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تــقــديــم

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

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

وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال 

عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة 

ــات وال�أهــداف.    ــق الغاي ــو لتحقي ــي، ويرن أمان آمــال، ويلامــس ال� برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

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

ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة 

ــن العولمــة  ــورط باإشــكالية التشــتت بي ــة، دون الت ــات عصــر المعرف ــى مواجهــة متطلب ــادر عل ــل ق عــداد لجي ــدار، وال�إ ــكل اقت ب

والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم 

ــه ونعظمــه.    ــي وطــن نحمل ــة ف بالرفاهي

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

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

المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، 

والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم 

ــق  ــة تحق ــن توليف ــراً ع ــاج تعبي ــت؛ ليكــون النت ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات والمرجعي ــات والمنطلق ــداف والغاي ــن ال�أه بي

ــاً. ــاً وفكري ــاً وتربوي ــوب معرفي المطل

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

ــي  ــات الت طــار جــاءت المرجعي ــاً، وفــي هــذا ال�إ ــاً، ووطني ــاً، وفكري ــن المطلــوب معرفي ــوازن اإبداعــي خــّلاق بي التاأســيس؛ لت

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي  تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

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

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

التطويــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
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مــقــدمــة

ــلاُم َعلــى صاِحــِب الَفصاَحــِة َوالبيــاِن،  ــلاُة َوالسَّ الحمــُد لِلـّـِه الـّـذي اأْجــرى اللَُّغــَة الَعَربيَّــَة َسِلَســًة َعلــى اللِّســاِن، َوالصَّ  

َوَبْعــُد،

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

َوَعلــى اأْبنائِهــا ِمــْن هــذا الجيــِل اأْن ُيحاِفظــوا َعلــى ِرْفَعــِة َمقاِمهــا َبيــَن اللُّغــاِت الَحيَّــِة، َوَيْعَملــوا َعلــى نَْشــِر فُنونِهــا َوُعلوِمهــا نَْثــراً 

ــِط نَْحــٍو، َوَقوالِــِب َصــْرٍف َواْشــِتقاٍق، َوَجمــاِل َتْعبيــٍر، َوُحْســِن َبيــاٍن، اآِخذيــَن  َوِشــْعراً، َوُيْتِقنــوا َكثيــراً ِمّمــا ُيَميُِّزهــا ِمــْن َضوابِ

ــٍق. ــَعِة اأفُ ــلاَمِة َذْوٍق، َوِس ــٍر، َوَس ــٍة َوَتَبصُّ ــَتها بِِدقَّ ــم ِدراَس َعلــى عاتِِقِه

أَدِب  َعــٌة َبْيــَن اأحاديــَث نََبويَّــٍة َشــريَفٍة، َونُصــوٍص اأْخــرى ُمْختــاَرٍة ِمــَن ال� َوالنُّّصــوُص النَّْثِريَّــُة فــي الِكتــاِب ُمَنوَّ  

ــِة  ــِذِه الَمْرَحَل ــي ه ــطينيِّ ف ــِب الِفَلْس ــِة اْحتياجــاِت الطّالِ ــْت ِخّصيصــاً لُِمعالََج ــوٌص ُوِضَع ــاَك نُص . َوُهن ــيِّ ، َوالَعَرب ــطينيِّ الِفَلْس

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

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

ــِة التَّْعليميَّــِة،  ْبــداِع، َوَجْعــِل الطّالـِـِب ِمْحــَوراً فاِعــلاً فــي الَعَمِليَّ حيــِح َوال�إِ اللَُّغــِويِّ الَجميــِل لََدْيِهــم، الُمْنَطِلــِق نَْحــَو التَّْفكيــِر الصَّ

ــا  ــَة فــي نُفــوِس اأْبنائِن ــِة. َوَيُبــثُّ الــّرْوَح الَوَطِنيَّ ــِة النّاِفَع ــياقاِت الَحياتِيَّ ُرهــا لُِيَوظَِّفهــا فــي السِّ ــِة َوَيْبنيهــا، َوُيَطوِّ َيْبَحــُث َعــِن الَمْعِرَف

، َوهــذا نَْهــُج َوزاَرِة التَّْربَيــِة َوالتَّْعليــِم،  ْســلاميِّ الطََّلَبــِة؛ لِلتَّاأْكيــِد َعلــى الُهِويَّــِة الِفَلْســطيِنيَِّة، َوالُمحاَفَظــِة َعلــى ال�ْمِتــداِد الَعَربــيِّ َوال�إِ

ــِة،  ــا الّديِنيَّ ــْن ِقَيِمن ِة ِم ــَتَمدَّ ، الُمْس ــِة الِفَلْســطينيِّ ــِة الَعَربيَّ ــِة لِمْنهــاِج اللَُّغ ــِس العامَّ أُس ــا، َوال� ــي اأْهداِفهــا َوَمباِدئِه ــُه ف ــا اْعَتَمَدْت َوم

ــِتْقلاِل الِفَلْســطيِنيِّ عــاَم ١988م. ــِة ال�ْس ــْن َوثيَق ــِة، َوِم ــِة، َوال�ْجِتماِعيَّ َوالثَّقاِفيَّ

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

ــِة، َوالتَّْعبيــِر. َوَقــْد اأشــيَر  ْملائِيَّ ــِة، َوال�إِ ــِة، َوالَبلاِغيَّ ، َوالَقضايــا النَّْحِويَّ ــْعريِّ ، َوالنَّــصِّ الشِّ اأْمَكــَن- فــي اأْجزائِهــا َبْيــَن النَّــصِّ النَّْثــريِّ

ــِرَض  ــمَّ ُع . ثُ ــصِّ ــدي النَّ ــَن َي ــواِن َبْي ــِه، َتْحــَت ُعْن ــِة َمْوضوِع يَّ ــَزِة، َواأَهمِّ ــصِّ الُمَركَّ ــكاِر النَّ ــِض اأْف ــِب، َوَبْع أدي ــى الّشــاِعِر اأِو ال� اإِل

ــْعِريُّ َمْتبوعــاً بِاأْســِئَلِة الَفْهــِم َوال�ْســتيعاِب، َوالُمناَقَشــِة َوالتَّْحليــِل، ثُــمَّ الَقواِعــِد الَّتــي َتْلَجــاأ اإِلــى النَّــصِّ فــي  النَّــصُّ النَّْثــِريُّ اأِو الشِّ

ــَب النََّظــريَّ  ــًة الجانِ ــاِب، ُمراِعَي ــِة َعلــى ُدروِس الِكت ــِة الُمَوزََّع ــمَّ َمْوضوعــاِت الَبلاَغ ــِق، ثُ ــِة َوالتَّْطبي أْمِثَل ــِم ال� ــَد َتْقدي ــِب ِعْن الغالِ

ْملائِيَّــَة  ــِف التّاِســِع؛ َتماِشــياً َمــَع ُخطــوِط الِمْنهــاِج الَعريَضــِة، َفَيْعــِرُض الِكتــاُب الَقِضيَّــَة ال�إِ ْمــلاُء لِلصَّ َوَتْوظيَفــُه، َكمــا اْعُتِمــَد ال�إِ

ليــِل. اأّمــا التَّْعبيــُر َفَقــْد ُبِنــَي َعلــى َمْنَهِجيَّــٍة واِضَحــٍة  ْرِس الَّــذي َيليــِه، لُِيْؤَخــَذ ِمــَن الدَّ ــُل نَــصَّ التَّْطبيــِق اإِلــى الــدَّ فــي َدْرٍس، وُيَؤجِّ

ــِة التَّْطبيــِق. ــَل َمْرَحَل ــاَرٍة َقْب ــًة بَِنمــاِذَج ُمْخت ــًة َمْتبوَع ًة نََظِريَّ مــاً مــادَّ ــّي، ُمَقدِّ ــِر الَوظيِف ــنَّ التّعبي ــاَوُل َف ــّدروِس، َفَيَتن ــداِد ال َعلــى اْمِت

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

ــراَءِة الِمْنهــاِج َوَتْطبيِقــِه، لُِيْعَمــَل َعلــى التَّْعديــِل  ــُب بِــُكلِّ الَمْلحوظــاِت الَّتــي َيْكَتِشــفونَها اأْثنــاَء ِق َة، َكمــا نَُرحِّ ــَة الَمْرُجــوَّ التَّْرَبِويَّ

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

َوهللاُ َولِيُّ التَّْوفيِق.
    فريق التّاأليف
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النّتاجاُت:
َلبِة بعَد ال�نتهاِء ِمَن الجزِء ال�أّوِل ِمْن هذا الكتاِب، والتّفاُعِل َمَع ال�أنشطِة، اأن يكونوا  قَُّع ِمَن الطَّ ُيَتوَّ

قادريَن على توظيِف مهاراِت اللّغِة المختلفِة )القراءِة، وفهِم المقروِء، وتحليِل النّصوِص، والحفِظ، 

ملاِء، والتّعبيِر(، في ال�تصاِل والتَّواُصِل ِمْن خلاِل ما ياأتي: والنّحِو، والّصرِف، والبلاغِة، وال�إِ

١-  َتَعرُِّف نُْبَذٍة َعِن النُّصوِص َواأصحابِها.

ئيَسِة في النُّصوِص. ٢-  استنتاِج الِفَكِر الرَّ

٣-  قراءِة النُّصوِص ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة.

٤-  َتْوضيِح َمعاني الُمفَرداِت َوالتَّراكيِب الَجديَدِة الواِرَدِة في النُّصوِص.

٥-  َتْحليِل النُّصوِص اإِلى اأفكاِرها، اأو َعناِصِرها الرَّ ئيسِة.

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

أَدبيَِّة. ٧-  اْسِتنتاِج الَعواِطِف الواِرَدِة في النُّصوِص ال�

آَخريَن. لوكاِت الواِرَدِة في النُّصوِص في َحياتِهم َوَتعاُمِلِهم َمَع ال� 8-  َتمثُِّل الِقَيِم َوالسُّ

عريِّة الَحديَثِة. ، َوَعَشَرِة اأْسُطٍر ِشعِريٍَّة ِمَن النُّصوص الشِّ عِر الَعموِديِّ 9-  ِحْفِظ ِستَِّة اأبياٍت ِمَن الشِّ

١٠-  َتَعرُِّف الَمفاهيِم النَّْحويَِّة الواِرَدِة في ُدروِس النَّْحِو.

١١- َتوضيِح الَقواِعِد النَّْحويَِّة الواِردِة في ُدروِس النَّْحِو. 

َعٍة. ١٢-  َتوظيِف التَّطبيقاِت النَّْحويَِّة في سياقاٍت َحياتيٍَّة ُمَتنوِّ

َعٍة. ١٣-  اإعراِب ال�أسماِء الواِرَدِة في َمواِقَع اإِْعرابِيٍَّة ُمَتنوِّ

١٤-  َتَعرُِّف الَمفاهيِم الَبلاِغّيِة في دُ روِس الَبلاَغِة. 

١٥-  َتحليِل اأمِثَلٍة َعلى الَمفهوَمْيِن الَبلاِغيَّْيِن الواِرَدْيِن.

١٦-  ِكتاَبِة اأمِثَلٍة على الَقِضيََّتْيِن الَبلاِغيََّتْيِن الواِرَدَتْيِن.

ملائِيَِّة الواِرَدِة.  ِف الَقواِعِد ال�إِ ١٧-  َتَعرُّ 

ملائِيَِّة في ِكتاباتِِهم. ١8-  ُمراعاِة تِْلَك الَقواِعِد ال�إِ

١9-  َتَعرُِّف الَمفاهيِم الُمَتَعلَِّقِة بِاأنماِط التَّعبيِر الَوظيفيِّ )التَّْهِنَئِة، التَّْعِزَيِة، الرِّسالَِة، َوبِطاَقِة الُهِويَِّة(.

. ٢٠-  ِكتاَبِة اأنْماٍط ُمْخَتلفٍة من التَّعبيِر الَوظيِفيِّ



اللَُّغُة ِوعاُء الِفْكِر، َواأداُة التَّواُصِل َبْيَن الَبَشِر.
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اأْطَيُب ما َتاأُْكلوَن

ــَم نَْفَســُه  ــُبهاِت، َوَيَتَحــّرى اأْن ُيْطِع ــُن الَحــراَم، َوالشُّ ــُب الُمْؤِم َيْجَتِن

بــاِت، َوُيَجنَِّبُهــْم َمخاِطــَر مــا َيْجَهــُل َمْصــَدَرُه، اأْو َيُشــكُّ  َواأْول�َدُه ِمــَن الطَّيِّ

فــي َفســاِدِه، َوُحْرَمِتــِه، َفالُمْؤِمــُن َكالنَّْحَلــِة فــي َســْعِيِه، َوطيــِب َماأَْكِلــِه.

ــِب فــي الَمعــاِش،  َوهــِذِه ال�أحاديــُث َتُحــثُّ َعلــى الَحــلاِل، َوالطَّيِّ

ِه، َوَســْعِيِه، َوَياأُْخــُذ  ــْن َكــدِّ ْزِق، َواأْفَضــُل َكْســِب الَمــْرِء مــا كاَن ِم ــرِّ َوال

ــٍة.   ــداٍل، َوِحْكَم ــُه بِاْعِت ــُروِف، َوُيْنِفُق ــِه بِالَمْع ــَن مالِ ِم

ــُه- قــاَل: قــاَل َرســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص:  ــَرَة -َرِضــَي اللــُه َعْن ١- َعــْن اأبــي ُهَرْي

ــَن  ــَر الُمْؤِمني ــَه اأَم ــاً، َواإِنَّ الل ب ــُل اإِلّ� َطيِّ ــٌب ل� َيْقَب ــى َطيِّ ــَه َتعال اإنَّ الل

ُســُل كُلــوا ِمــَن  بِمــا اأَمــَر بِــِه الُمْرَســليَن، َفقــاَل َتعالــى: »يــا اأيُّهــا الرُّ

بــاِت َواْعَملــوا صالِحــاً« )المؤمنــون: ٥١(، َوقــاَل َتعالــى: »يــا اأيُّهــا  الطَّيِّ

بــاِت مــا َرَزْقناكـُـم« )البقــرة: ١٧٢(، ثـُـمَّ َذَكَر  الَّذيــَن اآَمنــوا كُلــوا ِمــْن َطيِّ

ــماِء: يــا  ــِه اإِلــى السَّ ــَر، َيُمــدُّ َيَدْي ــَفَر، اأْشــَعَث اأْغَب ُجــَل ُيطيــُل السَّ الرَّ

َي بِالَحــراِم،  ، َوَمْطَعُمــُه َحــراٌم، َوَمْلَبُســُه َحــراٌم، َوُغــذِّ ، يــا َربِّ َربِّ

ــُه''. )َرواُه ُمْســِلُم( َفاأنـّـى ُيْســَتجاُب لَ

٢- َعِن النُّْعماِن ْبِن َبشيٍر، َرِضَي اللُه َعْنُهما، َقاَل: َسِمْعُت َرسوَل 

اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ''اإِنَّ الَحلاَل َبيٌِّن، َواإنَّ الَحراَم َبيٌِّن، َوَبْيَنُهما 

ُبهاِت،  ُمْشَتَبهاٌت ل� َيْعَلُمُهنَّ َكثيٌر ِمَن النّاِس، َفَمِن اتَّقى الشُّ

ُبهاِت َوَقَع في الَحراِم،  اْسَتبْ َراأ لِديِنِه، َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع في الشُّ

َكالّراعي َيْرعى َحْوَل الِحمى يوِشُك اأْن َيْرَتَع فيِه، األ� َواإنَّ لُِكلِّ 

َمِلٍك ِحًمى، األ� َواإنَّ ِحمى اللِه َمحاِرُمُه، األ� َواإنَّ في الَجَسِد 

 اأْشَعَث: ذا َشْعٍر ُمَتَلبٍِّد. 

ُمْشَتَبهاٌت: ُمْلَتِبساٌت، 
ُمْشِكلاٌت.

اْسَتْبَراأ: اْحتاَط. 
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ُمْضَغًة اإِذا َصَلَحْت َصَلَح الَجَسُد كُلُُّه، َواإِذا َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد 

كُلُُّه، األ� َوِهَي الَقْلُب''.              )متفٌق َعَلْيِه( 

٣- َعــِن الِمْقــداِم ْبــِن َمْعــِد َيْكــِرَب، َرِضــَي اللــُه َعْنــُه، َعــِن النَِّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ــِل  ــْن َعَم ــاأْكَُل ِم ــْن اأْن َي ــراً ِم ــطُّ َخْي ــاً َق ــٌد َطعام ــا اأَكَل اأَح ــاَل: ''م ق

ــِدهِ ''.                ــْن َعَمــِل َي ــاأْكُُل ِم ــيَّ اللــِه داوَد ملسو هيلع هللا ىلص كاَن َي ــِدِه، َواإنَّ نَِب َي

)رواه البخارّي( 

ــاِس  ــى النّ ــنَّ َعل ــاَل: ''لََياأْتَِي ــِه ملسو هيلع هللا ىلص ق ــَرَة اأنَّ َرســوَل اللّ ــي ُهَرْي ــْن اأب ٤- َع

ــراٍم''. ــلاٍل اأْم بَِح ــَذ المــاَل بَِح ــا اأَخ ــْرُء بِم ــي الَم ــاٌن ل� ُيبال َزم

)اأخرج ه البخارّي(

ــاَل: ''اإِنَّ  ــِه ملسو هيلع هللا ىلص ق ــا: اأنَّ َرســوَل الل ــُه َعْنه  ــَي الل ــَة، َرِض ــْن عائَِش ٥- َع

ــِبُكم''.  ــْن َكْس ــْم ِم ــِبُكْم، َواإِنَّ اأْول�َدكُ ــْن َكْس ــم ِم ــا اأَكْلُت ــَب م اأْطَي

)اأخرجه التّرمذّي، والنَّسائّي(

أ نْصاِريَِّة -َرِضَي اللُه َعْنها- قالَْت: َسِمْعُت َرسوَل اللِه  ٦- َعْن َخْولََة ال�

، َفَلُهُم  ضوَن في َماِل اللِه بَِغيِر َحقٍّ ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل: ''اإِنَّ ِرجال�ً َيَتَخوَّ
النَّاُر َيْوَم الِقياَمِة''.        )اأخرجه البخارّي(

 . ُيبالي: َيْكَتِرُث، َوَيْهَتمُّ

َكْسِبُكم: َسْعِيُكم في َطَلِب 

ْزِق. الرِّ

ضوَن: َيَتَصرَّفوَن. َيَتَخوَّ
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الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

ِل؟ أوَّ ١ ـ بَِم اأَمَر هللاُ الُمْسِلميَن في الَحديِث ال�

٢ ـ َكْيَف َيْسَتْبِرُئ الُمْؤِمُن لِديِنِه َوِعْرِضِه؟ 

٣. اأْعلى الَحديُث الثّالُِث ِمْن ِقيَمِة الَعَمِل، نَُبيُِّن ذلَِك. 

نْفاِق؟ ْسراِف في ال�إِ ٤ ـ ما الَحديُث الَّذي ُيشيُر اإِلى َعَدِم ال�إ

َبِب َوالنَّتيَجِة فيما َياأْتي:  ٥. نَِصُل َبْيَن السَّ

الَعموُد الثّانيالَعموُد ال�أوَّل
   َوَقَع في الَحراِم.١ ـ َمْن كاَن َطعاُمُه َوَشراُبُه َحراماً

ُبهاِت  َعاَش ُمعاًفى في َجَسِدِه َواأْحوالِِه.٢- َمْن َوَقَع في الشُّ

يماِن َوالَعَمِل الّصالِِح اْسَتْبَراأ لِدينِه َوِعْرِضِه.٣ ـ َمْن اأْصَلَح َقْلَبُه بِال�إ

َيْدعو اللَه َفلا ُيْسَتجاُب ُدعاُؤُه. 

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ُح ذلَِك. َي بِالطَّيِّباِت، نَُوضِّ نْساِن اإِذا ُغذِّ ١ ـ ُيباِرُك هللاُ في َحياِة ال�إِ

ُر التََّجرَُّؤ في اأْكِل الَحراِم َكما ُيْفَهُم ِمَن الَحديِث الّرابِِع؟ ٢-َكْيَف نَُفسِّ

٣- »اإِنَّ اأْول�َدكُم ِمْن َكْسِبُكم«، نَْشَرُح هِذِه الِعباَرَة.  

ُح الّصوَرَة الَفنِّيََّة فيما َياأْتي:  ٤- نَُوضِّ

ُبهاِت َوَقَع في الَحراِم، َكالّراعي َيْرعى َحْوَل الِحمى يوِشُك اأْن َيْرَتَع فيِه«.     »َمْن َوَقَع في الشُّ



٨

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:

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

   اأ ـ ما نَوُع الَكِلَمِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في ِعباَرِة » َهْل َعَليَّ ُجناٌح اأْن اآُخَذ ِمْن مالِِه؟«؟

     ١ـ ِفْعٌل َماٍض.           ٢ ـ ِفْعٌل ُمضاِرٌع.            ٣ ـ ِفْعُل اأْمٍر.           ٤ ـ اْسُم فاِعٍل.  

ضوَن(؟    ب ـ ما الَجْذُر اللَُّغويُّ لَِكِلَمِة )َيَتَخوَّ

.              ٤ ـ َوَخَض.         ١ـ َخَوَض.            ٢ ـ َخَيَض.                  ٣ ـَخضَّ

   ج ـ ما الَمْعنى النَّْحوي لــِـ )ما( في ِعباَرِة: )اإِنَّ اأْطَيَب ما اأَكْلُتم ِمْن َكْسِبُكم(؟ 

        ١ ـ َمْوصولٌَة.         ٢ ـ َشْرِطيٌَّة.                 ٣ ـ اْسِتْفهاِميٌَّة.          ٤ ـ ناِفَيٌة.  

ْعرابِيُّ لِما َتْحَتُه َخطٌّ في الِعباَرِة: »لََياأْتَِينَّ َعلى النّاِس َزماٌن ل� ُيبالي الَمْرُء بِما اأَخَذ الماَل بَِحلاٍل    د ـ ما الَمْوِقُع ال�إِ

       اأْم بَِحراٍم«؟  

        ١ ـ َخَبٌر.              ٢ ـ فاِعٌل.                 ٣ ـ نائُِب فاِعٍل.         ٤ ـ ُمْبَتَداأٌ.
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الَقواِعــــُد

الَمْفعوُل ِبِه

١ـ »اإِذا َساألَْت فاْساأِل هللاَ«.َنْقَراأ:
ماِء«. َفَر اأْشَعَث اأْغَبَر، َيُمدُّ َيَدْيِه اإِلى السَّ ٢ـ »ثُمَّ َذَكَر الرَُّجَل ُيطيُل السَّ

٣- »اإِنَّ هللاَ اأَمَر الُمْؤِمنيَن بِما اأَمَر بِِه الُمْرَسليَن«.
٤- ُيِحبُّ الُمْؤِمُن اأخاُه.

يِّئاِت، ثُمَّ َبيََّن ذلَِك«.   ٥- »اإِنَّ هللاَ َكَتَب الَحَسناِت َوالسَّ
٦- »َوما اْجَتَمَع َقْوٌم في َبْيٍت ِمْن ُبيوِت هللاِ، َيْتلوَن ِكتاَب هللاِ، َوَيَتداَرسونَُه َبْيَنُهم، اإِلّ� نََزلَْت 

ْتُهُم الملائَِكُة، َوَذَكَرُهم هللاُ فيَمْن ِعْنَدُه«. كيَنُة، َوَغِشَيْتُهُم الرَّْحَمُة، َوَحفَّ      َعَلْيِهم السَّ

٧- َوَجَد الطّالُِب اأْخلاَق َزميِلِه َدِمَثًة، َفاأَحبَّ َصداَقَتُه. 
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َفَر، َيدْيِه، الُمْؤمنيَن، الُمْرَسليَن،  َنَتاأمَُّل: أْمِثَلِة )هللاَ، الرَُّجَل، السَّ نََة في ال�    نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الُمَلوَّ

ــُل  ــا ِفْع ــَع َعَليه ــًة، َوَق ــماًء َمْنصوَب ــاَءْت اأْس ــًة(، ج ــلاَق، َدِمَث ــاَب، اأْخ ــَك، ِكت ــناِت، ذلِ ــاُه، الَحَس   اأخ

ُجــُل ُهــَو َمــْن َذَكــَرُه الرَّســوُل -َصلـّـى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم-  ــؤاِل، َوالرَّ ــُه اإِلَيــِه بِالسُّ الفاِعــِل،  ُهــَو َمــْن نََتَوجَّ

ــكوِن،  ــَفُر ُهــَو مــا ُيطيلـُـُه الرَُّجــُل، َوهَكــذا. َففــي ُجْمَلــِة )اْســاأِل هللاَ(، اْســاأْل: ِفْعــُل اأْمــٍر َمْبنيٌّ َعلى السُّ َوالسَّ

َك بالكْســِر َمنعــاً ِمــن الْتقــاِء ســاِكنْيِن، َوالفاِعــُل َضميــٌر ُمْســَتِتٌر َتْقديــُرُه اأنْــَت، َولَْفــُظ الَجلالَــِة )هللاَ(:  وُحــرِّ

َمْفعــوٌل بـِـِه َمْنصــوٌب، َوَعلاَمــُة نَْصِبــِه الَفْتَحــُة الظّاِهــَرُة، َوالِفْعــُل الَّــذي َيْنِصــُب َمْفعــول�ً بـِـِه نَُســّميِه ِفْعــلاً 

يــاً، اأّمــا الِفْعــُل الَّــذي َيْكَتفــي بِفاِعِلــِه، َول� َياأُْخــُذ َمْفعــول�ً بـِـِه، َفُيَســّمى ِفْعــلاً ل�ِزمــاً، ِمْثــَل )اْجَتَمــَع،  ُمَتَعدِّ

نََزلَــْت(. َوكُلُّ اْســٍم َمْنصــوٍب، َيــُدلُّ َعلــى َمــْن َوَقــَع َعَلْيــِه ِفْعــُل الفاِعــِل، نَُســّميِه َمْفعــول�ً بـِـِه. 

َرًة،  ــدَّ ــُة ُمَق ــي الَفْتَح ــْد َتاأْت ــَرُة، َوَق ــُة الظّاِه ــَي الَفْتَح ــِه، ِه ــي الَمْفعــوِل بِ ــُة ف أْصِليَّ ــُة النَّْصــِب ال�     َوَعلاَم

ــى،  ــٌة فــي: )الُمَثنّ ــاَك َعلامــاُت نَْصــٍب َفْرِعيَّ ــْوِت(، َوُهن ــٌد َصــدى الصَّ ــِمَع َزْي ــَل: )َصــدى( فــي )َس ِمْث

أْســماِء الَخْمَســِة، َوَجْمــِع الُمَؤنَّــِث الّســالِِم(، َفَكِلَمــُة )َيَدْيــِه(، فــي ُجْمَلــِة  ــالِِم، َوال� َوَجْمــِع الُمَذكَّــِر السَّ

أنَّــُه ُمَثنّــى، َوُهــَو ُمضــاٌف، َوالهــاُء: َضميــٌر  )َيُمــدُّ َيَدْيــِه(: َمْفعــوٌل بـِـِه َمْنصــوٌب، َوَعلاَمــُة نَْصِبــِه اليــاُء؛ لِ�

، فــي َمَحــلِّ َجــرِّ ُمضــاٍف اإِلَْيــِه. َوفــي الِمثــاِل الثّالـِـِث )الُمْؤِمنيــَن َوالُمْرَســليَن(، تُْعــَرُب كُلُّ  ُمتَِّصــٌل َمْبنــيٌّ

ــُة  ــَرُب َكِلَم ــٍر ســالٌِم، َوتُْع ــُع ُمَذكَّ ــُه َجْم أنَّ ــاُء؛ لِ� ــِه الي ــُة نَْصِب ــاً، َوَعلاَم ــِه َمْنصوب ــَدٍة ِمْنُهمــا َمْفعــول�ً بِ واِح

أْســماِء الَخْمَســِة. َو)الَحَســناُت( فــي  أنَّــُه ِمــَن ال� ألـِـُف؛ لِ� )اأخــاُه(: َمْفعــول�ً بـِـِه َمْنصوبــاً، َوَعلاَمــُة نَْصِبــِه ال�

أنَّــُه َجْمــُع ُمَؤنَّــٍث ســالٌِم.  ُجْمَلــِة )َكَتــَب الَحَســناِت(: َمْفعــوٌل بـِـِه َمْنصــوٌب، َوَعلاَمــُة نَْصِبــِه الَكْســَرُة؛ لِ�

أْمِثَلــِة الّســابَِقِة، َوَيكــوُن َمْبِنّيــاً، َكمــا فــي ِعبــاَرِة )ثُــمَّ َبيَّــَن ذلـِـَك(،  َفالَمْفعــوُل بـِـِه َيكــوُن ُمْعَربــاً، َكمــا فــي ال�

َفَكِلَمــُة ذلـِـَك: اْســُم اإِشــاَرٍة َمْبنــيٌّ َعلــى الَْفْتــِح، فــي َمَحــلِّ نَْصــِب َمْفعــوٍل بِــِه.

ــَفَر، َيدْيــِه، الُمْؤِمنيــَن،        َوَياأْتــي الَمْفعــوُل بِــِه اْســماً ظاِهــراً، َكمــا فــي الَكِلمــاِت )هللاَ، الرَُّجــَل، السَّ

ــي  ــَل: )الهــاء( ف ــلاً، ِمْث ــراً ُمتَِّص ــي َضمي ــًة( َوَياأْت ــلاَق، َدِمَث ــاَب، اأْخ ــناِت، ِكت ــليَن، اأخــاُه، الَحَس الُمْرَس

ــُم، َوَذَكَرُهــم(. ْتُه ــَيْتُهُم، َوَحفَّ )َيَتداَرســونَُه(، َو)ُهــم( فــي )َغِش
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ــَيْتُهُم  ــاَرِة )َغِش ــي ِعب ــِه، َكمــا ف ــى فاِعِل َم َعل ــدَّ ــُن اأْن َيَتَق ــِل، َوُيْمِك ــِل َوالفاِع ــَد الِفْع ــِه َبْع ــوُل بِ ــُع الَمْفع      َوَيَق

ْتُهــُم الَملائَِكــُة، َوَذَكَرُهــُم هللاُ(. الرَّْحَمــُة، َوَحفَّ

، َجَعــَل ...(،       َوُهنــاَك اأْفعــاٌل َتَتَعــّدى اإِلــى اأْكَثــَر ِمــْن َمْفعــوٍل بـِـِه واِحــٍد، َفَتْنِصــُب َمْفعولَْيــِن ِمْنهــا: )َعِلــَم، َظــنَّ

ــاأ ...(، َففــي ُجْمَلــِة )َوَجــَد الطّالـِـُب اأْخــلاَق  اأْو ُيْمِكــُن اأْن َتْنِصــَب َثلاَثــَة َمفاعيــَل، ِمْنهــا: )اأْخَبــَر، اأْعَلــَم، اأنَْبــاأ، نَبَّ

ُل لِْلِفْعــِل )َوَجــَد( َمْنصــوٌب، َوَعلاَمــُة نَْصِبــِه الَفْتَحــُة  ــِه اأوَّ َزميِلــِه َدِمَثــًة، َفاأَحــبَّ َصداَقَتــُه(، )اأْخــلاَق(: َمْفعــوٌل بِ

ــرطيُّ  ــِه الَفْتَحــُة الظّاِهــَرُة. َوفــي ُجْمَلــِة )اأْعَلــَم الشُّ ــِه ثــاٍن َمْنصــوٌب، َوَعلاَمــُة نَْصِب الظّاِهــَرُة، َو)َدِمَثــًة(: َمْفعــوٌل بِ

الّســائَِق الطَّريــَق ُمغَلَقــًة(، نََصــَب الِفْعــُل َثلاَثــَة َمفاعيــَل.

َنْسَتْنِتُج:

١ ـ الَمْفعوُل بِِه: ُهَو اْسٌم َيُدلُّ َعلى َمْن َوَقَع َعَلْيِه ِفْعُل الفاِعِل، َوُحْكُمُه النَّْصُب. 

َرًة، مثل:  أْصِليَُّة الَفْتَحُة، َوَتكوُن ظاِهَرًة َوُمَقدَّ ٢ ـ َعلاَمُة نَْصِب الَمْفعوِل بِِه ال�

ْهِم. - َرِكَب الفاِرُس ِحصانَُه َوانَْطَلَق كالسَّ

َمْت َرَغُد الَحْلوى لَِصديقاتِها. - َقدَّ

ــي  ــُف ف ألِ ــالِِم، َوال� ــِر الّس ــِع الُمَذكَّ ــى، َوَجْم ــي الُمَثنّ ــاُء ف ــَي الي ــٌة: ِه ــٍب َفْرِعيَّ ــاُت نَْص ــاَك َعلام  َوُهن
ـِث الّســالِِم، ِمْثــَل:  أْســماِء الَخْمَســِة، َوالَكْســَرُة فــي َجْمــِع الُمَؤنَـّ ال�

باِحيَِّة.  ذاَعِة الصَّ َبْيِن في ال�إِ     - َكرََّمِت الَمْدَرَسُة الطّالَِبْيِن الُمَؤدَّ

نوِب     )اأبو الَعتاِهَيَة( ْحساِن َقْوماً     َزَجْرَت الُمْذنِبيَن َعِن الذُّ     -  اإِذا جاَزْيَت بِال�إِ

    -  اْسَتْسَمْنَت ذا َوَرٍم.

        - قاَل َتعالى: زب ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ     

                                                                   ڻ  ڻ  ڻرب                                                                          )النُّور:٢٣(

شاَرِة...( ميِر الُمتَِّصِل، َواْسِم ال�إِ ٣- َياأْتي الَمْفعوُل بِِه اْسماً ُمْعَرباً ظاِهراً، َوَياأْتي اْسماً َمْبِنّياً، )َكالضَّ

- الُمَتواِكُل َيْبني قُصوراً في الَهواِء.
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التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريباٌت

- اْحَتَرْمُتَك لِِصْدِقَك.

أمانََة اإِلى صاِحِبها. - اأْوَصْلُت هِذِه ال�

َيِة اإِلى َمْفعولَْيِن، اأْو َثلاثٍة ِمْثَل: أْفعاِل الُمَتَعدِّ ُد الَمفاعيُل، اإِذا كاَن الِفْعُل ِمَن ال� ٤- َقْد َتَتَعدَّ

أمُّ اْبَنَتها َثْوَب الَعفاِف.     َكَسِت ال�

ُم َعلى فاِعِلِه اإِذا اْقَتضى الَمْعنى ذلك، ِمْثَل:  ٥- َيَقُع الَمْفعوُل بِِه َبْعَد الِفْعِل َوالفاِعِل، َوَقْد َيَتَقدَّ

- َيْقِطُف الَفّلاُح الثِّماَر النّاِضَجَة.

- َيْقِطُف الثِّماَر النّاِضَجَة الَفّلاُح.

حيَحِة فيما َياأْتي:  جاَبِة الصَّ َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

َة نَْفِسِه(؟ ١ ـ ما َعلاَمُة نَْصِب َكِلَمِة )اأبا( في )َعِشْقُت اأبا الطَّيِِّب الُمَتَنّبي شاِعِريََّتُه َوِعزَّ

ألُِف.             د ـ الياُء.  ج ـ ال�   اأ ـ الَفْتَحُة.              ب ـ َحْذُف النّوِن.         

٢ ـ ما الُجْمَلُة الَّتي َتْحَتوي َعلى ِفْعٍل ل�ِزٍم؟

  اأ ـ اأماَتُه هللاُ َواأْحيا ِذْكَرُه.                 ب ـ اْغَتَصَب الُمْحَتلُّ ُرؤوَس الِجباِل.

َة التَّْكريِم. ُق ِمَنصَّ   ج ـ اْرَتَفَع َشاأُْن الُمَتواِضِع َبْيَن َقْوِمِه.      د ـ اْعَتلى الُمَتَفوِّ

٣ ـ ما الُجْمَلُة الَّتي فيها َمْفعوٌل بِِه َمْنصوٌب بَِعلاَمِة اإِْعراٍب َفْرعيٍَّة؟ 

َلُة.      اأ ـ اأِحبُّ ُركوَب الَخْيِل َفِهَي ِهواَيتي الُمَفضَّ

أْغواِر َعْن َخسائِِرِهم. َضِت الُحكوَمُة ُمزاِرعي ال�    ب ـ َعوَّ

أْبناُء في َحياتِِهم بَِوْعِي اآبائِِهم.     ج ـ نََجَح ال�

َة َتْشريِدِه ِمْن َبْيِتِه في َحْيفا.       د ـ  َيْروي لَنا َجّدي ِقصَّ

آتَِيِة َيْنِصُب َمْفعولَْيِن؟ أْفعاِل ال� ٤ ـ اأيُّ ال�

.   اأ ـ َربَِح.              ب ـ اأَكَل.                  ج ـ َجَمَع.               د ـ َظنَّ
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التَّْدريُب الثّاني:

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َوَنْسَتْخِرُج ِمْنُه اْلَمْفعوَل ِبِه:

التَّْدريُب الثّالُِث:

نُْعِرُب الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

)الُمَتَنّبي(
 

َفاأَرْتِنَي الَقَمَرْيِن في َوْقٍت َمعا       ماِء بَِوْجِهها    ١ ـ َواْسَتْقَبَلْت َقَمَر السَّ

أْرِدنيُّ ُبطولًَة ناِدَرًة في َمْعَرَكِة الَكراَمِة؛ اإِْذ األَْحقوا بَِجْيِش ال�ْحِتلاِل ٢ ـ اأْبدى الِفدائِّيوَن الِفَلْسطينّيوَن َوالَجْيُش ال�

ْهيونيِّ َخسائَِر فاِدَحًة، َواأْجَبروُه َعلى ال�نِْسحاِب ُمَخلِّفاً َوراَءُه َقْتلى َوَجْرحى.     الصِّ

ْهيونيِّ الغاِشِم ُمَخيَّماتِنا الِفَلْسطينيََّة في لُْبناَن.  ٣ ـ َقَصَفْت طائِراُت َجْيِش ال�ْحِتلاِل الصِّ

اِبُع: التَّْدريُب الرَّ

نَُمثُِّل َعلى ُكلٍّ ِمّما َياأْتي في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة تامٍَّة: 

١ـ َمْفعوٍل بِِه ثالٍِث.                   ٢- َمْفعوٍل بِِه َمْنصوٍب َوَعلاَمُة نَْصِبِه الياُء. 

َم َعلى الفاِعِل.            ٤ ـ َمْفعوٍل بِِه َيكوُن َضميراً.  ٣ ـ َمْفعوٍل بِِه َتَقدَّ

 اإِلى اأْيَن َتاأُْخُذني يا اأبي؟

اإِلى ِجَهِة الّريِح يا َولَدي 

ْهِل، َحْيُث   َوُهما َيْخُرجاِن ِمَن السَّ

اأقاَم ُجنوُد بونابرَت َتّلاً لَِرْصِد

الظِّلاِل َعلى سوِر َعكّا الَْقديِم 

– َيقوُل  اأٌب ل�بِِنِه: ل� َتَخْف. ل�

َتَخْف ِمْن اأزيِز الرَّصاِص! الَْتِصْق  

بِالتُّراِب لَِتْنجو! َسَنْنجو َونَْعلو َعلى 

ماِل، َونَْرِجُع حيَن  َجَبٍل في الشَّ

َيعوُد الُْجنوُد اإلى اأْهِلِهْم في الَْبعيد.

َوَمْن َيْسُكُن الَْبْيَت ِمْن َبْعِدنا يا اأبي؟

َسَيْبقى َعلى حالِِه ِمْثَلما كاَن يا َولَدي! 

ُس َس ِمْفتاَحُه ِمْثَلما َيَتَحسَّ َتَحسَّ

. وقاَل لَُه اأْعضاَءُه، َواْطَماأنَّ

ْوِك: َوُهما َيْعُبراِن ِسياجاً ِمَن الشَّ

نِْجليُز يا اْبني َتَذكَّْر! ُهنا َصَلَب ال�إ

اأباَك َعلى َشْوِك ُصبَّاَرٍة لَْيَلَتْين،

َولَْم َيْعَتِرْف اأَبداً. َسْوَف َتْكَبُر يا

اْبني، َوَتْروي لَِمْن َيِرثوَن َبناِدَقُهْم

مِّ َفْوَق الَْحديد.... سيَرَة الدَّ

- لِماذا َتَرْكَت الِْحصاَن َوحيداً؟

- لَِكْي ُيْؤنَِس الَْبْيَت، يا َولَدي،

َفالُْبيوُت َتموُت اإِذا غاَب ُسكّانُها...

محمود درويش
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الَبلاَغُة

التَّْقسيُم

١- قاَل َتعالى: زب  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ رب     )الرَّْعد:١٢(َنْقَراأ:

ْن لَْم َيْسَتِطْع َفِبِلَسانِِه،  ْرُه بَِيِدِه، َفاإِ لاُم: »َمْن َراأى ِمْنُكْم ُمْنَكراً َفْلُيَغيِّ لاُة َوالسَّ ٢- قاَل َعَلْيِه الصَّ

يماِن«.         )َرواُه ُمْسِلٌم( ْن لَْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوذلَِك اأْضَعُف اْل�إ َفاإِ

٣- قاَل الّشاِعُر نَُصْيٌب: 

        َفقاَل َفريُق الَقْوِم: ل�، َوَفريُقُهم       نََعْم، َوَفريٌق قاَل: َوْيَحَك ما نَْدري

أولــى حــاَل النـّـاِس ِعْنــَد ُرْؤَيِتِهــم لِْلَبــْرِق َبْيــَن خائـِـٍف َوطاِمــٍع، َفُهمــا ِقْســماِن َنَتاأمَُّل: آَيــُة ال� ــَمِت ال�   َقسَّ

اآَخــَر. اأماَمنــا لِ�إِضاَفــِة ِقْســٍم  اأْي ل� َمجــاَل  لَُهمــا،  ل� ثالِــَث 

ــَم حــال�ِت َتغييــِر الُمْنَكــِر        َوَقــْد َوَرَد التَّْقســيُم فــي َحديــِث الرَّســوِل -َصلـّـى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم-، َفَقسَّ

ــِذِه  ــِة الُمْنَكــِر اإِلّ� بِه زالَ ــا، اأْي ل� َمجــاَل ل�إِ ــَع لَه ــِة اأْقســاٍم ل� رابِ ــى َثلاَث ــَق َدَرَجــِة اإيمــاِن الُمْســِلِم، اإِل َوْف

ِة الَّتــي َكنـّـى َعْنهــا بِالَيــِد، َواإِّمــا بِالنَّصيَحــِة واَلَقــْوِل الَطيِّــِب، َوَكنـّـى َعْنهمــا  ال�أســاليِب الثّلاَثــِة: اإِّمــا بِالُقــوَّ

عــاِء، َوَكنّــى َعْنهمــا بِالَقْلــِب. ــِة َوالدُّ بِاللِّســاِن، َواإِّمــا بِالنِّيَّ

جاَبــِة َعــْن َمْطلــوٍب مــا، اإِذا ُســِئَل َعْنــُه َغْيــُر هــِذِه        َوفــي الِمثــاِل الثّالِــِث لَْيــَس فــي اأْقســاِم ال�إِ

ــَر َعْنهــا بـِــ )نََعــم(،  ــَر َعْنهــا نَُصْيــٌب بـِــ )ل�(، َواإِّمــا بِالُمواَفَقــِة، َوَعبَّ ْفــِض، َوَعبَّ جاَبــُة بِالرَّ أْقســاِم، اإِّمــا ال�إِ ال�

ــْدري(. ــَر َعْنهــا بـــ )مــا نَ ــِة، َوَعبَّ جاَب ــِن ال�إِ ــاِع َع ــا بال�ْمِتن َواإِّم

ــْيِء َجميَعهــا، دوَن        َفالتَّْقســيُم ُيَعــدُّ ِمــْن األـْـواِن الَمعانــي الَبديِعيَّــِة، الَّتــي َتْســَتْوفي اأْقســاَم الَمْعنــى اأِو الشَّ

ُن  أْجــزاِء الَّتــي َيَتَكــوَّ أْقســاِم اأِو ال� َرهــا. َوُهــَو اأنـْـواٌع نَُميُِّزهــا ِمــْن ِخــلاِل َعــَدِد ال� اأْن تُِخــلَّ بَِشــْيٍء ِمْنهــا اأْو تَُكرِّ

ــْيُء، اأْو َيْســَتوفيها الَمْعنــى الُمــراُد. َفــاإِذا ُذِكــَر ِقْســماِن، نَقــوُل: اإِنَّ نَــْوَع التَّْقســيِم اْثنــاِن ل� ثالـِـَث  ِمْنهــا الشَّ

لَُهمــا، َواإِذا ُذِكــَر اأْكَثــُر ِمــْن ذلـِـَك، نَقــوُل: اإِنَّــُه ثلاَثــٌة ل� رابـِـَع لَهــا، اأْو اأْرَبَعــٌة ل� خاِمــَس لَهــا، َوهَكــذا.
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َنْسَتْنِتُج:

      َوِمــْن َفوائـِـِد التَّْقســيِم فــي َتْعبيِرنــا اأنَّــُه َيْحُصــُر َجوانـِـَب الَمْعنــى، َفــلا َيْتــُرُك ِزيــاَدًة لُِمْســَتزيٍد، َوُيَرتُِّبــُه فــي 

ِذْهــِن الّســاِمِع فــي ُجَمــٍل ُمَتناِســَبٍة.  

ــناِت الَبديِعيَّــِة الَمْعَنِويَّــِة، َوُهــَو اْســتيفاُء الُمَتَكلِّــِم َجميــَع اأْقســاِم الَمْعنــى  التَّْقســيُم: واِحــٌد ِمــَن الُمَحسِّ

ــْيِء، َوِذْكــُر اأْحوالـِـِه، َوَيْنَقِســُم الَمْعنــى اإِلــى ِقْســميِن ل� ثالـِـَث لَُهمــا، اأْو اإِلــى َثلاَثــٍة ل� رابـِـَع لَهــا،  اأِو الشَّ

اأْو اإِلــى اأْرَبَعــٍة ل� خاِمــَس لَهــا، َوهَكــذا، فنقــول:

الَمْوِرُد الَعْذُب َكثيُر الزِّحاِم، َوالنّاُس ِعْنَدُه: اإِّما واِفٌد اإِلَْيِه، َواإِّما صاِدٌر َعْنُه. -

ُه،  - ، َوَفقيــٌر، َوُمْســَتزيٌد، َفالَغنــيُّ َمــْن اأْعِطــَي مــا َيْســَتِحقُّ قــاَل َحكيــٌم: »النّــاُس َثلاَثــٌة: َغنــيٌّ

أمالــي( ــُه، َوالُمْســَتزيُد الَّــذي َيْطلُــُب الَفْضــَل َبْعــَد الِغنــى«.           )ِكتــاب ال� َوالَفقيــُر َمــْن ُمِنــَع َحقَّ

َوقيــَل: »النـّـاُس اأْرَبَعــٌة: َجــواٌد ُيْعطــي َحــظَّ ُدنْيــاُه َواآِخَرتـِـِه، َوَبخيــٌل ل� ُيْعطــي واِحــداً ِمْنُهمــا،  -

أَدبــاء( َوُمْســِرٌف َجَعــَل مالَــُه لُِدنْيــاُه، َوُمْقَتِصــٌد اأْعطــى كُّلاً بَِقــْدِرِه«.                       )ِكتــاُب ُمحاَضــرات ال�

فائَِدُة التَّْقسيِم: َحْصُر َجوانِِب الَمْعنى، َوَتْرتيُبها في ِذْهِن الّساِمِع.  

 َتْدريباٌت

َتْدريٌب: 

ُح التَّْقسيَم فيما َياأْتي:  نَُوضِّ

ْهُر َيْوماِن: ذا اأْمٌن َوذا َخَطٌر      َوالَعْيُش َعْيشاِن: ذا َصْفٌو َوذا َكَدُر.     - ١ : الدَّ قاَل الّشاِفعيُّ

انَْتَشَرْت َمواِقُع التَّواُصِل ال�ْجِتماعيِّ اأيَّما انِْتشاٍر، َفِمَن النّاِس َمْن ُيْفِرُط في اْسِتْخداِمها، َوَيْقضي ساعاٍت - ٢

أْصِدقاِء  ال� َمَع  روريِّ  الضَّ التَّواُصِل  أْغراِض  لِ� بِاْعِتداٍل  َيْسَتْخِدُمها  َمْن  َوِمْنُهم  ُرّواِدها،  َمَع  َيْومّياً  َطويَلًة 
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أنَُّه َيراها َمْضَيَعًة لِْلَوْقِت َوَمْفَسَدًة لِلاأْخلاِق.  الثِّقاِت، َوِمْنُهم َمْن ُيْحِجُم َعِن اْسِتْخداِمها؛ لِ�

َجــَرِت العــاَدُة اأْن َيتَِّجــَه الُجنــوُد اإِلــى الَمْعَرَكــِة، َوُهــم َيْعِرفــوَن اأنَّ َمصيــَر كُلِّ واِحــٍد ِمْنُهــم: اإِّمــا اأْن َيكــوَن - ٣

َشــهيداً، اأو َجريحــاً، اأو اأســيراً، اأو ُمْنَتصــراً. 

َك. - ٤ اأْصِدقاُؤَك َثلاَثٌة: َصديُقَك، َوَصديُق َصديِقَك، َوَعدوُّ َعدوِّ

ــٍة؛ - ٥ ــكّانِيَِّة بِصــوَرٍة عاِدلَ عــاِت السُّ تُْعنــى َوزاَرُة الُحْكــِم الَمَحلِّــيِّ بَِتْقديــِم الَخَدمــاِت ال�أساِســيَِّة لِــُكلِّ التََّجمُّ

َســواٌء فــي الَبــوادي، اأْم فــي الُقــرى، اأْم فــي الُمَخيَّمــاِت، اأْم فــي الُمــُدِن. 

ــيَِّة - ٦ ــِة ال�أساِس ــِة الَمْرَحَل ــَنِويَُّة لَِطَلَب ــِم العالــي، َتكــوُن النَّتيَجــُة السَّ ــِة َوالتَّْعلي ــاًء َعلــى َتْعليمــاِت َوزاَرِة التَّْربَِي بِن

ــٌل. آتــي: ناِجــٌح، اأْو راِســٌب، اأْو ُمْكِم َعلــى النَّْحــِو ال�

ْســرائيليُّ اأْبنــاَء َشــْعِبنا الَوْيــلاِت؛ َفِمْنُهــم َمــْن َقَتَلْتُهــم ِعصابــاُت )الَهجانــا(، َوِمْنُهــم َمــْن - ٧ اأذاَق ال�ْحِتــلاُل ال�إِ

ْغــِم ِمــَن الَعــذاِب َوالتَّْنكيــِل.  ــتاِت، َوِمْنُهــم َبِقــَي فــي اأْرِضــِه علــى الرَّ ُشــرِّدوا اإِلــى ُمَخيَّمــاِت اللُّجــوِء َوالشَّ

ْملاُء ال�إِ

َمواِطُن َهْمَزِة الَوْصِل

 َنْقَراأ:
ــلاُم: »اْحَفــِظ هللاَ َيْحَفْظــَك، اْحَفــِظ هللاَ َتِجــْدُه تُجاَهــَك، اإِذا َســاألَْت  ــلاُة َوالسَّ ١ ـ قــاَل َعَلْيــِه الصَّ

ــِو اْجَتَمَعــْت َعلــى اأْن َيْنَفعــوَك بَِشــْيٍء  ــَة لَ أمَّ ، َواْعَلــْم: اأنَّ ال� فاْســاأِل هللاَ، َواإِذا اْســَتَعْنَت فاْســَتِعْن 

لَْم َيْنَفعوَك اإِلّ� بَِشْيٍء َقْد َكَتَبُه هللاُ لََك.«                                         )رواُه التِّْرِمــذي(

، ُصــِن اْســمي، َوكُــِن اْمــَراأً ذا ُخلـُـٍق َقويــٍم، َفــلا َيْلَتقــي اْثنــاِن  ٢ ـ اأْوصــى َرُجــٌل اْبَنــُه َفقــال: يــا ُبَنــيَّ

آَخريــَن اأِو اْســِتْصغاَرُهم؛ َواْيــُم هللاِ اإِنَّ ذلـِـَك  غيــَر َوالَكبيــَر، َواإِيـّـاَك َواْزِدراَء ال� َعلــى ُبْغِضــَك، اْحَتــِرِم الصَّ

ِمــْن اأْخــلاِق اللِّئــاِم.
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َنَتاأمَُّل:
ــا، لِكنَّهــا  ــَكلاِم بِه ــْدِء ال ــَد َب ــُق ِعْن ــَزٍة تُْنَط ــدوَءٌة بَِهْم ــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط َمْب       الَكِلمــاُت الَّت

َتْســُقُط فــي النُّْطــِق اإِذا جــاَءْت فــي َدْرِجــِه، َول� تُْرَســُم َهْمــَزٌة َعَلْيهــا اأْو َتْحَتهــا، َوهــِذِه مــا تُعــَرُف 

آتــي: ــُل الَجــْدَوَل ال� بَِهْمــَزِة الَوْصــِل، َولَِمْعِرَفــِة َمواِضِعهــا نََتاأمَّ

َنوُْعهاالَكِلَمة

اأْمُر الِفْعِل الثُّلاثيِّ اْحَفْظ

ماضي الِفْعِل الُخماسيِّاْجَتَمَع 

اأْمُر الِفْعِل الُخماسيِّاْحَتِرْم

داسيِّاْسَتَعْنُت )اْسَتعاَن( ماضي الِفْعِل السُّ

داسيِّ اْسَتِعْن اأْمُر الِفْعِل السُّ

َمْصَدُر الِفْعِل الُخماسيِّاْزِدراء

داسيِّاْسِتْصغار َمْصَدُر الِفْعِل السُّ

أْسماِء الَعَشَرِةاْبن ِمَن ال�

أْسماِء الَعَشَرِةاْسم ِمَن ال�

أْسماِء الَعَشَرِةاْمَراأ ِمَن ال�

أْسماِء الَعَشَرِةاْثنان ِمَن ال�

أْسماِء الَعَشَرِةاْيُم هللاِ  ِمَن ال�

غير  اْسٌم َمْبدوٌء بِـ )ال( التَّْعريفالصَّ
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َنْسَتْنِتُج:

ِل الَكِلَمــِة، َوُيْنَطــُق بِهــا اإِذا َبــَداأ الــَكلاُم بِهــا، َول�  َهْمــَزُة الَوْصــِل: ِهــَي الَهْمــَزُة الَّتــي َتاأْتــي فــي اأوَّ
ُيْنَطــُق بِهــا اإِذا ُوِصــَل مــا َقْبَلهــا بِمــا َبْعَدهــا فــي النُّْطــِق )اأْي جــاَءْت فــي َدْرِج الــَكلاِم(، َول� تُْرَســُم 

َهْمــَزٌة َعليهــا اأْو َتْحَتهــا. 

َمواِطُن َهْمَزِة الَوْصِل: 

١ ـ اأْمُر الِفْعِل الثُّلاثيِّ َغْيِر الَمْهموِز، ِمْثَل: َكَتَب، اْكُتْب/ َوَسعى، اْسَع.

، َواأْمــُرُه، َوَمْصــَدُرُه، ِمْثــَل: اْقَتَحــَم، اْقَتِحــْم، اْقِتحامــاً/ اْرَتقــى، اْرَتــِق،  ٢ ـ ماضــي الِفْعــِل الُخماســيِّ
اْرتِقاًء.

