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أوراق عمل تتضمن تحليل النص والحل النموذجي ألسئلة الكتاب ووإشارة لألسئلة الوزارية
لــــ :
 -الظلم مؤذن بخراب العمران

 -الشرطة والمجتمع

 -لمحات من التراث الشعبي الفلسطيني

 -قصيدة "غريب على الخليج "

 -قصيدة " أموا عميد قريش "

 -المقامة الحرزية
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الظّلم مؤذن بخراب العمران

سبحان هللا وبحمده  ..سبحان هللا العظيم

إضاءة:
* الفن األدبي  /الكتابي :مقالة اجتماعية ( حفظ ) ^ .وزاري^

احفظ ما تحته خط

الحضرمي ،ولد في تونس سنة  ٢٣٧ه ،
دون
دون عبد الرحمن بن محمد بن خ ْل َ
العالّمة ابن خ ْل َ
ّ
ينحدر من أصل أندلسي إشبيلي ،تلقى العلم على عدد كبير من العلماء األندلسيين الذين هاجروا إلى
**( إنجازاته العلمية )**

تونس  ،قيل فيه :

(  .١مفخرة من مفاخر التخوم المغربية*  .٧ ،شرح بردة البوصيري شرحا بديعا د ّل على غزارة حفظه،
و َ .٣ل ّخص كثيرا من كتب ابن رشد و الرازي ،و  .٤ألّف كتابا في الحساب) .
 * -كلمة تخوم تعني  :البلدان

والنص الذي بين أيدينا هو الفصل الثالث واألربعون من مقدمته المشهورة التي كتبها في خلوته،و
اشتهرت ( بمقدمة ابن خلدون ) ،وهي مقدمة كتابه الذي سماه :
" كتاب العبر ،وديوان المبتدأ والخبر ،في أيام العرب والعجم والبربر ،ومن عاصرهم من ذوي السلطان
* احفظ اسم الكتاب كامال √

األكبر "

تناول في هذا الفصل أثر الظلم وعواقبه على المجتمع { .مــــــهــم }

** السمات الفنية  ( :احفظ ِسمتين اثنتين )
 .١األسلوب العلمي في كتابة مقاله،مما أدى لقلّة الصور والتشبيهات الفنية { .ذلك ألنه اهتم با ْلحجج والبراهين
في تدعيم رأيه وتوضيح قصده }

** مهمة ** 

 .٧استخدام األسلوب اإلنشائي والخبري ،ومال إلى أساليب اإلنشاء الطلبي ،مثل :النداء واألمر والنهي  .
 .٣ضرب األمثلة والنماذج للتدليل على القضية المعروضة مع توضيح أسبابها ونتائجها واقتراح حلول لها.
( بعده عن النصح المباشر )  ،مثل قصة ( البوم ).
 .٤ترابط األفكار وتسلسلها .
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ملحوظات:
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دون.
 -المخاطَب في الدرس هو :من يقرأ كتاب ابن خ ْل َ

المسعودي :صاحب كتاب ( مروج الذهب ) كتاب يتحدث في التاريخَ - .ب ْهرام بن بهرام :أحد ملوك الفرس.
ّ
 الموبذان :صاحب ( رجل ) الد ِِّين عند الفرس ( الكاهن ).

( -األمر فيه يفيد االلتماس).

**************** انتبه لضبط الكلمات المخطوط تحتها في النص ****************

الظّلم مؤذن بخراب العمران
الفقرة األولى  √ :الفكرة  :العدوان على الناس يفقدهم األمل في تحصيلها واكتسابها .

ٍ
ِ
ِ
ِ
حينئذِ ،م ْن
تحصيلها واكتسا ِبها ،لما َيروَنه
بآمالهم في
الناس في أمو ِالهم ،ذاهب
ان على
اعلم ّ
الع ْدو َ
أن ُ
ِ
ضت أيديهم ِ
عن
ومصير
أن غايتَها
ّ
انقب َ
ها،انتهابها من أيديهم .واذا َذ َه َبت آمالُهم في اكتسا ِبها وتحصيلهاَ ،
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
السعي في ذلك ،وعلى قَ ِ
كان
السعي في
ونسبت ِه ،يكون
االعتداء
در
ُ
االكتساب ،فإذا َ
الرعايا عن ّ
انقباض ّ

ِ
عن ال َك ِ
جميع أبو ِ
ِ
لقعود ِ
باآلمال ُجملة،
سب كذلك؛ ِل َذها ِب ِه
اب ا ْل
كثير عاما في
االعتداء ا
ِ
كان ا ُ
معاشَ ،
ُ
عن ال َكس ِب على ِ
االعتداء يسيرا ،كان االنقباض ِ
نسبت ِه.
كان
بدخولِ ِه من
ِ
جميع أبوا ِبها ،وا ْن َ
ْ
ُ
√ معاني المفردات :

الحد ( مصدر) .
الع ْدوان ( :عدو)  :الظلم وتجاوز ّ
ُ -

 -ذاهب بآمالهم(أمل) :مزيل ومذهب لطموحهم وأمنياتهم .

 -غايتها :مصيرها وِنهايتها .جمعها :غايات

 -انتهابها ( :نهب)  :سرقتها واغتصابها.

 -ذهبت آماُلهم :زالَت.

 انقبضت ( :قَبض) :امتنعت.عية.
 الرعايا :عامة الناس ،مفردها :ر ّ -نسبته ( :نسب)  :مقدراه - .

السعي ( :سعي)  :العمل ألجل الكسب والعيش .
 ّ القعود ( :قعد)  :الكسل واإلحباط عن العملجملة  :مجموعة -

يسيرا ( يسر)  :قليال .

√ تحليل النص :
ِ
الناس في أموالِهم ،ذاهب بآمالِهم في تحصيلِها واكتسا ِبها،كما ورد في النص.
ان على
الع ْدو َ
س :١علل ُ :
ٍ
ها،انتهابها من أيديهم .
ومصير
أن غايتَها
 لما َيروَنهحينئذِ ،م ْن ّ
ُ
َ
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وضح أثر العدوان على الناس في أموالهم وعلى سعيهم الكتساب أرزاقهم ومعاشهم .
سّ :٧
يترتب عليها.
نص نتائج العدوان على الّناسّ ،
أو :س :2ذكر ابن خلدون في الّ ّ
وضح هذه الّنتائج و اّلذي ّ
** من نتائج العدوان على الّناس - :انقباض أيدي الرعية عن السَّعي في تحصيل الرزق واالكتساب.
 -ذهابه باآلمال جملة .

 -القعود عن الكسب.

