمــِل فــي ُمجَتَمِعنــا الِفَلســطينيِّ بالِمْهنّييــَن،   

صاتِِهــْم: الَمهاريَّــِة،  َواأصحــاِب الــِوَرِش، َوالفنِّّييــَن َعلــى اْخِتــلاِف َتَخصُّ

قيَقــِة، الَّذيــَن ل� ُيمِكــُن ال�ســِتغناُء َعــْن َخَدماتِِهــم؛ نَِجُدُهْم  َوالِعْلِميَّــِة الدَّ

ــاِت  ناع ــِة، َوالصِّ ــِة الَحديَث لِكترونِيَّ ــَبكاِت ال�إ ــاِر الشَّ ــي ِمْضم ــوَن ف ُيبِدع

مونَــه مــن  ِمــْن َحياتِنــا، بمــا َُيقدِّ ــزاً واِســعاً  الَخفيَفــِة، وَيحَتلّــوَن َحيِّ

ــُه اأْصحــاُب  ُم ــا ُيقدِّ ــًة َعّم يَّ ــلُّ اأهمِّ ــْم، ل� َتِق ــٍة لُِمجَتَمِعِه ــاٍت َجليَل َخَدم

ــُة ِمــْن  أْخــرى، الَّتــي َقــْد َيْجَنــُح اإِلْيهــا العامَّ صــاِت َوالَوظائِــِف ال� التََّخصُّ

ــعاَدة. ــِن الّس ــِث َع ــاِب الَبْح ــْن ب ــاً، ل� ِم ــاَدِة غالِب ــاِب الع ب

لََقــد اْبَتــَداأ التَّْعليــُم الِمْهنــيُّ فــي ِفلســطيَن ُمْنــُذ اأنِشــَئْت َمْدَرَســُة    

أيتــاِم الّســوريَُّة )شــِنلَّر( فــي الُقــْدِس َســَنَة األْــٍف َوَثمانيِمَئــٍة َوِســتّيَن  داِر ال�

ناِعيَّــُة فــي َبْيــَت لَْحــَم،  ميلاديّــة، َتِبَعهــا َمْدَرَســُة )الّســاليزيان( الصِّ

ْســلاِميَُّة فــي الُقــْدِس َكذلِــَك، َوَمْدَرَســُة  أْيتــاِم ال�إ ثُــمَّ َمْدَرَســُة داِر ال�

راِعيَّــُة فــي طولََكــْرَم، الَّتــي َتَخــّرَج فيها ُرّواُد الَعَمــِل الِمْهِنيِّ  َخضــوري الزِّ

ناِعيَّــِة  ناِعــيِّ فــي ِفَلســطيَن، َوالَيــوَم َيْبلُــُغ َتْعــداُد الَمــداِرِس الصِّ َوالصِّ

فــي الَوَطــِن َثمانــَي َعْشــَرَة َمْدَرَســًة، َوَتــزداُد عامــاً َبْعــَد عــاٍم نِســَبُة َمــْن 

راِســيِّ  َتْحَتِضُنُهــم هــِذِه الَمــداِرُس ِمــَن الطَّلَبــِة لَيِصــَل فــي العــاِم الدِّ

٢٠١7/٢٠١٦م اإِلــى َخْمَســِة اآل�ِف طالـِـٍب َوطالَِبــٍة، َكمــا َتــزداُد نِْســَبُة 

 ، الُملَتِحقيــَن ِمْنُهــم بِالجاِمعــاِت َوالُكلِّّيــاِت، َوَمراِكــِز التَّدريــِب الِمْهنــيِّ

ــْن  ــم ِم ُنُه ــَدٍة، تَُمكِّ ــٍة َجدي صــاٍت ِمْهنيَّ ــم لِلالِتحــاِق بَِتَخصُّ لُُه ــي تَُؤهِّ الّت

بَِعَرِقِهــم  اأقواتِِهــم  َوَكْســِب  ُمجَتَمِعِهــْم،  َوبِنــاِء  اأحلاِمِهــم،  َتْحقيــِق 

ــلاُم-،  ــِه السَّ ــٍد -َعَلْي ــيِّدنا ُمَحمَّ ــنَِّة َس ــداًء بُِس ــم، اقِت ــم َواجِتهاِدِه ِه َوِجدِّ

، َخْيــراً ِمــْن اأْن يــاأْكَُل ِمــْن َعَمــِل  اإِْذ َيقــوُل: »مــا اأَكَل اأَحــٌد َطعامــاً َقــطُّ

)رواه البخــاري(
ــِدِه«.  ــِل َي ــْن َعَم ــاأْكُُل ِم ــِه داوَد كاَن َي ــيَّ اللّ ــِدِه، َواإِنَّ نَِب َي

: َتْمتِلُئ. َتْكَتظُّ

ِمْضمار: َمجال. 

َيجَنُح اإِلى: َيميُل اإِلى.

ُهم. لُُهم: تُِعدُّ تَُؤهِّ

المؤلّفون
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ناِعيَِّة الِفَلْسطيِنيَِّة في َخْفِض  لََقْد ساَهَم ِخّريجو الَمداِرِس الصِّ  

نِْسَبِة الَبطالَِة في ِفلسطيَن، َوالَحدِّ ِمن الَعَوِز َوالفاَقِة، َوالتََّغلُِّب َعلى َكثيٍر 

ثُها في الُمْجَتَمِع، َوَرْفِد  ِمن الُمشِكلاِت ال�ْجِتماِعيَِّة َوالنَّْفِسيَِّة الَّتي تَُورِّ

َخزيَنِة الَمْدخول�ِت الِفَلسطينيَِّة بِِمئاِت َملاييِن الّدول�راِت، الّتي َرَفَعْت 

ِمْن َدْخِل الَفْرِد، َوَوفََّرْت لَُه ُمستًوى اقِتصاِديّاً ُمَمّيزاً، َونََقَلت الِمْهنّييَن 

الِفَلسطيِنيَُّة  أْسَرُة  ال� َوباَتِت  للَعَمِل.  مالِكيَن  اإِلى  أَمِل  بِال� حالِميَن  ِمْن 

صاِت الِعلِميَِّة  أْبنائِها اإِلى جانِِب التَّخصُّ يََّة التَّعليِم الِمْهنيِّ ل� اأَهمِّ تُْدِرُك 

أْمَر َيَتَطلَُّب التّخلَِّي َعْن َمْوروٍث  نسانِيَِّة ال�أخرى، َوَتعي َجيِّداً اأنَّ ال� َوال�إِ

صاٍت، َقْد ل� َتَتناَسُب َوُميوَل  أْسَرَة َصلاِحَيَة اخِتياِر َتَخصُّ ُل ال� َقديٍم، ُيَخوِّ

اأْبنائِها َواهِتماماتِِهم، َول� تَُلّبي حاَجَة الّسوِق الُمسَتْقَبليََّة. َكما َيَتَطلَُّب 

هاٍت اإيجابِيٍَّة،  ُع الُجهوَد َوالطّاقاِت؛ ِمْن اأْجِل َتكريِس َتَوجُّ نَْهَضًة تَُجمِّ

 ، الِفلسطيِنيِّ الُمْجَتَمِع  في  الِمْهنيِّ  َوالتَّْدريِب  التَّْعليِم  َثقاَفِة  َوَتعزيِز 

َوَتسعى لَِسنِّ َتشريعاٍت َوَقوانيَن ُمنظَِّمٍة لِِقطاِع التّعليِم َوالتّدريِب الِمْهِنّي 

ُز ِخّريجي هذا الِْقطاِع. ضاَفِة اإِلى َتَبنّي اأنِْظَمٍة تَُحفِّ ، بِال�إِ َوالتّْقِنيِّ

يــاَدِة، َوالُفنــوِن الِمْهِنيَّــِة  داَرِة، َوالرِّ صــاُت ال�إِ لََقــْد اأْصَبَحــْت َتَخصُّ   

ال�أخــرى َمَحــطَّ اهِتمــام ِالطََّلَبــِة َوَذويِهــم؛ لَِنجــاِح اأْصحــاِب الِمَهــِن 

فــي الُمْجَتَمــِع اقِتصاِديّــاً َواجِتماِعّيــاً، َفهــا ُهــُم الَحــّدادوَن، َوالنَّّجــاروَن، 

مــوَن،  َوالُمَصمِّ الُمْخَتِلَفــِة،  الَكْهَربائيَّــِة  أْجِهــَزِة  ال� َوفنِّّيــو  َوالنَّّحاتــوَن، 

صــو َفْحــِص الَمرَكبــاِت َوَتصليِحهــا، َينَتِشــروَن فــي  رون، َوُمَتَخصِّ َوالُمَصــوِّ

ــوٍم، َوُهــْم يحُصلــوَن  ــزداُد الحاَجــُة اإِلْيِهــم َيومــاً َبْعــَد َي ســوِق الَعَمــِل، َوَت

ــَرَص َعَمــٍل َجديــَدًة َتْنَســِجُم  علــى ِرْزِقِهــم بَِكْســِب اأيديِهــم، َوُيَوفِّــروَن فُ

ــِه، َكمــا َيْنَجحــوَن فــي  ــُم احِتياجاتِ َوتقاليــَد الُمْجَتَمــِع الِفلســطينيِّ َوتُلائِ

ــِف الِقطاعــاِت َوالبيئــاِت، فــي  ــٍة فــي ُمْخَتِل ــٍة ُمْجِدَي اإِداَرِة َمشــاريَع َتْنَمِويَّ

ــوقي:  ــُد َش ــوُل اأْحَم ــداٍم، َيق ــٍة َواإِْق ــِم بِِهمَّ ــِة والُمخيَّ ــِة َوالَقرَي الَمديَن

ْقداُم كاَن لَُهْم ِركابا  َوما اْسَتْعصى َعلى َقْوٍم َمناٌل      اإذا ال�إ

ُل: َيْسَمُح. ُيَخوِّ

َمناٌل: َمْطلٌب َوغاَية.

ِركابا: َجْمُعها َركائُِب، 

َوِهَي َوسيَلُة النَّْقِل.

الفاَقِة: الَفْقِر.

َرفد: َتْزويد.
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َول� َتزاُل الُفرَصُة سانَِحًة، لَتضافُِر الُجهوِد الهاِدَفِة لِلتَّغلُِّب َعلى َكثيٍر   

الَّتي  ِفلْسطيَن،  الِمْهنيِّ في  التَّعليِم  ِر  َتَطوُّ الَّتي َتحوُل دوَن  الُمعيقاِت،  ِمَن 

الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:
؟١-  بَِم َتْكَتظُّ ِقطاعاُت الَعَمِل في ُمْجَتَمِعنا الِفَلْسطينيِّ

ناِعيَِّة في ِفَلْسطيَن؟ ٢-  َكْم َيْبلُُغ َعَدُد الَمداِرِس الصِّ

 -٣. ناعاِت الُمْنَتِشَرِة في ُمْجَتَمِعنا الِفَلْسطينيِّ نَْكُتُب َعَدداً ِمَن الِمَهِن َوالصِّ

ناِعيَِّة الِفَلْسطيِنيَِّة في بِناِء الُمجَتَمِع؟٤-  ما اأهمُّ ُمساَهماِت ِخّريجي الَمداِرِس الصِّ

َم التَّعليِم الِمْهنيِّ في ِفَلسطيَن؟٥-  َكْيَف ُيْمِكُن اأْن نََتَغلََّب َعلى الُمعيقاِت الّتي َتْعَتِرُض َتَقدُّ

حيَحِة فيما َياأْتي:٦-  جاَبِة الصَّ نَْختاُر َرْمَز ال�إِ

: أْسَرُة الِفَلسطيِنيَُّة اْخِتياَر َمساِر اْبِنها الِعْلِميِّ اأ ـ اْعتاَدت ال�

١- بِناًء َعلى َتوجيهاٍت َرْسِميٍَّة.     ٢- َجْرياً على العاَدِة الُمتََّبَعِة. 

سعاِد اأْبنائِها.  ٣- َتحقيقاً لِ�حِتياجاِت سوِق الَعَمِل.     ٤- َسْعياً ل�إِ

ناِعيَِّة في ِفَلسطيَن عام ٢٠١٦/ ٢٠١7م حوالي:ب-  َيْبلُُغ َتْعداُد الطََّلَبِة الُمْلَتِحقيَن بالَمداِرِس الصِّ

 ١- َثلاَثِة اآل�ِف طالٍِب.     ٢- تِْسَعِة اآل�ِف طالٍِب.

 ٣- اأَحَد َعَشَر األَف طالٍِب.     ٤- َخْمَسِة اآل�ِف طالٍِب.

ناِعيَِّة َعلى َوظيَفٍة بِالنِّسَبِة ج-  حصاءاُت اإلى اأنَّ فَُرَص ُحصوِل ِخّريجي الَمداِرِس الصِّ تُشيُر ال�إِ

صاِت: لُِزَملائِِهم في َبِقيَِّة التََّخصُّ

 ١- تُساوي فَُرَص ُزَملائِِهم.     ٢- اأَقلُّ ِمْن فَُرِص ُزَملائِِهم.

 ٣- اأضعاُف فَُرِص ُزَملائِِهم.     ٤- ُمَتقاِرَبٌة َبْيَن عاٍم َواآَخَر.

، َوُمسَتواُه، َوفَُرِصِه  َتْسعى الِجهاُت الَمْعِنيَُّة اإِلى َتجاُوِزها بِاأْسَرِع َوْقٍت ُمْمِكٍن، ِمْن ِخلاِل اإِْبراِز قيَمِة التَّْعليِم الِمْهِنيِّ

صاِت  التََّخصُّ فَُرَص ُحصوِل ِخّريجي  َتفوُق َكثيراً  اأنَّها  ْسِميَُّة  الرَّ حصائِّياُت  ال�إِ اأظَهَرت  َوَقْد  التََّخرُِّج.  َبْعَد  التَّْشغيِليَِّة 

صيَن في فُروِع التَّعليِم الِمْهنيَِّة، َوافِتتاِح َمزيٍد ِمَن الَمداِرِس  ال�أخرى َعلى الَوظيَفِة، ِمْن ِخلاِل َتاأْهيِل ُمَعلِّميَن ُمَتَخصِّ

ناِعيَِّة، َوَتوظيِف اأْحَدِث ال�أجِهزِة َوالَمَعّداِت، َوافِتتاِح فُروٍع ِمْهِنيٍَّة َجديَدٍة. الصِّ

سانَِحًة: ُمتاَحًة.

َتضافُر: َتعاُون.
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ُح ذلَِك.١-  لاُم- اإِلى ال�ْعِتماِد َعلى الّذاِت في الَحياِة َوَعَدِم التَّواكُِل، نَُوضِّ َدعا الرَّسوُل -َعَلْيِه السَّ

صاِت الِمْهِنيَِّة الّتي نَْعَتِقُد اأنَّ ُمْجَتَمَعنا الِفَلْسطينيَّ بِحاَجٍة اإِليها.٢-  نَْكُتُب قائَِمًة بالِْحَرِف َوالتََّخصُّ

أْســَرِة الِفَلْســطينيَِّة اإِلــى التََّعلُّــِم الِمْهنــّي، ٣-  ــنواِت ال�أخيــَرِة فــي نَْظــَرِة ال� ل�ٌت َكبيــَرٌة فــي السَّ لََقــْد َحَدَثــْت َتَحــوُّ

نَُوّضــُح ذلـِـَك.

نَْشَرُح َقْوَل اأْحَمد َشْوقي: ٤- 

ْقداُم كاَن لَُهْم ِركابا  َوما اْسَتعصى َعلى َقوٍم َمناٌل   اإِذا ال�إِ    

نَُعلُِّل ما َياأْتي:٥- 

نسانِيَِّة في َعَدِد الُمَتَوّجهيَن اإِلْيها. صاِت الِعْلِمّيِة َوال�إِ صاُت الِمْهِنيَُّة الَيْوَم َبِقيََّة التَّخصُّ  اأ ـ  تُناِفُس التََّخصُّ

أَسِر الِفَلسطيِنيَِّة اأْحياناً اإِلى َتوجيِه اأْبنائِِهم اإِلى فُروٍع تُخالُِف َرَغباتِِهْم َوُميولَُهم الِعْلِميََّة. ب- َتْجَنُح َبْعُض ال�

نْســاَن، َكْيــَف ُيْمِكــُن َتوظيــُف التّعليــِم الِمْهِنــيِّ ٦-  أْرَض َوال�إِ  َيَتعــرَُّض َشــْعُبنا ل�ْحِتــلاٍل اإْحلالــيٍّ َيْســَتهِدُف ال�

مــوِد َوالثَّبــاِت َعلــى ال�أرِض الِفَلســطيِنيَّة؟ فــي الصُّ

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:

الَقواِعــــُد

) ب�ِعيِّ ِد )الثُّلاثِيِّ َوالرُّ  َمْص�ِدُر الِفْعِل الُمَجرَّ

١- اأْوصى صاِحُب َمْصَنٍع اْبَنُه، َفقاَل: لَقِد اْمتَهْنُت التِّجاَرَة يا َولَدي َصغيراً، َوكُْنُت اأُظنُّني َنْقَراأ:
يادَة فيها، َقْبَل اأْن َتْسَتهِوَيني ِفْكَرُة الَمْصَنِع، َوَتاأُخَذني اإِلى َحْيُث َتراني. َساأناُل السِّ

في بِداَيِة َسعيي لِِبناِء َمْصَنِعنا هذا، كُْنُت كُلَّما واَجَهْتني َعَقَبٌة اأْسَتشِعُر َخَفقاَن َقلبي َوُصْفَرَة 

خفاِق، لِكنَّني اأْكَبُح ِجماحي، َواأَتذكَُّر َطنيَن النَّْحِل، َوُهَو َيبني َمْمَلَكَتُه  ِمَن ال�إِ ُمَحّياَي َخْوفاً 

آتَِيَة في ِسياقاٍت َجديَدٍة: اأ- نَُوظُِّف التَّراكيَب ال�

٤- َيَتَغلَُّب َعلى. ٣- َيْجَنُح اإِلى.   ٢- َيُحدُّ ِمْن.    ١- َيحوُل دوَن.  

ألفاَظ الّدالََّة َعلى ِمَهٍن. ب- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ال�

ُح الَفْرَق َبْيَن َوفََّرْت لَُه، َوَوفََّرْت َعَلْيِه. ج- نَُوضِّ

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
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َنَت�أمَُّل:
نَــِة فــي البنــِد )١( َوَجْدنــا اأنَّهــا َدلّــْت علــى اأْحــداٍث 	  اإذا نََظْرنــا اإِلــى الَكِلمــاِت الُْملوَّ

ــُر  ــٍب، ِصياٍم....اإلــخ(، َواأنَّ هــذِه ال�أحــداَث َغْي ــٍن، َتَع ــياَدٍة، َخَفقــاٍن، َطني )تِجــارٍة، ِس
ــَدَر. ــا ُيســّمى الَمْص ــذا م ــٍن، َوه ــٍن ُمَعيَّ ــٍة بَِزَم ُمرَتِبَط

أولــى، َوَجْدنــا اأنّهــا َتــُدلُّ علــى: 	  ْلنــا َجّيــداً َدل�ل�ِت هــذِه الَمصــادِر فــي الِفْقــَرِة ال� واإذا َتاأمَّ
ِحْرَفــٍة )تِجــاَرة(، اأْو ِول�َيــٍة )ســياَدة(، اأْو َتَقلُّــٍب واْضِطــراٍب )َخَفقــان(، اأْو لَــوٍن )ُصْفــَرة(، 
اأْو اْمِتنــاٍع )ِجمــاح(، اأْو َصــوٍت )َطنيــن، ُصــراخ(، اأْو َعْيــٍب )َعمــى (، اأْو َمــَرٍض 
ــِل الَّــذي  ــِة الِفْع ــَق َدل�لَ ــًة ُيصــاُغ َعَلْيهــا َوْف ــِذِه الَمصــاِدِر ِصَيغــاً َصْرِفيَّ )ُصــداع(. َواأّن لِه

ــا: ــَق َدل�ل�ِت اأْفعالِه ــَغ َوْف َي ــُن هــِذِه الصِّ آتــي ُيبيِّ ــُه، َوالَجــدَوُل ال� اأِخــَذْت ِمْن

َوْزُن الَمْصَدرَِمْصَدُرُهَدل�َلُة الِفْعِلالِفْعُل الثُّلاثِيُّ

ِفعالَةتِجاَرةِحرَفةَتَجَر

ِسياَدةِول�َيةساَد

َفَعلانَخَفقاناْضِطرابَخَفَق

فُْعَلةُصْفَرةلَْونَصُفَر

ِفعالِجماحامِتناعَجَمَح

َفعيلَطنينَصْوتَطنَّ

فُعالُصراخَصْوتَصَرَخ

َفَعلَعمىَعْيبَعِمَي

فُعالُصداعَمَرضَصَدَع

ثُُه ذلَِك  بِِثقٍة َوُهدوٍء، َغيَر اآبٍِه بُِصراِخ الُْمَثبِّطيَن، َواأَتظاَهُر بِالَعمى اأماَم كُلِّ الُمعيقاِت، َرْغَم ما يَورِّ

ِمْن ُصداٍع َوضيٍق َكبيَرْيِن.

َواليوَم، َوَبْعَد اأْن َكُبْرَت َمعي َوَبْيَن َيديَّ يا َولَدي، َيْمَلُؤني الَفْضُل -َوالَحْمُد لله َتعالى- َرْغَم 

نْيا ُمْطَمِئنّاً اإِلى طيِب َمْسعاَي ُيشِعُرني بُِطَماأْنيَنِة  َمَحطّاِت التََّعِب الَكثيَرِة. لِكنَّ ُخروجي ِمَن الدُّ

أيّاُم اأنَّ ُعذوَبَة نَْبِع الَحياِة َتْحتاُج َشجاَعًة  العابِِد َبْعَد ِصياِم اأيّاِم ُعُمِرِه َوقياِمِه لَيالَِيُه. َوَقْد َعلََّمْتني ال�

في َشقِّ َطريِق َجداولِِه.

يطاِن. ٢- اأعوُذ بِاللِّه ِمْن َوسَوَسِة الشَّ
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َنْسَتْنِتُج:

الَمْصَدُر: اسٌم َيُدلُّ َعلى َحَدٍث َغْيِر ُمْرَتبٍط بَزَمن. ١- 

ــِه فــي ٢-  ــِة َعْيِن ــاِر َحَرَك ــِة هــذا الِفعــِل، اأْو باعِتب ــار َدل�لَ ــيِّ باعِتب ــَن الِفعــِل الثّلاثِ ــَدُر ِم ُيصــاُغ الَمْص

ــُة: ل�لَ ــُث الدَّ ــْن َحْي ــا ِم ــزوِم، اأّم ــّدي َواللُّ ــي التَّع حالََت

ــٌة،  ــَع: ِصناَع ــُل: َصَن ــة. ِمث ــٍة، َفَمْصــَدُرُه َعلــى َوزِن ِفعالَ ــٍة اأْو ِول�َي ــُل َعلــى ِحْرَف ْن َدلَّ الِفْع ــاإ اأ ـ  َف

ــَفَر: ِســفاَرة. وَس

ب- واإِْن َدلَّ على اْضِطراٍب وَهَيجاٍن، فَمصَدُرُه على َوزِن َفَعلان. ِمثُل: فاَض: َفَيَضان.

نََة في الِفقرِة الثّانِيِة )َفْضل، َحْمد، َتَعب، ُخروج، ِصيام، 	  لنا الَكلماِت الُْملوَّ اأّما اإذا تاأمَّ
َيٍة )َفَضَل، َحِمَد(،  نّنا نَِجُد اأنَّها اأِخَذْت ِمْن اأفعاٍل ثُلاثِيٍَّة ُمَتعدِّ ِقيام، ُعذوَبة، شجاعة(، فاإِ
اأْو ِمْن اأْفعاٍل ثُلاثِّيٍة ل�ِزَمٍة )َتِعَب، َخَرَج، صاَم، قاَم، َعُذَب، َشُجَع(، َوَقْد اْخَتلَفْت ِصَيُغ 
ُح صيَغَة الَمْصَدِر لُِكلِّ  آتي ُيَوضِّ رفيَُّة باخِتلاِف َحَرَكِة َعْيِنها. َوالَجدَوُل ال� َمصاِدِرها الصَّ

أْفعاِل: ِفعٍل ِمْن هِذِه ال�

َوزُن الَمصَدرَمصَدُرُهَنوُعُهَوزنُُهالفعُل الثّلاثّي

َفْضلُمتعدٍّ َفَعَلَفَضَل
 َفْعل

َحْمدُمتعدٍَّفِعَل َحِمَد

َفَعلَتَعبل�ِزم َفِعَل َتِعَب

فُعولُخروجل�ِزمَفَعَل َخَرَج

 َصْوم اأو ِصيامل�ِزمَفَعَلصاَم )َصَوم(
 َفْعل اأو ِفعال

ِقيامل�ِزمَفَعَلقاَم )َقَوَم(

َشُجَع
َفُعَل

َفعالةَشجاَعةل�ِزم

فُعولةُعذوَبةل�ِزمَعُذَب

ماِع؛  أْصُل ال�ْعِتماُد َعلى السَّ ، َوال� اإنَّ ما َسبَق ذكُرُه هو َضوابُِط ال�ْشِتقاِق في َمْصَدِر الِفْعِل الثُّلاثِيِّ
، َوَقْد َوَرَدْت اأْفعاٌل ُمخالَِفٌة  ّن الرُّجوَع اإلى الَمعاِجِم اللَُّغِويَِّة َضروِريٌّ لَِمعِرَفِة َمْصَدِر الثُّلاثِيِّ َولذلَِك َفاإِ

لِهذا الِقياِس ِمنها: َسِخَط: ُسْخطاً، َوَذَهَب: َذهاباً، وَشَكَر: ُشكراً.
باِعيِّ )َوسَوَس(. أمثلِة، َفُهَو ُمشَتقٌّ ِمَن الِفعِل الرُّ اأّما الَمصَدُر )َوْسَوَسِة( الوارِد في بنِد )٢( ِمَن ال�
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 واإْن َدلَّ على لَوٍن، فَمصَدُرُه على َوزِن فُْعَلة، ِمثُل: َزِرَق: ُزْرَقة.جـ- 

 َواإْن َدلَّ َعلى امِتناَع، فَمصَدُرُه َعلى َوزِن ِفعال، ِمثُل: اأبى: اإِباء. د- 

 َواإْن َدلَّ علــى َصــْوٍت، فَمصــَدُرُه علــى َوزِن َفعيــل اأْو فُعــال، ِمثــُل: َزاأر: ِزئيــر، َعــوى: هـ- 

ُعواء، َهَتَف: ُهتاف.  

 واإْن َدلَّ على َعيٍب، فَمصَدُرُه على َوزِن َفَعل، ِمثُل: َعَرَج: َعَرج. و- 

 واإْن َدلَّ على َمَرٍض، َفَمْصَدُرُه على َوزِن فُعال، ِمثُل: َسَعَل: ُسعال. ز- 

: َمّد.  ٣-   ُيصاُغ الَمْصَدُر ِمَن الِفعِل الثُّلاثيِّ الُمتعّدي َفَعَل على َوزِن َفْعٌل، ِمثُل اأَمَر: اأْمر، َمدَّ

٤-   ُيصاُغ الَمْصَدُر ِمَن الِفعِل الثّلاثّي الّلازِم َوْفَق َوزنِِه: 

اأ- َفَعَل َمصَدُرُه على َوزِن فُعوُل، ِمثُل: َخرَج: ُخروج، اأْو َعلى َوْزِن َفْعل، اأْو ِفعال، ِمْثل: 

قاَم )َقَوَم(: َقْوم، اأْو ِقيام. 