 ، داســيِّ َواأْمــُرُه، َوَمْصــَدُرُه، ِمْثــَل: اْســَتقاَم، اْســَتِقْم، اْســِتقاَمًة/ اْســَتَعدَّ ٣ ـ ماضــي الِْفْعــِل السُّ

، اْســِتْعداداً/ اْســَتْرضى، اْســَتْرِض، اْســِتْرضاًء. اْســَتِعدَّ

أْســماُء الَعَشــَرُة: )اْبــن، اْبَنــة، اْســم، اْمــُرؤ، اْمــَراأة( َوُمَثنّاهــا، اْثنــاِن، اْثَنتــاِن، اْيــُم هللاِ، اْيَمــُن  ٤ ـ ال�
ــِة )هللاُ(.   هللاِ، َولَْفــُظ الَجلالَ

٥ ـ َهْمَزُة )ال( التَّْعريِف، ِمْثَل: الَمْدَرَسة، الَوَطن، النّاس. 

 َتْدريباٌت

َتْدريٌب: 

نَُعيُِّن َمواِضَع َهْمَزِة الَوْصِل فيما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

)الُمَتَنّبي(
أنْواُر َوالظَُّلُم        نْيـــــا بِناِظِرِه       اإِذا اْسَتَوْت ِعْنَدُه ال� ١ ـ َوما انِْتفــــــــــاُع اأخي الدُّ

)البوصيرّي(
ْمَع ِمْن َعْيٍن َقِد اْمَتَلاأْت         ِمَن الَمحاِرِم َوالَْزْم ِحْمَيَة النََّدِم                   ٢ ـ َواْسَتْفِرِغ الدَّ

ْن َتَهيَّاأ لَُهُم اْستيعاُبُه َواْسِتْظهاُرُه.  ريِف، َوِممَّ ٣ ـ كاَن اْبُن َعّباٍس ِمْن ُرواِة الَحديِث الشَّ

٤ ـ يا َسيَِّدتي، اْبَتِسمي لِْلَحياِة َواْسَتْحِسنيها.
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 ال�ْسِتْدعاُءالتَّْعبيُر:

ٍة، اأْو َتْقديِم َطَلِب َتْوظيٍف اإِلَْيها. َكْيَف نَْطلُُب  َسٍة ُحكوِميٍَّة اأْو خاصَّ       َكثيراً ما نَْحتاُج اإِلى ِخْدَمٍة اأْو ُمعاَمَلٍة ِمْن ُمَؤسَّ

ٌة لِذلَِك؟  هِذِه الِخْدَمَة؟ َوما الطَّريَقُة الُفْضلى لُِمخاَطَبِة الَمْسؤوِل َوَجْعِلِه َيَتجاَوُب َمَعنا؟ َوَهْل ُهناَك اأُسٌس عامَّ

َسِة، َفما ال�ْسِتْدعاُء؟        نََعْم، نَْسَتطيُع اأْن نَْفَعَل ذلَِك، اإِذا الَْتَزْمنا َعناِصَر الطََّلِب َوال�ْسِتْدعاِء لِِتْلَك الُمَؤسَّ

َوَكْيَف ُيْكَتُب؟

ــْد  ــِميَِّة، َوَق ْس ــكاِل الرَّســائِِل الرَّ ــْن اأْش ــْكٌل ِم ــَو َش ــاً، َوُه ــْكًوى اأْو َطَلب ــُن َش ــاٌب َيَتَضمَّ ــَو: ِكت ــِتْدعاُء ُه       ال�ْس

َتْخَتِلــُف َطريَقــُة ِكتاَبِتــِه ِمــْن قُْطــٍر اإِلــى اآَخــَر، لِكــْن ُهنــاَك َعناِصــُر اأساِســيٌَّة، ل� ُبــدَّ ِمــْن َتوافُِرهــا فــي كُلِّ اْســِتْدعاٍء. 

َنَتاأمَُّل ال�ْسِتْدعاَء ال�آتَي، َونُلاِحُظ الَعناِصَر الَّتي َيِجُب اأْن َتَتواَفَر فيِه:

التّاريُخ: ٢٢/ ٣/ ٢٠١٧م

َحْضَرُة َرئيِس نادي.... الُمْحَتَرُم.

َبًة َوَبْعُد، َتِحيًَّة َطيِّ

الَمْوضوُع: َطَلُب ال�نِْضماِم اإِلى َفريِق كَُرِة الَقَدِم

داِريَّــَة الَجديــَدَة؛ ل�نِْتخابُِكــم  َفَيُســرُّني اأْن اأْغَتِنــَم هــِذِه الُفْرَصــَة؛ لَِتْهِنَئِتُكــم َوالَهْيَئــَة ال�إِ

ــِة، الَّتــي نَْســاأُل هللاَ اأْن ُيعيَنُكــم َعليهــا، لُِتْســِهموا  ــِة لِْلِقيــاِم بِهــِذِه الَمَهمَّ أْغَلِبيَّ َوُحصولُِكــم َعلــى ثَِقــِة ال�

ــم فــي َتْطويــِر النّــادي؛ لِمــا فيــِه الَخْيــُر لَِبَلِدنــا َواأْهِلنــا. َكمــا َعِهْدناكُ

ِلُكــم  ُم بَِطَلبــي اإِلَْيُكــم َوكُلّــي اأَمــٌل  -ُســْبحانَُه َوَتعالــى- اأّول�ً، ثُــمَّ بَِتَفضُّ اإِنّنــي اأَتَقــدَّ

ِة نَــواٍد فــي  ِل فــي كُــَرِة الَقــَدِم، َحْيــُث اإِنَّنــي لَِعْبــُت َمــَع ِعــدَّ أوَّ بِالُمواَفَقــِة َعلــى انِْضمامــي لِْلَفريــِق ال�

ــابِِق َثلاثيــَن َهَدفــاً، َوَتَمكَّــَن الَفريــُق ِمــْن اإِْحــراِز الــَكاأِْس،  ْوري السَّ ُمحاَفَظِتنــا، َوَقــْد اأْحــَرْزُت فــي الــدَّ

ــَل َبَلــدي، َواأْرَفــَع اْســَمها عالِيــاً، َوكُلّــي ثَِقــٌة بُِمواَفَقِتُكــم َعلــى َطَلبــي. لِكنَّنــي اأْرَغــُب فــي اأْن اأَمثِّ

لوا بَِقبوِل ال�ْحِتراِم َوالتَّْقديِر َوَتَفضَّ

التَّْوقيُع
سامح علي محّمد
٠٥99٠٠٠٠٠٠٠
asameh@gmail.com
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ـيَِّة. ُمْرَفقاٌت: - نَتائُِج الُفحوصاِت الطِّبِّ

        - صوَرٌة َعْن بِطاَقِة الُهِويَِّة.

        - صوَرٌة َعْن اإِنْهاِء ال�تِّفاِقيَِّة َمَع النّادي الّسابِِق.

ْلنا ال�ْسِتْدعاَء الّسابَِق َوَجْدنا اأنَُّه َيْحَتوي َعلى َثمانَِيِة َعناِصَر، َوِهَي: اإِذا َتاأمَّ

ْفَحِة، َوَقْد َيكوُن ِميلاِديّاً، اأْو ِهْجِريّاً، اأْو َيْجَمُع َبْيَن ال�ْثَنْيِن.- ١ ِل َيميِن الصَّ التّاريُخ: َوَيكوُن في اأوَّ

َفِة - ٢ الُمْرَسُل اإِلَْيِه: َوُيْكَتُب َتْحَت التّاريِخ، َول� مانَِع ِمْن ِكتاَبِة اْسِمِه، َولِكْن َيِجُب ُحضوُر الصِّ

ْسِميَِّة، ِمْثَل: معالي الَوزيِر َحِفَظُه هللاُ، اأْو ُعطوَفِة َوِكيِل الَوزاَرِة الُمَحَتَرِم، اأْو َسعاَدِة الُمْلَحِق  الرَّ

فاَرِة، اأْو َحْضَرِة َرئيِس الجاِمَعِة. الثَّقافيِّ بِالسَّ

لاُم َعليكم َوَرْحَمُة هللاِ َوَبَركاتُُه َوَبْعُد، اأْو - ٣ التَِّحيَُّة ال�ْفِتتاِحيَُّة: َوَتكوُن َتْحَت الُمْرَسِل اإِلَْيِه، ِمْثَل: السَّ

َبًة َوَبْعُد، ... َتِحيًَّة َواْحِتراماً َوَبْعُد، اأْو َتِحيًَّة َطيِّ

ُل اأْن َيكوَن ُمْخَتَصراً.٤-  ْطِر، َوَتْحَت التَِّحيَِّة ال�ْفِتتاِحيَِّة، َوُيَفضَّ  الَمْوضوُع: َوَيكوُن في َوَسِط السَّ

َمٍة تُْثني فيها َعلى الُمْرَسِل اإِلَْيِه، َوُصْلِب الَمْوضوِع الَّذي - ٥ ُن ِمْن ُمَقدِّ َشْرُح الحالَِة َواأْسباُبها: َوَتَتَكوَّ

َيِجُب اأْن َيكوَن موَجزاً دالّ�ً ُمْقِنعاً، ِمْثَل:

ُم بَِطَلبي هذا َوكُلّي اأَمٌل  -ُسْبحانَُه-، ثُمَّ بَِمعاليُكم في الُحصوِل َعلى... - اأَتَقدَّ

ُم بِِخطابــي هــذا طالِبــاً النََّظــَر فــي اأْمــري، َوهــذا ِمــْن ِســماِت َشــْخِصُكُم الَكريــِم، الَّــذي لـَـْم  - اأَتَقــدَّ

ــَد الَعــْوِن َوالُمســاَعَدِة، الَّتــي لََمْســناها دائِمــاً  ــُه َي َم لَ ــُرْك َفقيــراً اأْو َضعيفــاً اأْو ُمْحتاجــاً اإِلّ� َوَقــدَّ َيْت

. فــي اأْعمــاِل الَخْيــِر َوالِبــرِّ

ًة ثانَِيًة اإِلى الَمْوضوِع، ِمْثَل:- ٦ عاُء َولَْفُت النََّظِر َمرَّ الدُّ

- َواأْساأُل الَحيَّ الَقّيوَم اأْن َيْحَفَظُكم، َواأْن َيْجِزَيُكم َخْيَر الَجزاِء.

- هذا َوهللاُ َيْحَفُظُكم َوَيْرعاكُم.

َك هللاُ بَِعْونِِه َوَتْوفيِقِه. - ُدْمَت لَنا َوَمدَّ
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ْطِر، ِمْثَل: ٧-  التَِّحيَُّة النِّهائِيَُّة: َوَتكوُن في َوَسِط السَّ

 - َواْقَبلوا خالَِص َتِحّياتي َوَتْقديري.

ِمُكم لِْلَمْوضوِع.  - شاِكراً ُحْسَن َتعاُونُِكم َمَعنا، َواْهِتماَمُكم، َوُحْسَن َتَفهُّ

لوا بَِقبوِل ال�ْحِتراِم َوالتَّْقديِر.  - َوَتَفضَّ

ْكِر.  - َولَُكم ِمنّي َجزيُل الشُّ

- َمَع التَِّحيَِّة َوالتَّْقديِر.

ُن: - 8 ْفَحِة، َوَيَتَضمَّ َتْوقيُع ُمْرِسِل ال�ْسِتْدعاِء: َوَيكوُن في َيساِر الصَّ

، َوَرْقَم هاتِِفه. لِْكترونيَّ     اْسَم الُمْسَتْدعي، َوَتْوقيَعُه، َوَبريَدُه ال�إِ

أْيَمِن - 9 ــَة الَمْعلومــاِت الــواِرَدِة: َوَتكــوُن في الهاِمــِش ال� َم الطََّلــِب، َوتُْثِبــُت ِصحَّ ُمْرَفقــاٌت َتْدَعــُم ُمَقــدِّ

ْفَحِة، َوتُْكَتُب بَِخطٍّ اأْصَغَر ِمْن َمْتِن ال�ْسِتْدعاِء، ِمْثَل: ُصَوٍر َعْن َوثائَِق َوَشهاداٍت َوِخْبراٍت.  لِلصَّ

ريِف، َونَْسَتْخِرُج ِمْنُه َثلاَثَة اأحاديَث َتْحِمُل َمْعنى التَّساُمِح.نشاط نَْرِجُع اإِلى اأَحِد كُُتِب الَحديِث الشَّ
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الَوْحَدُة

َصَفُد ِحْصُن الَجليِل

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــا  ــَم م ــِل، َرْغ ــيِّ ال�أصي ــِئها الَكْنعان ــزُّ بَِمْنَش ــِل، َتْعَت ــي الَجلي ــطيَن ف ــُدِن ِفَلْس ــِل ُم ــْن اأْجَم ــُد ِم        َصَف

هــا ِمــْن َضبــاِب ال�ْحِتــلاِل الَّــذي َسَيْنَقِشــُع َيْومــاً. فيهــا َمعالـِـُم َحضاِريَّــٌة َتِقــُف شــاِهَدًة َعلــى َمكانَِتهــا،  َيلُفُّ

ْســلاِميَِّة. َوهــِذِه الَمقالَــُة تُْظِهــُر َجمــاَل َمْوِقِعهــا، َوَحصانََتهــا، َوَتْســِمَيَتها، َوِصفاِت  َوَحضاَرتِهــا الَعَربِيَّــِة َوال�إِ

يَِّتهــا، َوُعْنُفوانِهــا فــي ُمجاَبَهــِة الُمْحَتلّيــَن َواأْطماِعِهــم. أْصلّييــَن، َوتُشــيُر اإِلــى تاريِخهــا، َواأَهمِّ اأْهِلهــا ال�

٢
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َصَفُد ِحْصُن الَجليِل
فريق التّاأليف

     َتْهفــو لَهــا النَّْفــُس مِ ــْن َبعيــٍد، وَتطيــُب لُِرْؤَيِتهــا، َوَتْصفــو لَِجمالِهــا 

ــماِء ِشــتاًء.  رائَِقــًة َفــْوَق ُذرا ُمْرَتَفعاتِهــا الّشــاِمَخِة، الّتــي تُعانـِـُق َقــْوَس السَّ

َفَتاأُْخــُذ ِمــَن الَجْرَمــِق َغْربــاً، َوِمــْن َكْنعــاَن َشــمال�ً، ِرْفَعــَة الَمْوِقــِع، 

ــِة. وَتْســَتِمدُّ ِمــْن اأْوِدَيِتهــا، َوينابيِعهــا،  ْطلالَ َولَطاَفــَة الُمنــاِخ، َوِســْحَر ال�إِ

أْرِض، َوَغزاَرَة الَعطاِء.  وُســهولِها، وقُْربِهــا ِمــن ُبَحْيــَرِة َطَبِريَّــَة، ُخصوَبــَة ال�

تُْشــِرُف َعلــى َمْنِطَقــِة الَجليــِل بَِرْوَعِتهــا َوَجمالِهــا، َعلــى اْرتِفــاٍع ُيقــاِرُب 

تِْســَعِمَئِة ِمْتــٍر َعــْن َســْطِح الَبْحــِر. قيــَل َعْنهــا: »اإِنَّهــا ِمــْن اأْحَســِن الِقــلاِع 

ــا اأْيضــاً:  ــي َوْصِفه ــَل ف ــا«.)١( َوقي ــاِع َواأْخَصِبه ــِب الِبق ــا، َواأْطَي َواأْمَنِعه

ْســلاِم  »ِهــَي الَقْلَعــُة الّتــي ُيْضــَرُب الَمَثــُل بَِحصانَِتهــا، َوَيْطَمِئــنُّ  اأْهــُل ال�إِ
فــي اإيــداِع اأْموالِِهــم َواأْهِلِهــم اإِلــى اأمانَِتهــا، َقــْد اأَطلَّــْت َعلــى  الَكواِكــِب 

ــِت  ــروِق نُصــول�ً، َواأْتَعَب ــَن الُب ــِة ُبروِجهــا ِم ــزول�ً، َوَجــرََّدْت َعلــى َمْنِطقَ  نُ
يــاَح  لّمــا َحلََّقــْت اإِلَْيهــا«.)٢( الرِّ

ِهــم  أْصلّيــوَن ُهــْم َعــَرٌب َكْنعانِّيــوَن، تُْســَتغاُث بِاأكُفِّ       اأْهلُهــا ال�

حائِــُف، ُعِرفــوا بِالَبــْذِل  ُســُحُب اللَّطائِــِف، َوبِِمْثــِل ِصفاتِهــم تُْرَقــُم الصَّ

ًة ِمــَن بيَئِتِهــُم  فــاِء، اأْطَلقــوا َعلــى ُمُدنِِهــم اأْســماًء ُمْســَتَمدَّ ــلاِح َوالصَّ َوالصَّ

؛ لِذلِــَك ُيقــاُل: اإِنَّ اأْصــَل َتْســِمَيِتها  الُجْغراِفيَّــِة، َوتُراثِِهــُم الَحضــاِريِّ

أنّهــا َقْيــٌد لِْلُمْنَعــِم َعليــِه، َوَقْيــٌد لِســاِكِنها فــي  َصَفــُت، وقيــَل: َصَفــُد؛ لِ�

َمْوِقِعهــا، َفِهــَي َتَقــُع َعلــى َجَبــٍل عــاٍل، ل� َيَتَمكَّــُن ســاِكُنها ِمــَن الَحَرَكــِة 

ــًة اأنَّ لَهــا َمْدَخــلاً واِحــداً.  فــي كُلِّ َوْقــٍت؛ َفَيْســَتِقرُّ ِفــي َمكانِــِه، خاصَّ

َوفــي الُمقابِــِل ِهــَي َقْيــٌد َوَتْصفيــٌد، َوَشــدُّ اأْغــلاٍل لِــُكلِّ َمــْن َخُبَثــْت 

نَْفُســُه، َفاأْفَســَد فيهــا.

أماناِت.       اإيداِع: ِحْفِظ ال�

     نُصول�ً: َجْمُع نَْصٍل، َوهَو 

ْهِم. ْمِح اأِو السَّ       َحديَدُة الرُّ
   

   اللَّطائِِف: َجْمُع لَطيَفٍة، 

قَُّة. ْفُق َوالرِّ    َوِهَي الرِّ

     تُْرَقُم: تُْكَتُب.

     

    َتْصفيٌد: َتْقييٌد.

    

أْعلاِق الَْخطيَرِة في ِذْكِر اأَمراِء الّشاِم َوالَْجزيَرِة.( ١) ِكتاُب ال�
ِكتاُب ُصْبِح ال�أْعشى.( ٢)

اأ أ ال�
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ــِح  ــِر َملاِم ــياَدتِها، وَتَغيُّ ــروِف ِس ِل ُظ ــدُّ ــَم َتَب ــِة، َرْغ ــِة الَقديَم ــطيَن التّاريخيَّ ــُدِن ِفَلْس ــْن ُم ــُد ِم ــدُّ َصَف       تَُع

أَدِب الَقديَمــِة، َوُوِجــَدْت فيهــا  ـْت حاِضــَرًة فــي كُُتــِب التّاريــِخ والُبْلــداِن والَحضــاراِت وال� ُعروَبِتهــا. َظلَـّ

ــِة  ــِة َوالَحضاريَّ داريَّ ــِة وال�إِ ــا الّدينيَّ ــِق َوَمكانَِته ــا الَعري ــُل لَِكيانِه ــرى تَُؤصِّ ــُم اأْخ ــُن، َوَمعالِ ــٌة َوَمداِف ــاٌت اأَثِريَّ َحْفِريّ

ْســلاِميَِّة. َففيهــا  ــِة ال�إِ ، َوَتِقــُف شــاِهداً َعلــى ُهِويَِّتهــا الَعربِيَّ الَمْرموَقــِة، َوَتْحَفــُظ لَهــا اْمِتداَدهــا الَعَربــيَّ التّاريخــيَّ

، َوُبــْرُج  ــْيِخ الُعْثمانـِـيِّ ــُع َبنــاِت َيْعقــوَب، َوزاِوَيــُة الشَّ أْحَمــِر اأِو الظّاِهــِر بيَبــْرَس، وجاِمــُع الّســْوِق، َوُمَجمَّ جاِمــُع ال�

ــُة، وَغْيُرهــا. ــاَعِة، والَقْلَع الّس

حابِــيِّ  ــماِل الِفَلْســطينيِّ فاتَِحــًة، بِِقيــاَدِة الصَّ ْســلاِميَِّة اإِلــى الشَّ ْســلاُم َمــَع ُوصــوِل الُجيــوِش ال�إِ      َدَخَلهــا ال�إِ

ــِة؛ اإِِذ احَتلَّهــا  ليبيَّ ُشــَرْحبيَل ْبــِن َحَســَنَة -َرضــَي هللاُ َعْنــُه-، لكــنَّ ُحضوَرهــا كاَن بــاِرزاً فــي َفْتــَرِة الُحــروِب الصَّ

فــاِع َعــِن الّســاِحِل الـّـذي َغــَزْوُه، اأمــاَم  ــْوا فيهــا ِحْصنــاً لِلدِّ ــٍة َواأْرَبعيــَن لِْلميــلاِد، َوَبَن ــٍف َوِمَئ ليبّيــوَن عــاَم األْ الصَّ

أيّوبــيُّ فــي َمْعَرَكــِة ِحطّيــَن عــاَم األْــٍف َوِمَئــٍة  أيّوبّييــَن. َوَبْعَدمــا انَْتَصــَر َصــلاُح الّديــِن ال� َهَجمــاِت اأَمــراِء ِدَمْشــَق ال�

وَســْبعَ ٍة وثمانيــَن لِْلميــلاِد، حاَصــَر َمديَنــَة َصَفــَد، وَهــَزَم الّصليبّييــَن، وَتولـّـى

الُمْسلموَن ِزماَم اأموِرها.

َرها، َفحاَزْت  َد َمبانَيها َوَعمَّ ليبّييَن بِِقياَدِة الظاِهِر بيَبْرَس، الّذي َجدَّ ًة اأْخرى ِمَن الصَّ       اأعاَدها الَمماليُك َمرَّ

ْلَطَنِة في بِلاِد الّشاِم، َوَحَلَقَة َبريٍد َمَع ِمْصَر، وَمْرَكزاً دينّياً  َمكانًَة َرفيَعًة في َعْهِدِهم، َوكانَْت اإِْحدى نِياباِت السَّ

ْن َحَكَمها الّشْيُخ ظاهُر الُعَمر، َوالوالي اأْحَمد باشا  ُمِهّماً، ثُمَّ َدَخَلْت في ُحْكِم الُعْثمانِّييَن فَ ْتَرًة طويَلًة، َوِممَّ

الَجّزاُر. َواْضُطرَّ نابِْليوُن اإِلى اْحِتلاِل َصَفَد، َقْبَل ُوصولِِه اإِلى َعكّا وُمحاَصَرتِها.

     ِزماَم: ق ياَدَة.

، َوَمــرَّْت بُِظــروٍف  أولــى، َوَقَعــْت َصَفــُد َتْحــَت َســيَطَرِة ال�ْحِتــلاِل الِبِريطانـِـيِّ        َواأْثنــاَء الَحــْرِب العالَِميَّــِة ال�

ــا  ــنِّ َهَجماتِه ــلاِد بَِش ــَن لِلمي ــٍة واأْرَبعي ــِعمَئٍة َوَثمانَِي ــٍف َوتِس ــاَم األْ ــُة ع ْهيونِيَّ ــاُت الصِّ ــَداأِت الِعصاب ــمَّ َب َئٍة، ثُ ــيِّ َس

ــْن اأْبنائِهــا، ــٍة ِم ــٍة َعنيَف ــَع ُمقاَوَم ــِة دوَن َهــواَدٍة،  َم الَوْحِشــيَِّة َعلــى الَمديَن

ِرَسِة، َفعاَثْت تِْلَك الِعصاباُت في الّذيَن حاَولوا َصدَّ ه ِذِه الَهْجَمِة الشَّ

الَمديَنِة َتْخريباً وَتْدميراً، َوَغَرَزْت اأنْياَب ِحْقِدها في َجَسِدها الطّاِهِر،

ــِل  ــَهُد َتْرحي ــُل، َفَمْش ــَرِب اإِلّ� الَقلي ــكّانِها الَع ــْن ُس ــَق ِم ــْم يَ ْب ــى لَ ــا، َحتّ ــاَدِة فيه ب ــلاِت ال�إِ ــَع َحْم ــَذْت اأْبَش َونَفَّ

ألَــِم َعلــى  ُمْعَظِمِهــم اأْدمــى الُقلــوَب، َوَتــَرَك فــي خاِصــَرِة الّشــْعِب الِفَلْســطينيِّ ُجْرحــاً ناِزفــاً، َيــروي ِحكاَيــَة ال�

     َهواَدٍة: ليٍن َوِرْفٍق. 

     عاَثْت: اأْفَسَد
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ــٍل. ــْكٍل كاِم ــلاِل بَِش ــًة للاْحِت ــَد ذلِــَك خاِضَع ــُة َبْع ــَح الَمديَن ــْن اأْبنائِهــا؛ لُِتْصِب ــْن نَجــا ِم لِســاِن َم

َمــِن وذاكــرِة  ــٌة فــي ذاكِ ــَرِة الزَّ ــٌة َحضاريّــٌة َعَربيَّ َمــِن، َتَظــلُّ لَِصَفــَد َعراَقــٌة وَمكانَ        َوَمْهمــا داَرْت َعَجَلــُة الزَّ

اأْبنائِهــا، الَّذيــَن َيْنُظــروَن اإِلَْيهــا عاِصَمــَة الَجليــِل الَجميَلــَة، َوَيْبقــى َهواُؤهــا 

ِشفاًء لُِكلِّ  ل�جٍئ َمْصدوٍر بِالُبْعِد َعْنها، َوللِه َدرُّ الُمَتَنّبي حيَن قاَل:           

  لَِك يا َمناِزُل في الُقلوِب َمناِزُل      اأْقَفْرِت اأنِْت َوُهنَّ ِمْنِك اأواِهُل

ماُن َفلا لَذيٌذ خالٌِص       ِمّما َيشـــوُب ول� ُسروٌر كاِمُل   َجَمَح الزَّ

           :

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:
حيَحِة، َوبـِ )ل�( اأماَم الِعباَرِة غيِر الّصحيَحِة فيما َياأتي: ١- نُجيُب بـِ )نَعم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

اأ- َتَقُع َمديَنُة َصَفَد في َشماِل ِفَلْسطيَن.        )    (

ٌة ِمْن َحضاَرتِِهْم َوبيَئِتِهُم الُجْغرافيَِّة.    )    ( ب-  َتْسمَيُة الُمُدِن ِعْنَد الَكْنعانّييَن ُمْسَتَمدَّ

ْهيونيَِّة َعلى َصَفَد عاَم ١9٤٠م.    )    ( ج- َبَداأِت الَهَجماُت الَوْحشيَُّة لِْلِعصاباِت الصِّ

ْن َحَكموا َصَفَد في َعْهِد الَمماليِك.     )    ( د- اأْحمد باشا الجّزار ِممَّ

( في َقْوِل الُمَتَنّبي: »اأْقَفْرِت اأنِْت َوُهنَّ ِمْنِك اأواِهُل« َيعوُد َعلى الُقلوِب.  )    ( ميُر)ُهنَّ هـ- الضَّ

٢- ِمْن اأْيَن َتْسَتِمدُّ َصَفُد ُخصوَبَتها َوَغزاَرَة َعطائِها؟

٣- َكْم َيْبلُُغ اْرتِفاُع َمديَنِة َصَفَد َعْن َسْطِح الَبْحِر؟

أْصلّيوَن؟ ٤- بَِم ُوِصَف اأْهُل َصَفَد ال�

ــاَم الَهَجمــاِت  ــَد اأم ــْن َصَف ــاِع َع ف ــي الدِّ ــٌح ف ــٌر واِض ــم اأَث ــَن كاَن لَُه ــِلميَن الَّذي ــاَدِة الُمْس ــَض الق ــُر َبْع ٥- نَْذكُ 

ــَن. ليبّيي ــِة لِلصَّ ِرَس الشَّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

، نَُبيُِّن ذلَِك. ٌة ِمْن بيَئِتها الجُ ْغراِفيَِّة َوَمْوروثِها الَحضاِريِّ ١- َتْسمَيُة َمديَنِة َصَفَد ُمْسَتَمدَّ

ُح ذلَِك. ٢- حاَزْت َصَفُد َمكانًَة َرفيَعًة اأيّاَم الظّاِهر بيبرس، نَُوضِّ

َمْصدوٍر: َمريٍض في َصْدِرِه.
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أيّاَم، لِكنَّ اْرتِباَط الِفَلْسطينيِّ بِها ما زاَل حاِضراً، نَُدلُِّل  ٣- َتَغيََّرِت الَملاِمُح الَعَربِيَُّة لَِمديَنِة َصَفَد هِذِه ال�

  . َعلى هذا ال�رتباِط بِِعباراٍت ِمَن النَّصِّ

ُح َدل�لََة كُلِّ ِعباَرٍة ِمّما َياأْتي: ٤- نَُوضِّ

ياَح لّما َحلََّقْت اإِلَْيها. - اأْتَعَبِت الرِّ

ِهم ُسُحُب اللَّطائِِف. - تُْسَتغاُث بِاأكُفِّ

َيْبقى َهواُؤها ِشفاًء لُِكلِّ ل�جٍئ َمْصُدوٍر بِالُبْعِد َعْنها. -

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٥- نَُوضِّ

تاِء.- ١ ماِء في الشِّ َتْصفو لَِجمالِها َفْوَق ُذرا تِلالِها الشامخِة، الَّتي تُعانُِق َقْوَس السَّ

اأَطلَّْت َعلى الَكواِكِب نُزول�ً، َوَجرََّدْت َعلى َمْنِطَقِة ُبروِجها ِمَن الُبروِق نُصول�ً.- ٢

ــِم - ٣ ألَ ــَة ال� ــْعِب الِفَلْســطينيِّ ُجْرحــاً ناِزفــاً، َيــروي ِحكاَي ــَرَك َمْشــَهُد الرَّحيــِل فــي خاِصــَرِة الشَّ َت

َعلــى لِســاِن َمــْن نَجــا ِمــْن اأْبنائِهــا.

ْهيونِيَُّة اأنْياَب ِحْقِدها في َجَسِدها الطّاِهِر.- ٤ َغَرَزِت الِعصاباُت الصِّ

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:  -١

ْعُب اإِلى َمْن َيَتَولّى ِزماَم اأْمِرِه.  اأ-   •  َيْحتاُج الشَّ

 • اأْفَلَت الّسائُِق ِزماَم َسّياَرتِِه َبْعَد ال�ْطِمْئناِن لَِتَوقُِّفها التّامِّ. 

 • َشدَّ الّلاِعُب ِزماَم ِحذائِِه َقْبَل النُّزوِل اإِلى الُمباراِة.

ب-   • لَِك يا َمناِزُل في الُقلوِب َمناِزُل      اأْقَفْرِت اأنِْت َوُهنَّ ِمْنِك اأواِهُل                   )الُمَتَنبي(

    • قاَل َتعالى: زبەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئرب                           )٣9: يس(

َمِن، دوَن َهواَدٍة(. آتَيَة في سياقاٍت َجديَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا: )َتْهفو لَها النَّْفُس، َعَجَلُة الزَّ ٢- نَُوظُِّف التَّراكيَب ال�



٢٧

َتْناأى: َتْبُعُد.

موَهنا: َضعيفا.

: ُمَؤثُِّر. َشِجيُّ

َوهى: َضُعَف. 

َحَســُن  طائِــٌر  الَعْنَدليــُب: 
ــْوِت.  الصَّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

َة عــاَم ١9٢٧م، َعِمــَل فــي التَّْدريــِس، َوفــي  ، ُولـِـَد فــي َغــزَّ        هــارون هاشــم رشــيد شــاِعٌر ِفَلْســطينيٌّ

ــِة. َصــَدَر لَــُه قُراَبــُة  ــِة ِفَلْســطيَن فــي الجاِمَعــِة الَعَربِيَّ ــِة، ثُــمَّ َعِمــَل فــي ُمَمثِِّليَّ اإِذاَعــِة َصــْوِت الَعــَرِب الِمْصِريَّ

ــْوِك. حــاَز اأْوِســَمًة َوَجوائِــَز، َواأْطِلَقــْت َعَلْيــِه َتْســمياٌت  ِعْشــريَن ديوانــاً ِمْنهــا: َمــَع الُغَربــاِء، َوَعصافيــُر الشَّ

ــْعِب  ــَر فــي َقصيَدتـِـِه َعــْن َماأْســاِة الشَّ ُمْخَتِلَفــٌة، ِمْنهــا: شــاِعُر النَّْكَبــِة، َوشــاِعُر الَعــْوَدِة، َوشــاِعُر  الثَّــوْ َرِة. َعبَّ

ــهداِء، َوَوَصــَف َعذابــاِت الُمْعَتَقليــَن َوَمشــاِعَر ال  �ْغِتــراِب َعــْن  الِفَلْســطينيِّ الُمْقَتَلــِع ِمــْن اأْرِضــِه، َوَتَغنـّـى بِالشُّ

الَوَطــِن، وقــد َغَنــْت َفْيــروُز هــِذِه الَقصيــَدَة.

 َسَنْرِجُع َيْومًا

َسَنْرِجُع َيْومًا

الُْمنــى داِفئــاِت  فــي  َونَْغــَرُق  نــا حَ يِّ اإِلــى  َيْومــاً  َســَنْرِجُع 
َبْيَننــا مــا  ـَــسافاُت  الم َوَتْنــاأى  مــاْن الزَّ َيُمــرُّ  َمْهمــا  َســَنْرِجُع 
موَهنــا َعْوَدتِنــا  َدْرِب  َعلــى  َتْرَتــِم َول�  َمْهــلاً  َقْلــُب،  َفيــا 
ُهنــا َونَْحــُن  الطُّيــوِر  ُرفــوُف  َتعــوْد اأْن  َغــداً  َعَلْينــا  َيِعــزُّ 
َعْهِدنــا َعلــى  َوَتْصحــو  َتنــاُم  تِــلاْل التِّــلاِل  ِعْنــَد  ُهنالِــَك 
الِغنــا َشــِجيُّ  انِْتظــاٍر،  ُهــدوُء  اأيّاُمُهــْم الُحــبُّ  ُهــُم  َونــاٌس 
َعلــى كُلِّ مــاٍء َوهــى َفانَْحنــى ــا ــِن َصْفصافُه ُربــوٌع َمــدى الَعْي
الَهنــا َوَصْفــَو  الُهــدوِء  َعبيــَر  ـِه ِظلِـّ فــي  َهْيــراُت  الزُّ َتُعــبُّ 
ُمْنَحنــى َعلــى  الَْتَقْينــا  َغــداَة  الَعْنَدليــْب َخبََّرنــي  َســَنْرِجُع، 
بِاأْشــعاِرنا َتعيــُش  ُهنــاَك  َتــَزْل لَّمــا  الَبلابِــَل  بِــاأنَّ 
لَنــا َمــكاٌن  الَحنيــِن  َونــاِس  الَحنيــْن تِــلاِل  َبْيــَن  زاَل  َومــا 
بِنــا َهّيــا  َســَنْرِجُع،  َتعالَــْوا،  َدْتنا ِريــاْح! َفيــا َقْلــُب، َكــْم َشــرَّ
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الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

اإِلى اأْيَن َسَيْرِجُع الّشاِعُر َوِرفاقُُه َيْوماً؟- ١

بِماذا َخبََّر الَعْنَدليُب الّشاِعَر ِعْنَدما الَْتَقيا َعلى الُمْنَحنى؟- ٢

َمِن َوُبْعِد الَمسافاِت، َظلَّ الّشاِعُر َيِحنُّ اإِلى اأموٍر اأوَرَدها في الَقصيَدِة هناك، نَْذكُُرها.- ٣ َرْغَم ُمروِر الزَّ

َيْبني الّشاِعُر ِحواراً َبْيَنُه َوَبْيَن َقْلِبِه، بِماذا اأْخَبَرُه؟ - ٤

ُدها في الَقصيَدِة.- ٥ عاَدَة في ُربوِع َوَطِنِه، نَُحدِّ ُهناَك ِعباراٌت َدالٌَّة َعلى اأنَّ الّشاِعَر َيِجُد السَّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ُح ذلَِك.- ١ ناجى الّشاِعُر الطّيوَر َوالطَّبيَعَة لَِبثِّ اأْشواِقِه لَِوَطِنِه َوَحنيِنِه اإِلَْيِه، نَُوضِّ

ما َدل�لَُة اْسِتْخداِم الّشاِعِر لَْفَظَة )َسَنْرِجُع( بَِضميِر الَجْمِع؟- ٢

ُنُه.- ٣ َم الّشاِعُر َوْصفاً َجميلاً لُِربوِع َوَطِنِه في الَقصيَدِة، نَُبيِّ َقدَّ

َتفيُض الَقصيَدُة بُِمْفَرداِت الَحنيِن َواأَمِل الَعْوَدِة، نَْسَتْخِرُج َبْعضاً ِمْنها. - ٤

آتَيْيِن:- ٥ ُح َجماَل التَّْصويِر في الَْبيَتْيِن ال� نَُوضِّ

   َسَنْرِجُع َيْومـــاً اإِلى َحيِّنــا           َونَْغَرُق في داِفئاِت الُْمَنى

   ُهنالَِك ِعْنَد التِّلاِل تِلاْل           َتناُم َوَتْصحو على َعْهِدنا

ُح ما اأضاَفْتُه هِذِه الَكِلماُت ِمْن َدل�ل�ٍت َمكانيٍَّة اإِلى - ٦ اْسَتْخَدَم الّشاِعُر )ُهنا، َوُهناَك، َوُهنالَِك(، نَُوضِّ

الَقصيَدِة.

: َمْشروٌع َتْعليميٌّ

ــُن       نََتعــاَوُن فــي اإِْعــداِد َمْشــروٍع َعــْن َمديَنــِة َصَفــَد، اأْو اأيِّ َمديَنــٍة ِفَلْســطيِنيٍَّة اأْخرى-َوَرقّيــاً اأْو اإِلْكترونّيــاً- َيَتَضمَّ

أْن َيكــوَن ِرســالًَة  ــُح لِ� ــْت فــي َوْصِفهــا، َواإِْظهــاِر َمكانَِتهــا، َيْصلُ ــًة قيَل ــاراٍت َجميَل ــا، َوَمقاِطــَع، َوِعب ُصــَوراً لَه

لِْلعالـَـِم الُحــرِّ. 
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الَقواِعــــُد

الَمْفعوُل فيِه )الظَّْرف(

اأ - َسَنْرِجُع َيْوماً اإِلى َحيِّنا      َونَْغَرُق في داِفئاِت الُْمنىَنْقَراأ:

   َيِعزُّ َعَلْينا غداً اأْن َتعوْد       ُرفوُف الطُّيوِر ونَْحُن ُهنا

ب- َتْهفو لها النَّْفُس ِمْن َبعيٍد، وَتطيُب لُِرْؤَيِتها، َوَتْصفو لَِجمالِها، َفْوَق ُذرا ُمْرَتَفعاتِها الّشاِمَخِة، 

ماِء ِشتاًء. َتاأُْخُذ ِمَن الَجْرَمِق َغْرباً، َوِمْن َكْنعاَن َشمال�ً، ِرْفَعَة الَمْوِقِع. الَّتي تُعانُِق َقْوَس السَّ

ج- اْضُطــرَّ ناُبْليــوُن اإِلــى اْحِتــلاِل َصَفــَد، َقْبــَل ُوصولِــِه اإِلــى َعــكّا وُمحاَصَرتِهــا... َواأْثنــاَء الَحــْرِب 

. ــلاِل الِبِريطانِــيِّ أولــى، َوَقَعــْت َصَفــُد َتْحــَت َســيَطَرِة ال�ْحِت ــِة ال� العالَِميَّ

ــؤاِل اأْحيانــاً َعــْن َمْوضــوِع اللِّقــاِء، اأْو َمْضمونـِـِه اأْن نَْســاأَل َعــْن َنَتاأمَُّل:         َيَتبــاَدُر اإِلَْينــا ُمباَشــَرًة َقْبــَل السُّ

ُد َزمانَــُه َوَمكانَــُه. ْيــِن، ُهمــا: َمتــى اللِّقــاُء؟ َواأْيــَن َســُيْعَقُد؟ اأْي نَُحــدِّ اأْمرْيــِن ُمِهمَّ

أْمِثَلــِة، َوِضْمــَن الُمخطِّــِط الّســابِِق نَْســَتطيُع التَّْمييــَز َبْيــَن  نَــِة فــي ال�       َوِعْنــَد َتْصنيــِف الَكِلمــاِت الُمَلوَّ

مــاِن، َونَســاأُل َعْنــُه بـــِ )َمتــى(، فــي الشــكل )اأ( )َيْومــاً، غــداً، شــتاًء، َقْبــَل، اأْثنــاَء(،  مــا َيــُدلُّ َعلــى الزَّ

َومــا َيــُدلُّ َعلــى الَمــكاِن، َونَســاأُل َعْنــُه بـِــ )اأْيــَن(، فــي الشــكل )ب( )َفــْوَق، َغْربــاً، َتْحــَت، َشــمال�ً(.

     َونَِجُدها َجميَعها َتْحِمُل َدل�لََة الظَّْرِف اأِو الِوعاِء الّذي اْحَتوى ُحصوَل الِفْعِل، َفما جاَء في 

َمَن الّذي َحَدَث فيِه الِفْعُل؛ لِذا تَُسّمى كُلُّ َكِلَمٍة ِمْنها َظْرَف َزماٍن. اأّما  الَمْجموَعِة )اأ(، ُيَبيُِّن الزَّ

في الَمْجموَعِة )ب(، َفالَكِلماُت َبيََّنِت الَمكاَن الّذي َحَدَث فيِه الِفْعُل؛ لِذا ُيَسّمى كُلٌّ ِمْنها َظْرَف 

َظْرُف
 الَمكاِن

َفْوَق

ًَغْرباً َشمال�

َتْحَت

َيْوماً

اأْثناَءغداً

 شتاًء َقْبَل

َظْرُف
الزَّماِن

الشكل )ب(الشكل )اأ(
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َنْت َكِلَمُة )َيْوماً( َمْعنى َحْرِف الَجرِّ  َمكاٍن. َوُجْمَلُة )َسَنْرِجُع َيْوماً(، بَِمْعنى َسَنْرِجُع في َيوٍم، َفَتَضمَّ

)في(؛ لِذا َيجوُز اأْن ُيْسَبَق الظَّْرُف بَِحْرِف الَجرِّ، َوِعْنَدها ُيْعَرُب اْسماً َمْجروراً، اأّما َكِلَمُة )َيْوماً( 

الَمْنصوَبُة، َفُتْعَرُب: َظْرَف َزماٍن َمْنصوباً، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة. َوفي )َفْوَق ُذرا ُمْرَتَفعاتِها(، تُْعَرُب 

َكِلَمُة َفْوَق: َظْرَف َمكاٍن َمْنصوباً، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظاِهَرُة.

نًَة بَِتْنويِن الَفْتِح. لِكنَّها          َوالظُّروُف )َيْوماً، غداً، شتاًء، َغْرباً، َشمال�ً( جاَءْت َغْيَر ُمضاَفٍة، َفكانَْت ُمَنوَّ

ُن، َوَتْبقى َمْنصوَبًة، مثَل: )َفْوَق ُذرا، َقْبَل ُوصولِِه، اأْثناَء الَحْرِب، َتْحَت َسيَطَرِة(. اإِذا اأضيَفْت ل� تَُنوَّ

َنْسَتْنِتُج:

نــاً َمْعنــى َحــْرِف - ١ الَمْفعــوُل فيــِه: اْســٌم َمْنصــوٌب، َيــُدلُّ َعلــى َزمــاِن ُحــدوِث الِفْعــِل اأْو َمكانـِـِه، ُمَتَضمِّ

الَجــرِّ )في(.

ُيْقَسُم الَمْفعوُل فيِه اإِلى: َظْرِف َزماٍن، َوَظْرِف َمكاٍن.- ٢

ماُء بِالُغيوِم َقْبَل نُزوِل الَمَطِر.   - َتَتَلبَُّد السَّ

  - َتَتَمْلَمُل الزُّهوُر َتْحَت ُحَبْيباِت النَّدى.

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

آتَِي، ثُمَّ نُجيُب َعّما َيليِه: نَْقَراأ النَّصَّ ال�

نْســاُن؟ َفالَْتَفــَت نَْحــَو  آَن، اأيُّهــا ال�إِ ــِم الُمْســَتْغِرِق: َكــِم الّســاَعُة ال� ــُه بَِنْغَمــٍة اأْشــَبَه بَِنْغَمــِة الحالِ ــاَل لَ        َق

ــْوِت، َوقــاَل لَــُه َقْبــَل اأْن ُيجيــَب: َمــْن اأنْــَت؟ قــاَل: اأنــا َرُجــٌل اأعيــُش َفــْوَق َكْوَكــِب الَقَمــِر، َوَســَقْطُت ِمْنــُه  الصَّ

ــقوِط اأْذَهَلْتنــي َعــْن  ْدَمــَة ِعْنــَد السُّ أنَّ الصَّ ُمْنــُذ َزَمــٍن ل� اأْعَلــُم ِمْقــداَرُه، َهــْل ُهــَو َيــْوٌم، اأْو عــاٌم، اأْو اأْعــواٌم؛ لِ�

أْرِض، اأْم فــي َكْوَكــٍب اآَخــَر  نَْفســي، َفَلــْم اأِفــْق اإِلّ� الّســاَعَة، َول� اأْعَلــُم حيَنهــا َهــْل َســَقْطُت فــي َكْوَكــِب ال�

َغْيــِرِه، َفُقــْل لــي اأْيــَن اأنــا، َوفــي اأيِّ عــاٍم، َوفــي اأيِّ َيــْوٍم، َوفــي اأيِّ ســاَعٍة؟                          )الَمْنَفلوطــي(

أْرِض؟- ١  َعمَّ َساأَل الرَُّجُل الَّذي َسَقَط اإِلى ال�



3١

نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ الَمْفعوَل فيِه، ثُمَّ نَُصنُِّفُه في َجْدَوٍل اإِلى َظْرِف َزماٍن، َوَظْرِف َمكاٍن.- ٢

َظْرُف الَمكاِنَظْرُف الزّماِن

٣ -. نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط في النَّصِّ

التَّْدريُب الثّاني: 

ماِن اأِو الَمكاِن الُمناِسَب في الَفراغاِت: نََضُع َظْرَف الزَّ

)َتْحَت، َمساء، َيْوماً، َبْعَد، نَهاراً، ِعْنَد، لَْيلاً، َطواَل(

ــا بِهــا .......، َوَجَلْســنا  ــَرٍة، َفَنَزلْن ــَرٍة َصغي ــى َجزي ــا اإِل ــراً َوَصْلن ــًة، َواأخي ــا الَمْرَكــُب ....... َولَْيَل        ســاَر بِن

....... َشــَجَرٍة َكبيــَرٍة، َو....... اأْن َرتَّْبنــا اأْمِتَعَتنــا، َواْســَتَرْحنا َقليــلاً، َتَســلَّْقنا َصْخــَرًة ُمْرَتِفَعــًة، َونِْمنــا ....... 

ْخــَرِة، َوِســْرنا فــي الَجزيــَرِة نَْبَحــُث َعــْن َشــْيٍء  اللَّْيــِل َفْوَقهــا، َخْوفــاً ِمــَن الُوحــوِش. َو........ الَفْجــِر نََزلْنــا َعــِن الصَّ

نَاأْكُلـُـُه. َوَقــْد اأْمَضْينــا فــي تِْلــَك الَجزيــَرِة َســْبَعَة اأيـّـاٍم، كُنـّـا نَطــوُف فيهــا ....... َونَنــاُم ........ 

التَّْدريُب الثّالُِث: 

نُجيُب َوْفَق الَمْطلوِب التّابِِع لُِكلِّ ُجْمَلٍة ِمّما ياأتي:

انَْطَلَقِت الحاِفَلُة اإِلى الُقْدِس َصباَح الُجُمَعِة. )نَْحِذُف الُمضاَف اإِليِه في الُجْمَلِة(- ١

تاِء.  )نَْجَعُل ال�ْسَم الَمْجروَر َظْرفاً(- ٢ أفاعي في الشِّ َتْخَتِبُئ ال�

َسَرْيَت ِمْن َحَرٍم لَْيلاً اإِلى َحَرٍم        َكما َسرى الَبْدُر في داٍج ِمَن الظَُّلِم                   )البوصيرّي(- ٣

       )نُْعِرُب ما َتْحَتُه خطٌّ في الَبْيِت(
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ْيِء، الَّتي ل� َيْخُرُج  ناِت الَمْعَنويَِّة الَّتي َتْعني اْستيفاَء اأقساِم الشَّ  نََتَذكَُّر اأنَّ التَّْقسيَم ِمَن الُمَحسِّ

َعْنها غالِباً.

نَْشَرُح التّْقسيَم في كُلٍّ ِمّما َياأْتي، ُمَبّينيَن نَْوَعُه:

ل�َحْظــُت زائـِـري الُقــْدِس فــي َرَمضــاَن، َبْيــَن داِخــٍل اإِلَْيهــا، اأْو خــاِرٍج ِمْنهــا، اأْو ُمْعَتِكــٍف - 

فيهــا، َفــكاَن الَمْشــَهُد َيْبَعــُث الَحيــاَة فــي الَمديَنــِة. 

أْطفــاُل فــي العيــِد ِحكاَيــٌة، ُهنــاَك َمــْن َيْلَعبــوَن ل�هيــَن بِاألْعابِِهــم، َوِمْنُهــم َمــْن َســَبقوا -  ال�

ــي  ــاَء ف ــروا الَبق ــروَن اآَث ــِد، َواآَخ ــوَن بِالعي ــم ُيَهنِّئ ــَف اآبائِِه ــداً، َيســيروَن َخْل ــم ُرْش اأْعماَرُه

ــًة َتْحِبُســها ماآقيِهــم.  ــم، ُيْخفــوَن َدْمَع ُبيوتِِه

َتَرَكــِت النَّْكَبــُة النـّـاَس َبْيــَن صاِمــٍد فــي اأْرِضــِه، َيْحَتِســُب َوَيْصِبــُر، وُمْغَتــِرٍب َعــْن َوَطِنــِه - 

ــُزِل ِعْنــَد َمليــٍك  ِم النُّ َيعيــُش َمــراَرَة اللُّجــوِء، َواأســيٍر َجَعــَل ِزنْزانََتــُه عالََمــُه، َوَشــهيٍد ُمَكــرَّ

ُمْقَتــِدٍر.   

ثُُهــم قائِــلاً: »يــا اأميــَر الُمْؤِمنيــَن، -  ــِد الَعزيــِز، َفَوَقــَف ُمَتَحدِّ ــٌد اإِلــى ُعَمــَر بــِن َعْب ــِدَم َوْف َق

ــْحَم، َوَســَنٌة اأَكَلــِت اللَّْحــَم، َوَســَنٌة َدقَّــِت الَعْظــَم. َوفــي  اأصاَبْتنــا ِســنوَن: َســَنٌة اأذاَبــِت الشَّ

قوهــا َعلــى  ــِه َفَفرِّ ــْت لل ــا، َواإِْن كانَ ــا ل� َتْمَنعون ــْت لَن ــاإِْن كانَ ــواٍل: َف اأْيديُكــم فُضــوُل اأْم

ــُم الَبديِع/عبــد العزيــز عتيــق( قــوا.«                                                                                               )ِعْل ــْت لَُكــم َفَتَصدَّ ِعبــاِدِه، َواإِْن كانَ

الَبلاَغُة

َتْطبيٌق َعلى التَّْقسيِم

َنْقَراأ:
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ْملاُء ال�إِ

)ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُمَعلِِّم(َتْطبيٌق َعلى َهْمَزِة الَوْصِل

 ال�ْسِتْدعاُءالتَّْعبيُر:

. نَْكُتُب اْسِتْدعاًء َمْوضوُعُه َطَلُب ال�نِْضماِم اإِلى نادي الُفروسيَِّة الِفَلسطينيِّ  

، اأْو َمْوسوَعِة )بِلاُدنا ِفَلْسطيُن( لُِمْصَطفى نشاط نَْقَراأ في ِكتاِب )َكْي ل� نَْنسى( لَِوليِد الخالِِديِّ

َرٍة، َمَع َتْدويِن َمْعلوماٍت كاِفَيٍة  بّاِغ، َونَْسَتْخِرُج ِمْنُهما اأْسماَء َخْمَسِة قًُرى ُمَهجَّ ُمراٍد الدَّ

َعْن كُلِّ َقْرَيٍة.
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ْقَمَنِة َفضاءاُت التِّْكنولوجيا َوالرَّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــُم  ــِة، وَتَتَحكَّ ــًة بِالَتْطبيقــاِت الحاســوبيَِّة الُمْذِهَل ــًة، ُمْزَدِحَم ــْوَرًة تِْكنولوجيَّ ــْوَم َث ــُم الَي ــَهُد العالَ         َيْش

قيَقــُة، الَّتــي َتْنُقلُنــا َمَعهــا َعْبــَر َفضاءاتِهــا الواِســَعِة، الحاِضــَرِة  ْقِميَّــُة )الديجتالّيــُة( الدَّ فيهــا النُُّظــُم الرَّ

يجابيَّــِة فــي َمجــال�ِت َحياتِنــا َجميِعهــا. َوالَمقالَــُة تُْظِهــُر َمْفهــوَم  بُِوضــوٍح بِاإِْمكاناتِهــا َوتِْقِنّياتِهــا َواآثاِرهــا ال�إِ

ــُم فــي ال�تِّصــال�ِت،  ــَل اإِليــِه العالَ ْقمــيِّ الَّــذي َتَوصَّ ِر التِّْكنولوجــيِّ الرَّ ْقَمَنــِة َوَمجال�تِهــا، َوَحْجــَم التََّطــوُّ الرَّ

، َوَغْيِرهــا. َومــا فــي ذلـِـَك ِمــْن َتَحــدٍّ َكبيــٍر،  ناعــاِت، َوالتَّْعليــِم، َوالطِّــبِّ َوالَمْعلومــاِت، َوال�ْقِتصــاِد، َوالصِّ

ــلاِك َمهــاراِت َتْوظيــِف  ِم الِعْلمــيِّ الهائِــِل، بِاْمِت ــِة هــذا التََّقــدُّ َيْدَفُعنــا لْلَبْحــِث الُمْســَتِمرِّ َعــْن ُســُبِل ُمواَكَب

ــِل.  ــا الفاِع التِّْكنولوجي

3الَوْحَدُة
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ْقَمَنِة َفضاءاُت التِّْكنولوجيا َوالرَّ

ــْطٍح َحضــاِريٍّ تِْكنولوجــيٍّ ســاِخٍن،  ــى َس ــْوَم َعل ــُم الَي ــاَت العالَ       ب

ــًة ُمَتوالَِيــًة، َتْجَعلُــُه  ــًة َرْقِميَّ ــًة حاســوبِيًَّة اإِلِْكترونِيَّ َيعيــُش َفْوَقــُه َقَفــزاٍت تِْقِنيَّ

َدٍة،  ــُز طاقاتـِـِه، َوَيْدَفُعهــا نَْحــَو التَّْنِمَيــِة َوالتَّْطويــِر فــي َمجــال�ٍت ُمَتَعــدِّ ُيَحفِّ

فريق التّاأليف

الطَّْفَرُة: الَقْفَزُة، اأِو النَّْقَلُة 
النَّْوِعيَُّة.