√ الصور الفنية  " - :ذاهب بآمالِهم في تحصيلها واكتسابها ":
 " -انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك ":

ٍ
بشيء ُيزال ويمحى.
صور اآلمال
ّ

صور ضعف ِه ّم ِة الناس عن السعي بإغالق أيديهم.
ّ

كثير عاما في جميع أبواب المعاش ":
 " فإذا كان االعتداء اصور المعاش والكسب ببناء عظيم له أبواب ينجح الظلم في دخولها .
ّ
 #عالم يعود الضمير المخطوط تحته في الكلمات اآلتية :
 -تحصيلها :

 -اكتسابها :

 -ذهابه :

-

نسبته :

الفقرة الثانية  √ :الفكرة  :ازدهار العمران بالعمل وكساده بقعود الناس عن السعي والعمل .

صال ِح وال ِ
الناس في الم ِ
ِ
ِ
مكاس ِب ذاهبين
وس ْعي
اق أسو ِاقه ،إ ّنما هو
ورهُ و َن َف ُ
الع ْمر ُ
باألعمال َ
و ُ
ان و ُوفُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الع ْمر ِ
انتقضت
ان ،و
الناس عن ال
عد
س َد ْت أسو ُ
وجائين ،فإذا َق َ
معاش ،و َ
اق ُ
انقبض ْت أيديهم عن ا ْلم َكاس ِبَ ،ك َ
ُ
ق فيما خرج عن ِ
ِ
ق ِمن َغ ِ
طلَ ِب الرز ِ
الناس في اآلفا ِ
فخف
نطاقها؛
ير تلك
عر
اإليالة في َ
ّ
ُ
األحوا ُل ،واب َذ ّ
الد ِ
ِ
ِ
ِ
يارهَ ،و ِ
السلطان؛ ِلما أ ّنها صورة
ولة و
صاره ،واختل
باختالل ِه حا ُل ّ
ُ
أم ُ
خرَب ْت ْ
ساكن القُ ْط ِر ،وخلَت د ُ
ساد ِ
ان ،ت ْفس ُد بفَ ِ
للعمر ِ
ضرورة.
مادتها َ
ُ
ْ

√ معاني المفردات  :العمران ( :عمر) :المجتمع.

 -وفور(:وفَر) :كثرة واتساع العمران ( مصدر)

السعي.
 -نفاق (:ن َفق) :راجت البضاعة  ،أقبل عليها الناس  (.مصدر )  -انقبضت (:قبض) :امتنعت عن ّ

--

َ -كسدتَ (:كسد) :عدم رواجها .

 -انتقضت (:نقَض) :فسدت األحوال.

ْعلَل.
تفرق  .وزنها :اف َ
ابذعر ( :بذْعر)ّ :
ّ

 -اآلفاق ( :أَفَق)  :النواحي من األرض.

َول)  :قطعة من أرض الدولة يحكمها و ٍال من ِق َبل السلطان ( .وزنها ِفعالة ) ( جذرها مهم )
 -اإليالة ( :أ َ
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 -أمصار(:مصر)  :البالد ا ْلمتفرقة ،مفردهاِ :مصر.

وتغير.
 ّاختل ( :خلَ َل) :اضطرب ّ

قل عدد سكان البلد.
خف ساكن القطرّ :
 ّ√ تحليل النص  :س :١ما أهم أسباب ازدهار العمران ؟

العمل و سعي الناس ألعمالهم ومصالحهم .

س :٧ما أثر قعود الناس عن العمل والسعي ؟  #هام #
تفرق الناس في اآلفاق  ،و  .٤قد تركوا
كساد األسواق ( سوء الحال االقتصادية ) ،و  .٧تبدلت األحوال ،و ّ .٣
فخف سكان البلد ،و  .٦خربت تلك البلد ،و  .٢اضطراب حال الدولة والسلطان .
األراضي التي كانت قد أعطيت لهم .٥
ّ

 #استخرج من الفقرة :
 -طباقا - :

جمع قلة - :

خماسي - :
مصدرا لفعل
ّ

اسم فاعل :

الموبذان.
الفقرة الثالثة  √ :الفكرة  :مقومات الم ْلك والدولة ،كما أشار إليها ُ

ِ
أخبار الفُ ِ
الد ِ
ِ
ام
وبذان –
انظر في ذل َك ما َح َكاه المسعودي في
صاحب ِّ
ين َ
الم َ
و ْ
رس عن ُ
ام َب ْهر َ
عندهم – ّأي َ
ِ
للمِل ِك في إن َك ِ
عائدت ِه في الدولَ ِة ،
كان عليه من الظ ِلم وال َغ ْفلَ ِة َعن
بن َب ْهرام – وما َعر َ
ار ما َ
ض به َ

حين س ِمع المل ُك أصواتَها  ،وسأَلَ ُه عن فَهِم ِ
الب ِ
ِ
له
بض ْر ِب المثال في ذلك على
كالمها َ ،
فقال ُ
َ
لسان ُ
ْ
َ
وم َ َ ،
ط ْت ِ
 :إن بوما ذ َكار ي ِ
الخَر ِ
اح ُب ٍ
اب في ّأي ِام َب ْهرام  ،فَ َق ِب َل
عليه
شر َ
عشرين قرية من َ
َ
روم ن َك َ
ُْ
وم أُنثى  ،وأنها َ
َ ُ
ألف ٍ
المِل ُك من َغ ْف ِلته،
المِلك  ،أق َ
ش ْر َ
طهاَ ،
َ
ط ْعـتُــ ِك َ
وقال لهاْ :
قرية  ،وهذا أسه ُل َمرٍامّ .
فتنب َه َ
أيام َ
إن َ
دام ْت ُ
القيام ِ
شريع ِة  ،و ِ
ِ
لل
وسأَله عن ُمرِاد ِه َ ،
فقال له  :أيها المل ُك ّ
الم ْل َك ال َيتم عزهُ إال بال َ َ
بالموبذان َ
إن ُ
وخال ُ
ِ
شريع ِة إال بالمِل ِك  ،وال ِعز ِ ِ
ِ
ف َ ِ ِِ
بطاع ِت ِه  ،والتّصر ِ
ِ
ام
َ
ام لل ّ َ
للملك إال ّ
ّ
َ
َ
بالرجال ،وال قو َ
تحت أَ ْم ِره وَن ْهيه  ،وال قو َ

َ ِ
ال إال ِ
سبيل إلى الم ِ
جال إال بالم ِ
للر ِ
ان
بالع َم َارة  ،وال
ال  ،وال
ِّ
َ
بالع ْد ِل  ،والعد ُل الميز ُ
سبيل للع َم َارة إال َ
َ
َ
ِ
ياع ،
ص َب ُه الرب
المِل ُك َع َم ْد َت إلى ِّ
الض ِ
َ
المِل ُك.وأ َ
وجعل ُ
صوب َ
الم ْن ُ
بين الخليقة َ ،ن َ
نت أيها َ
له قَ ِّيما وهو َ
َ
وعم ِ
وم ْن تُ ْؤ َخ ُذ منهم األموا ُل  ،وأقطَ ْعتَها الحاشي َة وال َخ َد َم ،
وه ْم
الخر ِ
أرباب َ
ارها ُ
ُ
فانتََز ْعتَها من ْأرَبا ِبها ُ
اج َ ،