ب- َفُعَل َمصَدُرُه على َوزِن َفعالة، ِمثُل: َظُرَف، َظراَفة، لَُطَف: لَطاَفة.

     اأْو فُعولَة، ِمثُل: َعُذَب، ُعذوَبة. َسُهَل: ُسهولَة.

ج- َفِعَل َمْصَدُرُه على َوزن َفَعل، ِمثُل: َتِعَب: َتَعب.

باِعيِّ )َفْعَلَل( على َوزِن )َفْعَلَلة(، ِمثَل: َدْحَرَج: َدْحَرَجة.  ِد الرُّ ٥-   َمصَدُر الِفعِل الُمَجرَّ

. أفعاِل الَّتي َتخُرُج َعلى الَْقواِعِد الّسابقِة َيِتمُّ الَعوَدُة اإِلى الُمعَجِم اللَُّغويِّ ٦-   لَِمْعِرَفِة َمصاِدِر ال�

آتِيَة، َونَسَتخِرُج الَمصاِدَر الوارَدَة فيها: أْبياَت ال� نَقراأ ال�

َهداء َمواِكُب الشُّ

ُخشوعاً، َفهذا الَيوُم في ساِحِهم ُعْرُس    َوَصْمتاً، َففي اأْعماِقنا يوِرُق الَهْمـُس

ــلــوِع لَــهـا َهـسُّ َمواِكُب ِمـن َتحِت الــتُّراِب لهـا َصًدى     َوَرْفـــَرَفـــٌة َبيَن الضُّ

نُطالُِعهـــــا بالَعْيـــِن، لو تُســِعُف الرُّؤى    ونَحُضُنها بالقلِب، لو اأمَكَن اللّْمُس

أنـُس ــــْدِر الَّذي كــــاَن حانِياً     َوكاَن اأنيســــاً حيـــــَن ُيفَتَقُد ال� ونَْرتــــــاُح للصَّ

نطوُف بِِه ســــــــــاعيَن في كُلِّ َموِكبٍ    وَيلِمســــــُنا ِمْن َوْقـــــِع اأصدائِه َمـسُّ

َفَرْضنا َعلى الَمْوِت الُخضوَع، َفما الَّذي    ُيريــــــُد اإَِذْن؟ هذا ُهَو الثّمُن الَبْخُس             

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريب�ٌت

 )ف�روق شوَشة/ ِمصر(
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آتَِيِة: أفعاِل ال�  نَكُتُب َمصدَر كُلِّ ِفعٍل ِمَن ال�

، َسُهَل، َجَمَع، ناَم، َغَزَل، َسُمَر، لََجاأ، َرُحَب، َوَفَد. َجَحَد، َردَّ

آتِِيِة، َوَمصَدَرُه: أفعاِل ال�  نَكُتُب َدل�لََة كُلِّ ِفعٍل ِمَن ال�

ل�لَُةالِفعُل الَمْصَدُرالدَّ

هاَج

اأنَّ

َزِرَق

صاَح

َحَرَث

التَّدريُب الثّ�ني:

التَّدريُب الثّ�لُث:

آتَِيِة:  نََة في الُجَمِل ال� نُعِرُب الَمصاِدَر الُْمَلوَّ

ياَدَة في التِّجاَرِة.١-  كُْنُت اأُظنُّني َساأناُل السِّ

َوالَيوَم َيْمَلُؤني الَفْضُل -َوالَحْمُد لِله َتعالى-.٢- 

لِكّن ُخروجي ُمْطَمِئنّاً ُيْشِعُرني بُِطَماأْنيَنِة العابِِد.٣- 

الَتدريُب الّرابُع:
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 قاَل َتعالى: زبٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ ڤ رب      )القدر:٤(

 قاَل َتعالى: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پرب        )الَبَقَرة:٢٣8(

 قاَل َتعالى: زبحئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يبرب   )نوح:٢8(

 اللُّهمَّ اْحَفِظ الُقْدَس َوِفَلسطيَن ِمْن َتهويِد الُمحَتلّيَن.

الَبلاَغُة

طن�ُب ال�إِ

َنْقَراأ:

َنَت�أمَُّل:
أرَبَعــِة الــواِرَدِة اأْعــلاُه، نُلاِحــُظ اأنَّهــا َتحِمــُل َمعانِــَي َواأحكامــاً 	  أمِثَلــِة ال� اإِذا نََظْرنــا اإِلــى ال�

ــُل  ــم ِجبري ــِة، َوفيِه ِل الَملائَك ــزُّ ــَر َتَن ِل َخَب أوَّ ــاِل ال� ــي الِمث ــُة ف آَي ــِت ال� َن ــد َتَضمَّ ــًة، َفَق واِضَح

ــَوًة للِحفــاِظ علــى  ــُة َدْع ــُة الثّانَِي آَي ــِت ال� َن ــم. َوَتَضمَّ ــٌد ِمْنُه ــُه واِح ــَم اأنَّ ــلام- َرْغ -َعلِيهــُم السَّ

ــُة  آَي نــِت ال� لــوات، فيمــا َتَضمَّ َلــواِت، َوَصــلاِة الَعصــِر، َرْغــَم اأنّهــا ُجــزٌء ِمــْن تِلــَك الصَّ الصَّ

الثّالَِثــُة ُدعــاًء بالَمغِفــَرِة لَِســيِِّدنا نــوٍح َووالَِدْيــِه َولَِمْن َدَخــَل َبْيَتُه ُمْؤِمنــاً ولِلمؤمنيَن والُمؤِمناِت. 

ــَن ُدعــاًء لِِحفــِظ الُقــْدِس َوِفَلســطيَن ِمــْن َتهويــِد الَيهــوِد، َرْغــَم  اأّمــا الِمثــاُل الّرابـِـُع َفَقــد َتَضمَّ

طنــاَب(،  اأنَّ الُقــدَس واِحــَدٌة ِمــْن ُمــُدِن ِفَلســطيَن َكذلـِـَك، َوهــذا مــا ُيســّمى فــي الَبلاَغــِة )ال�إِ

ــْرِط اأْن  ــًة بَِش ــًة اأْم ُجمَل ــاَدُة َكِلَم ي ــِت الزِّ ــواٌء اأكانَ ــاَرٍة َس ــْن ِعب ــَر ِم ــى باأكث ــُة الَمْعن ــَو َتاأِْدَي َوُه

َتكــوَن لَهــا فائــَدٌة، َوهــَو َمحمــوٌد، فــاإذا َخَلــِت الّزيــاَدُة ِمــَن الفائــدِة، فــلا ُيســّمى الــكلاُم 

معهــا اإطنابــاً، َبــل تطويــلاً، اأو َحشــواً َمذمومــاً.

أّوِل والثّانــي بِِذكــِر الخــاّص )الــّروِح، َصــلاِة الَعْصــر( 	  طنــاُب فــي الِمثالَيــِن ال� َوَقــد جــاَء ال�إِ

ــِع بِِذكــِر  َبعــَد العــامِّ )الَملائَكــِة، الّصلــواِت(. فــي حيــن جــاَء فــي الِمثالَيــِن الثّالِــِث والّرابِ

العــامّ )الُمؤِمنيــن، ِفلســطين( َبعــَد الخــاّص )لــي ولِوالــدي، الُقــدس(. َوهاتــاِن الّصوَرتــاِن 

ــِة. طنــاِب الَمشــهوَرِة فــي الَبلاَغــِة العربيَّ ِمــْن ُصــَوِر ال�إِ
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َنْسَتْنِتُج:

طنــاُب فــي اللُّغــِة ُهــو: الُمَبالََغــُة فــي الَمنِطــِق َوالَوصــِف، َمدحــاً كاَن اأْو ذّمــاً. َوهــَو فــي الَبلاَغــِة  ال�إِ

يــاَدُة َكِلَمــًة اأْم ُجمَلــًة، بَِشــْرِط اأْن َتكــوَن لَهــا فائــَدٌة،  اأداُء الَمعنــى باأكثــَر ِمــْن ِعبــاَرٍة، َســواٌء اأكانـَـِت الزِّ

ْن َخَلــْت ِمــَن الفائــَدِة اأصَبَحــْت َحْشــواً َمذمومــاً.  َفــاإ

طن�ِب:   ِمن ُصَورِ ال�إ

ِذكُر الخاصِّ َبْعَد العامِّ؛ للتّنبيِه على َفْضِل الخاّص، ِمثَل: ١- 

 اأ ـ   َيعَتني الِفلسطيِنّيوَن بِاأشجاِرِهْم، َوَزيتونِِهم ِعناَيًة َكبيرًة.

ْسِمّيَة، َوجوازاِت َسَفِرِهم.ب-   ُيَدقُِّق ُمَوظّفو الُحدوِد اأوراَق الُمسافريَن الرَّ

 -٢ . فاَدِة الُعموِم َمَع الِعناَيِة بالخاصِّ ِذكُر العامِّ َبعَد الخاّص؛ ل�إ

 اأ ـ   َتفوُح ِمن َجَنباِت ال�أقصى، َوَمديَنِة الُقدِس رائَحُة التّاريِخ.

 ب- َيغفو الَكرِمُل وَحيفا اإِلى جانِِب الَبحِر اإِغفاَءَة ِطفٍل في ِحضِن اأبيِه.

طناَب فيما َياأْتي، َونُبيُِّن ُصَوَرُه:  نَشَرُح ال�إ

)البقرة: 98(
اأ ـ  قاَل تعالى: زبڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہرب   

ماِت ال�ْسِتقاَمِة في الَحياِة.ب-  أْخلاُق الَحميَدُة ِمْن ُمقوِّ ْدُق َوال� الصِّ

أزاهيِر َوَشقائِق النُّْعماِن في َفْصِل الرَّبيِع.ج-   َتَتَزيَُّن ِفَلسطيُن َوُسهولُها بال�

اللُّهمَّ اغِفر لُِشَهدائنا َوَمْوتانا، َواأدِخلُهم َجنّاِت النّعيِم.د- 

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

التَّْدريُب الث�ني: 

 َتْدريب�ٌت

طناِب بَِنوَعْيِه، َونَكُتُبها في َعموَديِن ُمتقابَِلْيِن. نَبَحُث َعْن اأْمِثلٍة َعلى ال�إِ
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ْملاُء ال�إِ

) َفُة )اْخِتب�رِيٌّ الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

التَّْعبيُر:
 

أفكاِر الُمقَتَرَحِة الُمرَفَقِة:  نَكُتُب َمقالًَة ذاتِيًَّة ُعْنوانُها )ِذْكَرياُت الطُّفولَِة( ُمْسَتعينيَن بال�

١ -. ُطفولَتي َمهُد َشبابي َوِذْكَرياتي الَجميَلُة، الَّتي َحلَّْقُت بِها اإِلى عالَمي الَّذي اأِحبُّ

الَيوَم اأْدِرُك َكْم كانَْت ِرعاَيُة والِدي لي َضروريًَّة في ُطفولَتي، َوَكْم كانَْت َمدَرَسُة اأّمي َخْيَر َمدَرَسٍة َتَعلَّْمُت فيها.- ٢

كَرياِت. - ٣ راَسِة ال�أولى ل� ُيْمِكُن نِْسيانُُهم، َفَقد َزيَّنوا َحديَقَة الّذاِكَرِة، َوَغَرسوا فيها اأْجَمَل الذِّ اأْصِدقاُء الدِّ

َعْتني َعلى التَّعاُوِن َوالَعطاِء.- ٤ ْبَر، َوَشجَّ َكثيَرٌة هَي الَمواِقُف الّتي ل� تُْنسى، َوالَّتي األَهَمْتني الصَّ

 الَمق�َلُة الّذاتيَّة 
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ِهْجَرُة النَّْوَرِس الَخريفيَُّة

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ
ــَرٍة  أْس ــَنَة ١9٥١م، لِ� ــَس َس ــِة خانيون ــو َجحجــوح فــي َمديَن ــد اأب ــُب الِفَلْســطينيُّ ُعثمــان خالِ أدي ــَد ال�   ُولِ

ــِة  ــي َمْذَبَح ــُدُه ف ــِهَد والِ ــطيَن، اْسُتْش ــيِّ لِِفَلْس ــاِحِل الَجنوب ــى الّس ــقلان( َعل ــِة الجــوَرِة )َعْس ــْن َقْرَي ــَرْت ِم ُهجِّ

ـَم فــي َمــداِرِس الَمديَنــِة، َوَعِمــَل ُمَعلِّمــاً فيهــا، َتْربُِطــُه َعلاَقــٌة َوثيَقــٌة بِالَبْحــِر  خانيونــس عــاَم ١9٥٦م. َتَعلَـّ

ــِة، َحَصــَل  وائِيَّ ــِة َوالرِّ ــِه الَقَصَصيَّ ــَرًة واِســَعًة فــي هــذا الَمجــاِل، انَْعَكَســْت فــي اأْعمالِ َوالّصياديــَن، اأْكَســَبْتُه ِخْب

أَدبيَّــِة، واَفْتــُه الَمنيَّــُة عــاَم ٢٠٠9م. ألْقــاِب ال� َعلــى َكثيــٍر ِمــَن الَجوائِــِز َوال�

ْيــِد ِمــْن  ْبــِط البــاِرِع َبْيــَن َتَحّديــاِت ِمْهَنــِة الصَّ ، ِمــْن ِخــلاِل الرَّ ّيــاِد الِفَلْســطينيِّ ــُة ُمعانــاَة الصَّ تُعالـِـُج الِقصَّ   

ــَر َســعيٌد َووالِــُدُه َعــْن  ــٍة. َفَقــد َتاأخَّ ــلاُل ِمــْن ِجَهــٍة ثانَِي ِجَهــٍة، َوَجــْوِر الَقوانيــِن الَعْســَكريَِّة الَّتــي َيْفِرُضهــا ال�ْحِت

ــِع  ــيُّ بِالَمْن هيونِ ــِديُّ الصَّ خــوِر؛ َفعاَقَبُهمــا الُْجْن ــَرِك فــي الصُّ ــَر ُعلــوِق الشَّ ــى الّشــاِطِئ ســاَعًة اإِْث ــودِة اإِل ــِد الَع َمْوِع

ــجاِر َمــَع الَمْســؤوِل َوُجنــوِدِه، الَّذيــَن اأْطَلقــوا  ِمــْن ُدخــوِل الَبْحــِر َشــْهراً كاِمــلاً؛ مــا اأثــاَر َغَضَبُهمــا، َوَدَفَعُهمــا لِلشِّ

أِب َفــاأْرَدوُه َقتيــلاً، َواْعَتَقلــوا ال�ْبــَن َخْمــَس َســَنواٍت، َخــَرَج َبْعَدهــا َيْمَلــُؤُه الَحنيــُن اإِلــى الَوَطــِن  النّــاَر َعلــى ال�

ــواِرُس ِمــْن ِهْجَرتِهــا.  ــى الَعــْوَدَة اإِلَيــِه َكمــا َتعــوُد النَّ ــُه َقْســراً، َوَيَتَمنَّ ــَر ِمْن الَّــذي ُهجِّ

٧ الَوْحَدُة
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ِهْجَرُة النَّْوَرِس اْلَخريِفيَُّة

َزلَف: َصَدٌف َصغيٌر َعلى 

الّشاِطِئ.

الُغّميَضِة: لُْعَبٌة َشْعبيٌَّة َتُدلُّ 

َعلى الَبْحِث َعِن الَمْجهوِل 

)ال�ستغماية(.

ُعثم�ن  اأبو َجْحجوح

راِك  باِك اأِو الشِّ التَّْطبيِع: ُعلوُق الشِّ

خوِر )في لَُغِة الّصّياديَن(. بِالصُّ

ٍة. ُمَعنِّفاً: ل�ئماً بشدَّ

ِشلَّة: لُفاَفٌة ِمَن الُخيوِط )في 

ياديَن(. لَُغِة الصَّ

  عــاَوَدُه َحنيــٌن عــاِرٌم َوَشــْوٌق طــاٍغ؛ لَِيعــوَد اإِلــى الَْبْحــِر، َوَيْجِلَس 

ُه الِْجراحــاُت لَِزَمــِن اللَّْحَظــِة َوَكاأنَّهــا ذاتُهــا،  فــي الَْمــكاِن نَْفِســِه، َفَتُجــرَّ

ــَة  ــْوَرِس َحَلزونِيَّ ــوَف النَّ ــُد ُرف ــْت َتِل ــا زالَ ــُة م ــواِء الَْخِريفيَّ ــماُت الَْه َفَنَس

ــْكِل، َوتُْرِســلُها َصــْوَب الَْجنــوِب، مــا زاَل َمــْوُج الَْبْحــِر بُِزْرَقِتــِه  الشَّ

ــِة(.  ــَة )الُغّميَض ــاِطِئ لُْعَب ــَف الّش ــُب َزلَ ــِض ُيلاِع أْبَي ــْوِن ال� ــاِة بِالَّل الُْمَحنّ

ــْمِس بُِحْمَرتِــِه الْمائَِلــِة لِْلاْصِفــراِر، ل� ُيَخْربِــُش نَقــاَءُه اإِلّ�  َوقُــرُص الشَّ

ــَم  ــِدِه، َفَتْمَت ــَف والِ ــْت َمَعهــا َطْي ــَر، َحَمَل آَخ ــٍن لِ� ــْن حي ــرُّ ِم َغْيمــاٌت َتُم

ــِق  ــِق الُْمعانِ أفُ ــواُن فــي اْل� ألْ ــِت اْل� ــِه. َتداَخَل ــُم َعَلْي ــَة، َوَيَتَرحَّ ــَراأ الْفاتَِح َيْق

ْخــَرِة  لَِصْفَحــِة الْمــاِء، َفَدكَّــْت َراأَْســُه َكاأنَّهــا َصْخــَرٌة َصّمــاُء، َكِتْلــَك الصَّ

ــماِء  ــُة السَّ ــَدْت ُزْرَق ــاِر، َيْوَمهــا َتَوحَّ نّ ــَرُك الصِّ ــٍذ َش ــا َيْوَمِئ ــَق بِه ــي َعِل الَّت

ياديــَن  الصَّ تُشــاِرُك  الَّتــي  النَّــْوَرِس  اأْجِنَحــَة  لَِتْســَتْقِبَل  الَْبْحــِر؛  بُِزْرَقــِة 

ــي  ــاِحَرِة، َوِه ــْن كُلِّ عــاٍم، بَِمناِظِرهــا الّس ــاِم ِم أيّ ــِذِه اْل� ــي َه ــْم ف َصْيَدُه

ــواِرِس  ــَمُك، َفُوجــوُد النَّ َتْغِطــُس فــي الْمــاِء َوَتْخــُرُج َوفــي َمناقيِرهــا السَّ

ــَمِك فــي  ــُدلُّ َعلــى ُوجــوِد السَّ أنَّــُه َي ــٍر؛ لِ� ــاأُْل َخْي َعلــى َصْفَحــِة الْمــاِء َف

ــِع؟ ــُت التَّْطِبي ــذا َوْق ــَرٍك! اأَه ــْن َش ــَك ِم ــا األَْعَن ــِة. م ــَك الَْمْنِطَق تِْل

ــَرَك، َوُمْلَتِفتــاً لِوالـِـِدِه َيْطلـُـُب ِمْنــُه  ْرنــا، قالَهــا َســعيٌد ُمخاِطبــاً الشَّ لََقــْد َتاأخَّ

ــْدري َكــْم َثَمــُن )ِشــلَِّة( خيطــاِن  ــَردَّ اأبــوُه ُمَعنِّفــاً: اأَت ــُه، َف ِســكّيناً لَِيْقَطَع

نانيــِر؟! )النَّْيلــوِن( َو)َدّزيَنــِة( الصَّ

- اإِذن َدْعني اأْغِطْس اإِلَْيِه.

- يا لََك ِمْن َصّياٍد َقليِل الِْخْبَرِة.

ــوُه  ــَع اأب ــِن تاَب ــي حي ــاً، ف ــريَن صاِمت ــدَّ الِْعْش ــْم َيَتَع ــذي لَ ــِعيٌد الَّ ــلَّ َس َظ

نّــاُر َجَســَدَك،  ُق الصِّ ــَمِك؛ َســُيَمزِّ َعــِن السَّ َبِديــلاً  قائِــلاً: َســَتُكوُن 

َوَيْجَعلُــَك ُطْعمــاً لَــُه.
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- َساأْبَتِعُد َعْنُه.

ْخَرُة يا شاِطُر؟ - َوالصَّ

-اأْحِرُص األّ�...

-ِعْنَد الِْحْرِص َيْنَفُد الَْهواُء ِمْن َصْدِرَك.

ــَرِك، َوَخْوفــاً مــن انِْتَهــاِء الَْوْقــِت،  ــَرِك، َفاأَخــَذْت َيــداُه َتْرَتِجفــاِن ِحْرصــاً َعلــى الشَّ ِل الشَّ اأْمَســَك اأبــوُه َخْيــَط اأوَّ

ــْم مــا  ِد ل� َيْعَل ــِد الُْخــروِج الُْمَحــدَّ ــْن َمْوِع ــْر َع ــْن َيَتاأخَّ ــُل، َوَم ــن َقْب ــادوَن ِم ي ــْم َيْعِرْفهــا الصَّ ــَد لَ ــُد بَِمواعي ْي َفالصَّ

ّيــادوَن ِمــْن َحْولِِهــْم َقــْد غــاَدروا الَْبْحــَر. ــِه ِمــْن َعــذاٍب اإِلّ� اللّــُه، َحْيــُث كاَن الصَّ َيْلَحــُق بِ

يا اللُّه!.. يا اللُّه!... اْل�أولى َطَلَعْت... َوراءها الثّانَِية.

نـّـاِر ِمــْن َتْطبيَعِتــِه ســالِماً؛ َومــا اأِن انَْتهــى ِمــْن  ْهــِر َوَصْبــِرِه، َوُمناغــاِة الَْبْحــِر، اأْخــَرَج اأبــوُه َشــَرَك الصِّ َوبِِخْبــَرِة الدَّ

ــْمِس الْمائـِـُل لِْلُغــروِب اأنَّ َمْوِعــَد الُْخــروِج لِْلَبــرِّ َقــْد َمــرَّ َعَلْيــِه ســاَعٌة. ذلـِـَك َحتّــى اأْخَبــَرُه قُــْرُص الشَّ

َمكاِت يا اأبي؟ َساأَل َسعيٌد والَِدُه َوُهَو ُيصاِرُع الِْمْجداَف. -َكْم َعَدُد السَّ

- َمْن َرِضَي بَِقليِلِه عاَش، َردَّ َعَلْيِه اأبوُه.

ّية( الُفلوَكُة: قاِرُب َصْيٍد َصغيٌر. )عامِّ كاَن الّشــاِطُئ َيْقَتــِرُب ِمــَن الُْفلوَكــِة الُْمَتاأْرِجَحــِة مــا َبْيــَن الََمــْوِج َوَبْيــَن 

ــْيَطَرَة َعلــى َدفَِّتهــا، َفَقَذَفْتــُه الَْمْوَجــُة  اْرتِعاشــاتِِه، َوكاَن اأبــوُه َقــْد َفَقــَد السَّ

أواِمــَر جــاَءْت َســريَعًة َوُمَتلاِحَقــًة َوْســَط َزّخــاٍت  اْل�أخيــَرُة اإِلــى َرْمــِل الّشــاِطِئ الَّــذي الَْتَمــَس لَُهــُم الُْعــْذَر، لَِكــنَّ ال�

ــْم َتْســَلْم، َفــكاَدْت األْواُحهــا َتْخــُرُج ِمــْن  ــتائِِم، واللََّكمــاِت، َوَرْكلاِت )الَْبســاطيِر(، َحتّــى الُْفلوَكــِة لَ ِمــَن الشَّ

. َصْفَحِتها

ْكَلــَة كانـَـْت َشــديَدًة، َفحــاَوَل اأبــوُه بِِلْحَيِتــِه الَّتــي َشــيََّبْتها ُملوَحــُة الَْبْحــِر  اأْمَســَك َســعيٌد َقــَدَم اأَحِدِهــْم، لِكــنَّ الرَّ

أْمــَر: ــَح اْل� َواأنْــواؤُه اأْن ُيَوضِّ

ْخَرُة... َرُك... َو... الصَّ - ُهَو... الشَّ

َمَك، َوَبْيَن َمْن َيصيُده. أْمَر كاَن َصْعَب التَّْوضيِح، َفالَْفْرُق َكبيٌر َبْيَن َمْن َياأْكُُل السَّ لَِكنَّ اْل�

، َوُهــَو َيِقــُف  ْهيونِــيُّ - اْســُكْت... اْســَمْع... َمْمنــوٌع ُدخــوُل الَْبْحــِر َشــْهراً كاِمــلاً. قــاَل ذلِــَك الّضابِــُط الصَّ

ديد. أنْواُء: ُمْفَرُدها النَّْوُء، الَمَطُر الشَّ ال�

ُل َوالُمْثَقُل  ُج: الُمَحمَّ الُمَدجَّ

لاِح. بِالسِّ

ــراَر  ــوُك الَْق ــذاِب، َيل ــوِف الَْع ــَن بُِصن جي ــِه الُْمَدجَّ ــَط ُحّراِس ــٍة َوْس بُِميوَع

بِِبــروَدٍة َشــديَدٍة اأغاَظــت الَْبْحــَر، َفانَْفَجــَر َكُبــْركاٍن هائِــٍج، َوغــاَب 
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غــاِر، َوَشــْيَبُة الْوالـِـِد، َوَشــَرُك  ْخــَوِة الصِّ الّشــاِطُئ بـِـُكلِّ مــا فيــِه َومــا َعَلْيــِه، َفَقَفــَزْت َوْســَط َســواِد الَْقــراِر ُصــَوُر اْل�إِ

، َوَتقاَفــَزْت  ْيــِد الَْخريِفــيِّ ِة الصَّ ْخــِر، َولَِعــُب النَّــواِرِس َعلــى َصَفحــاِت الَْمــْوِج، َوِقَصــُر ُمــدَّ نـّـاِر الْعالـِـِق بِالصَّ الصِّ

ــِه لُِيْســِكَنها يافــوَخ صاِحــِب الَْقــراِر. َفهــا اأبــوُه ُمْشــِفقاً َعَلْي ــِة الَّتــي َتَلقَّ فَّ ــِدِه َعصــا الدَّ فــي َي

- َثلاثوَن َيْوماً يا ظالُِم! ساَعٌة ِمَن التَّاأْخيِر َتْعني في َمْذَهِبُكْم َشْهراً؟! َهْل اأْصَبَح الَْبْحُر...؟

ْمــُل الَْمْفــروُش  ــْت اأْســَرَع ِمــْن اأْن ُيْكِمــَل ُســؤالَُه، َفاْحَتَضــَن الرَّ ــَرَة ِمــْن َصــْدِرِه كانَ ِم الُْمَتَفجِّ لَِكــنَّ نافــوَرَة الــدَّ

َل طيَلــَة َخْمــِس  أوَّ ريــَع َوالَْمْغســوَل بِمــاِء الَْبْحــِر، َوكاَن الَْقَفــُص الَْحديــِديُّ ُهــَو الْمانـِـَع اْل� بِالِْحنَّــاِء َجَســَدُه الصَّ