ُمَتوالَِيًة: متتابعة

، اأْو َغْيِرهــا.  ناَعــِة، اأِو التَّْعليــِم، اأِو الطِّــبِّ َســواٌء فــي ال�تِّصــال�ِت، اأِو الَمْعلومــاِت، اأِو ال�ْقتِ صــاِد، اأِو الصِّ

ِم  ــدُّ ــاُس َتَق ــاِق، فِمْقي آف ــِع ال� ــٍم شاِس ــِة ُحلُ ــى لُجَّ ــَل اإِل ــْن َدَخ ــْوَم َكَم ــا الَي ــي َفضــاءاِت التِّْكنولوجي ــُق ف َوالُمَحلِّ

ْقمــيِّ الُمَتســاِرِع، َوبُِقْدَرتِهــا َعلــى  َوِل َوُرقيِّهــا ُمْرَتِبــٌط بَِمــدى ُمجاراتِهــا لِهــذا التََّدفُّــِق الِعْلِمــيِّ التِّْكنولوجــيِّ الرَّ الــدُّ

ــِم بُِمْعَطياتِــِه َوَتْوظيِفــِه فــي الَحيــاِة. التََّحكُّ

ــِتْخداِم  ــا الَمْعلومــاِت َوال�تِّصــال�ِت، َواْس ــِف تِْكنولوجي ــَبِة، َعلــى َتْوظي ــِة اأِو الَحْوَس ْقَمَن ــُح الرَّ ــَق ُمْصَطَل         َواأْطِل

ُد التَّْعريــُف  ْقِميَّــِة الَحديَثــِة فــي َمجــال�ِت الَحيــاِة الُمْخَتِلَفــِة. َوُربَّمــا َيَتَحــدَّ َوســائِِلها َوتِْقنّياتِهــا الحاســوبيَِّة، َواأْجِهَزتِهــا الرَّ

ــياِق الَّــذي ُيْســَتْخَدُم فيــِه، َفُعــرَِّف فــي َمجــاِل ُمعالََجــِة الَمْعلومــاِت، اأنَّــُه َتْحويــُل َمصــاِدِر الَمْعلومــاِت  اأْكَثــَر َوْفقــاً لِلسِّ

ُل َتْنظيَمهــا، َوِحْفَظهــا، َوالتَّعاُمــَل َمَعهــا،  ، ُيَســهِّ ــٍة اإِلــى َشــْكٍل َرْقمــيٍّ ِمــْن كُُتــٍب، َوَمجــّلاٍت، َومــوادَّ َســْمِعيٍَّة اأْو َمْرئِيَّ

ــَبَكِة العالَِميَّــِة، َوَقــْد  ُع فــي الُوصــوِل اإِلَْيهــا، َوَتْرَجَمِتهــا، َوَتداُولِهــا َوِقراَءتِهــا، َعْبــَر ُمَحــرِّكاِت الَبْحــِث َعلــى الشَّ َوُيَســرِّ

ــِف  ــاِدَرِة، الَّتــي َتكــوُن ُعْرَضــًة لِلتََّل ــِب النّ ــَن الَمْخطوطــاِت َوالُكُت ــِة ِم أْصِليَّ ــَة النَُّســِخ ال� ــُة ِحماَي ــْت هــِذِه التِّْقِنيَّ َضِمَن

ــِة َوالَوثائِــِق الَقديَمــِة؛ لِِحْفِظهــا، َوَجْعِلهــا فــي  أْعمــاِل الَفنِّيَّ ــِة ال� ــُة اإِلــى َرْقَمَن يــاِع، َفَتَنبََّهــِت الَمتاِحــُف العالَِميَّ اأِو الضَّ

ُمَتنــاَوِل الَجميــِع.

ــَبكاِت َوالَبْرَمجّيــاِت  ــُة َواأنِْظَمــُة الشَّ ْقِميَّ      َوَقــْد اأْحَدَثــْت هــِذِه الطَّْفــَرُة الرَّ

ــُر انِْفتاحــاً  نْســاُن اأْكَث ــي َمجــاِل ال�تِّصــال�ِت َوَوســائِِلها؛ َفال�إِ ــًة ف ــًة نَْوِعيَّ نَْقَل

َعلــى العالَــِم، َولَــُه اأْن َيِصــَل اإِلــى اأْبَعــِد نُْقَطــٍة فيــِه، َوَيَتَعــرََّف اإ  ِلــى اأيِّ 

ــِه الَمْحمــوِل  ــَتعيناً بِهاتِِف ــَق، ُمْس ــلا َعوائِ ــِه ُمْنداحــاً بِ ــاً اإِلَْي ث ــْخٍص، ُمَتَحدِّ َش

ــَة  َفحــاِت اإِْطلالَ ــِة َوالصَّ لْكترونِيَّ ــُه،  َوُيِطــلَّ َعلــى الَمواِقــِع ال�إِ الَّــذي ل� ُيفاِرقُ

طائـِـٍر َمــرَّ بُِســْرَعٍة خاِطَفــٍة ُمْسَتْشــِرفاً صــوَرَة العالَــِم َواأْخبــاَرُه فــي لََحظــاٍت. 

ُمْنداحاً: ُمْسَتْرَسلاً. 

ُمْسَتْشِرفاً: ُمَتَطلِّعاً. 
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ــاِء  ــي بِن ــْت اأساســاً ف ــخ(، اأْضَح ــر، واإنســتغرام، ...اإل ــيِّ )الفيســبوك، والتويت ــِل ال�ْجِتماع ــَبكاُت التَّواُص       َوَش

ــى  ــَد ال�نِْضمــاِم اإِل أْحــداِث، َوِعْن ــَع ال� ــاِس َوَتفاُعِلِهــم َم الَعلاقــاِت َوَتْمكيِنهــا اأْو َفَشــِلها، َوالَكْشــِف َعــْن َمشــاِعِر النّ

ــعوِريَِّة، الَّتــي َتاأُْخــُذ  ْعجابــاِت، َوالرَّســائِِل، َوالَتْعليقــاِت، َوالتَّعابيــِر الشُّ واِحــٍد ِمــْن َمواِقِعهــا، َيْبــَداأ َســْيٌل جــاِرٌف ِمــَن ال�إِ

. َوبُِمعاَيَنــِة هاتـِـٍف َذكــيٍّ َمْحمــوٍل واِحــٍد َيْحــوي َبْرَمجّيــاٍت َوتِْقِنّيــاٍت  ُمْشــَتِرَكها اإِلــى عالَِمهــا الَحقيقــيِّ اأِو ال�ْفِتراضــيِّ

ــى َمْعلومــاٍت َوَبيانــاٍت َكثيــَرًة ِجــّداً. اأْو َشــريَحٍة َصغيــَرٍة ل� َتَتَخطـّـى اأْبعاُدهــا ِمليِمتــراٍت َقليَلــًة،  َدقيَقــًة، َوُيْرِســُل َوَيَتَلقَّ

ٍر، َفِعَوضــاً  لَهــا َمســاحاُت َتْخزيــٍن هائَِلــٌة، نـُـْدِرُك َحْجــَم مــا َوَصَلــْت اإِلَْيــِه َوســائُِل ال�تِّصــال�ِت َوالَمْعلومــاِت ِمــْن َتَطــوُّ

أْقمــاِر  ــْلِكيَِّة َوالّلاِســْلِكيَِّة َوال�أســاليِب التَّْقليِديَّــِة الَّتــي شــاَخْت ِدعاماتُهــا، اأْصَبــَح ال�ْعِتمــاُد َعلــى ال� ــَبكاِت السِّ َعــِن الشَّ

لِْكترونِيَّــِة. ــحاباِت ال�إِ ناِعيَّــِة َوالسَّ الصِّ

ِكيَِّة  ــٍة تِْقِنيَّــٍة َعميَقــٍة، َتَتَخطـّـى اأْحيانــاً ُحــدوَد اأْحلاِمنــا، َوظهوَر الُمــُدِن الذَّ      َولََعــلَّ مــا َيْشــَهُدُه العالَــُم ِمــْن َثــْوَرٍة َرْقِميَّ

َرٍة،  ــٍة ُمَتَطــوِّ ــداُر بَِشــكٍل كاِمــٍل َعــْن َطريــِق اأنِْظَمــِة اتِّصــال�ٍت تِْكنولوِجيَّ الَّتــي تُ

ْقِميَّــِة، َوَبْحِثهــا  َخْيــُر شــاِهٍد َعلــى اْفِتتــاِن الَبَشــِريَِّة بِالتِّْكنولوجيــا َواأنِْظَمِتهــا الرَّ

نْساِن َوَرفاِهَيِتِه.  ؤوِب َعْن ُسُبِل َتْوظيِفها في َتْحقيِق َسعاَدِة ال�إِ الدَّ

     َوِمــْن َملاِمِحهــا، اأنَّهــا َتْعَتِمــُد تِْكنولوجيــا الَمْعلومــاِت َوال�تِّصــال�ِت َوالتِّْقِنّيــاِت 

الَحديَثــِة فــي بِْنَيِتهــا التَّْحِتيَّــِة، َوالَخَدمــاِت الَّتــي تَُوفُِّرهــا لُِمواِطنيهــا، َوَتْرَتِبــُط بِِنظــاٍم 

كــيِّ  ناتِهــا، اإِضاَفــًة اإِلــى َتَميُّــِز ُمواِطنيهــا بُِقْدَرتِهــم َعلــى ال�ْســِتْخداِم الذَّ اإِداريٍّ ُمَتكاِمــٍل، َيَتَحكَّــُم بـِـُكلِّ َمراِفِقهــا َوُمَكوِّ

ْقِميَِّة. لُِنُظِمهــا الرَّ

ْقَمَنــِة، َواْقِتصــاِد الَمْعِرَفــِة؛ اأْي نَْقــُل الَمْعلومــاِت،  ناَعــِة َوال�ْقِتصــاِد الَيــْوَم َرْهــٌن بِالرَّ ُم ِقطاَعــي الصِّ       َوَتَقــدُّ

قيــِق،  ناَعــِة ذاِت النِّظــاِم التِّْكنولوجــيِّ الدَّ آل�ِت فــي الصِّ َوال�ْســِتفاَدُة ِمْنهــا فــي التَّْطويــِر، َفَقــْد َبــَداأ اْســِتْخداُم ال�

ناعــاُت التَّْقليِديَّــُة، َوَظَهــَرْت  َمــِت الصِّ الَّــذي ُيَوفِّــُر الُجْهــَد َوالَوْقــَت، َوَيْكُفــُل َجــْوَدَة الُمْنَتــِج، َوُحْســَن َتْســويِقِه. َوَتَقدَّ

ــِع  ــٌة بِالتَّْصني ــَدٌة، ُمْرَتِبَط ــاأْت ِصناعــاٌت اأْخــرى َجدي ــِة، َونََش ــِم الجــاِذِب، َوالَحداَث ــُم بالتَّْصمي ــٍة اأْخــرى َتتَِّس فــي ُحلَّ

ْقِميَّــُة نَشــاطاً تِجاِريّــاً اإِلِْكترونّيــاً، اأْســَهَم فــي َتْطويــِر ال�ْقِتصــاِد  َوالتَّْحســيِن. َواأْوَجــَدِت التِّْكنولوجيــا َواأنِْظَمُتهــا الرَّ

لِْكترونِيَّــِة، الَّتــي َتِتــمُّ بِاْســِتخداِم الَوســائِِل التِّْكنولوِجيَّــِة الَحديَثــِة، الُمْعَتِمــَدِة  َوالتِّجــاَرِة، َفَظَهــَر مــا ُيْعــَرُف بِالتِّجــاَرِة ال�إِ

أْســواِق العالَِميَّــِة،  َفقــاِت، َوالُوصــوِل اإِلــى ال� ــراِء، َوَعْقــِد الصَّ نَْتْرنـِـت( اأساســاً فــي َعَمِليََّتــي الَبْيــِع َوالشِّ َعلــى َشــَبَكِة )ال�إ

ــى  ــًة اإِل ــٍة، اإِضاَف ــاٍت تِجاِريَّ ن ــٍة َوُمَدوَّ ــلاِل َصَفحــاٍت اإِلِْكترونِيَّ ــْن ِخ ــَتْهِلِك، ِم ــَرٍة لِْلُمْس ــوَرٍة ُمباَش ــِج بِص ــْرِض الُمْنَت َوَع

ْعجاِب. ِة ال�إِ اْفِتتاِن: ِشدَّ

. الِبْنَيُة: ُمصَطَلٌح نَْقِديٌّ
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ــَلِع، َواأْذواِق الُمْســَتْهِلكيَن، َوَتْنشــيِط َحَرَكَتــي ال�ْســتيراِد  ــِة َحــْوَل َخصائِــِص السِّ ــراِت العالَِميَّ ــِة الُمَتَغيِّ ُســهولَِة ُمتاَبَع

ــِة.  ْولِيَّ ــِة الدَّ ْقليِميَّ ، َوالتِّجــاَرِة ال�إِ ْخــِل الَقْومــيِّ ــاً َعلــى الدَّ ــِر؛ مــا َيْنَعِكــُس اإيجاب َوالتَّْصدي

ــِة اإِلــى َمْيــداِن التَّْعليــِم َوالتََّعلُّــِم، باَتــْت َرواِفــُد الثَّقاَفــِة َوالَمْعِرَفــِة َغزيــَرًة، َوَطَلَبُتنــا َيِقفــوَن  ْقَمَن        َوَمــْع ُدخــوِل الرَّ

اأمــاَم َفضــاٍء واِســٍع ِمــَن الَمْعلومــاِت فــي ُحقــوِل الِعْلــِم الُمْخَتِلَفــِة، َوالُمَعلِّــُم َيْنَتقــي لَِطَلَبِتــِه اأْطَيــَب َبســاتيِن الَمْعِرَفــِة، 

ــُه  ــِه، َوَمكََّن ــؤولِيَِّة َتَعلُِّم ــِل َمْس ــى َتَحمُّ ــَب َعل َع الطّالِ ــجَّ ــا؛ َوهــذا َش ــَدراً لَه ــَدُه َمْص ــْد َوْح ــْم َيُع ــم اإِلَْيهــا، َفَل ُهُه َوُيَوجِّ

ِمــْن بِنــاِء َمْعِرَفِتــِه، َوَتْقييِمهــا، َواْختيــاِر مــا ُيناِســُبُه ِمْنهــا. وُيْنَظــُر اأْيضــاً اإِلــى 

َتْوظيــِف التِّْكنولوجيــا اأنَّهــا اْســتراتيجيَُّة َتْدريــٍس فاِعَلــٌة، َوجاِذَبــٌة لِلطََّلَبــِة فــي 

َقٍة؛ تَُقــرُِّب  ، َتْعــِرُض الُمْحَتــوى فــي لَِبنــاٍت َتْعليِميَّــٍة ُمَشــوِّ الَمْوِقــِف التَّْعليمــيِّ

ــِذ َتجــاِرَب  ــي َتْنفي ــٍر اأْو صــوَرٍة، َوتســاِعُد ف ــٍع َقصي ــي َمْقَط ــَع ف ــم الواِق لَُه

ــٍة اإلِْكترونّيــٍة اآِمَنــٍة. ِعْلميَّ

ْقِميَّــُة، َومــا اْرَتَبــَط بِهــا ِمــْن َمْعلومــاٍت َوَتْطبيقــاٍت َواأْجِهــَزٍة َحديَثــٍة َمصــاِدَر لُِمَعــّداٍت        َواأضاَفــِت التِّْكنولوجيــا الرَّ

أْمــراِض، َوِعــلاِج الَمْرضــى. َفالُمْخَرجــاُت  يَّــٍة َجديــَدٍة، َوَوســائَِل ِعْلِميَّــٍة َحديَثــٍة، اأْثَبَتــْت َكفاَءَتهــا فــي َتْشــخيِص ال� ِطبِّ

مــاِغ، َوالَقْلــِب، َوالعيــِن،  ــَدِة فــي الدِّ ــاَء ِمــْن اإِْجــراِء الَعَمِلّيــاِت الُمَعقَّ أِطبَّ ــَن ال� َوالُفحوصــاُت َدقيَقــٌة َوَســريَعٌة؛ مــا َمكَّ

لِْكترونِيَّــُة فُْرَصــًة لِْلاأِطّبــاِء لَِتبــاُدِل الِخْبــراِت َوال�ْسِتشــاراِت  ــَبكاُت َوالُمْنَتَديــاُت ال�إِ َوَغْيِرهــا دوَن ِجراَحــٍة. َوَوفَّــَرِت الشَّ

َبْيــَن الُمَتَخّصصيــَن، َوَدْيموَمــِة ال�طِّــلاِع َعلــى كُلِّ مــا هــَو َجديــٌد فــي عالَــِم الطِّــبِّ ِمــْن اأْبحــاٍث َوِدراســاٍت عالَِميَّــٍة.

أنُْفِســنا ِمْنهــا، َفُيْمِكــُن اأْن نَْجَعَلهــا ِســلاحاً  ْقمَ َنــِة اأْو َســْلِبيََّتها، َوْفــَق مــا نَْختــاُرُه لِ� ُر اإِيجابِيَّــَة الرَّ        َونَْحــُن َمــْن ُيَقــرِّ

ــْل  ــُق، َيْدَفُعنــا َدْفعــاً نَْحــَو التَّغييــِر، َب ُر التِّْكنولوجــيُّ الُمَتَدفِّ ــَول�ً لِْلَهــْدِم َوالَفنــاِء. َوهــذا التََّطــوُّ ِم، اأْو ِمْع ــِة َوالتََّقــدُّ ْفَع لِلرِّ

ــلاً  ــْت َتْعدي ــاِة َجميِعهــا؛ َفقــد اأْحَدَث ــِة فــي َمناحــي الَحي ــِة الَحديَث ــاً، تُجــاَه التَّْطبيقــاِت الِعْلميَّ ــْيراً َحثيث ــا َس َيســيُر بِن

نْســاُن؛ َفــلا َمجــاَل لِلاْســِتْغناِء َعْنهــا  َواِضحــاً فــي َملاِمــِح العالَــِم كُلِّــِه، َوَتَرَكــْت َبَصماتِهــا فــي كُلِّ نَشــاٍط ُيَؤّديــِه ال�إِ

ــُة،  ــِل الفاِعَل ــَي اأداُة الَعَم ــا، َفِه ــَك، اأْم اأَبْين ــْئنا ذلِ ــا، ِش ــا َوَبراِمِجه ــاِع اأنِْظَمِته ــى اإِْيق ــُش َعل ــُن نَعي ــا، َفَنْح ــي واِقِعن ف

ــارى. ــُة، الَّتــي ل� تُجــارى َول� تُب قيَق ــداِع الدَّ ْب َوَوســيَلُة ال�إ

لَِبناٍت َتْعليميٍَّة: ُمْفَرُدها لَِبَنٌة، َوهَي 
َوْحَدٌة َتْعليِميٌَّة تَُوظُِّف التِّْكنولوجيا 

في َتْصميِمها َوَتْطبيِقها.

تُجارى: تُناَفس.
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الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:
َوِل َوُرقيِّها الَيْوَم؟- ١ ِم الدُّ  ما ِمْقياُس َتَقدُّ

فُها؟- ٢ ِر الُمْسَتِمرِّ، بَِم نَُعرِّ ْقَمَنُة العالََم نَْحَو التََّطوُّ َزِت الرَّ  َحفَّ

ِكيَُّة ذاُت اأنِْظَمٍة َرْقِميٍَّة َكثيَرٍة، ما اأَهمُّ َملاِمِحها؟- ٣  الَمديَنُة الذَّ

ناَعِة.- ٤ ْقَمَنُة في ِقطاِع الصِّ ِم الَّذي اأْحَدَثْتُه الرَّ  نَْذكُُر َثلاَثًة ِمْن َمظاِهِر التََّقدُّ

؟- ٥ ْقَمَنِة على َشَبكاِت التّواصِل ال�جتماعيِّ  ما اأَثُر الرَّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ِكيَِّة؟ - ١ ْقَمَنِة َوال�تِّصال�ِت الذَّ َيقولوَن اإِنَّ العالََم َقْرَيٌة َصغيَرٌة، ما واِقِعيَُّة هِذِه الَمقولَِة في ِظلِّ الرَّ

ُح ذلَِك.- ٢ ، نَُوضِّ َبكاُت زاَدْت فاِعِليََّة التَّواُصِل ال�ْجِتماِعيِّ ْقِميَُّة َوالشَّ التِّْكنولوجيا الرَّ

ْقَمَنِة اإِلى َمْيداِن التَّْعليِم َعلى َدْوِر كلٍّ ِمَن الُمَعلِِّم َوالطّالِِب؟- ٣ َكْيَف اأثََّر ُدخوُل الرَّ

لِماذا ُيَعدُّ َتْوظيُف التِّْكنولوجيا في التَّْعليِم اْستراتيِجيًَّة فاِعَلًة؟- ٤

نْســاَن فــي عالَــٍم اْفِتراِضــيٍّ َيْعِزلـُـُه َعــْن واِقِعــِه، - ٥ َياأُْخــُذ َبْعــُض النّــاِس َعلــى التِّْكنولوجيــا اأنَّهــا َتْحُصــُر ال�إِ

نُناِقــُش ذلـِـَك.

ــِة الُمــداَرِة - ٦ ِكيَّ ــاِس فــي الُمــُدِن الذَّ ــَن النَّ ــِة َبْي ــا لَِطبيَعــِة الَعلاقــاِت ال�ْجِتماِعيَّ نَْكُتــُب َبْعضــاً ِمــْن َتَوقُّعاتِن

ــاً. تِْكنولوجّي

ْقَمَنُة َمصاِدَر ِطبيًَّة َجديَدًة، َوَوسائَِل َحديَثًة في ِعلاِج الَمْرضى، نَُبيُِّن ذلَِك.- ٧ اأضاَفِت الرَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي:- 8 نَُوضِّ

آفاِق. ِة ُحلٍُم شاِسِع ال�       - الُمَحلُِّق في َفضاءاِت التِّْكنولوجيا الَيْوَم َكَمْن َدَخَل اإِلى لُجَّ

لْكترونيَِّة اإِْطلالََة طائٍِر َمرَّ بُِسْرَعٍة خاِطَفٍة ُمْسَتْشِرفاً صوَرَة العالَِم في لََحظاٍت. ُح َعلى َمواِقِعه ال�إ       -  ُيِطلُّ الُمَتَصفِّ

ْقَمَنِة َوَبراِمِجها.       - نَعيُش َعلى اإيقاِع اأنِْظَمِة الرَّ
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آتَِيِة:- 9  نَُبيُِّن اآراَءنا في الَمواِقِف ال�

موَن َصْفَحًة اإِلِْكترونِيًَّة؛ لُِمناَقَشِة َقضايا َتَتَعلَُّق بَِتْطويِر اللَُّغِة الَعَربِيَِّة.    اأ-  َمْجموَعٌة ِمَن الُمَعلِّميَن ُيَصمِّ

ب- سائُِق َمْرَكَبٍة يَنُظُر اإِلى ِرسالٍَة َعلى هاتِِفِه، ثُمَّ َيُردُّ َعَلْيها اأْثناَء الِقياَدِة.

ج- َضْيٌف َيْساأُل َعْن َكِلَمِة الُمروِر في اأولى لَْحظاِت ُوصولِِه اإِلى َبْيِت َصديِقِه.

ِكيَِّة. لِْكترونِيََّة؛ لِْلُوصوِل اإِلى َمْعلوَمٍة اإِضاِفيٍَّة َعِن الُمُدِن الذَّ د-  طالٌِب َيْسَتْخِدُم ُمَحرِّكاِت الَبْحِث ال�إِ

نْهاِء  ُح َمْوِقَعُه َعلى )الفيسبوك(، َبْيَنما اأَحُد الُمراِجعيَن َيْنَتِظُرُه ل�إِ هـ-  ُمَوظٌَّف َيْجِلُس اأماَم شاَشِتِه، َيَتَصفَّ

      ُمعاَمَلِتِه.

. و-  ُمْغَتِرٌب َعْن َوَطِنِه ُيتابُِع ُمْجَرياِت اأْحداِث ال�أْقصى َعْبَر َوسائِِل التَّواُصِل ال�ْجِتماِعيِّ

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
ة.- ١ آتَِيِة ِمَن الُْمْعَجِم: َرواِفد، ُحلَّة، لُجَّ نَْسَتْخِرُج َمعانَِي الُْمفَرداِت ال�

ُز نَْفَسُه، ل� تُجارى، ِشْئنا اأْم اأَبْينا. - ٢ آتَيَة في سياقاٍت ِمْن اإِنْشائِنا: ُيَحفِّ نَُوظُِّف التَّراكيَب ال�

الَقواِعــــُد

الَمْفعوُل الُمْطَلُق

الَمْجموَعُة ال�أولى:َنْقَراأ:

ُر التِّْكنولوجــيُّ الُمَتَدفِّــُق َيْدَفُعنــا َدْفعــاً نَْحــَو التَّغييــِر، َبــْل َيســيُر بِنــا َســْيراً َحثيثــاً، - ١ هــذا التََّطــوُّ

ــِة الَحديَثــِة فــي َمناحــي الَحيــاِة َجميِعهــا. تُجــاَه التَّْطبيقــاِت الِعْلميَّ

َفحــاِت اإِْطلالَــَة طائـِـٍر َمــرَّ بُِســْرَعٍة خاِطَفــٍة، - ٢ لْكترونِيَّــِة َوالصَّ ــُح َعلــى الَمواِقــِع ال�إِ َوُيِطــلُّ الُمَتَصفِّ

ُمْسَتْشــِرفاً صــوَرَة العالـَـِم َواأْخبــاَرهُ فــي لََحظــاٍت.

ُدْرُت في اأْسواِق َمديَنِة ناُبلَُس َدْوَرَتْيِن.- ٣
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ِل )َيْدَفُعنــا َدْفعــاً نَْحــَو التَّغييــِر(، َوَجْدنــاُه ُمْشــَتّقاً َنَتاأمَُّل: أوَّ ْلنــا الَمْصــَدَر )َدْفعــاً( فــي الِمثــاِل ال�       اإِذا َتاأمَّ

ِمــَن الِفْعــِل )َيْدَفــُع( الَّــذي َيْســِبُقُه، َوَقــْد جــاَء هــذا الَمْصــَدُر لَِتاأْكيــِد الِفْعــِل، َوهــذا مــا ُيَســّمى 

الَمْفعــوَل الُمْطَلــَق. 

ْلنــا الَمْصــَدَر )َســْيراً( فــي ُجْمَلــِة )َيســيُر بـِـِه َســْيراً َحثيثــاً(، َوَجْدنــاُه ُمْشــَتّقاً ِمــَن الِفْعــِل        َواإِذا َتاأمَّ

)َيســيُر( الَّــذي َيْســِبُقُه، َوَقــْد جــاَء هــذا الَمْصــَدُر َمْوصوفــاً بَِكِلَمــِة )َحثيثــاً(؛ لَِبياِن نَــْوِع الِفْعِل. 

ــِة اإِْطلالَــَة  لِْكترونِيَّ ْلنــا الَمْصــَدَر )اإِْطلالـَـًة( فــي الِمثــاِل الثّانــي )ُيِطــلُّ َعلــى الَمواِقــِع ال�إِ       َواإِذا َتاأمَّ

ــاً  ــَدُر ُمضاف ــْد جــاَء هــذا الَمْص ــِبُقُه، َوَق ــذي َيْس ( الَّ ــلُّ ــِل )ُيِط ــَن الِفْع ــَتّقاً ِم ــاُه ُمْش ــٍر(، َوَجْدن طائِ

اإِلــى َكِلَمــِة )طائـِـٍر(؛ لَِبيــاِن نَــْوِع الِفْعــِل. َواإِْعــراُب )اإِْطلالَــَة(: َمْفعــوٌل ُمْطَلــٌق َمْنصــوٌب، َوَعلاَمــُة 

ِه الَكْســرُة  نَْصِبــِه الَفْتَحــُة الظّاِهــَرُة، َوهــَو ُمضــاٌف. َو)طائـِـٍر(: ُمضــاٌف اإِلَْيــِه َمْجــروٌر، َوَعلاَمــُة َجــرِّ

ــُن النَّــْوَع، اإِذا ُوِصــَف اأْو اأضيــَف.  الظّاِهــَرُة، َفالَمْفعــوُل الُمْطَلــُق ُيَبيِّ

ــِن(،  ــَة )َدْوَرتْي ــِن( نُلاِحــُظ اأنَّ َكِلَم ــَس َدْوَرَتْي ــِة ناُبلُ ــِة )ُدْرُت فــي اأْســواِق َمديَن        َوفــي ُجْمَل

َتــُدلُّ َعلــى َعــَدِد َمــّراِت ُحــدوِث الِفْعــِل، َوتُْعــَرُب َمْفعــول�ً ُمْطَلقــاً َمْنصوبــاً، َوَعلاَمــُة نَْصِبــِه اليــاُء؛ 

أنَّــُه ُمَثنّــى.  لِ�

نَــُة )اأْرَبــَع، َســريعاً، ُغْســلاً( َمْنصوَبــٌة، َولَــْم         اأّمــا فــي الَمْجموَعــِة الثّانَِيــِة، َفالَكِلمــاُت الُمَلوَّ

ــى:  أْول ــِة ال� ــُر فــي الُجْمَل ــِبُقها، َفالتَّْقدي ــاٍل َتْس ــْن اأْفع ًة ِم ــَتقَّ ــًة( ُمْش ــَل ُمْطَلَق ــاأِْت َمصــاِدَر )َمفاعي َت

ــَع(.  ــِق )ُركوعــاً( َعــَدُدُه )اأْرَب ــٌع(، نــاَب َعــِن الَمْفعــوِل الُمْطَل ــِه اأْرَب )َرَكْعــُت ُركوعــاً َعــَدُد َرَكعاتِ

الَمْجموَعُة الثّانَِيُة:

َصلَّْيُت في ال�أْقصى، َوَرَكْعُت للِه اأْرَبَع َرَكعاٍت.- ١

ُم الَحياُة في ِظلِّ الثَّْوَرِة التِّْكنولوِجيَِّة َسريعاً.- ٢ َتَتَقدَّ

اْغَتَسْلُت َبْعَد ال�نِْتهاِء ِمَن النَّشاِط الرِّياضيِّ ُغْسلاً.- ٣
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مــاً( ِصَفُتــُه )َســريعاً(، َوفــي  مــاً َســريعاً(، نــاَب َعــِن الَمْصــَدِر )َتَقدُّ ُم الَحيــاُة َتَقدُّ َوفــي الثّانَِيــِة: )َتَتَقــدَّ

الثّالَِثــِة: )اْغَتَســْلُت اْغِتســال�ً(، نــاَب َعــِن الَمْصــَدِر )اْغِتســال�ً( اســُم َمصــَدِرِه )ُغْســلاً(، َوُيْعــَرُب كُلٌّ 

ِمْنهــا نائِبــاً َعــِن الَمْفعــوِل الُمْطَلــِق.  

ُح ما َسَبَق: َوالَجْدَوُل ال�آتي ُيَوضِّ

الفائَِدةالَمْصَدُر الَمْنصوُب )الَمْفعوُل الُمْطَلق(الِفْعل
َتاأْكيُد الَمْعنى                َدْفعاًَيْدَفُع
َبياُن النَّْوِع َسْيراً َحثيثاًَيسيُر

َبياُن النَّْوِع               اإِْطلالََة طائٍِرُيِطلُّ
َبياُن الَعَدِدَدْوَرَتْيِنداَر

     

النّوُْعالنّائُِب َعِن الَمْفعوِل الُمْطَلِقالِفْعُل

الَعَدُداأْرَبَع َرَكعاٍتَرَكَع

ُم َفُةَسريعاًَتَتَقدَّ الصِّ

اسُم الَْمْصَدِرُغْسلاًاْغَتَسْلُت

فائَِدٌة
َقْد ُيْحَذُف العاِمُل اأِو الِفْعُل، َوَينوُب الَمْفعوُل الُمْطَلُق َعْنُه، ِمْثَل: ُشْكراً، َصْبراً َجميلاً، َحْمداً للِّه، 

َتحيًَّة َطّيَبًة...
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َنْسَتْنِتُج:

الَمْفعوُل الُمْطَلُق: َمْصدٌر َمْنصوٌب ُيْذَكُر َبْعَد ِفْعٍل ِمْن لَْفِظِه؛ لَِتاأْكيِدِه، اأْو لَبياِن نَْوِعِه، اأْو َعَدِدِه، - ١

ِمْثَل:

ْعصاِر قُلوَب النّاِس َهّزاً. - َهزَّْت َمشاِهُد ال�إِ

ْهِم.  - انَْطَلَق الّلاِعُب انِْطلاَق السَّ

يتوِن َسْقَيَتْيِن َقْبَل الِقطاِف.      - َسقى َجّدي اأْشجاَر الزَّ

َقْد ُيْحَذُف الَمْفعوُل الُمْطَلُق َوَينوُب َعْنُه: َعَدُدُه، اأْو ِصَفُتُه، اأْو اسُم َمصَدِرِه، َوَغْيُرها، ِمْثَل: - ٢

- َوَقَفْت حاِفَلُة الُحّجاِج َثلاَث َوْقفاٍت َبْيَن َمكََّة َوالَمديَنِة.

    - قاَل َتعالى: » ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گ   گ«  )الكهف:88(

 . أَدبيِّ     - اأْسَهَم اإحسان َعّباس ُمساَهَمًة فاِعَلًة في َحَرَكِة النَّْقِد ال�

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ  َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

ما الُجْمَلُة الَّتي َتْشَتِمُل َعلى َمْفعوٍل ُمْطَلٍق ُمَؤكٍِّد لِِفْعِلِه؟- ١

 اأ-َرَدْدُت لَُه ِرسالََتُه.                      ب- َرَدْدُت َعلى ِرسالَِتِه َرّداً.

ْيِن.           د- َرَدْدُت َعلى ِرسالَِتِه َرّداً َجميلاً. ج- َرَدْدُت َعلى ِرسالَِتِه َردَّ

لِماذا ُيْذَكُر الَمْفعوُل الُمْطَلُق َبْعَد ِفْعٍل ِمْن لَْفِظِه؟- ٢

ِدِه َواأْصِلِه.                 ج- لَِتاأْكيِدِه اأْو َبياِن نَْوِعِه اأْو َعَدِدِه.   اأ- لَِبياِن ُمَجرَّ

  ب- لَِبياِن ُرْتَبِتِه َواإِْعرابِِه.                       د- لَِبياِن َتْصريِفِه َوَوْزنِِه.
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َفُة َعِن الَمْفعوِل الُمْطَلِق؟- 3  ما الُجْمَلُة الَّتي ناَبْت فيها الصِّ

اأ- َيناُم الطِّْفُل نَوماً.                  ج- َيناُم الطِّْفُل َتْنويماً.

ب- َيناُم الطِّْفُل َعميقاً.                    د- َيناُم الطِّْفُل نَْوماً َعميقاً.

التَّْدريُب الثّاني:

 َنْشُكُل اأواِخَر ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

ــماِء لَْيــلاً، َواآِخــُر َكْوَكــٍب َيْضَمِحــلُّ نــوُرُه اْضِمْحــلال، ِعْنَدمــا َيْنَســِلُخ  ُل َكْوَكــٍب َيْظَهــُر فــي السَّ َهــَرُة اأوَّ       الزُّ

ــماِء اأْحيانــاً ُظهــور  َدة فــي السَّ َّــُه لََيْظَهــُر قُــْرب الظَّهيــَرة لِْلَعْيــِن الُمَجــرَّ اللَّْيــُل، َوتُْنَســُج ُخيــوُط النَّهــاِر، َحتّــى اإِن

ــَد َغْيــَرُه بَِقْولـِـِه: َســاأريَك َكْوَكــب الظُّْهــر. َواأْقــَرُب مــا َيكــوُن هــذا  أْحبابـِـِه، وَيــِرُد َعلــى لِســاِن َمــْن َتَوعَّ ــِد ل� الُمَتَفقِّ

ــْمِس، َفَيْظَهــُر لِراِصديــِه ُظهــور َعلــى َشــْكِل ِهــلاٍل، اإِْذ ل�  أْرِض ِعْنَدمــا َيَقــُع َبْيَنهــا َوَبْيــَن الشَّ الَكْوَكــُب اإِلــى ال�

ُيــرى ِعْنَدهــا ِمْنــُه اإلّ� حافَُّتــُه الُمنــاَرُة، َوهــَي َتْلَمــُع لََمعــان.                             )مــن كتــاِب الَكواِكِب/اإبراهيــم غــوري(

التَّْدريُب الثّالُِث: 

اأ- نُْكِمُل ُكلَّ ُجْمَلٍة ِمّما َياأْتي ِبَوْضِع الَمْطلوِب الُمقاِبِل َلها:

ٌد والَِدْيِه .............      )َمْفعوٌل ُمْطَلٌق لَِتْوكيِد الَمْعنى(- ١ َيْحَتِرُم ُمَحمَّ

ْطَرنِْج ........ ......... )َمْفعوٌل ُمْطَلٌق لِبياِن النَّْوِع(- ٢ اأَتَحكَُّم بِلُْعَبِة الشَّ

َيزوُر َعِليٌّ الَمْكَتَبَة ............           )َمْفعوٌل ُمْطَلٌق لَِبياِن الَعَدِد(- ٣

لاِة ............            )نائٌِب َعِن الَمْفعوِل الُمْطَلِق(- ٤ اأُْت لِلصَّ َتَوضَّ

ب- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

ْسراء: ٢٦(- ١ قاَل َتعالى: زبوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئرب   )ال�إِ

ًة َحتّى َيْحَفَظها ِمْن اأنْياِب ال�ْستيطاِن.- ٢ َعلى الِفَلْسطينيِّ اأْن ُيْعنى بِاأْرِضِه ِعناَيًة خاصَّ

اإِذا كُْنُت اأْعَلُم ِعْلماً َيقيناً        َباأنَّ َجميَع َحياتَِي ســـــاَعْة - ٣

)             َفِلْم ل� اأكــوُن َضنيناً بِهـــا        َواأْجَعلُها في َصلاٍح َوطاَعْة                                        )اأبو الَوليِد الباجيِّ
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ْملاُء ال�إِ

َمواِطُن َهْمَزِة الَقْطِع

 َنْقَراأ:
ــاِت  ــَزِة بَِكمالِّي ــَدِة الُمَجهَّ ــّياَرتِِه الَجدي ــى َس ــاً اإِل ــِل، ُمْطَمِئنّ ــى الَخلي ــُه اإِل ــُم َطريَق ــَل اإِْبراهي       اأْكَم

التِّْكنولوجيــا الَحديَثــِة، َفاأْســَرَع َيْطــوي الطَّريــَق بَِمْرَكَبِتــِه، َكَمــْن اأْقَلــَع بِطائـِـَرٍة نَّفاَثــٍة، ل� َياأَْبــُه بُِبْعــِد 

ــّياراِت الَّتــي  ــُه، َواأَخــَذ َيْجتــاُز السَّ ــْم َيْســَتِمْع لَِتْحذيــراِت الَمْرَكبــاِت الَّتــي تُقابِلُ َمســاَفٍة اأْو قُْربِهــا. لَ

اأماَمــُه، َوَيَتَعّداهــا. لِكــنَّ َصْوتــاً نَقّيــاً َبريئــاً اأتــاُه ِمــَن الُكْرِســيِّ الَخْلفــيِّ قائـِـلاً: ل� تُْســِرْع يــا والـِـدي، 

أْمــِر، َكَبــَح  ْدراِكــِه لُِخطــوَرِة ال� ــْوُت ِمــْن َغْفَلِتــِه، َوبِاإِ اإِنـّـي اأخــاُف، اأِعْدنــي اإِلــى الَبْيــِت... َفانَْتَزَعــُه الصَّ

أواُن. ــَف ُســْرَعَتُه، َوَتــداَرَك َمصيــَرُه، َوَمصيــَر اأْطفالـِـِه َقْبــَل اأْن َيفــوَت ال� ِجمــاَح َمْرَكَبِتــِه، َوَخفَّ

ِل الــَكلاِم، اإِّمــا اأْن َتكــوَن َهْمــَزَة َوْصــٍل، نُْســِقُطها ِعْنــَد َدْرِج الــَكلاِم، َواإِّمــا َنَتاأمَُّل:      الَهْمــَزُة فــي اأوَّ

َهْمــَزَة َقْطــٍع ُيْنَطــُق بِهــا، َوتُْكَتــُب اأيّــاً كاَن َمْوِقُعهــا، َوتُْرَســُم دائِمــاً بِصــوَرِة َراأِْس الَعْيــِن)ء(، 

ــِف، اإِذا جــاَءْت  ألِ ــًة اأْو َمْفتوَحــًة )اأ، اأ(، َوَتْحــَت ال� ــِف، اإِذا جــاَءْت َمْضموَم ألِ ــْوَق ال� َوتوَضــُع َف

، )اأْكَمــَل، اإبراهيــُم، اأْســَرَع، اأْقَلــَع،  نَــِة فــي النَّــصِّ َمْكســوَرًة )اإِ(، َولـَـْو نََظْرنــا اإِلــى الَكِلمــاِت الُمَلوَّ

أْدَرْكنــا اأنَّ َهْمــَزَة الَقْطــِع َتاأْتــي فــي  ، اأخــاُف، اأِعــْد، اإِْدراك، اأْمــر، اأْطفــال( َل� اأْو، اأَخــَذ، اأتــى، اإِنَّ

آتــي: ُحهــا الَجــْدَوُل ال� الِفْعــِل، َوال�ْســِم، َوالَحــْرِف، َولَهــا َمواِضــُع َتاأْتــي فيهــا، ُيَوضِّ

القاِعَدةَنوُْعهاالَكِلَمة

اأْســَرَع،  اأْكَمــَل، 
ْقَلــَع اأ

ــِرِه َوَمْصــَدِرِه، ِفْعٌل ماٍض ُرباعيٌّ  فــي ماضــي الرُّباعــيِّ َواأْم
ــٍع. ــَزَة َقْط ــَزُة َهْم َتكــوُن الَهْم

ِفْعُل اأْمٍر ِمَن الِفْعِل الماضي )اأعاَد( اأِعْد

)اأْدَرَك(اإِْدراك َمْصَدٌر لِْلِفْعِل الرُّباعيِّ

ِفْعٌل ماٍض ثُلاثيٌّ َمْهموٌز اأَخَذ، اأتى، اأْمر

َمْصَدٌر لِْلِفْعِل الثُّلاثّي )اأَمَر(

ْهمــوِز َوَمْصــَدِرِه،  فــي ماضــي الثُّلاثــيِّ المَّ
َتكــوُن الَهْمــَزُة َهْمــَزَة َقْطــٍع.
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في الِفْعِل الَمْبدوِء بَِهْمَزِة الُمضاَرَعِة.ِفْعٌل ُمضاِرٌع  اأخاُف

أْسماِءاإِْبراهيم، اأْطفال أْســماُء َجميُعهــا َهْمَزتُهــا َهْمــَزُة َقْطــٍع، ِمَن ال� ال�
أْســماَء الَعَشــَرَة. مــا َعــدا ال�

ُحروُف الَمعاني )الَجرُّ، َوالَعْطُف، اإِلى، اأْو، اأْن، اإِنَّ
َوالنَّْصُب،...(

 الُحروُف َجميُعها َهْمَزتُها َهْمَزُة َقْطٍع.

َنْسَتْنِتُج:

  َهْمَزُة الَقْطِع: هَي الَهْمَزُة الَّتي تُْنَطُق َوتُْكَتُب في بِداَيِة الَكلاِم، اأْو َدْرِجِه.

 َمواِطُن َهْمَزِة الَقْطِع: 

في ماضي الثُّلاثيِّ الَمْهموِز َوَمْصَدِرِه: اأِسَف، اأَسفاً/ اأبى، اإباًء.- ١

في ماضي الرُّباعيِّ َواأْمِرِه َوَمْصَدِرِه: اأْقَلَع، اأْقِلْع، اإِْقلاعاً/ اأْعطى، اأْعِط، اإِْعطاًء.- ٢

في صيَغِة الُمضاِرِع الَمْبدوِء بَِهْمَزٍة: اأساِفُر، اأْجَتِهُد، اأْسَتْخِرُج.- ٣

أْسماَء الَعَشَرَة.- ٤ أْسماِء: اأنيٌس، اأْحلاٌم. ما عدا ال� في َجميِع ال�

في َجميِع الُحروِف: اأْم، اإِْن، اإلّ� ...- ٥

مائِِر: اأنا، اأنَْت، اأنُْتما...- ٦ في َجميِع الضَّ

فائَِدٌة
ُيْمِكُن التَّْفريُق َبْيَن َهْمَزَتي الَوْصِل َوالَقْطِع، ِمْن ِخلاِل َوْضِع َحْرِف الواِو اأِو الفاِء َقْبَل الَكِلَمِة، ثُمَّ 

النُّْطِق بِها، َفاإِْن َظَهَرْت في النُّْطِق َفِهَي َهْمَزُة َقْطٍع، َواإِْن لَْم َتْظَهْر َفهَي َهْمَزُة َوْصٍل، َوِمثاُل ذلَِك: 

)اْسَتْعَمَل، َواْسَتْعَمَل، َفاْسَتْعَمَل(، )اأَكَل، َواأَكَل، َفاأَكَل(
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 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

َنَضُع َخّطًا َتْحَت َهْمَزِة الَقْطِع ُمَعلِّليَن َرْسَمها:

قاَل َتعالى: زبۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅرب          )سورة البقرة: 8٣(- ١

ْت نِيَُّتُه في التَّْعليِم«. )كتاب الحيوان(- ٢ ْفهاَم اإِلّ� َمْن َصحَّ ِم، َكما ل� َيْسَتطيُع ال�إِ  »ل� َيْسَتطيُع الَفْهَم اإِلّ� َمْن َفرََّغ َقْلَبُه لِلتََّفهُّ

٣ -: قاَل الثَّعالِبيُّ

ألَْمعي      لَْو اأنَّني اأنَْصْفُت في اإِْكراِمِه        لَِجلاِل ُمْهديِه الَكريِم ال�

أْدُمـــِع                اأْقَضْمُتُه َحبَّ الُفؤاِد لِـــُحبِِّه        َوَجَعْلُت َمْربَِطُه َسواَد ال�  

التَّْدريُب الثّاني: 

ْملائيََّة الَمْقصوَدَة فيما َياأْتي: ُب ال�أْخطاَء ال�إِ نَُصوِّ

 اأ -    اْجِمـلــي يا اأمَّ َعْمــــــــــــٍرو         زاَدِك هللاُ َجمـــــــــــــــــــــــــــال�

)اأبو فراس الَحْمدانّي(
 

        انَا اْن ُجْدِت بِـــــَوْصـــــــٍل         اْحَسُن العــــــــــالَِم حــــــــــال�     

ُمُه لَُهم.ب-  ُق نَجاَحُه لِوالَِدْيِه َوُمَعلِّميِه َوَوَطِنِه، َفهو اأْفَضُل اْهداٍء ُيَقدِّ اْهدى الُمَتَفوِّ

ْيِر.ج-  اإِذا اراَد الّسائُِق الّسلاَمَة لَُه َولَِغْيِرِه، َفَيِجُب َعَلْيِه ال�لِْتزاُم بَِقوانيِن السَّ

 الِحـــــواُرالتَّْعبيُر:

ــٍة  (، ُيشــاِرُك فيــِه َطَرفــاِن اأْو اأْكَثــُر؛ لُِمناَقَشــِة َقِضيَّ ، اأْو ِكتابــيٌّ       الِحــواُر ُهــَو ِفْعــٌل َعْقلــيٌّ َوَكلامــيٌّ )لَْفظــيٌّ

َنــٍة، َتْفِرُضهــا  أِدلَّــُة، َوالُحَجــُج، بِالِْتــزاِم اآداٍب َوَقواِعــَد ُمَعيَّ ــِل اإِلــى َقــراٍر اأْو َحــلٍّ مــا، َفُتْطــَرُح فيــِه ال� مــا، َوللتََّوصُّ

ــِة، َوَقــْد َيكــوُن ِكتابِّيــاً، ِمْثــَل الِحــواِر  أْكَثــُر ُشــيوعاً فــي َحياتِنــا العامَّ نَْوِعيَّــُة الِحــواِر. َوَقــْد َيكــوُن َشــَفويّاً، َوُهــَو ال�

وايــاِت، َوالِقَصــِص. فــي الَمْســَرحّياِت، َوالرِّ

 ، ــيُّ ــواُر الّدين ، َوالِح ياســيُّ ــواُر السِّ هــا: الِح ــَرٍة، اأَهمُّ ــى اأْقســاٍم َكثي ــِه اإِل ــَق َمْوضوعاتِ ــواُر َوْف ــُم الِح        َوُيْقَس

 ، ــٍم، اأّمــا الِحــواُر التِّْلقائــيُّ ، َوُمَنظَّ . َوُيْقَســُم َوْفــَق ُظروِفــِه اإِلــى تِْلقائــيٍّ ، َوالِحــواُر ال�ْجِتماعــيُّ َوالِحــواُر التَّْرَبــويُّ
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ــْكٍل َيْومــيٍّ اْعِتيــاديٍّ فــي َمْوضوعــاٍت  ــاِس بَِش ــَن النّ ــمُّ َبْي ــَو الِحــواُر الَّــذي َيِت ــلُّ انِْضباطــاً، َوُه ــُر ُشــيوعاً، َواأَق ــَو اأْكَث َفُه

آَخِر.  أْطــراِف الُمَتحــاِوَرِة اإِلــى ِحــواٍر داِخلــيٍّ مــع الــّذاِت )مونولــوج(، َوِحــواٍر خاِرجــيٍّ َمــَع ال� ُمْخَتِلَفــٍة. َوُيْقَســُم َوْفــَق ال�

َوهذاِن ِمثال�ِن َعلى الِحوارِ:

َنموَذج )١(

)ِحواٌر َعِن الرَّْشَوِة(

سامي: َعمَّ َتْبَحُث يا َكريُم؟ َهْل ضاَعْت ِمْنَك نُقوٌد؟ اأْم ماذا؟ 

كريم: َبْل ضاَع ِمنّي ما ُهَو اأْكَبُر َواأْعَظُم ِمَن الماِل!

ماِن؟  -  َواأيُّ َشْيٍء اأْكَبُر ِمَن الماِل في هذا الزَّ

-  اأْشياُء َكثيَرٌة َطبعاً! 

-  ِمْثُل ماذا يا َصديقي؟

ْخلاُص، ...  ْدُق، َوال�إِ -  الَحْقيَقُة، َوالنَّزاَهُة، َوالصِّ

أْرِض؟  أْشياَء َعلى ال� -  َوَهْل َسَتِجُد هِذِه ال�

-  هِذِه الِقَيُم توَجُد في كُلِّ َمكاٍن، َيِجُب َفَقْط اأْن نَْبَحَث َعْنها. 

-  َهْل اأساِعُدَك في الَبْحِث؟ 

-  اإِذا اأَرْدَت! 

-  َيْبدو اأنَّنا لَْن نَِجَد ُهنا َشْيئاً. 
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-  لِماذا اأنَْت ُمَتشائٌِم؟ 

 ، ها في ُصْندوٍق َحديديٍّ -  هذا َبْهُو اإِداَرٍة َيْشَتِغُل فيها ُمَوظٌَّف ِشّريٌر، ل� ُبدَّ اأنَُّه َكَنَس كُلَّ هِذِه الِقَيِم، َوَدسَّ

 . َوَخبَّاأها في َمكاٍن ِسّريٍّ

-  َتْقِصُد الُمَوظََّف الَّذي ل� ُيَسلُِّمَك َوثيَقًة اإِلّ� اإِذا ... 

-  الُمَوظَُّف الَّذي ل� ُيْنهي ُمعاَمَلَتَك، َحتّى تُْعِطَيُه الَقْهَوَة! 

َدٌة لُِجْرٍم واِحٍد، َيِجُب اأْن نََتعاَوَن َجميعاً؛  ْشَوُة، التَّْدويَرُة، الَحلاَوُة، الَبْقشيُش، اأْسماٌء ُمَتَعدِّ -  الُقَهْيَوُة، الرَّ

ِتنا. لَِنْسَتاأِْصَل هذا الّداَء الُعضاَل ِمْن َجَسِد اأمَّ

َنموَذج )٢(

)ِحواٌر َحْوَل َقِضيَِّة اْسِتْخداِم الَوسائِِل التِّْقِنيَِّة الَحديَثِة(

ْقُت ُحلُمي. اآل�ء: اأنا الَيْوَم َسعيَدٌة، باِركي لي يا َصديَقتي، لََقْد َحقَّ

ْقِتِه؟ ُجمان: َعلاَم اأباِرُك لَِك؟ َوما الُحلُُم الَّذي َحقَّ

-  لََقْد اأْهداني والِدي اأْحَدَث هاتٍِف َمْحموٍل، انُْظري ما اأْجَمَلُه! ِمَن الَيْوِم َساأكوُن قاِدرًة َعلى اأْن اأتَِّصَل بَِمْن 

اأشاُء، َوَمتى اأشاُء.

لي يا َصديَقتي. -  ُمباَرٌك لَِك، لِكْن ل� َتَتَعجَّ

-  َولَِم َتقوليَن ذلَِك؟ األ� ُيْعِجُبِك هاتِفي؟

آَن َفصاِعداً، اأنِْت َسَتكونيَن َتْحَت الُمراَقَبِة، َفلا َتْكُتبيَن شاِرَدًة َول�  -  َوماذا ُيفيُدِك هذا الَمْحموُل؟ ِمَن ال�

واِرَدًة اإِلّ� َوَتكوُن َمْعروَفًة لَدى َكثيٍر ِمَن النّاِس.
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يّاً، َولَْن َيكوَن بَِمْقدوِر اأَحٍد اأْن َيْخَتِرَقُه. -  ل� يا َصديَقتي، اأنا َوَضْعُت َعلى هاتِفي َرْقماً ِسرِّ

ناً َعلى حاِفظاٍت  ريَنُه َعلى ِجهاِزِك َيكوُن ُمَخزَّ -  اإِيّاِك اأْن َتِثقي بِذلَِك، َفِمْن َماأَْمِنِه ُيْؤتى الَحِذُر، وكُلُّ ما تَُصوِّ

ِفِهم. ، َوبِذلَِك َتكوُن كُلُّ اأْسراِرِك َتْحَت َتَصرُّ ُل َبراِمَج التَّواُصِل ال�ْجِتماعيِّ ِركاِت الَّتي تَُشغِّ َضْخَمٍة، لِلشَّ

-  هذا الهاتُِف َيْسَتطيُع اأْن َيْلَتِقَط صوَرًة لَِك ُدوَن اأْن تُْعطيِه اأْمراً بِذلَِك، َوُيضيُف َتاأْثيراٍت َجميَلًة َعلى ُصَوِرِك، 

آَخريَن.  َوَيُبثُّها ِخلاَل َثواٍن َعلى َمواِقِع َتواُصِلِك الُمْخَتِلَفِة َمَع ال�

ماِح  ليَنها َعلى هاتِِفِك، َتْطلُُب ِمْنِك الُمواَفَقَة َعلى السَّ ئي ِمْن َرْوِعِك، َول� َتَتَسرَّعي، الَبراِمُج الَّتي تَُحمِّ -  َهدِّ

ِة. لَها بِالدُّخوِل َعلى ُصَوِرِك، َواأْصِدقائِِك، َوِمَلّفاتِِك الخاصَّ

-  َمْن قاَل لَِك ذلَِك؟

-  ِهَي الِخْبَرُة َوال�طِّلاُع يا َصديَقتي. 