ِ
ِ
أهل ال ِب َ ِ
اج لقُرِبهم
صِل ُح من ِّ
الخَر ِ
الض ِ
وسو ِم ُحوا في َ
و َ
العواق ِب  ،وما ُي ْ
ياع ُ ،
النظر في َ
طا َلة  ،فتَرُكوا الع َمارة و َ
ِ
من ِ ِ
ِ
ضياعهم ،و َخلوا
ياع ،فا ْن َج َلوا عن
ف على َم ْن َب ِقي من
وع ّمار ِّ
الض ِ
أرباب َ
الح ْي ُ
الخراج ُ
الملك  ،و َوقَ َع َ
َ
ياع ،فَس َك ُنوها ،فقلت ِ
وهلَ َك ِت
وخُرَب ِت ِّ
العمارةَُ ،
ياع ،وقلت األموا ُلَ ،
الض ُ
دياَرهُ ْم و آ َوْوا إلى ما تَ َعذَر من ّ
الض ِ َ
ط ِمع في م ْل ِك فارس من جاورُهم من الملُ ِ
تستقيم
بانقطاع المو ِاد التّي ال
وكِ ،لعلْ ِمهم
ِ
الج ُ
ُ
الرعي ُة ،و َ َ
َ
نود و ّ
َ
ُ
ُ
ُ
ِ
الم ْل ِك إالّ ِبها.
دعائ ُم ُ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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√ معاني المفردات :
لمح.
صرح بغايتهّ /
عرض (:عرض) :لَم ُي ّ
 ّ -عائدته (:عود) :الربح العائد للدولة ،جمعها :عوائد.

 -حكاه (:ح َكي) :قاله وأخبره.

 -إنكار (:نكر) :اعتراض واستغراب

 يروم (:روم) :يطلب ويريد ( مرام  :مطلب  /مصدر ميمي ) .وزاري ُ -مراده ( :رود) :مقصدهطع) :ملكها.
 -أقطعتكَ ( :ق َ

 -الشريعة (:شرع) وزاري :مجموعة األحكام والقوانين لتنظم أحوال الناس.

ِ -قوام ( :قَوم) :عماد األمر وأساسه.

 -المنصوب ( :نصب) :ا ْلموضوع.

 -الخليقة (:خ َلق) :الناس ،وجمعها :خالئق.

يتولى شأن الناس.
 ّقيما ( :قَوم) :من ّ
 -الضياع(:ضيع) :األراضي المزروعة  ،مفردها :الضيعة.

 عمدت ( :عمد) :قصد األمر -انتزعتها (:نزع) :أخذها بالقوة والبطش.

 -أربابها (:ربب) :مالكوها وأهلها وأصحابها .وزاري

 -الحيف ( :حيف) الظلم( .مصدر).

عمارها (:عمر) :البناة ،مفردها :عامرَ /ع ّمار.
ّ -

 الخراج (:خرج) :ما يخرج من غ ّلة األرض ،جمعها :أخراج و ِأخرجة.
 -ال ِبطالة(:بطَ َل) :التعطّل عن العمل.

 -انجلَوا ( :جلَو) :خرجوا وتركوا الديار لخوف.

تفرقوا وقلّوا.
 -هلكت( :هلَك) :ماتت ،والمقصود ّ

 -المواد (:مود) :العناصر

ِ
الملِك.
 آووا إلى ما تعذر من الضياع :األراضي التي لم يعتد عليها َ√ تحليل النص :
ذكر أراد الزواج من بوم أنثى ،فاشترطت المهر :خراب عشرين
المسعودي حكاية البوم ،وهي :أن بوما ا
* ذكر
ّ
قرية أيام ح ْكم بهرام بن بهرام ،فقَ ِب َل البوم الذ َكر ذلك ،بل زاد على ذلك بأن يقدم لها ألف قرية بدال من عشرين
فهذا أمر يسير سهل  .عــلــــــــل  ( - :أو علل ثقة البوم بخراب العمران )

أقطعتك ألف ٍ
ِ
قرية ) .وزاري
إن دامت أيام الملك،
أو ماذا تستنتج من عبارة ْ ( :
 .١ألن الملِك ظالم لرعيته ،وظلمه يؤدي إلى خراب الدولة وفساد العمران ،و.٧يهدد بزوال ِ
حكمه.
عز الملك فيها  ،هي :احفظ ثالثة منها / :
س :١ما هي الدعائم واألسس التي يقوم ّ

وزاري

 .١الشريعة :والقيام لل بطاعته والتصرف تحت أمره ِ .٧ .قوام الشريعة يكون بالملِك.
قف على ناصية الحلم وقاتل ~

المنظم في مهارات االتصال
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المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

ِ .٤قوام الرجال بالمال.

بالرجال.
ّ .٣
عز الملك ّ

 .٦ال سبيل للعمارة إال بالعدل.

 .٥ال سبيل إلى المال إال بالعمارة ( السعي للرزق ).
عرف الموبذان العدل ؟
س :٧بماذا ّ
بين مظاهر الظلم كما وردت في النص   .وزاري 
سّ :٣

وعمارها{.عمارها هم :أصحاب الخراج ومن تؤخذ منهم أموال الضرائب}
 .١عمد إلى الضياع فانتزعها من أربابها ّ
طعها( أعطاها ) للحاشية والخدم وأهل ال ِبطالة.
 .٧انتزعها من أصحابها وأ ْق َ
س :٤ما داللة استخدام " لسان البوم" ؟ #هاام / #وزاري
اختار البوم ألنه رمز للشؤم والخراب ،ولقبح صوته وصورته ،وألنه يظهر عند خراب الديار والبلدان وهجرها.