َنــاِر. َســَنواٍت ِمــْن ُركــوِب الَْبْحــِر َوَمــدِّ َشــَرِك الصِّ

لـَـُف( َيْخَتــِرُق َشــراييَن ِزنـْـِد َســعيٍد، الَّــذي هــاَم َمــْع ُرفــوِف النَّــواِرِس الَْبْيضــاِء، َيَتَجــرَُّع َعْلَقــَم الَْماأْســاِة،  كاَد )الزَّ

ــاِطِئ، َفَتَســلََّلْت اإِلَْيــِه َمْوَجــٌة َتْحِمــُل  ُمَخلِّفــاً اأخاديــَد اْمَتــَلاأْت بَِرْمــِل الشَّ

ِدْفَء الْعاِشــِق ِمــْن َوْســِط َتهــادي اأْجِنَحــِة النَّــواِرِس، الَّتــي مــا زالَــْت َتُمرُّ 

ألَــِم َواْعِتصــاِر  بِالَْمــكاِن، َوَتْبَعــُث موســيقى الَْعــْوَدِة َمــَع نََســماِت اْل�أصيــِل اإِلــى َقَدَمْيــِه؛ لُِتَخلَِّصــُه ِمــن اْجِتــراِر اْل�

الَكاآَبــِة. َمَســَح َعْيَنْيــِه، َوَمشــى اإِلــى الَبْحــِر. َوَقــَف، َودَّ لَــْو َيْدِفــُن اآل�َمــُه فيــِه، لَِكنَّــُه انَْحنــى، َوَغَســَل َوْجَهــُه، 

ــِة.                                               َوَمضــى َصــْوَب ِشــراعِ الُْفلوَكــِة الُْمَتَربِّــِع َفــْوَق اللُّجَّ

اأخاديَد: ُمْفَرُدها اأْخدوٌد، 

أْرِض. وهو َشقٌّ في ال�

ف�ئَِدٌة
ــْن  ــُب ِم ــُد الكاتِ ــاً، َوَيقِص ــاً ُمَعّين ــاَوُل َموضوع ــًة، َتَتن ــًة اأو َخيالِيَّ ــاً واِقِعيَّ ــِريٌّ َيســُرُد اأحداث ــنٌّ نَْث ــُة: َف الِقصَّ

ــاِرِئ. ــاَع الق ــاِم، واإمت ــارَة ال�هِتم ــا اإِث ِخلالِه

ُة ِمْن َمْجموَعٍة ِمَن الَعناِصِر الَفنّيَِّة ِهَي: ُن الِقصَّ َتَتَكوَّ

ْخصّياُت: َمْن َيقوُم بَِتْنفيِذ ال�أْحداِث، َوِهَي اأْوِعَيٌة َيْمَلُؤها الكاتُِب بِاأْفكاِرِه. اأ- الشَّ

ِة. ب- الَمكاُن: الَْمْسَرُح الَّذي َتْجري فيِه اأْحداُث الِقصَّ

ْخصّياِت. َمُن النَّْفسيُّ لِلشَّ ماُن: َزَمُن وقوِع ال�أْحداِث، اأْو الزَّ ج- الزَّ

ُة، َوَيِجُب اأْن َتكوَن نابَِعًة ِمَن الَمْوضوِع. ُن ِمْنها الِقصَّ أْدواُر الَّتي َتَتَكوَّ أْفعاُل َوال� د- ال�أْحداُث: ال�

ِة التَّاأزُِّم )الُعْقَدُة(. أْحداِث اإِلى ِقمَّ ْرَوُة: وصوُل ال� هـ- الذُّ

ُق اأْهداَف الكاتِِب. أْحداِث اإِلى نِهاَيٍة تُناِسُبها، َوتَُحقِّ : وصوُل ال� و- الَحلُّ
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الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:
َة؟١-  ّياديَن في َغزَّ ما الِجَهُة الَّتي تُعاِقُب الصَّ

ُح ذلَِك.٢-  ّياِد، نَُوضِّ وجوُد النَّواِرِس َعلى َصْفَحِة الماِء َفاأُْل َخْيٍر لَدى الصَّ

َرِك؟٣-  ِل الشَّ لِماذا اْرَتَجَفْت َيدا اأبي َسعيٍد ِعْنَدما اأْمَسَك َخْيَط اأوَّ

ّياُد اأبو َسعيٍد؟٤-  ما الَمصيُر الَّذي انَْتهى اإِلَْيِه الصَّ

ِة.٥-  ياِت الُمْخَتِلَفِة، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك ِمَن الِقصَّ ْبِط َبْيَن التََّحدِّ َتَميََّز الكاتُِب بِالُقْدَرِة َعلى الرَّ

؟٦-  ما الَّذي َدَفَع َسعيداً اإِلى ال�ْعِتراِض َعلى َقراِر الُجْنِديِّ

ُح ذلَِك.١-  ياُد َواْبُنُه قاِسَيًة ِجّداً، نَُوضِّ كانَت الُعقوَبُة الَّتي َتلّقاها الصَّ

َمَك، َوَمْن َيصيُدُه؟٢-  ماذا َقَصَد الكاتُِب بَِقولِِه: الَفْرُق َكبيٌر َبْيَن َمْن َياأْكُُل السَّ

ماذا نَْفَهُم ِمْن َردِّ ال�أِب: َمْن َرِضَي بَِقليِلِه عاَش؟٣- 

ُر ذلَِك؟٤-  ّياُد لُِعقوَبِة الُمحَتلّين؟ َكْيَف نَُفسِّ َهْل َرَضَخ الصَّ

َة ُعْرَضًة لُِمعيقاٍت َكثيَرٍة في َصْيِدِهم، نُبيُِّن اأَهمَّ تِْلَك الُمعيقاِت. ٥-  أْسماِك في َغزَّ ما زاَل َصّيادو ال�

حيَحِة:٦-  جاَبِة الصَّ نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

ُة )ِهْجَرُة النَّْوَرِس الَخريفيَُّة( اإِشاَرٌة اإِلى ُظْلِم:  اأ ـ ِقصَّ

ّياِد.   ٢- ال�ْحِتلاِل.   ٣- ال�أِب.   ٤- الَبْحِر.  ١- الصَّ

َقْوُل الكاتِِب: )َغَسَل َوْجَهُه َوَمضى َصْوَب ِشراِع الُفلوَكِة( ُيشيُر اإِلى:ب- 

ْبِر. ٤- الصَّ أَمِل.    ٣- ال� ٢- الَخْوِف.     ١- الَياأِْس.   

ِقْطَعٌة َكبيَرٌة ِمَن الَخَشِب تُْجَعُل في اآِخِر القاِرِب لِلتََّحكُِّم في اتِّجاِهِه:ج- 

٣- الِمْجداُف.   ٤- الِمْرساُة. راُع.    ٢- الشِّ فَُّة.     ١- الدَّ

ِة ِهجرِة النَّورِس الَخريِفيَِّة.7-  ِة ِمْن ِخلاِل ِقصَّ نَُمثُِّل على الَعناِصِر الَفنِّّيِة للِقصَّ

آتَِيَتْيِن:8-  ْوَرتْيِن ال� ُح الصُّ نَُوضِّ

أْبَيِض ُيلاِعُب َزلََف الّشاِطِئ.  اأ ـ  ما زاَل َمْوُج الَبْحِر بُِزْرَقِتِه الُمَحنَّاِة بِاللَّْوِن ال�

ريَع. ْمُل الَمْفروُش بِالِحنّاِء َجَسَدُه الصَّ ب- َفاْحَتَضَن الرَّ

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:
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: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

الُحبِّ  في  أنَْثِويَِّة  ال� لِلتَّجارِب  اأساساً  ِشْعُرها  َشكََّل  ناُبلَُس،  في  ١9١7م  َمواليِد  ِمْن  الّشاِعَرُة   

الَقِضيََّة  َتْنُقَل  اأْن  واسَتطاَعْت  َتداِعياتِه،  بِكلِّ  الِفَلْسطينيَّ  الواِقَع  ِشْعِرها  في  َدْت  َجسَّ َكما  والَحْرِب، 

. نْسانيِّ الِفَلْسطينيََّة ِمَن الُمْستوى الَوَطنيِّ اإِلى الُمْسَتوى ال�إِ

ْعريِّة، تُوفَِّيْت عاَم  ( اْحِتراماً لَها َواْعِترافاً بَِمكانَِتها الشِّ ْعِر الِفَلْسطينيِّ لّقَبها محمود درويش )اأمَّ الشِّ  

أَدبيَِّة الَمْرموَقِة. أْوِسَمِة َوالَجوائِِز ال� َلها لِِحياَزِة َعَدٍد ِمَن ال� ٢٠٠٣م، ُمَخلَِّفًة نِتاجاً اأَدبّياً َعظيماً اأهَّ

ِل ِمْنها َعْن نَْزَعٍة اإِنْسانّيٍة، يعيُشها الَمْرُء  أوَّ ُن الَقصيَدُة ِمْن اأْرَبَعِة َمقاِطَع، تَُعبُِّر في الَمْقَطِع ال� َتَتكوَّ  

ا ُيَخّبُئُه القادُم الجديُد لها ولَِشْعِبها ِمْن اآماٍل  َمَع َمْطَلِع كُلِّ عاٍم، بَِوْصِفِه باباً لِْلاأَمِل، ثُمَّ َتْطَرُح سؤال�ً عمَّ

ُن َرْغَبَة الّشاِعَرِة في َتْغييِر الواقِع  وطموحاٍت. ثُمَّ َتاأْتي الَمقاِطُع الثّلاثُة ال�أخرى اإجاَبًة َعن الّسؤاِل، َتَتَضمَّ

ِم نَْحَو ُمْسَتْقَبٍل ُمْشِرٍق َمليٍء بال�نِْتصاراِت الَّتي َتقوُد  أَمِل، اللَّذْيِن َيْدَفعاِن َرْكَب التََّقدُّ الَكئيِب بِالُحبِّ وال�

ِة. اإِلى الِقمَّ

صلاٌة اإلى الع�ِم الجديِد
َفْدوى طوق�ن

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:

ٌة بِالَبّحاَرِة، نَْسَتْخِرُج َثلاثاً ِمْنها. ١- في النَّصِّ ُمْفَرداٌت خاصَّ

ْعرابيَّ لِْلَكِلماِت الملونة: ٢- نَُبيُِّن الَمْوِقَع ال�إِ

أواِمَر جاَءْت َسريَعًة.    اأ- لَِكنَّ ال�

َرِك. ِل الشَّ ب- اأْمَسَك اأبوُه َخْيَط اأوَّ

َوِر: َفِة فيما َياأْتي َعلى هِذِه الصُّ ٣- نَُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِة الَهْمَزِة الُمَتَطرِّ

اِطُئ( اُء، الشَّ  )َيْقَراأ، َصمَّ

. ياِسيِّ الَوَطِنيِّ ٤- َوَرَد في النَّصِّ َكِلَمَة )َتْطبيع(، نَُبيُِّن َمْعناها، َوالَفْرَق َبْيَن اْسِتْعمالِها ُهنا، َواْستعمالِها في الَحْقِل السِّ
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َصلاٌة اإِلى الع�ِم الَجديِد
 

في َيَدْينا لََك اأْشواٌق َجديَدْة
في ماآقينا َتسابيُح، َواألْحاٌن َفريَدْة

َسْوَف نُْزجيها َقرابيَن ِغناٍء في َيَدْيْك
يا ُمِطلَّاً اأَملاً َعْذَب الُْوروْد

أماني َوالُْوعوْد يا َغِنيَّاً بِاْل�
ما الَّذي َتْحِملُُه ِمْن اأْجلنا؟

ماذا لََدْيْك؟!
* * **

ْر اأْعِطنا ُحّباً، َفِبالُْحبِّ كُنوُز الَْخْيِر فينا    َتَتَفجَّ
َواأغانينا َسَتْخَضرُّ َعلى الُْحبِّ َوتُْزِهرْ 

َوَسَتْنَهلُّ َعطاًء
َوَثراًء

َوُخصوَبْة
* * * *

اأْعِطنا ُحّباً َفَنْبني الْعالََم الُْمْنهاَر فينا
ِمْن َجديْد

َونُعيْد
َفْرَحَة الِْخْصِب لُِدنْيانا الَْجديَبْة

* * * *
عودْ    اأْعِطنا اأْجِنَحًة نَْفَتْح بِها اأْفَق الصُّ

نَْنَطِلْق ِمْن َكْهِفنا الَْمْحصوِر ِمْن ُعْزلَِة
ُجْدراِن الَْحديْد

ْة اأْعِطنا نوراً َيُشقُّ الظُّلُماِت الُْمْدلَِهمَّ

َوَعلى َدْفِق َسناْه 

ْة نَْدَفُع الَْخْطَو اإِلى ِذْرَوِة ِقمَّ

نَْجَتني ِمْنها انِْتصاراِت الَْحياْة 

َفْدوى طوق�ن

ُمها. نُْزجيها: نَُقدِّ

َقرابيــُن: َجْمــُع قُْربــاٍن، َوُهــَو 
مــا ُيَتَقــرَُّب بـِـِه اإِلــى اللـّـِه ِمــْن 

َذبيَحــٍة اأْو َغْيِرهــا.

ــواِد،  السَّ َشــديَدُة  ــُة:  الُمْدلَِهمَّ
َكثيَفــُة الظَّــلاِم.

َسناُه: ِضياُؤُه َوِرْفَعُتُه.

ُة. ْرَوُة: اأْعلى الِقمَّ الذِّ
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الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:
َمِن الَّذي تُخاِطُبُه الّشاِعَرُة في هِذِه الَقصيَدِة؟١- 

ُح تِْلَك الحالََة.٢-  نْساُن الِفَلْسطينيُّ َمَع َمْطَلِع كُلِّ عاٍم َجديٍد، نَُوضِّ تَُعبُِّر الَقصيَدُة َعْن حالٍَة َيعيُشها ال�إِ

ِت الّشاِعَرُة لِِلقاِء العاِم الَجديِد؟٣-  َكْيَف اْسَتَعدَّ

ُد َمصاِدَر هذا الِغنى.٤-  اأشاَرِت الّشاِعَرُة اإِلى ِغنى العاِم الُمْنَتَظِر، نَُحدِّ

ُدها.٥-  َذَكَرِت الّشاِعَرُة اأْمِنياتِها في الَقصيَدِة، نَُعدِّ

الُحبُّ َوسيَلٌة لِبناِء العالَِم الُمْنهاِر، نَْسَتْخِرُج ِمَن الَقصيَدِة ما َيُدلُّ َعلى ذلَِك.١- 

أْمِر )اأْعِطنا( في الَمقاِطِع الثَّلاَثِة ال�أخيَرِة، نَُبيُِّن َدل�لََة ذلَِك.٢-  َكرََّرِت الّشاِعَرُة ِفْعَل ال�

أْفعاِل الُمضاِرَعِة، نَُعلُِّل ذلَِك.٣-  اأْكَثَرِت الّشاِعَرُة ِمن اْسِتْخداِم ال�

أَمِل َوالَجماِل، نَْسَتْخِرُج ُمْفَرداِت ذلَِك القاموِس.٤-  َيَتَدفَُّق قاموُس الّشاِعَرِة في الَقصيَدِة بِال�

اإِل�َم َرَمَزِت الّشاِعَرُة بِالنّوِر َوالظُّلُماِت في الَقصيَدِة؟٥- 

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل الّشاِعَرِة:٦-  نَُوضِّ

 اأ- اأغانينا َسَتْخَضرُّ َعلى الُحبِّ َوتُْزِهْر.

 ب- َونُعيْد.. َفْرَحَة الِخْصِب لُِدنْيانا الَجديَبْة.

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:

نََة فيما َياأْتي: ٣- نُْعِرُب الَكِلماِت الُْمَلوَّ

ة.      اأ- اأْعِطنا ُحّباً.          ب- نَْدَفُع الَخْطَو اإِلى ُذْرَوِة ِقمَّ

ْعُب الِفَلْسطينيُّ َيَتَطلَُّع بَِعْيِن َفْدوى طوقان لَِتحقيِق اآمالِِه َوُطموحاتِِه، نُناِقُش ذلَِك.  ٤-  ما زاَل الشَّ

ُن الَقصيَدُة َعَدداً ِمَن الُجموِع، ِمثُل: )اأشواق، َتسابيح،...اإلخ(، نَسَتخِرُج هِذِه الُجموَع َونَكُتُب  ١- َتَتَضمَّ

ُمْفَرَد كُلٍّ ِمْنها.

٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن الَقصيَدِة: اأ- اأْسلوَب نِداٍء.       ب- اأْسلوَب اأْمٍر.       ج- اأْسلوَب اْسِتْفهاٍم.

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
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الَقواِعــــُد

َمْصَدُر الَمزيِد

َنْقَراأ:

ّياِد. ِر الصَّ ١- َحَدَثت الُمْشِكَلُة بَِسَبِب َتاأخُّ

أْسماِك َيْجِلُب النَّواِرَس.  ٢- َتقافُُز ال�

ّياِد َوَغَضِبِه. - اأّدى الَقراُر الجائُِر اإِلى َتَمْلُمِل الصَّ

ب-

١- كاَن انِْفجاُر الَبْحِر َكالُبْركاِن.

ألَِم. ٢- حاَوَل َسعيٌد اأْن َيَتَخلََّص ِمن اْجِتراِر ال�

ْمِس للاْصِفراِر. ٣- َماَل قُْرُص الشَّ

ّياُد ال�ْسِتْسلاَم لِْلَقراِر الجائِِر. ٤- َرَفَض الصَّ

اأ-

ب�ِعيِّ الَمزيِد ِبَحْرٍف َمْصَدُر الرُّ

آتِيَة، ونُلاِحُظ الَكِلماِت الّتي َتْحَتها ُخطوٌط: أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

َمص�ِدُر الثُّلاثِيِّ الَمزيِد ِبَحْرٍف

َرِك َواإِعاَدتِِه اإِلى َمكانِِه.١-  ّياُد ِمْن اإِْخراِج الشَّ َتَمكََّن الصَّ

ّياِد َوالُمحَتلّين لِ�ْخِتلاِف التَّْربَِيِة.٢-  أْمُر َصْعَب التَّوضيِح َبْيَن الصَّ كاَن ال�

ّياِد َمَع ُجنود ال�حِتلاِل نَِشَبِت الُمشاَجَرُة.٣-  َبْعَد ِحواِر الصَّ

َمص�ِدُر الثُّلاثِيِّ الَمزيِد ِبَحْرَفْيِن اأْو َثلاَثٍة
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ــِة  أْمِثَل ــِة )الَمصــاِدِر( فــي ال� نَ ــُق بِالَكِلمــاِت الُمَلوَّ ــوي َعلــى َمْعلومــاٍت َتَتَعلَّ ــذي َيْحَت ــَي الَّ آتِ ــْدَوَل ال� ــُل الَج نََتاأمَّ
ــابَِقِة: الّس

ولى ْجموَعُة ال�أ
الَم

َكْيِفيَُّة ِصي�َغِتِهَنوُْعهَوْزنُهالِفْعُلَوْزنُهالَمْصَدُر

اإِْخراج

اإِعاَدة

َتْوضيح

َتْربَِية

ِحوار

ُمشاَجَرة

اإِْفعال

اإِْفعَلة

َتْفعيل

َتْفِعَلة

ِفعال

ُمفاَعَلة

اأْخَرَج

اأعاَد

َح َوضَّ

َربَّى

حاَوَر

شاَجَر

اأْفَعَل

اأْفَعَل

َل َفعَّ

َل َفعَّ

فاَعَل

فاَعَل

َمزيٌد بَِهْمَزة

َمزيٌد بَِهْمَزة

َمزيٌد بِالتَّْضعيِف

َمزيٌد بِالتَّْضعيِف

ألِِف َمزيٌد بِال�

ألِِف َمزيٌد بِال�

لَِمْصَدِر كُلِّ نَْوٍع 
ِمْن اأنْواِع الِفْعِل 
الثُّلاثِيِّ الَمزيِد 
بَِحْرٍف َثلاُث 
ِصَيٍغ، ُهما:

١- اإِْفعال، اإِْفَعَلة 
لِْلَمزيِد بِالَهْمَزِة.

٢- َتْفعيل، َتْفِعَلة 
لِْلَمزيِد بِالتَّْضعيِف
٣- ِفعال، ُمفاَعَلة 

ألِِف لِْلَمزيِد بِال�

ْجموَعُة الثّانية
الَم

َكْيِفيَُّة ِصي�َغِتِهَنوُْعهَوْزنُهالِفْعُلَوْزنُهالَمْصَدُر

اأ

انِْفجار
اْجِترار
اْصِفرار
اْسِتْسلام

انِْفعال
اْفِتعال
اْفِعلال
اْسِتْفعال

انَْفَجَر

اْجَترَّ

اْصَفرَّ
اْسَتْسَلَم

انَْفَعَل
اْفَتَعَل

اْفَعلَّ
اْسَتْفَعَل

َمزيٌد بَِهْمَزٍة ونون
َمزيٌد بَِهْمَزٍة وتاٍء

َمزيٌد بالَهْمَزِة والتَّْضعيِف
َمزيٌد بَِهْمَزٍة وسيٍن وتاٍء

ُيصاُغ الَمْصَدُر ِمَن الِفْعِل 
داِسيِّ  الُخماِسيِّ والسُّ
الَمْبدوِء بَِهْمَزِة َوْصٍل، 

بَِكْسِر ثالِِث الِفْعِل َوِزياَدِة 
األٍِف َقْبَل اآِخِره.

ب
ر َتاأخُّ
َتقافُز

ل َتَفعُّ
َتفاُعل

َر َتاأخَّ
َتقاَفَز

َل َتَفعَّ
َتفاَعَل

ثُلاثِيٌّ َمزيٌد بِالتّاِء والتَّْضعيِف
ألِِف ثُلاثِيٌّ َمزيٌد بِالتّاِء وال�

ُيصاُغ الَمْصَدُر ِمَن الِفْعِل 

داِسيِّ الُخماِسيِّ والسُّ

الَمْبدوِء بِتاٍء، بَِضمِّ الَحْرِف 

الَّذي َقْبَل ال�أخيِر ِمن الِفْعِل.

ْجموَعُة الثّالثة
الَم

لِهَتَفْعَلَلَتَمْلَمَلَتَفْعلُلَتَمْلُمل ُرباِعيٌّ َمزيٌد بِالتّاِء في اأوَّ
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َنْسَتْنِتُج:

الَمْصــَدُر هــو اْســٌم َيــُدلُّ َعلــى َحــَدٍث مجــرٍد مــن الَزَمــٍن، َوُيصــاُغ ِمــْن َمزيــِد الِفْعَلْيــِن الثُّلاثـِـيِّ   

َدٍة ِهــَي: باِعــيِّ َعلــى اأْبِنيــٍة ِقياِســيٍَّة ُمَحــدَّ والرُّ

 اأْوزاُن َمْصَدِر الِفْعِل الثُّلاثِيِّ الَمزيِد بَِحْرٍف واِحٍد ِهَي:١- 
اأ-  الَمزيُد بالَهْمَزة ِ اأْفَعَل )َصحيُح الَعين( اإِْفعال، ِمْثُل: اأْكَرَم، اإِْكرام. 

    اأْفَعَل )ُمعَتلُّ الَعْيِن( اإِْفَعَلة، مثُل: اأجاَد، اإِجاَدة. 
َب، َتْصويب.  َل )َصحيُح الّلاِم(، َتْفعيل، ِمْثُل: َصوَّ ب-  الَمزيُد بالتَّْضعيِف َفعَّ

َل )ُمْعَتلُّ الّلاِم(، َتْفِعَلة،مثُل: لَّبى، َتْلِبَية.      َفعَّ
ألِِف فاَعَل، ِفعال اأو ُمفاَعَلة، ِمْثُل: ج- الَمزيُد بال�

- ناَزَل، نِزال اأو ُمناَزلَة.      - نَاَقَش، نِقاش اأو ُمناَقَشة.

أْفعاِل الَمزيَدِة الَمْبدوَءِة بَِهْمَزِة َوْصٍل َعلى صوَرِة الِفْعِل َمْع َكْسِر ٢-  ُيصاغ ُالَمْصَدُر ِمْن َجميِع ال�

الَحْرِف الثَّالِِث ِمن الِفْعِل َوِزياَدِة األٍِف َقْبَل اآِخرِه، ِمْثِل: انَْكَسَر انِْكسار.

أْفعاِل الَمزيَدِة الَمْبدوَءِة بِتاٍء زائَِدٍة َعلى َوْزِن ماضي الِفْعِل َمْع َضمِّ ٣-  ُيصاغُ الَمْصَدُر ِمْن َجميِع ال�

م. َم َتَقدُّ ما َقْبَل اآِخِرِه َفَقْط، ِمْثِل: َتَقدَّ

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريب�ٌت

َوْزنُُهالَمْصَدُرَوْزنُُهالِفْعُل

شاَرَك

َم َتَرحَّ

َتداَخَل

اْحَمرَّ

اْسَتْعَمَر

آتي:  نُْكِمُل الَجْدَوَل ال�
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حيَحِة ِمّما َياأْتي: جاَبِة الصَّ نَْختاُر َرْمَز ال�إِ

آتَِيِة َمْصَدُرُه َعلى َوْزِن )انِْفعال(: أْفعاِل ال� ١- واِحٌد ِمَن ال�

ج- انَْقَسَم.   د- انَْتَشَر.   اأ- انَْتَعَش.   ب- انَْتَبَه.   

آتَِيِة َمْصَدُرُه َعلى َوْزِن )َتْفِعَلة(: أْفعاِل ال� ٢- واِحٌد ِمن ال�

ج- اأْعطى.   د- صاَفَح.  ب- نَّمى.    َه.      اأ- َوجَّ

آتَِيِة َمْصَدُر الِفْعِل )اْسَتْرضى(: ٣- واِحَدٌة ِمن الَكِلماِت ال�

ج- اْسِتْرضاء.   د- اْرتِضاء.   اأ- َتراٍض.   ب- اإِْرضاء.   

َن فيما َياأْتي:  نُْعِرُب ما لُوِّ

١- ال�ْجِتهاُد في الَعَمِل َطريُق النَّجاِح.

٢- َيُحثُّ الُمَعلُِّم َتلاميَذُه َعلى الُمطالََعِة.