أَحٍد اأْن َيطَِّلَع َعلى ُخصوِصّياتي َبْعَد الَيْوِم، ُشْكراً لَِك يا َصديَقتي. -  لَْيَتني َعِلْمُت َقْبَل ذلَِك، لَْن اأْسَمَح لِ�

ْيِن، اإِْن اأْحَسنّا اْسِتْعمالَها كانَْت َوسيَلَة َخْيٍر َوَرفاِهَيٍة، اأّما اإِذا اأَساأْنا  -  الَعْفَو يا اآل�ُء، التِّْكنولوجيا ِسلاٌح ذو َحدَّ

اْسِتْعمالَها َفَتكوُن ِمْعَوَل َهْدٍم َوَدماٍر.
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َقنّاٌص َيْخِطُف َبَصَرُه

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــِم )َجباليــا( بِِقطــاِع  ــِة الَقصيــَرِة فــي ِفَلْســطيَن، ُولِــَد فــي ُمَخيَّ ــاِب الِقصَّ     زكــي العيلــة اأَحــُد كُتّ

ــِة: الَعَطــُش،  ــِه الَقَصِصيَّ ــْن َمْجموعاتِ ــا( عــاَم ١9٤8م. ِم ــْن )يِْبن ــَرْت ِم ــَرٍة ُهجِّ أْس َة عــاَم ١9٥٠م، لِ� ــزَّ َغ

َوالَجَبــُل ل� َياأْتــي، َوَغيُرهــا. َوَقــْد واَفْتــُه الَمِنيَّــُة اإِْثــَر َمــَرٍض ُعضــاٍل عــاَم ٢٠٠8م. 

ــِة اأْن ُيْبــِرَز مــا َتَعــرََّض لَــُه اأْطفــاُل ِفَلْســطيَن ِمــْن َجرائـِـَم َوْحِشــيٍَّة      ُيحــاِوُل الكاتـِـُب فــي هــِذِه الِقصَّ

غيــَرِة الُجنــوَد  أْطفــاُل َباأحلاِمِهــم الصَّ أولــى، اإِْذ واَجــَه ال� ــلاِل فــي ال�نِْتفاَضــِة ال� َعلــى اأْيــدي ُجنــوِد ال�حِت

آَخــِر بِاإِعاقــاٍت،  ــُم ال� ــِة َبْعِضِه ــى اسِتْشــهاِد َبْعِضِهــم، َواإِصاَب ــِة؛ مــا اأّدى اإِل ــِلَحِة الثَّقيَل أْس ــَن بِال� جي الُمَدجَّ

َكمــا َحــَدَث َمــَع يوُســَف الَّــذي َفَقــَد َعيَنــُه الُيســرى َجــّراَء َشــِظّيٍة َخَطَفــت نوَرهــا، َواأْضَعَفــْت نــوَر الَعْيــِن 

ــُدها الَعْيــُن الزُّجاِجيَّــُة الَمزروَعــُة َمــكاَن الَعيــِن الَمفقــوَدِة. لـَـْت اأْحلاُمــُه اإِلــى َكوابيــَس تَُجسِّ أْخــرى؛ َفَتحوَّ ال�

4 الَوْحَدُة
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َقنّاٌص َيخِطُف َبَصَرُه

ــِم  ــَرِف ُمَخيَّ ــي َط ــِن ف ــِه الكائِ ــى َبْيِت ــِه اإِل ــي َطريِق ــُف ف كاَن يوُس   

ــِذِه  ــٌف ه ــِع ُمْخَتِل ــفِّ التّاِس ــي الصَّ ــٍد ف ــِه ُمَحمَّ ــَع َرفيِق ــُه َم ــا، َحديثُ َجبالي

ــَرَة  ــُن فــي َســْبِكها، َوكُ ــِت الَمقالِــَب الَّتــي كاَن َيَتَفنَّ ــُه َتَخطَّ الَمــرََّة، َكِلماتُ

ــَن اأخيــراً ِمــْن ِشــرائِها ِمــْن اأَحــِد باَعــِة الِبضاَعــِة الَقديَمــِة  الَقــَدِم الَّتــي َتَمكَّ

ـذي َيلــوُذ بِــِه ُمَتَتبِّعــاً نِــزاَل الّلاِعِبيــَن  ألْعــاِب الَـّ فــي الُمَخيَّــِم، َوَمَحــلَّ ال�

ــَدٍة  ــا ُيغــاِدُر الَمْدَرَســَة، لَِيْنَصــبَّ َحــْوَل َمْوضوعــاٍت َجدي اِخــَب حالَم الصَّ

أباتشــي، اإم١٦،  اْحَتلَّــِت الُوْجــداَن فــي ال�أســابيِع الثَّلاَثــِة ال�أخيــَرِة: طائـِـَرِة ال�

ــَهداِء، الَجرحــى،  الَقنّــاِص، َرصــاٍص َثقيــٍل، الِمقــلاِع، الَحَجــِر، الشُّ

اأْمــراً صاِعقــاً  اأنَّ  َيــدوُر بَخَلِدِهمــا  ســعاِف...، َهــْل كاَن  ال�إِ َســّياراِت 

ــاِن فــي لَْحَظــٍة اأنَّ َشــيئاً مــا  ُل َحياَتُهمــا َبْعــَد َدقائِــَق؟ هــْل كانــا َيُظنّ َســُيَبدِّ

غيــَرَة؟ أَبــِد اأْحلاَمُهمــا الصَّ ــُر اإِلــى ال� َســَيْدَهُمُهما، َوُيَدمِّ

مالِيَِّة، اإِطاراٌت ُمْشَتِعَلٌة، ُهتافاٌت،  َطَرُف الُمَخيَِّم ِمَن النَّاِحَيِة الشَّ     

ْبَيِة َيحِملوَن ِحجاَرًة  َة َمْجموَعٌة ِمَن الصِّ َعَرَبٌة َمْقلوَبٌة، َبراميُل فاِرَغٌة، َثمَّ

ِهُم الطَِّريَِّة، نِداءاٌت، اأْبواُق َسّياراِت اإِْسعاٍف، َرصاٌص  َوَحًصى في اأكُفِّ

َبعيَدٍة،  اإِْسَمْنِتيٍَّة  َحواِجَز  َخْلَف  َيَتَمْتَرسوَن  الُجنوُد  الِفتَيِة،  َحْوَل  َيَتناَثُر 

ْبَيِة، َهديُر طائَِرٍة، َرَشقاُت َرّشاٍش، َقنّاٌص  َمساَفٌة ل� َتِصلُها ِحجاَرُة الصِّ

َيْحَتمي بساتِِر باطوٍن، ُيوزُِّع َرصاصاتِِه، وَينثُُرها ناِحَيَة الِفتَيِة.

ــوَن  ــَفْلِت، َيْحَتم ْس ــى ال�إِ ــُة عل ــُح الِفتَي ــكاُن َمْكشــوٌف، َيْنَبِط الَم     

بِِحجــاَرِة الرَّصيــِف، ُيَفتِّشــوَن َعــْن ِظــلٍّ َوِغطــاٍء، َرصــاُص الَقْنــِص َيْمــُرُق 

ِمــْن َفــْوِق ُرؤوِســِهْم، ُيحاِولــوَن ال�ْحِتمــاَء بِــاأيِّ َشــْيٍء، َيَتَشــبَّثوَن بَِصْفحــِة 

ُم َخَبــراً،  الّشــاِرِع، َيَتَوقَّــُف الرَّصــاُص َثوانـِـَي، َيْرَفــُع يوُســُف َراأَســُه، َيَتَشــمَّ

 زكي العيلة/ فلسطين

َسْبِكها: اخِتلاِقها َوَتاأْليِفها.

الَخَلُد: الَعْقُل.

ُك. َيَتَشبَُّث: َيَتَعلَُّق َوَيَتَمسَّ

َدَهَم: َهَجَم.
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َرصاَصــٌة َتْســَتِقرُّ فــي َرَقَبِتــِه، َشــِظيٌَّة َتْقَتِلــُع َعيَنــه، ُصــراٌخ، اأصابُِعــُه َتَتَشــبَُّث 

ــاُت. ــاِدُرُه الَمْرئِّي ــِه، َيَتراخــى، تُغ ــى َجْنِب ــُب عل ــَرَجٌة، َيْنَقِل ــواِء، َحْش بِالَه

ـُف ُمْعِلَنــًة فــي كُلِّ لَْحَظــٍة  ْســعاِف ل� َتَتَوقَـّ َة َيُعــجُّ بِالنّــاِس، اأْبــواُق ســّياراِت ال�إِ ــفاِء بَِغــزَّ ُمْسَتْشــفى الشِّ     

َدِة  ــدِّ ــَزٍة ُمَتَع ــْوَب اأْجِه ــدُّ َص ــِر، َتْمَت غي ــِد الصَّ ــَر الَجَس ــُر َعْب ــٌة َتْنَتِش ــُب َرفيَع ــٍح، ِضمــاداٌت، اأنابي ــهيٍد اأْو َجري ــن َش َع

أْســَرِة يوُســَف َمــكاٌن َغيــُر َمَمــّراِت الُمْسَتْشــفى، اأْضَحــِت الُهمــوُم  ــْم َيُعــْد لِ� أْشــكاِل، ُغْرَفــُة الِعناَيــِة الُمَكثََّفــِة، لَ ال�

ُل اإِلــى ُجثَّــٍة اأماَمُهــم؟! أْســَرِة، َوَكْيــَف َتاأْتــي راَحــُة البــاِل َوُهــْم َيــَرْوَن يوُســَف َوُهــَو َيَتَحــوَّ ُجــْزءاً ِمــْن َحيــاِة اأْفــراِد ال�

ــُل ِمــْن َطبيــٍب اإِلــى اآَخــَر، َعْينــاُه غاَبــٌة ِمــَن  ــِم، َيَتَنقَّ غيــَر الكائِــَن فــي ســوِق الُمَخيَّ ــُه الصَّ اأْغَلــَق ال�أُب ُدكّانَ     

ــِل َوالرَّجــاِء، َيْبَحــُث َعــن اإِجاَبــٍة تُعيــُد للنَّْفــِس َبْعــَض ُهدوئِهــا.  التََّوسُّ

ــٍة،  ــٍة َدقيَق ــاٍت ِجراِحيَّ ــى َعَمِلّي ــاُج اإِل ــٌة َتْحت ــَف َحِرَج ــُة يوُس ــفاِء، حالَ ــي ُمْسَتْشــفى الشِّ ــا َمْحــدوَدٌة ف     اإْمكانِّياتُن

ــاٍم خــاِرَج الَوَطــِن. اأْوراٌق، اأْختــاٌم،  ــَد اأيّ ُه لِلِعــلاِج َبْع ــِة الَجرحــى الَّتــي َســَتَتَوجَّ َســَنْعَمُل َعلــى َتْســفيِرِه ِضْمــَن قاِفَل

ــِة. ــٌق ل� َيْنَتهــي فــي انِْتظــاِر التَّْحويَل َقَل

ــًة اأْجِرَيــْت فــي  ــًة ِجراِحيَّ يــاِض، اْثَنتــا َعْشــَرَة َعَمِليَّ ــٌة اأْمضاهــا يوُســُف فــي ُمْسَتْشــفى الرِّ اأْرَبَعــُة اأْشــُهٍر كاِمَل     

َرَقَبِتــِه َوَعْيِنــِه، ِعْنَدمــا َبــَداأ َيْســَتعيُد َوْعَيــُه، َســِمَع الطَّبيــَب َوُهــَو ُيَبلِّــُغ والـِـَدُه بِاأنَُّهــْم َســَيقوموَن اأخيــراً بَِتْركيــِب َعْيــٍن 

ــَك الَّتــي  ــْن تِل ــَف َع ــْن َتْخَتِل ــَن الَمْوعــوَدَة لَ ــَرٍة اأنَّ الَعْي ــَد يوُســُف لَِفْت ــِن الَمْفقــوَدِة، اْعَتَق ــِن الَعْي ــٍة ِعَوضــاً َع ُزجاِجيَّ

ــَيْرِجُع  ًة اأْخــرى، َوَس ــرَّ ــاَس َم ــَيرى النّ ــِه، َوَس ــى َعْيِن ــًة اإِل ــٌد ثانَِي ــوَر عائِ ، َواأنَّ النّ ــرائيِليِّ ْس ــاِص ال�إِ َقهــا َرصــاُص الَقنّ َمزَّ

ــِم، َوُهــَو ُيطــاِرُد كَُرَتــُه  ألْعــاِب، َســَيْقِفُز ثانَِيــًة َفــوَق شــواِرِع الُمَخيَّ ــُع نـِـزاَل الّلاِعبيــَن فــي َمَحــلِّ ال� لُِهتافاتـِـِه َوُهــَو َيَتَتبَّ

ــوِم. ــَد الَي ــُه َشــْيٌء َبْع ــْن ُيعيَق ــَة، َولَ ــَة الَمْحبوَب الَعتيَق

ــِة نــوٍر فــي َعْيِنــِه الُيْمنــى،  أْشــياَء اإلَّ� بَِبِقيَّ ــْم َيُعــْد ُيْبِصــُر ال� أْربَِطــَة َعــْن َعْيِنــِه، فُوِجــَئ بِاأنَّــُه لَ ِعْنَدمــا اأزالــوا ال�     

ــَة الَّتــي اْحَتلَّــْت َجْفَنْيــِه، ُيِحــسُّ بَِعــذاٍب لَــْم َيْعِرْفــُه  اأْصَبــَح َحبيــَس اأْكــواٍم ِمــَن الَعَتَمــِة، َكــْم َكــِرَه تِلــَك الَعْيــَن الزُّجاِجيَّ

أبيــِه اأنَّ تِلــَك الَعْيــَن بِحاَجــٍة اإِلــى َتْغييــٍر َبْعــَد ِســتَِّة اأْشــُهٍر  ِمــْن َقْبــُل، حيَنمــا َيقــوُم بِِلْبِســها اأْو َخْلِعهــا. اأكَّــَد الطَّبيــُب لِ�

َحتّــى َتَتناَســَب َمــَع َوْجِهــِه. 

ُد النََّفِس في الَحْنَجَرِة. َحْشَرَجة: َتَردُّ



53

ــداً لَــْن َيعــوَد للَمْدَرَســِة، فَرصاَصــُة الَقنـّـاِص     ِعْنَدمــا عــاَد اإِلــى الَمْدَرَســِة َبْعــَد ِســتَِّة اأْشــُهٍر َعِلــَم اأنَّ َصديَقــُه ُمَحمَّ

الَّتــي اْســَتَقرَّْت فــي َراأِْســِه اأْفَقَدْتــُه ُجــْزءاً َكبيــراً ِمــْن َتْركيــِزِه َوذاِكَرتـِـِه، َواأْبَقْتــُه اأســيَر َشــَلٍل ِشــْبِه كاِمــٍل.

َمــًة  لَــْم َيُعــْد يوُســُف ذلــَك الطِّْفــَل الَّــذي كاَن َيْكفيــِه ال�نِْتبــاُه اإِلــى َشــْرِح الُمَعلِّــِم، َكــْي َيْحِجــَز َمْرَتَبــًة ُمَتَقدِّ     

ــُه،  ــراِوُد َخيالَ ــُد اإِلــى جانِــِب ِوســاَدتِِه تُ ــْت َتْرقُ ــَرُة الَقــَدِم الَّتــي كانَ ــْم َتُعــْد كُ ــُه، لَ ، َتراَجــَع َتْرتيُب ــفِّ ــَن اأوائِــِل الصَّ َبْي

لَــِت الّصــوَرُة اأماَمــُه  آَن ال�ْبِتعــاَد َعــْن باقــي اأْقرانـِـِه، َتَحوَّ ــِه ال� أتــاري(، اأْصَبــَح كُلُّ َهمِّ اْبَتعــَدْت َعــْن َعيِنــِه األْعــاُب )ال�

ــِة الَّتــي زاَد ُعُمُرهــا َعلــى العاَمْيــِن، َحتـّـى  آَن َمْحصــوَرٌة فــي َتغييــِر تِلــَك الَعْيــِن الزُّجاِجيَّ اإِلــى َخيــال�ٍت، كُلُّ اأْحلاِمــِه ال�

أِب  يــاِض الخــاصِّ بَِتْنظيــِف باِطــِن الَعْيــِن نَِفــَد، َولَــم تُْجــِد ُمحــاَول�ُت ال� واُء الَّــذي َحَمَلــُه اأبــوُه ِمــْن ُمْسَتْشــفى الرِّ الــدَّ

نَْفعــاً فــي َســبيِل اإيجــاِدِه اأو َتْوفيــِرِه. 

ــٍة اأْخــرى َتَتناَســُق َمــَع َهْيَئــِة َعْيِنــِه الباِقَيــِة الَّتــي َبــَداأ الّضــْوُء َيْنَحِســُر  َفَهــْل ُيمِكــُن اأْن َيحــوَز َعلــى َعْيــٍن ُزجاِجيَّ     

َعْنهــا َشــْيئاً َفَشــْيئاً؟

أْجِنَحَة الَّتي فاَرَقْتُه، َوالّشواِرَع الَّتي غاَدَرْتُه؟ َمْن ُيعيُد اإِلَيِه ال�     

َمْن ُيعيُد النّوَر اإِلى َعْيَنْيِن اْغتالَُهما قنّاٌص َيْحَتمي بِالطّائَِرِة َوالّرّشاشاِت َوَسواتِِر الباطوِن؟!     

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

حيَحِة، َوبـِ )ل�( اأماَم الِعباَرِة غيِر الّصحيَحِة فيما َياأتي: ١ـ نُجيُب بـِ )نَعم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

)     (  . فِّ التّاِسِع ال�أساِسيِّ      اأ- اأصيَب يوُسُف بَِرصاِص ال�ْحِتلاِل ِعْنَدما كاَن في الصَّ

َة.    )     ( فاِء في َغزَّ     ب- اْسَتْكَمَل يوُسُف كاِمَل ِعلاِجِه في ُمْسَتْشفى الشِّ

أْشياِء ِمْن َحولِِه.  )     (      ج- اأعاَدِت الَعْيُن الزُّجاِجيَُّة لِيوُسَف َبَصَرُه، َوَمكََّنْتُه ِمن ُمشاَهَدِة ال�

صاَبِة.    )     ( ًة ِمَن ال�إ ياِض َوَقْد عوِفَي ُمعافاًة تامَّ ديُق ُمحّمٌد ِمَن الرِّ      د- عاَد الصَّ

واِء الّلاِزِم لَِتْنظيِف       هـ- كُلُّ اأْحلاِم يوُسَف الَيوَم َمْحصوَرٌة في َتْغييِر الَعْيِن الزُّجاِجيَِّة الَقديَمِة، َوَتْوفيِر الدَّ

  باِطِن الَعْيِن.            )     (



54

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ــّباُن ِمــَن الرَّصــاِص بَِرصيــِف الّشــاِرِع،  ْســَمْنِتيَِّة، واْحَتمــى الشُّ ١ـ اْحَتمــى الُجنــوُد ِمــَن الِحجــاَرِة بِالَمتاريــِس ال�إِ

نَِصــُف َمشــاِعَر كلٍّ ِمْنُهمــا لَْحَظــَة الُمواَجَهــِة.

ُح ذلَِك. أَسِريَِّة، نُوضِّ صاَبُة على َحياِة يوُسَف النَّفِسيَِّة وال� ٢ـ اأثََّرِت ال�إ

ــِة اأْطفــاِل العالَــِم، لِكــنَّ َفْقــَد َعْيِنــِه َجَعَلــُه َيْحلـُـُم بِاأْشــياَء  صاَبــِة َكَبِقيَّ ــُة َقْبــَل ال�إِ ٣ـ كاَن لِيوُســَف اأْحلاُمــُه الطُّفولِيَّ

أْحــلاَم. ــُح تِلــَك ال� اأْخــرى، نَُوضِّ

عاَقِة نَتيَجَة اإصاَبِتِهْم بَِرصاِص ُجنوِد ال�ْحِتلاِل، ما واِجُبنا نَْحَوُهم؟ ٤ـ َتَعرََّض َكثيٌر ِمْن اأْطفاِل ِفَلْسطيَن لِلاإ

َة، نَبَحُث في اأْسباِب ذلَِك. ٥- انَْطَلقْت َشرارُة ال�نِْتفاَضِة ال�أولى ِمْن ُمخيَِّم َجباليا في ِقطاِع غزَّ

آتَِيِة: ُح الّصوَرَة الَفنِّيََّة في كُلٍّ ِمَن الِعباراِت ال� ٦- نَُوضِّ

ِل َوالرَّجاِء.  ـ َعْيناُه غاَبٌة ِمَن الَتَوسُّ

 ـ اأْصَبَح َحبيَس اأْكواٍم ِمَن الَعْتَمِة.

ُم َخَبراً.  ـ َيْرَفُع يوُسُف َراأَْسُه، َيَتَشمَّ

غيَر الكائَِن في سوِق الُمَخيَِّم؟ ٢ـ لِماذا اأغَلَق ال�أُب ُدكّانَُه الصَّ

ُح َسَبَب ذلَِك. ٣ـ ساَفَر يوُسُف لِلِعلاِج في الخاِرِج، نَُوضِّ

٤ـ َعلاَم َتُدلُّ َكْثَرُة الَعَمِلّياِت الَّتي اأْجِرَيْت لِيوُسَف في الُمْسَتْشفى؟

٥ـ لِماذا َتراَجَع َتْرتيُب يوُسَف في الَمْدَرَسِة؟

٦ـ لَْم ُيِحبَّ يوُسُف الَعْيَن الزُّجاِجيََّة الَّتي ُركَِّبْت لَُه، نَُبيُِّن َسَبَب ذلَِك.

٧ـ ما ال�هِتماماُت الطُّفولِيَُّة الَّتي َشَغَلْت باَل يوُسَف َبْعَد فُْقدانِِه َعْيَنُه؟

ُح ذلَِك. أْطفاِل َواأْسِلَحِة الُجنوِد، نَُوضِّ 8ـ لَْم َيُكْن ُهناَك َتواُزٌن َبْيَن اأْسِلَحِة ال�
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        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
أْشياَء اإِلّ� بَِبِقيَِّة نوٍر في عْيِنِه الُيْمنى. آتَِيَة: لَْم َيُعْد يوُسُف ُيْبِصُر ال� ١- نُحاكي الِعباَرَة ال�

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ ٢- نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

أْسلوُب الواِرُد في ِعباَرِة: )َمْن ُيعيُد النّوَر اإِلى َعْيَنْيِن اْغتالَُهما َقنّاٌص(؟  اأ ـ ما ال�  

    ١ـ َشْرٌط.           ٢- اأْمٌر.          ٣-  اسِتفهاٌم.        ٤- نَْهٌي.

ُن الَبديِعيُّ َبْيَن الَكِلَمَتيِن: لِْبِسها، وَخْلِعها؟ ب- ما الُمَحسِّ  

جُع.          ٢- الطِّباُق.        ٣- الِجناُس.          ٤- التَّْوِرَيُة.     ١ـ السَّ

ألفاِظ.  ألْفاُظ الّدالَُّة َعلى الُمعاناِة، نَْسَتْخِرُج َعَشَرًة ِمْن تِلَك ال� ِة ال� ٣ـ َكثَُرْت في الِقصَّ
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: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــْن  ــْزءاً ِم ــْرَم عــاَم ١9٥٧م، َقضــى ُج ــِد طولََك ــْن َموالي ، ِم ــطينيٌّ ــح شــاِعٌر ِفَلْس ــد النّاِصــر صالِ َعْب     

 . َحياتِــِه فــي ُســجوِن ال�ْحِتــلاِل، فانَْعَكــَس ذلِــَك َعلــى ِشــْعِرِه ُحّبــاً للَوَطــِن َوُصمــوداً فــي َوْجــِه الُمْحَتــلِّ

ــي اأماَمُكــم. ــُد َيْنَحن ــَرِح، والَمْج ــُة الَف ــِه: خاِرَط ِمــْن َدواويِن

فــي هــذِه الَقصيــَدِة َيعــِرُض الّشــاِعُر َتْجِرَبَتــُه فــي ُســجوِن ال�ْحِتــلاِل، َومــا َتَخلََّلهــا ِمــْن َعذابــاٍت      

ــن ِخــلاِل  ــُش ِم ــِة. َوُينِع أمَّ ــلاأْرِض َوال� ــا لِ ــُز بِه ــِه، الَّتــي َيرِم ــى اأمِّ ــَن اإل ــِه الَحني ــَرْت لََدْي َواآل�ٍم َواأْحــلاٍم، َفجَّ

ــلاِل. ــَن ال�ْحِت ِر ِم ــرُّ ــى التََّح ــَتقوُد اإِل ــي َس ــّدي الَّت ــوِد َوالتََّح م ــَة الصُّ ــا نَْزَع ــِتْحضاِرِه َطْيَفه اْس

ْنزاَنِة )اإِلى اأّمي( رِساَلٌة ِمَن الزِّ

ْنزاَنِة رِساَلٌة ِمَن الزِّ

)اإِلى اأّمي(

                            ـ١ـ

الَمْوِكُب الَمْوعوُد َشقَّ َطريَقُه َعْبَر الِبحاْر 

َوَسرى.. تُعانُِقُه النَّسائُِم َوالَمحاْر

َوَراأْيُت َطْلَعَتِك النَِّديََّة ِمْن َبعيْد

َمثَُلْت اأمامي ِمْثَل َطْيٍف ل� َيحيْد..

اأّماُه يا لَْحَن النَّهاْر

َهْل َتْسَمعيْن؟

عبد الناصر صالح/ فَِلْسطين
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ُق َوالَحنيْن الَقْلُب َيْخُفُق َوالتََّشوُّ

اأّماُه لَْيَتِك َتْسَمعيَن نِدائَي الَمْلهوَف َيْخَتِرُق الِجداْر

ياْر َياأْتي اإِلَْيِك َمَع الطُّيوِر الباِكياِت َعلى الدِّ

ألَْم َياأْتي َمَع الَمَطِر الُمَحلِِّق َفْوَق اأْطلاِل الَماآسي َوال�

اأّماُه يا اأْحلى نََغْم..

يا َمْن َخَلْقِت ُوجوِدَي الَمْشهوَد ِمْن َجْوِف الَعَدْم

َكُبَر ال�أسيُر َواأْبَرَقْت َعْيناْه..

َوَهفا الُفؤاُد اإِلى الَحياْة..

اأّماُه َهلَّلِت النُّجوُم َعلى الِقَمْم

                          ـ٢ـ

عاٌم َمضى َهْل َتْعِرفيْن؟

أيّاُم َوْجهي َجَحَدْت بِِه ال�

جيْن؟ لَْم َتُقْل: َكْيَف السَّ

عاٌم َمضى اأّماُه لَْيَتِك َتْعِرفيْن..

ْمُع َيْلَهُث في الُعيوْن الدَّ

جوْن  َوالَقْيُد اأْدماني َوفاَضْت بي الشُّ

اأّماُه َهْل َتاأْتي النَّجاْة 

اأّماُه َوْجُهِك ل� اأراْه..

عاٌم َمضى َوَصفاُء َقْلِبِك ل� اأراْه

اأّماُه َهْل َتاأْتي النَّجاْة

َدَجِت الَحياُة ... َوَجفَّ َدْمعَي في الَحياْة..

ُق. الَملهوُف: الُمَتَشوِّ

هفا: َحنَّ َواْشتاَق.

َجَحَد: اأنَكَر.

َدَجِت: اأظَلَمِت.
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                          ـ٣ـ

الَمْوِكُب الَمْوعوُد َشقَّ َطريَقُه َعْبَر الِبحاْر

َوَسرى.. تُعانُِقُه النَّسائُِم َوالَمحاْر

ِظّلاً َيفوُح بِال�نِْتصاْر

َوَرسائِلي َرْكٌب َسَيْخَتِرُق الِحصاْر

اأّماُه يا لَْحَن النَّهاْر

َهْل َتْسَمعيْن؟

جوْن  اأنّاتَِي الَحّرى بِاأْقِبَيِة السُّ

ل� َشيَء غيَر اللَّْيِل َوالَقْيِد الَكبيْر

َمِن الَعسيْر.. َوَمصائِِب الزَّ

َسْوداُء َتْلَتِحُف الَمنوْن

اأّماُه لَيَتِك َتْسَمعيْن

ُق َوالَحنيْن الَقْلُب َيْخُفُق َوالتَّشوُّ

لِكنَّني اأّماُه َمْهما طاَل ِسْجِنَي لَْن اأهوْن

اأّماُه اإِنّي لَْن اأهوْن..

َوَبريُق َوْجِهِك في الماآقي كالنَّهاْر

َكالَمْوِج َيْعَتِنُق الَمحاْر..

ل�.. لَْن اأهوْن 

َفاأنا َواأنِْت َعلى انِْتظاْر..

َفاأنا َواأنِْت َعلى انِْتظاْر..

َوُهــَو  َقبــٍو،  َجمــُع  اأقِبَيــٌة: 
نْزانَــة(. )الزِّ يِّــقُ  الضَّ الِبنــاءُ 

الَماآقــي: َجْمــُع َماأقــي، َوُهــَو 
مــِع ِمــَن الَعْيــِن. َمجــرى الدَّ
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        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

ِل؟ أوَّ أمِنَيُة الَّتي َتَمنّاها الّشاعُر في الَمقَطِع ال� ١- ما ال�

٢- اإِل�َم َيْهفو فُؤاُد الّشاِعِر ال�أسيِر؟

ْجِن؟ ٣- ما َوسيَلُة ال�أسيِر ل�ْخِتراِق الِحصاِر الَّذي َيعيُشُه في السِّ

ُه؟ ٤- ماذا اأراَد الّشاِعُر اأْن ُيسِمَع اأمَّ

ِه؟ أمِّ ٥- ما َمضموُن الَعْهِد الَّذي َقَطَعُه الّشاِعُر َعلى نَْفِسِه لِ�

ُح َموِطَن التَّفاُؤِل في الحالََتْيِن. ١ـ َبَداأ الّشاِعُر َقصيَدَتُه ُمَتفائِلاً َواأنْهاها ُمَتفائِلاً َكذلَِك، نُوضِّ

أْوطاِن، نُواِزُن بْيَن التَّْجِرَبَتْيِن. أْهِل َوال� ْجِن َمَع َتْجِرَبِة الَمْنفى في الَحنيِن اإِلى ال� ٢ـ َتلَتقي َتْجِرَبُة السِّ

ُح ذلَِك. ْجُن َعلى َحياِة ال�أسيِر َوعائَِلِتِه، نُوضِّ ُد اأْشكاُل الُمعاناِة الَّتي َيْتُركُها السِّ ٣ـ َتَتَعدَّ

٤- ماذا ُيفيُد َتْكراُر الّشاِعِر َقْولَُه: َفاأنا َواأنِْت َعلى انِْتظار؟

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ ٥- نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

ْعِريُّ الَّذي َتْنَتمي اإِلَْيِه الَقصيَدُة؟ اأـ ما الَغَرُض الشِّ

جوِن.  ثاُء.        ٤ـ اأَدُب السُّ .      ٢ـ الَمْدُح.         ٣ـ الرِّ ١ـ الَغَزُل الُعذِريُّ

ب - ما الَمْوِكُب الَّذي اأشاَر اإِلَْيِه الّشاِعُر في َقولِِه: الَمْوِكُب الَمْوعوُد َشقَّ َطريَقُه َعْبَر الِبحاْر؟

يَِّة.     أَمِل َوالتَّْحريِر َوالُحرِّ ١ـ َمْوِكُب الَعْوَدِة اإِلى الَوَطِن.               ٢ـ َمْوِكُب ال�

٣ـ َمْوِكُب َتَخرُِّجِه في الجاِمَعِة.            ٤ـ َموِكُب قاَدِة ال�حِتلاِل.  

ْحساُس الَّذي ُيشيُر اإِلَيِه َتْكراُر الّشاِعِر: اأّماُه يا لَْحَن النَّهار؟  ج- ما ال�إِ

ألَُم.        ٤- الَكاآَبُة. ُة.                 ٣- ال� أَمُل.                ٢- الِعزَّ ١-ال�
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د- اإِل�َم َيرِمُز اللَّفظاِن )اللَّْيُل، َوالَقْيُد الَكبيُر( في الَقصيَدِة؟

ْعِف.           ٤- الُمقاَوَمِة. الَجْهِل.        ٢- ال�ْحِتلاِل.           ٣- الضَّ  -١

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل الّشاِعِر:  ٦- نُوضِّ

الَمْوِكُب الَمْوعوُد َشقَّ َطريَقُه َعْبَر الِبحاْر

َوَسرى.. تُعانُِقُه النَّسائُِم َوالَمحاْر

ِظّلاً َيفوُح بِال�نِْتصاْر

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

ُن البديِعيُّ َبْيَن اللَّْفَظْيِن )وجودي، َوالَعَدم(؟    ما الُمَحسِّ

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

نَْسَتْخِرُج ِمَن الَقصيَدِة َثلاَثَة األْفاٍظ َتُدلُّ َعلى كُلٍّ ِمن:- ٢

أَمِل َوُحبِّ الَحياِة.        ـ ال�

وِت. ـ الصَّ

ـ الَحَرَكِة.

ْعِر الُحرِّ َكما نَْسَتنِتُجها ِمَن الَقصيَدِة.- ٣ نَْكُتُب اأْرَبعاً ِمْن ِسماِت الشِّ

الَقواِعــــُد

أْجِلِه الَمْفعوُل لِ�

ياِض َرْغَبًة في الِعلاِج.َنْقَراأ: ١- ساَفَر يوُسُف اإِلى الرِّ

ْولَُة بِالَمْرضى ِحفاظاً َعلى َحياتِِهم َوُمْسَتْقَبِلِهم. ٢- َتْهَتمُّ الدَّ

ْولَُة الُمعاقيَن َتْشجيعاً َوَدْعماً لَُهم. ٣- َتْرعى الدَّ

أْطفاَل َخْوفاً ِمْن اأْحلاِمِهم.    ٤- ُيهاِجُم الُجنوُد اْل�
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أْمِثَلــَة الّســابَِقَة، نُلاِحــُظ اأنَّ الَكِلمــاِت الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط فــي هــذِه الُجَمــِل َنَتاأمَُّل: ْلنــا ال�      اإِذا َتاأمَّ

)َرْغَبــًة، ِحفاظــاً، َتْشــجيعاً، َخْوفــاً( جــاَءْت َجميُعهــا َمْنصوَبــًة، َواأنَّهــا َمصــاِدُر َقْلِبيَّــٌة جــاَءت َســَبباً 

لِِفْعــٍل، َوكُلٌّ ِمــْن هــِذِه الَمصــاِدِر َيْصلـُـُح اأْن َيكــوَن َجوابــاً َعــْن ُســؤاٍل َمْبــدوٍء بـــِ )لِمــاذا(.

أْجِلِه(، َوَياأْتي َمْنصوباً.     َوالَمْصَدُر الَّذي َياأْتي لَِبياِن َسَبِب ُوقوِع الِفْعِل، ُيَسّمى )َمْفعول�ً لِ�

َنْسَتْنِتُج:

ــؤاِل  أْجِلــِه: اْســٌم َمْنصــوٌب، ُيْذَكــُر لَِبيــاِن َســَبِب ُوقــوِع الِفْعــِل، َوَيكــوُن َجوابــاً َعــِن السُّ   الَمْفعــوُل لِ�

بـــِ )لِمــاذا(، ِمْثــَل: َســَجَد النّاِجــُح ُشــْكراً للــِه. 

َق الُجْمهوُر. أْجِلِه َعلى فاِعِلِه، َفَنقوُل: اإِْعجاباً بِالَقصيَدِة َصفَّ َم الَمْفعوُل لِ� َملحوَظٌة: َيجوُز اأْن َيَتَقدَّ

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

أْجِلِه ِمّما َياأْتي: َنْسَتْخِرُج الَمْفعوَل لِ�

ناَعِة َرْغَبًة في َسدِّ اْحِتياجاتِها. ْولَُة بِالصِّ ١- تُْعنى الدَّ

٢- قاَل َتعالى: زبڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھرب )البقرة:٢٠٧(

أْموالِِهم. أْغِنياُء َتْطهيراً لِ� ٣- ُيَزكّي ال�

أْمِر هللاِ. ٤- َيُحجُّ الُمْسِلموَن الَبْيَت الَحراَم اْمِتثال�ً لِ�

سراء:٣١(.  ٥- قاَل َتعالى: زبچ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     ڈرب )ال�إ
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التَّْدريُب الثّاني: 

آتَِيَة بِالَكِلَمِة الُمناِسَبِة ِمْن َبْيِن الَقْوَسْيِن:   نُْكِمُل الِعباراِت ال�

        )َحْقناً، طاَعًة، َخْوفاً، اإِْكباراً، َمْنعاً( 

ْرِطّي. ١-  َفرَّ اللِّصُّ ............... ِمَن الشُّ

٢-  َيصوُم الُمْسِلموَن َشْهَر َرَمضاَن .............. للِه َتعالى.

أْسعاَر ............... لِلاْسِتْغلاِل. ٣-  تُراِقُب الُحكوَمُة ال�

َهداَء ................ لَِتْضِحياتِِهْم. َعراُء الشُّ ٤-  َيْرثي الشُّ

ْصلاِح ذاِت الَبْيِن ............ لِِدماِء الُمسِلميَن. سلاُم ل�إِ ٥ـ  َدعا ال�إٍ

التَّْدريُب الثَّالُِث: 

نَْكُتــُب ِفْقــَرًة ِمــْن َثلاَثــِة اأْســُطٍر نَِصــُف فيهــا اأْفعــال�ً قُْمنــا بِهــا، َونَُوظِّــُف الَمْفعــوَل ل�أجِلــِه لَِتوضيــِح الغاَيــِة ِمــن 

أْفعــاِل. تِْلــَك ال�

التَّْدريُب الّراِبُع: 

نُْعِرُب الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

     
١-  قاَل َتعالى: زبۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ىرب )الروم: ٢٤(

أواِمِر هللاِ َتعالى. ٢-  هاَجَر الرَّسوُل -َصلّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم- اإِلى الَمديَنِة َتْلِبَيًة لِ�

: ٣-  قاَل حاتٌِم الطّائيُّ

خاَرُه               َواأْعِرُض َعْن َشْتِم اللَّئيِم َتَكرُّماً       َواأغِفُر َعْوراَء الَكريِم ادِّ
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١-  قاَل الّشاِعُر َشْمُس الّديِن الُبَدْيريُّ واِصفاً َمْحبوَبَتُه:

َولَّمـــــا َراأْتنــــــــي في َهواهــــا ُمَتيَّمـــاً               اأكــــــابُِد ِمْن َحــــــرِّ الَغــــراِم األيَمْه  

َوِمْن اأْيَن َتْدري الجوَر َوِهَي َحليَمة َفجاَدْت بِطيِب الَوْصِل ِمْنها َولَْم َتُجْر    

أَمراِء َعِن الَمعاِرِك، َفقاَل: ل� نَْصَر فيها بِلا َسْيٍف. ٢-  ُسِئَل الُمَتَنّبي في َحْضَرِة َبْعِض ال�

٣-  قاَل شاِعٌر:

  َتُسرُّ الَخْيُل اأْعُيَن ناِظريهــــا                َواأْفَضـــُل َمْن ُيراِفُقَك الَجواُد

٤ـ  َوقاَل اآَخُر:

َوقالَْت ُرْح بَِربَِّك ِمْن اأمـامي        َفُقلُت لَها بَِربِِّك اأنِْت روحي  

الَبلاَغُة

التَّْورَِيُة

َنْقَراأ:

ــِة الّســابَِقِة، لََوَجْدنــا اأنَّ َكِلَمــَة َنَتاأمَُّل: أْمِثَل ْلنــا الَكِلمــاِت الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط فــي ال� ــْو َتاأمَّ            لَ

ــُة،  ــُة الَعاِقَل ــَو الَحكيَم ــراٍد، َوُه ــُر ُم ــٌب َغْي لُُهمــا َقري ــاِن، اأوَّ ــا َمْعَني ِل لَه أوَّ ــاِل ال� ــة( فــي الِمث )َحليَم

َوال�آخــُر َبعيــٌد ُمــراٌد، َوُهــَو اســُم َمْحبوَبــِة الّشــاِعِر. َوَقــْد اأْخفــى الّشــاِعُر الَمْعنــى الثّانــَي ِعْنَدمــا َوّرى 

ِل غيــِر الُمــراِد؛ لـِـذا اأْطَلــَق َبْعــُض الَبلاغّييــَن  أوَّ بَِلْفــِظ )الجــور( َوُهــَو الَقريَنــُة الَّتــي توِهــُم بِالَمْعنــى ال�

يهــام(. َعلــى التَّْوِرَيــِة اْســَم )ال�إ

ُل َقريــٌب َغْيــُر ُمــراٍد، َوُهــَو اآلَــُة  أوَّ       َوفــي الِمثــاِل الثّانــي، َوَرَدْت َكِلَمــُة )َســْيف( بَِمْعَنَيْيــِن: ال�

ــِة الَحْمدانِــّي،  ْولَ آَخــُر َبعيــٌد َمْقصــوٌد، َوُهــَو َســْيُف الدَّ ــه َكِلَمــُة )الَمعــاِرك(، َوال� الَحــْرب، َوقريَنُت

ــُل ِعْنــَد الُمَتَنّبــي. أميــُر الُمَفضَّ ال�
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بِاأّن  الُمَتَلّقي  الّشاِعُر  اأْوَهَم  بَِمْعَنَيْيِن،  )الَجواُد(  َكِلَمُة  فيِه  َوَرَدْت  َفَقْد  الثّالُث،  الِمثاُل  اأّما        

الَمْقصوَد )الِحصان(، والَقريَنُة َكِلَمُة )الَخْيل(، َولِكنَُّه َقَصَد الَمْعنى الثاني َوُهَو الرَُّجُل الَكريُم.

ُل َقريــٌب َغْيــُر َمْقصــوٍد  أوَّ       اأّمــا الِمثــاُل الّرابـِـُع، َفَقــْد َوَرَدْت فيــِه َكِلَمــُة )روحــي( بَِمَعَنَيْيــِن، ال�

آَخــُر َبعيــٌد َمْقصــوٌد َوُهــَو َحياتــي.  َوُهــَو )اذَهبــي(، َوَقريَنُتــُه َكِلَمــُة )ُرح(، َوال�

َنْسَتْنِتُج:

١-   التَّْورَِيــُة ُلَغــًة: َمْصــَدٌر ِمــَن الِفْعــِل َوّرى، بَِمْعنــى َســَتَر َواأْخفــى َواأْوَهــَم. َوِهــَي فــي ال�ْصِطــلاِح 

ُث لَْفظاً ُمْفــَرداً لَُه َمْعَنياِن:  ، َيْظَهــُر فــي الــَكلاِم اإِذا اْســَتْخَدَم الُمَتَحــدِّ ــٌن َبديِعــيٌّ َمْعَنــِويٌّ ، ُمَحسِّ الَبلاغــيِّ

ــُم  آَخــُر َبعيــٌد َخِفــيٌّ ُهــَو الَمْقصــوُد؛ َفَيَتَوهَّ اأَحُدُهمــا َقريــٌب ظاِهــٌر َغْيــُر ُمــراٍد بَِدل�لَــِة الَقريَنــِة اللَّفِظيَّــِة، َوال�

َل ُهــَو الُمــراُد، لِكنَّــُه َســْرعاَن مــا ُيــْدِرُك َعْكــَس ذلـِـَك اإِذا اأْمَعــَن التَّْفكيــَر فــي  أوَّ الُمَتَلّقــي اأنَّ الَمْعنــى ال�

؛ لِذلـِـَك َســّمى َبْعــُض الَبلاغّييــَن هــذا الَفــنَّ اإيهامــاً. النَّــصِّ

ْحســاِس بِالطَّراَفــِة َوالُمْتَعــِة،  ــُق الُمفاَجــاأَة الَّتــي َتقــوُد لِلاإِ ٢-    التَّْوِرَيــُة َتَتَطلَّــُب اإِْعمــاَل الِفْكــِر، َوتَُحقِّ

َفَيــْزداُد بِهــا الــَكلاُم ُعْمقــاً، َوَيْكَتســي ِمــْن َجمالِهــا ِســْحراً. 

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

ـِ )ل�( اأماَم الِعباَرِة غيِر الّصحيَحِة فيما َياأتي: حيَحِة، َوب ـِ )َنعم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ  نُجيُب ب

)     ( أْشياِء َعلى َحقيَقِتها.       ١- التَّْوِرَيُة َتْعني اإِْظهاَر ال�

)     ( ناِت الَبديِعيَِّة اللَّْفِظيَِّة.      ٢- التَّْوِرَيُة ِمَن الُمَحسِّ

                            )     ( يهاِم َبديلاً َعِن التَّْوِرَيِة.     ٣- اْسَتْخَدَم َبْعُض الَبلاغّييَن ُمْصَطَلَح ال�إ

ْيِن َوَقَعِت التَّْوِرَيُة.            )     ( ٤- اإِذا َحَمَل اللَّْفُظ َمْعَنَيْيِن ُمَتضادَّ

ل�لَِة، َوُمطابِقاً لُِمْقَتضى الحاِل.    )     ( ٥- ل� قيَمَة لِلتَّْوِرَيِة اإِذا لَْم َيُكِن الَكلاُم واِضَح الدَّ
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التّْدريُب الثّاني: 

ُح التَّْورَِيَة فيما َتحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي: نَُوضِّ

١- قاَل ابُن َمكانَِس في َمْحبوَبِتِه:

َفِســهاُم ِفْكــري فــي اأموِرَك طائَِشــْة ــَك َواْشــِفني ْرنــي بَِحقِّ يــا َدْهــُر َخبِّ

َوَحبيَبتــي ِمــْن َبْعِد َمـــْوتي عائَِشــْة؟ ــٌت اأنّــي فــي الَمَحّبــِة َميِّ اأَيِحــلُّ 

٢- قاَل صفي الّدين الِحلّّي:

َولِكْن لَُه َعْيناِن َتْجري َعلى َصْخِر َوواٍد َحكى الَخْنساَء ل� في ُشجونِِه

٣- َكم َتاألَّْمُت ِعنَدما َقَضْمُت التُّفاَحَة، واأْدَرْكُت َكْم َجنى َعَليَّ ِسنّي.

ديُق -َرِضَي هللاُ َعْنُه- َعِن النَّبيِّ -َصلّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم- حيَن الِهْجَرِة،  ٤- ُسِئَل اأبو َبْكٍر الصِّ

    َفقيَل لَُه: َمْن هذا؟ َفقاَل: هاٍد َيْهديني. 

: َهبيُّ ٥- قاَل َبْدُر الّديِن الذَّ

اأْســلو؟ َكْيــَف  َبــدا  اإِذا  لــي قُــْل  فيــِه  عاِذلــي  يــا 

َيْحلــو َمـــرَّ  ــما  َوكُلَـّ َوْقـــٍت كُلَّ  بــي  َيُمــرُّ 

٦- قاَل القاضي ِعياٌض َيِصُف َصْيفاً باِرداً:

ِمــَن الُحَلــِل لَِشــهِر َتّمــوَز األْوانــاً  َكاأنَّ كانــوَن اأهــدى ِمــن َملابِِســِه

ُق َبيــَن الَجــدِي َوالَحَمــِل َفمــا تَُفــرِّ اأو الَغزالََة ِمْن طوِل الَمدى َخِرَفْت

ْملاُء ال�إِ

)ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُمَعلِِّم(َتْطبيٌق َعلى َهْمزِة الَقْطِع

 ِحواٌر َبْيَن َشْخصْيِنالتَّْعبيُر:

أْخــرى َتــرى فيــِه         نَْكُتــُب ِحــواراً َبْيــَن َفتاَتْيــِن، اإِْحداُهمــا َتــرى اأنَّ الَعَمــَل الِمْهِنــيَّ خــاصٌّ بِالرِّجــاِل، َوال�

َمجــال�ً لِ�إِْبــداِع كُلٍّ ِمــَن الرِّجــاِل َوالنِّســاِء َعلــى َحــدٍّ َســواٍء. 
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َكْيَف َنْعَتني ِباأْنُفِسنا؟

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ْكمــاِل ِدراَســِتِه،  ، ُولـِـَد عــاَم ١88٧م. ســاَفَر اإِلــى َفَرنْســا َواإِنِْجْلتــرا لِ�إِ ــٌر ِمْصــريٌّ         َســلاَمة موســى ُمَفكِّ

ــُة َســلاَمة موســى(،  ــِه: )َتْربَِي ــْن اأَهــمِّ ُمَؤلَّفاتِ ــُة عــاَم ١9٥8م. ِم ــُه الَمِنيَّ ــْن ُدعــاِة التَّْحديــِث، َواَفْت َوكاَن ِم

يَّــُة الَعْقــِل(. َو)ُحرِّ

ُد نَــْوَع الَحيــاِة الَّتــي َيعيُشــها، بِنــاًء َعلــى عاداتـِـِه  نْســاَن ُيَحــدِّ       ُيَؤكِّــُد الكاتـِـُب فــي َمقالَِتــِه َعلــى اأنَّ ال�إِ

ــُة، َوالمــاُل، َوالِقــراَءُة؛ َفُهــَو بِذلـِـَك  حَّ ــِة فــي َحياتـِـِه، َوِمْنهــا الَوْقــُت، َوالصِّ أْشــياِء الُمِهمَّ فــي َتعاُمِلــِه َمــَع ال�

يجابِيَّــِة  ــِك بِالعــاداِت ال�إ نْســانِيََّة، َوُيْعطــي َمْعًنــى لَِحياتـِـِه، َوفيهــا اأْيضــاً َدْعــَوٌة اإِلــى التََّمسُّ َيصــوُن َكراَمَتــُه ال�إِ

ــِة َعَلْيها. َوالُمحاَفَظ

5 الَوْحَدُة
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َكْيَف َنْعَتني ِباأْنُفِسنا؟

نْيــا، َفِلــَم ل� نَعيــُش فيهــا اأْحَســَن َعْيــٍش ُمْســَتطاٍع؟ نَْســُكُن اأْفَضــَل  ًة واِحــَدًة فــي هــِذِه الدُّ         نَْحــُن نَعيــُش َمــرَّ

ــِة  ــِة، َوُرْؤَي أْقطــاِر الُمْخَتِلَف ــى ال� ــَفِر اإِل ــُع بِالسَّ ــِة، َونََتَمتَّ أْطِعَم ــَب ال� ــاأْكُُل اأْطَي ــِب، ونَ ــَل الُكُت ــَراأ اأْفَض ــاِزِل، َونَْق الَمن

ــًة، َوَتجــاِرَب، َوِعْلمــاً. ِم الُعُمــِر ِحْكَمــًة، َوِصحَّ ــْزداُد َمــَع َتَقــدُّ َمعالِِمهــا َوَمفاتِِنهــا، َونَ

ْدهــا العــاداِت الَّتــي         َولِكنَّنــا لَــْن نَْســَتطيَع اأْن نَْحيــا هــِذِه العيَشــَة مــا لَــْم نَْعَمــْد اإِلــى اأنُْفِســنا، َفُنَربِّهــا، َونَُعوِّ

نْســانيَّ  ْوِق، َفــاإِنَّ الِجْســَم ال�إِ قــيِّ فــي َمــداِرِج الَفْضــِل َوالــذَّ تُســاِعُدنا َعلــى الرُّ

يها َعْن ِرًضى َواْرتِياٍح.  َسريُع الطّاَعِة لِْلعاَدِة، َيْنقاُد اإِلَْيها، َوُيَؤدِّ

َواأنْــَت ِعْنَدمــا َتْقــَراأ ســيَرَة اأَحــِد الُعَظمــاِء، تُْعَجــُب لَِوْفــَرِة اأْعمالـِـِه، َوَتَتســاَءُل: َكْيــَف َتواَفــَر لَــُه الَوْقــُت،   

أْعمــاَل كُلَّهــا؟  َي هــِذِه ال� ُتــُه، اأْو َكْيــَف اأْخَلــَص لَــُه اأْصِدقــاُؤُه، َحتّــى اأْمَكَنــُه اأْن ُيــَؤدِّ اأْو اأْســَعَفْتُه ِصحَّ

أنَّنا َقِد اْعَتْدنا عاداٍت  َة َوالُفَرَص في واِقِع الَحياِة ُمَتواِفَرٌة لَنا َجميعاً، َواإِنَّما َتضيُع ِمنّا؛ ل� حَّ       اإِنَّ الَوْقَت َوالصِّ

َئًة. َفهذا َرُجٌل ُيْرِجُع َفَشَلُه في الَحياِة َمَثلاً، اإِلى اأنَُّه اْعتاَد اأْن ُيْمضَي كُلَّ َيْوٍم ِمْن َوْقِتِه نَْحَو ساَعَتْيِن في  َسيِّ

آِسُن، ل� َحَرَكَة فيِه،  الرُّكوِد َعلى الَمْقهى، َكاأنَُّه الماُء ال�

َة، َتْخُرُج ِمْنُه اأنْفاُس الدُّخاِن في َكَسٍل َوَتراٍخ، َكَمنْ  َول� َتْفكيَر، َول� ِهمَّ

َيْنَتِظُر الَمْوَت اأْن َياأْتَِيُه، َفُهَو ل� َيَتَمتَُّع بِالَحياِة، َول� َيْنَتِفُع بَِنعيِمها، َول� َيْنَفُع َغْيَرُه.

ــَة َرُجــٌل َقــِد اْعتــاَد ُمخاَصَمــَة النّــاِس، َفهــَو فــي نِــزاٍع دائـِـٍم َمــَع كُلِّ َمــْن َيْعــِرُف، َيْقضــي َوْقَتــُه فــي         َوَثمَّ

ــٌص َمْشــغوٌل فــي  قيــٍل َوقــاٍل، َوفــي ُمشــاَغباٍت فــي الَمحاِكــِم، َوهــَو ُمَنغَّ

ُر ِمْن َغْيِر شاِغٍل ُمفيٍد َطواَل َحياتِِه. َولَِغْيِرِهْما عاداٌت اأْخرى ُمشابَِهٌة، تَُنفِّ

ُمصاَدَقِتِهم، َوَتْجَعلُُهم َسْلِبّييَن في ُمْجَتَمعاتِِهم.

ِة. َوُربَّمــا  َئًة، تُْقصيِهــم َعــِن التََّمتُّــِع بِالَحيــاِة الهاِدئَــِة الُمْســَتِقرَّ          َفهــُؤل�ِء َواأْمثالُُهــم َقــِد اْعتــادوا عــاداٍت َســيِّ

ْب بَِثقاَفــٍة،  ْبيــاِن، لَــْم َيَتَهــذَّ ــْبعيَن، َوَعْقلـُـُه فــي ُمْســَتوى ُعقــوِل الصِّ ــتّيَن اأِو السَّ َيمــوُت الواِحــُد ِمْنُهــم فــي ِســنِّ السِّ

  َسلاَمة موسى/ بتصرّف

َمداِرج: َمسالِك.