ط ِمع في م ْل ِك فارس من جاورُهم من الملُ ِ
وك ؟
س :٥لم َ َ
َ
َ
ُ
ُ
√ الصور الفنية :
 ( ال قوام للرجال إال بالمال ) :صور الرجال بالبناء الضخم الذي ال يقوم أساسه وال يقوى إال بالمال. ( والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة ) :صور الحكم العدل بالميزان الموضوع بين الناس ،وقد وضعه اهلل،داللة وكناية عن الدقة والمساواة في التعامل بين الناس .
صور المْلك بالبناء الضخم الذي ال يستقيم وال
 ( لعلمهم بانقطاع المواد التي ال تستقيم دعائم الملك إال بها )ّ :يقوى إال من خالل دعائم وأسس.
 ##ملحوظات  - :بِطالة  :تعطَّل عن العمل ،بطالة  :الهزل والبعد عن الجدية  ،بطولة  :من الشجاعة .
 -ضرب المذنب :آذاه

،

ضرب عن األمر :أعرض عنه

ضرب في األرض :سعى بحثا عن الرزق

قف على ناصية الحلم وقاتل ~

حدد موعدا .
ضرب له أجالّ :

المنظم في مهارات االتصال
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فيعم الخير وتعمر األرض
الفقرة الرابعة  √ :الفكرة ّ :
الموبذان ّ :
تنبه الملك وسماعه لنصائح ُ

الخ ِ
ِ
َفلما ِ
وردت إلى
أقب َل على الن َ
المِل ُك َ
ذلكَ ،
ظ ِر في ُم ْلكه ،وانتُ ِزَعت الضِّياعُ من أيدي َ ّ
ّ َ
اصةُ ،
سم َع َ
ِ
ِ ِ ِ
أربا ِبهاِ ،
األرض،
فع ُمَرت
ض ُع َ
ُ
وي من َ
ُ
َ
وحملُوا على رسو ِمهم ّ
ف منهمَ ،
السال َفة ،وأُخ ُذوا في الع َمارة ،وقَ َ
ِِ
الد ،و َكثُر ِت األموا ُل ،و ُ ِ ِ
شَرِة أُ ُم ِ
س َن ْت
وأ ْ
ور ،وأَ ْق َ
المِل ُك على ُمبا َ
ص َب ِت ال ِب ُ
ورِه ِب َن ْفسهَ ،ف َح ُ
َخ َ
شح َنت الث ُغ ُ
َ
بل َ
أن ِ
الخَراب في
عائ َدةَ َ
للع ْمَران ،و ّ
ظم ُملْ ُك ُه ،فتفه َم من فَ ِهم هذه الحكايةّ ،
أن الظلم ُمخـِّرب ُ
أَّي ُ
ام ُه ،وانتَ َ
العمران على ّ ِ
س ِاد.
الدولة بالفَ َ
ُ

 -السالفة (:سلَف)  :الماضية والقديمة (.جذرها  /وزاري)

√ معاني المفردات :

 -أخذوا ( :أخ َذ)  :بدأوا

ِ
الموضع يخاف هجوم العدو منه على خطّ الحدود ،مفردها :ثَ ْغر #
-الثّغور(:ثَغر):

حمل)ُ :دفعوا إلى األمر وعملوا به.
 ُح ِملواَ (: ( -أقبل على النظر في ملكه ) :فكر في حال م ْلكه وحكمه الناس.

 #الدالالت # :هاام#

 ( رسومهم السالفة ) :الضرائب الماضية والقديمة دون زيادة.شحنت الثغور) :و ِ
( ِالجيد ،وقوة الدولة.
ض َع الجنود في المواضع الحدودية  ،كناية عن القوة والتجهيز ّ
ُ
 ( حسنت أيامه ):صارت أيام الم ْل ِك سعيدة ،كناية عن االرتياح واالطمئنان لسير شؤون الرعية.عية  ،كما ورد في النص   .وزاري
س :١اذكر اآلثار اإليجابية لرفع الظلم عن الر ّ
 -عمرت األرض.

 -أخصبت البالد.

 -حسنت أيام الملك.

 -كثرت الثغور.

 -أقبل الملك على مباشرة أموره بنفسه.

 -انتظم ملكه وحكمه.

تغير سياسة الملك .
س :٧استخرج من النص اثنين من اإلجراءات ّ
الدالة على ّ
 .١أقبل الملك على النظر في ملكه .

 وزاري #هاام#

وردها إلى أصحابها.
.٧
استرد الضياع من الحاشية والخدم والخاصةّ ،
ّ

ُ .٣أعيدت رسوم الضرائب والجباية القديمة.
استرده الملك بالقوة
صور الضياع بالشيء المملوك ،وقد
ّ
√ الصور الفنية  (:انتزعت الضياع من أيدي الخاصة )ّ :
صور ملكه وحكمه باألشياء المبعثرة وقد أصبحت مرتبة ،كناية عن قوته وتمكينه.
 ( انتظم ملكه )ّ :استخرج من الفقرة  - :جمع كثرة

قف على ناصية الحلم وقاتل ~

 -خبرا لحرف ناسخ -

المنظم في مهارات االتصال

فعال أفادت الزيادة فيه الصيرورة

المعلمة  :منى الدباغ
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الفقرة الخامسة  √ :الفكرة ِ :ذ ْكر أشكال الظلم ،وحكمة تحريم الظلم ،وهي منع فساد العمران وحفظ النوع البشري :

المال أو الم ْل ِك من ِ
ظلم إ ّنما ُه َو أَ ْخ ُذ ِ
ير ِع َو ٍ
يد َم ِال ِك ِهِ ،من َغ ِ
س َب ٍب َكما ُه َو
ض َوال َ
وال تَ ْح َ
ُ
س َبن ال ّ َ
ٍ
ص َب ُه في َع َمِله ،أو طا َل َب ُه َبغير َحقٍّ ،أو
المشهور ،بل ال ّ
لم أعم من َ
ذلك ،و ُكل من أُ َخ َذ ُم ْل َك أَ َحد ،أو َغ َ
ُ
ظُ
ظلَم ُه ،فَ ُج َباةُ األمو ِال ِ ِّ
دون عليها ظَلَ َمة،
رض ُه ال ّ
ش ُ
ض عليه َحقا لَ ْم َي ْف ْ
فََر َ
الم ْعتَ َ
بغير َحقها ظَلَ َمة ،و ُ
رع فقد َ َ
هبون لها ظلمة ،و ِ
الدولة ِب َخر ِ
ق النّ ِ
ون لحقو ِ
الع ْمران،
ووَبا ُل ذلك كلِّه عائد على ّ
المان ُع َ
الم ْنتَ َ
اب ُ
اس ظلَمةَ ،
و ُ
ِ
ِ
تحريم الظّ ِلم،
للشارع ،في
مادتُها؛ إلذها ِبه
ِ
أن هذه الحكم َة المقصودةَ
َ
الذي هو ّ
اعلم ّ
اآلمال عن أهله ،و ْ
ِ
العام ُة
وخَرابه ،وذلك ُم ْؤِذن
ِ
العمران َ
بانقطاع ال ّنوِع َ
البشر ّ
هو ما َي ْنشأُ عنه من فساد ُ
ي وهي الحكم ُة ّ

الخمسة من ِح ِ
ِ
جميع م ِ
ِ
ِ
ِ
ين وال ّن ِ
الد ِ
فلما
الضروري ِة
قاصد ِه
رع في
ش ِ
المراعي ُة لل ّ
فظ ّ
ّ
فس والعقل وال ّنسل والمالّ .
ِ َ
الخطر ِ
ِ
ِ
فيه
العمران ،كانت حكم ُة
أدى إليه من
ت ُم ْؤِذنا
كان
ِ
بانقطاع ال ّنوِع لما ّ
الظلم كما ر ْأي َ
تخريب ُ
ُ
الض ِ
ِ
ِ
مهما ،وأدلتُ ُه من القر ِ
الحصر
بط و
أن يأخ َذها
موجودة .فكان
تحريم ُه ًّ
قانون ّ
أكثر من ْ
ُ
آن والس ّنة كثيرةُ ،
ُ
√ معاني المفردات :
ِ -عوض( :عوض) :بدل ،جمعها :أعواض.