اأِْي ِحْكَمٌة. ٣- اإِنَّ اْسِتشاَرَة اأْهِل الرَّ

التَّْدريُب الثّ�لُِث:

التَّْدريُب الّراِبُع: 

التَّْدريُب الثَّ�ني: 

أْوزاِن الّتي نَراها: آتَِيِة، ثُمَّ نَْذكُُر َسَبَب َمجيِئها َعلى ال� أْفعاِل ال� نَاأْتي بَِمصاِدِر ال�
 جاَهَد، انَْتَصَر، اْسَتقاَم، َتَزلَْزَل. 
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ْطناَب في الَبلاَغِة الَعَربيَِّة َيْعني زياَدًة في الَكلاِم لِفائَِدٍة، َوهَو َياأْتي َعلى ُصَوٍر   نََتَذكَُّر اأنَّ ال�إِ

، َوِذْكُر الخاصِّ َبْعَد العامِّ. َشتّى اأْشَهُرها: ِذْكُر العامِّ َبْعَد الخاصِّ

الَبلاَغُة

ْطن�ِب َتْدريب�ٌت َعلى ال�إِ
 نََتَذكَُّر 

ُز نَْوَعُه فيما َياأْتي: ْطناَب، َونَُميِّ  نَُعّيُن ال�إِ

لاُم- بَِصحاَبِتِه الِكراِم، َوبَِسلماَن الَفاِرسيِّ في َمْعَرَكِة الَخْنَدِق. لاُة َوالسَّ  اأ ـ  اْسَتعاَن الرَّسوُل -َعَلْيِه الصَّ

أْطماُع ال�ْسِتْعماِريَُّة الَغْربِيَُّة بِلاَد الّشاِم، َوِفَلْسطيَن َعلى َمرِّ الُعصوِر.ب-  اْسَتْهَدَفِت ال�

يَِّة في َشْهِر نَْيساَن.ج-  ْعَتِر، َوبِالنَّباتاِت الَبرِّ اْكَتَسْت ِجباُل ِفَلْسطيَن بِالزَّ

تاِء الباِرَدِة.د-  أمُّ بَِرضيِعها، َوبِاأْول�ِدها في لَيالِي الشِّ َتْهَتمُّ ال�

يَِّة.هـ-  حِّ أْوبَِئُة َوالطّاعوُن َحْيُث الَفْقُر، َوِقلَُّة الِعناَيِة الصِّ َتْنَتِشُر ال�

.و-  راِسيِّ ِل نِهاَيَة العاِم الدِّ أوَّ قيَن، َوبِالطّالَِبِة الحاِصَلِة َعلى الَمْرَكِز ال� اْحَتَفِت الجاِمَعُة بِالُمَتَفوِّ

ْطناِب اللَّتيِن َتَعلَّْمناهما.  نَْكُتُب ُجْمَلَتْيِن ِمْن اإِنْشائِنا َعلى كُلِّ صوَرٍة ِمْن ُصوَرَتي ال�إِ

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

التَّْدريُب الثَّ�ني: 

 َتْدريب�ٌت

ْملاُء ال�إِ

ْعراِبّية  الَهْمَزُة َوْفَق الَحَركِة ال�إِ

في َمْشَهٍد ُمْؤلٍِم، نِساٌء َواأْطفاٌل َتَتناَثُر اأْشلاُؤُهم في َشواِرِع الَمديَنِة. اأْقَراأ:

َواأقوُل اأنا الّرواَيَة:

ماُن ُخطاُه بِاأْشلائِِهم هكذا َيْنِسُج الزَّ

ُد اأْشلاَءُهم َوُيَمهِّ

 )اأدونيس(
ُطُرقاً لُِخطاُهم.         
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ْعرابِيَُّة في َرْسِم الَهْمَزِة.  -  تَُؤثُِّر الَحَرَكُة ال�إِ

ْعراِب الثَّلاِث: -  َوِمثاُل ذلَِك َكِلَمُة )ماٍء( في حال�ِت ال�إِ

َنَت�أمَُّل:
الَكِلمــاُت )اأْشــلاُؤهم، اأْشــلائِهم، اأْشــلاَءهم( جــاَءْت فــي َمواِقــَع اإْعرابِيَّــٍة ُمْخَتِلَفــٍة، 	 

ــِة  ــي الثّالَِث ــروٌر، َوف ــٌم َمْج ــلائِهم( اْس ــِة )اأْش ــي الثّانَِي ــٌل، َوف ــلاُؤهم( فاِع ــى )اأْش أْول ــي ال� َفف

ــَزِة،  ــِم الَهْم ــِر َرْس ــي َتغيي ــا ف ــُة لَه ْعرابِيَّ ــَرت الَحَركــُة ال�إِ ــْد اأثَّ ــِه. َوَق ــوٌل بِ ــلاَءهم( َمْفع )اأْش

ــَطًة،  ــْت ُمَتَوسِّ ــا اأْصَبَح ــِر َعَلْيه مي ــٍة، َوبُِدخــوِل الضَّ َف ــَزٍة ُمَتَطرِّ ــلاء( ذاُت َهْم ــُة )اأْش َفَكِلَم

ــَطِة فــي َرْســِمها. و ُيْنَظــُر اإِلــى َحَرَكــِة الَهْمــَزِة، َوَحَرَكــِة  َواأَخــَذْت ُحْكــَم الَهْمــَزِة الُمَتوسِّ

ــَرُة اأْقواهــا،  ــَرَكاِت، َفالَكْس ِة الَح ــوَّ ــَق قُ ــَزِة َوْف ــُم الَهْم ــُد َرْس ــابِِق لَهــا، َوُيْعَتَم ــْرِف السَّ الَح

ــكوُن. ــا السُّ ــُة، َواأْضَعُفه ــُة، َفالَْفْتَح مَّ ــا الضَّ َتليه

َنْسَتْنِتُج:

ْفِع: في الرَّ

هذا نَْهٌر ُيشَرُب ماُؤُه.

في النَّْصِب:

النَّْبُع َقديٌم، لِكنَّ ماَءُه َعْذٌب.

: في الَجرِّ

َيْروي النّيُل الُحقوَل بِمائِه.
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الَمق�َلُة الِعْلِميَُّة
الَمق�َلُة الِعْلِميَُّة )الَمْوضوِعيَُّة(: 

ــِة، َوَتْقديِمهــا لِْلُقــّراِء، َوَتقــوُم  ــٌة، وَتْهــِدُف اإِلــى َتْبســيِط الَحقائـِـِق الِعْلِميَّ هــَي َمقالَــٌة َمْوضوعاتُهــا ِعْلِميَّ  

ــًة  ِة، َوَتْرتيِبهــا، َوَتْنســيِقها، َوَعْرِضهــا بِاأْســلوٍب واِضــٍح ُمَتَسْلِســٍل؛ لِــذا َيَضــُع الكاتِــُب ُخطَّ َعلــى َجْمــِع المــادَّ

ــَوِر  نْشــاَء. َول� َيهَتــمُّ الكاتِــُب فيهــا بالصُّ . َوِهــَي الُمَســّماُة ال�إِ ُمْحَكَمــًة لَهــا؛ َحتّــى ل� َيَمــلَّ قاِرئُهــا َول� َيِضــلَّ

َمــِة،  ُن ِمــَن الُمَقدِّ أنَّــُه َمْعِنــيٌّ بَِتْبســيِط َحقائـِـِق الَمْوضــوِع الَّــذي َيْكُتــُب فيــِه، َوَتَتَكــوَّ ــِة َوالَخيــاِل َكثيــراً؛ لِ� الَبيانِيَّ

ــِة. ــْرِض، َوالخاَتَم َوالَع

ــًة، َوفــي  ــى َمْرفوَع أْول ــَدٍة، َتكــوُن فــي ال� ــٍل ُمفي ــلاِث ُجَم ــاُؤَك، ِرداُؤُه( فــي َث ــِن )اأْبن آتَِيَتْي ــِن ال� ــُف الَكِلَمَتْي نَُوظِّ

ــِة َمْجــروَرًة: ــًة، َوفــي الثّالَِث ــِة َمْنصوَب الثّانَِي

ْعرابيَُّة ِرداُؤُه اأْبناُؤَك الحالَُة ال�إِ

ْفُع الرَّ

النَّْصُب

الَجرُّ

آتَِيِة: ُب اْل�أْخطاَء الواِرَدَة في الُجَمِل ال� نَُصوِّ

ِة التََّعِب.  اأ ـ      نَِسَي الُمساِفُر ِردائَُه َعلى الُكْرِسيِّ ِمْن ِشدَّ

َهداُء َتْبقى اأْسماُءُهم حاِضَرًة في ذاِكَرِة ُشعوبِهم.ب-  الشُّ

َعِشْقُت َقْوَس اأْهدابِِهمج- 

        َعِشْقُت كُْحَلُهم

)اأدونيس( 
 
        َعِشْقُت لَْوَن ِحنّاِءِهم.                           

أْصِدقاُء.د-  اأْسَعَد اللُّه َمسائَُكم، َواأداَم َهنائَُكم، اأيُّها ال�

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

التَّْدريُب الثَّ�ني: 

 َتْدريب�ٌت

التَّْعبيُر:
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َوتُْقَسُم اإِلى:

ُطها، َوُيذيُعهــــا  ١- الَمق�َلِة الِعْلِميَِّة: َوفيها َيْعِرُض الكاتُِب نََظرياِت الِعْلِم الَحديِث، َوُمْشِكلاتِِه، َوُيَبسِّ

نْشاِء               َبْيَن الُقّراِء، َوِهَي اأْكَثُر اأنْواِع الَمقالَِة الِعْلِميَِّة اْسِتْخداماً، َوِهَي تَُمثُِّل َمْوضوَع ال�إِ

، اأْو خاِرَجُه. فِّ                      الَّذي ُيْطَلُب ِمَن الطََّلَبِة ِكتاَبُتُه في الصَّ

. أَدبيِّ ِق الَعَمِل ال� ، َوَتْعَتِمُد َعلى قُْدَرِة الكاتِِب َعلى َتَذوُّ أَدبيِّ َوالَفنّيِّ ٢- الَمق�َلِة النَّْقِديَِّة: َوَتْهَتمُّ بِالنَّْقِد ال�

أْخباِر َوالَحقائِِق، َوَتْمحيِصها َوَتْفسيِرها َوَعْرِضها. واياِت َوال� 3- الَمق�َلِة التّ�ريِخيَِّة: َوَتْعَتِمُد َعلى َجْمِع الرِّ

ياَسِة َوال�ْقِتصاِد َوال�ْجِتماِع، َوَتْعَتِمُد َعلى 4- َمق�َلِة الُعلوِم ال�ْجِتم�ِعيَِّة: َوِهَي َتْهَتمُّ بُِشؤوِن السِّ

                       التَّْحليِل َوالتَّْعليِل َوالتََّنبُِّؤ.

: َوفيم� َي�أْتي َنُموَذٌج لَِمق�َلٍة ِعْلِميٍَّة َعِن ال�ْحِتب�ِس الَحرارِيِّ

.. قُْنُبَلٌة َمْوقوَتٌة ال�ْحِتب�ُس الَحراريُّ

، َوَيــرى َكثيــٌر ِمــَن  ــٍق َحقيقــيٍّ َعلــى النِّطــاِق العالَمــيِّ تَُشــكُِّل ظاِهــَرُة ال�ْحِتبــاِس الَحــرارّي َمْصــَدَر َقَل  

ِة بِالبيَئــِة؛  ْســميَِّة َوالِعْلِميَّــِة، اأنَّــُه اإِذا لـَـْم تُتََّخــْذ اإِْجــراءاٌت حاِســَمٌة لِْلَحــدِّ ِمــن انِْبعــاِث الغــازاِت الّضــارَّ الِجهــاِت الرَّ

ــيَُّة  ــَمُتُه ال�أساِس ، ِس ــٍر ُمناخــيٍّ ــَو َتَغيُّ ــاً نَْح ــْيِر َحثيث ــَرِة، َوالسَّ ــَك الظّاِه ــِم تِْل ــى َتفاقُ ــُيَؤّدي َحْتمــاً اإِل ــَك َس ــاإِنَّ ذلِ َف

ــِة. ــى الطَّبيَع ــرى َعل ــَب اأْخ ــْن َعواِق ــا ِم ــُب َعليه ــا َيَتَرتَّ أْرِض، َوم ــراَرِة ال� ــِة َح ــاُع َدَرَج اْرتِف

ال�ْحِتبــاُس الَحــراريُّ ُهــَو ظاِهــَرُة اْرتِفــاِع َدَرَجــِة الَحــراَرِة فــي بيَئــٍة مــا؛ نَتيَجــَة َتغييــٍر فــي َســَيلاِن الطّاَقــِة   

أْرِض َعــْن  الَحراريَّــِة ِمــَن البيَئــِة، َواإِلَْيهــا. َوعــاَدًة مــا ُيْطَلــُق هــذا ال�ْســُم َعلــى ظاِهــَرِة اْرتِفــاِع َدَرجــاِت َحــراَرِة ال�

. ــيِّ ــا الطَّبيِع لِه ُمَعدَّ

ــاَك  ــرى اأنَّ ُهن ــَرَة، َفَي ــٍق ُيعــاِرُض هــِذِه الظّاِه ــِن: َفري ــى َفريَقْي ــَرِة انَْقَســموا اإِل ــَع هــِذِه الظّاِه َوالُعَلمــاُء َم  

ــي  ــراريِّ ف ــاِس الَح ــَرِة ال�ْحِتب ــاَدِة ظاِه ــبُِّب ِزي ــْن َتَس ــِد ِم ــَدِم التَّاأكُّ ــى َع ــي َتْدعــو اإِل ــباِب، الَّت أْس ــَن ال� ــَد ِم الَعدي

ــَرْوَن اأنَّ ُهنــاَك َدْوراٍت لِ�ْرتِفــاِع َدَرَجــِة َحــراَرِة َســْطِح  ــُث َي أْرِض، َحْي اْرتِفــاِع َدَرَجــِة الَحــراَرِة َعلــى َســْطِح ال�

 ، ــَبُب َوراَء ظاِهــَرِة ال�ْحِتبــاِس الَحــراريِّ أْرِض وانِخفاِضهــا. َوَفريــٍق َمَعهــا، وَيــرى اأنَّ الغــازاِت الّدفيَئــَة ِهــَي السَّ ال�

ثــاٍت َطبيعيَّــٍة )كالَبراكيــِن،  ِث الَجــّوّي، النّاِشــَئِة َعــْن ُمَلوِّ َواأنَّ َوراَء ِزيــاَدِة نَِســِب الغــازاِت ِزيــاَدًة فــي نَِســِب التََّلــوُّ
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نْســاِن ِمــن اْســِتْخداٍم  ــٍة ناتَِجــٍة َعــْن نَشــاطاِت ال�إِ ثــاٍت ِصناِعيَّ ــِة(، َوُمَلوِّ ثــاِت الُعْضِويَّ َوَحرائـِـِق الغابــاِت، َوالُمَلوِّ

(، َوَقْطــِع ال�أْخشــاِب، َواإِزالَــِة الغابــاِت؛ َوهــذا ُيــَؤّدي اإِلــى زيــاَدِة انِْبعــاِث  لِلطّاَقــِة )َبْتــروٍل، َوَفْحــٍم، َوغــاٍز َطبيعــيٍّ

ثــاِت الَّتــي  ثــاِت الطَّبيعيَّــِة، َفَعَلْينــا اأْن نَُقلِّــَل ِمــَن الُمَلوِّ ــِل فــي الُمَلوِّ الغــازاِت. َوبِمــا اأنَّنــا َغْيــُر قاِدريــَن َعلــى التََّدخُّ

نََتَســبَُّب فيهــا.

ــِة،  ــراِت فــي َدَرجــاِت الَحــراَرِة العالَِميَّ َول� ُبــدَّ ِمــْن اإِْجــراِء الُبحــوِث؛ لِْلُمســاَعَدِة َعلــى َفْهــِم اأَثــِر التََّغيُّ  

ــُبِل لُِمكاَفَحــِة الَمشــاِكِل الُمْســَتْقَبِليَِّة، َوهــذا َيْشــَمُل الحاَجــَة اإِلــى َخْفــِض انِْبعاثــاِت  َوالُوصــوِل اإِلــى اأْفَضــِل السُّ

ــى  ــْن اأْعل ــداً ِم ــُك واِح ــَدِة، اإِلّ� اأنَّهــا َتْمَتِل ــِة الُمتَِّح مــاراِت الَعَربيَّ ــِة ال�إِ ــكّاِن َدْولَ ــَدِد ُس ــِة َع ــَم ِقلَّ ــوِن. َوَرْغ الَكْرب

أْرَبَعــَة  َوَل ال� ــِم. َوفــي الَحقيَقــِة، َفــاإِنَّ الــدُّ ــنِّ فــي العالَ ل�ِت الَكْربــوِن َعلــى اأســاِس نَصيــِب الَفــْرِد ِمــَن الطُّ ُمَعــدَّ

مــاراُت الَعَربيَّــُة  ــِة فــي هــذا الَمجــاِل، ِهــَي ِمــْن ُدَوِل َمْجِلــِس التَّعــاوِن الَخليجــّي )َقَطــُر، َوال�إ الُمَتَربَِّعــَة َعلــى الِقمَّ

ــُت(. ــِن، َوالُكَوي ــَدُة، َوالَبْحَرْي الُمتَِّح

ــؤاُل َعــْن َســَبِب اْرتِفــاِع َدَرَجــِة  ــْم َيِجــِد السُّ ــٍد َوُمعــاِرٍض، َولَ َوفــي النِّهاَيــِة، مــا زاَل الُعَلمــاُء َبْيــَن ُمَؤيِّ  

، اأْم ِهــَي الّريــاُح الَشْمِســيَُّة،  أْرِض فــي الَعْقــِد ال�أخيــِر اإِجاَبــًة حاِســَمًة، َفَهــْل هــو ال�ْحِتبــاُس الَحــراريُّ َحــراَرِة ال�

ــُد، اإِلّ� اأنَّ  ــٍع َبْع ــْكٍل قاِط ــٌد بَِش ــِرْف اأَح ــْم َيْع أْرِض؟ لَ ــراَرِة ال� ــِة َح ــي َدَرَج ــيٍّ ف ــُر َطبيِع ــاٌع َغْي ــُد اْرتِف اأْم ل� يوَج

ثاتـِـِه بِجميــِع اأْشــكالِها، َســواٌء فــي المــاِء، اأْو الهــواِء،  ــٍة اإِلــى َتْخفيــِض ُمَلوِّ الواِضــَح اأنَّ العالَــَم فــي حاَجــٍة ماسَّ

ــم. ــِب َوقُْدَرتِِه ــِة ســاِكني هــذا الَكْوَك ــى ِصحَّ ــاِظ َعل ــِة؛ لِْلِحف اأْو التُّْرَب

)www.bee2ah.com( 

***

َوِعْنَد َتْحليِلن� لِْلَمق�َلِة َنَتَبيَُّن م� َي�أْتي:

َمٌة َعِن الظّاِهَرِة َوالَخَطِر النّاتِِج ِمْنها. أْولى: ُمَقدِّ الِفْقَرُة ال�

الِفْقَرُة الثّانَِيُة: َتْعريُف ال�ْحتباِس الَحرارّي.

الِفْقَرُة الثّالَِثُة: َراأُْي الُعَلماِء في الظّاِهَرِة.

الِفْقَرُة الّرابَِعُة: َكْيفيَُّة الِوقاَيِة ِمَن الظّاِهَرِة.

آراِء الُعَلماِء. الِفْقَرُة الخاِمَسُة: الخاتَِمُة، َوفيها َتْلخيٌص لِ�



١٠3

ُمن�ج�ُة اْلَقَمِر

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ُمْصَطفــى لُْطفــي الَْمْنَفلوِطــيُّ اأديــٌب ِمْصــِريٌّ َشــهير، ُولِــَد عــاَم ١87٦م، َتَلّقــى َتْعليَمــُه فــي   

ــِة  نْشــاِء َوالِْكتاَب ــَغ فــي اْل�إِ ــْعَر، ونََب ــد َعْبــُده(، نََظــَم الشِّ ــيِخ )ُمَحمَّ أْزَهــِر، َوُهــَو ِمــْن َتلاميــِذ الشَّ الْجاِمــِع اْل�

ــْن  ، ِم ــيٍّ ــٍب اأَدب ــي قالَ ــِة، َوَصْقِلهــا ف ــيَِّة الُمَتْرَجَم ــاِت الَْفَرنِْس واي ــَن الرِّ ــٍة ِم ــِة َمْجموَع ــاَم بِصياَغ ــِة، ق أَدبِيَّ اْل�

ـَي الَْمْنَفلُوِطــيُّ فــي ِمْصــَر عــام ١9٢٤م. اأْشــَهِر ُمَؤلَّفاتِــِه ِكتابــا )النََّظــراُت، َوالَعَبــراُت(، تُُوفِـّ

، ُيناجــي فيهــا الَْقَمــَر، َوَيْرِســُم لَــُه بِالَْكِلمــاِت  َوالنَّــصُّ الَّــذي َبيــَن اأيدينــا خاِطــَرٌة َكَتَبهــا الَْمْنَفلُوِطــيُّ  

 ، ــيٍّ ــلوٍب اأَدب ــٍة، َواأْس ــٍة َمتيَن ــِر، بِلَُغ ــَن الَْقَم ــُه َوَبي ــًة َبيَن ــْد اأْجــرى ُمواَزنَ ــُه اأْشــجانَُه، َوَق ــًة، َوَيُبثُّ ُصــَوراً َجميَل

ــَرِة.  ــِة الُْمَعبِّ ــاِظ الْموِحَي ألْف ــاِء اْل� ــّي، َوانِْتق ــِر الَْبيان ــى التَّْصوي ــداً َعل ُمْعَتِم

٨ الَوْحَدُة
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ُمن�ج�ُة اْلَقَمِر

الَمْنَفلوِطّي

  اأيُّهــا الَْقَمــُر الُْمِطــلُّ ِمــْن َعْليــاِء َســمائِِه، اأاأنـْـَت َعــروٌس َحْســناُء 

ــُد  ــَك َقلائ ــَرُة َحوالَْي ــَذِة َقْصِرهــا، َوهــِذِه النُُّجــوُم الُْمَبْعَث ــْن ناِف ــِرُف ِم تُْش

ــراُت ُحــوٌر  ِمــْن ُجمــاٍن، اأْم َمِلــٌك َعظيــٌم جالـِـٌس َفــْوَق َعْرِشــِه، َوهــِذه النَّيِّ

أفـُـُق الُْمحيــُط بـِـَك خاَتــٌم  أ، َوَهــذا اْل� َوِولـْـداٌن، اأْم َفــصٌّ ِمــْن مــاٍس َيَتــَلاأَْل�

ــُق؟ ــداِوُل َتَتَدفَّ ُة َج ــعَّ أِش ــِذِه اْل� ــٌة، َوَه ــْراآٌة صافَي ــواِر، اأْم ِم أنْ ــن اْل� ِم

أْرَض: ِوهاَدهــا َونِجاَدهــا،  ــْرَت اْل� ــَك اأنَ ــُر، اإِنَّ ــُر الُْمني اأيُّهــا الَْقَم  

َوَســْهَلها َوَوَعَرهــا، َوعاِمَرهــا َوغاِمَرهــا، َفَهــْل لَــَك اأْن تُْشــِرَق فــي نَْفســي 

ــزاِن؟  أْح ــوِم واْل� ــُحِب الُْهم ــا ِمــْن ُس ــا اأْظَلَمه َد م ــدِّ ــا، َوتَُب ــَر ُظْلَمَته َفُتني

 اإِنَّ َبينــي َوَبيَنــَك َشــَبهاً َواتِّصــال�ً؛ اأنـْـَت َوحيــٌد فــي َســمائَِك، َواأنــا َوحيٌد 

فــي اأْرضــي، ِكلانــا َيْقَطــُع َشــوَطُه صاِمتــاً هاِدئــاً، ل� َيْلــوي َعلــى اأَحــٍد، 

َول� َيْلــوي َعَليــِه اأَحــٌد، َوِكلانــا َيْبــُرُز لِْلاآَخــِر فــي ُظْلَمــِة اللَّيــِل، َفُيســايُِرُه 

ــرُّ بِاْبِتســاَمٍة فــي  ــُه َيْغَت أنَّ ــِه، َيرانــي الّرائــي، َفَيْحَســُبني َســعيداً؛ لِ� َوُيناجي

َثْغــري، َوَطلاَقــٍة فــي َوْجهــي، َولَــْو كُِشــَف لَــُه َعــْن نَْفســي، َوَراأى 

ــِن  ــكاَء الَْحزي ــي ُب ــزاِن، لََبكــى ل أْح ــوِم َواْل� ــَن الُْهم ــِه ِم ــوي َعلي ــا َتْنَط م

ــرُّ  ــُه َيْغَت أنَّ ــروراً؛ لِ� ــُبَك ُمْغَتِبطــاً َمْس ــي، َفَيْحَس ــراَك الّرائ ــِن، َوَي ــَر الَْحزي اإِْث

بَِجمــاِل َوْجِهــَك، َولََمعــاِن َجبيِنــَك، َوَصفــاِء اأديِمــَك، َولـَـو كُِشــَف لَــُه 

َعــْن عالَِمــَك، لَــَراآُه َكونــاً َيبابــاً، ل� َتُهــبُّ فيــِه ريــٌح، َول� َيَتَحــرَُّك َشــَجٌر، 

َول� َيْنِطــُق اإِنْســاٌن، َول� َيْبَغــُم َحَيــواٌن.

اأيُّهــا الَْقَمــُر الَحبيــُب، كاَن لــي َحبيــٌب َيْمــَلاأ نَْفســي نــوراً،   

ــْمِعَك  ــَن َس ــي َبْي ــِه َوُيناجين ــُت اأناجي ــا كُْن ــوراً، َوطالَم ًة َوُحب ــذَّ ــي لَ َوَقْلب

َثنــي َعْنــُه،  ْهــُر َبينــي َوَبيَنــُه، َفَهــْل لَــَك اأْن تَُحدِّ َوَبَصــِرَك، َوَقــْد َفــرََّق الدَّ

ُجماٌن: حّباٌت صغيرٌة من اللُّْؤلُِؤ 

َونَْحِوِه.

النَّيِّراُت: النُّجوُم.

حوٌر: َجْمُع َحْوراَء، َوِهَي نِساُء 

الَجنَِّة. 

: ِسنٌّ اأو َحبٌَّة َصغيَرٌة. َفصٌّ

ِوهاٌد: َجْمُع َوْهَدٍة، َوِهَي 

أْرُض الُمْنَخِفَضُة.  ال�

نِجاٌد: َجْمُع نَْجٍد، َوِهَي 

أْرُض الُمْرَتِفَعُة. ال�

غاِمٌر: َخراٌب.

ل� َيْلوي َعلى اأَحٍد: ل� َيْلَتِفُت، 

َول� َيْعِطُف َعلى اأَحٍد. 

اأديُمك: ظاِهُر ِجْلِدَك.

الَيباُب: الَخراُب الَّذي لَيَس فيِه 

اأَحٌد.

َيْبَغُم: ِمَن )الُبغام(، َوُهَو َصوُت 

بِِل، َوالَبَقِر، والظِّباِء.  الَحَيواناِت َكال�إِ
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َوَتْكِشــَف لــي َعــْن َمــكاِن ُوجــوِدِه؟ َفُربَّمــا كاَن َيْنُظــُر اإِلَيــَك نََظــري، َوُيناجيــَك ُمناجاتــي، َوَيْرجــوَك َرجائــي. 

ــيَّ اأنـّـي اأرى ُصوَرَتــُه فــي ِمْراآتِــَك، َوَكاأنـّـي اأراُه َيْبكــي، ِمــْن اأْجلــي َكمــا اأْبكــي ِمــْن  ــُل اإِلَ ــذا ُيَخيَّ َوهاأنَ   

اأْجِلــِه، َفــاأْزداُد َشــوقاً اإِلَيــِه، َوُحْزنــاً َعَليــِه... َفاْبــَق فــي َمكانِــَك َطويــلاً َتُطــْل َوْقَفُتنــا، َوَيــُدِم اْجِتماُعنــا. 