كون. الرُّكود: السُّ

اأْو  ٌر،  ُمَكــدَّ ــٌص:  ُمَنغَّ
ِمْنــُه. ُمْنَزَعــٌج 
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ــؤوِن لََبَلــَغ َســَنواٍت َعديــَدًة ِمــْن ُعُمــِرِه. َولَــْم َيْنَضــْج بِِقَيــٍم، ولَــْو َعــَدْدَت مــا َقضــاُه ِمــَن الَوْقــِت فــي فــاِرِغ الشُّ

بــا عــاداٍت َتْلَزُمنــا َمــدى َحياتِنــا؛ َفَتــْزداُد  َدهــا ُمْنــُذ الصِّ         َفَنْحــُن اإَِذْن فــي حاَجــٍة اإِلــى اأْن نَُربِّــَي اأن ُْفَســنا، َونَُعوِّ

َتنــا َمــدى َحياتِنــا؛  أنُْفِســنا، َولَِغْيِرنــا... َواأَهــمُّ هــِذِه العــاداِت تِْلــَك الَّتــي َتْحَفــُظ لَنــا ِصحَّ َســعاَدتُنا، َوَتِتــمُّ َمْنَفَعُتنــا لِ�

ــٍة. َوَقــْد قيــَل: اإِنَّ ِمــَن النّــاِس َمــْن َيْحِفــُر َقْبــَرُه بِاأْســنانِِه؛ لَِكْثــَرِة نََهِمــِه. َولِكنَّنــا  نَّــُه ل� َهنــاَء َول� َتَمتُّــَع بـِـلا ِصحَّ َفاإِ

ــراِب،  ياَضــِة، َوِمْنهــا اْعِتيــاُد الشَّ ــَة َتضيــُع بِاأْشــياَء اأْخــرى اأْيضــاً َغْيــِر الطَّعــاِم، ِمْنهــا ِقلَّــُة الرِّ حَّ آَن اأنَّ الصِّ نَْعــِرُف ال�

راِت. اأْو ســائِِر الُمَخــدِّ

نْســاَن َعــِن الَحيــواِن، ِهــَي  ــُز ال�إِ ــَة الَّتــي تَُميِّ         َونَْحــُن فــي حاَجــٍة اإِلــى اْعِتيــاِد الِقــراَءِة، َفــاإِنَّ الميــَزَة الَحقيِقيَّ

نْيــا، َوَمصيِرهــا َوُعلوِمهــا َواآدابِهــا؛  ــُر فــي تاريــِخ هــِذِه الدُّ ــٌف، َواإِذا ِعْشــنا بـِـلا َثقاَفــٍة، ل� نَْقــَراأ َول� نَُفكِّ ٌم ُمَثقَّ اأنَّــُه ُمَكــرَّ

َنــِك َوالَعــَدِم، َفَيِجــُب اأْن نَْغــِرَس فــي نُفوِســنا نَّنــا نَعيــُش عيَشــَة الضَّ َفاإِ

ْرِس، َوُحبَّ الِقراَءِة، َونَعيَش َمدى َحياتِنا َطَلَبًة ُمِجّديَن في عاَدَة الدَّ

نْيا. جاِمَعِة الدُّ

فاِهَيــَة، َفــلا نَْقَنــُع بِالــّدوِن ِمــْن اأيِّ َشــْيٍء، ل� فــي الَمْســَكِن، َول� فــي الَمْطَعــِم، َول�           َوَيْنَبغــي اأْن نَْعتــاَد الرَّ

فــي الَمْشــَرِب. َوالُفنــوُن الَجميَلــُة نَْفُســها، ل� َيْبَعثُهــا فــي نُفوِســنا ِســوى نَْزَعــِة

أْشياِء؛ َفَيِجُب اأْن نََتاأنََّق في ِم لَِجمالِّياِت ال� فاِهَيِة، ونَْزَعِة الَفْهِم اأِو الَتَفهُّ الرَّ

واِم بِالنَّْزَعــِة، َفمــا ُدْمنــا نََتاأنَّــُق فــي  الَحيــاِة، َونَْعَتِبــَر الَمعيَشــَة َفنـّـاً َجميــلاً، نُماِرُســُه بـِـَذكاٍء َوَذْوٍق، َوالِعْبــَرُة َعلــى الــدَّ

أنُْفِســنا ِقــراَءَة ِكتــاٍب َســخيٍف، اأْو َصحيَفــٍة  نَّنــا نََتاأنَّــُق فيمــا نَْقــَراأ، َفــلا نَْرضــى لِ� الَمْســَكِن َوالَمْطَعــِم َوالَمْلَبــِس، َفاإِ

ُمخِ لَّــٍة، َكمــا ل� نَْرضــى اأْن نَْعَمــَل َعَمــلاً ناِقصــاً َغْيــَر ُمْتَقــٍن.

ــًة َمــَع عائِلاتِنــا، َحتّــى ل� نَعيــَش ُمَنغَّصيــَن         َول� ُبــدَّ اأْن نَْعتــاَد ُمعاَشــَرَة النــاس بِالُحْســنى َوالَمْعــروِف، خاصَّ

ــِة. ــِر َوالَمْنَفَع ــِق الَخْي ــْن َطري ــا َع ــَغ اأْبصاُرن ــَدٍة، َوَتزي ــِر فائِ ــي َغْي ــيُّ ف ــا الَعَصب ــَب َمْجهوُدن ــديَن َمْحســوديَن؛ َفَيْذَه حاِس

       َوفــي كُلٍّ ِمنّــا َغرائِــُز َواأْهــواٌء، اإِذا اْسَتْســَلْمنا لَهــا اأنَْهَكــْت قُوانــا، َواْخَتَصــَرْت اأْعماَرنــا، َوِعْشــنا َحيــاًة ل� 

ُننــا ِمــْن  ٌة، تَُمكِّ ــوَّ َد اأنُْفَســنا عــاداِت ال�ْعِتــداِل فيهــا، َحتّــى َتَتواَفــَر لَنــا ِمــْن اأْبدانِنــا قُ َمْعنــى لَهــا؛ َفــلا ُبــدَّ اأْن نَُعــوِّ

َنك: الّضيق. الضَّ

ْيِء. النَّْزَعة: الَمْيِل لِلشَّ
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نْســاِن اأْن َيَتَمتَّــَع  أنيَقــِة الّســاِمَيِة الَّتــي ل� َيْســَتطيُع َغيْ ــُر ال�إِ َتْحقيــِق الغايــاِت الُعْليــا ِمــَن الَمْنَفَعــِة، َوالتََّمتُّــِع بِالُمَتــِع ال�

ــِه. أنَّهــا ِمــِن َدل�ئـِـِل َكراَمِتــِه َوُبْرهــاِن ُرقيِّ بِهــا؛ لِ�

َد  ــُر ذلـِـَك لَنــا َحتـّـى نَُعــوِّ         َواأخيــراً َعَلْينــا اأْن نَُرتِّــَب َحياَتنــا، ونَْســَتْثِمَر اأْوقاَتنــا اإِلــى اأْقصــى مــا فيهــا. َول� َيَتَيسَّ

ــياَحِة َوَمْنَفَعــِة النّــاِس،  ْرِس َوالسِّ ــِة؛ َونَُوفِّــَر ِمْنهــا لِلــدَّ حَّ خــاِر الَوْقــِت َوالمــاِل َوالصِّ اأنُْفَســنا عــاداٍت َحَســَنًة، فــي ادِّ

ــِة الَّتــي نَعيــُش َبْيــَن َظْهرانَْيهــا بَِتْرِقَيــِة  َوالَعَمــِل لُِرقــيِّ الَمْنظوَمــِة ال�ْجِتماِعيَّ

الُعلوِم َوالُفنوِن َوالتَّْفكيِر.

َبْيَن َظْهرانَْيها: َوَسَطها.

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

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

ما الَمْوضوُع الَّذي َتَتناَولُُه َمقالَُة )َكْيَف نَْعَتني بِاأنُْفِسنا(؟ اأ - 

. .           ٤- ديِنيٌّ .           ٣- ِرياِضيٌّ .          ٢- اْجِتماِعيٌّ ِسياِسيٌّ  -١

نْساَن َوَيْجَعلُُه ناِضجاً في َتَصرُّفاتِِه؟ ُب ال�إِ ما الَّذي ُيَهذِّ ب - 

١- طوُل الُعُمِر.       ٢-َكْثَرُة الَعلاقاِت.       ٣- الثَّقاَفُة َوالِقَيُم.     ٤- طيُب الَعْيِش.

فاِهَيِة في الَعْيِش؟ ج- ماذا ُيَمثُِّل ُسلوُك الَمْيِل اإِلى الرَّ

َق َجمالِّياِت الَحياِة.            ٢-نَْوعاً ِمَن الَبَذِخ الّزائِِد.                         ١- َتَذوُّ

 ٣- ُخضوعاً لَِنْزَعٍة َبهيِميٍَّة.        ٤- الِْتزاماً لِعاَدٍة َغْيِر ُمْجِدَيٍة.

َم بِِه الُعُمُر؟ نْساُن كُلَّما َتَقدَّ َقها ال�إِ أْشياُء الَّتي َيِجُب اأْن ُيَحقِّ ٢- ما ال�

َئِة الَّتي َتَتعاَرُض َمَع الَحياِة الَكريَمِة، نَْذكُُرها. يِّ ٣- َذَكَر الكاتُِب َبْعَض العاداِت السَّ

٤- ُهناَك اأموٌر ُمَتواِفَرٌة لِلنّاِس َجميِعِهم َول� َيْنَبغي َتْبديُدها، ما ِهَي؟

نْساِن الَّذي َيعيُش ُمْسَتْسِلماً لَِغرائِِزِه َواأْهوائِِه؟ ٥- ما َمصيُر ال�إِ
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        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

نْساِن َوُسموِّ َذْوِقِه في َعْيِشِه؟- ١ ما َدليُل ُرقيِّ ال�إِ

َئٍة، نَُبيُِّن ذلَِك. - ٢ الَفَشُل في الَحياِة َسَبُبُه ُمماَرَسُة عاداٍت َسيِّ

ُحها.- ٣ نْساِن، نَُوضِّ يَِّة الِقراَءِة في َحياِة ال�إِ أَهمِّ في الَمقالَِة اإِشاَرٌة لِ�

َر الكاتُِب ِمَن الَقناَعِة بِالّدوِن ِمْن اأيِّ َشْيٍء؟- ٤ لِماذا َحذَّ

َد اأنُْفَسنا َعَلْيها.- ٥ نْسانِيُّ َسريُع الطّاَعِة لِْلعاَدِة، نَْذكُُر َخْمَس عاداٍت َحَسَنٍة ُيْمِكُن اأْن نَُعوِّ الِجْسُم ال�إِ

ُح ذلَِك.- ٦ نْساُن َمْخلوٌق ُمَكرٌَّم، ل� َيْلَهُث َخْلَف َغرائِِزِه َواأْهوائِِه، نَُوضِّ ال�إِ

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي:- ٧ نَُوضِّ

آِسُن. - َوهَو قاِعٌد َكاأنَُّه الماُء ال�

اإِنَّ ِمَن النّاِس َمْن َيْحِفُر َقْبَرُه بِاأْسنانِِه؛ لَِكْثَرِة نََهِمِه.  -

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:

َنك، َمداِرج.- ١ آتَِيِة ِمَن الُْمْعَجِم: َتزيغ، الضَّ نَْسَتْخِرُج َمعانَي الُْمفَرداِت ال�

َد اأنُْفَسنا عاداٍت َحَسَنًة(.- ٢ ُر لَنا ذلَِك َحتّى نَُعوِّ آتَِيَة: )ل� َيَتَيسَّ نُحاكي الِعباَرَة ال�

 نُْعِرُب الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:- ٣

ِم الُعُمِر ِحْكَمًة. َيْزداُد الَمْرُء بَِتَقدُّ اأ - 

أنَّها ُبْرهاُن ُرقيِِّه. نْساُن العاداِت الّساِمَيَة؛ لِ� ب -  َيِجُب اأْن َيْعتاَد ال�إِ

ما َسَبُب ِكتاَبِة الَهْمَزِة في َكِلَمِة )اأْصِدقاُؤُه( َعلى واٍو؟- ٤
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الَقواِعــــُد

الَمْفعوُل َمَعُه

نْساُن َوعاَدَتُه الَّتي اْعتاَدها في َعْيِشِه.- ١َنْقَراأ:  َيسيُر ال�إِ

 ُولَِد الطِّْفُل َوُبزوَغ الَفْجِر؛ َفَتَهلََّلِت الُوجوُه لُِقدوِمه.- ٢

ْمِس.- ٣ َهَبَطِت الطّائَِرُة َوُشروَق الشَّ

َبَداأِت الُمباراُة هاِدئًَة، َوانَْتَهْت َوُهتاَف الُجْمهوِر.- ٤

ِل نُلاِحــُظ اأنَّ َكِلَمــَة )عاَدَتــُه(، جــاَءْت َمْنصوَبــًة َبْعــَد واٍو َتــُدلُّ َعلــى َنَتاأمَُّل: أوَّ       فــي الِمثــاِل ال�

نْســاُن(، َواأنَّــُه  ــٍة، الِفْعــُل فيهــا )َيســيُر(، َوالفاِعــُل )ال�إِ ــِة(، َمْســبوَقًة بُِجْمَلــٍة ِفْعِليَّ المصاحبــة )الَمِعيَّ

ــْيِر. َفــلا َيِصــحُّ اأْن نَقــوَل: َيســيُر  نْســاِن؛ لَِعــَدِم ُمشــاَرَكِتِه فــي السَّ ل� َيجــوُز َعْطــُف العــاَدِة َعلــى ال�إِ

نْســاُن َوَتســيُر العــاَدُة. َوَكذلـِـَك فــي الِمثــاِل الثّانــي، َفــاإِنَّ ال�ْســَم )ُبــزوغ( جــاَء َبْعــَد واٍو َتــُدلُّ  ال�إِ

َعلــى الَمِعيَّــِة، َول� َيجــوُز الَعْطــُف لَِعــَدِم الُمشــاَرَكِة، َوكُلُّ اْســٍم َمْنصــوٍب َياأْتــي َبْعــَد واٍو بَِمْعنــى 

ــِة، َمْســبوقاً بُِجْمَلــٍة، ُيَســّمى َمْفعــول�ً َمَعــُه. )َمــع(، َوَيــُدلُّ َعلــى الُمصاَحَبــِة اأِو الَمعيَّ

ــِة الَّتــي تُفيــُد        َوفــي الِمثــاِل الثّالـِـِث، َفــاإِنَّ ال�ْســَم الَمْنصــوَب )ُشــروق(، جــاَء َبْعــَد واِو الَمِعيَّ

التَّزاُمــَن )الُمصاَحَبــَة(، َول� تُفيــُد الُمشــاَرَكَة؛ لـِـذا اْمَتَنــَع الَعْطــُف. 

      اأّمــا فــي الِمثــاِل الّرابـِـِع، َفــَوَرَدْت َكِلَمــُة )ُهتــاف( َمْنصوَبــًة َبْعــَد واِو الَمِعيَّــِة، َفِهــَي َمْفعــوٌل 

ميــِر الُمْســَتِتِر اأِو الُمتَِّصــِل. َمَعــُه؛ لِ�ْمِتنــاِع َعْطــِف ال�ْســِم الظّاِهــِر َعلــى الضَّ



٧٢

َنْسَتْنِتُج:

١-   الَمْفعوُل َمَعُه: اْسٌم َصريٌح َفْضَلٌة، َمْنصوٌب َيَقُع َبْعَد واٍو بَِمْعنى )َمع(، تُفيُد المعّية، َوَيِجُب 

اأْن تُْسَبَق الواُو بُِجْمَلٍة ذاِت ِفْعٍل، مثل: 

- انَْطَلَقِت الَمسيَرُة َوسوَر الُقْدِس.

. - َوَقَف الُْحضوُر َوَعْزَف النَّشيِد الَْوَطِنيِّ

َم الَمْفعوُل َمَعُه َعلى عاِمِلِه، َول� َعلى ُمصاِحِبِه؛ َفلا نَقوُل: َوالَجَبَل َزَحَف  ٢-  ل� َيجوُز اأْن َيَتَقدَّ

الُجْنُد، اأْو: َزَحَف َوالَجَبَل الُجْنُد.

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

آتَِيِة:  نَُعيُِّن الَمْفعوَل َمَعُه في الُجَمِل ال�

عوِب.- ١ َيَتراَجُع ال�ْسِتْعماُر َوَيَقَظَة الشُّ

أْمواِج.- ٢ ّياُد َوالّشاِطَئ؛ َكْي ُيراِقَب َحَرَكَة ال� ساَر الصَّ

انَْقضى َيْوُم َعَرَفَة َوَتْكبيراِت الَحجيِج.- ٣

فيَنُة َوَرصيَف الميناِء في َحْيفا.- ٤ اأْبَحَرِت السَّ

التَّْدريُب الثّاني: 

ًة اأْخرى: ًة، َوَمْفعول�ً بِِه َمرَّ أْقواِس في ُجَمٍل ِمْن اإِنْشائِنا، بَِحْيُث َتكوُن َمْفعول�ً َمَعُه َمرَّ نََضُع الَكِلماِت الَّتي َبْيَن ال�
َحر، الطَّريق، الَغريق( )الُغروب، النَّْهر، السَّ

التَّْدريُب الثّالُِث:

آتَِيِة: نُْعِرُب الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط في الُجَمِل ال�

أْسَرِة.- ١ أمُّ في اأموِر ال� َتشاَوَر ال�أُب َوال�
انَْطَلَقِت الحاِفَلُة َوَسهوَل ِجنيَن في َطريِق الَعْوَدِة ِمَن النّاِصَرِة.- ٢
ْيِفيَِّة.- ٣ َيْسَهُر النّاُس َوالَقَمَر في اللّيالي الصَّ
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ــذي  يحــاِء، الَّ ــى ال�إ ــِل اإِل ــي الَمْي أَدِب ف ــِر َوال� ــاِت التَّْعبي ــْن َجمالِّي ــُف َع ــَة َتْكِش ــُر اأنَّ التَّْوِرَي       نََتَذكَّ

ــعاَدِة بَِرْوَعــِة الُوصــوِل اإِلــى الَمْعنــى الَمْقصــوِد، َواْكِتشــاِف  ــِل َوالتَّْفكيــِر، َوُيْشــِعُر بِالسَّ َيْدَفــُع اإِلــى التَّاأمُّ

. ــصِّ ــاَرِة اأِو النَّ َمرامــي الِعب

َنْشَرُح التَّْورَِيَة في ُكلِّ ِمثاٍل ِمَن ال�أْمِثَلِة ال�آتَِيِة:

ُرِوَي اأنَّ َرُجَلْيــِن ِمــْن اآِل ِفْرَعــْوَن َســَعيا بَِرُجــٍل ُمْؤِمــٍن اإِلَْيــِه، َفاأْحَضــَرُه ِفْرَعــْوُن َواأْحَضَرُهمــا، َوقــاَل - ١

لِلّســاِعَيْيِن: َمــْن َربُُّكمــا؟ قــال�: اأنْــَت. َفقــاَل لِلُمْؤِمــِن: َمــْن َربُّــَك؟ قــاَل: َربـّـي َربُُّهمــا.

غيــِر، َفقــاَل الُمَعلِّــُم: َدْعنــي اأْخِبــْرَك اأنَّــُه َشــِقيٌّ ِجــّداً، - ٢ أخــي الصَّ أْســتاِذِه:اأنا ُمِحّبــاً لِ� قــاَل الطّالـِـُب ل�

ــُه.  قــاَل الطّالـِـُب: لِكنـّـي اأِحــبُّ َشــقاَوَتُه، َفَضِحــَك الَجميــُع، َوقــاَل الُمَعلِّــُم: اإِْن اأْحَبْبَتــُه َفُضمَّ

َزْيٌد ُمْغَرٌم بُِمجالََسِة الرِّجاِل، َوما لَُه في الَحديِث غاَيٌة.- ٣

الَبلاَغُة

َتْطبيٌق َعلى التَّْورَِيِة

َنْقَراأ:

ْملاُء ال�إِ

 ال�أْخطاُء الّشائَِعُة )١(

ِل الَكِلَمــِة، اإِّمــا اأْن َتكــوَن َهْمــَزَة َوْصــٍل، َواإِّمــا اأْن َتكــوَن َهْمــَزَة َقْطــٍع، َوُهنــاَك - ١ الَهْمــَزُة فــي اأوَّ

َمواِطــُن لـِـُكلٍّ ِمْنُهمــا.

تُْكَتــُب الَهْمــَزُة فــي َوَســِط الَكِلَمــِة َعلــى َحــْرٍف ُيناِســُب َحَرَكَتهــا، َوَحَرَكــَة الَحــْرِف الَّــذي - ٢

ــُج،  ــكوُن: )ُســِئَل، تَُؤجَّ ــُة، َفالَفْتَحــُة، َفالسُّ مَّ َقْبَلهــا، ِعلمــاً اأنَّ اأْقــوى الَحــَركاِت الَكْســَرُة، َفالضَّ

َراأٌْس(.

تُْكَتــُب الَهْمــَزُة فــي اآِخــِر الَكِلَمــِة َعلــى َحــْرٍف ُيناِســُب َحَرَكــَة الَحــْرِف الَّــذي َقْبَلهــا: )ُيْنِبــئ، - ٣

َجــُرَؤ، ُمْبَتــَداأ، َســماء(.

ُر: َنَتَذكَّ
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 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

ُبها:  نَُعيُِّن ال�أْخطاَء الَمقصوَدَة الوارَِدَة في الِعباراِت ال�آتَِيِة، ثُمَّ نَُصوِّ

ل�تِها لِهذا العاِم.- ١ َتْنَخِفُض َدَرجاُت الَحراَرِة َدَرَجَتْيِن ِماأِويََّتْيِن َعْن ُمَعدَّ

اْخَمَد ِرجاُل ال�ْطفاِء َحريقاً هائِلاً في غاباِت َشماِل ِفَلْسطيَن.- ٢

آَخريَن َعلى نَْفِسِه.- ٣ اإنَْتَخَب النّاُس َمْن ُيَمثِّلُُهم، َوُياأْثُِر ال�

ْحِتلاُل َشْعَبنا في ِفَلْسطيَن اأْسَوَء ُمعاَمَلٍة.- ٤ ُيعاِمُل ال�إ

َتاأكََّد الُقضاُة اأنَّ الُمتََّهَم َبريٌئ َفاأْطَلقوا َسراَحُه.- ٥

التَّْدريُب الثاني: 

 نَُعلُِّل َرْسَم الَهْمَزِة اإِْملائِّيًا في الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

آَخروَن َعلى َخَطِئِه.- ١ َبُه ال� ٌب اْبَنُه َقْبَل اأْن ُيَؤدِّ الُمْؤِمُن ُمَؤدِّ

ل� َبَرَكَة في ِرْزٍق َيجيُء بِلا َتَعٍب.- ٢

التَّْهِنَئُةالتَّْعبيُر:

ــَك فيهــا،  ــَك َواأْصِدقــاَءَك َواأِحبََّت ــعيَدُة الَّتــي ل� َتْســَتطيُع اإِلّ� اأْن تُشــاِرَك اأْهَل ــَي الُمناَســباُت السَّ ــَرٌة ِه       َكثي

بــاً،  ــاِس َجــّواً َجميــلاً َطيِّ ــِرُف ِمْنهــا، َوُيْضفــي َعلــى النّ ــروِر، َيْغ ــعاَدِة َوالسُّ ــاِت السَّ َفِقطــاُر الَحيــاِة َيُمــرُّ بَِمَحطّ

نْجــاِز، اإِلــى َتَخــرٍُّج فــي الجاِمَعــِة، اإِلــى ُمناَســَبِة َزواٍج،  ٍق فــي اْمِتحــاِن ال�إِ َفِمــْن نَجــاٍح فــي الَمْدَرَســِة، اإِلــى َتَفــوُّ

ــَكِن فــي َبْيــِت الُعُمــِر، ثـُـمَّ قـُـدوِم الَمْولــوِد الَجديــِد. كُلُّ هــِذِه الُمناَســباِت، ل� َتْســَتطيُع اأْن َتِقــَف  ثُــمَّ اإِلــى السَّ

اأماَمهــا ُمَتَفرِّجــاً، َبــْل ل� ُبــدَّ ِمــْن اأْن تُشــاطَر اأْصحاَبهــا اأْفراَحُهــم، َســواٌء بِالُمشــاَرَكِة، اأم َعــْن َطريــِق ِكتاَبــِة َتْهِنَئــٍة 

ــعاَدِة. لَُهــم، َتُبــثُّ فيهــا َســعاَدَتَك َوُســروَرَك، َوَتَتَمنـّـى لَُهــم اأْن َتْبقــى َحياتُهــم حاِفَلــًة بِالسَّ
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َوفيما َياأْتي َنموَذُج َتْهِنَئٍة:

      اأخي َزْيدًا،

َسِة، َوَبْعُد،        َتِحيًَّة ُمْفَعَمًة ِبرائَِحِة ال�أْرِض الُمَقدَّ

ْنجــازِ، َوُحصولـِـَك  قـِـَك فــي اْمِتحــاِن ال�إِ نَّــُه َل�أْجَمــُل َيــْوٍم فــي َحياتــي، اأْن اأْســَمَع َخَبــَر َتَفوُّ       َفاإِ

ِل )99٪( َومــا اأْجَمَلــُه ِمــْن َيــْوٍم! َول� َيَســُعني اإِلّ� اأْن اأكــوَن اأوََّل الُمَهنِّئيــَن َلــَك. َلــْم  َعلــى ُمَعــدَّ

َيُكــْن َتَميُّــُزَك ُصْدَفــًة، َفَقــْد َعِهْدنــاَك ُمِجــّدًا ُمْجَتِهــدًا ُمَتَفوِّقــًا فــي ُكلِّ ِســِنّي ِدراَســِتَك، َواأْنــَت 

قـِـَك ِمــْن َوْقــٍع َكبيــٍر َعلــى َنْفســي، َفَيُســرُّني اأْن اأَهنَِّئــَك  اأْهــٌل لِهــذا التََّفــوُِّق. َكــْم كاَن لَِخَبــِر َتَفوُّ

اإِْن ِشــْئَت اأْن َتْعــِرَف لِمــاذا َتْخَتِلــُف َتْهِنَئتــي؟ َفَيْكفــي اأْن  َتْهِنَئــًة َلْيَســْت َكَتْهِنَئــِة ال�آَخريــَن. َو

َتْعَلــَم اأنَّنــي حيــَن اأقــوُل َلــَك: )ُمبــاَرك(، اأقوُلهــا ِمــْن ُكلِّ َقْلبــي؛ َفَنجاُحــَك يــا اأخــي اأْشــَعَرني 

ــَك  أنَّ ــَك، لِ� ــا َمَع ــُن َوَصْلن ــهاَدَة، َوَنْح ــَتَلْمَت الشَّ ــا اْس ــَة ِعْنَدم ــَت اْلِقمَّ ــَت َوَصْل ــعاَدِة، اأْن ِبالسَّ

َشــْمَعٌة اأضــاَءْت َســماَء َبْيِتنــا، الَيــْوَم الَقَمــُر َيْبَتِســُم َلــَك، َوالنُّجــوُم َتــْزداُن.

ــاَركاِت،  ــَل التَّهانــي َوالُمب ــَك اأْجَم َم َل ــدِّ ــعيَدِة اأْن اأَق ــَبِة السَّ ــِعُدني فــي هــِذِه الُمناَس        ُيْس

َم بالتَّهِنَئــِة اإِلــى الوالـِـِد َوالوالـِـَدِة، اللََّذْيــِن َوَصــلا اللَّْيــَل ِبالنَّهــارِ، َوُهمــا  َكمــا ل� َيفوتُنــي اأْن اأَتَقــدَّ

َيْدعــواِن َلــَك اأْن ُيَوفَِّقــَك هللاُ، َوَحَرصــا ُكلَّ الِحــْرِص َعلــى َتْوفيــِر ُكلِّ مــا َيْلــَزُم لِِدراَســِتَك، ل� 

ــْن  ــَك ِم يقاِظ ــواِن اإِلّ� َوُيســارِعاِن لِ�إ ــَك، َول� َيْصُح ــْن ضــوِء ُغْرَفِت ــدا ِم ــَد اأْن َيَتاأكَّ ــاِن اإِلّ� َبْع َينام

ُهم هــذا التََّفــوُّق، َواأْســَعَد ال�أْســَرَة َجميَعهــا.  َنْوِمــَك، َلَقــْد َســرَّ

ْيَدلــِة فــي  ــِة الَمْقبوليــَن لِِدراَســِة الصَّ ــُة اْســِمَك فــي قائَِم ــَج َصــْدري ُرْؤَي ــْد اأْثَل       َلَق

، اْحــِرْص َعلــى اأْن َتكــوَن  جاِمَعــِة )بيــر َزيــت(، ال�آَن َبــَداأ ِمْشــوارَُك الِعْلمــيُّ الَحقيقــيُّ

قـُـَك، واأْســاأُل  أْبنــاِء َوَطِنــَك، َفاأْلــُف ُمبــاَرٍك َلــَك َنجاُحــَك َوَتَفوُّ ُجْندّيــًا ُمْخِلصــًا خاِدمــًا لِ�

ِم. الَمْولــى َلــَك َدواَم التََّقــدُّ

د    اأخوَك ُمَحمَّ
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هَكذا عاَش اأْجداُدنا 
)العوَنُة(

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ُر الِفَلْســطيِنيَّ فــي  أْجيــاِل بـِـُكلِّ مــا ُيَجــذِّ       َتْزَخــُر َصَفحــاُت التّاريــِخ َوَوقائـِـُع الَحيــاِة الُمَتواَرَثــُة َعْبــَر ال�

ــُد َســْعَيُه الَحثيــَث لِِبنــاِء َحيــاٍة اآِمَنــٍة ُمْنِتَجــٍة،  ــُت لَِبنــاِت ُوجــوِدِه َفــْوَق تُرابِهــا، َوكُلَّ مــا ُيَؤكِّ اأْرِضــِه، َوُيَثبِّ

نْســانِيِّ النَّبيــِل. قائَِمــٍة علــى التَّعــاُوِن والتَّعاُضــِد، والتَّاآخــي ال�إِ

ُث َعـــِن الَحيـــاِة الِفَلْســـطيِنيَِّة القائَِمـــِة َعلـــى الَوحـــَدِة الُمجَتَمعيَّـــِة، الَّتـــي       َوالنَّـــصُّ الَّـــذي َبْيـــَن اأْيدينـــا َيَتَحـــدَّ

ـــِتصلاِحها  أراضـــي َواْس ـــِر ال� ـــا، َوَتْعمي ـــاِء فـــي َوَطِنن ـــِر الَحضـــاَرِة والِبن ـــْن َمظاِه ـــاِهُدُه ِم ـــى مـــا نُش اأفَضـــْت اإِل

َوِزراَعِتهـــا، َوُهـــَو َيُحـــثُّ َعلـــى َضـــروَرِة الِحفـــاِظ َعلـــى )العونَـــِة( نَْهـــَج َحيـــاٍة، َرْغـــَم َمظاِهـــِر الَحيـــاِة 

ـــِة. ـــِة الَحديَث الَمَدنِيَّ

6 الَوْحَدُة
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هَكذا عاَش اأْجداُدنا )العوَنُة(

اأِي الُمساَعَدُة       )العونَُة( ُمْصَطَلٌح َشْعِبيٌّ َيْعني الَعْوَن والُمعاَونََة، 

عاَدًة  الَّتي  لِْلكائِناِت  ِسَمٌة  َوِهَي  َوالُمِلّماِت،  اللَّّماِت  في  َوالتَّعاُضُد 

نْساُن  ال�إِ اأْدَرَك  َوَقْد  داِهٍم،  لَِخَطٍر  َصّداً  اأْو  لِغاَيٍة،  َتْحقيقاً  َتَتعاَوُن  ما 

ْسلاِميِّ ِعَظَم َفوائِِد التَّعاُضِد َوالتَّماُسِك، َفَسَلَك ُسُبَلُه،  َعْبَر التّاريِخ ال�إِ

ُزُه َعْن  َوَجَعَلُه قيَمًة َعظيَمًة في ُوجوِدِه، َكما َجَعَل لَُه ُطقوَسُه الَّتي تَُميِّ

َجَعَل  لاُم-  َوالسَّ لاُة  الصَّ -َعَليِه  الرَّسوَل  اإنَّ  َحتّى  الُمْجَتَمعاِت،  سائِِر 

فريق التّاأليف

اللَّمات: ال�ْجِتماعات.

الُمِلّمات: الَمصائِب.

التَّعاُضد: التَّعاُون 
َوالتَّماُسك.

الَْعْوَن َسَبباً لِِرضا هللاِ َعْن ِعباِدِه حيَن قاَل: »َوهللاُ في َعْوِن الَعْبِد ما داَم الَعْبُد في َعْوِن اأخيِه«. )َرواُه ُمْسِلٌم( 

ــروِف َعلــى اأْرِضــِه ُمْنــُذ الِقــَدِم، اتََّخــَذ ِمــَن التَّعــاُوِن فــي َحياتِــِه نَْهَجــاً  َوالِفَلْســطيِنيُّ الَّــذي َخُبــَر كُلَّ الظُّ       

ــواِعُد  آذاُن، َوَتَتواَفــُد لَهــا السَّ ــُة( َكِلَمــًة َتْطــَرُب لَِســماِعها ال� ــِت )العونَ ــِه، َفكانَ ــُه اْســماً ُيعــَرُف بِ ُمتََّبعــاً، َوَجَعــَل لَ

ــداُم. أْق َوال�

اإِنَّ كُلَّ مــا َتواَرَثــُه الِفَلْســطيِنيُّ جيــلاً َبْعــَد جيــٍل، ُيشــيُر اإِلــى مــا َتَمتَّــَع بـِـِه اآبــاُؤُه َواأْجــداُدُه ِمــْن َتعــاُوٍن، َومــا        

راِعيَّــِة  أْتــراِح، َوفــي الَمواِســِم الُمْخَتِلَفــِة؛ ذلـِـَك اأنَّ واِقــَع الَحيــاِة الزِّ أْفــراِح َوال� َجَعلــوُه ِمــْن عونَــٍة دائَِمــٍة َبْيَنُهــم فــي ال�

نْســانِيََّة الَّتــي َتــراُه َمَدنِّيــاً بَِطْبِعــِه، َجَعــلا هــذا  ــِة الَّتــي اعَتَمــَد َعَليهــا الِفَلســطيِنيُّ فــي َحياتـِـِه، َواأنَّ ِفْطَرَتــُه ال�إِ َوالِحْرِفيَّ

ــًة؛ لَِتْحقيــِق اأْهداِفــِه َوَمســاعيِه. النَّْهــَج َضــروَرًة ُمِلحَّ

لََقْد َكرََّس الِفَلْسطيِنيُّ ِمْن ِخلاِل هذا النَّْهجِ َمظاِهَر انِْتمائِِه، َوالِْتصاِقِه بِاأْرِضِه، َوَجَعَل  لَِمواِسِمِه ُطقوَس   

أْرِض، َوِرعاَيِتها، َوَحصاِدها،  عونٍَة ُمَتواَرَثٍة، َتْبَداأ ُمْنُذ بِذاِر الَحبِّ في َتْشريَن، اإِْذ َتَتعاَوُن العائِلاُت في بِذاِر ال�

َمِر لَْيلاً،  َوَجْمِع الَحبِّ َوَدْرِسِه َعلى الَبْيَدر، َحْيُث َيْجَتِمُع الَفلَّاحوَن لِلسَّ

َوالميَجنا،  الَعتابا  َمواويَل  َوَيَتباَدلوَن  ِحكاِت،  َوالضَّ الِحكاياِت  َيْنثُروَن 

َوَفْرِزِه،  الَحبِّ  ُيَبكِّروَن لَِدرس  ثُمَّ  لَُهْم،  َمناماٍت  الَقْمِح  ُحَلَل  َوَيتَِّخذوَن 

َوَتْخزيِن مونَِة الَمواشي ِمَن الَقشِّ َوالتِّْبِن َوَغْيِرِه.

ـٌة،  ُحلَـّ ُمفَرُدهــا  الَقْمــِح:  ُحَلــُل 
الــّدْرِس.  بانِتظــارِ  َكْوَمــةٌ  َوهــَي 
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ْيتــوِن َتراُهــْم َيْنِســلوَن َفْجــراً ِمــْن كُلِّ َحــَدٍب        َوفــي َمْوِســِم الزَّ

َوَصــْوٍب، َيعافــوَن ِفراشــاً داِفئــاً، َوُيقاِومــوَن ُســهاداً ُيْجِهــُد الُعيــوَن، هــذا 

ــُع  ــّزاَد، َوَيْجَم ــُر ال ــُر ُيحضِّ ــاَء، َواآَخ ــُر الم ــاِرَش، َوهــذا ُيَحضِّ ــدُّ الَمف ُيِع

. ــديِّ أَب ــِقِه ال� ــِة ِعْش ــِتْعداداً لِرْحَل ــِف؛ اس اأَدواِت الَقْط

؟ - اإِلى اأْيَن اأيُّها الِفَلْسطيِنيُّ

ــِه  ــي َوْج ــْوداً ف ــوِم َط ــى التُّخ ــِة َعل ــى الواِقَف أْرِض، اإِل ــِذِه ال� ــى اأمِّ ه - اإِل

ــَجَرِة الــرَّؤوِم... َوَقــْد اأْعَيــْت ُجذوُرهــا َمخالـِـَب  الغــوِل... اإِلــى هــِذِه الشَّ

الُمْقَتِلعيــَن، َوُمَخطَّطاتِِهــم، َوَحَمــِت الِفَلْســطيِنيَّ فــي الَجليــِل َوالُقــْدِس 

أْرِض،  ْيتــوِن، ُعْنــواُن َكْنعانِيَّــِة هــِذِه ال� اإِنَّهــا َشــَجَرُة الزَّ َوالَخليــِل... 

فــي  َوالَحــبِّ  الُحــبِّ  َتبــاُدَل  اْعتــادوا  الَّذيــَن  عاِشــقيها،  َوَكْنعانِيَّــِة 

ــتاِء،  ْفِء القــاِدِم َعلــى اأْبــواِب الشِّ َتْشــريَن، َوَتْصنيَعــُه فــي َجَلســاِت الــدِّ

ــِة  ــَع الباَع ــوِن َم ْيت ــِة بِالزَّ ــَل الفاِكَه ــم، َوَتْبدي ــاُوَل َوَجباتِِه ــادوا َتن َكمــا اْعت

ــاِد. ــفوِح َوالِوه ــَن السُّ ــَن َبْي لي الُمَتَجوِّ

ــُة َعْقــِد الُبيــوِت َواإِقاَمــِة الَمبانــي َوالَمســاِجِد صــوَرٌة اأْخــرى        َوِقصَّ

ــواِعَد  ــُد َس ــاً َيِج ــي َبْيت ــْن َيْبن ــُكلُّ َم ــِة( الِفَلْســطيِنيَِّة، َف ــَوِر )العونَ ــْن ُص ِم

الَحــيِّ َوالَقْرَيــِة َتَتضاَفــُر؛ لُِمعاَونَِتــِه فــي َجْلــِب الِحجــاَرِة، َوَتْحضيــِر 

ْمِســِم َقْبــَل  الطّيــِن، َواإقاَمــِة الُجــْدراِن، َوَمْلِئهــا بِالَخَشــِب َوَقــشِّ السِّ

َعَة َعلــى  َعْقــِدِه، َوِخــلاَل ذلـِـَك ُيْنِشــدوَن ال�أهازيــَج، َوالَمواويــَل الُمَشــجِّ

ْت  الَعَمــِل، الَّتــي تُْعلــي ِمــْن قيَمــِة التَّعــاُوِن، َقْبــَل اأْن َيَتناَولــوا َوْجَبــًة اأِعــدَّ

ــِة( نَْفِســها.  ــِة )العونَ َتْحــَت ِمظلَّ

أيَّــاٍم تُقــاُم  أْعــراِس الَّتــي َتْمَتــدُّ لِ� َوَتَتَجلـّـى )العونَــُة( َكذلـِـَك فــي ال�       

فيهــا الَول�ئِــُم، َوَيْنَشــِغُل الرِّجــاُل َوالنِّســاُء فــي اســِتْقباِل الَمْدُعّويــَن، 

ـِة الَعريــِس،  يَّــِة َوالِحنّــاِء، َواإِْخــراِج َزفَـّ حِّ ْبَكــِة َوالدِّ َواإِقاَمــِة َحَلقــاِت الدَّ

ــعاَدَة. ــَة َوالسَّ ــاُر يتقاســمون الَفْرَح ــاُر َوالِكب غ ــا الصِّ ــاَبُق اإِلَْيه ــي َيَتس الَّت

ــٍة  ــلوَن: َيخُرجــوَن بِِخفَّ َيْنِس
ــرَعٍة. َوُس

َحــَدب َوَصــْوب: ِجهــات 
ُمْخَتلفــة.

ُسهاد: اأَرق.

أْطراف. التُّخوم: ال�

َطْود: َجَبل عاٍل َعظيم.

الرَّؤوُم: الّرؤوُف.

الِوهــاد: َجْمــُع َوْهَدة، َوِهَي 

ال�أراضي الُمْنَخِفَضُة.
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ــى  ــا اإِل ــِه بَِدعَوتِه ــراِم عائَِلِت ــِه، َواإِْك ــى َوَدْفِن ــوِس َوداِع الُمَتَوفّ ــاإِنَّ كُلَّ ُطق ــزاِن، َف أْح ــراِح َوال� أْت ــي ال� ــا ف       اأّم

ــْن َمظاهــِر التَّعاُضــِد،  ــَدُه، ِم ــزاِء، َومــا َبْع ــاِم الَع ــَة اأيّ ــِم، َواإِْرســاِل الطَّعــاِم اإِلَْيهــا، َوُمشــاَرَكِتها ُحْزنَهــا طيَل الَول�ئِ

ــاٍة. ــَج َحي ــٍة، َونَْه ــواَن ُهِويَّ ــا ُعْن ــطيِنيَِّة َوَبقائِه ــِة( الِفَلْس ــِتمَراِر )العونَ ــَي َمْدعــاٌة لِ�ْس ــِل الُمواســاِة، َوِه َونُْب

ــَهداِء، َوِعيــاَدِة الَجْرحــى، َواْســِتْقباِل  َولَْيــَس َغريبــاً اأْن َتَتَجلّــى )العونَــُة( فــي َمواِكــِب َتْوديــِع الشُّ      

ــلاِة َعَلْيــِه َوَتْشــييِعِه  أْســرى، َفمــا اإْن ُيْسَتْشــَهَد ِفَلســطيِنيٌّ َحتـّـى َتْجَتِمــَع َعَلْيــِه الُقلــوُب، َوَتَتَفــرََّغ لَِوداِعــِه َوالصَّ ال�

ــاِت  ْمكان ــُكلِّ ال�إِ ــى جانِِبهــا، َوَدْعِمهــا بِ ــِه ُمصاَبهــا، َوالُوقــوِف اإِل ــدوَن لُِمشــاَرَكِة عائَِلِت ــَرٌة، َيَتواَف ــُر َغفي َجماهي

ــِة  ــي ِرعاَي ــم، َوالُمســاَهَمِة ف ــْن َمناِزلِِه ــَن ِم ــاُت الُمْحَتلّي ــُه َجّراف ــا َتهِدُم ــاِء م ــاَدِة بِن ــي اإِع ــاُوِن ف ــِة، َوالتَّع الُمتاَح

ــم.  ــِة َتعليِمِه ــْم َوَكفالَ اأْبنائِِه

ــاِء،  أْصِدق ــِل َوال� أْه ــَن ال� ــاٍم ِم ــٍة َواْهِتم ــُد كُلَّ ِرعاَي ــا َتِج نَّه ــِر، َفاإِ ــا لِلاأْس ــرَُّض اأْبناُؤه ــي َيَتَع ــُر الَّت أَس ــا ال�       اأّم

أناشــيِد؛ َفَرحــاً  أْســرى َتْنَطِلــُق الزَّغاريــُد، َوَتْصــَدُح الَحناِجــُر بِال� ْســِميَِّة. َوفــي َمواِكــِب َتْحريــِر ال� ســاِت الرَّ َوالُمَؤسَّ

نازيــِن. أْغــلاُل، َوَغيََّبــْت َفْرَحَتهــا َعَتَمــُة الزَّ َقْتهــا ال� أْســَرِة الَّتــي َفرَّ بَِلــمِّ َشــْمِل ال�

ــفاِء لِلَجرحــى َوالُمصابيــَن، الَّذيــَن َيســُقطوَن فــي َمْيــداِن الُمواَجَهــِة،  ألِْســَنُة بَِدْعــواِت الشِّ       َكمــا َتْلَهــُج ال�

أْبهــى لِهــذا التَّاآخــي، الَّــذي  ــَوُر ال� ْوِد َعْنُهــم. اإِنَّهــا الصُّ ِم، َوال�ْطِمْئنــاِن َعليِهــم َوالــذَّ َفَيَتداَفــُع النـّـاُس لِلتََّبــرُِّع بِالــدَّ

، َوَيْحَفــُظ َعَلْيــِه َوْحَدَتــُه َوَتماُســَكُه.  َيَمتــاُز بـِـِه َشــْعُبنا الِفَلْســطيِنيُّ

ــّروِح الَّتــي  ــِة الَّتــي نَْحياهــا، اإِلّ� اأنَّ الِفَلْســطيِنيَّ مــا زاَل ُمحاِفظــاً َعلــى هــذِه ال ــِر الَحداَث ــَم َمظاِه َوَرْغ      

َتُبــثُّ فيــِه نَْخــَوَة الُمســاَعَدِة، َوَحِميَّــَة التَّعــاُوِن، َوَيعيــُش َمظاِهــَر )العونَــِة( فــي َقْرَيِتــِه، َوَمديَنِتــِه، وُمَخيَِّمــِه، َواإِْن 

ْرِث الغالــي،  َظَهــَرْت بِصــوَرٍة اأَقــلَّ ُوضوحــاً ِمّمــا كاَن فــي َعْيــِش اأْجــداِدِه. َوُهــَو َمْدعــوٌّ لِلِحفــاِظ َعلــى هــذا ال�إِ

ــِة. ــِة، َوَمباِدئِــِه الَوَطِنيَّ ــِه الّديِنيَّ نْســانِيَِّة، َوَعقيَدتِ ــِه ال�إِ ــُه انِْتمــاَءُه، َوَيْنَســِجُم َمــَع ِفْطَرتِ الَّــذي َيحَفــُظ لَ
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الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

ُح َمْعنى )العونَِة(. ١ـ نَُوضِّ

ْسلاُم، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك. ٢ـ )العونَُة( َمْظَهٌر ِمْن َمظاِهِر الَحياِة الَّتي َدعا اإِلَْيها ال�إِ

. واِج في ُمْجَتَمِعنا الِفَلْسطيِنيِّ ٣- نَذكُُر َمظاِهَر )العونَِة( في ُمناَسباِت الزَّ

٤- َيِصُف الكاتُِب َطريَقَة بِناِء الُعقوِد الَقديَمِة في قُرانا َوُمُدنِنا الِفَلْسطيِنيَِّة، نَْشَرُح هِذِه الطَّريَقَة.

َدٍة، نَْكُتُب َبْعضاً ِمْنها. َهداِء َمكانٌَة َعظيَمٌة في نُفوِس الِفَلْسطيِنّييَن َتَتَجلّى في َمظاِهَر ُمَتَعدِّ ٥- لِلشُّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ُح ذلَك. نْساُن َعْبَر التّاريِخ َفوائَد التَّعاُوِن َفَجَعَلُه قيَمًة َعظيَمًة في َحياتِِه، نَُوضِّ ١ـ اأْدَرَك ال�إ

، نَُعلُِّل ذلَِك. ٢ـ اْرَتَبَط َمْفهوُم )العونَِة( بِال�نِتماِء الَوَطِنيِّ ِعْنَد الِفَلْسطيِنيِّ

آتَِيِة: ُح َدل�لََة الِعباراِت َوالتَّراكيِب ال� ٣ـ نَُوضِّ

نْساُن َمَدنِيٌّ بِالطَّْبِع.      ـ ال�إِ

  ـ »هللاُ في َعْوِن الَعْبِد ما داَم الَعْبُد في َعْوِن اأخيِه«.
  ـ َيَتباَدلوَن َمواويَل الَعتابا َوالميَجنا، َوَيتَِّخذوَن ِمْن ُحَلِل الَقْمِح َمناماٍت لَُهم.

ُث َعْن َمظاِهِر )العونَِة( الِفَلْسطيِنيَِّة في َمْوِسمي: ٤ـ نََتَحدَّ

أْرِض َوَحصاِدها.        اأـ ِزراَعِة ال�

ْيتوِن.   ب ـ َقْطِف الزَّ

ــى: زب  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ــِه َتعال ــَع َقولِ ــِة( َم ــوُم )العونَ ــِجُم َمفه ــَف َينَس ــُح َكْي ٥- نَُوضِّ

ۈئ     ېئرب                                                                               )المائــدة:٢(
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آتَِيَتْيِن: َوَرَتْيِن الَفنِّيََّتْيِن ال� ُح الصُّ ٦- نُوضِّ

ْيتوِن الواِقَفُة َعلى التُّخوِم َطْوداً في َوْجِه الغوِل.    اأـ َشَجَرُة الزَّ

   ب ـ اأعَيْت ُجذوُرها َمخالَِب الُمقَتِلعيَن.

أنِْشَطِة الَّتي ُيمِكُننا الِقياُم بِها َتحقيقاً لَِمَبداأِ )العونَِة( في َمدَرَسِتنا. ٧- نَْكُتُب قائَِمًة بَِبْعِض ال�

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

(؟ ُن الَبديعيُّ في َكِلَمَتْي: )الُحبِّ َوالَحبِّ اأـ ما الُمَحسِّ  

٤ـ ِجناٌس ناِقٌص.     ١ـ َتوِرَيٌة.       ٢ـ ِجناٌس تامٌّ.       ٣ـ ِطباٌق.     

أتراِح(؟ أْفراِح َوال� ب ـ ما الَعلاَقُة َبْيَن َكِلَمَتْي: )ال�  

ْجُع. ٤ـ السَّ      ١ـ التَّراُدُف.    ٢ـ الطِّباُق.        ٣ـ التَّوِرَيُة.  

ج ـ ما الَجْذُر الثُّلاثِيُّ لَِكِلَمِة )ُمِلّمات(؟  

٤ـ َمَلَم.     ١ـ لََمَم.          ٢ـ ماَل.            ٣ـ مَلَل.  

رِفيُّ لَِكِلَمِة )ُمعاَونٌَة(؟ د ـ ما الَوْزُن الصَّ  

٤ـ ُمفاَعَلٌة. َلٌة.    ٢ـ ُمْفَتَعَلٌة.        ٣ـ َمْفَعَلٌة.     ١ـ ُمَفعَّ
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: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــيَخ  ــاأ فيهــا. ل�َزَم الشَّ ــَد فــي َبغــداَد َونََش ــيٌّ )١8٧٧م -١9٤٥م(، ُولِ ــيُّ شــاِعٌر ِعراِق      َمعــروٌف الرُّصاف

(؛ لَِيكــوَن فــي  ألوســي -اأَحــَد ُعَلمــاِء َبغــداَد الَمْعروفيــَن- اثَنَتــي َعْشــَرَة َســَنًة، َوَســّماُه )َمعــروَف الرُّصاِفــيَّ ال�

ــَل فــي ِمهَنــِة التَّدريــِس َبيــَن َبغــداَد  . َتَنقَّ ــمَعِة الَحَســَنِة نَظيــراً لِمعــروٍف الَكْرِخــيِّ ــهَرِة َوالسُّ ــلاِح َوالشُّ الصَّ

ــي  ــواً ف ــَب ُعْض ــا انُتِخ ــَنَة ١9٢٣م، َكم ــداَد َس ــي َبغ ــِل( ف أَم ــَدَة )ال� ــْدِس، َواأصــَدَر َجري ــتانبوَل َوالُق َواإِس

ــِة بِِدَمْشــَق فــي العــاِم ذاتِــِه.  َمْجَمــِع اللَُّغــِة الَعَربِيَّ

، َوَتدعــو اإِلــى التَّعــاُوِن ُمْبــِرَزًة َفضائَِلــُه،  نْســانيِّ آتَِيــُة َتَتنــاَوُل َماآثـِـَر ال�ْجِتمــاِع ال�إِ      َوالَقصيــَدُة ال�جِتماِعيَّــُة ال�

َنــًة نَقائَِصُه. ــُر ِمــَن ال�ْخِتــلاِف ُمبيِّ َوتُنفِّ

النّاُس لِلنّاِس

النّاُس لِلنّاِس

/ العراُق َمْعروٌف الرُّصافيُّ

َفَتحــُدُث َبيَنُهــم ُطــُرُق انِتفــاِع َيعيُش النّاُس في حاِل اجِتماِع

لَمــا كانــوا ِســوى َهَمــٍج ُرعــاِع َولـَـو ســاروا َعلــى ُطــُرِق انِفــراٍد

ــياِع بالسِّ تَُســيَّع  بِاأحجــاٍر  َراأيــُت النـّـاَس كالُبنيــاِن َيْســمو

َوَيمَنــُع جانَِبْيــِه ِمــَن التّداعــي َفُيمِســُك َبعُضــُه َبعضــاً فَيْقوى

َوراِع َمرِعــيٍّ  َبيــَن  َجميعــاً  كذاَك النّاُس ِمن َعَجٍم َوُعْرٍب

لـِـُكلٍّ فــي َمجــاِل الَعيــِش ســاِع َقد اشــَتَبَكْت َمصالُِحُهم َفُكلٌّ

ــِة الّســباِع ــَش عاِدَي لَعاشــوا َعْي ــُم لَِبعــٍض ــْول� َســعُي َبعِضِه َولَ

ياع: الطِّلاء. السِّ

التَّداعي: ال�نِْهيار.
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الَيــراِع َربُّ  َعجــَزُه  َتــداَرَك  اإِذا َربُّ الُحســاِم َثنــاُه َعجــٌز

ــجاِع ــُه َســيُف الشُّ َتلافــى َزيَغ ــٌغ ــراُه َزْي ــِب َع أدي ــُم ال� َواإِْن َقَل

َصنــاِع بَِيــٍد  َثراُؤهــا  اأعيــَد  َواإِْن َصِفــَرْت َيــٌد ِمْن َرْيِع َزرٍع

جِتماِع اأِن اعَتَصمــوا بَِحبــِل ال�إ بِذاَك َقضى اجتماُع النّاِس لَّما

َوتُخِصُب في بِلاِدِهُم الَمراعي َفَتعلــو فــي ِدياِرِهــُم الَمبانــي

ِمــَن الَعيــِش الرَّغيــِد َعلــى َيفاع َوَتســَتعلي الَحياُة بِِهم َفُتمســي

ــرِّ الَمســاعي ــى ُغ ــم َعل َتعاُونُُه اإِلّ� أقــواِم  ال� َمَدنِيَّــُة  َومــا 

ــِبِهم ُمشــاِع ــْن َمكاِس ــاٍل ِم بِم ــاِس اإِلّ� ــح َفســاُد النّ ــم َيْصلُ َولَ

للِجيــاِع الَمطاِعــُم  َوتُمتــاُر  ــى ــُئ للَيتام ــِه الَملاِج ــاُد بِ تُش

ــعاِع َمبــاٍن َتفيــُض الِعلــَم ُمؤَتِلــَق الشُّ بِــِه  لِلُعلــوِم  َوتُبنــى 

ــقاِء بُمســَتطاِع َومــا َحْمــُل الشَّ َحليــٌف لَُهــم  ــقاُء  َفالشَّ َواإِلّ� 

عاِدَيُة: ُعدوان.

َربُّ الُحسام: الُمقاتِل.

َح. َتداَرك: َصحَّ

َربُّ الَيراع: الكاتُِب.

َزْيٌغ: انِحراٌف.

َتلافى: اسَتبَعَد، َتَجنََّب.

َصِفَرْت: َخَلْت.

َريع: َمردود، َمنتوج.

َيفاع: نُموُّ َوازِدهار.