– جباة (جبي):جامعو المال والضرائب ،المصدر :جبي وجباية

وبل)  :سوء العاقبة{ .مصدر}
 -وبالَ (:

 -الشارع( :شرع) :واضع الشريعة.

 ِمؤذن (:أذن )  :منذرُ ،مخبر.

 -المراعية للشرع :التي يريدها الشرع.

 -مقاصده ( :قَصد)  :أهداف الدين

 -يأخذها (:أَخ َذ)  :يضبطها ويحصرها.

س :١ما تعريف ابن خلدون للظلم ؟
كل من أخذ مْلك أحد ،أو غصبه في عملِه ،أو طالبه بغير ح ٍّ
شرع فقد ظلمه .
رضه ال ّ
ق ،أو فرض عليه حقا ل ْم ي ْف ْ
س :٧اذكر أمثلة ابن خلدون على الظلم .١ :جباة األموال بغير ح ّقها.
 .2المعتدون على األموال.

 .٣المنتهبون لألموال.

 .٤المانعون لحقوق الناس.

س :٣علّل نتيجة هذا الظلم تكون وخيمة وسيئة على الدولة والسلطان بخراب العمران:،

العدل أساس الحكم

ألن العمران هو مادة الدولة وِقوامها ،و  .2إلذهابه اآلمال من أهله.
ّ .١

قف على ناصية الحلم وقاتل ~

المنظم في مهارات االتصال

المعلمة  :منى الدباغ

11

المعلمة  :منى الدباغ
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س :٤ما مقاصد الشرع الضرورية الخمسة ؟
 )١حفظ الدين

 )2حفظ النفس

 )٤حفظ النسل.

 )٣حفظ العقل.

 )٥حفظ المال.

س :٥ما الحكمة من تحريم الظلم  ؟ هو ما ينشأ من فساد العمران وخرابه ،وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري.
 أمثلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على تحريم الظلم:" وأن الل ليس بظالم للعبيد "

قال تعالى  " :الل ال يظلم مثقال ذرة ".

فإن الظلم فإنه ظُلمات يوم القيامة ".
قال عليه الصالة والسالم  " :اتقوا الظلم؛ ّ
الفقرة السادسة  √ :الفكرة  :ال يقدر على الظّلم إال األقوياء أهل القدرة والسلطان :

اء َغ ْي ِرِه من الم ْف ِس َد ِ
ضع بإز ِ
ِ
ضع بإزِائ ِه من العقُ ِ
ِ ِ
كان ُكل و ٍ
وبات الز ِ
ات
احد ا
ولو َ
اجَرِة ما ُو َ
قادر على الظّلم ُلو َ
ُ
ُ
أحد على ِ
للنوِع  ،التّي ي ْق ِدر كل ٍ
الس ِ
اقتر ِافها من ِّ
قدر عليه إالّ َمن َي ْقدر
كر ،إالّ ّ
الزنا والقَتْـ ِل و ّ
لم ال َي ُ
َ ُ
أن الظّ َ
ِ
عليه؛ أل ّنه إ ّنما َيقَ ُع من ِ
الس ِ
ون
ذمه وتكرير
لطان ،فَ ُبولِ َغ في ِّ
الوعيد فيه؛ عسى ْ
أن َي ُك َ
أهل القُدرِة و ّ
ع للقَ ِاد ِر عليه في َن ْف ِس ِه.
الو ِاز ُ

√ معاني المفردات :

 -إزائه(:أَزي):المحاذاة ،مصدر.

 -الزاجرة ( :زجر)  :المانعة { .اسم فاعل }

 -اقترافها (:قَرف) :ارتكابها

 -الوعيد(:وعد) :التهديد بالعقاب ،مصدر.

 الوازع (:وزع) :الرادع والناهي.س :١ما المقصود بـ (إن الظلم ال يقدر عليه إال من يقدر عليه )؟
أن الظلم يحتاج إلى مقومات من مال وجاه وسلطان؛ ليمارس على اآلخرين ،وهو ينشأ من صاحب القدرة على

إيقاع األذى والظلم وال يتوفر في نفسه وازع أو رحمة.
س :2ما الفن البالغي بين ( يقدر  /ال يقدر ) ؟

طباق سلب

س :٣استخرج من الفقرة :
خماسي - :
 مصد ار لفعلّ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~

خب ار لفعل ناسخ -

المنظم في مهارات االتصال

جملة في محل رفع
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االستيعاب والتحليل:

المعلمة  :منى الدباغ

اإلجابة النموذجية ألسئلة الكتاب

س  :١عد إلى المعجم واستخرج معاني المفردات اآلتية:
تفرق( .بذعر)
ابذعر ّ :
ّ
و ٍال من قبل السلطان( .أول)

 -اإليالة  :قطعة من أرض الدولة يحكمها

 -يروم  :يطلب( .روم)  /وزاري

 -الحيف :الجور والّظلم( .حيف)

 وبال  :سوء العاقبة .وفي القرآن الكريم (فذاقت وبال أمرها)( .وبل) .وضح الفرق بين معاني الكلمات اآلتية ( :حفظ ) 
س ّ :٧
الم ْلك  :ما يملك ويتصرف فيه  .جمعها (أمالك).
 ُالملَك  :واحد المالئكة.
 َ ِأمة أو قبيلة أو بالد .جمعها (أمالك وملوك).
الملك  :صاحب األمر والسلطة على ّ
َ
يترتب عليها.
نص نتائج العدوان على ا ّلناسّ ،
س  :٣ذكر ابن خلدون في ا ّل ّ
وضح هذه ا ّلنتائج و اّلذي ّ
المترتبة على العدوان على ا ّلناس.
من ا ّلنتائج ّ
 انقباض أيدي الرعية عن السعي في تحصيل الرزق واالكتساب. القعود عن الكسب. ذهابه باآلمال جملة.س  :٤ناقش رأي ابن خلدون في أسباب انتشار العمران.
البن خلدون رأي واضح وصريح في أسباب انتشار العمران حيث يكون ذلك باألعمال ،وسعي ا ّلناس في
المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين ،وهو رأي صالح ِّ
لكل زمان ومكان؛ فتاريخ الحضارات البشرية يثبت صحة
هذا الرأي؛ فالحضارة اّلتي سعت وكدت أثبتت وجودها ،بينما الحضارة الضعيفة آلت إلى السقوط.