  اأيُّهــا الَْقَمــُر الُْمنيــُر، مــا لــي اأراَك َتْنَحــِدُر َقليــلاً َقليــلاً اإِلــى َمْغِربِــَك، َكاأنَّــَك تُريــُد اأْن تُفاِرَقنــي؟ َومــا 

لــي اأرى نــوَرَك الّســاِطَع َقــْد اأَخــَذ فــي ال�نِْقبــاِض َشــيئاً َفَشــيئاً؟ ِقــْف َقليــلاً، ل� َتِغــْب َعنّــي، ل� تُفاِرْقنــي، ل� 

نـّـي ل� اأْعــِرُف َغيــَرَك، َول� اآنَــُس بَِمْخلــوٍق ِســواَك. اآٍه لََقــْد َطَلــَع الَْفْجــُر، َففاَرَقنــي ُمْؤنِســي،  َتْتُرْكنــي َوحيــداً، َفاإِ

ــلاِم؟  ــُس الظَّ ــيَّ اأنْ ــُل اإِلَ ــُة النَّهــاِر، َوُيْقِب ــى َتْنَقضــي َوْحَش ــي َصديقــي، َفَمت ــَل َعنّ َواْرَتَح

الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:

َعلاَم انَْطَوْت نْفُس الكاتِِب؟ ١- 

َبِه َبيَن الكاتِِب َوالَقَمِر.٢-  نْذكُُر اأْوُجَه الشَّ

ًة َوُحبوراً؟٣-  ما َمصيُر َحبيِب الكاتِِب الَّذي كاَن َيْمَلاأ نَْفَسُه نوراً، َوقلَبُه لَذَّ

 لِماذا ل� ُيِحبُّ الكاتُِب ُطلوَع الَفْجِر؟٤- 

ُد َمظاِهَر ال�تِّفاِق.٥-  َظَهَر ال�تِّفاُق التّامُّ َبْيَن الكاتِِب َوَحبيِبِه في نَْظَرِة كُلٍّ ِمْنُهما اإلى الَقَمِر، نَُحدِّ

، ما الَّذي كُنّا نَراُه؟ ١- لَو كُِشَف لَنا َعْن عالَِم الَقَمِر الَحقيقيِّ

٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ الِعباراِت الّدالََّة َعلى كُلٍّ ِمْن:

اأ- الكاتُِب َوالَقَمُر ُيْمضياِن لَيَلُهما في َوْحَدٍة ل� ُيكلِّماِن اأَحداً، َول� ُيَكلُِّمُهما اأَحٌد.

ب- ِعْنَدما َيْنُظُر الكاتُِب اإِلى الَقَمِر َيرى َحبيَبُه، َوَيْجَتِمُع بِِه. 

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:
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ُح َجماَل التَّْصويِر في كُلٍّ ِمّما َياأْتي:  ٣- نَُوضِّ

أْحزاِن.  اأ ـ  ُيَبّدُد الَقَمُر ما اأَظلَّ نَْفَس الكاتِِب ِمْن ُسُحِب الُهموِم َوال�

 اآٍه، لََقْد َطَلَع الَفْجُر َففاَرَقني ُمؤنِسي، واْرتَحَل َعنّي َصديقي. ب- 

اأيُّهــا الَقَمــُر، اأاأنـْـَت َعــروٌس َحْســناُء تُْشــِرُف مــن نافــذِة َقْصِرهــا، َوهــِذِه النُّجــوُم الُمَبْعَثــَرُة َحوالَيــَك ج- 
َقلائـِـُد ِمــْن ُجمــاٍن؟ 

أنَُّه َيْغَترُّ بَِجماِل َوْجِهِه َولََمعاِن جبيِنِه.د-  َيرى الّرائي الَقَمَر َفَيْحَسُبُه ُمغَتِبطاً َمْسروراً؛ لِ�

ناَرِة  ْحراِء الُمْظِلَمِة، َكيَف نَْنُظُر اإِلَيِه الَيوَم في ِظلِّ َمصاِدِر ال�إِ َعراُء َقديماً بَِجماِل الَقَمِر في الصَّ  ٤- َتَغنّى الشُّ

    الُمْخَتِلَفِة؟ 

ِة.  ٥- ُيَعدُّ َحديُث الكاتِِب َمَع الَقَمِر ُمناجاًة لِلطَّبيَعِة، نُناجي الَقَمَر بِلَُغِتنا الخاصَّ

ِل:  أوَّ َة لُِكلِّ َكِلَمٍة في الَعموِد ال� ١- نَْختاُر ِمَن الَعموِد الثّاني الَكِلَمَة الُمضادَّ

ُل أوَّ الَعموُد الثّانيالَعموُد ال�

غاِمٌرِوهاٌد

روُرتُْشِرُق السُّ

َوْحَشٌةعاِمٌر

تُْظِلُمالُحْزُن

نِجاٌداأنٌْس

َتْنَتهي

٢- نَْختاُر ِمَن النَّصِّ ُمراِدفاً لُِكلٍّ ِمّما َياأْتي: 

 الُهموِم، ُمنيٍر، َطلاقٍة، ُمْغَتِبٍط، تُفاِرقُني، ِسواَك.

آتَيِة:  أْفعاِل ال� ٣- نَكُتُب َمصاِدَر ال�

 ساَيَر، َتَحرََّك، اْزداَد، اآنََس.

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
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الَقواِعــــُد

اْسُم الف�ِعِل

ــَذِة َقْصِرهــا، ١- َنْقَراأ: ــْن ناِف ــناُء تُْشــِرُف ِم ــروٌس َحْس ــَت َع ــاِء َســمائِِه، اأاأنْ ــْن َعْلي ــُر الُمِطــلُّ ِم اأيُّهــا الَقَم

ــْوَق َعْرِشــِه،  ــٌك َعظيــٌم جالِــٌس َف ــَك َقلائــُد ِمــْن ُجمــان؟ اأْم َمِل ــَرُة َحوالَْي َوَهــِذِه النُُّجــوُم الُمَبْعَث

أفُــُق الُمحيــُط بِــَك خاَتــٌم  أ، َوَهــذا ال� ــراُت ُحــوٌر َوِولْــداٌن؟ اأْم َفــصٌّ ِمــْن مــاٍس َيَتــَلاأَْل� َوَهــِذه النَّيِّ

ــواِر؟ أنْ ِمــْن ال�

أْرَض: ِوهاَدهــا َونِجاَدهــا، َوَســْهَلها َوَوَعَرهــا، َوعاِمَرهــا ٢-  ـَك اأنَــْرَت ال� اأيُّهــا الَقَمــُر الُمنيــُر، اإِنَـّ

َوغاِمَرهــا.

َيراني الّرائي َفَيْحَسُبني َسعيداً... َوَيراَك الّرائي َفَيْحَسُبَك ُمْغَتِبطاً َمْسروراً.٣- 

، ُمْختاراً األْفاَظُه بِِدقٍَّة.٤-  َكَتَب الَمْنَفلوطيُّ خاِطَرَتُه ُمْسَتْخِدماً التَّصويَر الَبيانيَّ

ْرِفيُّالِفْعُل الثُّلاثيُّال�ْسُمَنَت�أمَُّل: الَوْزُن الصَّ

فاِعلَجَلَسجالِس

فاِعلَراأىرائي )راٍء(

ــن، 	  ــِن ثُلاثِيَّْي ــْن ِفعَلْي ْيِن ِم ــَتقَّ ــابِِق لََوجْدناهمــا ُمْش ــْدَوِل الّس ــى ال�ســمين فــي الَج ــا اإل ــو نََظْرن  لَ

َوَيــُدلّ�ِن َعلــى َمــْن قــاَم بالِفْعــِل؛ فـــ )جالـِـس( َتــُدلُّ َعلــى َمــْن قــاَم بِالُْجلــوِس، َو)رائــي( ُهــَو َمــْن 

ْؤَيــِة، وهمــا اْســمان َعلــى َوْزِن )فاِعــل(، َوهــذاِن ال�ْســماِن َومــا جــاَء َعلــى شــاِكَلِتِهما،  قــاَم بالرُّ

ــْرِف )اْســَم فاِعــل(.  ياِن فــي ِعْلــِم الصَّ ُيَســمَّ

 واإِذا نََظْرنا اإِلى الَجْدَوِل ال�آتي: 	 

الِفْعُل الُمضاِرُعالِفْعُل َفوَق الثُّلاثيِّاْسُم الفاِعِل

ُيِطلُّاأَطلَُّمِطّل

ُيحيُطاأحاَطُمحيط

ُينيُراأناَر ُمنير
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َيْغَتِبُطاْغَتَبَطُمْغَتِبط

َيْسَتْخِدُماْسَتْخَدَمُمسَتْخِدم

َيْختاُراْختاَرُمْختار

ــا  نَّن ــِل ِمْنهــا َفاإِ ــِة اْســِم الفاِع ــَد صياَغ ــٍة، وعْن ــوَق ثُلاثّي ــِه َف ــِة في أْفعــاِل الماضي ــَع ال� ــا َجمي َوَجْدن  

آِخــِر،  لْناهــا اإِلــى اأْفعــاٍل ُمضاِرَعــٍة، َمــَع اإْبــداِل َحــْرِف الُمضاَرَعــِة ميمــاً َمْضموَمــًة، َوَكْســِر مــا َقْبــَل اْل� َحوَّ

( ُهــَو َمــن قــاَم  َفَحَصْلنــا ِمــْن كُلٍّ ِمْنهــا َعلــى اْســِم فاِعــٍل دالٍّ َعلــى َمــْن قــاَم بِالِفعــِل؛ َفـ)الُمِطــلُّ

حاَطــِة، َوهَكــذا..  ْطــلاِل، َو)الُمحيــُط( َهــَو َمــْن قــاَم بِال�إِ بِال�إِ

َوُيْعَرُب اْسُم الفاِعِل َوْفَق َمْوِقِعِه في الُجْمَلِة.  

َنْسَتْنِتُج:

 اْسُم الفاِعِل: اْسٌم ُمْشَتقٌّ َيُدلُّ على الَحَدِث، وَمْن قاَم بِِه.

 ُيصــاُغ اْســُم الفاِعــِل ِمــَن الِفْعــِل الثُّلاثــيِّ َعلــى َوْزِن )فاِعــل(، َوِمــَن الِفْعــِل َفــْوِق الثُّلاثــيِّ َعلــى َوْزِن 

آِخــِر.  ُمضاِرِعــِه، َمــَع اإِْبــداِل َحــْرِف الُمضاَرَعــِة ميمــاً َمْضموَمــًة، َوَكْســِر مــا َقْبــَل اْل�

 ُيْعَرُب اْسُم الفاِعِل َوْفَق َمْوِقِعِه في الُجْمَلِة.

نَْسَتْخِرُج اْسَم الفاِعِل ِمّما َياأْتي:
كاَن َجّدي غاِرساً زيتوناً في اأْرِض َكْنعاَن؛ لِياأكَُل اأْحفاُدُه القاِدموَن ِمْن َثَمِرِه.- ١

قاَل الُمَتَنّبي: - ٢

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريب�ٌت

َول� قابــلاً اإِلّ� لِخالِِقــِه ُحْكمــاَتَغرََّب ل� ُمْسَتْعِظماً َغيَر نَْفِسِه

َول� واِجــداً اإلّ� لَِمْكُرَمــٍة َطْعماَول� ســالِكاً اإِلّ� فـُـؤاَد َعجاَجــٍة
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ــْعُب الِفَلْســطينيُّ ُمداِفعــاً َعــْن َوَطِنــِه، ُمْســَتِعّداً لَِبــْذِل التَّْضِحيــاِت الِجســاِم، ِمــْن اأْجــِل َتْحريــِر - ٣ مــا زاَل الشَّ
اأْرِضــِه ِمــْن اأيــدي الُمْحَتلّيــَن. 

َيْحتاُج الُمْجَتَمُع اإِلى العاِمِل، َوالّصانِِع، َوالُمَعلِِّم، َوالُمَهْنِدِس، َوالُمزاِرِع. - ٤

نََتْيِن فيما َياأْتي:  نُْعِرُب الَْكِلَمَتْيِن الُْمِلوَّ

آِكُل ِمْن َعَرِق َجبيِنِه. - ١ ُيْعِجُبني الَفتى الباني َمْجَدُه بَِيِدِه، ال�

ْعُب الَعَربيُّ الِْفَلْسطينيُّ حاِملاً راَيَة الُْمقاَوَمِة، ضاِرَبًة ُجذوُرُه في اأْعماِق اأْرِضِه. - ٢ عاَش الشَّ

التَّْدريُب الثَّ�ني: 

التَّْدريُب الثَّ�لِث: 

ألْفاِظ، َمَع ُمراعاِة  أْفكاِر الْواِسَعِة، َوالَْمعاني الْكثيَرِة بِاأَقلِّ َعَدٍد ِمَن اْل� يجاُز: ُهَو التَّْعبيُر َعِن اْل�  اْل�إ

ْفصاِح، َوُهَو نَوعاِن:  بانَِة َواْل�إِ ال�إِ

تياُن بَِمعاٍن َكثيَرٍة في ِعباراٍت َقليَلٍة. اأ ـ اإِيجاُز ِقَصٍر: َوُهَو ال�إ

اإيجاُز َحْذٍف: َوُهَو َحْذُف َكِلَمٍة اأو ُجْمَلٍة اأْو اأْكَثَر َمَع َتماِم الَْمْعنى.ب- 

ياَدُة َكِلَمًة، اأم ُجْمَلًة، بَِشْرِط  ْطناُب َفُهَو: اأداُء الَمْعنى بِاأْكَثَر ِمْن ِعباَرٍة، َسواٌء اأكانَِت الزِّ  اأّما اْل�إِ

ٌة ِمْنها: اأْن َيكوَن لَها فائَِدٌة، َوُهَو اأنْواٌع ِعدَّ

اأ ـ ِذْكُر الْخاصِّ َبْعَد الْعامِّ. 

.ب-  ِذْكُر الْعامِّ َبْعَد الْخاصِّ

ْطن�ِب  يج�زِ َوال�إِ َتْطبيق�ٌت َعلى ال�إ
 نََتَذكَُّر 

الَبلاَغُة

آتَيِة:  أْفعاِل ال�  نَصوُغ اْسَم الفاِعِل ِمَن ال�
، اْسَتْجدى. ، اْسَتَعدَّ  َفِهَم، اأَكَل، َقَراأ، َعدَّ، ساَق، َحكى، اأْكَرَم، اأطاَع، اأَعدَّ
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ْطناَب فيما َياأْتي، َونَُبيُِّن نَوَعُه: يجاَز َوال�إِ نَُميُِّز ال�إِ

قاَل َتعالى: »ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ رب                                        )النَّْحُل:٥(١- 

اْزَرْع َولَْو َشَجَرًة.٢- 

قالوا في الَمَثِل: النّاُس َعلى ديِن ُملوِكِهْم.٣- 

ُيحيُط بَِقْلقيِلَيَة َبّياراُت الَحْمضّياِت، والُبْرتُقاِل.٤- 

ُل بَِنْفِسَك. ٥-  قاَل اأَحُد النُّّقاِد لُِعَمَر ْبِن اأبي َربيَعَة: اإِنََّك لَشاِعٌر، لَول� اأنََّك َتْتُرُك الْمْراأَة َوَتَتغزَّ

أَدِب. ٦-  اأِحبُّ ِقراَءَة الِقَصِص، َوكُُتِب اْل�

ْسلاميَِّة، والَمْسِجِد اْل�أْقصى.7-  ِمْن واجِب الُْمسِلميَن ِحماَيُة الُمَقدَّساِت ال�إِ

بِالتَّْعليِم الِْمْهنيِّ نُحاِرُب الَبطالََة، والَمشاِكَل ال�ْقِتصاِديََّة.8- 

الَمْرُء بِاأَدبِِه. 9- 

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريب�ٌت

نَْكُتُب ِمثال�ً ِمْن اإِنْشائِنا َعلى كُلٍّ ِمّما َياأْتي: 

اإِيجاِز الِقَصِر. ١- 

اإِيجاِز الَحْذِف.٢- 

اإِْطناٍب فيِه ِذْكُر الخاصِّ َبْعَد العامِّ. ٣- 

 -٤. اإِْطناٍب فيِه ِذْكُر العامِّ َبْعَد الخاصِّ

التَّْدريُب الثَّ�ني: 

ْملاُء ال�إِ

) ْعراِبيَِّة )اْخِتب�رِيٌّ الَهْمَزُة َوْفَق الَحَرَكِة ال�إ
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الَمق�َلُة الِعْلِميَُّة

أْفــكاِر  ــِة ُمْسَترِشــديَن بِال� ــِة الِعْلِميَّ ُث فيهــا َعــِن الَْقَمــِر، ُمراعيــَن َخصائِــَص الَمقالَ ــًة نََتَحــدَّ ــًة ِعْلِميَّ ــُب َمقالَ نَْكُت

ــِة: آتَِي ال�

نارِة في الَقَمِر.١-  َمْصَدُر ال�إ

مسيَِّة.٢-  َمناِزُل الَقَمِر َوَعلاَقُتُه بالَمجموعِة الشَّ

ُل ِرْحَلٍة اإِلى الَقَمِر.٣-  اأوَّ

راِت الِعْلِميَِّة الُمَتَعلَِّقِة بالَقَمِر.٤-  اآخُر التََّطوُّ

قاَمِة حياٍة َعلى سْطِح الَقَمِر.٥-  نْساِن ل�إِ اأْحلاُم ال�إ

التَّْعبيُر:



١١٢

ُة  حَّ ي�َضُة َوالصِّ الرِّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

نْساِن اأْغلى ما َيْمِلُكُه، َوكُلُّنا َيْسعى اإِلى الِحفاِظ َعَليها، َفَمْن ِمنّا ل� َيَتَمنّى َموفوَر  تَُعدُّ ِصّحُة ال�إ   

ياَضِة، َوالتَّماريِن الَبَدنِيَِّة في بِناِء ِجْسٍم  العاِفَيِة الَبَدنِيَِّة والَعْقِليَِّة؟ ِمْن ُهنا َتاأْتي هِذِه الَْمقالَُة؛ لُِتَبيَِّن لَنا َدْوَر الرِّ

ُمُه ِمْن َموِقِف الّديِن  ياَضة، َوما تَُقدِّ أْقواِم الّسابَِقِة بِالرِّ َوَعْقٍل َسليَمْيِن، بِما َتْعِرُضُه لَنا ِمْن ُصَوِر اْهِتماِم ال�

ياضاِت، َوَفوائَِدها الَْجَسِديََّة َوالَْعْقِليََّة َوالنَّْفِسيََّة.  َنًة اأنْواَع الرِّ الَْحنيِف ِمْنها، ُمَبيِّ

٩ الَوْحَدُة
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ُة حَّ ي�َضُة والصِّ الرِّ

ياَضــِة؛  نْســاِن ُمْنــُذ الِْقــَدِم بِالرِّ ــليم«، ِمــْن ُهنــا جــاَء اْهِتمــاُم ال�إ ــليُم فــي الِجْســِم السَّ   َيقــوُل الُحَكمــاُء: »الَعْقــُل السَّ

ياَضــَة َوســيَلًة ِعلاِجيَّــًة، َوكانــوا َيُعّدونَهــا نِظامــاً َتْرَبِويـّـاً َتْرويِحّيــاً  َفَقــْد كاَن الّصيِنّيــوَن الُقَدمــاُء ِمــْن اأوائـِـِل الَّذيــَن اْســَتْخَدموا الرِّ

ْبــِر، َفماَرســوا ُركــوَب الَخْيــِل َوالِفَيَلــِة، َوالُمصاَرَعــَة،  لِحياتِِهــم، واأّمــا الُهنــوُد َفَقــِد اْهَتّمــوا بِالّرياضــاِت الَّتــي َتْعَتِمــُد َعلــى الصَّ

يِنيَّــِة ِعْنَدُهــْم، َوَعــّدوا اللّياَقــَة الَبَدنِيَّــَة َشــْرطاً ِمــْن ُشــروِط الُحْكــِم، َوكانــوا  أنَّهــا ُجــْزٌء ِمــَن التَّعاليــِم الدِّ َواْهَتــمَّ الَفراِعَنــُة بِهــا؛ لِ�

أول�ِد لَِيكونــوا  ْعــداِد ال� ؛ لِ�إِ ــِة بِداِفــٍع َعْســَكريٍّ ُيِعــّدوَن اأْطفالَُهــم َبَدنِّيــاً َوَحْربِّيــاً، َكمــا اْهَتــمَّ الُْفــْرُس َوالّرومــاُن بِالتَّْربَِيــِة الَبَدنِيَّ

ــِة َوالَقْســَوِة.  ِة َوالُعْدوانِيَّ ُمحاِربيــَن، َفاتََّســَمْت ِرياضاتُُهــْم بِالُقــوَّ

ــْت َعلــى ال�ْهِتمــاِم َبالَجَســِد؛ اإِْذ اإِنَّ  ــِس، َفَحثَّ ــِل َوالنَّْف ــَن الَجَســِد َوالَعْق ــاً َبْي ْســلاِم َتواُزن ــْت ِرســالَُة ال�إِ ــْد َحَمَل َوَق  

ــلاِء  ــى اإِْي ــا اإِل ــي َتْدعون ــِث الَّت ــَن ال�أحادي ــٍر ِم ــَرُة بَِكثي ــنَُّة الُمَطهَّ ــْد جــاَءْت السُّ ــِه، َوَق ِت ــْن ِصحَّ ــِه َع ــاأُل اأمــاَم َربِّ ــاَن ُيْس نْس ال�إِ

: »اإِنَّ لَِربِّــَك َعَليــَك َحّقــاً، َواإِنَّ لَِبَدنـِـَك  ــلاُم- َقــْوَل َســْلماَن الفاِرِســيِّ الَجَســِد الِعناَيــَة الّلاِزَمــَة، َكمــا اأَقــرَّ الرَّســوُل -َعليــِه السَّ

ياَضــِة،  حاَبــُة -ِرْضــواُن اللـّـِه َعَلْيِهــْم- بِالرِّ ــُه«. َواْهَتــمَّ الصَّ أْهِلــَك َعَليــَك َحّقــاً، َفاأْعــِط كُلَّ ذي َحــقٍّ َحقَّ َعَليــَك َحّقــاً، َواإِنَّ لِ�

هاُم.  النِّباِل: َجْمُع نَْبٍل، َوِهَي السِّ

: ِشْرياٌن َعلى  ْرياُن التّاِجيُّ الشِّ

َهْيَئِة التّاِج ُيَغّذي َعَضَلَة الَقْلِب.

ــباَحُة، َوُركــوُب الَخْيــِل، َوَرْمــُي النِّبــاِل؛ لِمــا فيهــا ِمــْن َفوائـِـَد  ل� ِســيَّما الَجــْرُي َوالسِّ

ْســلاِم َوَتعاليَمــُه الَّتــي تُْعنــى بَِتْربَِيــِة الُجســوِم  يَّــٍة، َتَتماشــى َوروَح ال�إِ َبَدنِيَّــٍة َوِصحِّ

ــِة. ــِويَّ الِبْنَي ــِلُم َق َوالُعقــوِل َوالنُّفــوِس؛ لَِيكــوَن الُمْس

ــباَحُة،  ــُة الُمْخَتِلَفــُة، َوالسِّ ألْعــاُب الُكَرِويَّ أْثقــاِل، َوال� ــُع ال� ــواٌع َكثيــَرٌة؛ ِمْنهــا الَمْشــُي، َوالَجــْرُي، َوَرْف ياَضــِة اأنْ   لِلرِّ

نْســاِن اأْن َيْختــاَر ِمْنهــا مــا ُيناِســُب قُْدراتِــِه،  ــْطَرنُْج...، اإِْذ ُيْمِكــُن لِْلاإِ ـُج، َوالشَّ َوُركــوُب الَخْيــِل، َوالُْمصاَرَعــُة، َوالتََّزلُـّ

ــَة. َوُظروَفــُه الخاصَّ َوُعْمــَرُه، 

ــِة الَجَســد؛ ِمْنهــا مــا نَْعَلُمــُه، َوِمْنهــا مــا نَْجَهلـُـُه، َوِمــْن هــِذِه الَفوائـِـِد: اأنَّهــا تُْبقــي  ــٌة لِِصحَّ ياَضــِة َفوائـِـُد َجمَّ َولِلرِّ   

ِم  ياَضــَة اْزداَد نَشــاُط َقْلِبــِه، َوِمــْن َثــمَّ اْزداَد َضــخُّ الــدَّ نْســاُن الرِّ الَقْلــَب فــي حالَــِة نَشــاٍط دائِــٍم؛ َفُكلَّمــا مــاَرَس ال�إِ

ــْن َجْلطــاِت  ــْم ِم ــِب؛ لِِحماَيِتِه ــِع اأنْحــاِء ِجْســِمِه، َوَهــذا ُمِهــمٌّ لَِمْرضــى الَقْل ــى َجمي ــذاِء اإِل أْكِســجيِن َوالِغ ــِل بِال� الُمَحمَّ

ــُر اأْعــراَض  ياَضــُة َتْعَمــُل َعلــى َتْقِوَيــِة الَعَضــلاِت، َوتَُؤخِّ ، َوالرِّ ــْرياِن التّاِجــيِّ الشِّ

ــٍة  ريــَن، َيْنَعمــوَن بِِصحَّ ــْيخوَخِة، َوِمثــاُل َذلِــَك اأنَّنــا نُشــاِهُد اأْشــخاصاً ُمَعمَّ الشَّ

فريق التّ�أليف

ياَضــَة تَُقــّوي الِعظــاَم،  َوفيــَرٍة، َول� ُيعانــوَن ِمــْن اأيَّــِة اأْمــراٍض، ِعْلمــاً اأنَّ اأْعماَرُهــْم َقــْد جــاَوَزْت َعْقَدهــا الثّاِمــَن، َكمــا اأنَّ الرِّ
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ــْمَنَة ِضــّداِن  ياَضــَة َوالسُّ ضاَفــِة اإِلــى َذلِــَك َفــاإِنَّ الرِّ َوَتْحمــي ِمــْن َهشاَشــِتها، بِال�إِ

هــوَن، َوَتُشــدُّ  أنَّهــا َتْحــِرُق الدُّ ياَضــُة تُحاِفــُظ َعلــى الرَّشــاَقِة؛ لِ� ل� َيْجَتِمعــاِن؛ َفالرِّ

ــًة بَِنْفِســِه،  ــُدُه ثَِق نْســاِن؛ مــا َيزي ــَوْزِن الُمناِســِب لِْلاإِ ــُظ َعلــى ال الَجَســَد، َوتُحاِف

ياِضّييــَن. ــَد الرِّ َوَهــذا ُملاَحــٌظ ِعْن

ياَضــِة ِعلاجــاً لـِـْلاأَرِق؛ َفالَمْجهــوُد الَمْبــذوُل        َولَْيــَس َغريبــاً اأْن نَِجــَد فــي الرِّ

ياَضــِة ُيســاِعُد الِجْســَم َعلــى النَّــوِم بَِشــْكٍل ُمريــٍح، َولَهــا اأَثــٌر في  اأْثنــاَء ُمماَرَســِة الرِّ

ــّيوَن  ــوَن النَّْفِس أِخّصائِّي ــذا َيْنَصــُح ال� ــاِب؛ لَِه ْجهــاِد َوال�ْكِتئ ــِر َوال�إِ ــِف التََّوتُّ َتْخفي

أنَّهــا تُْعطــي ُشــعوراً بِالطّاَقــِة َوالنَّشــاِط؛ مــا  ياَضــِة؛ لِ� َمْرضاُهــْم بُِمماَرَســِة الرِّ

، َوِمــْن َفوائِِدهــا اأْيضــاً اأنَّهــا تُســاِعُد َعلــى التَّْركيِز. َة التََّعــِب النَّْفِســيِّ ــُف ِحــدَّ ُيَخفِّ

َهشاَشُتها: َرخاوتُها َوَضْعُفها.