ز.  تُمتاُر: تَُعدُّ وتَُجهَّ

ُمؤَتلٌق: ُمزَدِهٌر.

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

حيَحِة، َوبـِ )ل�( اأماَم الِعباَرِة غيِر الّصحيَحِة فيما َياأتي: ١ـ نُجيُب بـِ )نَعم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

   ـ انِتفاُع النّاِس في حاِل اْجِتماِعِهم اأْكَثُر ِمْن انِْتفاِعِهم في حاِل َتَفرُِّدِهم.  )       (

ْيُف َوالَقَلُم ِسلاحاِن َضروِريّاِن لِلِحفاِظ َعلى َوْحدِة الُمجَتَمِع        )       (    ـ السَّ

ٍة َتْكُمُن في َهْجِرها لِلّريِف َوَتعميِرها للَمديَنِة.              )       (      ـ َمَدنِيَُّة اأيَِّة اأمَّ

ِة اإِلّ� بَِتوظيِفها لِلماِل في الِبناِء َوالتَّْعميِر.            )       ( أمَّ    ـ ل� َيصلُُح َفساُد ال�
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        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

آتَيَة في الَمْعنى:  ١ـ نَْستَخرُج ِمَن الَقصيَدِة ما يتَِّفُق َوالِعباراِت ال�

    - قاَل َتعالى: زبڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ رب          )اآل عمران: ١٠٣(

    - عاَد ِمْن َعَمِلِه ِصْفَر الَيَدْيِن.  

اِعِر: أموُر الَّتي ُيشيُر اإِلَْيها ال�ْسُم )ذاَك( في َقْوِل الشَّ ٢ـ ما ال�

   بِذاَك َقضى اجِتماُع النّاِس لَّما       اأِن اعَتَصموا بَِحبِل ال�جِتماِع

آتَِيِة: أْبياِت ال� َوَر الَفنِّيََّة في ال� ُح الصُّ ٣ـ نوضِّ

ــياِع بالسِّ تَُســيَّع  بِاأْحجــاٍر  - َراأيُت النّاَس كالُبنياِن َيْسمو

ــِة الّســباِع ــَش عاِدَي لَعاشــوا َعْي - َولـَـْول� َســعُي َبعِضِهــُم لَِبعٍض

ــعاِع     ــَق الشُّ َتفيــُض الِعلــَم ُمؤَتِل َمبــاٍن بِــِه  لِلـــُعلوِم  َوتُبـــنى   -

٤ـ َكْيَف نُْسِهُم في َتْرسيِخ ِقَيم ِالتَّعاُوِن في ُمجَتَمِعنا؟  

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
: ْرفيِّ آتَِيَة بِالميزاِن الصَّ نَِزُن الَكِلماِت ال�

      اأـ انِتفاعاً.       ب ـ تُشاُد.       ج ـ َتعاَوَن.       د ـ ُمؤَتِلقاً.

َة الُمْجَتَمِع الُمتعاِوِن في الَقصيَدِة؟ َر الّشاِعُر قُوَّ ٢ـ َكْيَف َصوَّ

٣ـ ما العيَشُة الَّتي َتَوقََّع الّشاِعُر اأْن َيعيَشها النّاُس في حاِل َعَدِم َتعاُونِِهم؟

٤ ـ َكْيَف َيْسعى النّاُس في َمصالِِح َبْعِضِهْم في العاَدِة؟

ُة في نََظِر الّشاِعِر؟ ٥ـ ما الَمَدنِيَُّة الَحقَّ
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الَقواِعــــُد

َتْطبيقاٌت َعلى الَمفاعيِل

 َتْدريباٌت

١- َنقَراأ النَّصَّ ال�آتَي، ثُمَّ نُجيُب َعّما َيليِه ِمْن اأْسِئَلٍة:

َيوُم ال�أرِض

ــم،  ــي اأْرِضِه ــوا ف ــَن َبق ــطيِنّييَن الَّذي ــاِم ١9٤8م ُمصــاَدَرَة اأراضــي الِفَلْس ــُذ ع ــلاُل ُمْن ــاَد ال�حِت ــِد اْعت        لََق

أنَّ اأْغَلِبيَّــَة الِفَلســطيِنّييَن اْعتاشــوا حيَنهــا َعلــى الَعَمــِل  َوَســنَّ َقوانيــَن َعديــَدٍة لَِتْســريِع الُمصــاَدَرِة َوال�ْســتيطاِن، َولِ�

ــِب  ــي اأخَص ــِتهداِفِهم ف ــوَرَة اس ــِعروَن ُخط ــراِع، َوَيسَتْش ــي الصِّ ــَة ال�أرِض ف ــوَن قيَم ــْم ُيدِرك ــي ال�أرِض، َوُه ف

ِل  اأراضيِهــم، َوَمصــَدِر َعيِشــِهم،  َفَقــْد َخَرجــوا يــوَم الثّلاثيــَن ِمــْن اآذاَر عــاَم ١9٧٦م َرْغــَم َقــراراِت َحْظــِر التََّجــوُّ

ــِت الَجليــَل َوالُمَثلَّــَث َوالنََّقــَب، راَفَقهــا َحْمَلــُة  َوالتَّهديــِد بِال�ْعِتقــاِل َواإِطــلاِق النـّـاِر، فــي ُمظاَهــراٍت واِســَعٍة َعمَّ

َتضاُمــٍن ِمــْن اأْبنــاِء َشــْعِبِهم الِفَلســطيِنيِّ فــي كُلِّ َمــكاٍن، احِتجاجــاً َعلــى َســِرَقِةَ اأْرِضِهــم، َفَســَقَط ِســتَُّة ُشــَهداَء 

َبــَة، اإِضاَفــًة اإِلــى ِمئــاِت الَجرحــى َوالُمعَتَقليــَن. فــي قُــرى َســخنيَن، َوَعّراَبــَة، َوالطَّيِّ

ــِة ُشــَهدائِها؛  ــاًء َيليــُق بَِعَظَم بيــِع، اإِحي ــَة َفْصــِل الرَّ ْكــرى بِداَي ــَك الذِّ أْرِض تِْل َوفــي كُلِّ عــاٍم، ُيحيــي ُعّشــاُق ال�

َوذلِــَك اإِْبقــاًء َعلــى الّذاِكــَرِة الِفَلســطيِنيَِّة زاِخــَرًة بَِمَحطّــاِت التّاريــِخ الَّتــي َيْصُعــُب َتجاُوُزهــا، َفَقــْد اأثَبــَت 

ِهــُم الَمركــوِن  ِفَلســطيِنّيو الَجليــِل َوالُمَثلَّــِث َوالنَّقــِب، اأنَُّهــْم َيســيروَن َعلــى الَعهــِد َســيَر الواثِقيــَن الُمؤِمنيــَن بَِحقِّ

أْســراٍب ِمــَن الُهدُهــِد تُْعِمــُل فــي  ــٍة مــا ِمــْن َعتَمــِة التّاريــِخ ، َوُهــم َيعِرفــوَن اأنَّ هــذا الَحــقَّ بحاَجــٍة ل� فــي زاِوَي

أْرِض ُعيونَهــا، َوَتنِبــُش التُّــراَب بِمناقيِرهــا نَْبــَش الباِحــِث َعــن ِفرَدوِســِه الَمْفقــوِد. َوَيْعِرفــوَن اأنَّ َبيــَن َســمائِِهُم  ال�

ــَن الَوفــاء، الَّــذي ل�  ــداً ِم مــاِء، َوَعْه ــَن الدِّ ــَن النَّمــاِء، َوَجــداِوَل ِم ــَرِة ُحقــول�ً ِم ــُم الُمَتَفجِّ الُمَتســاِمَقِة، َواأْرِضِه

ــِف.  ْي ــُظ الصَّ ــُه َول� َتْســُقُط، َمْهمــا َتقــاَدَم الَخريــُف، َواْشــَتدَّ َعَلْيهــا َقْي ــرُّ اأْوراقُ َتْصَف

١ـ نَُعيُِّن َعلاَمَة اإِْعراِب كُلٍّ ِمَن الُمْفَرداِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط.

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 
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، َونَُصنُِّفها َوْفَق الَجْدَوِل ال�آتي: ٢ـ نَْسَتْخِرُج الَمفاعيَل ِمَن النَّصِّ

َعلاَمُة َنْصِبِهَنوُْعُه       الَمفعوُل

نُوظُِّف ال�أْسماَء ال�آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة، بَحيُث َتْشَمُل الَمفاعيَل الَّتي َمرَّْت َمَعنا:

َعلاَمُة َنْصِبِهَنوُع الَمفعوِلالُجْمَلُةال�ْسُم
ُصعود

الُقراآن

َمساء

نُزول

ُحّب

ْملاُء ال�إِ

)ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُمَعلِِّم(

 ِكتاَبُة َتْهِنَئٍةالتَّْعبيُر:

ْعِر، الَّتي نَظََّمْتها الَوزاَرُة َعلى ُمْسَتوى ِفَلْسطيَن، ثُمَّ نَْقَراأ ما َكَتْبنا اأماَم ُزَملائِنا.   نَكُتُب َتهِنَئًة لَِعزيٍز فاَز في ُمساَبَقِة الشِّ

التَّْدريُب الثاني: 

َتْطبيٌق َعلى ال�أْخطاِء الّشائَِعِة )١(

ْعِبيَِّة الَّتي كانَْت نشاط نَْكُتُب َبْحثاً َعِن )العونَة( في َمْوِسِم الَحصاِد، َمَع َتْوثيِق ال�أغاني الشَّ

تَُغنّى في اأْثناِء الَعَمِل. 



٨٧

َوَمْن َيْكُتْمها...

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

راســاِت  ، ُولـِـَد عــاَم ١9٤9م فــي ِدَمْشــَق، َعِمــَل ُمديــراً لَِتْحريِر َمَجلَِّة الدِّ        َوليــد َقّصــاب اأديــٌب ســوِريٌّ

ــْن  ــا(، َوِم ــٌم َوَضحاي ــِة َبّحــار(، َو)عالَ ــْن ِرْحَل ــاٌت ِم ــْعِريَِّة: )َيوِمّي ــِه الشِّ ــْن َدواويِن ــِة، َوِم ْســلاِميَِّة َوالَعَربِيَّ ال�إِ

َمْجموعاتـِـِه الَقَصِصيَّــِة )الَخيــُط الّضائـِـُع(. 

أقطــاِر  ســاِت ال� ِتــِه )َوَمــْن َيْكُتْمهــا...( َبْعــَض َجوانـِـِب الَفســاِد الُمْنَتِشــَرِة فــي ُمَؤسَّ       َوَيْكِشــُف فــي ِقصَّ

ميــِر، َوُمحاَرَبِة كُلِّ اأْشــكاِل الَفســاِد، َوالَمْحســوبِيَِّة. الَعَربِيَّــِة، َوَيْدعــو فيهــا اإِلــى الَعدالَــِة، َوَتْحكيــِم الضَّ

٧ الَوْحَدُة
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َوَمْن َيْكُتْمها...

      ُعْثمــاُن َيْعــِرُف الَحقيَقــَة كُلَّهــا، ل� َيْخفــى َعَلْيــِه َخيــٌط ِمــْن 

ــْمِس فــي رابَِعــِة النَّهــاِر، كاَن َيْعــِرُف  ُخيوِطهــا، واِضَحــًة اأماَمــُه ِمْثــَل الشَّ

ــِه،  ــاُب في ــِه َول� َيْرت ــي نَْفِس ــاُب ف ــْد َيْرت ــُه، َوَق ــِرُف نَْفَس ــَر ِمْثَلمــا َيْع ُعَم

ل�ِل، َصديُقــُه فــي  ُعَمــُر اأنْقــى ِمــْن َضــوِء الَفْجــِر، َواأْصفــى ِمــَن المــاِء الــزُّ

ــَف  ــَرُه فــي َمواِق ــْن َعْشــِر َســَنواٍت، َخُب ــَر ِم ــُذ اأْكَث راَســِة َوالَعَمــِل، ُمْن الدِّ

ــواِرِح  ــفَّ الَج ــِد َواللِّســاِن، َع ــَف الَي ــُه اإِلّ� نَظي ــا َعَرَف ــا، م ــَر لَه ل� َحْص

ــِذِه  ــُه ه ــوا لَ ق ــوَب، لَفَّ ــِن َيْعق ــْن َدِم اْب ــِب ِم ئْ ــراَءَة الذِّ ــاً َب ــؤاِد، َبريئ َوالُف

ــْوَل. ــُه َول� َط ــْوَل لَ ــٌف، ل� َح ــٌل َضعي ــُه َرُج أنَّ ــَرَة؛ لِ� ــَة الَخطي التُّْهَم

ـُه ل� َســَنَد لَــُه، َول� َدْعــَم، َول�  أنَـّ       صــاروا َجْميعــاً اإِلْبــاً َعَلْيــِه؛ لِ�

ــُه، َوَكــذا َكمــا َيقــوُل  َوســاَطَة، َفصــاَر لَُهــْم ُطْعمــاً َســْهلاً، ل� َبواِكــَي لَ

َعفــاِء فــي كُلِّ َزمــاٍن َوَمــكاٍن، َيصيــروَن دائِمــاً  َزميلُُهــم عــاِدل:ٌ َشــاأُْن الضُّ

ــَة. ماَي ــَم الرِّ ــَة َمــْن ُيريــُد اأْن َيَتَعلَّ َدريَئ

ـذي َيْرَتشــي  ، ُهــَو الَـّ       ُحَســيٌن ُمديــُر الّدائِــَرِة، الُمْجــِرُم الَحقيقــيُّ

ــا  ــا َكم ــرَُّف فيه ــِه، َيَتَص ــُة اأبي ــَة َمْزَرَع َس ــِتْمرارٍ، َكاأنَّ الُمَؤسَّ ــُض باْس َوَيْقِب

ــِة  َس ــُع ُمَوظَّفــي الُمَؤسَّ ــوٍم، َوَجمي ــا فــي كُلِّ َي ــْن اأْموالِه َيشــاُء، َيســِرُق ِم

َيْعَلمــوَن ذلـِـَك ِعْلــَم الَيقيــِن، َولِكــْن َمْن ذا الَّذي َيْجُرُؤ ِمْنُهــْم اأْن َيَتَكلََّم؟! 

َيْعِرفــوَن َجميعــاً نُفــوَذ الرَُّجــِل، َواأقارَِبــُه، َواأْصِدقــاَءُه، َوَيْخشــوَن َباأَْســُه، َفلا 

َعفــاِء، َوُعَمــُر ُهــَو الحائـِـُط الَقصيــُر. ُبــدَّ اأْن َتْلِبــَس التُّْهَمــُة واِحــداً ِمــَن الضُّ

     فــي َهْمــٍس َغيــِر َمْســموٍع داَر َبْيــَن ُعثمــاَن وعــاِدٍل، اأَحــِد ُزَملائـِـِه 

َســِة: الطَّيِّبيــَن فــي الُمَؤسَّ

َوليد َقّصاب/ سورّية

رابَِعُة النَّهاِر: َوْقُت الظَّهيَرِة.

  

عاً. اإِلْباً: ُمَتَجمِّ

ل� َبواِكَي لَُه: ل� َيْبكيِه اأَحٌد.

ريَئُة: ما ُيسَتَتر بِِه من  الدَّ
تُْرٍس َوغيِرِه.
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. - ُحَسيٌن َمْدعوٌم، واِصٌل، لَُه َظْهٌر َقِويٌّ

     َوَغَمَز بَِعيِنِه، َفباَدلَُه ُعْثماُن الَهْمَس قائِلاً: َولِكنَّ ُعَمَر َبريٌء، اأنَْت َتْعِرُف ذلَِك َيقيناً، لِماذا ُيْؤَخُذ بِها!

أنَُّه ل� ُبدَّ اأْن َيْحِمَلها اأَحٌد. قاَل عاِدٌل: لِ�

لونَها ِضدَّ َمْجهوٍل َكما َيْحُصُل اأحياناً؟ آَخُر َيميناً َوِشمال�ً: لِماذا ل� ُيَسجِّ ُت ُهَو ال� قاَل هاِمساً َيَتَلفَّ

أنَّ ُحَسْيناً ُمديَر الّدائَِرِة ُيريُد اإيهاَم الَمْسؤوليَن بَِمهاَرٍة ِمْن َمهاراتِِه. َوبِالَهْمِس نَْفِسِه اأجاَب عاِدٌل: لِ�

َولَْم ُيْكِمْل، َفاْسَتَحثَُّه ُعْثماُن َعلى الَكلاِم: ماذا َتْقِصُد؟

َل قُْدَرَتــُه َعلــى اْكِتشــاِف ال�ْخِتــلاِس فــي دائَِرتـِـِه، َوُيْظِهــَر اأنَّ َعيَنــُه  - اأْقِصــُد اأنَّ ُمديــَر الّدائـِـَرِة الُمْحَتــَرَم ُيريــُد اأْن ُيَســجِّ

ســاِهَرٌة، َتْســَتطيُع اْكِتشــاَف الُمَتلاِعبيــَن، َوَتْقديَمُهــم اإِلــى الَعدالَِة.

َبــِر، َوُهــَو َيــرى بِــاأمِّ َعيِنــِه الِخنــاَق َيضيــُق َحــْوَل َصديِقــِه الَبــريِء ُعَمــَر، تُْخفــى        كاَن َضميــُرُه َيِخــُزُه َوْخــَز ال�إِ

ــُر َتوقيعــاٌت، َوالَجميــُع ُيشــاِرُك اأو َيْســُكُت، كُلٌّ َيَتَملَّــُق الُمْجــِرَم  ُر َوثائِــُق، وتَُغيَّ ــَزوَّ اأْوراٌق، َوتُْخَتَلــُق ُمْســَتَنداٌت، وتُ

ــِع، كُلٌّ عــاِرٌف،  ــَنِة الَجمي ــى األِْس ــقِّ َعل ــُة الَح ــْت َكِلَم ــِه، َخِرَس ــي نَوالِ ــاً ف ــوِذِه، اأو َطَمع ــْن نُف ــاً ِم ؛ َخْوف ــيَّ الَحقيِق

أْشــراَر ُمشــاِركوَن فــي الــّزوِر. َولِكــنَّ الطَّيِّبيــَن صاِمتــوَن، َوال�

َســِة ُمطَِّلعــاً  ــِه فــي الُمَؤسَّ ــْد كاَن بُِحْكــِم َموِقِع ــٌة َوُمْســَتَنداٌت؛ َفَق ــِه اأِدلَّ ــَة، َوَتْحــَت َيدي      ُعْثمــاُن َيعــِرُف الَحقيَق

ــهاَدَة؟ َواإِذا َفَعــَل َونَجــا ِمــْن َعــذاِب َضميــِرِه  ؟ اأَيْكُتــُم الشَّ َعلــى كُلِّ َشــْيٍء، َهــْل َيجــوُز اأْن َيَظــلَّ ســاِكتاً َعــِن الَحــقِّ

ــُدُه لَيــَل نَهــاَر، اأَيْنجــو ِمــْن َعــذاِب هللاِ؟ قــاَل -َتعالــى-: زبٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ــَح َســوطاً َيْجِل الَّــذي اأْصَب

ڤ  ڦ   ڦ  ڦرب  )الَبَقــَرة: ٢8٣(

ــي  ــَر ف ــَورََّط، َفُيَفكِّ ــِه اأْن َيَت ــاً َعلي ــِه، خائِف ــي داِخِل ــُل ف ــا َيْعَتِم ــسُّ بِم ــِه، ُيِح ــَن اإِلَي بي ــَرَب الُمَقرَّ ــاِدٌل اأْق       كاَن ع

ْعصــاِر، َفَهَمــَس لَــُه ذاَت َيــوٍم، َوَقــْد اأتيَحــْت لَُهمــا َخْلــَوٌة ل� َتراُهمــا فيهــا َعيــٌن ِمــَن الُعيــوِن الَمْبثوَثــِة فــي  ُمواَجَهــِة ال�إِ

راً: اإِيّــاَك اأْن َتْلَعــَب بالنّــاِر يــا ُعْثمــاُن، اأنْــَت َرُجــٌل َضعيــٌف ِمْثــُل ُعَمــَر، َوقوتُــَك َوقــوُت ِعيالـِـَك  كُلِّ َمــكاٍن، ُمَحــذِّ

فــي اأيديِهــْم، َبــْل َحياتُــَك كُلُّهــا فــي اأيديِهــْم، هــُؤل�ِء َظَلَمــٌة َيْســَحقوَن كُلَّ َمــْن َيِقــُف فــي َوْجِهِهــم.

ــُل الِمْشــَنَقِة َحــْوَل ُعُنِقــِه، اأو ُيْلقــى       قــاَل ِمــْن َقْلــٍب َمْحــروٍق: َوُعَمــُر يــا عــاِدُل، َهــْل نََدُعــُه َحتّــى َيْلَتــفَّ َحْب

ــْجِن؟! فــي َغياِهــِب السِّ



9٠

راً: اإِيّاَك اأْن َتْرَتِكَب هِذِه الَحماَقَة.  قاَل عاِدٌل ُمَحذِّ

 قاَل ُعْثماُن ُمْحَتّداً: َحماَقًة!

ــوُت الَقــِويُّ َفَقــْط ُهــَو الَمْســموُع، َســَتْلقى ِمْثــَل َمصيــِر ُعَمــَر ِمــْن  ــْن َيْســَتِمَع اإِلَْيــَك اأَحــٌد، الصَّ أنَّــُه لَ - َحماَقــٌة؛ لِ�

َغيــر اأْن تُْنِقــَذُه.

- َوَهْل اأْكُتُم الّشَهاَدَة؟

ــْجَن َمــَع        قــاَل عــاِدٌل ُمحــاِول�ً اْمِتصــاَص انِْفعــاِل ُعْثمــاَن: َشــهاَدتَُك َســَتُجرُّ َعَلْيــَك الَهــلاَك، َســُتْدِخلَُك السِّ

ُعَمــَر، َولَــْن َتْنَفَعــُه فــي َشــْيٍء، َفاأْبــِق َعلــى نَْفِســَك، الَحــيُّ اأولــى ِمــَن الَميِّــِت، َتَذكَّــْر اأْهَلــَك... ِعيالَــَك، َوَقــْد َتْنَفُعُه 

ــْجِن اأْكَثــَر ِمّمــا َتْنَفُعــُه َواأنْــَت َمَعــُه فــي داِخِلــِه. َواأنْــَت خــاِرَج السِّ

      لَــْم َيْســَتِطْع ُعْثمــاُن اأْن َينــاَم فــي تِْلــَك اللَّيَلــِة، َغــداً َموِعــُد الَجْلَســِة 

ــهوِد، ثُــمَّ ُيْنَطــُق بِالُحْكــِم، كُلُُّهــم ِضــدُّ ُعَمــَر،  الَّتــي ُيْســَتَمُع فيهــا اإِلــى الشُّ

، َوَيَتَملَُّقــُه، َوَيْخشــاُه، كُلُُّهــم نَفــى اأيَّ ُشــْبَهٍة َعــْن  َوكُلُُّهــم ُيهــاِدُن الَقــِويَّ

ــاأيُّ  ــًة َبيضــاَء،  َف - َحماَم ــَو الُمْجــِرُم الَحقيقــيُّ ــُه -َوُه ُحَســيٍن، وَجَعَل

غيــَرَة. أْســماَك الصَّ ُظْلــٍم هــذا؟ ل� َتــزاُل اأْســماُك الِقــْرِش َتــاأْكُُل ال�

ُد نِفاقاً.  َيَتَملَُّقُه: َيَتَودَّ

ُك اأَحــٌد ســاِكناً، اأمــا َيْكفيــِه مــا ِعْنــَدُه ِمــْن  ولَــِة لَيــَل نَهــاَر، َول� ُيَحــرِّ       لِمــاذا َيْســِرُق ُحَســْيٌن، َوَيْنَهــُب اأْمــواَل الدَّ

ــَم، كُلَّمــا اْمَتــَلاأْت قالَــْت: َهــْل ِمــْن  َعمــاراٍت َوَعقــاراٍت ... َو... َو، األ� َيْشــَبُع هــُؤل�ِء! اإِنَّ َخزائَِنُهــم ِمْثــُل َجَهنَّ

َمزيــٍد؟ َولِمــاذا َقُمــَؤ النـّـاُس، َوَجُبنــوا، َوَعُمــوا َحتـّـى صــاروا َيــَروَن الباِطــَل َحّقــاً،

 َوالَحقَّ باِطلاً؟!

أنَّ )حاميها َحراميها(. أْخَرُس: لِ� َيقوُل لَُه عاِدٌل الّساِكُت ال�

     ل� تُفاِرقُــُه صــوَرُة ُعَمــَر َوُهــَو ُيســاُق َذليــلاً خائِفــاً، َوَقــْد َوَضعــوا الُقيــوَد فــي َيديــِه، َوَســَحبوُه ِمــْن َوراِء َمْكَتِبــِه 

ــوِل  ــْن َق ــوَن ِم ، َولِكنَُّكــم َتخاف ــيَّ ــصَّ الَحقيِق ــوَن اللِّ ــَو َيقــوُل: كُلُُّكــم َتْعِرف ــَتْنِجداً، َوُه ــم ُمْس ــُت اإِليِه ــلاً، َفَيْلَتِف َذلي

ــم ُجَبنــاَء؟ األ� َتخافــوَن َبْطــَش الُمْنَتِقــِم الَجّبــاِر؟ ، لِمــاذا ِصْرتُ َكِلَمــِة الَحــقِّ

.  َقُمَؤ: َذلَّ

ُة. ُة َوالقوَّ دَّ  الَبْطُش: الشِّ
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 اأَخَذْتــُه ِســَنٌة ِمــْن نـَـوٍم، ثُــمَّ َصحــا َفِزعــاً، َوَصــوُت ُعَمــَر ُيــَدّوي فــي اأُذنَيــِه 

َكصاِفــَرِة اإِنْــذاٍر: اأيُّهــا الّســاِكتوَن َعلــى الباِطــِل، األ� َتخافــوَن َبْطــَش الُمْنَتِقــِم 

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

حيَحِة فيما َياأْتي:- ١ حيَحِة، َواإِشاَرَة )×( اأماَم الِعباَرِة َغيِر الصَّ نََضُع اإِشاَرَة ) √( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

)     (    . ِة ِهَي َعَدُم اإِْخفاِء شهاَدِة الَحقِّ ئيَسُة في الِقصَّ    اأ- الِفْكَرُة الرَّ

ِة.     )     ( ئيَسَة في الِقصَّ ْخِصيََّة الرَّ   ب- ُيَعدُّ ُعْثماُن الشَّ

  ج- كاَن ُعَمُر الُمْجِرَم الَحقيِقيَّ الَّذي َيَتَملَُّقُه الَجميُع َخْوفاً ِمْن نُفوِذِه.   )     (

ِة.     )     ( َرِة في الِقصَّ ْخِصيََّة الثّابَِتَة َغيَر الُمَتَغيِّ   د-  ُيَعدُّ ُعْثماُن الشَّ

  هـ- اْسَتوحى الكاتُِب َبْعَض الُمْفَرداِت ِمَن الُقراآِن الَكريِم.    )     (

ِة؟- ٢ بَِم اتُِّهَم ُعَمُر في بِداَيِة الِقصَّ

لَِم األِْصَقِت التُّْهَمُة بُِعَمَر دوَن َغْيِرِه؟- ٣

ِة؟- ٤ َمِن الُمْجِرُم الَحقيِقيُّ في الِقصَّ

أْسباُب الَّتي َمَنَعْت ُمديَر الّدائَِرِة ِمْن َتْسجيِل الَقِضيَِّة ِضدَّ َمْجهوٍل؟- ٥ ما ال�

لِماذا لَْم َيْسَتِطْع ُعْثماُن النَّوَم لَيَلَة الُمحاَكَمِة؟- ٦

 ِسَنٌة: نُعاٌس.

ــِر: زبٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ــلاِة الَفْج ــي َص ــَراأ ف ــَو َيْق ــاِم َوُه م ــوُت ال�إِ ــِه َص ــي اأُذنَي ــَدَح ف ــمَّ َص ــاِر؟ ثُ الَجّب

ڤ  ڦ   ڦ  ڦرب 

ــلاِة، َدَخــَل  مــاِم، َولَّمــا عــاَد ِمــَن الصَّ ْبــِح َمــَع ال�إِ ــاأ؛ لُِيــْدِرَك َصــلاَة الصُّ ــَل َيَتَوضَّ        َهــبَّ ِمــْن ِفراِشــِه واِقفــاً، َوَعجَّ

َلُهــم، َوَيدُعــَو لَُهــم واِحــداً واِحــداً، َوَهَمــَس َبيَنــُه َوَبيــَن نَْفِســِه َوُهــَو ُيغــاِدُر ُغْرَفَتُهــم: لَُكــم َولـِـَي هللاُ!  ُغْرَفــَة اأول�ِدِه لُِيَقبِّ

هــاً اإِلــى الَمْحَكَمــِة. ثُــمَّ َدَخــَل ُغْرَفَتــُه، َفَلِبــَس ثِياَبــُه فــي َصْمــٍت، َوغــاَدَر الَمْنــِزَل ُمَتَوجِّ

   )الَبَقَرة: ٢8٣(
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        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ِتــِه ِمــْن َقولِــِه َتعالــى: زبٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  - ١ اْســَتوحى الكاتِــُب ُعْنــواَن ِقصَّ

ــاِرِئ. ــى الق ــَك َعل ــَر ذلِ ــُن اأَث ڦرب، نَُبيِّ
ْدل�ِء بَِشهاَدتِِه؟- ٢ َكيَف حاَوَل عاِدٌل التَّاأْثيَر َعلى ُعْثماَن لَِثْنِيِه َعِن ال�إِ

ِة )حاميها َحراميها(، اأيَن َتِجُد ما َيَتناَسُب َمَع ذلَِك في واِقِعنا؟- ٣ َيقوُل الَمَثُل الواِرُد في الِقصَّ

هاَدِة َتناَزَع ُعْثماَن َهواِجُس َكثيَرٌة، نَْذكُُر ِمثالَْيِن َعَلْيها.- ٤ في لَيَلِة الشَّ

آتَِيِة:- ٥ ما َدل�لَُة الِعباراِت ال�

 اأ-  ُعَمُر ل� َبواِكَي لَُه.

َبِر.ب-   كاَن َضميُرُه َيِخُزُه َوْخَز ال�إِ

 ُعيوُن ُحَسيٍن َمْبثوَثٌة في كُلِّ ال�تِّجاهاِت.ج- 

 قوتَُك َوقوُت ِعيالَِك في اأيديِهم.د- 

ما الَّذي َيَتَرتَُّب َعلى انِْتشاِر الَوساَطِة َوالَمْحسوبيَِّة في الُمْجَتَمِع؟- ٦

اأنَْشاأْت َدْولَُة ِفَلْسطيَن َهيَئَة ُمكاَفَحِة الَفساِد، ما َدوُرها؟- ٧

آتَِيَتْيِن:- 8 ُح الّصوَرَتْيِن ال� نَُوضِّ

اأ- َشهاَدتَُك َسَتُجرُّ َعَليَك الَهلاَك.

ب- ل� َيْخفى َعَلْيِه َخيٌط ِمْن ُخيوِط الَحقيَقِة. 

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
ل�ل، اإيهام، اآثِم، ِسَنة.- ١ آتَِيَة اإلى ُجذوِرها: الزُّ نَُردُّ الَْكِلماِت ال�

نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:- ٢

؛ َخوفاً ِمْن نُفوِذِه، اأو َطَمعاً في نَوالِِه.  اأ- كُلٌّ َيَتَملَُّق الُمْجِرَم الَحقيِقيَّ

 ُعْثماُن َيعِرُف الَحقيَقَة. ب- 

 يلتُف َحْبُل الِمْشَنَقِة َحْوَل ُعُنِقِه.ج- 

   )الَبَقَرة: ٢8٣(
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الَقواِعــــُد

ال�ْسُم الَمْجروُر ِبَحْرِف اْلَجرِّ

اأ- الَمْجموَعُة ال�أولى:َنْقَراأ:

ْمِس في رابَِعِة النَّهاِر.- ١ َيْعِرُف الَحقيَقَة ِمْثَل الشَّ

اأْفَلَت ُحسيٌن ِمْن تِْلَك التُّْهَمِة.- ٢

 الَمْجموَعُة الثّانَِيُة:ب- 

هاَدَتيِن. - ١ كاَن ُعَمُر َيْنِطُق دائِماً بِالشَّ

٢ -. ل� َيْقَبُل هللاُ -َتعالى- اأْن َتكونوا ِمَن الّساِكتيَن َعِن الَحقِّ

أبيَك َعَلْيَك َفْضٌل َكبيٌر، َوللِه كُلُّ الَفْضِل.- ٣ لِ�

ْلنا الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط في الَمْجموَعتْيِن )اأ، ب(، َوَجْدنا اأنَّها اأْسماٌء، َواأنَّ َنَتاأمَُّل:       اإِذا َتاأمَّ

آتَِيِة: )في، ِمْن، الباِء، الّلاِم(؛ لِذا َيكوُن ال�ْسُم الَّذي  كُّلاً ِمْنها َقْد ُسِبَق بَِحْرٍف ِمْن ُحروِف الَجرِّ ال�

أْسماَء الَمْجروَرَة َقِد اْخَتَلَفْت َحَرَكُتها،  َيلي تِْلَك الُحروَف اسماً َمْجروراً، لِكنَّ الُملاَحَظ اأنَّ تِْلَك ال�

َكِلَمُة )رابَِعة(، َظَهَرْت َعَليها الَكْسَرُة، َوَكِلَمُة )تِْلَك( الَفْتَحُة، َوَتْعليلُنا ل�ْخِتلاِف الَحَرَكِة؛  َفَمَثلاً 

أْسماُء الَمْبِنيَُّة،  أْسماَء الُمْعَرَبَة تَُجرُّ، َوَتكوُن َعلاَمُة َجرِّها الَكْسَرَة، ِمْثَل: َكِلَمِة )رابِعة(، اأّما ال� اأنَّ ال�

َبِب؛ لَْم  ْعرابِيُّ َولِهذا السَّ ِمْثَل: َكِلَمِة )تِْلَك(، َفَتْبقى ُمْحَتِفَظًة بَِحَرَكِة بِنائِها َمْهما اْخَتَلَف َموِقُعها ال�إِ

. تَُجرَّ بِالَكْسَرِة، َبْل َبِقَيْت َمْبِنيًَّة َعلى الَفْتِح في َمَحلِّ َجرٍّ

هاَدَتْيِن(، َوَكِلَمَة )الّساِكتيَن(،        َوبِالنََّظِر اإِلى اأمِثَلِة الَمْجموَعِة )ب(، نَِجُد اأنَّ َكِلَمَة )الشَّ

في  الياَء،  الَجرِّ  َعلاَمُة  َوكانَْت   ، َجرٍّ َحْرُف  َسَبَقها  أنَُّه  لِ� َمْجروَرًة؛  جاَءْت  َقْد  )اأبيَك(  وَكِلَمَة 

أْسماِء الَخْمَسِة )اأبيَك(، َفَجميُعها  هاَدتْيِن(، َوَجْمِع الُمَذكِّر الّسالِِم )الّساِكتيَن(، َوال� الُمَثنّى )الشَّ

َمْجروَرٌة بَِعلاَمِة َجرٍّ َفْرِعيٍَّة.
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َنْسَتْنِتُج:

آتَِيــِة )ِمــْن، اإِلــى،  ١-   ال�ْســُم الَمْجــروُر بَِحــْرِف الَجــرِّ: ُهــَو كُلُّ اْســٍم ُيْســَبُق بِاأَحــِد ُحــروِف الَجــرِّ ال�

ــْم  ــَك لَ ــَل: ُربَّ اأٍخ لَ ( ِمْث ــّلاِم، واِو الَقَســِم، تــاِء الَقَســِم، ُربَّ َعــْن، َعلــى، فــي، البــاِء، الــكاِف، ال

ــَك. َتِلــْدُه اأمُّ

أْســماِء الَّتــي تَُجــرُّ  أْســماُء الُمْعَرَبــُة بِالَكْســَرِة ِمْثــَل: ُعَمــُر اأنْقــى ِمــْن َضــْوِء الَفْجــِر، بِاْســِتْثناِء ال� ٢-   تَُجــرُّ ال�

أْســماِء الَخْمَســِة، َوِمــْن اأْمِثَلــِة ذلَِك:  بَِعلامــاٍت َفْرِعيَّــٍة، ِمْثــَل: الُمَثنـّـى، َوَجْمــِع الُمَذكَّــِر الّســالِِم، َوال�

اأ- َفِرَح الّلاِعُب بِالجائَِزَتْيِن.

  َوَكفى بِعاِدَيِة الَحواِدِث ُمْنِذراً      للغاِفليَن لَِو اْكَتَفوا بَِعوادي                    )البارودّي(ب- 

أبيِه.ج-  َسَة لِ� َكاأنَّ الُمَؤسَّ

ــاً فــي  نَّــُه َيْبقــى َمْبِنّيــاً َعلــى َحَرَكِتــِه، َفُنْعِرُبــُه اْســماً َمْبِنيَّ 3-  اإِذا ُســِبَق ال�ْســُم الَمْبِنــيُّ بَِحــْرِف َجــرٍّ؛ َفاإِ

قوا لَُه التُّْهَمَة.  َمَحلِّ َجرٍّ بَِحْرِف الَجرِّ، َوِمثاُل ذلَِك: لَفَّ

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

أْسماَء الَمْجروَرَة بَِحْرِف الَجرِّ، ُمَبيِّنيَن َعلاَمَة الَجرِّ: آتَِي، َونَْسَتْخِرُج ال� نَْقَراأ النَّصَّ ال�

ْولِيَِّة في  ِس لَجَنِة التَّحقيِق الدَّ أَمِميَّ )ريتشارد غولِدستون(  بَِتَرؤُّ أَمِم الُمتَِّحَدِة القاِضَي ال�     َكلََّفْت ُمَنظََّمُة ال�

َة َبعَد حرب العام ٢٠٠8م على الِقطاِع.  َمجاِزِر ال�حِتلاِل ِضدَّ اأبناِء َشعِبنا في ِقطاِع َغزَّ

 ، ْوليِّ نْسانِيِّ الدَّ ، َواأشاَر اإِلى انِتهاِكِه الّصاِرِخ لِلقانوِن ال�إِ      وقد َكَشَف َتقريُر اللّْجَنِة َعِن الَوْجِه الَحقيِقيِّ لِلَعُدوِّ

ًة َقنابَِل  َمِة، خاصَّ َواأثَبَت التَّقريُر اْسِتْخداَم الَعُدوِّ لِلاأسِلَحِة الُمَحرَّ َوارتِكابِِه َجرائَِم َحْرٍب في ذلَِك الُعدوان، 

، واسِتخداِم  أبَيِض، َوالَقذائَِف الِمْسماِريََّة؛ ما اأّدى اإلى اسِتشهاِد َحوالَي األٍْف َواأْرَبِعِمَئِة ِفَلسطينيٍّ الِفسفوِر ال�

سعاِف َوالَمبانَِي  الَعُدوِّ المَدنِّييَن الِفَلسطينّييَن ُدروعاً َبَشِريًَّة، َواسِتهداِفِه الَمداِرَس َوالُمسَتشَفياِت، َوَسّياراِت ال�إ

، َوُمنَشاآِت الِمياِه  نْتاِج الِغذائيِّ َكِنيََّة، َوالُبنى التَّحِتيََّة، َوَتْدميِر الُجسوِر َوَمصانِِع ال�إِ الُحكوِميََّة، َوالِعماراِت السَّ

يَِّة لِِمياِه الَبحِر. حِّ َوالُمعالََجِة الصِّ
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التَّْدريُب الثَّاني:      

  : آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة، بَِحيُث َتكوُن َمْجروَرًة بَِحْرِف جرٍّ نََضُع الَكِلماِت ال�

جـ- الَفريَقاِن.       د- اأبوَك. اأ- التَّواُضُع.    ب- الُمْسِلموَن.  

التَّْدريُب الثّالُِث:

آتَِيْيِن: نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط في الِمثالَْيِن ال�

َوَهْل ُيطاَبُق ُمْعَوجٌّ بُِمْعَتِدِل. َوشاَن ِصْدَقَك ِعْنَد النّاِس ِكْذُبُهُم  

)الطُّْغرائِّي( 
                        

َواأنَْت َتْخُذلُني في الحاِدِث الَجَلِل. َفُقْلُت: اأْدعــــوَك لِْلُجلّى لَِتْنُصَرني  

ــى  ــُه َعل ــاً لَ ــَت َعون ــِة هللاِ، َفُكْن ــِه بَِمْعِصَي ــَل في ــٍل َعِم ــا لَِرُج ــِه، َواإِّم ــقيَت بِ ــا َش ــِعَد بِم ــِة هللاِ، َفَس بِطاَع

ــن َعســاكر( ــَرُه َعلــى نَْفِســَك«.                  )تاريــخ ِدَمْشــَق/ اْب ــِه، َولَيــَس اأَحــُد هذيــِن َحقيقــاً اأْن تُْؤثِ َمْعِصَيِت

ْرِث اإِلــى َرُجَلْيــِن ل� ثالـِـَث  مــاُم َعِلــيٌّ -َرِضــَي هللاُ َعْنــُه- َعــوَدَة ال�إِ ــَم ال�إِ       َففــي الِمثــاِل الّســابِِق َقسَّ

آَخــُر َيْعَمــُل بـِـِه فــي  ثـِـِه فــي َجْمِعــِه، َوال� ُل َيْعَمــُل بِمــا َوِرَثــُه فــي طاَعــِة هللاِ َبْعــَد َتَعــِب ُمَورِّ أوَّ لَُهمــا: َفــال�

َثــُه. َمْعِصَيــِة هللاِ؛ َفُتصيــُب الَمْعِصَيــُة َمــْن َورَّ

آَخــُر        َكمــا َعَرْفنــا اأنَّ التَّوِرَيــَة ِهــَي: ِذْكــُر َكِلَمــٍة لَهــا َمْعَنيــاِن: اأَحُدُهمــا َقريــٌب َغيــُر َمْقصــوٍد، َوال�

 : َبعيــٌد َوُهــَو الَمْقصــوُد. َوِمثــاُل ذلـِـَك قــوُل اْبــِن نُباَتــَة الِمْصــريِّ

ْمُع جاري              َكاأنّا لِْلُمجاَوَرِة اْقَتَسْمنا        َفَقْلبي جاُرُهم َوالدَّ

ــَع اأْقســاِم  ــيِء َجمي ــتيفاُء الشَّ ــَو: اْس ــا اأنَّ التَّْقســيَم ُه ــِة، َوَعَرْفن ــا َدرســا التَّْقســيِم، َوالتَّوِرَي ــرَّ بِن       َم

مــاِم َعِلــيِّ بــِن اأبــي طالـِـٍب -َرِضــَي هللاُ َعْنــُه- يوصــي اْبَنــُه الُحســيَن:  الَمْعنــى. َوِمثــاُل ذلـِـَك، َقــوُل ال�إِ

ــا لَِرُجــٍل َعِمــَل فيــِه  أَحــِد َرُجَليــِن: اإِّم نَّــَك تَُخلُِّفــُه لِ� نيــا، َفاإِ ، ل� تَُخلَِّفــنَّ َوراَءَك َشــيئاً ِمــَن الدُّ »يــا ُبَنــيَّ

الَبلاَغُة

ُمراَجَعُة التَّْقسيِم َوالتَّورَِيِة
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ْهــِن َســريعاً،        َفالتَّوِرَيــُة فــي َكِلَمــِة )جــاري(، ولَهــا َمْعنيــاِن: َمْعًنــى َقريــٌب َيَتبــاَدُر اإِلــى الذِّ

َوُهَو)الُمجــاَوَرة(، َوالَقريَنــُة الّدالَّــُة َعلــى هــذا الَمْعنــى َكِلَمــُة )جاُرُهــم(، اأْي اأَحــُد الجيــراِن؛ َوالَمْعنــى 

ــِه.  ــوقاً لَِمْحبوَبِت ــائٌِل َش ــُه س ــائُِل، اأْي اأنَّ َدْمَع ــَو الّس ــِن، ُه ْه ــى الذِّ ــاَدُر اإِل ــذي ل� َيَتب ــُد الَّ الَبعي

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

نَْشَرُح التَّْقسيَم الواِرَد فيما َياأْتي، َونَْذكُُر فائَِدَتُه:- ١

اأ-  الَمْرُء بِاأْصَغَرْيِه: َقْلِبِه َولِسانِِه.

ب- قاَل َعْبُد الرَّحيِم َمْحمود:

ديَق       َواإِّما َممــــــاٌت ُيغيُظ الِعـــدا. ّما َحيـــــــــاٌة َتُسرُّ الصَّ     َفاإِ

ُح التَّوِرَيَة الواِرَدَة فيما َياأْتي:- ٢ نَُوضِّ

ياَحِة اإِلى اآثاِر اأريحا، َفَهْل ل�َحْظَت قُصوراً فيها. اأ-  يا خالُِد، لََقْد شاَرْكَت في ِرْحَلِة َوزاَرِة السِّ

ب-  َيقوُل الّشاِهُد واِصفاً َموَت القاضي: »َذَهْبنا اإِلى الَمْحَكَمِة لَِنْحُضَرها، َفَوَجْدنا القاِضَي َقْد َقضى«.

:       ج-  َيقوُل الّشاِعُر ابُن نُباَتَة الِمْصِريُّ

ـْماِء          اأْوَدْت ِفعالُِك يا اأْسما بِاأْحشـائي            واحيَرتي َبيَن اأْفعــــــاٍل َواأسـ

:       د- َيقوُل الّشاِعُر َتِقيُّ الّديِن الَحَمِويُّ

نّي اآكُُل الَعيَش بِالجْبِن                                                     اأقوُل َوَقْد َشّبوا اإِلى الَحْرِب غــاَرًة            َدعوني َفاإِ
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التَّْعِزَيُةالتَّْعبيُر:

قاَل اأبو الَعتاِهَيَة:

يا لَْيَت ِشْعرَي َبْعَد الَمْوِت ما الّداُر الَمْوُت باٌب َوكُلُّ النّاِس داِخلُهُ   

: َوقاَل ُسْفياُن الثَّْوريُّ

َواْعِص الَهوى َفالَهوى ما زاَل َفتَّانا  يا نَْفُس توبي َفاإِنَّ الَمْوَت َقْد حانا  

في كُلِّ َيْوٍم لَنـــــــــــا َمْيٌت نَُشيُِّعُه         نَْنسى بَِمْصَرِعـــــــِه اآثـــــــــاَر َمْوتانـا

ــْرَعِة، َتْكثـُـُر اأْخبــاُر الَوَفيــاِت ُهنــا َوُهنــاَك، َواإِذا         فــي هــذا العالَــِم الَجديــِد، َوفــي َعْصــِر التِّْكنولوجيــا َوالسُّ

ــْوِن،  ــِد الَع ــِم َي ــى َتْقدي ــاِرَع اإِل ــْل تُس ــَف ُمَتَفرِّجــاً، َب ــَتطيُع اأْن َتِق ــلا َتْس ــٍق، َف ــٍب اأْو َصدي ــْن َقري ــُر ِم كاَن الَخَب

َر ذلِــَك؛ بَِســَبِب  َوتُشــاِطَرُهما َمشــاِعَر الُحــْزِن، َفُتبــاِدَر اإِلــى الُمشــاَرَكِة فــي الَجنــاَزِة، اأِو الَعــزاِء، َواإِذا مــا َتَعــذَّ

ُبْعــِد الَمســاَفِة َبْيَنــَك َوَبْيَنُهــم، َفُيمِكُنــَك اأْن َتْكُتــَب َتْعِزَيــًة وتُْرِســَلها َعــْن َطريــِق الهاتـِـِف، اأْو الفاْكــِس، اأو َمواِقــِع 

. التَّواُصــِل ال�ْجِتماِعــيِّ

ْملاُء ال�إِ

َتْدريٌب: نَُصوُِّب ال�أْخطاَء الَمْقصوَدَة في النَّصِّ ال�آتي: 

أْرِض، َوانِْبعــاِث رائَِحــِة  ــماِء، َواْهِتــزازِ ال� ــتاِء فــي ِفَلْســطيَن، َمــْع ُوصــوِل َغْيــِث السَّ         َيكــوُن ذالـِـَك اأوائـِـَل الشِّ

أْخــرى،  فيَنــِة، َفَتكــوُن نَظيــَرَة الَبــْذَرِه فــي النَّباتــاِت ال� الَحيــاِه ِمــْن تُرابِهــا، َيْبــَداأ النَّْرِجــُس بِالُبــزوِغ ِمــْن اأْبصالـِـِه الدَّ

َنــًة؛ لَِتْحِمــَل ُرؤوُســها نَْجمــاٍة  ــُة الطَّويَلــُة ُمَتَمكِّ َككائِنــاٍت اْســَتفاَقْت ِمــْن ُســباتِها الطَّويــِل، ثـُـمَّ َتْعلــوا ســيقانُُه الَغضَّ

ــُطها بوقـُـن اأْصَفــُر فاِقــٌع لَْونـُـُه. َيفــوُح َشــذى َعَبــِق النَّْرِجــِس ُمَعطِّــراً  أْبَيــِض النّاِصــِع، َيَتَوسَّ ُمَتَلاأْلَِئــًة ُمَتَفتَِّحــًة بَِلْونِهــا ال�

اأْجــواَء ُربوِعنــا َوتِلالِنــا ِعْنــَد َهّبــاِة الَهــواِء الَعليَلــِة، الَّتــي اأَتْتهــا ِمــَن الرَّْحمــاِن تُبــارُِك ِول�َدَتهــا، َواْكِتمــاَل ُحضورِهــا 

أْثنــاِء َيْنَتِشــروَن فــي الرُّبــوِع؛ لَِيْجَمعــو باقــاِت النَّْرِجــِس حاِمليَنهــا لـِـُكلِّ َمــْن  الَجميــِل. ل�ِكــنَّ اأْطفالَنــا فــي تِْلــَك ال�

ــياَدِة الكاِمَلــِة. يَّــِة َوالسِّ ُيِحّبونَُهــم، َواإِنْشــاَء هللاُ َســَياأْتي هــاذا الَيــوُم الَّــذي تَُعطَّــُر فيــِه بِلاُدنــا بَِعَبــِق الُحرِّ

ال�أْخطاُء الّشائَِعُة )٢(
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َوفيما َياأْتي نَموَذُج َتْعِزَيٍة: 

َتْعِزَيٌة اإِلى َصديٍق ِبُمناَسَبِة َوفاِة اأخيِه:

بِْسِم هللاِ الرَّْحمِن الرَّحيِم

َصديقَي الَعزيَز ساِمحاً َواأْسَرَتُه َواأْهَلُه،

لاُم َعَلْيُكم َوَرْحَمُة هللاِ َوَبَركاتُُه،  السَّ

ْيــُت َخَبــَر َوفــاِة َفقيِدكُــم،        بِبالـِـِغ الُحــْزِن َوال�أســى، َوبَِقْلــٍب ُمْؤِمــٍن بَِقضــاِء هللاِ َوَقــَدِرِه، َتَلقَّ

ُم اإِلَْيُكــم بَِتعازينــا الَقْلِبيَّــِة  اأشــاِطُركُم األََمُكــم َواأْحزانَُكــم لِهــذا الُمصــاِب الَجَلــِل بَِرحيِلــِه، َواأَتَقــدَّ

ــَد  ــِة الّصاِدقــِة، ســائِلاً هللاَ -َتعالــى- اأْن َيَتَغمَّ أَخِويَّ ِة، َوبَِمشــاِعِر الُمواســاِة َوالتَّعاُطــِف ال� الحــارَّ

الَفقيــَد الَعزيــَز بِواِســِع َرْحَمِتــِه، َواأْن ُيْســِكَنُه َفســيَح َجنّاتـِـِه، َوُيْنِعــَم َعَلْيــِه بَِعْفــِوِه َوِرْضوانـِـِه.

       َصديقــي الَْعزيــَز، الَمــْوُت َمْكتــوٌب َعلــى الَجميــِع َوُهــَو َطريــٌق كُلُّ النّــاِس اآتيــِه، 

ــلاُم-، َفَلــْن َيْســَلَم اأَحــٌد ِمــَن  ــلاُة َوالسَّ ُســُل َوُهــم اأْشــَرُف الَخْلــِق -َعَلْيِهــِم الصَّ َوَقــْد مــاَت الرُّ

 u t s rq p o nالَمــْوِت َولِقائِــِه؛  -َتعالــى- َيقــوُل: زب

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v
¨رب )اآل عمــران: ١8٥( 

       َوَقــْد َوَعــَد هللاُ الّصابِريــَن بُِحْســِن الَجــزاِء َوَعظيِمــِه، بَِقْولِــِه َتعالــى: زب<  ?       

)البقــرة:١٥٦(  رب   H      G        F     E   D      C   B   A   @
اأَذكِّــُرَك اأخــي اأنَّ مــا ِمــْن َعْبــٍد تُصيُبــُه ُمصيَبــٌة، َفَيقــوُل َكمــا َعلََّمنــا الرَّســوُل الَكريــُم: »اإِنـّـا للــِه َواإِنـّـا اإِلَْيــِه 

راِجعــوَن، اللُّهــمَّ اأِجْرنــي فــي ُمصيَبتــي، َواأْخِلــْف لــي َخْيــراً ِمْنهــا، اإِلّ� اآَجــَرُه هللاُ -َتعالــى- فــي ُمصيَبِتــِه، 

َواأْخَلــَف لــه خيــراً منهــا«. )َرواُه ُمْســِلٌم( 

ْبــِر         اأْرجــو اأْن ُيْلِهَمــَك هللاُ -َتعالــى- َواأْهَلــَك، َواأْفــراَد اأْســَرتَِك الَكريَمــِة كافَّــًة َجميــَل الصَّ

ــكيَنِة َوالَعــزاِء، َولِلـّـِه مــا اأْعطــى، َولِلـّـِه مــا اأَخــَذ، َوكُلُّ َشــْيٍء ِعْنــَدُه  ــْلواِن، َوُحْســَن السَّ َوالسُّ

بِِمْقــداٍر.