قف على ناصية الحلم وقاتل ~

المنظم في مهارات االتصال
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نص# .هاام#
س :٥ضرب لنا ابن خلدون مثاال على لسان البوم في الّ ّ
أ -لم اختار الكاتب البوم دون سائر الطيور في تلك الحكاية؟  مهم
ألن البوم عند العرب رمز الخراب والّتشاؤم وقبح الصورة والصوت.
ب -ما المهر اّلذي طلبته أنثى البوم؟
يسمي العرب أنثى البوم؟
ج -ماذا ّ

مهر لها.
طلبت عشرين قرية من الخراب ا
َّ
المذكر وا َّ
لمؤنث٤
البومة ،يستوي فيه

د -ما المغزى من تلك الحكاية؟  مهم  /وزاري
أراد ابن خلدون بتلك الحكاية أن سياسة الظلم تؤدي إلى خراب العمران وفساد الدولة وزوال الملك.
وترسخه.
تقوي الملك
ِّ
س  :٦ذكر الكاتب ست دعامات يمكن أن ّ
طط اآلتي:
نص ورتِّب هذه الدِّعامات با ّلتسلسل حسب المخ ّ
أ -عد إلى ا ّل ّ
الشريعة

ال َملِك

المال

الرجال

العِمارة

العدل

مكملة.
ب -أضف صندوقا سابعا تقترح فيه دعامة ِّ
يترك المجال للطلبة ويمكن وضع( العلم  /الشورى  /الخبرة  /الحكمة)
س ِّ :٢
عية .مهم  وزاري
لخص بلغتك جملة الّنتائج
الر ّ
ّ
اإليجابية المترتِّبة على رفع الظلم عن ّ
تتحقق الّنتائج اإليجابية اآلتية :تعمر األرض  ،وتخصب البالد  ،وتكثر الثغور
عندما يرفع الظلم عن الرعية ّ
المحصَّنة ضد األعداء  ،ويشيع العدل في البالد ويصبح الملك مثاال للعدل واإلحسان.

عام .
نص إلى وجود أنواع ّ
عدة من الظلم ،و ّ
س  :٨أشار الّ ّ
أن مفهوم الظلم واسع ّ
نص - .كل من أخذ ملك أحد ،أو غصبه في عمله ،أو طالبه بغير حق ،أو
أ -عدِّد أنواع الظلم المذكورة في الّ ّ
فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه ،فجباة األموال بغير حقها ظلمة  ،والمعتدون عليها ظلمة ،والمنتهبون

لها ظلمة ،والمانعون لحقوق اّلناس ظلمة.

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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فسر الكاتب تحريم الل سبحانه وتعالى الظلم؟
ب -كيف ّ
فسر الكاتب في تحريم اهلل الظلم بأّنه يؤدي إلى فساد العمران وخرابه ،ومن ثم انقطاع الّنوع البشري.
ّ
س  :٩أِّ -
نص بجملة واحدة.
لخص الفقرة األخيرة من الّ ّ
غالبا ما يرتبط الظلم بالقوة والسلطان .
إن الظلم ال يقدر عليه إال من يقدر عليه) # .حفظ #
ب -اشرح قول ابن خلدون ( ّ
إن من يملك مقومات الظلم من قوة وسلطان فّإنه قادر على ممارسته.
أن الظلم ال يضاف إلى قائمة المحرمات ( ِّ
كالزنا والقتل والسكر)ّ .علل ذلك.
ج -يرى ابن خلدون ّ
ألن الظلم مرتبط بالقوة والقدرة  ،في حين اليحتاج الزنا والسكر والقتل ذلك.
نص ما يتناسب مع العبارات اآلتية:
س  : ١١استخرج من ا ّل ّ
أ فرض الل تعالى األمر بالمعروف مصلحة للعوام (.علي بن أبي طالب).
عزه إال بالشريعة  ،والقيام هلل بطاعته  ،واّلتصرف تحت أمره ونهيه )).
(( الملك ال يتم ّ
الرأي) (ابن المقفع ).
نصيحة ،وال تنفع
ّ
السلطان إال بالوزراء ،وال تنفع الوزراء إال با ّ
لمودة والّ ّ
ب"ال يستطاع ّ
المودة إال مع ّ

(( ال ِقوام للشريعة إال بالملك ،وال َّ
عز للملك إال بالرجال ،وال قوام للرجال إال بالمال)) .
الخفية اّلتي تستفيق على حين غفلة في القلب
ج "ال يوجد في داخل اإلنسان عاطفة أنقى من تلك العاطفة
ّ
(( فتنبَّه ِ
الملك من غفلته )).
توحيدي).
حيان ا ّل
وتمأل خالياه باألنغام ِّ
حرية" (أبو ّ
الس ّ
ّ
تنبه الملِك من غفلته بعدما سمع الحكاية من الموبذان.
س ّ : ١١
يمثله الموبذان حينذاك؟
أ -ما الذي كان ّ

الدين عند الفرس في ذلك الوقت.
صاحب ّ

قصة الموبذان.
ص ما ّ
يدل على ّ
تغير سياسة الملك بعد سماع ّ
ب -استخرج من الّن ّ

وزاري

وردت على أربابها وحملوا على
أقبل الملك بعد القصة على الّنظر في ملكه ،وانتزعت الضياع من أيدي الخاصةّ ،

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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رسومهم السالفة  ،وأخذوا في العمارة  ،وقوي من ضعف منهم  ،فعمرت األرض وأخصبت البالد  ،وكثرت الثّغور،
وأقبل الملك على مباشرة أموره بنفسه ؛ فحسنت أيامه  ،وانتظم ْملكه.
الصحوة وا ّلتنبه من الغفلة وحاله بعد ذلك.
ج -وازن بين حال الملك قبل ّ
قبل الصحوة كان الملك ظالما يسمح بانتزاع الضياع من أربابها ،ويسمح ألهل البطالة بترك العمارة وسومحوا في
الخراج لقربهم من الملك ،ووقع الحيف على من بقي من أرباب الخراج ،وعمار الضياع فانجلوا عن ضياعهم.
أما بعد صحوته فقد أقبل على الّنظر في ملكه ،وانتزعت الضياع من أيدي الخاصة وردت على أربابها وحملوا على
رسومهم السالفة حيث أخذوا في العمارة.
س  : ١٧ما اّلذي تستنتجه من العبارات اآلتية:
أ إن دامت أيام الملك ،أقطعتك ألف قرية ،وهذا أسهل مرام .
تدل هذه العبارة على أن الملك كان ظالما رعيته وأن ملكه بسبب ذلك مهدد بالزوال.
ّ
إن عائدة الخراب في ِ
الدولة بالفساد.
العمران على ّ
ب ّ
أي أن الظلم يؤدي إلى خراب العمران وذلك ينتج عنه فساد الدولة.
ج عسى أن يكون الوازع فيه للقادر عليه في نفسه.
يجب على اإلنسان أن يرتدع عن ظلم اآلخرين نتيجة لوازع ذاتي عندما يت ّذكر قدرة اهلل سبحانه وتعالى عليه.