ُة.  الّرشاَقُة: الُحْسُن والِخفَّ

أَرُق: اْمِتناُع النَّوِم لَْيلاً. ال�

ال�ْكِتئاُب: الُحْزُن وال�نِْطواُء. 

نْشــاِء  ياَضــِة، َوُمســاَهَمَتها فــي بِنــاِء الُجســوِم َوالُعقــوِل؛ لِــذا قاَمــْت بِاإِ ــَة الرِّ يَّ ــِم كافَّــًة اأَهمِّ وَقــْد اأْدَرَكــْت ُدَوُل العالَ   

ــَد  ــُة اأَح ياِضيَّ ــوادي الرِّ ــَك النَّ ــى صــاَرْت تِْل ــَب َوصــال�ٍت َوَمســابَِح، َحتّ ــْن َملاِع ــا ِم ــا َيْلَزُمه ــاِء م ــِة، َوبِن ياِضيَّ ــوادي الرِّ النَّ

أنِْدَيــُة العالَِميَّــُة  يَّــٍة، َفباَتــِت ال� ْولَــِة َواللاِعبيــَن ِمــْن اأْربــاٍح مادِّ ياِضيَّــُة َعلــى الدَّ ُه الّســياَحُة الرَّ ، بِمــا تُــِدرُّ ْخــِل الَقوِمــيِّ َمصــاِدِر الدَّ

أْعمــاِل،  فاِهَيــِة الَّتــي َيْحلـُـُم بِهــا َكثيــٌر ِمــْن ِرجــاِل ال� ــهيَرُة َتْدَفــُع لِلاِعبيهــا الُمْحَتِرفيــَن اأْمــوال�ً طائَِلــًة، َوتَُوفِّــُر لَُهــْم ُســُبَل الرَّ الشَّ

ــَن. ــاِر الُْمَوظَّفي ناعــاِت، َوِكب ــاِب الصِّ َواأْرب

ــِة اإلَيــِه، َوُهــَو اأْن  ياِضيَّ عيَن لِْلُمباَريــاِت الرِّ ــَة اأْمــٌر ل� ُبــدَّ ِمــن َتْنبيــِه الّلاعبيــَن، َوُجْمُهــوِر الُْمشــاِهِديَن، َوالُْمَشــجِّ َوَثمَّ  

آَخــِر، َواأْن َيْقَبــَل بـِـاأنَّ اأَحــَد الَْفريَقيــِن َسَيْخَســُر الُْمبــاراَة،  ياِضيَّــِة، َواْحِتــراِم الَْفريــِق اْل� عوُه بِالــّروِح الرِّ َيَتَحلَّــى كُلُّ َفريــٍق َوُمَشــجِّ

راِفٌد: َمْصَدُر َعطاٍء. 

أْرُض. الَْمْعموَرُة: اْل�

ــِة؛ َفَتســوَد روُح  آداِب اْلعامَّ ــاْل� ياَضــِة، َوَيْلَتِزمــا بِ ــِرَم الطََّرفــاِن َقوانيــَن الرِّ َواأْن َيْحَت

ــِة،  ــلاً لِْلَوْحــَدِة، والَْمَحبَّ ــَح عاِم ــلاً، َوتُْصِب ــاً َجمي ياَضــُة َفنّ الَْوْحــَدِة؛ َوَتكــوَن الرِّ

ــِة. ياِضيَّ ــياَحِة الرِّ ــًة لِلسِّ ــاراِت، َوَمْجَلَب ــراِت والَْمه ــاُدِل الِخْب َوَتب

نْســاَن  ــدُّ ال�إِ ــداً ُيِم ــِة، َوراِف ــِة الَبَدنِيَّ ــاً لِلتَّْربَِي ــُة َمجــال�ً َرْحب ياَض َتْبقــى الرِّ   

َونَْفِســّياً؛ لِــذا َفــاإِنَّ ِمــْن واِجــِب  َوَعْقِلّيــاً  ــِل َجَســِديّاً  ِة التََّحمُّ بِالنَّشــاِط َوقُــوَّ

أْفــراِد الَجَســِديَِّة  ــِة ال� ْســميَِّة الِعناَيــَة بِِصحَّ ســاِت الرَّ أْســَرِة، َوالَمْدَرَســِة، والُمَؤسَّ ال�

ــُق هــِذِه  ــِة الَّتــي تَُحقِّ ياِضيَّ َوالنَّْفِســيَِّة، ِمــْن ِخــلاِل َتْشــجيِع ُمماَرَســِة التَّماريــِن الرَّ

نْســاُن اأْغلــى َمْخلــوٍق فــي هــِذِه الَْمْعمــوَرِة.  الغاَيــَة، َفال�إِ
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ف�ئَِدٌة ُلَغِويٌَّة: 
أْعواِم.  ، َولَُه َمعاٍن َكثيَرٌة ِمْنها: الَعْهُد، وال�تِّفاُق، َوَعَشَرُة اْل� دُّ ْبُط والشَّ الَعْقُد: ُهَو الرَّ

َهُب والُْحِليُّ ُيحيُط بِالُعُنِق. اأّما الِعْقُد: َفُهَو َخْيٌط ُيْنَظُم فيِه الذَّ

الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:
ْسلاِم ِمن التَّْربيِة الَبَدنِيَِّة؟ ١-  ما َموِقُف ال�إِ

ْرِس. ٢-  ياضاِت الَّتي َوَرَدْت في الدَّ نَُسّمي الرِّ

نْساِن، ما ِهَي؟ ٣-  ياضِة فوائُد َكثيَرٌة لَِجَسِد ال�إِ لِلرِّ

ِة النَّْفِسيَِّة.٤-  حَّ ياِضيَِّة َعلى الصِّ ُح اأَثَر التَّماريِن الرِّ نَُوضِّ

أْسَرِة والَمْدَرَسِة في التَّْربَِيِة الَْبَدنِيَِّة لِلاأْجياِل. ٥-  نَُبيَُّن واِجَب ال�

ياَضِة.١-  ينّييَن، َوالُْهنوِد، َوالَْفراِعنِة، َوالّروماِن ِمَن الرِّ نَُبيُِّن َمْوِقَف كُلٍّ ِمْن: الصِّ

ُح ذلَِك.٢-  ْمَنُة ِضّداِن ل� َيْجَتِمعاِن، نَُوضِّ ياَضُة َوالسُّ الرِّ

ياِضيَّــِة َعلــى ِفَئــِة الّشــباِب، َوَعلــى َمــْن َيَتَمتَّعــوَن بِاللّياَقــِة الَْبَدنِيَّــِة العالَِيــِة، ٣-  ل� َتْقَتِصــُر ُمماَرَســُة التَّماريــِن الرِّ

نُناِقــُش َهــذا الَقــْوَل. 

، َكيَف َيكوُن َذلَِك؟ ٤-  ْخِل الَقوِميِّ ياِضيَُّة اأَحَد َمصاِدِر الدَّ صاَرت النَّوادي الرِّ

ياَضُة الُمناِسَبُة لُِكلٍّ ِمْن: ٥-  ما الرِّ

، تاِجٍر َيْقضي ُمْعَظَم َيْوِمِه في تِجاَرتِِه؟  ْمَنِة، َرُجٍل ُمِسنٍّ  ُمصاٍب بالسُّ

ــُر ٦-  عيــِف«، نُّفسِّ ــلاُم-: »الُمْؤِمــُن الَقــِويُّ َخيــٌر َواأَحــبُّ اإِلــى اللـّـِه ِمــَن الُمْؤِمــِن الضَّ قــاَل -َعَليــِه الصــلاُة والسَّ

ْســلاِم ِمــَن التَّْربَيــِة الَبَدنِيَّــِة.  ــريَف فــي َضــْوِء َموِقــِف ال�إِ َهــذا الَحديــَث الشَّ

ياَضِة في ِفَلْسطيَن. 7-  َم الرِّ نَُبيُِّن الُمعيقاِت الَّتي َتْعَتِرُض َتَقدُّ

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:
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الَقواِعــــُد

اْسُم الَمْفعوِل

ُل نادياً َمْشهوراً ِمْن اأنِْدَيِة َنْقَراأ:  كُلُّ َشْعٍب َعلى هِذِه الَْبسيَطِة باَت َمْشدوداً اإِلى كَُرِة الَْقَدِم الْعالَِميَِّة، وُيَفضِّ

الْعالَِم، َفُهَو َمْهووٌس بَِسماِع اأْخباِر الِْفَرِق، َمْشغوٌل بُِمباَرياتِها، ُمتابٌِع لَها لَْيَل نَهاَر. َفما اأْجَمَل اأْن َترى 

ٍز بِالَْمَعّداِت الّلاِزَمِة،  آَخريَن، في َمْلَعٍب َمْفروٍش بِالُعْشِب، َمْرصوٍف بِالَْمقاِعِد، ُمَجهَّ عاً َمَع اْل� نَْفَسَك ُمَجمَّ

ِة اأماَم  تُشاِهُد ِمْنُه الُْمباَرياِت اأماَمَك! َبْيَنما ُيتابُِعها الَْملاييُن في َمناِزلِِهْم، اأْو في الَْمقاهي والّساحاِت الْعامَّ

أنِْدَيِة ُمْختاٌر بِِعناَيٍة فائَِقٍة، َفُهَو ُمَدرٌَّب َماِهٌر، َمْرصوٌد اأْسلوُب لَِعِبِه،  شاشاٍت َضْخَمٍة، فالّلاِعُب في تِْلَك اْل�

َوُهَو ُمْحتاٌج اإِلى التَّْشجيِع ِمْن ُجْمهوِرِه لَِتْحقيِق الَْفْوِز. 

َنَت�أمَُّل:
أْسماُء ْرِفيُّ الِْفْعُل الثُّلاثِيُّاْل� الَْوْزُن الصَّ
 َمْفعول َشدَّ َمْشدود
 َمْفعول َشَهَر َمْشهور
 َمْفعول َهَوَس َمْهووس
 َمْفعول َشَغَلَمْشغول
 َمْفعول َفَرَشَمْفروش
 َمْفعول َرَصَفَمْرصوف
 َمْفعول َرَصَدَمْرصود

آتَيِة: 8-  ُح َجماَل التَّْصويِر في الِعباراِت ال� نَُوضِّ

ياَضُة َتْحِرُق الدُّهوَن. اأ ـ الرِّ

ياَضِة، َوُمساَهَمَتها في بِناِء الُْجسوِم َوالُْعقوِل. يََّة الرِّ ب- اأْدَرَكْت ُدَوُل الْعالَِم اأَهمِّ

يًَّة. ْولَِة َوالّلاِعبيَن اأْرباحاً مادِّ ياِضيَُّة َعلى الدَّ ج- تُِدرُّ الّسياَحُة الرِّ

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
ــٍل  ــَدٍر لِِفْع ، َمْص ــيٍّ ــٍد ثُلاثِ ــٍل َمزي ، ِفْع ــيٍّ ٍد ثُلاثِ ــرَّ ــٍل ُمَج ــي: ِفْع ــا َياأْت ــى كُلٍّ ِمّم ــال�ً َعل ــصِّ ِمث ــَن النَّ ــَتْخِرُج ِم ١- نَْس

ــٍل. ــِم فاِع ، اْس ــٍل ُخماســيٍّ ــَدٍر لِِفْع ، َمْص ــٍل ُرباعــيٍّ ــَدٍر لِِفْع ، َمْص ــيٍّ ثُلاث

ياَضِة. أَدواِت الّتي تُْسَتْخَدُم  في الرِّ ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ اأْسماَء ال�
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لَــْو نََظْرنــا اإِلــى الَْجــْدَوِل لََوَجْدنــا الَْكِلمــاِت )َمْشــدود، َمْشــهور، َمْهــووس، َمْشــغول، َمْفــروش، 	 

ًة ِمــْن اأْفعــاٍل ثُّلاثِيَّــٍة، َوَتِصــُف َمــْن َوَقــَع َعليــِه الِْفْعــُل، َفــُكلُّ َشــْعٍب  َمْرصــوف، َمْرصــود( ُمْشــَتقَّ

ــْهَرُة، َوهَكــذا. َوُبِنــَي كُلُّ اْســٍم ِمْنهــا  أنِْدَيــُة ِهــَي الَّتــي َوَقَعــْت َعَليهــا الشُّ ، َواْل� ــدُّ َوَقــَع َعَليــِه الشَّ

أْســماُء ومــا جــاَء َعلــى شــاِكَلِتها تَُســّمى )اْســم َمْفعــول(. َعلــى َوْزِن )َمْفعــول(، َفهــِذِه اْل�

ــَك لَِتْســهيِل النُّْطــِق بِاْســِم الَْمْفعــوِل.  ــٌر َعلــى اْســِم الَْمْفعــوِل، َوُربَّمــا َيكــوُن ذلِ ــَراأ َتْغيي ــا َيْط اأْحيان

ــوُل: ــلاً نَُق َفَمَث

اْسم الَْمْفعولالِْفْعل الَُمضاِرعالِْفْعل الْماضي

َمبيعَيبيُعباَع

َمقولَيقوُلقاَل

َمْرِمّيَيْرميَرمى

َمْدُعّوَيْدعوَدعا

آتي: َواإِذا نََظْرنا اإِلى الَْجْدَوِل اْل�

أْسماء  الُْمضاِرعالِْفْعل َفْوق الثُّلاثِّياْل�

ع َعُمَجمَّ ُعَجمَّ ُيَجمِّ

ز َزُمَجهَّ ُزَجهَّ ُيَجهِّ

َيْختاُراْختاَرُمْختار

ُيَدرُِّبَدرََّبُمَدرَّب

ٌة ِمــْن 	  ــز، ُمْختــار، ُمــَدرَّب( ُمْشــَتقَّ ــع، ُمَجهَّ أْســماَء فــي هــِذِه الَْمْجموَعــِة )ُمَجمَّ َوَجْدنــا اأنَّ اْل�

ْبــداِل َحــْرِف  اأْفعــاٍل َفــْوِق ثُلاثِيَّــٍة، وُبِنــَي كُلُّ اْســِم َمْفعــوٍل ِمْنهــا َعلــى َوْزِن ُمضاِرِعــِه، بِاإ

ــُم  ــَو اأْيضــاً اْس ــراً، َوُه ــا لَْفظــاً اأْو َتْقدي ــِر، اإِّم آِخ ــَل اْل� ــِح مــا َقْب ــًة، َوَفْت ــِة ميمــاً َمْضموَم الُْمضاَرَع

ــار(. ــاُر، ُمْخت ــاَر، َيْخت ــع( َو)اْخت ــُع، ُمَجمَّ ــَع ُيَجمِّ : )َجمَّ ــيِّ ــْوِق الثُّلاثِ ــْن َف ــوٍل ِم َمْفع

ُيعَرُب اسُم الَمفعوِل َوْفَق َمْوِقِعِه في الُجمَلِة. 	 
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َنْسَتْنِتُج:

١- اْسُم الَْمْفعوِل: اْسٌم ُمْشَتقٌّ َيُدلُّ َعلى َمْن َوَقَع َعَليِه الِْفْعُل.

حيِح َعلى َوْزِن َمْفعوِل، ِمْثل: َحَرَث / َمْحروث. ٢- ُيصاُغ اْسُم الَْمْفعوِل ِمَن الِْفْعِل الثُّلاثِيِّ الصَّ

ْتيــاِن بِالُمضــاِرِع، واإْبــداِل َحــرِف  ٣- ُيصــاُغ اْســُم الَْمْفعــوِل ِمــَن الِفْعــِل الثُّلاثِــيِّ ُمْعَتــلِّ الَعْيــِن، بِال�إ

الُمضاَرَعــِة ميمــاً َمْفتوَحــًة، ِمْثــل: زاَد / َيزيــد / َمزيــد. 

ْتيــاِن بِالُمضــاِرِع، واإْبــداِل َحــرِف  ٤- ُيصــاُغ اْســُم الَْمْفعــوِل ِمــَن الِفْعــِل الثُّلاثِــيِّ ُمْعَتــلِّ الــّلاِم، بِال�إ

الُمضاَرَعــِة ميمــاً َمْفتوَحــًة، وَتْشــديِد اآِخــِرِه، ِمْثــل: َدنــا / َيْدنــو / َمْدنــوٌّ ِمْنــه.

ْبــداِل َحــْرِف الُْمضاَرَعــِة ميمــاً  ٥- ُيصــاُغ اْســُم الَْمْفعــوِل ِمــَن الِفْعــِل َفــوِق الثُّلاثـِـيِّ َعلــى َوْزِن ُمضاِرِعــِه، بِاإِ

َمْضموَمــًة، َوَفْتــِح مــا َقْبــَل اآِخــِرِه، ِمْثــل: اْســَتْعَمَر /  َيْســَتْعِمُر / ُمْســَتْعَمر.

٦- ُيْعَرُب اْسُم الَْمْفعوِل َوْفَق َمْوِقِعِه في الُجْمَلِة.

نَْسَتْخِرُج اْسَم الَْمْفعوِل فيما َياأْتي:

َكثيراً ما َيكوُن الُْمْجَتِهُد َمْحسوداً.١- 

هذا الطّالُِب َمْحموَدٌة اأخلاقُُه.٢- 

ِل٣-  ـــجاِع َمهابـــــًة        لُِيْطِلَق َطْرَف النّـــــاِظِر الُمَتـاأمِّ َوُيْطِرُق اإطراَق الشُّ

 َوَسْل َغيَر َمْمنوٍع َوقُْل َغيَر ُمْسَكٍت   َونَْم َغيَر َمْذعوٍر َوقُْم َغيَر ُمْعَجِل

 )عليُّ ْبُن الَْجْهِم(
 َوَدْع َعْنَك َقوَل النّاِس اأْتَلَف مالَُه    فُلاٌن َفاأْضحى ُمْدبِراً َغيَر ُمْقبـِِل      

نُْكِمُل النَّمَط اْل�آتي:

َحِفْظُت الَْقصيَدَة. َفاأنا: حاِفٌظ، َوالَْقصيَدُة: َمْحفوَظُة.١- 

اأْعِرُض َعِن الَْكِذِب. َفاأنا:...........، َوالَْكِذُب:........... َعْنُه.٢- 

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

التَّْدريُب الث�ني: 

 َتْدريب�ٌت
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أْفعاِل: آتَِي بِِبناِء اْسِم الْفاِعِل واْسِم الَْمْفعوِل ِمَن اْل� نُْكِمُل الَْجْدَوَل اْل�

 اْسُم اْلَمْفعوِل اْسُم اْلف�ِعِل اْلِفْعُل

 َعِلَم

 َقَراأ

 َعبَّاأ

 َساأَل

 َعدَّ

 زاَر

 خاط

 َكسا

 َطوى

التَّْدريُب الث�لث: 

نََة فيما َياأْتي:  نُْعِرُب الَكِلمَة الُمَلوَّ

- َيعيُش الُْمْؤِمُن َمْحموَدًة سيَرتُُه.

التَّْدريُب الرابع: 

اأَثْرُت نِقاشاً َحوَل الَْمْساألَِة. َفاأنا:...........، َوالنِّقاُش:.............٣- 

أْصِدقاُء:.......... بِِهْم.٤-  اأْسَتعيُن بِاأْصِدقائِي. َفاأنا:............، َواْل�

اأْمَتِحُنُه في َمْوِقٍف. َفاأنا:............، َوُهَو:.............٥- 
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ْملاُء ال�إِ

َهْمَزُة اْبٍن َواْبَنٍة 

المواضُع الّتي َتثُبُت فيه� همزُة )ابٍن( و)ابنة(:

 -١. اإذا كانَْت ُمثنّاًة، اأو مجموعًة، مثل: الَحَسُن َوالُْحَسْيُن اْبنا َعِليٍّ

اإذا وقَعْت بيَن اسمْيِن غيِر َعلمْيِن، مثل: جاَء النّاجُح ابُن عائلِتنا. ٢- 

طِر.٣-  اإذا وقَعْت في اأوِل السَّ

المواضُع الّتي تُحَذُف فيه� همزُة )ابٍن( و)ابنة(:

اإذا وقَعْت مفردًة بيَن َعلمْيِن، مثل: عمُر بُن الخطّاِب، وُسَكْيَنُة بِْنُت الُحسيِن.١- 

اإذا وقَعْت بعَد حرِف النّداِء، مثل: يا بَن سعيٍد، انتبْه.٢- 

اإذا وقَعْت بعَد همزة استفهاٍم، مثل: اأبُن زيٍد اأنت؟٣- 

الَبلاَغُة

ْطن�ِب  يج�زِ َوال�إِ َتْطبيق�ٌت َعلى ال�إِ

ْطناَب فيما َياأْتي، َونَُبيُِّن نَْوَعُه في كُلٍّ ِمّما َياأْتي: يجاَز َواْل�إِ ُز اْل�إِ نَُميِّ

١ -
                                                  )الَْبَقَرة:٢8٤(

قاَل َتعالى: زبڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇرب

قاَل َتعالى: زب ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  رب- ٢
أْعراف:١٤٢(  اْل�

 (                                                                                                                                                   
هاتُِكْم َيِصْلُكم اللُّه بَِرْحَمِتِه.- ٣ ِصلُوا اأْرحاَمُكْم َواأمَّ

اللُّهمَّ َجنِّْب بِلاَد الُْمْسِلميَن والّشاَم الِْفَتَن، ما َظَهَر ِمْنها َوما َبَطَن.   ٤- 

قاَل الرجُل لِبائِع الُخْبِز: ما اأْشهى هذا الُْخْبَز! اأعِطني ِرْطلاً.٥- 

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريب�ٌت
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نَْكُتُب ِمثالَْيِن ِمْن اإِنْشائِنا َعلى كُلٍّ ِمّما َياأْتي: 
اإِيجاِز الِقَصِر.١- 
اإِيجاِز الَحْذِف. ٢- 
اإِْطناٍب فيِه ِذْكُر الخاصِّ َبْعَد العامِّ. ٣- 
 -٤. اإِْطناٍب فيِه ِذْكُر العامِّ َبْعَد الخاصِّ

التَّْدريُب الث�ني: 

َك، واأْرِض َعنّي َخْلَقَك.٦-  أْعراِب: اللُّهمَّ َهْب لِي َحقَّ قاَل َبْعُض ال�

َتْنَتِشُر في ُسهوِل ِفَلْسطيَن ِزراَعُة الَقْمِح والُحبوِب.7- 

قاَل النُّّقاُد: الُمَتَنّبي واأبو َتّماٍم َحكيماِن، والُبْحُتِريُّ شاِعٌر.8- 

ألْعاَب الُْكَرِويََّة؛ لِما فيها ِمْن َبراَعٍة واإِْمتاٍع. 9-  ُيِحبُّ النّاُس كَُرَة الَقَدِم وال�

ياِســيََّة،  ْوِريّــاِت، َوتُعالِــُج َحيــاَة النّــاِس الَْيْوِميَّــَة: السِّ ُحــِف الَْيْوِميَّــِة َوالدَّ  َوِهــَي الَْمقالَــُة الَّتــي تُْنَشــُر فــي الصُّ

َوَغْيَرهــا. ياِضيَّــَة،  َوالرِّ وال�ْقِتصاِديَّــَة،  واْل�ْجِتماِعيَّــَة، 

َوتُْقَسُم اإِلى َثلاَثِة اأنْواٍع، ِهَي:

ــُر َعــْن َراأْيِهــا، َوتُعالِــُج الَْمْوضــوَع الّســاِخَن فــي ١-  حيَفــُة، َوِهــَي تَُعبِّ ــُة: َوِهــَي الَّتــي تُْفَتَتــُح بِهــا الصَّ ال�ْفِتت�ِحيَّ

ــِة التَّْحريــِر. ــَرِة، َوَيْكُتُبهــا عــاَدًة ُمديــُر التَّحريــِر، اأْو َرئيــُس َهْيَئ ــَك الَْفْت تِْل

ــُر كاتُِبــُه َعــْن ٢-  ٌد، ُيَعبِّ ، لـَـُه ُعْنــواٌن ُمَحــدَّ َمقــ�ُل اْلَعمــوِد: َوُهــَو َمقــاٌل َدْوِريٌّ لِكاتـِـٍب ُمَعيَّــٍن، َيْوِمــيٌّ اأْو اأْســبوِعيٌّ

حيَفــِة اأِو الَْمَجلَّــِة. َراأْيـِـِه ُهــَو، ل� َراأِْي الصَّ

ــْن 3-  ــُر َع ــٍة، َوُيَعبِّ َق ــاٍم ُمَتَفرِّ ــي اأيّ ــٍة، َوف ــْوَل َمْوضوعــاٍت ُمْخَتِلَف ــُب َح ــُب الْكاتِ ــِه َيْكُت : َوفي ــيُّ َحِف ــ�ُل الصَّ اْلَمق

ــِة. حيَف ــِر الصَّ ــِة نََظ ــِرِه ل� ُوْجَه ــِة نََظ ُوْجَه

وفيما َياأْتي َمقالٌَة اْفِتتاِحيٌَّة لَِجريَدِة الُْقْدِس َتْحَت ُعنواِن )َحديُث الُْقْدِس( بِتاريخ ٢٠١7/٤/٢ م.

َحِفيَُّة اْلَمق�َلُة الصَّ

التَّْعبيُر:
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هيونِيَِّة في يوِم ال�أسيِر الُموافِق  جوِن الصَّ َرْتُه الحركُة ال�أسيرُة داخَل السُّ َقرَّ الَّذي  ضراُب عن الطَّعاِم  ال�إ  

جوِن، الَّتي َتستهدفُهم،  السابَع عشَر من نَْيساَن، هو اآِخُر سلاٍح في يِد ال�أسرى لِتحقيِق مطالِِبهم من اإداراِت السُّ

قوها بِتْضحياتِهم ونِضال�تِهم المتواصلِة َعلى َمدى َخمسيَن عاماً  في ُمحاولٍة منها للنَّيِل من الُمْنَجزاِت الَّتي َحقَّ

من ال�حتلاِل، الَّذي ُهو اآِخُر احتلاٍل واأطولُه في العالِم، جاثٌِم َعلى ُصدوِر اأبناِء َشعِبنا ووطِنهم.

اإداراُت  َسَتْفَشُل  تحقيُقها،  تم  ال�أسرى حتّى  َمذبِحها عشراُت  َعلى  اْسُتْشِهَد  الَّتي  الُمْنَجزاُت  وهِذِه   

هِذِه  َعلى  الِحفاِظ  َعلى  ياسيَِّة  السِّ اأْطياِفها  بُِمْخَتِلِف  ال�أسيرِة  الحركِة  اإصراِر  بسبِب  منها؛  النَّْيِل  في  الّسجوِن 

ُممارساِت  َرْغَم كلِّ  تحقيِقها،  سبيِل  في  اأرواَحهم  موا  قدَّ الَّذيَن  هداِء،  بالشُّ َدِة  الُمَعمَّ والتَّْضِحياِت  الُمْنَجزاِت 

جوِن واأدواتِها من اأجهزٍة وقّواِت الَقمِع. اإداراِت السُّ

فراُج  ُل َمطالِب الحركِة ال�أسيرِة، كما َذكَر عيسى َقراِقع رئيُس هيئِة ُشؤوِن ال�أسرى والُمحرَّرين، ال�إ واأوَّ  

اإداراُت  َرَفضت  الَّذيَن  الَمرضى،  للاأسرى  الِعلاِج  تقديُم  وكذلك  خطيرٍة،  باأمراٍض  الُمصابين  ال�أسرى  عن 

اأن تكوَن العلاَج  الَّتي ل� ُيمكُنها  جوِن تقديَم الِعلاِج الُمناسِب لَهم، وَتْكَتفي فقط بتقديِم الُمَسكِّناِت،  السُّ

جوِن َترفُض نَقَل الَمرضى اإلى الُمستشفياِت لَِتَلّقي الِعلاِج. النّاجَع، كما اأنَّ اإداراِت السُّ

كِّ  َعلى اأنَّ اإداراِت السجوِن تُمارُس  أولويَُّة- ُيَدلُِّل بِصوَرٍة ل� َتَدُع َمجال�ً لِلشَّ نسانِيُّ -الَّذي له ال� َوهذا الَمْطَلُب ال�إ

تُجاَه هؤل�ِء الَمرضى ِسياسَة الَموِت الَبطيِء، الَّذي َيتعارُض َمَع اأبسِط ُحقوِق ال�أسرى الُمَتعاَرِف عليها َدْولِّياً.