                                                                             َصديُقَك َعِليٌّ
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ُممَتَلكاتُنا العامَُّة ُعنواُن انِتمائِنا

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــُة ُوِجــَدْت لِِخدَمــِة النّــاِس َجميعــاً، َول� ُبــدَّ ِمــْن َتطويِرهــا، َوِصيانَِتهــا، َواإِتاَحِتهــا       الُممَتَلــكاُت العامَّ

ــِة، َول� َيجــوُز الَعَبــُث بِهــا، َوالتَّاأثيــِر َعلــى قُْدَرتِهــا َعلــى َتقديــِم الَخَدمــاِت.  لِلَمنَفَعــِة العامَّ

، َوُيشــيُر اإِلــى قيَمِتهــا َوَدْوِرهــا  ــِة فــي ُمجَتَمِعنــا الِفَلســطيِنيِّ آتــي ُيَعــرُِّف بِالُمْمَتَلــكاِت العامَّ       َوالنَّــصُّ ال�

ــُن ُســُبَل الِحفــاِظ َعَلْيهــا  فــي َحيــاِة كُلٍّ ِمنّــا، َوَيْعــِرُض ُصــَوَر ال�ْعِتــداءاِت الَّتــي َتَتعــرَُّض لَهــا، َوُيَبيِّ

ــا.  َوِحماَيِته

٨ الَوْحَدُة
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ُممَتَلكاتُنا العامَُّة ُعنواُن انِتمائِنا

ــٌة َبْيــَن النـّـاِس، َولَيَســْت ُمْلــكاً خاّصــاً، َوِهــَي تابَِعــٌة فــي اإِداَرتِهــا  ســاٌت َوَمراِفــُق عامَّ ــُة ُمَؤسَّ      الُمْمَتَلــكاُت العامَّ

ُم فائِــَدًة َكبيــَرًة لِلُمواِطنيــَن. َوَتْشــَمُل َمَقــّراِت الــَوزاراِت،  ، َوتَُقــدِّ ســاِت الُمجَتَمــِع الَمَدنِــيِّ ولَــِة، َولُِمَؤسَّ لِلدَّ

ســاِت التَّْعليِميَّــَة الُمْخَتِلَفــَة، َوُمْقَتَنياتِهــا  يَّــَة َوالُمْسَتشــَفياِت، َوالُمَؤسَّ حِّ َوَمكاتَِبهــا الَفْرِعيَّــَة، َوالَمراِكــَز الصِّ

ْولَــِة، َوالَمناِطــَق  ســاِت الّديِنيَّــَة، َودوَر الِعبــاَدِة ِمــْن َمســاِجَد َوَكنائـِـَس، َواأراضــي الدَّ َعــَة، َوالُمَؤسَّ َواأْجِهَزَتهــا الُمَتَنوِّ

ــواِرَع  ــَة، َوالشَّ ــائَِل الُمواَصــلاِت الُحكوِميَّــَة َوالعامَّ ــا َتْشــَمُل َوس أَثِريَّــَة الَقديَمــَة، َوالَمراِفــَق التَّْرفيِهيَّــَة، َكم ال�

ــاِء َوال�تِّصــال�ِت. ــاِه َوالَكْهَرب ــَبكاِت الِمي ــاِت َوالُجســوَر، َوَش َوالطُُّرق

ــِع َوانِتمــاَءُه، َوِحْرَصــُه  ــَي الُمجَتَم ــُة َعَلْيهــا َوْع ــكاِت َوالُمحاَفَظ َوَيعِكــُس الِحــرُص َعلــى هــِذِه الُممَتَل     

ِرِه فــي اأجيالـِـِه الُمَتعاِقَبــِة، الَّتــي َيِجــُب اأْن َيْغــِرَس  ــِل ذلـِـَك َوَتجــذُّ ِمــِه، َوَمــدى َتاأصُّ مــاِت ُوجــوِدِه َوَتقدُّ َعلــى ُمقوِّ

ــم. ــم َوَوْعِيِه ــوِس ِصغاِرِه ــي نُف ــلوَك ف ــاُر هــذا السُّ فيهــا الِكب

فريق التّاأليف

       َوالِحفــاُظ َعلــى هــِذِه الُمْمَتَلــكاِت، واِجــٌب دينــيٌّ َوَوَطِنــيٌّ 

الَقوانيــُن  ُعُه  َوتَُشــرِّ ــماِويَُّة،  السَّ ــرائُع  الشَّ َعَلْيــِه  َتُحــثُّ   ، َواإنســانِيٌّ

ولَــُة عــاَدًة ُجــزءاً َكبيــراً ِمــْن  ــُص لَــُه الدَّ أنِْظَمــُة الَوْضِعيَّــُة؛ َوتَُخصِّ َوال�

ــِة  ــى بِِصيانَِتهــا َوَتْحديِثهــا لُِمواَكَب ــِة، َوتُْعن ميزانِيَِّتهــا التَّْشــغيِليَِّة َوالتَّطويِريَّ

بِهــا. الُمْنَتِفعيــَن  اأْعــداِد  َوِزيــاَدِة  الُمْســَتِجّداِت، 

ــِل َبعــِض  ــْن ِقَب ــِث ِم ــِب َوالَعَب ــداِء َوالتَّْخري ــْن اأشــكاِل ال�عِت ــٍر ِم ــرَُّض لَِكثي ــكاِت َتَتَع       اإِلّ� اأنَّ هــِذِه الُمْمَتَل

ــْلِبيَّ َعلــى َتقديــِم الِخدَمــِة  ــٍة خالَِصــٍة، َتْتــُرُك اأَثَرهــا السَّ أفــراِد، اإِّمــا لُِقصــوٍر فــي الَوعــِي، َواإِّمــا لَِنْزَعــٍة َتْخريِبيَّ ال�

ــواَن َوالَخْرَبشــاِت  ألْ ــداءاِت التَّْشــويُه َوالطَّْمــُس، َفَكثيــراً مــا َتِجــُد ال� ــَك ال�عِت لِْلُمجَتَمــِع َوفاِعِليَِّتهــا، َواأكثــُر تِْل

ــِر  ــًة لَِمظاِه ــَل، اإِضاَف ــروِر َوالَمداِخ ــاراِت الُم ــْدراَن، َواإِش ــِت الواِجهــاِت َوالُج ــْد َغطَّ أْوســاَخ، َق ــَة َوال� الَفْوَضِويَّ

ــِة، َوَوســائِِل الُمواَصــلاِت َوال�تِّصــال�ِت  أماِكــِن التَّْرفيِهيَّ ــًة فــي ال� ــرَقِة َوالتَّْحطيــِم لِهــِذِه الُمْمَتَلــكاِت، خاصَّ السَّ

أرِصَفــِة  َوال� ــِة  العامَّ الّشــواِرِع  فــي  الُمنَتِشــَرِة  أْشــجاِر  َوال� الُحْرِجيَّــِة  أراضــي  َوال� هــاِت  َوالُمَتَنزَّ َوالَشــواِرِع، 

ُمواَكَبة: ُمجاراة وُمساَيَرة.
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روِريَّــَة، َكمــا ُيــؤّدي اإِلــى  أمــُر الَّــذي ُيلِحــُق َعظيــَم ال�أذى بِهــا، َوُيعيــُق َتقديَمهــا الِخْدَمــَة الضَّ ســاِت؛ ال� َوالُمؤسَّ

ــْت. ــاَدِة َتاأْهيِلهــا للَعَمــِل َكمــا كانَ ــًة فــي اإِع ــَغ طائَِل ــَة َمبالِ ولَ ــُف الدَّ َتشــويِه َمنَظِرهــا الَجمالِــيِّ العــامِّ. َوُيَكلِّ

ـُب َتضافُــَر ُجهــوِد  َيَتَطلَـّ ــِة  العامَّ الُممَتَلــكاِت  َوِحماَيــُة هــِذِه        

ــَرِطيَِّة  ْعلاِميَّــِة َوالشُّ ـًة، َوكُلِّ َهيئاتِــِه التَّرَبِويَّــِة َوال�إِ ِفئــاِت الُمجَتَمــِع كافَـّ

ــرِس ِخصــاِل  ــي َغ ــى ف أول ــؤولِيََّة ال� ــُل الَمْس ــَرُة َتَتَحمَّ أْس ــِة، َفال� َوالَقضائِيَّ

الَحَســَنَة،  التَّنِشــَئَة  اأبنائِهــا  َوَتنِشــَئِة   ، َوالُمجَتَمعــيِّ الَوَطنــيِّ  ال�نِتمــاِء 

ُل،  أوَّ ــُن ال� ــَي  الِحْض ــكاِت، َوِرعاَيِتهــا، َفِه ــَك الَمْمَتَل ــى تِل ــاِظ َعل ــم نَحــَو الِحف ــلوِكِهم، َوَتوجيِهِه ــِة ُس َوُمراَقَب

ــداُه  ــُه والِ ــًة، َيْرجوهــا لَ ــاأًة َقِويَّ ــاأ نَْش ــُه؛ لَِينَش ــلوكاتِِه واأخلاَق ــُر ُس غي ــُف ِمْنهــا الصَّ ــي َيَتلقَّ ــَنُة، الَّت ــدَوُة الَحَس َوالَق

: ــّريُّ ــلاء الَمَع ــو الَع ــوُل اأب ــَك َيق ــي ذلِ ــُه، وف َوُمْجَتَمُع

َدُه اأبوُه َوَينَشاأ ناِشُئ الِفْتياِن فينا      َعلى ما كاَن َعوَّ

ــُة بِاأنْواِعهــا َمســؤولِيًَّة ُمْشــَترَكًة فــي َتكريــِس تِْلــَك الِخصــاِل،  ْعلاِميَّ ــُة َوال�إِ َســاُت التَّْرَبِويَّ ــُل الُمؤسَّ        َوَتَتحمَّ

ــلِبيِّ لِلاعِتــداءاِت، َوَحْجــِم مــا َيَترتَّــُب َعلْيهــا ِمــْن َخســائَِر، َيَتكبَُّدهــا الُمجَتَمــُع َعلــى ِحســاِب  أَثــِر السَّ َوَبيــاِن ال�

ُم لَــُه.  حاجــاِت الُمواِطــِن ال�أساِســيَِّة، َوِخَطــِط َتْطويــِر ُمســَتوى الَخَدمــاِت التَّــي تَُقــدَّ

أيــدي العابَِثــِة، َواإيقــاِع  ــْرَطِة َوالَقضــاِء َفَتَقــُع َعلــى عاتِِقِهمــا َمْســؤولِيٌَّة َكبيــَرٌة فــي َرْدِع ال�        اأّمــا ِجهــازا الشُّ

ــِة، َوالُمعَتديــَن َعَلْيهــا؛ ذلـِـَك اأنَّ  اأَشــدِّ الُعقوبــاِت الَّتــي َيُنــصُّ َعَليهــا القانــوُن َعلــى العابِثيــَن بِالُمْمَتَلــكاِت العامَّ

ــَتْمَراأ  ــا اْس ــكاِت َوَتخريِبه ــسِّ بِالُمْمَتَل ــِن الَم ــوُن َع ــُه القان ــْم َيْرَدْع ــْن لَ َم

ذلِــَك، َونََقَلــُه اإِلــى اأْقرانِــِه َواأْصِدقائِــِه.

ِخصال: جمُع َخْصَلٍة، 
فاُت. َوِهَي الصِّ

أْمَر، َوَتَقبََّلُه. اسَتمَراأ: اعتاَد ال�

اأقرانُُه: اأْبناُء جيِلِه.

ــِة فــي  أْهِليَّ ــِة َوال� ِعيَّ أفــراِد َوالَجمِعّيــاِت التََّطوُّ        اإنَّ ِمــْن ُمقَتَضيــاِت ال�نِْتمــاِء الُمجَتَمِعــيِّ الفاِعــِل اشــِتراَك ال�

 ، ــِع الُعْمرانـِـيِّ ، َوالتَّوسُّ ِر الِعْلِمــيِّ ــِة، َوَتطويــِر القائـِـِم ِمْنهــا َوَتْحســيِنِه؛ ُمواكَبــًة للتََّطــوُّ الِحفــاِظ َعلــى الَمراِفــِق العامَّ

ــِة. روِريَّــِة لِْلَخَدمــاِت العامَّ ــكّانِيَِّة الُمطَّــِرَدِة، الَّتــي َتَتَطلَّــُب َتْوفيــَر َمزيــٍد ِمــَن الَمراِفــِق الضَّ يــاَدِة السُّ َوالزِّ
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الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

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

ِة َتقديُم الَخَدماِت لَِجميِع الُمواِطنيَن بَِعدالٍَة.        )      ( اـأ َوظيَفُة الُمْمَتَلكاِت العامَّ

ًة.               )      ( ب ـ َشَبكاُت الِمياِه َوالَكْهَرباِء ُمْمَتَلكاٌت لِْلَبَلِديّاِت َولَيَسْت ُمْمَتَلكاٍت عامَّ

فاِع الَمَدنِيِّ َفَقط. )     ( ْرَطِة َوالدِّ ِة َعلى ِرجاِل الشُّ ج ـ َيَقُع واِجُب الِحفاِظ َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَّ

ْهماُل َوالّلاُمبال�ُة َوِغياُب الِعقاِب القانونِيِّ ِمْن اأْسباِب َتْدميِر الُمْمَتَلكاِت العامَّة.      )      ( د ـ ال�إِ

ُة بِهذا ال�سِم؟ َيِت الُمْمَتَلكاُت العامَّ ٢ـ لَِم ُسمِّ

ِة في الُمجَتَمِع. ٣ـ نَْذكُُر َخْمَسًة ِمَن الُمْمَتَلكاِت العامَّ

ِة َوجاِهِزيَِّتها لَتقديِم الِخْدَمِة لِلنّاِس؟ ٤ـ ما الّصوَرُة الَّتي َيعِكُسها واِقُع الُمحاَفَظِة َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَّ

ِة؟ أْسَرُة َمْسؤولِّيًة َكبيَرًة في الِحفاِظ َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَّ ُل ال� ٥ـ لِماذا َتَتَحمَّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ِة ِمْن ُوْجَهِة نََظِرك؟ ١ـ ما َدوافُع اْعِتداِء َبْعِض النّاِس َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَّ

ُح ذلَِك. ، نَُوضِّ ِة واِجٌب ديِنيٌّ َوَوَطِنيٌّ َواإِنْسانِيٌّ ٢ـ الِحفاُظ َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَّ

ِة: آتَِيِة في الَحدِّ ِمْن ظاِهَرِة ال�عِتداِء َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَّ ساِت ال� ٣ــ ما َدْوُر كُلٍّ ِمَن الُمؤسَّ

َسِة التَّْرَبِويَِّة.       ـ الُمَؤسَّ

ْعلاِميَِّة. َسِة ال�إِ      ـ الُمَؤسَّ

؟       ْرَطِة َوالِجهاِز الَقضائِيِّ      ـ الشُّ

ِة؟ ْجراءاُت الَّتي َتتَِّخُذها الَبَلِديَُّة في َحيِّنا لِْلِحفاِظ َعلى الُممَتَلكاِت العامَّ ٤ـ ما ال�إِ



١٠3

آتَِيِة:  ُح الّصوَرَة الَفنِّيََّة في الِعباراِت ال� ٥ـ نَُوضِّ

أولــى فــي َغــْرِس ِخصــاِل ال�نِْتمــاِء الَوَطِنــيِّ َوالُمْجَتَمِعــيِّ فــي نُفــوِس  ــُل ال�أســَرُة الَمْســؤولِيََّة ال� اأ-  َتَتَحمَّ

اأْبنائِهــا.

غيُر ُسلوكاتِِه َواأْخلاَقُه. ُف ِمْنُه الصَّ ُل، الَّذي َيَتلقَّ أوَّ أْسَرُة ِهَي الِحْضُن ال� ب- َفال�

آتَِيِة؟ ٦ـ َكْيَف نََتَصرَُّف في الحال�ِت ال�

ُق َمقاِعَد الحاِفَلِة الَّتي َتْنُقُل الطََّلَبَة اإِلى َمداِرِسِهْم. اأ ـ شاَهْدنا َمْن ُيَمزِّ

عداِد َوْجَبِة ِشواٍء. ِة، َواأْشَعْلنا النّاَر ل�إِ ب ـ شاَرْكنا في ِرْحَلٍة اإِلى َحديَقٍة عامَّ

ِة. رَُّب الماِء في الّشاِرِع ِمْن اأَحِد ُخطوِط الِمياِه العامَّ ج ـ ل�َحْظنا َتسَّ

ْرشاِديََّة في الّشاِرِع الَّذي نَْسُكُنُه.  د ـ َشّوَه َعَدٌد ِمَن العابِثيَن اإِشاراِت الُمروِر ال�إِ

أْمطاِر.  هـ ـ اْعتاَد اأَحُد الَمصانِِع اإِلقاَء ُمَخلَّفاتِِه في َمْجرى الوادي الَّذي َتَتَدفَُّق فيِه ِمياُه ال�

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
آتَِيِة: ١- نَْكُتُب ِفْعَل كُلِّ َمْصَدٍر ِمَن الَمصاِدِر ال�

   َتْهِيَئة، ُمواَكَبة، ِحفاظ، انِتماء، َتْطوير، ِزياَدة.

آتَِيِة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِنشائِنا: ٢ـ نَسَتخِدُم كُّلاً ِمن الُمفرداِت ال�

َل.     ب ـ ُمْقَتَضيات.    ج ـ َيْسَتْمِرُئ.       دـ َكرََّس. اأ ـ َتاأصَّ

: َمْشروٌع َتْعليميٌّ

ــِة الَّتــي  ــِة فــي الَمْنِطَق ــكاِت العامَّ ــِع الُمْمَتَل ــْن واِق ــداِد َمْشــروٍع َع ــا فــي اإِْع ــراِد َمْجموَعِتن ــَع اأْف       نََتعــاَوُن َم

نَْســُكُنها، ُمَوثِّقيــَن ذلـِـَك بَِتْقريــٍر َوُصــَوٍر، ثـُـمَّ نَقــوُم بِِكتاَبــِة َمْجموَعــٍة ِمــَن اللَّوحــاِت، اأِو الّلاِفتــاِت الَّتــي َتحِمــُل 

نــا. ــِة، َونُعلُِّقهــا فــي َحيِّ ِشــعاراٍت َتْدعــو اإِلــى الِحفــاِظ َعلــى الُممَتَلــكاِت العامَّ
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َينَجلي: َيزوُل.

َدمَدَمت: َزْمَجَرت.

، َوُهــَو  الِفجــاج: َجْمــُع َفــجٍّ
ــَطُة. ال�أراضي الُمْنَبِس

ت: ثاَرت.  َعجَّ

ــًة  ــْت َضجَّ ــت: اأْحَدَث َضجَّ
ــاً. َوِصياح

َهر: َيمَتصُّ َرحيَقُه. َيلثُُم الزَّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

، ُولـِـَد فــي َقْرَيــِة )الّشــابَِّة(، َقــَراأ الَعَربِيَّــَة بالَمعَهــِد  اأبــو القاِســِم الّشــابِّيُّ )١9٠9مـ  ١9٣٤م( شــاِعٌر تونِِســيٌّ   

ــِة  ــي َرْوَض ــَن ف ــاَت شــابّاً، َوُدِف ــهَرتُُه، م ــت ُش ــيَِّة، َوَعَل ــوِق التّونِِس ــِة الُحق ــي َمدَرَس ــرََّج ف ــَس، َتَخ ــيِّ بِتونِ الّزيتونِ

.) ــْعِريُّ ِعْنــَد الَعــَرِب(، َو)اآثــاُر الّشــابِّيِّ الّشــابِّيِّ بَِقرَيِتــِه. اأّمــا ُمَؤلَّفاتُــُه َفِهــَي: )ديــواُن ِشــْعٍر(، َوِكتــاُب )الَخيــاُل الشِّ

ــؤُدِد فــي الَحيــاِة، َوَتْدعــو  ْفَعــِة َوالسُّ ــْعِي الَحثيــِث ِمــْن اأجــِل الرِّ      َقصيــَدُة )اإِراَدُة الَحيــاِة( تُْعلــي ِمــْن َشــاأِْن السَّ

يَِّتهــا َوَكراَمِتهــا.  ــعوَب الُمْحَتلَّــَة َوالَمظلوَمــَة لِلثَّــوَرِة َعلــى ُمْحَتلّيهــا، َوَبــْذِل الغالــي َوالنَّفيــِس فــي َســبيِل ُحرِّ الشُّ

اإِراَدُة الَحياِة

اإِراَدُة الَحياِة

 اأبو القاِسمِ الّشاّبي

ــَدْر ــَتجيَب الَقـ ــدَّ اأْن َيسـ ــلا ُبـ َف ــْعُب َيْومــاً اأراَد الَحيـــاْة اإِذا الشَّ
َيـْنَكِســـْر اأْن  لِْلَقْيــِد  ُبــدَّ  َول�  َيْنَجلــي اأْن  ـْــِل  لِلَّي ُبـــدَّ  َول� 
َوانَْدَثـــْر هـــا  َجوِّ فــي  ـــَر  َتَبخَّ ــْم ُيَعانِْقــُه َشــْوُق الَحيـــاْة َوَمــْن لَ
الُمْســَتِتْر روُحـــَها  َثنـــي  َوَحدَّ ــاْت  ــَي الكائِن ــْت لِـ ــَك قالَـ َكذلِ
ــَجْر ــاِل َوَتْحــَت الشَّ ــْوَق الِجب َوَف ــَن الِفجــاْج ــُح َبْي ــِت الّري َوَدمَدَم
ــُت الُمنــى َونَســيُت الَحــَذْر َرِكْب غـــاَيٍة اإلِـــى  َطَمْحـــُت  مــا  اإِذا 
ــْر ــَن الُحَفـ ــِر َبْي ْه ــَد الدَّ ــْش اأَب َيِع َوَمــْن ل� ُيِحــبَّ ُصعــوَد الِجبـــاْل
ــْر ــاٌح اأَخ ــْدري ِري ــْت بَِص َوَضجَّ ــباْب ــاُء الشَّ ــي ِدم ــْت بَِقْلب َفَعجَّ
يــاح َوَوْقــِع الَمَطـــْر َوَعــْزِف الرِّ َواأْطَرْقُت، اأْصغي لَِقْصِف الرُّعوْد
ُت: يـــا اأمُّ َهْل َتْكَرهيَن الَبَشــْر؟ أْرُض لَّمــا تســاَءلْـ م َوقالَــْت لـِـَي ال�
َوَمــْن َيْسَتِلـــذُّ ُركــوَب الَخَطـــْر اأبــاِرُك فــي النَّــاِس اأْهــَل الطُّموْح  
َكـــُبْر َمْهمــا  الَمْيــَت  َوَيْحَتِقــُر  ، ُيِحـــبُّ الَحياْة ُهــَو الَكــْوُن َحيٌّ
َهــــْر َول� النَّْحــُل َيْلثُــُم َمْيــَت الزَّ أْفــُق َيْحُضــُن َمْيَت الطُّيوْر َفــلا ال�
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الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

١ـ اإِل�َم َيْدعو الّشاِعُر في َقصيَدتِِه؟

٢ـ ما َمصيُر َمْن لَْم ُيعانِْقُه َشْوُق الَحياِة؟

٣ـ بَِم َدْمَدَمِت الّريُح َبْيَن الِفجاِج؟

أْرِض؟ ٤ـ ما َمْضموُن الِحواِر الَّذي داَر َبْيَن الّشاِعِر َوال�

ُحهما. ٥ـ واَزَن الّشاِعُر َبْيَن نَوَعْيِن ِمَن الَبَشِر في َقصيَدتِِه، نُوضِّ

، ُيِحـبُّ الَحياَة(، َكْيَف َدلََّل َعلى ذلَِك؟  ٦ـ َيقوُل الّشاِعُر: )ُهَو الَكْوُن َحيٌّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

آتَِيِة: أْفكاِر ال� َنْت كُّلاً ِمَن ال� أْبياَت الَّتي َتَضمَّ ُد ال� ١ـ نُحدِّ

     ـ َمْن ل� َيتُرْك لَُه اأَثراً في الَحياِة َيْذَهْب ِذكُرُه َسريعاً.

     ـ َتحقيُق الطُّموحاِت َيحتاُج اإِلى َجَلٍد َواْجِتهاٍد.

.      ـ الطَّبيَعُة َتكَرُه الَكسوَل، َوَتحَتِرُم الُمِجدَّ

آتَِيِة: أْبياِت ال� َوَر الَفنِّيََّة في ال� ُح الصُّ ٢ـ نُوضِّ

، ُيِحـبُّ الَحياْة        َوَيْحَتِقُر الَمْيَت َمْهما َكـــــُبْر.      ُهَو الَكْوُن َحيٌّ

ها َوانَْدَثـــْر. ـَر في َجـــوِّ      َوَمْن لَْم ُيَعانِْقُه َشْوُق الَحيـاْة         َتَبخَّ

     اإذا ما َطَمْحـُت اإلِـى غـاَيةٍ        َرِكْبُت الُمنى َونَسيُت الَحَذْر.

ُح َدل�لََة كُلٍّ ِمّما َياأْتي: ٣ـ   نَُوضِّ

باِب، ُصعوِد الِجباِل، َمْيِت الطُّيوِر.      اللَّيِل، الَقْيِد، الّريِح، ِدماِء الشَّ

٤ـ ما الَعواِطُف الَّتي َسْيَطَرْت َعلى الّشاِعِر في الَقصيَدِة؟

يَِّة الَحْمراِء باٌب     بُِكلِّ َيٍد ُمَضرََّجٍة ُيَدقُّ ٥ـ َيقوُل اأحَمد َشوقي: َولِلُحرِّ
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: اإِذا ما َطَمْحُت اإِلى غاَيٍة      َرِكْبُت الُمنى َونَسيُت الَحَذْر    َوَيقوُل الّشابّيُّ

َث َعْنُه الّشاِعراِن؟         اأـ ما الَهَدُف الُمْشَتَرُك الَّذي َتَحدَّ

ُحها.         ب ـ في الَبْيَتْيِن اْستراتيِجيٌَّة لِلتََّخلُِّص ِمَن ال�حِتلال، نَُوضِّ

ِرِهم. ُح َوسائَِل َتَحرُّ ٦ـ َكَسَر ال�أسرى الِفَلسطيِنّيوَن قُيوَد ال�حتلاِل َمّراٍت َعديَدًة، َوَتَحرَّروا ِمْن اأْسِرِه، نَُوضِّ

ِة الَقيِد، نُناِقُش ذلَِك. ٧ـ اأثَبَت َشْعُبنا اأنَّ اإِراَدَة الَحياِة لََديِه اأْقوى ِمْن لَيِل الظُّْلِم َوقُوَّ

الَقواِعــــُد

ضاَفِة الَجرُّ بال�إِ

الَمْجموَعُة ال�أولى:َنْقَراأ:

ِة َوعَي الُمواِطِن َوانِتماَءُه.   ١ـ َيعِكُس الِحفاُظ َعلى الُممَتَلكاِت العامَّ

  ٢ـ الَمسِجُد ال�أقصى اأولى الِقبَلَتْيِن، َوثاني الَمْسِجَدْيِن، َوثالُِث الَحَرَمْيِن.

ِة في الَمديَنِة.     ٣ـ اأْثنى الُمواِطنوَن َعلى ُجهوِد العاِمليَن في الِحفاِظ َعلى الَمراِفِق العامَّ

الَمْجموَعُة الثّانَِيُة:

أنْعام: ١٤١( )ال�    ١ـ قاَل َتعالى: زبے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇرب  

أَمُم ال�أخلاُق ما َبِقَيْت    َفاإِْن ُهُم َذَهَبْت اأْخلاقُُهم َذَهبوا         )اأحمد شوقي(    ٢ـ َواإِنّما ال�

ُن ِمــِن َنَتاأمَُّل: أولــى، نُلاِحــُظ اأنَّهــا َتَتَكــوَّ ْلنــا التَّراكيــَب الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط فــي الَمْجموَعــِة ال�       اإِذا َتاأمَّ

ِل، َوَيقَطــُع كُلَّ لَْبــٍس فــي َتاأْويــِل اأيِّ َمْعًنــى اآَخــَر لَــُه،  أوَّ اْســَمْيِن، ُيْكِمــُل الثّانــي ِمْنُهمــا َمْعنــى ال�

اإِْذ اإِنَّ ال�أســماَء )َوعــي، اأولــى، ثانــي، ثالـِـث، ُجهــود( َكِلمــاٌت نَِكــراٌت، َوَقــْد جــاَءِت ال�أســماُء 

الظَّاِهــَرُة )الُمواِطــِن، القبَلَتْيــِن، الَمســِجَدْيِن، الَحَرَمْيــِن، العاِمليــَن( لَِتعريِفهــا، َوَتوضيــِح َدل�لَِتهــا، 

ــَجَرة ...اإلــخ(  ــاألِّ التَّعريــِف )الِكتــاب، التُّفاَحــة، الشَّ ــْد َتَعلَّْمنــا ســابِقاً اأنَّ التَّعريــَف َيكــوُن بِ َوَق
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َنْسَتْنِتُج:

آَخــِر، - ١ ــِن ال� ــلا ُيمِكــُن َفْصــُل اأحِدِهمــا َع ــِه لَِتعريــِف الُمضــاِف اأْو َتْخصيِصــِه، َف ــي الُمضــاُف اإِلَْي َياأْت

ــِه.  ــمُّ َمْعنــى الُمضــاِف اإِلّ� بِالُمضــاِف اإِلَْي ــٌة واِحــَدٌة، ل� َيِت َفُهمــا َوحــَدٌة َمعَنِويَّ

قاَل َتعالى: زب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻرب                                  )الرَّْحمن:١٧( -

ُمُه ِمْن َخْيٍر. - ل� َيْبغي صانُِع َمْعروٍف ُمكاَفاأًة َعلى ما ُيَقدِّ

ــوِع ال�ْســِم الَمجــروِر. )حاســوُب - ٢ ُحْكــُم الُمضــاِف اإِلَْيــِه الَجــرُّ دائِمــاً، َوَعلاَمــُة الَجــرِّ َوْفــَق نَ

ـِم حديــٌث، حاســوبا الُمَعلَِّمْيــِن َحديَثــاِن، َحواســيُب الُمَعلِّميــَن َحديَثــٌة، حواســيُب  الُمَعلِـّ

ــٌر(. ــَك َكبي ــَك َعَلْي ــٌة، َحــقُّ اأبي الُمَعلِّمــاِت َحديَث

ُيعــَرُب الُمضــاُف َوْفــَق َموِقِعــِه فــي الُجمَلــِة، )َقصيــَدُة الُْمَتَنّبــي رائَِعــٌة، َحِفظــُت َقصيــَدَة - ٣

الُْمَتَنّبــي، اأْعِجْبــُت بَِقصيــدِة الُْمَتَنّبــي(.

ضاَفِة.- ٤ ميُر بِال�ْسِم َفُهَو دائِماً ُمضاٌف اإِلَْيِه، َويكوُن َمْبنيَّاً في َمحلِّ جرٍّ بِال�إِ اإِذا اتََّصَل الضَّ

اأنا الَّذي نََظَر ال�أْعمى اإلى اأَدبي        َواأْسَمَعْت َكِلماتي َمْن بِِه َصَمُم.     )المتنّبي(

ي الَكِلَمــَة الثّانَِيــَة دائِمــاً ُمضافــاً اإِلَيــِه، َونُْعِرُبهــا: ُمضافــاً اإِلَْيــِه  ضاَفــِة َكمــا اأَشــْرنا. لِذلـِـَك نَُســمِّ اأْو بِال�إِ

أولــى َفُنَســّميها ُمضافــاً، َوتُعــَرُب َوْفــَق َموِقِعهــا فــي الُجْمَلــِة. َمْجــروراً، اأّمــا الَكِلَمــُة ال�

   - نُعِرُب الَكِلماِت الُمضاَفَة في التَّراكيِب الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط في اأْمِثَلِة الَمجموَعِة ال�أولى.

ْلنــا الَضمائـِـَر الُمتَِّصَلــَة فــي الَكِلمــاِت الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط فــي الَمجموَعــِة الثّانَِيــِة )الهــاء،   َواإِذا َتاأمَّ

أْســماُء الظّاهــرُة فــي  هــم(، َوَجْدنــا اأنَّهــا اأْكَمَلــْت َمعانــَي الَكِلمــاِت الُمضاَفــِة اإِلَْيهــا، َكمــا َفَعَلــِت ال�

ــٌة فــي َمَحــلِّ  أْســماِء َضمائـِـُر َمْبِنيَّ مائـِـِر الُمتَِّصَلــِة بِال� أولــى، َوِهــَي َومــا شــاَبَهها ِمــَن الضَّ الَمْجموَعــِة ال�

َجــرِّ ُمضــاٍف اإِلَْيــِه. َومــا َقبَلهــا )الُمضــاُف( ُيْعــَرُب َوْفــَق َموِقِعــِه فــي الُجمَلــِة.
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 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 
ميــَر الُمتَِّصــَل(،  آتَِيــِة الُمضــاَف اإِلَْيــِه )ال�ســَم الظّاِهــَر(، َوالُمضــاَف اإِلَْيــِه )الضَّ أْبيــاِت ال� نَْســَتْخِرُج ِمــَن ال�

التَّدريُب الثّاني:

باح، بِلادي( نَْمَلاأ الَفراَغ بِالَكِلَمِة الُمناِسَبِة ِمّما َياأْتي: )ُمَؤلَِّفي، الطََّلَبِة، اأيّامي، الصَّ

َد الطََّلَبُة في طابوِر ......... النَّشيَد الَوَطِنيَّ بَِصوِت واِحٍد. ١ـ َردَّ

واَيِة الَْعَربيَِّة. واَيَتْيِن الفائَِزَتْيِن في ُمساَبَقِة الرِّ ٢ـ الَْتَقْيُت.......... الرِّ

٣ـ َوَتَظلُّ َتركُُض في َدمي اأطياُف.........الَحزيَنِة.

ِل. أوَّ نْجاِز ال� ٤ـ الَوزيُر َيْسَتْقِبُل اأوائَِل........ في اْمِتحاِن ال�إِ

٥ـ َتْرَتدي ُمروُج ........ ُحلََّتها الَخْضراَء في نَْيساَن.

َونََضُعُهمــا فــي َعموَدْيــِن ُمَتقابَِلْيــِن:

ــَقِم اأْدَمْيِتنا بِال�أســى َوالُحزِن َوالسَّ َة الُعْمــِر يــا اأغلــى َمباِهِجــِه يــا ُدرَّ

أْرُض َبْيَن الَياأِْس َوالُحلُِم ضاَقْت بِها ال� آَن َتْصحو كُلُّ ِمْئَذنٍَة في َوْجِهِك ال�

لاِل َوكُّهاٌن بِلا ِذَمِم َصْوُت الضَّ يا َصْيَحًة ِمْن َضميِر الَحقِّ اأْسَكَتها

لـِـُكلِّ ِطْفــٍل َبريِء الَوْجِه ُمْبَتِســِم آَن ِمْصبــاٌح َواأْغِنَيٌة فــي َعْيِنــِك ال�

َمْهمــا َتمادى ُجنــوُن الَموِت َوالَعَدِم فاْهــَداأْ َصغيــري فــاإِنَّ الُقــْدَس عائَِدٌة  
)فاروق جويدة/ ِمْصر(
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التَّدريب الثّالُِث:

نُْعِرُب ما َتحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

ـ قاَل َتعالى: زبڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چرب        )التّين: 8(

ـ ِرضا النّاِس غاَيٌة ل� تُْدَرُك، َوِرضا هللاِ غاَيٌة ل� تُْتَرُك.

ماِن ِكتاُب.                )المتنبي( نا َسْرُج سابٍِح      َوَخْيُر َجليٍس في الزَّ ـ اأَعزُّ َمكاٍن في الدُّ

ـ َوَمْن لَْم َيُذْق ُمرَّ التََّعلُِّم ساَعًة        َتَجرََّع ُذلَّ الَجْهِل طوَل َحياتِِه.                   )الشافعّي(

ْملاُء ال�إِ

َتْطبيٌق َعلى ال�أْخطاِء الّشائَِعِة )٢( 

التَّْعبيُر:    
 نَْكُتُب َتْعِزَيًة لِصديٍق تُُوفَِّي والُِدُه في حاِدِث َسْيٍر.

ذاَعِة نشاط ال�إِ في  َونَْقَرُؤها  ِة،  العامَّ الُمْمَتَلكاِت  َعلى  الِحفاِظ  َعِن  َتْوَعِويٍَّة  ل�ِفتاٍت  نَْكُتُب 

الَمْدَرِسيَِّة.

)ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُمَعلِِّم(



١١٠

َعْبَقريَُّة خالٍِد

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــْخِصّياٍت َعْبَقِريَّــٍة خالـِـَدٍة بِاأْقوالِهــا، َواأْفعالِهــا، َوَمواِقِفهــا، َواآثاِرهــا. َوِمــْن  ْســلاميُّ بِشَّ       َيْزَخــُر تاريُخنــا ال�إِ

ــْخِصيَِّة  ألَْمعــيُّ الُمْســِلُم، صاِحــُب الَعْبَقِريَّــِة الَعْســَكِريَِّة الَفريــَدِة، َوالشَّ اأْشــَهِرها خالـِـُد بــُن الَوليــِد الَبَطــُل ال�

ــَن اأصــوَل الُفروِســيَِّة  ــزاِل، َواأْتَق ــَر اأســاليَب النِّ ــجاَعِة، َفَخُب ــِة، الَّــذي نََشــاأ فــي َمياديــِن الشَّ ــِة الَقِويَّ َب الُمَدرَّ

النَّبيَلــِة، َوَعــَرَف َطريــَق الَحــقِّ َوالِهداَيــِة، َفالَْتَزَمهــا.

      َوهــِذِه الَمقالَــُة تُْظِهــُر ِحْنَكــَة هــذا القائـِـِد الَعْبَقــريِّ فــي ُمقاَرَعــِة الُفــْرِس َوالــّروِم، َوَذكاَءُه فــي اإِْخمــاِد 

ــٍة اإِْســلاِميٍَّة  ُم نَموَذجــاً واِضحــاً لُِبطولَــٍة َعَربِيَّ ْســلاِم، َوتَُقــدِّ ِة، َوَدْوَرُه فــي الِحفــاِظ َعلــى َهْيَبــِة ال�إِ دَّ ِفَتــِن الــرِّ

ناِدَرٍة. 

9 الَوْحَدُة
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َعْبَقريَُّة خالٍِد
فريق التّاأليف 

ــطََّرْت  ــي َس ــْخصّياِت، الَّت ــَن الشَّ ــٍر ِم نْســانِيُّ بَِكثي ــُخ ال�إِ ــَل التّاري    َحِف

ِة،  الَفــذَّ َوالَعْبَقريَّــِة  ــجاَعِة  َوالشَّ لِْلُبطولَــِة  ِقَصصــاً  نــوٍر  ِمــْن  بُِحــروٍف 

ــْن  ــلَّ ِم ــِرِق. َولََع ــِن الُمْش َم ــى َصَفحــاِت الزَّ ــَدًة َعل ــْت ســيَرتُها خالِ َفَظلَّ

األَْمِعهــا قائـِـداً َســَطَع نَْجُمــُه فــي َســماِء الُفروِســيَِّة َوالَعْبَقريَّــِة الَعْســَكريَِّة، 

ــَرِة الَفريــَدِة، َوالقيــاَدِة  ــاِدَرِة، َوالِخْب ــديِد، َوالِحْنَكــِة النّ اأِْي السَّ اْمتــاَز بِالــرَّ

ــُن الَوليــِد، صاِحــُب  ــُد ب ْســلاميُّ الَبَطــُل خالِ ــُد ال�إِ ــُه القائِ َّ ــِة، اإِن الَحكيَم

ْســلاِم، َوُمقاَرَعــِة  ــِة ال�إِ ــْول�ِت َوالَجــْول�ِت فــي الُمحاَفَظــِة َعلــى َهْيَب الصَّ

ــم.  َض اأْركانَُه ــوَّ ــم، َوَق ــَدكَّ ُحصونَُه ــِه، َف ــِر َواأْهِل الُكْف

، ِمــْن َصناديــِد قَُرْيــٍش     ُهــَو اْبــُن الَوليــِد ْبــِن الُمغيــَرِة الَمْخزومــيُّ

بِالنُّبــوِغ  ُعــِرَف  َواأْشــراِفها،  الَعْســَكريّيَن  قاَدتِهــا  َوِمــْن  َوُشــْجعانِها، 

هــاِء فــي الجاِهليَّــِة، َوُيَؤكِّــُد ذلـِـَك مــا َحــَدَث َيــْوَم اأُحــٍد  الَعْســَكريِّ َوالدَّ

ــْن  ــِلميَن ِم ــِه الُمْس ــاِة، َوُمباَغَتِت ــِة، َوتََّربُِّصــه بِالرُّم ــْيَر الَمْعَرَك ــه َس ــْن َقْلِب ِم

َخْلِفِهــم. 

ــَنِة الّســابَِعِة لِْلِهْجــَرِة َبْعــَد ُصْلــِح     َقــِدَم اإِلــى الَمديَنــِة ُمْســِلماً فــي السَّ

، َيُجــزُّ  الُحَدْيِبَيــِة، َفَقوَيــْت َشــْوَكُة الُمْســِلميَن بـِـِه، َواأْصَبــَح َســْيفاً لِْلَحــقِّ

ــُة  ــِه َخليَف ــاَل في ــلوَل. َوق ــْيَف هللاِ الَمْس َي َس ــمِّ ــى ُس ــِل؛ َحتّ ــاأَْفَة الباِط َش

ّديــُق -َرضــَي هللاُ َعْنــُه-: »لََقــْد َعَجــَزِت النِّســاُء  الُمْســِلميَن اأبــو َبْكــٍر الصِّ

ــْيطاِن بِخالـِـٍد«.  أنِْســَينَّ الــّروَم َوســاِوَس الشَّ اأْن َيِلــْدَن ِمْثــَل خالـِـٍد، َوهللاِ َل�

   َوفــي العــاِم الثّاِمــِن لِْلِهْجــَرِة َتَولـّـى خالِــُد بــُن الَوليــِد قيــاَدَة الُجيــوِش 

ْســلاِميَِّة فــي َغــْزَوِة ُمْؤَتــَة، َبْعــَد اْسِتشــهاِد قــاَدِة الَحْمَلــِة الثَّلاَثــِة، وُهــم  ال�إِ

ُمْفَرُدهــا  ــول�ُت:  الصَّ
ــْطَوُة  ــَي السَّ ــٌة، َوِه َصولَ

َوالَوْثَبــُة.  

َصناديٌد: ُشْجعاٌن.

 

الباِطــِل:  َشــاأَْفَة  َيُجــزُّ 
ُجــذوِرِه. ِمــنْ  َيْنَتِزُعــهُ 
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زيــُد بــُن حاِرَثــَة، َوَجْعَفــُر بــُن اأبــي طالـِـٍب، َوَعْبــُد هللاِ بــُن اأبــي ُرواَحــَة -َرضــَي هللاُ َعْنُهــم- فــي َمْوِقــٍف َعصيــٍب، 

، َوَجْيــُش الُمْســِلميَن َثلاَثــُة اآل�ٍف َفَقــْط،  َوَتَحــدٍّ َعْســَكريٍّ َرهيــٍب؛ َفَجْيــُش الــّروِم ُمَؤلَّــٌف ِمــْن ِمَئــِة األـْـِف ُجْنــِديٍّ

ِة َتْنظيِمِهــم. َوفــي ِخَضــمِّ هــذا كُلِّــِه، َتَجلَّــْت َبراَعــُة  تِِهــم، َوقـُـوَّ ــُة راِجَحــٌة لِلــّروِم فــي َكْثــَرِة َعَدِدِهــم َوُعدَّ َوالَكفَّ

أْعــداِء، َوَتاأْميــِن الّســلاَمِة للُمْســِلميَن، َوالتَّْخطيــِط ل�نِْســحاٍب اآِمــٍن لِْلَجْيــِش؛ فَيكونــوَن  خالـِـٍد فــي ُمحاَصــَرِة ال�

بيــَن لُِمناَزلَــِة الــّروِم فــي َجــْول�ٍت قاِدَمــٍة. كُــّراراً ُمَتاأهِّ

ِة الَّتــي  دَّ ْســلاميَِّة َبْعــَد اإِْخمــاِد ِفْتَنــِة الــرِّ ــِة ال�إِ ْولَ ــِة لِلدَّ        َوكاَن لِخالِــٍد َدْوٌر بــاِرٌز فــي َتاأْميــِن الَجْبَهــِة الّداِخِليَّ

اْســَتَعَر لَهيُبهــا فــي ِخلاَفــِة اأبــي َبْكــٍر -َرِضــَي هللاُ َعْنــُه-، ثـُـمَّ اتََّجــَه اإِلــى َتاأْميــِن الُحــدوِد الُمتاِخَمــِة لَِدْولََتــِي الُفــْرِس 

ــِت  ــَرِة. َوَظلَّ ــَة الحي ــَح َمديَن ــراِق، َوَفَت ــوِب الِع ــى َجن ــٍد اإِل ــَرَة اآل�ِف ُمجاِه ــِغ َعَش ــِه البالِ َم بَِجْيِش ــدَّ ــّروِم، َفَتَق َوال

ــاِم  ــلاِد الّش ــى بِ ــُه اإِل ــٍة، َتَتَوجَّ ــَرٍق ُهجوِميَّ ــِع ِف ــِن اأْرَب ــَق لَِتْكوي ّدي ــَع الصِّ ــا َدَف ــراٍب؛ م ــِة اْضِط ــي حالَ ــدوُد ف الُح

بِقيــاَدِة اأْرَبَعــٍة ِمــْن قــاَدِة الُمْســِلميَن، ُهــْم َيزيــُد بــُن اأبــي ُســْفياَن، َوُشــَرْحبيُل بــُن َحَســَنَة، َواأبــو ُعَبْيــَدَة عاِمــُر بــُن 

ــَدْت هــِذِه الِفــَرُق لُِمواَجَهــِة َجْيــِش الــّروِم، الَّــذي  الَجــّراِح، َوَعْمــُرو بــُن العــاِص -َرِضــَي هللاُ َعْنُهــم-، ثُــمَّ َتَوحَّ

َل َمــَع َبْعــِض َجْيِشــِه ِمــَن الِعــراِق  َيزيــُد َعلــى ِمَئــٍة َوِعْشــريَن األْفــاً ِعْنــَد نَْهــِر الَيْرمــوِك، َواأْرَســَل اإِلــى خالــٍد اأْن َيَتَحــوَّ

ُل فــي الِعــراِق، َوَيســيُر ُهــَو  أوَّ اإِلــى الّشــاِم، َوبِِخْبــَرِة القائـِـِد الُمَحنَّــِك، َقَســَم َجْيَشــُه نِْصَفْيــِن، َيْبقــى النِّْصــُف ال�

بِالنِّْصــِف الثّانــي اإِلــى الَيْرمــوِك؛ لَِيكــوَن َمــَدداً لُِجيــوِش الُمْســِلميَن ُهنــاَك.

      َوَظَهــَرْت َعْبَقريَّــُة خالـِـٍد الَعْســَكريَُّة فــي اْختيــاِر الطَّريــِق اإِلــى وادي 

الَيْرمــوِك، فاْختــاَر َطريقــاً َصْحراويّــاً َوِعــراً، َغْيــَر واِضــِح الَمعالـِـِم، َتْنــُدُر 

ــِة  ــِق الخالَي ــْد كاَن َحريصــاً َعلــى ُســلوِك الطَّري ــاِه، َوَق ــِه َمصــاِدُر المي في

ــرِّ  ــاً لِِس ــكّاِن؛ َضمان ــِة بِالسُّ آِهَل ــِر ال� ــّروِم، َغْي ــِة لِل ــاِت الُموالَي ــِن الحاِمي ِم

يَّــِة الَمــَدِد، َوال�ْســِتفاَدِة ِمــْن ُعْنُصــِر الُمباَغَتــِة، ُمْحِدثــاً الَهَلــَع َوال�ْرتِبــاَك 

ُن َعليِهــم، قائِــلاً: »اأيُّهــا  . َوَقــْد َخَطــَب فــي ُجْنــِدِه ُيَهــوِّ لَِجْيــِش الَعــدوِّ

ْعــِف اأْن َيــُدبَّ فيُكــم، َول� لِلَوَهــِن اأْن  الُمْســِلموَن، ل� َتْســَمحوا لِلضَّ

ــِة،  ــْدِر النِّيَّ ــَة َتاأْتــي ِمــَن هللاِ َعلــى َق ُيَســْيِطَر َعَلْيُكــم، َواْعَلمــوا اأنَّ الَمعونَ
ِة...«.)١( ــْدِر الَمَشــقَّ ــواَب َعلــى َق أْجــَر َوالثَّ َواأنَّ ال�

. َتْنُدُر: َتِقلُّ

ِمــَن  الَجماَعــُة  الحاِمَيــُة: 
الَبَلــَد. َتْحمــي  الَجيــِش 

تاريخ دمشق / ابن عساكر.( ١)
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ــا  ــوُد م ــَل الُجن ــِه اأْن َيْحِم ــاِه، َفاأشــاَر َعَلْي ــِكَلِة المي ــي ُمْش ــَرَة ف ــَن ُعَمْي ــَع ب ــُه راف ــٌد َدليَل ــْد اْسَتشــاَر خالِ     َوَق

ــْرِب، اإِْذ جــاُؤوا بِِعْشــريَن ِمــْن اأْقــوى الِجمــاِل  اْســَتطاعوا ِمــَن المــاِء، اأّمــا الَخْيــُل َفَســَيكوُن لَهــا َمْصــَدٌر اآَخــُر لِلشُّ

َتْيــِن، َحتـّـى اْرَتــَوْت،  ًة َوَمرَّ َواأْكَثِرهــا ِســَمناً، َفَمَنعوهــا المــاَء َحتـّـى اأْجَهَدهــا الظََّمــاأ، ثـُـمَّ َعَرضــوا َعَلْيهــا المــاَء َمــرَّ

لَــْت ُبطونُهــا اإِلــى ُمْســَتْوَدعاٍت هائَِلــٍة، َفــاإِذا  َوَمــَلاأْت كُروَشــها، ثـُـمَّ قُِطَعــْت ِشــفاُهها؛ لَِئــّلا َتْجَتــرَّ. َوبِذلـِـَك َتَحوَّ

ــُش  ــوُد لُحوَمهــا. َوَمضــى الَجْي ــاأْكُُل الُجن ــَد نَْحِرهــا، َوَي ــِل َبْع بِ ــْن ُبطــوِن ال�إِ ــُل َتْشــَرُب المــاَء ِم َعِطَشــِت الَخْي

باِح  ــْيَر فــي ســاعاِت اللَّْيــِل َوالصَّ َيْخَتــِرُق الَفياِفــَي، َوَيْقَطــُع الِقفــاَر ُمْعَتِمــداً السَّ

الباِكــِر؛ لَِتْوفيــِر المــاِء فــي الَجــوِّ الُمْعَتــِدِل.

حاري. الِقفاُر: الصَّ

ِمــَن  ِقْطَعــٌة  الُكــْردوُس: 
. لَجيــِش ا

     اأّمــا ُخطَّــُة الَمْعَرَكــِة فــي الَيْرمــوِك، َفَقــْد َرَســَمها خالـِـٌد َبْعــَد ُوصولِِه، 

ــا  ــَرٍة، اأّم ــٍة َوَمْيَس ــٍب َوَمْيَمَن ــى َقْل ــَش اإِل ــَم الَجْي ــاَرَة، َوَقسَّ م ــَد ال�إِ اإِْذ َوحَّ

الَقْلــُب َفُمَؤلَّــٌف ِمــْن َخْمَســَة َعَشــَر كُْردوســاً، َتْحــَت ِقيــاَدِة اأبــي ُعَبْيــَدَة، 

ــْن  ــَرُة ِم ــٍرو، َوالَمْيَس ــاَدِة َعْم ــَر كُْردوســاً بِقي ــَة َعَش ــْن َخْمَس ــُة ِم َوالَمْيَمَن

ــدو  ــِلَم َيْب ــَش الُمْس ــَل الَجْي ــَك َجَع ــَد. َوبِذلِ ــاَدِة َيزي ــَس بِقي ــَرِة َكرادي َعَش

ــمَّ  ــَدَر َعلــى الَحَرَكــِة بِمــا َيْخــِدُم ُظــروَف الَمْعَرَكــِة. ثُ ــَر َعــَدداً، َواأْق اأْكَث

أواِمــِر لِقــاَدِة الِفــَرِق،  ــَة ِمــَن الَوَســِط بِاإِْصــداِر ال� َتَولـّـى خالـِـٌد القيــاَدَة العامَّ

َعلــى اأْن َيِتــمَّ انِْتظــاُر الــّروِم َحتـّـى َيْبــَدؤوا بَِزْحِفِهــم الُمَتَوقَّــِع، َفــاإِذا اْقَتَحَم فُْرســانُُهم ُخطوَط الُمْســِلميَن، اأْفَســحوا 

ــِل، ثـُـمَّ تُقابِلُُهــم ِفْرَقــٌة كاِمَنــٌة، َفَتْقضــي َعَلْيِهــم، َوِعْنَدهــا َيْحــِرُم ُمشــاَة الــّروِم ِمْن فُْرســانِها،  اأماَمُهــم الطَّريــَق لِلتََّوغُّ

ــِة،  ــَد وقــوِع الَمْعَرَك ــِة. َوِعْن ــَن الَمديَن ــداِد َخْلَفهــا ِم ْم ــًة بُِخطــوِط ال�إِ ــًة ُمْرَتِبَط ــَع َحصيَن ــٌد َمواِق ــاَر خالِ ــِد اْخت َوَق

ٍة.  قــوِر الَغاِضَبــِة، َفَســَحقوُهم بُِقــوَّ َحَمــَل الُمْســِلموَن َعلــى الــّروِم َحْمَلــًة صاِدَقــًة، َوانَْقّضــوا َعلــى فُلولِِهــم َكالصُّ

أْمــُر ِمــْن ُعَمــَر بــِن الَخطـّـاِب -َرِضــَي هللاُ َعْنــُه- بَِتَولـّـي اأبــي ُعَبْيــَدَة قيــاَدَة الَجْيــِش، اْســَتجاَب لَــُه  َولَّمــا جــاَءُه ال�

نْيــا بَِمناِصِبهــا، َوَمكاِســِبها. ُه الدُّ ِمــْن َفــْوِرِه، َفهــَو َيْعــِرُف ُحــدوَدُه، َول� َتُغــرُّ
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َر َملاِحــَم الُبطولَــِة، َوَظــلَّ ِمثــال�ً لِْلقائـِـِد الَعْبَقــريِّ        مــا اأْعَظــَم خالـِـداً! اأنَْجــَز مــا َعَلْيــِه ِمــْن فُتوحــاٍت، َوَتَصــدَّ

َتْخطيطــاً، َوَتْنفيــذاً، َوُحْســَن َشــمائَِل. َولَــْم َيْتــُرْك َخْلَفــُه اإِلّ� َســْيَفُه َوَفَرَســُه

 اللََّذْيِن راَفقاُه في ُبطول�تِِه، َفعاَش ُشجاعاً، َوماَت ُشجاعاً، َوِعْنَدما َحَضَرْتُه

ــهيَرَة: »لَقيــُت َكــذا َوَكــذا َزْحفــاً، َومــا فــي َجَســدي ِشــْبٌر اإِلّ� َوفيــِه َضْرَبــٌة بَِســْيٍف، اأْو   الَوفــاُة، قــاَل َقْولََتــُه الشَّ

َرْمَيــٌة بَِســْهٍم، اأْو َطْعَنــٌة بُِرْمــٍح، َوهــا اأنــا اأمــوُت َعلــى ِفراشــي َحْتــَف اأنْفــي، َكمــا َيمــوُت الَبعيــُر، َفــلا ناَمــْت 

اأْعُيــُن الُجَبنــاِء«.                                             

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

آتَِيِة بِالَكِلَمِة الُمناِسَبِة: ١- نَْمَلاأ كُّلاً ِمَن الَفراغاِت ال�

ِد ُهَو .............. ُل َمْن َتَولّى قياَدَة َجيِش الَيْرموِك الُمَوحَّ اأ-  اأوَّ

َم َجيُش خالِِد بِن الَوليِد اإِلى الِعراِق لَِفْتِح َمديَنِة ...............ب-  َتَقدَّ

َكثَُرِت الُحروُب َوالَغَزواُت َبيَن الُمسِلميَن، َو...........، َو............ج- 

ُة راِجَحًة لِلّروِم يوَم َغْزَوِة ُمْؤَتَة نَتيَجًة لِـ ..............د-  كانَِت الَكفَّ

اْسَتَلَم الّراَيَة في َمْعَرَكِة ُمْؤَتَة: ...........، َفـ ...........، َفـ .............هـ- 

ْرِس؟ ٢- بَِم اْمتاَزْت َشْخِصيَُّة خالِِد بِن الَوليِد كما جاء في الِفْقَرِة ال�أولى ِمَن الدَّ

٣- ماذا قاَل اأبو َبْكٍر َعن خالِِد بِن الَوليِد َبْعَد اإِْسلاِمِه؟

ليُل لِخالِِد بِن الَوليِد لَِحلِّ ُمْشِكَلِة نَْقِص الِمياِه؟ َمُه الدَّ ٤- ما ال�ْقِتراُح الَّذي َقدَّ

أْسباَب الَّتي َدَفَعت خالَِد بَن الَوليِد اإِلى َتْقسيِم الَجيِش اإِلى َكراديَس. ٥- نَُبيُِّن ال�

َشمائُِل: ِصفاٌت اأصيَلة.
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        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ُح َملاِمَح تِْلَك الَعْبَقِريَِّة. ١- َظَهَرْت َعْبَقِريَُّة خالٍِد بِن الَوليِد الَعْسَكِريَُّة في َمْعَرَكِة ُمْؤَتَة، نَُوضِّ

ُح ذلَِك. ٢- َتَجلَّْت َعْبَقِريَُّة خالٍِد بِاْمتياٍز في اْختياِر الَموِقِع الِمثالِيِّ لَِجيِشِه في َمْعَرَكِة الَيْرموِك، نَُوضِّ

ِر لِلتََّخلُّــِص ِمــَن  ٣- تَُشــكُِّل َمقولَــُة خالـِـِد بــِن الَوليــِد »َفــلا ناَمــْت اأْعُيــُن الُجَبنــاِء« ِشــعاراً لَنــا فــي َمْعَرَكــِة التََّحــرُّ

ــُح ذلـِـَك. ال�ْحِتــلاِل، نَُوضِّ

ِة لَيَس اأساساً لَِتْحقيِق النَّْصِر، نُناِقُش ذلَِك. ٤- التَّواُزُن َبيَن الُجيوِش في الَعَدِد َوالُعدَّ

أْعداِء، نَُبيُِّن ذلَِك. ٥- لَْم ُيْغِفْل خالُِد بُن الَوليِد َدْوَر الَحْرِب النَّْفِسيَِّة في ُمواَجَهِة ال�

٦- اإِلى اأيِّ َمًدى َيَتواَفُق َقوُل ابِن نُباَتَة:

أْسباُب َوالَموُت واِحٌد َدِت ال� يِف ماَت بَِغيِرِه     َتَعدَّ    َوَمْن لَْم َيُمْت بالسَّ

ــٌة  ــٌة بَِســْيٍف، اأْو َرْمَي َمــْع َقــوِل خالِــِد بــِن الَوليــِد: »لَقيــُت َكــذا َوَكــذا َزْحفــاً، َومــا فــي َجَســدي ِشــْبٌر اإِلّ� َوفيــِه َضْرَب

بَِســْهٍم، اأْو َطْعَنــةٌ بُِرْمــٍح، َوهــا اأنــا اأمــوُت َعلــى ِفراشــي َحْتــَف اأنْفــي، َكمــا َيمــوُت الَبعيــُر، َفــلا ناَمــْت اأْعُيــُن الُجَبنــاِء«.