تذوق واّلتفكير***:
***اّل ّ
نية .
نص ،قّلة الصور الفّ ّ
 -١من الخصائص ّ
الفنية ألسلوب ابن خلدون كما بدا في الّ ّ
عامة.
الصور ّ
أّ -علل ُندرة ّ
الفنية عند ابن خلدون ّ
ألّنه انشغل عن الصور الفنية باإلتيان بالحجج والبراهين اّلتي تدعم رأيه وتوضح مراده.
نص في رأيك؟
ب -هل أّثر ذلك في قوة ا ّل ّ

على العكس تماما فاّلنص قوي متماسك ،ابتعد فيه ابن خلدون كما

قال في أول المقدمة عن نسق األخبار وعن اإلفراط في االختصار.

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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نص ووضِّحهما .مهم 
ج -استخرج صورتين ّ
فنيتين من الّ ّ

 -١بدخوله من جميع أبوابها :صور الكاتب

المعاش والكسب بالبناء العظيم ّالذي له أبواب وينجح الظلم في الدخول إلى تلك األبواب.
 -2العدل الميزان المنصوب بين الخليقة :صور العدل كأّنه الميزان القائم بين العباد.
كل أسلوب
العالمة ابن خلدون إلى استخدام أساليب اإلنشاء
نص مثاال على ّ
الطلبي ،استخرج من الّ ّ
س  :٧مال ّ
ّ
حسب الجدول اآلتي:
األمر
اعلم

النداء
أيها الملك  وزاري

النهي
تحسبن
ال
ّ

تحبذ أن تقدم العظة لها في قالب ّجذاب ،وفي
س  :٣ا ّلنفس
نصح المباشر ،بل ِّ
ّ
البشرية بطبعها ال تميل إلى ا ّل ّ
نص لبست العظة ثوب حكاية.
الّ ّ
يتروى به في
أ -ما رأيك في هذا األسلوب ؟ هذا األسلوب أقرب لّلنفس البشرية من النصح المباشر؛ ّ
ألن اإلنسان ّ
القصة والتقاط العبرة منها ؛ ولجدوى هذا األسلوب استخدم في القرآن الكريم.
سماع
ّ

نصيحة في قالب ّجذاب؟
ب -أيهما ِّ
تفضل الّنصح المباشر أم تقديم الّ ّ

*** محذوف ***

بالطبع تقديم اّلنصيحة في قالب ّجذاب ؛ ليسهل وقعه على الّنفس البشرية.
بالصدق واألمانة  ،استخدم األسلوبين لنصحه  - .يترك للطلبة .
ج -هبك أردت أن تنصح صديقك
ِّ
رورية الخمسة من حفظ
نص (وهي الحكمة
العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده ّ
الض ّ
س :٤جاء في ا ّل ّ
ّ
الدين وا ّلنفس والعقل وا ّلنسل والمال).
ّ
ي؟ الظلم مؤذن بانقطاع الّنوع البشري؛ لما أدى إليه من تخريب
أ -ما عالقة الظلم بالحفاظ على الّنوع البشر ّ

العمران.

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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السابقة؟
ب -ما الحكمة المقصودة في العبارة ّ

الحكمة هي :تحريم الظلم.

يؤدي خراب العمران إلى إذهاب اآلمال من أهله.
فسر كيف ّ
جّ -
يؤدي خراب العمران إلى إذهاب اآلمال عندما ينتشر الظلم بأنواعه كاّفة ،حيث يؤدي إلى فساد المجتمع
وتعم الفوضى و الحيف ،ويتوقَّف الّناس عن إعمار المجتمع ؛ألّنهم يدركون أن مصير هذا اإلعمار زائل وهالك
ّ
بسبب ملك وسلطان جائر.

عما يليهما من األسئلة :
ثم أجب ّ
س  :٥أنعم الّنظر في البيتين اآلتيين ّ
هي النفس ما حملتها تتحمل

وللدهر أيام تجور وتعدل

الحر نعمة
وال عار إن زالت عن ّ

ولكن عا ار أن يزول التّجمل

(علي بن الجهم)

المتضمنة بالبيتين؟ الصبر واألمل
الرأي بالفكرة
ّ
أ -هل تشاطر الشاعر ّ
ال عالقة للبيتين بما ورد في نص ابن خلدون ،ألن ابن خلدون يعارض الظلم ويبين نتائجه السلبية ،والبيتان
يدعوان إلى الصبر على تحوالت الدهر.
س :٦قال الل تعالى في محكم كتابه :
يؤ ِّخرهم ليوم تشخص فيه األبصار" (ابراهيم )٤٧ :
عما
" وال
ُ
يعمل الظالمون  ،إّنما َ
ّ
الل غافال ّ
تحسبن َ
السابقة .
نص موضعا يتوافق مع معنى اآلية ّ
أ  -اختر من الّ ّ
الرب وجعل له ّقيما وهو الملِك )).
((العدل الميزان المنصوب بين الخليقة  ،نصبه ّ
فسر ابن خلدون تأجيل عقوبة الظلم إلى اآلخرة ؟
ب  -كيف ّ

عسى أن يكون الوازع للقادر عليه في نفسه.

ج هات دليلين من القرآن الكريم على تحريم الظلم .
أخذه أليم شديد
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة  ،إ ّن ْ
(( قول اهلل سبحانه  ":وكذلك ْ
كبير " ( الفرقان )١١
" ( هود  (( )١٠2وقوله سبحانه  ":ومن يظلم منكم ن ْذقه عذابا ا

كل
س  : ٢ذكر ابن خلدون عددا من األسباب والّنتائج المترتِّبة عليها  ،ضع مقابل ّ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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سبب الّنتيجة اّلتي افترضها
ثم اكتب حكمك على هذا االفتراض.
ابن خلدون ّ ،
األسباب

النتائج

الحكم

أ-

كثرة االعتداء في أبواب

انجالء اّلناس عن الضياع ،وترك الديار وانقباض الرعايا عن

صحيح

المعاش.