التَّحرَُّك السريَع َعلى الُمستوياِت  ال�أسرى  الُمداِفَعِة عن  نساِن  ال�إ ُمَنظَّماِت ُحقوِق  وِمن ُهنا فاإنَّ َعلى   

وِت  ِق بهم، َوَرْفِع الصَّ نقاِذ هؤل�ِء الَمرضى ِمن الموِت الُمَحدِّ غِط َعلى َدولِة ال�ْحتلاِل ل�إ كافًَّة؛ ِمن اأجِل الضَّ

قليمّيَة؛  جوِن، الَّتي َتستغلُّ وتنتهُز ال�أوضاَع الداخليََّة الفلسطينّيَة وال�إ عالياً ضدَّ سياساِت ال�ْحتلاِل واإداراِت السُّ

يَّة، وال�ستقلاَل  يَِّتهم من اأجِل نَْيِل شعِبهم الُْحرِّ ْوا بُِحرِّ يَّة، الَّذيَن َضحَّ لتنفيِذ هجماتِها وانتهاكاتِها بحقِّ اأسرى الُْحرِّ

الناِجَزْين.

سلاميِّ كافًَّة ُمطالَبٌة بالتحرِك َعلى جميِع  ْلَطَة الوطنيََّة الفلسطينّيَة، وفصائَل العمِل الوطنيِّ وال�إ كما اأنَّ السُّ  

أمعاِء الخاويِة قْد  ًة اأنَّ اإضراَب ال� ْوليَِّة؛ ِمن اأجِل اإنقاِذ الحركِة ال�أسيرِة، خاصَّ ال�أْصعدِة: المحلِّيَِّة، والعربيَِّة، والدَّ

َر اللّه، اإلى اْرتِقاِء شهداَء اأماَم َتَعنُِّت اإداراِت السجوِن. يؤّدي، ل� َسَمَح ول� َقدَّ

ويقُع اأيضاً َعلى عاتِق جماهيِر شعِبنا ال�ستنفاُر، والتحرُُّك للاأسرى، واإفشاُل محاول�ِت اإداراِت السجوِن   

النَّيَل ِمن ُمكتسباتِهم وُمنَجزاتِهم؛ وذلَك ِمن ِخلاِل اإقاَمِة الَمزيِد ِمن ِخياِم التَّضامِن َمعهم، وقياِم كلِّ ُمواطٍن 

اإقامِة النَّدواِت والَمهرجاناِت  بتاأديِة واجِبه تُجاَههم من خلاِل التواُجِد الُمَكثَِّف في هِذِه الِخياِم، اإلى جانِِب 
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ْهيونِيِّ ِضدَّهم،  ِف الصَّ يَِّة ليسوا َوْحَدُهم في ُمواَجهِة التََّعسُّ التَّضاُمِنيَِّة، واإيصاِل رسالٍة للعالِم اأجمع باأنَّ اأسرى الُْحرِّ

واأنَّ الهجماِت الشرسَة ضدَّهم لن َتُفتَّ من َعُضِدِهم.

اآل�ِف اأسيٍر يتطلَُّب من الجميِع الوقوَف  اأقلِّ َتقديٍر ستَُّة  ضراُب عن الطَّعاِم الَّذي سيخوُضُه َعلى  فال�إ  

فراِج عن الُمصابيَن  غِط َعلى ال�حتلاِل ِمن اأجِل ال�إ صّفاً واحداً، كالبنياِن الَمْرصوِص في دعِم َمطالِبهم، والضَّ

باأمراٍض ُمزِمنٍة وخطيرٍة، وكذلك علاِج الَمرضى والَجرحى، وُمعاملِتهم معاملَة اأسرى حرٍب، كما َيُنصُّ َعلى 

. وليُّ ذلك القانوُن الدَّ

يَِّة علينا مسانََدَتُهم، ودعَم مطالِبهم، والوقوَف اإلى جانِبهم، ومنَع سلطاِت  اإنَّ ِمن واجِب اأسرى الُحرِّ  

أمعاِء الخاويِة في ُمواجهِة اآلِة  عِم والمساندِة لهم في اإضرابِهم. اإضراُب ال� ال�حتلاِل من ال�نفراِد بهم، وتقديَم الدَّ

يماِن، وهو واجٌب وطنيٌّ من الدرجِة ال�أولى. القمِع في ُسجوِن ال�ْحتلاِل هو اأضعُف ال�إ
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ُشْكرًا َلِك.. ي� َسيَِّدتي

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

أْمريكّييــَن  ــِة ال� ــِل َثقاَف ــمَّ بَِنْق ، اْهَت ــٌب اأْمريكــيٌّ )ل�نِْجســتون هيــوز( )١9٠٢-١9٦7م( شــاِعٌر وكاتِ   

ــيُّ  نِْج ــا: )الزِّ ــْعريَِّة ِمْنه ــاِت الشِّ ــِص والَمْجموع ــَن الِقَص ــٌر ِم ــُه َكثي ــِف. لَ ــِة والُعْن ــِذ الُعْنُصِريَّ ــِة، ونَْب أفاِرَق ال�

ــِة  َيَتكلَّــُم َعــْن نَْفِســِه(، َو)البلــوُز الَحزيَنــُة(، َو)ِشْكســبير فــي هارلــم(، وَغيُرهــا. َوقــاَم بَِتْرَجَمــِة هــِذِه الِقصَّ

اإيمــان َســعيد الَقْحطانــّي، َوِهــَي َتــْروي ِحكاَيــَة َفًتــى َصْغيــٍر، حــاَوَل اْخِتطــاَف َحقيَبــِة َســيَِّدٍة َتســيُر فــي 

ــْرَطِة، َبــْل اأَخَذْتــُه َمَعهــا اإِلــى  ــْر فــي َتْســليِمِه لِلشُّ ــْيَطَرِة َعَلْيــِه، َولَــْم تَُفكِّ الّشــاِرِع، لِكنَّهــا َتَمكَّنــْت ِمــَن السَّ

ْت لَــُه َطعامــاً، َوَعَرَفــْت ِمْنــُه َســَبَب ُمحاَولَِتــِه َســِرَقَة َحقيَبِتهــا، َوُهــَو اأنَّ الَفْقــَر َمَنَعــُه ِمــْن ِشــراِء  َبيِتهــا، َواأَعــدَّ

ــَر،  ــُج الَفْق ــُة تُعالِ ــًة، َوالِْقصَّ ــُه األّ� َيْفَعَلهــا ثانَي ــذاِء، َونََصَحْت ــراِء الِح ــاً لِِش ــُه َمْبَلغ ــِل، َفاأْعَطْت ــِه الُمَفضَّ ِحذائِ

َوالتََّشــرَُّد، ومــا َيْنُتــُج َعْنهمــا ِمــْن اأْمــراٍض اْجِتماِعيَّــٍة َخطيــَرٍة َعلــى النَّســيِج ال�ْجِتماِعــيِّ اإِْن لَــْم نَِجــْد لَُهمــا 

ــراً. ِعلاجــاً ُمَبكِّ

١٠ الَوْحَدُة
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ُشْكرًا َلِك.. ي� َسيَِّدتي

 ل�ْنِجستون هيوز 

ــا اإلّ�  ــْيٍء، ول� َيْنُقُصه ــى كُلِّ َش ــوي َعل ــَرًة َتْحَت ــًة َكبْي ــُل َحقيَب ــِم، َتْحِم ــَرُة الَحْج ــَراأٌة َكبي ــاَك اْم كاَن ُهن  

ــاِم ِعْنَدمــا  أيـَّ ــَن ال� ــْوٍم ِم ــُه علــى َكِتِفهــا لَِتْحِمَلهــا. َوفــي َي ــٌل، َتَضُع ــِة ِحــزاٌم َطوي ــٌة َوَمســاميُر، وكاَن لِْلَحقيَب ِمْطَرَق

ــٌر ِمــْن َخْلــِف  ــلاً، وَبْيَنمــا هــي َتســيُر َوحيــَدًة فــي الّشــاِرِع َرَكــَض َفًتــى َصغْي ــَة َعْشــَرَة لَْي ــِت الّســاَعُة الحادَي كانَ

ــيَِّدِة ُمحــاِول�ً َســِرَقَة َحقيَبِتهــا، انَْقَطــَع الِحــزاُم، َفالَْتَقــَط الَفتــى الَحقيَبــَة، لِكــنَّ َوْزنَهــا َجَعَلــُه َيْفِقــُد َتواُزنَــُه،  هــِذِه السَّ

ــيَِّدِة، َســَقَط َعلــى َظْهــِرِه ُمْرَتِطمــاً بالرَّصيــِف. َوبَِبســاَطٍة اْســتداَرْت نَْحــَوُه،  َفَبــَدل�ً ِمــْن اأْن َيْنَطِلــَق هاِربــاً ِمــَن السَّ

ــنانُُه. ــْت اأْس ــى اْصَطكَّ ــُه َحتّ ْت ــِة َقميِصــِه، َوَهزَّ َم ــْن ُمَقدِّ ــَحَبْتُه ِم ــمَّ َس ــُه، ثُ َوَرَكَلْت

قالَــِت الَمــْراأُة: اْجِلــْب َحقيَبتــي يــا َفتــى، َوَضْعهــا ُهنــا، َوَبْيَنمــا ل� َتــزاُل َتْحِملـُـُه َســَمَحْت لَــُه بِال�نِْحنــاِء   

َمــِة َقميِصــِه: األَْســَت َخِجــلاً ِمــْن نَْفِســَك؟  َفــَردَّ الَفَتــى:  لَِجْلــِب الَحقيَبــِة، َوقالَــْت َوِهــَي َتُشــدُّ َقْبَضَتهــا َعلــى ُمَقدِّ

ْت َعليــِه:  نََعــم َســيَِّدتي، ثُــمَّ َســاألَْتُه: مــاذا كُْنــَت تُريــُد اأْن َتْفَعــَل بَِحقيَبتــي؟ َفقــاَل: لَــْم اأكُــْن اأنْــوي اأْخَذهــا، َفــَردَّ

ــَك ِمــْن كاِذٍب! يــا لَ

ــُل  ــا َيْحُص ــوا لُِيشــاِهدوا م ــاِرِع، َوَتوقَّف ــَك الّش ــي ذلِ ــٌة ف ــْخصاِن اأْو ُربَّمــا َثلاَث ــرَّ َش ــِت َم ــي هــذا الَوْق َوف  

ْت: اإَِذْن لَــْن  ْكــُت ِمــْن َمكانـِـي َهــْل َســَتْهُرُب؟ قــاَل: نََعــم، َفــَردَّ َبْيــَن الَمــْراأِة والَفتــى، الّتــي َســاألَْتُه: فــي حــاِل َتَحرَّ

اأَتَحــرََّك ِمــْن َمكانــي؛ َحتّــى ل� َتْهــُرَب، َفَهَمــَس الَفتــى: اآِســٌف ِجــّداً يــا َســيَِّدتي... اأنــا اآِســٌف.

نََظــَرْت اإِلَيــِه، َوقالَــْت: اأممممــم! اإِنَّ َوْجَهــَك َغْيــُر نَظيــٍف، اأْقَتــِرُح اأْن اأْغِســَلُه لَــَك، األَْيــَس ُهنــاَك َشــْخٌص   

ــُر الّشــارَع،  ــَي َتْعُب ــْراأُة َوِه ــِت الَم ــيَِّدتي، َفقالَ ــا َس ــَك؟ َفاأجاَبهــا: ل� ي ــَل َوْجَه ــَك اأْن َتْغِس ــُب ِمْن فــي َبْيِتُكــم َيْطلُ

ــي  ــا ف ــُر اإِلَْيه ــو َيْنُظ ــا ه ــاً، وَبْيَنم ــَك نَظيف ــَيكوُن َوْجُه ــَة َس ــِذِه اللّيَل ــا: اإَِذْن ه ــوَب َخْلَفه ــى الَمرع ــَحُب الَفت َوَتْس

َضْعــٍف َوانِْكســاٍر، قالَــْت: َســَتكوُن اْبنــاً لــي، َوَســاأَعلُِّمَك الَفــْرَق َبْيــَن مــا 

أَقــلِّ اأْســَتطيُع اأْن اأْغِســَل َوْجَهــَك  هــو َصحيــٌح َومــا هــو خاِطــٌئ، َعلــى ال�

ــا  ــُه: ل� ي ــَل َوْجَه ــَحُبُه لَِتْغِس ــَي َتْس ــى، َوِه ــَرّد الَفت ــٌع؟ َف ــَت جائِ ــْل اأنْ ــْت: َه ــمَّ اأضاَف ــِزِل، ثُ ــى الَمْن ــا اإِل اإِذا َوَصْلن

ــُب. ــي اأْذَه ــْط اأْن َتْتُركين ــُدِك َفَق ــيَِّدتي، اأري َس

َفقالَْت: َهْل ضاَيْقُتَك ِعْنَدما َمَرْرُت بِذلَِك الّشاِرِع؟

انِْكساٍر: ِخْذل�ٍن.
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َفاأجاَبها: ل� يا َسيَِّدتي.

ــيَِّدُة  ــْر بِالَعواِقــِب، َفاأنــا اْمــَراأٌة َقويَّــٌة، َولَــْن َتْنســى اْســمي فــي َحياتـِـَك، السَّ َفقالَــْت: لِكنَّــَك هاَجْمَتنــي، َولَــْم تَُفكِّ

)لــولّ� جونــز(.

َيَتَصبَُّب: َيسيُل.

ماِن.  ًة ِمَن الزَّ ُبْرَهًة: ُمدَّ

ِد. أريَكِة: الَمْقَعِد الُمَنجَّ ال�

َبــَداأ الَعــَرُق َيَتَصبَّــُب َعلــى َجبيــِن الَفتــى، الَّــذي كاَن ُيعانــي ِمــْن   

ِة َقْبَضِتهــا لَِقميِصــِه، َفَتَوقََّفــِت الّســّيَدُة )لــولّ�(، َوَســَحَبْتُه اإِلــى جانِِبهــا  ِشــدَّ

ُمْكِمَلــًة َســْيَرها فــي الّشــاِرِع. َوِعْنَدمــا َوَصَلــْت َعَتَبــَة البــاِب، َســَحَبْتُه اإِلــى داِخــِل ُغْرَفــٍة فــي اآِخــِر الَبْيــِت، َواأنــاَرت 

ــاٍس َيْضَحكــوَن َوَيَتَكلَّمــوَن فــي هــذا  ــاَب َمْفتوحــاً، وكاَن الَفتــى َيْســَمُع اأْصــواَت اأن ال�أضــواء، لِكنَّهــا َتَرَكــِت الب

ــُمَك؟ ــا اْس ــاألَْتُه: م ــِة، َس ــِط الغْرَف ــي َوَس ــِه ف ــَكًة بَِقميِص ــزاُل ُمْمِس ــْراأُة ل� َت ــت الَم ــِر، وَبيَنمــا كانَ ــِت الَكبي الَبْي

قاَل: )روجر(.

ــمَّ  ــاِب، ثُ ــِه: اإَِذْن يــا )روجــر(، اْذَهــْب اإِلــى الِمْغَســَلِة، َواْغِســْل َوْجَهــَك. َفَنَظــَر اإِلَْيهــا، َونََظــَر اإِلــى الَب ْت َعَلْي َردَّ

ــْجِن؟ َذَهــَب اإِلــى الَمْغَســَلِة، َوَســاألَها َبيَنمــا كاَن َيْغِســُل َوْجَهــَه: َهــْل َســَتاأُْخذيَنني اإِلــى السِّ

أْطُبــَخ َطعامــي،  َفقالَــْت: لَْيــَس بِهــذا الَوْجــِه، لَــْن اآُخــَذَك اإِلــى اأيِّ َمــكاٍن، لََقــْد كُْنــُت عائِــَدًة اإِلــى َبْيتــي لِ�

ــٌر، األَْيــَس َكذلـِـَك؟ َففاَجاأَْتنــي ُمحــاِول�ً َســِرَقَة َحقيَبتــي، ُربَّمــا لَــْم َتُكــْن جائِعــاً ِمْثلــي، تُريــُد َعشــاًء، َفالَوْقــُت ُمَتاأخِّ

َفقاَل: اإنَّني اأْسُكُن َوحيداً.

ْت: َسَناأْكُُل َمعاً، اأْعَتِقُد اأنََّك جائٌع؛ لِذلَِك كُْنَت تُريُد َسِرَقَة مالي. َفَردَّ

قال: كُْنُت اأريُد ِحذاًء ُسَوْيِديّاً اأْزَرَق.

ــَن الُمْمِكــِن اأْن  ــْن اأْجــِل هــذا الِحــذاِء، َفــكاَن ِم ــِرَقِة َحقيَبتــي ِم ــْم َتُكــْن ُمْضَطــّراً لَِس ــّيَدُة )لــولّ�(: لَ ــِت السَّ َفقالَ

ــي َبْعــَض المــاِل. ــَب ِمنّ َتْطلُ

  َبْيَنمــا كانَــْت َقَطــراُت المــاِء َتَتســاَقُط ِمــْن َوْجِهــِه، نََظــَر اإِلَْيهــا، 

ــمَّ َســَكَت ال�ْثنــاِن ُبْرَهــًة، َواأَخــَذ الَفتــى  َوصــاَح ُمْســَتْغِرباً: َســّيَدتي... ثُ

ــٍل،  ــَد َقلي ــُدُث َبْع ــْد َيْح ــاذا َق ــُر م ــَفِة، َوهــو ُيَفكِّ ــُه بِالِمْنَش ــُف َوْجَه ُيَجفِّ

ــِت  ــمَّ َجَلَس ــروُب. ثُ ــْرَعٍة َوالُه ــلاُق بُِس ــُه ال�نْط ــوٌح، َوُيْمِكُن ــاُب َمْفت َفالب

أريَكــِة، َوقالَــْت: لََقــْد كُْنــُت َصغيــَرًة فــي ُعْمــِرَك،  ــّيَدُة َعلــى ال� السَّ
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ــٍت فــي  ــُق َصْم ــرَّْت َدقائ ، َوَم ــُردَّ ــْم َي ــى لَ ــَتِطِع الُحصــوَل َعَلْيهــا، لَِكــنَّ الَفت ــْم اأْس ــَدٍة لَ ــياَء َعدي ــُت فــي اأْش َوَرِغْب

الَمــكاِن، َولَــْم َيْشــُعْر بَِنْفِســِه، َوَقــْد اْرَتَســَمْت َمعالِــُم الُعبــوِس َعلــى َوْجِهــِه.

ــْم اأْفَعــْل ذلِــَك، لكنّــي  َفقالَــِت الّســّيَدُة )لــولّ�(: اأَتْعَتِقــُد اأنَّنــي كُْنــُت اأْســِرُق َحقائِــَب النّــاِس! َواأْكَمَلــْت: ل�.. لَ

آَن اْجِلــْس يــا َفتــى؛  بِالتَّاأْكيــِد قُْمــُت بِاأمــوٍر خاِطَئــٍة، َواأْســاأُل اللـّـَه اأْن َيْغِفَرهــا لــي، ثُــمَّ اأداَرْت َوْجَههــا، َوقالَــْت: ال�

َح َشــْعَرَك؛ َفَيْبــدو َشــْكلَُك ُمَرتَّبــاً. َحتـّـى اأِعــدَّ َشــْيئاً نَاأْكُلـُـُه، َوُيْمِكُنــَك اأْن َتْســَتْخِدَم ذلـِـَك الِمْشــَط لُِتســرِّ

أريَكــِة، لِكــنَّ  ــا َتَرَكــْت َحقيَبَتهــا َعلــى ال� ــُرَب، َكمــا اأنّه ــى ل� َيْه ــُب الَفتــى َحتّ ــولّ�( تُراِق ــْم َتُكــْن )ل َولَ  

)روجــر( َجَلــَس َعلــى الُكْرســيِّ فــي زاوَيــِة الُغْرَفــِة، َحْيــُث َتَتَمكَّــُن ِمــْن ُرْؤَيِتــِه، َبيَنمــا َتقــوُم ِهــَي بَِتْجهيــِز الطّعــاِم، 

. ــنَّ ــَن الظَّ ــِه، َوتُْحِس ــَق بِ ــا اأْن َتِث ــُه ُيريُده ــا، لِكنَّ ــُق بِه ــْن َيِث ــْم َيُك ــُه لَ ــَم اأنَّ َرْغ

َساألَها: َهْل تُريديَن َشْيئاً ِمَن الّسوِق؟ ُربَّما تُريديَن َبْعَض الَحليِب اأْو َشْيئاً اآَخَر.

ْعــداِد َمشــروِب الــكاكاِو ِمــْن هــذا  ْت: نََعــْم، اإِلّ� اإِذا كُْنــَت تُريــُد الَحليــَب الُمَحلـّـى هــذا، اأّمــا اأنــا َفَســاأقوُم بِاإ َفــَردَّ

الَحليــِب الُمَعلَّــِب.

َفقاَل: نََعْم نََعْم، اإِنَُّه َجّيٌد.

ــكاكاِو  ْت َمشــروَب ال ــدَّ ــا الَبْيضــاِء َواللَّْحــِم، َواأَع ــِض الفاصولي ــولّ�( بَِتْســخيِن َبْع ــّيَدُة )ل ــِت الّس ــمَّ قاَم ثُ  

ــَزِت الطّاِولَــَة، َولَــْم َتْســاألُْه َعــْن َمــكاِن َســَكِنِه، اأْو اأْهِلــِه، اأْو اأيِّ َشــْيٍء اآَخــَر َقــْد ُيْحِرُجــُه، َبــْل كانَــْت َتْحكــي  َوَجهَّ

أْســباِن، ثُــمَّ َقَطَعــْت لَــُه ِقْطَعــًة ِمــْن َكْعَكِتهــا  أْحَمــِر، َوال� ــْعِر ال� ــْمِر، َوَذوي الشَّ ــْقِر، َوالسُّ لـَـُه َعــْن اأْجنــاِس النـّـاِس الشُّ

ــدي. ــا َولَ ــَد ي ــاَوِل الَمزي ــْت: َتن ــَرِة، َوقالَ الّصغي

آَن ُخــْذ هــِذِه الــّدول�راِت الَعَشــَرَة، َواْشــَتِر  ــّيَدُة )لــولّ�(: ال� َوِعْنَدمــا انَْتَهيــا ِمــْن َتنــاُوِل الطَّعــاِم، قالَــِت السَّ  

أْمــَر اأَبــداً َوَتْســِرْق َحقيَبتــي، اأْو َحقيَبــَة اأيِّ َشــْخٍص اآَخــَر، اْذَهــِب  ْر هــذا ال� لَِنْفِســَك ِحــذاًء ُســَوْيدياً اأًْزَرَق، َول� تَُكــرِّ

آَن َفصاِعــداً، َوَمَشــْت َمَعــُه  ، ِمــَن ال� ــَن ُســلوَكَك يــا ُبَنــيَّ آَن، َفَعَلــيَّ اأْخــُذ ِقْســٍط ِمــَن الّراَحــِة، َواأَتَمنـّـى اأْن تَُحسِّ ال�

. ــْن ُســلوَكَك يــا ُبَنــيَّ ــٍر... َوَحسِّ ــْت: تُْصِبــُح َعلــى َخْي ــِزِل، َوقالَ َحتّــى َوَصــلا اإِلــى بــاِب الَمْن

ــْم  ــُه لَ ــّيَدتي، لِكنَّ ــِك.. َس ــْكراً لَ ــولّ�(: ُش ــّيَدِة )ل ــِرِه للسَّ ــي خاِط ــًة َتجــوُل ف ــوَل َكِلَم ــى اأْن َيق اأراَد الَفت  

َيْســَتِطْع، َوَبْيَنمــا كاَن ُيغــاِدُر َعَتَبــَة البــاِب، َوَقْبــَل اأْن تُْغِلــَق الّســّيَدُة البــاَب بِالــكاِد اْســَتطاَع نُْطَقهــا: ُشــْكراً لَــِك.. 

ــداً. ــرى اأَب ًة اأْخ ــرَّ ــلا َم ــْم َيَتقاَب ــِف لَ ــذا الَمْوِق ــَد ه َوَبْع
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الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:
يَِّدِة )لولّ�(؟ ١-  غيُر َخْلَف السَّ  لِماذا َرَكَض الَفتى الصَّ

ما الَّذي َجَعَل الَفتى َيْفِقُد َتواُزنَُه بعَدما َهَرَب َوُهَو َيْحِمُل الَحقيَبَة؟٢- 

غيُر َيْحلُُم بِِشرائِِه؟ َوما الَّذي َمَنَعُه ِمْن ذلَِك؟ ٣-  ْيُء الَّذي كاَن الَفتى الصَّ ما الشَّ

يَِّدُة )لولّ�( اْهِتماماً بالَفتى، نُْعطي َدليلْيِن َعلى ذلَِك.٤-   اأْبَدِت السَّ

ْرَطِة.٥-  يَِّدَة )لولّ�( لَْم تَُفكِّْر في َتْسليِم الَفتى للشُّ نَْذكُُر ِعباَرًة َتُدلُّ َعلى اأنَّ السَّ

يَِّدَة )لولّ�( َتِثُق بِِه؟٦-  َكْيَف َتَصرََّف الَفتى )روجر( َكْي َيْجَعَل السَّ

ِة نَصيَحًة، نَْذكُُرها.7-  يَِّدُة )لولّ�( لِلَفتى )روجر( في نِهايِة الِقصَّ َمِت السَّ قدَّ

آتَِيْيِن:8-  ِة الَقصيَرِة والِمثاِل َعلْيها في الَعموَدْيِن ال� نَُوفُِّق َبيَن َعناِصِر الِقصَّ

الِمثالالُعْنُصر

اإعطاُء الَفتى الّدول�راِت َوَتركُُه َيْذَهُب ُحّراً.الِحوار

ِة بِالَفتى، َوَسْحُبُه اإِلى َمْنِزلِها.الُعْقَدة يِّدَّ اإِْمساُك السَّ

قالَْت: َهْل ضاَيقُتَك، فاأجاَبها: ل� يا َسيَِّدتي.الَحّل

ِة.١-  ّيدِة )لولّ�( الّتي َمَنَعِت الَفتى ِمَن الَهَرِب في الِبداَيِة، ثُمَّ كاَفاأْتُه في نِهايِِة الِقصَّ ُر َتصرَُّف السَّ نَُبرِّ

يَِّدُة )لولّ�( الَمْوضوَع بِِحْكَمٍة، نَُبيُِّن َمواِطَن الِحْكَمِة لََدْيها.٢-  عالَجِت السَّ

ــُح َجمــاَل التَّْصويــِر فــي َقــْوِل الكاتـِـِب: َولـَـْم َيْشــُعِر الَفتــى بَِنْفِســِه َوَقــْد اْرَتَســَمْت َمَعالـِـُم الُعبــوِس َعلــى ٣-  نَُوضِّ

َوْجِهِه.