٧- نَُبيُِّن َدْوَر اأْبطاٍل ِفَلْسطينّييَن اْمتازوا بِالَعْبَقِريَِّة َوالِحْنَكِة في ُمقاَوَمِة ال�ْحِتلاِل.

8- نَُعلَُّل ما َياأْتي:

اأ-  اْخِتياَر خالِِد بِن الَوليِد الطَّريَق الَوِعَر ِعْنَدما انَْتَقَل ِمَن الِعراِق اإِلى بِلاِد الّشاِم.

بِِل.ب-  َقَطَع راِفُع بُن ُعَميَرَة ِشفاَه ال�إِ

ساَر َجيُش خالٍِد ِمَن الِعراِق اإِلى الّشاِم لَْيلاً.ج- 

آتَِيَتْيِن: ُح الّصوَرَتْيِن الَفنِّيََّتْيِن ال� 9- نَُوضِّ

ِة الَّتي اْسَتَعَر لَهيُبها. دَّ أْكَبُر في اإِْخماِد ِفْتَنِة الرِّ ْوُر ال�      اأ- كاَن لِخالٍِد الدَّ

    ب-  َيُجزُّ َشاأَْفَة الباِطِل.

١- ما الَمْعنى الَبلاِغيُّ في ُجْمَلِة: )َفلا ناَمْت اأْعُيُن الُجَبناِء(؟

ٌب.          اأ - ُدعاٌء.           ب- َزْجٌر.           ج- الِتماٌس.         د- َتَعجُّ

آتَِيِة: ِقفار، ُمشاة، كُّرار. ٢- نَْذكُُر ُمْفَرَد كُلٍّ ِمَن الُجموِع ال�

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
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: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــُب َبَبهــاِء الّديــِن )٥8١- ٦٥٦هـــ( ِمــْن ُشــَعراِء  ــٍد، الُمَلقَّ      الَبهــاُء ُزَهْيــر ُهــَو اأبــو الَفْضــِل ُزَهْيــُر ْبــُن ُمَحمَّ

، كاَن كاتـِـَب ِســرِّ الَمِلــِك نَْجــِم الّديــِن اأيـّـوب. قــاَل هــِذِه الَقصيــَدَة  أيّوبـِـيِّ بيــَن ِمــَن الَبــلاِط ال� ِمْصــَر الُمَقرَّ

أيّوبــيِّ )٥٣٢-٥89هـــ( وَيِصــُف َتواُضَعــُه، َوَمهاَبَتــُه،  َيْمــَدُح فيهــا ســيَرَة الَمِلــِك النّاِصــِر َصــلاِح الّديــِن ال�

ــَد لَِمْدِحــِه هــذا بَِنســيٍب لَطيــٍف، ُيْظِهــُر َعلاَقَتــُه بَِمْحبوَبِتــِه، ثُــمَّ َيْنَتِقــُل  َوَشــجاَعَتُه، َوطيــَب اأْصِلــِه، َوَقــْد َمهَّ

ئيــِس. اإِلــى َغَرِضــِه الرَّ

َعَرَف الَحبيُب َمكاَنُه

َعَرَف الَحبيُب َمكاَنُه
 الَبهاُء ُزَهْير

ـلا َوَقِنْعــُت ِمْنــُه بَِمْوِعــٍد َفَتَعلَـّ ــلا ــُه فَتَدلَّ ــُب َمكانَ ــَرَف الَحبي َع

ل� بِْشراً َكما َقْد كُْنُت اأْعَهُد اأوَّ َواأتى الرَّسوُل َولَْم اأِجْد في َوْجِهِه

ل� َســَهري َفعــاَد بَِغيِظــِه َفَتَقــوَّ ُه َفــَردَّ زاَر  ِمْنــُه  َطْيفــاً  َفَلَعــلَّ 

َغْيري َوَطْبُع الُغْصِن اأْن َيَتَميَّلا َولََقــْد َخشــيُت بـِـاأْن َيكــوَن اأمالَُه

َوَعِشْقُتُه َكالظَّْبِي اأْحَوَر اأْكَحلا ــُه َكالُغْصــِن اأْســَمَر اأْهَيفــاً َوَعِلْقُت

َياأْبــى َصــلاُح الّديــِن اأْن اأَتَذلَّــلا اأْهــوى التََّذلُّــَل فــي الَغــراِم َواإِنَّمــا

ــلا َواأَرْدُت َقْبــَل الَفــْرِض اأْن اأَتَنفَّ قيــِق لَِمْدِحــِه ــْدُت بِالَغــَزِل الرَّ َمهَّ

َولَِبْســُت َثْوَب الِعزِّ فيِه ُمَسْرَبلا َمِلــٌك َشــَمْخُت َعلى الُملــوِك بُِقْربِِه

َفاأجاَبنــي َمِلــٌك اأطــاَل َواأْجــَزل� َوَرَفْعــُت َصْوتي قائِلاً يا يوُســٌف

ما كاَن اأْســَرَعها اإِلَيَّ َواأْعَجلا!  ثُمَّ الَْتَفتُّ َوَجْدُت َحْولي اأنُْعماً

ــلا َوَتَفضُّ ل�ً  َوَتَطــوُّ َوَســعاَدًة  ِمــْن َمْعَشــٍر فاقــوا الُملوَك ِســياَدًة

َواإِذا لَقيــَت لَقيــَت لَْيثــاً ُمْشــِبلا َواإِذا َســاألَْت َســاألَْت َغْيثاً ُمْســَبلاً

أْسباَب.  َتَعلَّلا: اأْبدى ال�

َعِلْقُتُه: َتَعلَّْقُت بِِه َواأْحَبْبُتُه.

اأْهَيَف: ضاِمَر الَبْطِن. 

لاً. ل�ً: َتَفضُّ َتَطوُّ

ُمْسَبلا: ُمْرًخى َوُمْسَدل�ً.        
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ــلا ــْذَرًة َوَتَنصُّ ــدي ُع ــْذراَء تُْب َع َمــْول�َي َقــْد اأْهَدْيُتهــا لَــَك كاِعباً

لا َوالِعْقُد اأْحَسُن ما َيكوُن ُمَفصَّ نِظاُمــُه َيــروُق  ِعْقــداً  َفَتاألََّفــْت 

ــلا َوَتَوسُّ داً  َتــَودُّ الُملــوِك  كُلُّ  يــا اأيُّهــا الَمِلــُك الَّــذي دانـَـْت لَُه

َولََقْد َحلا َعْيشي لََدْيَك َولَْم اأِرْد َعْيشاً ِسواُه َواإِْن اأَرْدُت َفلا َحلا

كاِعباً: ِهَي َفتاٌة في ُمْقَتَبِل 
ِسنِّ الُبلوِغ.         

لا: ظاِهراً َجمالُها.          َتَنصُّ

لا: َجَعَل َبْيَن كُلِّ  ُمَفصَّ
َخَرَزَتْيِن َجْوَهَرًة.

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

ُة ِفْعِل الَحبيِب ِعْنَدما َعَرَف َمكانََتُه ِعْنَد الّشاِعِر؟- ١ ما َردَّ

ما الَّذي َخِشَيُه الّشاِعُر ِعْنَدما لَْم َيِجْد بِْشراً في َوْجِه َرسوِل الَمْحبوِب؟- ٢

بَِم َوَصَف الّشاِعُر َمْحبوَبَتُه في الَبيِت الخاِمِس؟- ٣

نَُعيُِّن الَبيَت الَّذي ُيشيُر اإِلى:- ٤

. أيّوبِيِّ اأ-   َمْدِح َصلاِح الّديِن ال�

اإِْخضاِع َصلاِح الّديِن الُملوَك الَجبابَِرَة.ب- 

َمها الّشاِعُر لِلقائِِد َصلاِح الّديِن؟- ٥ ما الَهِديَُّة الَّتي َقدَّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:
ــمَّ - ١ ــِة، ثُ ــَزِل بِالَمْحبوَب ــِتْهلاُل بِالَغ ــُث ال�ْس ــاِء، َحْي ــى عــاَدِة الشــعراء الُقَدم ــِه َعل ــي َقصيَدتِ ــاِعُر ف ــرى الّش َج

ــَك.  ــُح ذلِ ــِس، نَُوضِّ ئي ــَرِض الرَّ ــى الَغ ــاُل اإِل ال�نِْتق

٢- نَْسَتْخِلُص ِمَن الَقصيَدِة َثلاثاً ِمْن ِصفاِت القائِِد َصلاِح الّديِن.

٣- ماذا َقَصَد الّشاِعُر بِالَفْرِض َوالنّاِفَلِة في الَبيِت الّسابِِع؟



١١٨

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
آتَِيِة: )َتَدلََّل، تُْبدي، اأْهَدْيُت(.- ١ أْفعاِل ال� َد ال� نَْكُتُب ُمَجرَّ

داً( في الَبيِت ال�آتي:- ٢ ، َتَودُّ  نُْعِرُب الَكِلَمَتْيِن )كُلُّ

لا داً َوَتَوسُّ       يا اأيُّها الَمِلُك الَّذي دانَْت لَُه            كُلُّ الُملوِك َتَودُّ

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٤- نَُوضِّ

اأ-   َواإِذا َساألَْت َساألَْت َغْيثاً ُمْسَبلاً             َواإِذا لَقيَت لَقيَت لَْيثاً ُمْشِبلا

َمِلٌك َشَمْخُت َعلى الُملوِك بُِقْربِِه        َولَِبْسُت َثْوَب الِعزِّ فيِه ُمَسْرَبلاب- 

لاج-  َفَتاألََّفْت ِعْقداً َيروُق نِظاُمُه                َوالِعْقُد اأْحَسُن ما َيكوُن ُمَفصَّ

ٍة، ما الِعْبَرُة الَّتي َيْسَتفيُدها الِفَلْسطينيُّ ِمْن ذلَِك؟     ليبّييَن اأِذلّ�َء َبْعَد ِعزَّ  ٥- َتَرَك َصلاُح الّديِن الصَّ

أْقصــى  ليِبّييــَن عــاَم )٥8٣هـــ(، َومــا زاَل ال� أْقصــى ِمــْن َدنـَـِس الصَّ أيّوبـِـيُّ الَمْســِجَد ال� َر َصــلاُح الّديــِن ال�  ٦- َحــرَّ

هايَِنِة، نُناِقُش ذلَِك.   َرُه ِمَن الصَّ َيْسَتْصِرُخ َصلاحاً اآخَر لُِيَحرِّ

الَقواِعــــُد

ُمراَجَعُة الَمْجروراِت

ُر: ْخصّياِت َنَتَذكَّ نْسانِيُّ بَِكثيٍر ِمَن الشَّ ، ِمْثَل: )َحِفَل التّاريُخ ال�إ اأ- ال�ْسُم الَمْجروُر َياأْتي َبْعَد َحْرِف َجرٍّ

أْسماِء(، اأْو َياأْتي ُمضافاً اإِليِه، ِمْثَل: )خالٌِد ِمْن َصناديِد قَُرْيٍش َوُشْجعانِها(. َوال�

أْصِليَّــُة، ِمْثــَل: )اتََّجــَه خالـِـٌد اإِلــى  ِه الَكْســَرُة، َوِهــَي َعلاَمــُة الَجــرِّ ال� ب- ال�ْســُم الَمْجــروُر َعلاَمــُة َجــرِّ

َتاأْميــِن الُحــدوِد الُمتاِخَمــِة لِلُفــْرِس َوالّروِم(.

سلاِميَِّة ُمتاِخَمٌة  ولَِة ال�إِ ج- ُيَجرُّ ال�سُم بَِعلاماٍت َفْرِعيٍَّة، َكالياِء اإِذا كاَن ُمَثنّى، ِمْثَل: )ُحدوُد الدَّ

َوروٍم  فُْرٍس  ِمْن  الُكْفَر،  خالٌِد  )قاَوَم  ِمْثَل:  سالِماً،  ُمَذكٍَّر  َجْمَع  اأو  َوالّروِم(،  الُفْرِس  لَِدْولََتي 

أبي ُعَبْيَدَة(. َوُمْرَتّديَن(، اأو اْسماً ِمَن ال�أسماِء الَخْمَسِة، ِمْثَل: )َتَرَك خالٌد قياَدَة الَجْيِش لِ�



١١9

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

نَْسَتْخِرُج الَمْجروراِت ِمَن النَّصِّ ال�آتي، ُمَبيِّنيَن َسَبَب الَجرِّ.

                                        ِحكاَيُة َشْعٍب 

ــْن َتْنســاُه        اأرَّخَّ الخاِمــَس َعَشــَر ِمــْن اأيّــاَر عــاَم ١9٤8م لَيــوِم النَّْكَبــِة الِفَلْســطيِنيَِّة، َفــكاَن تاريخــاً لَِيــوٍم لَ

ذاِكــَرُة الَبَشــِريَِّة، َفَقــْد َتــمَّ اْقِتــلاُع َشــْعٍب ِمــْن َوَطِنــِه ُظْلمــاً َوُعْدوانــاً َعلــى َمــْراأى العالَــِم؛ مــا َشــكََّل لَنــا َضْرَبــًة 

قاِســَيًة، َوَفْصــلاً ُمْؤلِمــاً، لَــُه َتِبعــاٌت َبعيــَدُة الَمــدى، َفَرَضــْت َعَلْينــا اللُّجــوَء اإِلــى الُمَخيَّمــاِت، َواْسُتْشــِهَد فــي 

ــَر اأْهلُهــا َقْســراً، َولِكــنَّ النَّْكَبــَة  ــَرْت ُمــُدٌن، َوُهجِّ آل�ُف ِمــَن الِفَلْســطينّييَن، َواأبيــَدْت قُــًرى، َوُدمِّ ذلـِـَك الَيــوِم ال�

ــْعَب  ــاإِنَّ الشَّ ــٍة، َف ــراٍت َجْذِريَّ ــْن َتْغيي ــُه ِم ــُه، َومــا َخلََّفْت ــذي َفَرَضْت ــِر الَّ ــِع الَمري ــَم الواِق ــا، َوَرْغ ــِن َعزيَمَتن ــْم َتْث لَ

، ل� ُيْمِكــُن اأْن َيْقَبــَل بِهــذا  الِفَلْســطيِنيَّ لـَـْم َيْرَضــْخ لِلظُّْلــِم الَّــذي لَِحــَق بـِـِه، َبــْل اأْثَبــَت لِْلعالَــِم اأنَّــُه َشــْعٌب اأبـِـيٌّ

آثــاِر َوالُهِويَّــِة؛ َفُجــذوُر ذاِكَرتـِـِه اْرَتــَوْت ِمــْن ِحكايــاِت قُــرى  يــِم، ل� بِالتَّْوطيــِن َوال�ْحِتــواِء، َول� بَِطْمــِس ال� الضَّ

ْت ِمــْن َخْيــراِت َحواكيــِر  أْبَيــِض، َوَتَغــذَّ ــِة شــاِطِئ َبْحِرهــا ال� َســْت ِمــْن ِرئَ ــَرِة، َوَتَنفَّ ِفَلْســطيَن، َوُمُدنِهــا الُمَهجَّ

قاقــوَن، َوَعْســَقلاَن، َوَديــَر ياســيَن، َوَكْفــَر قاِســَم، َوَغيِرهــا.

التَّْدريُب الثّاني: 

نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

             َوَقْد ُعلِّْمُت في ِصَغِري بِاأنَّ ُعروَبتي َشَرفي

              َوناِصَيِتي َوُعْنوانِي

ُد َبْعَض األْحاِن               َوكُنّا في َمداِرِسنا نَُردِّ

              نَُغنّي َبيَننا َمَثلاً:

             بِلاُد الُعْرِب اأوطاني.. َوكُلُّ الُعْرِب اإِخواني

      َوكُنّا نَرِسُم الَعَربِيَّ َمْمشوقاً بِهاَمِتِه

      لَُه َصْدٌر َيُصدُّ الّريَح اإْذ َتْعوي.. ُمهاباً في َعباَءتِِه

كَُنا َمشاِعُرنا       َوكُنّا َمْحَض اأْطفاٍل تَُحرِّ

      َونَْسَرُح في الِحكاياِت الَّتي َتْروي ُبطولََتنا

      َواأنَّ بِلاَدنا َتْمَتدُّ ِمْن اأْقصى اإِلى اأْقصى

أْجِل الَمْسِجِد ال�أْقصى       َواأنَّ ُحروَبنا كانَْت لِ�

                              )ِهشام الَجّخ/ ِمْصر(



١٢٠

ْملاُء ال�إِ

 اإِضاَفُة الظُّروِف اإِلى )اإٍِذ(

قاَل َتعالى: زب ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇرب            )الزلزلة:٤-٥(- ١ َنْقَراأ:

٢- ِعْنَدمــا اْقَتَحــَم فُْرســاُن الــّروِم ُخطــوَط الُمْســِلميَن حيَنِئــٍذ، اأْفَســَح اأماَمهــم الَجيــُش الُمســِلُم 

ــِل. الطَّريــَق لِلتََّوغُّ

أَهــمَّ اأْن َيْلَتِزمــوا بِهــا،  ــيِر، لِكــنَّ ال� ٣-ل� َيْكفــي اأْن َيكــوَن ُمْســَتْعِملو الطَّريــِق َعلــى ِعْلــٍم بَِقوانيــِن السَّ

ــلاَمِة الُمروِريَّــِة. ــُق الَمزيــُد ِمــَن السَّ ســاَعَتِئٍذ َيَتَحقَّ

لنــا الَكِلمــاِت الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط )َيوَمِئــٍذ، حيَنِئــٍذ، ســاَعَتِئٍذ(، َوَجْدنــا اأنَّهــا ُظــروٌف َنَتاأمَُّل:       اإِذا تاأمَّ

ــوَم، حيــَن،  ــروَف )َي ــَة، َوَجْدنــا اأنَّ الظُّ ضاَف ــَك ال�إِ ــاإِذا ل�َحْظنــا تِْل ــِة، َف نَ ــْد اأضيَفــْت اإِلــى )اإٍِذ( الُمَنوَّ َق

، َوهــذا  ْملائِــيِّ ْســِم ال�إِ ــروِف بِالرَّ ــِة، َوَجــَب اتِّصالُهــا بِالظُّ نَ ــى )اإٍِذ( الُمَنوَّ ســاَعَة(، ِعْنَدمــا اأضيَفــْت اإِل

َشــاأُْن الظُّــروِف َجميِعهــا. َوُيَســّمى َتْنويــُن )اإٍِذ( َتْنويــَن ِعــَوٍض؛ اأْي ِعَوضــاً َعــْن َكلاٍم َمْحــذوٍف َبْعــَده.

َنْسَتْنِتُج:

ْملائِيِّ )َيْوم، َوْقت، ساَعة(،   ١-  َيِجُب اأْن َتتَِّصَل َكِلَمُة )اإٍذ( بِالظُّروِف الُمضاَفِة في الرَّْسِم ال�إِ

َد اإِماَرَة الَجيِش الُمْسِلِم.      َوِمثاُل ذلَِك: َوَصَل خالٌِد اإِلى الَيْرموِك، َيوَمِئٍذ وحَّ

٢-  ُيَعدُّ َتْنويُن )اإٍذ( َتْنويَن ِعَوٍض.

الرَّْسِم  الُمضاِف في  َوَبيَن  َبيَنها  نَْفِصُل  نَّنا  َفاإِ نَِة،  الُمَنوَّ َغيِر  )اإِْذ(  اإِلى  الظُّروُف  اأضيَفِت  اإِذا    -٣ 

، َوِمثاُل ذلَِك َقولُُه -َتعالى-: زبائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ...رب                    )اآل عمران: 8( ْملائِيِّ      ال�إِ



١٢١

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

ْملائِيِّ لِلظُّروِف الُمضاَفِة اإِلى )اإٍِذ( فيما َياأْتي:   نَُبيُِّن َسَبَب الرَّْسِم ال�إِ

، ِعْنَدئـِـٍذ َيِجــُب  أولــى فــي َغــْرِس َمفاهيــِم الَوْعــِي الُمــروريِّ أْســَرُة َمْدَرَســَة الطِّْفــِل ال� اأ-  لَّمــا كانَــِت ال�

ــِة َوالنِّظــاِم.  أولَِويَّ َعلينــا اإِنْشــاُء جيــٍل، َيْحَتــِرُم َحــقَّ ال�

ْســلاِم، َوكاَن َقْبَلِئــٍذ  راَحــِة َوالَحــْزِم فــي ال�إِ ب- ُعَمــُر بــُن الَخطـّـاِب -َرِضــَي هللاُ َعْنــُه- َســَلَك َطريــَق الصَّ

عــاَء. يــاَء، َول� الَحْذلََقــَة َوال�دِّ ل� َيْعــِرُف الَعَبــَث َوالَوْهــَن َوالرِّ

التَّْدريُب الثّاني: 

أْقواِس الَكِلَمَة الُمناِسَبَة، َونََضُعها في الَفراِغ فيما َياأْتي: نَْختاُر ِمْن َبْيِن ال�

اأ- قاَد خالُِد بُن الَوليِد َمْعَرَكَة الَيْرموِك َو......... َقَسَم الَجيَش َكراديَس.

                                                             )َبْعَدئٍِذ، َبْعَد اإِْذ(                                       

بِِل، َولِكنَُّهم ............ َسَقْوها َحتّى اْرَتَوْت. ب- َقَطَع الُمْسِلموَن ِشفاَه ال�إِ

                                                             )َقْبَل اإِْذ، َقْبَلِئٍذ(



١٢٢

َنموَذُج ِبطاَقِة اْلُهِويَِّةالتَّْعبيُر:

الّشارعالَحّي



١٢3

ُل الَمْسؤولِيََّة الكاِمَلَة َعْن اأيِّ َخَطاأ َيْظَهُر فيِه. ِة ما جاَء في هذا الطََّلِب، واأَتَحمَّ اأِقرُّ اأنا الُمَوقُِّع اأدناُه بِِصحَّ

الُمْسَتَنداُت الّلازَِمُة: 

نٍَة بَِخْلِفيٍَّة َزْرقاَء. ١- اأْرَبُع ُصَوٍر َشْخِصيٍَّة ُمَلوَّ

أمِّ، اأْو صوَرٌة َعْن َشهاَدِة الميلاِد. ٢- الُهِويَُّة ال�أولى: صوَرٌة َعْن ُهِويَِّة ال�أِب، اأْو صوَرٌة َعْن ُهِويَِّة ال�

٣- الُهِويَُّة البالَِيُة: صوَرٌة َعِن الُهِويَِّة البالَِيِة.

ْرَطِة. ٤- الُهِويَُّة الَمْفقوَدُة: نَْشُر اإِْعلاٍن في الَجريَدِة، َوَمْحَضُر الشُّ

ُملاَحظاٌت: 

آلَِة الكاتَِبِة. - ُيْرجى َمْلُء الَبياناِت بِاْسِتْخداِم ال�

ِد اأْدناُه في حاِل الُهِويَِّة البالَِيِة، اأِو الَمْفقوَدِة، اأْو َتْجديٍد بَِسَبِب َتغييِر الحالَِة ال�ْجِتماِعيَِّة.     - ُيْرجى َمْلُء التََّعهُّ



١٢4

َلِبالَبْصَمُة ِم الطَّ خْتُم المَوظَِّف المْخَتصِّ َوَتْوقيُعُهَتْوقيُع ُمَقدِّ

تاريُخ التَّْقديِم

ــــــــٌد اإِْقــــــــــراٌر َوَتَعهُّ

ْمُت بَِطَلِب ُهِويَِّة. ُد اأنا الُمَوقُِّع اأْدناُه / ______________________ بِاأنّي َتَقدَّ    اأِقرُّ َواأَتَعهَّ

                                            َبَدل فاقِد 

    َوبـِـاأنَّ بِطاَقــَة الُهِويَّــِة الَّتــي كانَــْت بَِحْوَزتــي، َقــْد فُِقــَدْت ِمنـّـي بِتاريــِخ:     /     /      َواألَْتــِزُم بِاإِعاَدتِهــا اإِلــى َوزاَرِة 

ة ٥٣(، َوالَّــذي  ــِة َرَقــم٢ لَِســَنِة ١999م )مــادَّ أْحــواِل الَمَدنِيَّ ــِة َفــْوراً فــي حــاِل الُعثــوِر َعَلْيهــا، َوَوْفقــاً لِقانــوِن ال� الّداِخِليَّ

َيُنــصُّ َعلــى ُمعاَقَبــِة كُلِّ َمــْن ُيخالـِـُف ذلـِـَك، بَِغراَمــٍة ل� َتِقــلُّ َعــْن َخْمَســَة َعَشــَر دْينــاراً اأْرُدنِّيــاً، اأْو مــا ُيعاِدلُهــا بِالُعْمَلــِة 

الُمَتداَولَــِة َمَحلِّّيــاً.

                                           َتْجديُد الُهِويَِّة 

ــِة  َرِة لِْلُحصــوِل َعلــى الُهِويَّ ــُد بَِدْفــِع الرُّســوِم الُمَقــرَّ ــِة الَجديــَدِة، اأَتَعهَّ ــِة فُْقــداِن ُهِويَّتــي َقْبــَل اْســِتلاِم الُهِويَّ     َوفــي حالَ

ــَة الُمَتَرتَِّبــَة َعلــى ذلِــَك. ْجــراءاِت القانونِيَّ ــُل َجميــَع ال�إِ الَمْفقــوَدِة َوْفــَق ال�أصــوِل الُمتََّبَعــِة، َوبِاأنـّـي اأَتَحمَّ



١٢5

ِمْن اأْمثاِل الَعَرِب

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

       الَمَثــُل: َقــْوٌل َمْعــروٌف َقصيــٌر شــائٌِع َيْحِمــُل ِفْكــَرًة اأْو قاِعــَدًة ُســلوِكيًَّة، قيــَل فــي حاِدَثــٍة َقديَمــٍة، ثُــمَّ 

ُث  أولــى الَّتــي قيــَل فيهــا. َوَتَتَحــدَّ انَْتَشــَر َعلــى األِْســَنِة النـّـاِس َيقولونَــُه فــي الُمناَســباِت الُمشــابَِهِة لِْلحالَــِة ال�

ياَغــِة، َواإِصاَبــِة  يجــاِز، َوَجمــاِل الصِّ أْمثــاُل عــاَدًة َعــْن اأْخــلاِق الَعــَرِب َوعاداتِِهــم َوِقَيِمِهــم، َوَتْمتــاُز بِال�إ ال�

ِة التَّاأْثيــِر.  الَمْعنــى، َوُحْســِن التَّْشــبيِه، َوقـُـوَّ

نْســـاِن بَِرْهِطـــِه َوَعشـــيَرتِِه  ْرِس اأْفـــكاراً، ِمْثـــَل: اإِْعجـــاِب ال�إِ أْمثـــاُل الثَّلاَثـــُة الـــواِرَدُة فـــي الـــدَّ        َوَتَتنـــاَوُل ال�

أْعدائِـــِه  أمـــوِر، َوَمصيـــُر َمـــْن ُيْحِســـُن لِ� اأْكَثـــَر ِمـــْن َغْيِرِهـــم، َوالنَّـــَدِم َعلـــى ِفْعـــٍل، َســـَبُبُه ســـوُء َتْقديـــِر ال�

ـــم.      ـــُن لَُه َوَياأَْم

١٠ الَوْحَدُة
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ِمْن اأْمثاِل الَعَرِب

١ ـ ُكلُّ َفتاٍة ِباأبيها ُمْعَجَبٌة:

ــَك  ــْعدّي؛ َوذلِ ــَة السَّ ــُت َعْلَقَم ــاُء بِْن ــَك الَعْجَف ــاَل ذلِ ــْن ق ُل َم       اأوَّ

ْثــَن فيهــا،  اأنَّهــا َوَثــلاُث نِْســَوٍة ِمــْن َقْوِمهــا َخَرْجــَن َفاتََّعــْدَن بَِرْوَضــٍة َيَتَحدَّ

َفواَفْيــَن بِهــا لَْيــلاً فــي َقَمــٍر زاِهــٍر، َولَْيَلــٍة َطْلَقــٍة ســاِكَنٍة، َوَرْوَضــٍة ُمْعِشــَبٍة 

ْوَضــِة  ــا َجَلْســَن قُْلــَن: مــا َراأينــا َكاللَّْيَلــِة لَْيَلــًة، َول� َكهــِذِه الرَّ َخْصَبــٍة، َفَلمَّ

َرْوَضــًة، اأْطَيــَب ريحــاً َول� اأنَْضــَر، ثـُـمَّ اأَفْضــَن فــي الَحديــِث، َفُقْلــَن: اأيُّ 

النِّســاِء اأْفَضــُل؟

: الَخروُد الَودوُد الَولوُد.  قالَْت اإِْحداُهنَّ

ِة الَحياِء.  قالَِت ال�أْخرى: َخْيُرُهنَّ ذاُت الِغناِء َوطيِب الثَّناِء، َوِشدَّ

موُع، الَجموُع، النَّفوُع، َغْيُر الَمنوِع.  قالَِت الثّالَِثُة: َخْيُرُهنَّ السَّ

أْهِلها الواِدَعُة الّراِفَعُة، ل� الواِضَعُة. قالَِت الّرابَِعُة: َخْيُرُهنَّ الجاِمَعُة لِ�

 قُْلَن: َفاأيُّ الرِّجاِل اأْفَضُل؟

، َغْيُر الِحظاِل، َول� التِّباِل.  : َخْيُرُهم الَحِظيُّ الرَِّضيُّ  قالَْت اإِْحداُهنَّ

ــيُِّد الَكريــُم، ذو الَحَســِب الَعميــِم، َوالَمْجــِد  قالَــِت الثَّانَِيــُة: َخْيُرُهــم السَّ

الَقديِم. 

َة، َول� َيتَِّخــُذ  ــُر الُحــرَّ ــِخيُّ الَوِفــيُّ الَّــذي ل� ُيَغيِّ قالَــِت الثّالَِثــُة: َخْيُرُهــم السَّ

َة.  رَّ الضُّ

دَق  أْخــلاِق، َوالصِّ : َكــَرَم ال� ابَِعــُة: َواأبيُكــنَّ اإِنَّ فــي اأبــي لََنْعَتُكــنَّ قالَــِت الرَّ

فاِق. ــباِق، َوَيْحَمــُدُه اأْهــُل الرِّ ِعْنــَد التَّــلاِق، َوالَفَلــَج ِعْنــَد السِّ

قالَِت الَعْجفاُء ِعْنَد ذلَِك: كُلُّ َفتاٍة بِاأبيها ُمْعَجَبٌة. 

اأِو  الَحِييَّــُة  الَمــْراأُة  الَخــروُد: 
الِبْكــُر.

نْجاِب.  الَولوُد: َكثيَرُة ال�إِ

ْمِع،  موُع: َكثيَرُة السَّ السَّ
َقليَلُة الَكلاِم. 

أْسَرتِها. الَجموُع: الجاِمَعُة لِ�

النَّفوُع: َكثيُر النَّْفِع.

الَمنوُع: الّراِفَضُة.

: َمْن َعلا َشاأْنُُه ِعْنَد  الَحِظيُّ
النّاِس.

: القانع. الرَّضيُّ

الِحظاُل: الُمْقِتُر َعلى ِعيالِِه.

التِّباُل: َشديُد الُخصوَمِة.

الَفَلُج: الَفْوُز َوالَغَلَبُة.

ْدَن َمْوِعداً. اتََّعْدَن: َحدَّ
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: ٢ ـ اأْنَدُم ِمَن الُكَسعيِّ

      ُهــَو َرُجــٌل ِمــْن كَُســٍع، كاَن َيْرعــى اإِبـِـلاً لَــُه بـِـواٍد ُمْعِشــٍب، َفَبْيَنمــا 

ــُه، َفقــاَل: َيْنَبغــي اأْن  ــَرٍة، َفاأْعَجَبْت ــًة فــي َصْخ ــَر نَْبَت ــَك اإِْذ اأْبَص ــَو َكذلِ ُه

َفهــا،  ُدهــا َوَيْرُصُدهــا، ثُــمَّ َقَطَعهــا َوَجفَّ َتكــوَن هــِذِه َقْوســاً. َفَجَعــَل َيَتَعهَّ

َواتََّخــَذ ِمْنهــا َقْوســاً. ثـُـمَّ َدَهَنهــا َوَخَطَمهــا بَِوَتــٍر، ثـُـمَّ َعَمــَد اإِلــى مــا كاَن 

ِمــْن بِراَيِتهــا، َفَجَعــَل ِمْنهــا َخْمَســَة اأْســُهٍم.

َقطيٌع  َفَمرَّ  َفَكَمَن فيها،  ِظباٍء  َمواِرِد  اأتى َعلى  ثُمَّ َخَرَج َحتّى        

ْهَم فيِه َوجاَزُه َواأصاَب الَجَبَل، َفاأْورى  ِمْنها، َفَرمى َظْبياً ِمْنها، َفاأنَْفَذ السَّ

ًة  ناراً َفَظنَّ اأنَُّه اأْخَطاأُه، ثُمَّ َمَكَث َعلى حالِِه، َفَمرَّ َقطيٌع اآَخُر، َفَرمى َمرَّ

الواِحَد  بِِسهاِمِه  َيْرمي  َمَكَث  ثُمَّ  ِل،  أوَّ ال� َصنيَع  ْهُم  السَّ َوَصَنَع  ثانَِيًة، 

آَخِر َحتّى نَِفَدْت ِمْنُه الَخْمَسُة، ثُمَّ َعَمَد اإِلى َقْوِسِه، َفَضَرَب بِها  تِْلَو ال�

َحَجراً َفَكَسرها. ثُمَّ باَت، َفَلّما اأْصَبَح نََظَر َفاإِذا الظِّباُء َمْطروَحٌة َحْولَُه 

ِم ُمَضرََّجٌة، َفَنِدَم َعلى َكْسِر َقْوِسِه، َفَشدَّ َعلى  َعٌة، َواأْسُهُمُه بِالدَّ ُمَصرَّ

اإِْبهاِمِه، َفَقَطَعُه، َواأنَْشاأ َيقوُل: 

    نَِدْمُت نَداَمًة لَْو اأنَّ نَْفسي      تُطاِوُعني اإَِذْن لََقَطْعُت َخْمسي  

اأِْي ِمنّي       لََعْمُر اأبيَك حيَن َكَسْرُت َقْوسي      َتَبيََّن لي َسفاُه الرَّ

                                                           

3 ـ َكُمجيِر اأمِّ عاِمٍر:

لَُهــم اأمُّ  َفَعَرَضــْت   ، ْيــِد فــي َيــْوٍم حــارٍّ اإِلــى الصَّ َقــْوٌم       َخــَرَج 

ُبــِع، َفطاَردوهــا َحتـّـى األَْجؤوهــا اإِلــى ِخبــاِء اأْعرابــيٍّ  عاِمــٍر َوِهــَي اأنْثــى الضَّ

، َوقــاَل: مــا َشــاأْنُُكم؟ قالــوا: َصْيُدنــا  أْعرابــيُّ فَاْقَتَحَمْتــُه، َفَخــَرَج اإِلَْيِهــم ال�

َوَطريَدتُنــا. َفقــاَل: َكّلا َوالَّــذي نَْفســي بَِيــِدِه، ل� َتِصلــوَن اإِلَْيهــا مــا َثُبــَت 

َخَطَمها: َعلََّقها.

اأْورى: َقَدَح َشَرراً.

ُمَضرََّجٌة: ُمَلطََّخٌة



١٢٨

قائـِـُم َســْيفي بَِيــدي. قــاَل: َفَرَجعــوا َوَتَركــوُه، َوقــاَم اإِلــى لُْقَحــٍة َفَحَلَبهــا، 

ًة فــي هــذا،  ًة فــي هــذا، َوَمــرَّ َومــاٍء َفَقــرََّب ِمْنهــا، َفاأْقَبَلــْت َتِلــُغ َمــرَّ

أْعرابــيُّ نائـِـٌم فــي َجــْوِف َبْيِتــِه، اإِْذ  َحتـّـى َشــِبَعْت َواْســَتراَحْت، َفَبْيَنمــا ال�

ــمٍّ  ــُن َع ــُه. َفجــاَء اْب ــُه، َوَتَرَكْت ــِرَبْت َدَم ــُه، َوَش ــَرْت َبْطَن ــِه َفَبَق ــْت َعَلْي َوَثَب

ُبــِع َفَلــْم  ــُه َيْطلُُبــُه، َفــاإِذا ُهــَو َبقيــٌر فــي َبْيِتــِه، َفالَْتَفــَت اإِلــى َمْوِضــِع الضَّ لَ

َيَرهــا، َفقــاَل: صاِحَبتــي َوهللاِ، َفاأَخــَذ َقْوَســُه َوِكنانََتــُه َواأْتَبَعهــا، َفَلــْم َيــَزْل 

َحتّــى اأْدَرَكهــا، َفَقَتَلهــا، َواأنَْشــاأ َيقــوُل: 

ُيلاِق الَّذي ل�قى ُمجيُر امِّ عامِر َوَمْن َيْصَنِع الَمْعروَف في َغْيِر اأْهِله
رائِِر  لَهــا َمْحــُض األْبــاِن اللُّقــاِح الدَّ اأداَم لَهــا حيــَن اْســَتجارَ ْت بُِقْربـِـِه
َواأظاِفــِر لَهــا  بِاأنْيــاٍب  َفَرْتــُه  َواأْســَمَنها َحتـّـى اإِذا مــا َتكاَمَلــْت
َبدا َيْصَنُع الَمْعروَف في َغْيِر شاِكِر َفُقْل لَِذوي الَمْعروِف هذا َجزاُء َمْن

    

           

          

     

لَْقَحٍة: ناَقٍة َحلوٍب.

َتِلُغ: َتْشَرُب بَِطَرِف 
لِسانِها.

ْت. َبَقَرْت: َشقَّ

ِكنانََتُه: ِوعاٌء ِمْن ِجْلٍد 
هاُم.  توَضُع فيِه السِّ

رائُِر: ُضروُعها َمليَئٌة  الدَّ
بِاللََّبِن.

ْتُه َوَقطََّعْتُه.  َفَرْتُه: َشقَّ

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

ِل بِما ُيناِسُبها ِمَن الَعموِد الثّاني: أوَّ ١ ـ نَِصُل كُلَّ ِعباَرٍة في الَعموِد ال�

الَعموُد الثّانيالَعموُد ال�أوَُّل

، اإِنَّ في اأبي لََنْعَتُكنَّ َساأداِفُع َعْنها، َولَْن َتَتَمكَّنوا ِمْنها؛ َحتّى اأْموَت. ١ـ َواأبيُكنَّ

َة رَّ َة َول� َيتَِّخُذ الضُّ َرماُه بَِسْهٍم اْخَتَرَقُه، َفَخَرَج ِمْنُه.٢ ـ ل� ُيَغيُِّر الُحرَّ

اأْقِسُم اأنُّه لَْم َيْفَعْلها اإِلّ� ِهَي.٣ ـ ل� َتِصلوَن اإِلَْيها ما َثُبَت قائُِم َسْيفي بَِيدي

ُج بِاأْخرى.٤ ـ صاِحَبتي َوهللاِ  ل� َيْتُرُك َزْوَجَتُه الَوِفيََّة، َوَيَتَزوَّ

ْهَم فيِه َفاأجاَزُه اأْقِسُم اأنَّ ما َوَصْفُتنَّ َمْوجوٌد في اأبي.  ٥ ـ اأنَْفَذ السَّ

ُل َمْن قاَل: كُلُّ َفتاٍة بِاأبيها ُمْعَجَبٌة؟ ٢ ـ َمْن اأوَّ

ِل؟ أوَّ ِة الَمَثِل ال� أْرَبِع في ِقصَّ ٣ ـ ما الَموضوُع الَّذي داَر َحْولَُه َحديُث النِّْسَوِة ال�

٤ ـ َكْيَف َصَنَع الُكَسِعيُّ َقْوَسُه؟ 
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        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ُح َخْمَسًة ِمْن اأْوصاِف اأْفَضِل النِّساِء.   ِل، َونَُوضِّ أوَّ ِة الَمَثِل ال� ١ ـ نَعوُد اإِلى ِقصَّ

ِل في اأْجواٍء َربيِعيٍَّة َجميَلٍة، نَِصُفها.  أوَّ ِة الَمَثِل ال� أْرَبُع في ِقصَّ ٢ ـ الَْتَقِت النِّْسَوُة ال�

٣ ـ ما َدل�لَُة كُلٍّ ِمّما َياأْتي: 

اأ ـ اأْورى ناراً.

ب ـ الَودوُد الَولوُد.

ج ـ َشدَّ َعلى اإِْبهاِمِه َفَقَطَعُه. 

ُبِع َوَتْقديُمُه اأْطَيَب الِغذاِء لَها ُخلُقاً َعَربّياً اأصيلاً، نَُبيُِّن ذلَِك. أْعرابيِّ لِلضَّ ٤ ـ تَُمثُِّل اإِجاَرُة ال�

أْمثاِل الثَّلاَثِة. ٥ ـ نَْقَتِرُح َمْوِقفاً ُمناِسباً لُِكلِّ َمَثٍل ِمَن ال�

ْجِع، نَُمثُِّل َعلى ذلَِك.  ِل اأْسلوُب السَّ أوَّ ِة الَمَثِل ال� ٦ ـ َيْكثُُر في ِقصَّ

أْسُهِم الَخْمَسِة؟  ٥ ـ ِمْن اأْيَن اأتى الُكَسِعيُّ بِال�

٦ ـ لِماذا َظنَّ الُكَسعيُّ اأنَّ َسْهَمُه اأْخَطاأ َهَدَفُه؟  

؟  أْعرابيِّ ٧ ـ َمْن َبَقَر َبْطَن ال�

8 ـ ما َمصيُر اأمِّ عاِمٍر؟ 

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:

حيَحِة فيما َياأْتي:  جاَبِة الصَّ َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

أْسلوُب اللَُّغِويُّ الواِرُد في َقْوِل الّشاِعِر:  اأ ـ ما ال�

اأِْي ِمنّي      لََعْمُر اأبيَك حيَن َكَسْرُت َقْوسي؟        َتَبيََّن لي َسفاُه الرَّ

أْمُر.  ْرُط.       ٢ ـ ال�ْستفهاُم.           ٣ ـ الَقَسُم.        ٤ ـ ال�   ١ ـ الشَّ
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ب ـ ما الَعلاَقُة الَبلاِغيَُّة َبْيَن َكِلَمَتي )الجاُر، َوالنّاُر(؟

٣ـ ِجناٌس تامٌّ.              ٤ـ ِجناٌس ناِقٌص.    ١ـ ِطباٌق.         ٢ـ ُمقاَبَلٌة.     

ج ـ ماذا تُْعَرُب )نَداَمًة( في َقْوِل الّشاِعِر: 

        نَِدْمُت نَداَمًة لَْو اأنَّ نَْفسي     تُطاِوُعني اإَِذْن لََقَطْعُت َخْمسي؟

أْجِلِه.      ٤ـ َمْفعول�ً ُمْطَلقاً.  ٣ـ َمْفعول�ً لِ�   ١ـ َمْفعول�ً بِِه.   ٢ـ َمْفعول�ً فيِه.    

د ـ ما الَجْذُر الثُّلاثيُّ لَِكِلَمِة )َتِلُغ(؟

٣ـ لََغَو.                     ٤ـ لََغَي.    ١ـ َولََغ.          ٢ ـ لََغَغ.        

الَقواِعــــُد

َتْطبيقاٌت عامٌَّة

التَّْدريُب ال�أوَُّل

َنْسَتْخِرُج الَمفاعيَل في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي، ذاِكريَن َنوَْع ُكلٍّ ِمْنها:  

هيُد ياسر َعَرفات َعْيَش الثّائِريَن َحتّى َقضى ِدفاعاً َعْن ِفَلْسطيَن.  ١ـ عاَش الشَّ

ْهيونيُّ ِمْن َمْعَرَكِة الَكراَمِة جاّراً ُذيوَل الَهزيَمِة حاِملاً اأْوزاَر ُعْدوانِِه. ٢ـ عاَد َجْيُش ال�ْحِتلاِل الصِّ

٣ـ اأشاَرْت بَِطْرِف الَعْيِن خيَفَة اأْهِلها        اإِشاَرَة َمْحزوٍن َولَْم َتَتَكلَِّم.       )َيزيد ْبن ُمعاِوَية(                                                               

هيِد َوَشواِرَع الَقْرَيِة، وفي اأْثناِء َدْفِنِه َوَقَف الُمَشيِّعوَن اإِْكراماً لَُه. ٤ـ ساَرْت َجناَزُة الشَّ
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 التَّْدريُب الثّاني:

 َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتي، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليِه: 

ْسرائيليِّ لُْبناَن عاَم ١98٢م، اأَملاً في اْسِتْئصاِل َشاأَْفِة الثَّْوَرِة الِفَلْسطيِنيَِّة،        َقَصَفْت قُّواُت َجْيِش ال�ْحِتلاِل ال�إِ

الَّتي اتََّخَذْت ِمَن الَجنوِب اللُّْبنانيِّ َمَقّراٍت لَها، لَِكنَّ ُمقاتلي الثَّْوَرِة، َعلى ِقلَِّة َعَدِدِهم َوَعتاِدِهم، َصَمدوا تِْسعيَن 

أْبطاِل، َوداَفعوا َعْن ُمَعْسَكراِت الثَّْوَرِة َوُمَخيَّماِت الّلاجئيَن، َوَقْد َصَمَد ُمقاتِلو َقْلَعِة )شقيف(،  َيْوماً ُصموَد ال�

، اإِْذ قاَمْت طائِراُت الَعُدوِّ َوَدبّاباتُُه َواآلّياتُُه الَحديَثُة بَِقْصِف الَبَشِر  بِاأْسِلَحِتِهم الَبسيَطِة اأماَم الَقْصِف الَجّويِّ َوالَبرِّيِّ

َوماآتَِم، َوَقْد اْرَتَكَبْت قُّواُت ال�ْحِتلاِل الغاِشِم َمْجَزَرَة  َجِر َوالَحَجِر، َحتّى َتَرَكِت الَجنوَب اللُّْبنانيَّ ُحطاماً  َوالشَّ

)َصْبرا َوشاتيّلا(، َفَلْم َيَكْد َيْخلو شاِرٌع اأْو َبْيٌت فيِهما ِمْن َدماٍر اأْو َشهيٍد اأْو َجريٍح، لِكنَّها لَْم َتْسَتِطِع النَّْيَل ِمْن 

ِط، َبْحثاً َعْن َمكاٍن اآَخَر َيِجدونَُه َمْلَجاأً َوُمْسَتَقّراً لُِقّواِت الثَّْوَرِة.  َعزيَمِة ثُّواِرنا الَّذيَن ساروا َوشاِطَئ الَبْحِر الُمَتَوسِّ

١ ـ نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ِمثال�ً لُِكلٍّ ِمّما َياأْتي: 

  اأ- َمْفعوٍل بِِه َمْنصوٍب بَِعلاَمِة اإِْعراٍب اأْصِليٍَّة.

َمْفعوٍل بِِه َمْنصوٍب بَِعلاَمٍة ِفْرِعيٍَّة. ب- 

 َمْفعوٍل ُمْطَلٍق. ج- 

أْجِلِه.د-   َمْفعوٍل لِ�

َمْفعوٍل َمَعُه.هـ- 

ُمضاٍف اإِلَْيِه.و- 

. ٢ ـ نََعيُِّن َمْفعولَي الِفْعِل )َتَرَك( في النَّصِّ

، نََضُع كُّلاً ِمْنُهما في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة بَِحْيُث َتكوُن َظْرفاً.  ٣ ـ َكِلَمتا )َجنوب، َوَيْوم( لَْم َتِردا َظْرفاً في النَّصِّ

٤- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط.

التَّْدريُب الثّالُِث: 

نَُمثُِّل َعلى ُكلٍّ ِمّما َياأْتي ِبُجْمَلٍة ُمفيَدٍة تامٍَّة: 

َم َعلى الفاِعِل. ١ـ َمْفعوٍل بِِه َتَقدَّ

٢ـ َمْفعوٍل بِِه ثالٍِث.
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٣ ـ اسِم الَْمْصَدِر نائٍِب َعِن الَمْفعوِل الُمْطَلِق.

٤ ـ اْسٍم ُمضاٍف اإِلى نَِكَرٍة.

أْسماِء الَخْمَسِة َمْجروٍر بَِحْرِف َجرٍّ. ٥ ـ اْسٍم ِمَن ال�

التَّْدريُب الّراِبُع: 

ُبها:  نَُعيُِّن ال�أْخطاَء النَّْحويََّة الَمْقصوَدَة الوارَِدَة فيما َياأْتي، َونَُصوِّ

١ ـ َيْحَسُب الُمْحَتلُّ اأْسرانا َعبيٌد َواإِماًء.

٢ ـ ُربَّ اأخاً لََك لَْم َتِلْدُه اأمَُّك.

ّديِق. ٣ ـ َقَراأُْت سيَرَة اأبو َبْكٍر الصِّ

هايَنُة بَِطْمِس َكثيراً ِمْن َمعالِِم ُوجوِدنا الِفَلْسطينيِّ في الَمناِطَق الَّتي اْحَتلّوها.    ٤ ـ قاَم الصَّ

٥ ـ اْسَتَمرَّ َعْرُض الَمْسَرحيَِّة َسْبعوَن َدقيَقًة. 

التَّْدريُب الخاِمُس: 

نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي اإِْعرابًا تاّمًا: 

ْزِق.  نْساُن خاِرَج َوَطِنِه َسَنواٍت َطويَلًة َطَمعاً في َسَعِة الرِّ ١ ـ َيعيُش ال�إِ

)اْبُن الّرومّي(
٢ ـ اأرى الَمْرَء ُمْذ َيْلقى التُّراَب بَِوْجِهِه      اإِلى اأْن ُيوارى فيِه َرْهَن النَّوائِِب.   

٣ ـ َهنيئاً لِْلُمرابِطيَن في الَقْدِس؛ َفُهم ُيداِفعوَن َعْن اأولى الِقْبَلَتْيِن َوثالِِث الَحَرَمْيِن. 

َر التِّْكنولوجيَّ الَّذي َيْشَهُدُه العالَُم في هذا الَعْصِر.  ٤ ـ َعَلْينا اأْن نَسيَر َوالتََّطوُّ

ْملاُء ال�إِ

التَّْعبيُر:
ُئُه بِالَْمْطلوِب. نَعوُد اإلى َمْوِقِع ِوزارِة الّداخليَِّة، َونَْسَتْخِرُج نَموَذَج بِطاَقِة الُْهِويَِّة، ثُمَّ نَُعبِّ

)ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُمَعلِِّم( اإِْملاءٌ اْخِتبارِيٌّ
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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  ِستََّة  اأحفَظ  اأْن   -٧ 
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.

َة َمَثٍل اأْعَجَبْتنا. نشاط ، َونَْسَتْخِرُج ِمْنُه ِقصَّ أْمثاِل لِْلَمْيدانِيِّ نَْقَراأ في َمْجَمِع ال�

اأَقيُِّم ذاتي:

َتَعلَّمُت ما َياأتي:
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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 على اأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة في محيط 

اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:
١- قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.

٢- ينّفذه فرد اأو جماعة.
٣- يرمي اإلى تحقيق 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: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:• 

١- اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
٢- اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.

٣- اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
٤- اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.

٥- اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
٦- اأن ُيخطّط له مسبقاً.

ثانياً: وضع خطة المشروع:• 

يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.
يقتضي وضع الخطة ال�آتية:

١- تحديد النتاجات بشكل واضح.
٢- تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.

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 وتوجيه المعلم(.
٥- تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.
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ثالثاً: تنفيذ المشروع:• 

الحرية،  من  توفّره  لما  ومثيرة  ممتعة  مرحلة  وتعّد  العملية،  بالممارسة  الخبرات  ل�كتساب  فرصة  المشروع  تنفيذ  مرحلة 
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 مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.

٤- التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.

دور الطلبة:
١- القيام بالعمل باأنفسهم.

٢- تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.
٣- تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.
٤- تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.

رابعاً: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:• 

١- النتاجات التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، العوائق في تحقيق 
النتاجات اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

٢- الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت المّحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.

مكانات اللازمة، التقيد بالوقت المحدد. 3- ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ
قبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور بال�رتياح،  ٤- تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ

اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

نكتب يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل 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.

المشروع
ْقَمَنِة في التَّْعليِم. بِالتَّعاُوِن َمَع ُمَعلِِّم التِّكنولوجيا في الَمْدَرَسِة، نُْنِتُج فيلماً َعْن َمجال�ِت الرَّ
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