ــَي َموجــوَدٌة فــي كُلِّ الُمْجَتَمعــاِت، ٤-  أْطفــاِل، َوِه ِد ال� ــِر وَتَشــرُّ ــَرَة الَفْق ــُل َشــْخِصيَُّة الَفتــى )روجــر( ظاِه تَُمثِّ

ــْن اأْســبابِها. ــُر َبْعضــاً ِم نَْذكُ

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:
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ــلاُم- »َمــْن كاَن ِمْنُكــم بـِـلا َخطيَئــٍة، َفْلَيْرُجْمهــا ٥-  ــُن ِمــَن الِقّصــِة مــا َيَتواَفــُق َمــَع َمقولَــِة الَمســْيِح-َعَلْيِه السَّ نَُبيِّ

بَِحَجــٍر«. 

ــًة ِهــَي )الَفقــُر، وتشــّرُد ال�أطفــال(، نَُقــّدُم ُمْقترحــاٍت ُيْمِكــُن ٦-  ــِة ظاِهــَرًة اْجِتماعيَّ َيَتنــاَوُل الكاتِــُب فــي الِقصَّ

اأْن َتِحــدَّ ِمْنهــا.

، نُناِقُش ذلَِك. 7-  ِة ِقَيٌم اإِْسلاِميٌَّة َكثيَرٌة ل�أديٍب عالَِميٍّ َوَرَدْت في الِقصَّ

أْزَرِق.8-  ُر الَوسيَلَة، نُناِقُش َوسيَلَة )روَجر( في الُحصوِل َعلى ِحذائِِه ال� َيرى َبْعُض النّاِس اأنَّ الغاَيَة تَُبرِّ

ِرَقِة، َفما َتَوقُُّعنا لُِسلوِك )روجر( َبْعَد ذلَِك؟ 9-  ِد والسَّ نََجَحْت )لولّ�( في اإنْقاِذ )روجر( ِمَن الَتَشرُّ

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:

ًة غاِضَبًة، لِكنَّها صاَرْت هاِدئًَة ُمتَِّزنًَة، نَْسَتْخِرُج الُجَمَل الّدالََّة َعلى ذلَِك. ١-  ِة ُمْسَتَفزَّ يَِّدُة في بِداَيِة الِقصَّ كانَِت السَّ

نَُبيُِّن نَْوَع الُمْشَتقِّ الَّذي َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:٢- 

ْعداِد َمشروِب الكاكاِو ِمْن هذا الَحليِب. اأ- نََعْم، اإِلّ� اإِذا كُْنَت تُريُد الَحليَب الُمَحلّى هذا، اأّما اأنا َفَساأقوُم بِاإ

ب- اأَعَتِقُد اأنََّك جائٌِع.

ج- َوَسَحَبْتُه اإِلى جانِِبها ُمْكِمَلًة َسْيَرها في الّشاِرِع.
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َقَرَعْتُه: َطَرَقْتُه.

ناٍء: َبعيٌد.

َيْعدو: َيْجري. 

ُع. اآِه: اْسُم ِفْعٍل ُمضاِرٍع بَِمْعنى اأَتوجَّ

ي�ُح الب�ُب َتْقرَُعُه الرِّ
 

الباُب َما َقَرَعْتُه َغْيُر الّريِح في اللَّْيِل الَعميْق

ِك. الباُب ما َقَرَعْتُه َكفُّ

ِك َوالطَّريْق؟ اأْيَن َكفُّ

ناٍء بِحاٌر َبْيَننا ُمُدٌن َصحارى ِمْن َظلاْم

الّريُح َتْحِمُل لي َصدى الُقُبلاِت ِمْنها كالَحريْق

ِمْن نَْخَلٍة َيْعدو اإِلى اأْخرى َوَيْزهو في الَغماْم

* * * * 

الباُب ما َقَرَعْتُه َغْيُر الّريِح..

ياْح اآِه لََعلَّ روحاً في الرِّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

 ، أَدِب الَعَربــيِّ ــْعِر الُحــرِّ فــي ال� َبــْدر شــاِكر الّســّياب شــاِعٌر ِعراِقــيٌّ ُولـِـَد عــاَم ١9٢٦م، ِمــْن َرّواِد الشِّ   

أَدَبْيــِن الَعَربِــيِّ  كانَــْت َوفــاُة والَدتِــِه- َوهــو اْبــُن الّسادَســِة- اأْولــى َصَدماتِــِه الّتــي عانــى ِمْنهــا، َدَرَس ال�

ــّياُب فــي الُجــْزِء ال�أخيــِر ِمــْن  ــيِّ الَقديــِم، وبُِشــَعراَء َغْربِّييــَن. ســافَر السَّ ــْعِر الَعَربِ ــَر بالشِّ ؛ َفَتاأثَّ نجليــزيِّ َوال�إِ

ــِة،  يَّ حِّ ــِه الصِّ ــٍة، وُمتاَبَعــِة حالَِت ــِة؛ لُِحضــوِر ُمْؤَتَمــراٍت اأَدبِيَّ أوروبِيَّ ــِة وال� َوِل الَعَربِيَّ ــِه اإِلــى َعــَدٍد ِمــن الــدُّ َحياتِ

ــَرَك َدواويــَن  ــَي عــاَم ١9٦٤م، وَت ــُم. تُوفِّ ألَ ــاأُْس، وال� واْزداَد اإِْحساُســُه بِالَمــْوِت، َفَنَظــَم َقصائِــَد َيْمَلُؤهــا الَي

ــيَّاُب  ِشــْعِريًَّة َكثيــَرًة ِمْنهــا: )اأْزهــاٌر ذابَِلــٌة(، َو)اأســاطيُر(، َو)َحّفــاُر الُقبــوِر(، َو)اأنْشــوَدُة الَمَطــِر(، َوقــاَل السَّ

ــَلِل،  هــِذِه الَقصيــَدَة َقْبــَل َوفاتِــِه بَِســَنٍة، َحْيــُث كاَن َمريضــاً فــي َمْشــًفى فــي لَْنــَدَن، َبْعَدمــا اأصيــَب بِالشَّ

َوزاَدْت ُمعاناتُــُه بَِســَبِب الَمــَرِض، َوالُغْرَبــِة، وُبْعــِدِه َعــْن َوَطِنــِه، الَّــذي َتمنـّـى اأْن َيمــوَت فيــِه، َفَظــلَّ َيِحــنُّ 

ــُه، َحتّــى فــي اأنْفاِســِه ال�أخيــَرِة. ــِه، َوَيْفَتِقــُد اأمَّ اإِلَْي

ي�ُح الب�ُب َتْقرَُعُه الرِّ

بدر ش�كر السّي�ب
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ُة ُظْلَمُة اللَّْيِل. َغَسُق: ِشدَّ

يولِْولوَن: َيْصُرخوَن.

هاَمْت َتُمرُّ َعلى الَمراِفِئ اأْو َمَحطَّاِت الِقطاْر

لُِتسائَِل الُغَرباَء َعنّي، َعن َغريٍب اأْمِس راْح

َيْمشي َعلى َقَدَمْيِن، َوهو الَيْوَم َيْزَحُف في انِْكساْر

ِهَي روُح اأّمي َهزَّها الُحبُّ الَعميْق

أموَمِة َفْهَي َتْبكي: ُحبُّ ال�

ياْر! اآِه يا َولَدي الَبعيَد َعِن الدِّ

َوْيلاُه! َكْيَف َتعوُد َوْحَدَك ل� َدلْيَل ول� َرفيْق 

اأّماُه.. لَْيَتِك لَْم َتغيبي َخْلَف سوٍر ِمْن ِحجاْر

ل� باَب فيِه لَِكي اأُدقَّ َول� نَواِفَذ في الِجداْر

َكْيَف انَْطَلْقِت َعلى َطريٍق ل� َيعوُد الّسائِروْن

ِمْن ُظْلَمٍة َصْفراَء فيِه َكاأنَّها َغَسُق الِبحاْر

غاُر ُيَولِْولوْن َكْيَف انَْطَلْقِت بِلا َوداٍع فالصِّ

َيَتراَكضوَن َعلى الطَّريِق َوَيْفَزعوَن َفَيْرِجعوْن

َوُيسائلوَن اللَّْيَل َعْنِك َوُهْم لَِعْوِدِك في انِْتظاْر؟

ياُح لََعلَّ روحاً ِمْنِك زاْر الباُب َتْقَرُعُه الرِّ

ْهراُن ُيْحِرقُُه الَحنيْن َهذا الَغريُب.. هو اْبُنِك السَّ

 اأّماُه لَْيَتِك َتْرِجعيْن 

نيْن َحْت َرْغَم السِّ َشَبحاً. َوَكْيَف اأخاُف ِمْنُه َوما امَّ

 َقَسماُت َوْجِهِك ِمْن َخيالي؟

 اأْيَن اأنِْت؟ اأَتْسَمعيْن

َصَرخاِت َقْلبي وْهَو َيْذَبُحُه الَحنيُن اإِلى الِعراْق؟

* * * * 

ياُح َتُهبُّ ِمْن اأَبِد الِفراْق  الباُب َتْقَرُعُه الرِّ

َقَسماُت: َملاِمُح.

هاَمْت: َتَحيََّرْت.
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ّياِب في بِلاِد الُغرَبة.١-  نَْسَتْخِرُج األْفاظاً َتُدلُّ َعلى ُمعاناِة السَّ

أموَمِة الّصاِدَقُة.٢-  ُد الَمواِطَن الَّتي َبَرَزت فيها عاِطَفُة ال� نَُحدِّ

ياُب َعْن ُظْلَمِة الَقْبِر في َقصيَدتِِه بِصوَرٍة قاتَِمة، نَُبّيُن هذِه الّصوَرَة.٣-  َث السَّ َتَحدَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل الّشاِعِر:٤-   نَُوضِّ

ْهراُن ُيْحِرقُُه الَحنين. اأ ـ   ُهَو اْبُنِك السَّ

ب ـ  اأَتْسَمعيْن... َصَرخاِت َقلبي َوْهَو يذَبُحُه الَحنين اإِلى الِعراِق؟

ُدُهما. ٥-  ّياِب: ذاتِيٌَّة )الُْحّب(، َوَوَطِنيٌَّة )ال�نِْتماء(، نَُحدِّ  َظَهَرْت في الَقصيَدِة عاِطَفتاِن لَدى السَّ

ــّياُب فــي الُغْرَبــة؛ مــا ُيْظِهــُر َتوافُــَق حالَــِة الّشــاِعِر َمــَع حالَــِة الّلاِجئيــَن ٦-  هنــاَك لََحظــاٌت عانــى ِمْنهــا السَّ

الِفَلْســطينّييَن، نُناِقــُش ذلـِـَك.

        الُمن�َقَشُة والتَّْحليُل:

الَفْهُم َوال�ْستيع�ُب:
َمتى َكَتَب الّشاِعُر َقصيَدَتُه؟١- 

ما الَّذي ُيْحِزُن الّشاِعَر، َوُيعاني ِمْنُه َكثيراً في َقصيَدتِِه؟٢- 

ِل ُيشيراِن اإِلى ُبْعِد الّشاِعِر َعْن َوَطِنِه. ٣-  أوَّ نَاأْتي بِِمثالَْيِن ِمَن الَمْقَطِع ال�

ما الَّذي َيْفِصُل الّشاِعَر َعْن َوَطِنِه؟٤- 

ياِح؟٥-  ماذا َقَصَد الّسّياُب بَِقْولِِه: اآِه لََعلَّ روحاً في الرِّ

لَِم َيْزَحُف الّشاِعُر في بِلاِد الُغرَبِة في انِْكساٍر؟٦- 

َمِن القائُِل: َوْيلاُه َكْيَف َتعوُد َوْحَدَك ل� َدليَل َول� َرفيْق؟7- 

ّياُب بَِقولِِه: َخْلَف سوٍر ِمْن ِحجاْر؟8-  ما الَّذي َعناُه السَّ

ِه اإْن َرَجَعْت اإِلَْيِه َكما َتَمنّى؟9-  لِماذا ل� َيخاُف الّشاِعُر ِمْن َشَبِح اأمِّ
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ألفاَظ الّدالََّة َعلى الَحَرَكِة.١-  ْوِت، َوال� ألفاَظ الّدالََّة َعلى الصَّ نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ال�

أْسلوُب الَّذي ُيَمثِّلُُه كُلٌّ ِمْن:٢-  ما ال�

اأ- اآٍه يا َولَدي.

ب- َوْيلاُه!

ج- اأّماُه.

ياح(، نَُبيُِّن الَفْرَق َبْيَنُهما ِمْن ِخلاِل الُمْعَجِم.٣-  اْسَتْخَدَم الّشاِعُر َكِلَمَتي )الّريح( َو)الرِّ

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:

الَقواِعــــُد

صيُغ الُمب�َلَغِة

ــُه قــاَم بِاأمــوٍر خاِطَئــٍة، ل� َنْقَراأ: ــْدَق اأمــاَم ُمَعلِّمــِه، ُمْعَتــِرٌف باأنـَّ  َواأْكَمــَل الطّالِــُب َحديَثــُه، َوهــو َقــّواٌل الصِّ

ُب الُمْجَتِهــُد، لكنَّــُه مــا كاَن َيْفَعلُهــا َعــْن َقْصــٍد، َفهــو ُمِلــحٌّ  َتليــُق بـِـِه، اأْو بَِمكانَِتــِه ِعْنــَدُه، َوهــو الُمــَؤدَّ

َســؤوٌل لَــُه اأْن ُيســاِمَحُه َعَلْيهــا َرْغــَم ِصَغِرهــا، َفَقــْد َظــلَّ َحــِذراً ِمــَن اْرتـِـكاِب َخَطــاأٍ ُيْفِقــُدُه ثَِقــَة ُمَعلِِّمــِه 

بــوِر، واعــداً ُمَعلَِّمــُه األّ� َيصيــَر ِمْهــذاراً، َواأْن َيْبقــى ِعْنــَد ُحْســِن َظنـّـِه، ُمِحّبــاً لَــُه، َســميعاً نُْصَحــُه.  الصَّ
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أْسماءَنَت�أمَُّل: ْرفّيال�  َدل�لَُة الَمْعنىالِفْعُل الثّلاثّيالَوْزُن الصَّ

ْدِققاَلَفّعالَقّوال َكْثَرُة َقوِل الصِّ

ؤاِلَساأَلَفعولَسؤول َكْثَرُة السُّ

َكْثَرُة الَحَذرَحِذَرَفِعلَحِذر

ْبِرَصَبَرَفعولَصبور َكْثَرُة الصَّ

َكْثَرُة الَهْذِرَهَذَرِمْفعالِمْهذار

ْمِعَسِمَعَفعيلَسميع َكْثَرُة السَّ

نَْعَلــُم اأنَّ صيَغــَة اْســِم الفاِعــِل ِمــَن الِفْعــِل الثُّلاثــيِّ )قــاَل( َمَثــلاً ِهــَي )قائـِـل(، وعنــَد َتْحويِلهــا 	 

ــِم  ــِة اْس ــى َدل�لَ ــاً اإِل ــداً اإِضافّي ــى َجدي ــاَدْت َمْعًن ــا اأف نَّه ــّوال(، َفاإِ ــَي )َق ــرى ِه ــٍة اأْخ ــى صيَغ اإِل

الفاِعــِل، اأْو َعِمَلــْت َعلــى َتْقوَيــِة الَمْعنــى الّســابِق َوَتاأْكيــِدِه، َحْيــُث اإنَّهــا َتــُدلُّ َعلــى الُمبالََغــِة 

ــْدِق، َوهكــذا فــي َقْولِنــا: )َســؤول، َحــِذر،  فــي َوْصــِف ِصــْدِق الطّالـِـِب، َوَكْثــَرِة َقْولـِـِه للصِّ

ٌة َتــُدلُّ َعلــى مــا َيــُدلُّ َعَلْيــِه اْســُم الفاِعــِل َعلــى  َصبــور، ِمْهــذار، َســميع( َفِهــَي اأْســماٌء ُمْشــَتقَّ

َوْجــِه الُمبالََغــِة َوالَكْثــَرِة َوالّزيــاَدِة. َوكُلُّ اْســٍم ِمْنهــا ُيَســّمى صيَغــَة ُمبالََغــٍة، َوَقــْد جــاَءْت َعلــى 

ــال، َفعــول، َفِعــل، ِمْفعــال، َفعيــل(، َوفــي نَْظــَرٍة اإِلــى اأْفعالِهــا فــي  اأْوزاٍن ُمعّيَنــٍة َمْشــهوَرٍة )فعَّ

َيــًة.  ــًة ُمَتَعدِّ الَجــْدَوِل نَِجُدهــا جــاَءْت ثُلاثِيَّ

تُْعَرُب صيَغُة المبالََغِة َوْفَق َمْوِقِعها في الُجْمَلِة.	 

َنْسَتْنِتُج:

١- صيغُة الُمبالََغِة: اْسٌم ُمْشَتقٌّ َيْحِمُل َدل�لََة اْسِم الفاِعِل َمَع المبالََغِة والَكْثَرِة في الَمْعنى. 

َيِة. أْفعاِل الثّلاثّيِة الُمَتَعدِّ ٢- تُْشَتقُّ صيَغُة الُمبالََغِة غالباً من ال�

٣- تُصاُغ صيَغُة الُمبالََغِة على اأوزاٍن َمشهوَرٍة: َفّعال، ِمْفعال، َفعول، َفعيل، َفِعل.

٤- تُْعَرُب ِصَيُغ الُمبالَغِة َوْفَق َمْوِقِعها ِمَن الُجْمَلِة.
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نَْسَتْخرُج ِصَيَغ الُمبالََغِة فيما َياأْتي، ُمَبيِّنيَن اأْفعالَها واأْوزانَها: 

اأْهُل الَمواِرِد مــــا في ِوْرِدِه عـاُر١-  اُد ماٍء َقــْد َتنــــــاَذَرهُ     يا َصْخُر َورَّ

وفي الُحروِب اإِذا ل�قْيَت ِمْسعاُر٢-   َجْلٌد َمخيـــــٌل َوهوٌب باِرٌع َيِسٌر  

اُر٣-  اُر قاِصَيــــٍة لِْلَجْيِش َجـــــــرَّ َجزَّ اُل عــــاِصَيٍة   اُط قـــــــاِصَيٍة َقوَّ  َحوَّ

 -٤
)الخنساء(

ْيِن ِمْدراُر                        َفْيٌض َيسيُل َعلى الَخدَّ  َكاأنَّ َعْيني لِِذْكــــــراُه اإِذا َخَطَرْت   

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفْيَدٍة: اأكول، َحّمال، َفِطن، َعليم، ِمْعوان. نُوظُّف ِصَيَغ الُمبالََغِة ال�

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

التَّْدريُب الث�ني: 

 َتْدريب�ٌت

نََتْيِن فيما َياأْتي:  نُْعِرُب الَْكِلَمَتْيِن الُْمَلوَّ
أْشراِر، َسّماعاً لِْلَخْيِر.  كُْن َدؤوباً َعلى الَعَمِل، َحِذراً ُمصاَحَبَة ال�

التَّْدريُب الث�لث: 

ْملاُء ال�إِ

) َهْمَزُة اْبٍن واْبَنٍة )اْخِتب�رِيٌّ

ــَن  أْطفــاِل الِفَلْســطيِنّيين، ُمراعي ــقِّ ال� ــرائيِليَِّة بَِح ْس ُث فيهــا َعــن ال�نِْتهــاكاِت ال�إ ــًة نََتَحــدَّ ــًة َصَحِفيَّ ــُب َمقالَ نَْكُت

ــوَء َعلــى: ــِة، ُمَســلّطيَن الضَّ َحِفيَّ ــِة الصَّ ــَص الَْمقالَ َخصائِ

اْستشهاِد ال�أطفاِل.١- 

َهْدِم ُبيوتِِهم َوَتْشريِد اأَسِرِهم.٢- 

اْعِتقالِِهم.٣- 

ِحْرمانِِهم ِمَن التَّْعليِم.٤- 

ِحْرمانِِهم ِمَن اللَِّعِب.٥- 

التَّْعبيُر:
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النِّتاجات
التَّقييم

ٌطُمْرَتِفٌع ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

َرًة.   ١- اأْن اأْقَراأ النُّصوَص َوالَقصائَِد ِقراَءًة َجْهِريًَّة ُمَعبِّ

ئيَسَة والفرعّيَة في النُّصوِص. أفكاَر الرَّ ٢- اأْن اأستنتَج ال�

 ٣- اأْن اأحلَّل النُّصوَص اإِلى اأفكاِرها )اإِْن كانَت َمقالًَة(، اأو َعناِصِرها الرَّ ئيسِة اإِذا كانَت 
   نُصوصاً اأَدبِيًَّة.

٤- اأْن اأستنتَج َخصائَِص النُّصوِص ال�أسلوبِيَِّة، َوِسماِت لَُغِة الكتّاِب.

أَدبيَِّة. ٥- اأْن اأستنتَج الَعواِطَف الواِرَدًة في النُّصوِص ال�

آَخريَن. لوكاِت الواِرَدَة في النُّصوِص في َحياتي َوَتعاُملي َمَع ال� ٦- اأْن اأَتمثََّل الِقَيَم َوالسُّ

النُّصوص  ِمَن  ِشعِريٍَّة  اأْسُطٍر  َوَعَشَرَة   ، الَعموِديِّ عِر  الشِّ ِمَن  اأبياٍت  َثمانَِيَة  اأحفَظ  اأْن   -7 
عريِّة الَحديَثِة.     الشِّ

َعٍة. 8- اأْن اأوظَّف التَّطبيقاِت النَّْحويََّة في سياقاٍت َحياتيٍَّة ُمَتنوِّ

9- اأْن اأعرَب ال�أسماَء الواِرَدَة في َمواِقَع اإِْعرابِيٍَّة ُمخَتِلَفٍة.

١٠- اأْن اأحلَّل اأمِثَلًة َعلى الَمفاهيِم الَبلاِغّيِة الواِرَدِة.

ملائِيََّة في ِكتاباتي. ١١- اأْن اأراعَي الَقواِعَد ال�إِ

١٢- اأْن اأْكُتَب الَمقالََة بِاأنْواِعها الُمْخَتِلَفِة.

اأَقيُِّم ذاتي:

َتَعلَّمُت م� َي�أتي:
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المشروع:
شكل من اأشكال منهج النشاط. يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط التي يتمكنون خلالها من 

تحقيق نتاجات ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.
     ويمكن تعريفه باأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة؛ لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة في محيط 

اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:
١- قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة، ول� يتم دفعة واحدة.

٢- ينّفذه فرد اأو جماعة.
٣- يرمي اإلى تحقيق نتاجات ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.

٤- ل� يقتصر على البيئة المدرسية، واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة؛ لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة، وفهمها.
٥- يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم، ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:
اأول�ً- اختيار المشروع: ُيشتَرط في اختيار المشروع ما ياأتي:	 

١- اأن يتماشى مع ميول الطلبة، ويشبع حاجاتهم.
٢- اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.

٣- اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة، ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
٤- اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة، ويكمل بعضها بعضاً، ومتوازنة، ول� تغلّب مجال�ً على اآخر.

٥- اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
٦- اأن ُيخطّط له مسبقاً.

ثانياً- وضع خطة المشروع:	 
      يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم، حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة؛ لذا

يقتضي وضع الخطة ال�آتية:
١- تحديد النتاجات بشكل واضح.

٢- تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.
٣- تحديد خطوات سير المشروع.

٤- حديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع، من خلال المناقشة 
والحوار، واإبداء الراأي، باإشراف المعلم وتوجيهه(.

٥- تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.

ثالثاً- تنفيذ المشروع:	 
      مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة؛ لما توفّره من الحرية، 
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نجاز، حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً، ليس المهم  والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ
الوصول اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 
١- متابعة الطلبة، وتوجيههم دون تدّخل.
٢- اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.

٣- ال�بتعاد عن التوتّر مّما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.
٤- التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.

دور الطلبة:
١- القيام بالعمل باأنفسهم.

٢- تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.
٣- تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.
٤- تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.

رابعاً- تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:	 

١- النت�ج�ت التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، والمستوى الذي تحّقق لكل هدف، والعوائق في تحقيق 
النتاجات اإن وجدت، وكيفية مواجهة تلك العوائق.

٢- الخطة من حيث وقتها، والتعديلات التي جرت على الخطة في اأثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت المّحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.

مكانات اللازمة، والتقيد بالوقت المحدد. 3- ال�أنشطة التي قام بها الطلبة، من حيث تنّوعها، واإقبال الطلبة عليها، وتوفر ال�إ
قبال على تنفيذه بدافعّية، والتعاون في عملية التنفيذ، والشعور بال�رتياح،  ٤- تجاوب الطلبة مع المشروع، من حيث ال�إ

واإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكت�بة تقرير تقويمي ش�مل عن المشروع، من حيث:
	 نتاجات المشروع، وما تحقّق 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.

مشروع:

يِر لسنِة ٢٠١٩م.  ، ونكتُب تقريرًا عْن حوادِث السَّ حص�ِء الِفَلسطينيِّ نترنت عْن موقِع ال�إ نبحُث في ال�إ
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َتمَّ ِبَحْمِد اللّه



 لجنة المن�هج الوزارية: 

 المش�ركون في ورش�ت عمل الجزء ال�أول من كت�ب اللغة العربية للصف الت�سع: 

د. صبري صيدم

د. سميح ال�أعرج 

اأ.رنا المناصرة

اأ. وصال حنيني

اأ. اإلهام حبيب

اأ. مشرف بشارات

اأ. غادة الغافي

اأ. اأريج صالح

اأ. سلامة عودة

اأ. دنيا الدلو

اأ. نعمة  اإسماعيل

اأ.فاطمة سرحان

اأ. اأحلام الخالدي

اأ. سلام ربّاع

اأ. اإنعام هلال

اأ. نرمين اإشتية

اأ. فاتنة اإبراهيم

اأ. اأشرف الشرحة

اأ. عمر راضي

اأ. ربيع فشافشة

اأ. ورود دويك

اأ. مجدولين مشاهرة 

د. شهناز الفار

اأ. عزام اأبو بكر

د. بصري صالح

د. سمية النخالة

اأ. ثروت زيد

م. فواز مجاهد

م. جهاد دريدي

اأ. علي مناصرة

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنه�ج اللغة العربية: 

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً( 

د. اإياد عبد الجواد   اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان   اأ.د محمود اأبو كتة  

د. سهير قاسم د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت  

اأ. اإيمان زيدان   اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

اأ. سناء اأبو بها   اأ. رنا مناصرة   اأ. رائد شريدة   اأ. حسان نزال   

اأ.عصام اأبو خليل   اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سها طه   

اأ. فداء زكارنة   اأ. عمر راضي   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي  

اأ. نائل طحيمر اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم اأ. وعد منصور   