السعي  ،والقعود عن الكسب.

ب-

قعود الناس عن المعاش.

تفرق الّناس في اآلفاق.
كساد األسواق  ،وانتقاض األموال ّ ،

صحيح

ج-

انتزاع الضياع من أربابها.

النظر في العواقب وما يصلح الضياع
ترك العمارة و ّ

صحيح

د -إقبال الملك على مباشرة أموره حسنت أيام الملك  ،وانتظم ملكه

صحيح

بنفسه.

لغوية***********:
****** قضايا ّ
كل من اآلتية :
نص واستخرج مثاال على ّ
س : ١عد إلى الفقرة قبل األخيرة من الّ ّ
ثالثي  :مانعون .
أ  -اسم فاعل لفعل
ّ

أخذ .
ب  -مصدر صريح لفعل
ثالثي ْ :
ّ

ثالثي  :مشهور .
ج  -اسم مفعول لفعل
ّ

أعم .
د  -اسم تفضيل ّ :

س  :٧أعرب ما تحته خط في الجمل اآلتية إعرابا تاما.
تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه.
أ  -وال
ّ
مبني على الفتح الّ تصاله بنون الّتوكيد
تحسبن :فعل مضارع
ال :حرف نهي وجزم.
الواو :استئنافية.
ّ
ّ
الّثقيلة في محل جزم بال الّناهية .والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
ب  -وطمع في ملك فارس من جاورهم من الملوك.
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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من :اسم موصول بمعنى اّلذي في محل رفع فاعل للفعل (طمع).
بين نوع (الالم) اّلتي تحتها خط في ما يأتي# :هاام#
س ّ :٣
أ -ووبال ذلك كلِّه عائد على الدولة بخراب العمران ،الذي هو مادتها ،إلذهابه اآلمال من أهله.
الالم :سببية .الم ا ّلتعليل .
ب -قال الل تعالى( :لعمرك إّنهم لفي سكرتهم يعمهون) (الحجر)٢٧ :
الالم األولى :الم االبتداء.

* الالم الّثانية :مزحلقة واقعة في خبر إن.

ج -قال الل تعالى( :وليطوفوا بالبيت العتيق) (الحج:) ٧٩ :

الم األمر.

مرة أُخرى # :للمطالعة الذاتية #
مرة وبصيغة الجمع ّ
س  :٤اكتب الجمل اآلتية بصيغة المثنى ّ
 فتنبه الملك من غفلته ،وخال بالموبذان ،وسأله عن مراده.وخ َلوا بالموبذان ،وسأاله عن مراده.
 فتنبه الملكان من غفلتهماَ ، فتنبه الملوك من غفلتهمَ ،و َخلَوا بالموبذان ،وسألوه عن مراده.بالصورة التي جاءت عليها في ما يأتي:
س  :٥لم رسمت الهمزة
ّ
 ُم ْؤذن  :رسمت الهمزة على واو ألّنها ساكنة وما قبلها مضموم. ِجائين  :رسمت الهمزة على نبرة ألّنها مكسورة.
 االعتداء :رسمت الهمزة منفردة على السطر ألّنها همزة متطرفة مسبوقة بحرف ساكن. ِعائدته :رسمت الهمزة على نبرة ألّنها مكسورة.
تؤخذ :رسمت الهمزة على واو ألّنها ساكنة وما قبلها مضموم .
 ْ****** الحمد لل حمدا كثيرا طيبا مباركا ******* انتهت هذه الوحدة **** منى الدباغ ****
ملحوظات :
..................................................................................................................................................................
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أوراق عمل تتضمن تحليل النص والحل النموذجي ألسئلة الكتاب وأسئلة الوزارة لهذه الوحدة

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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الشّرطة والمجتمع

سبحان هللا وبحمده  ..سبحان هللا العظيم

أدبية اجتماعية ( حفظ )  #هاام^_^ #
* الفن األدبي  /الكتابي :مقالة ّ
 هذه الوحدة تتحدث عن أهمية الشراكة بين ا ْلمجتمع والشرطة ليعيش المجتمع ٍبأمن وأمان ،

ضرورة قيام كل فرد ِب ِ
دورِه في الحفاظ على مجتمعه ووطنه

** السمات الفنية  ( :احفظ  ٣سمات)
.١اّلتنظيم والتّدرج في عرض األفكار الرئيسة والجزئية في ال ّنص .
.٧استخدام اللغة والمصطلحات المناسبة لمثل هذه المقالة األدبية ونوعيتها.
.٣استخدام الصور البيانية الدالة لترسيخ عملية الفهم .
اإلسالمية .
شريعة
.٤ربط مضمون ال ّنص بال ّ
ّ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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**************** انتبه لضبط الكلمات المخطوط تحتها في النص ****************

شـــــــــرطــة والمجــتـــمـــــــــــــــــــع
ال ّ
الفقرة األولى  √ :الفكرة  :مقدمة عن األجهزة الّتي تحمي أمن الوطن ،ووالدة (الشرطة المجتمعية) .

ِ
ٍ
ط ْوُد ِّ
ْع
مجموعة من الرواسي
شامخ على
الثابتة التي تحف ُ
وم َ
أردنـنا ال ّ
ظ أم َن ُه ،وتَ ُذب ع ْن ُه َوق َ
َيقُ ُ
ِ
ِ
ِ
ظام إلى َبل ْوَرتَ ْي ِن َع ْنقُ ْوِديتَ ْي ِن
اإلساءة وما ُيضمُرهُ له عدو أو جاهل من ُ
سوء ،وتنقسم هذه الرواسي الع ُ
يتفرع عنه من أجهزٍة و ِ
أجن َح ٍة
العنقود العسكري وما
ثبات ِد َعامات هذا الوطن واستقرَاره وأما َنه؛
ُ
ُ
تكفالن َ
رية وغير ذلك ،وعنقود ِ
اتية
ضوي َ
أمن ٌّي بما َي ْن َ
المسمى من أجهزٍة استخبار ّ
وب ْح ّ
وج ّوّية َ
برّية َ
ّ
تحت هذا ُ
شر َ ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ومرتَبط
األخير منها جهاز جديد تابع
َم ٍن
األم ِن ِّ
ٍّ
عامة و ُ ْ
لجهاز ْ
طة ُم ْجتمعية ،و ُ
داخلي و َعالقات ّ
وأ ْ
العام ُ
العالمي ُة
االجتماعي ُة و
ات
وي َو ِّح ُدهما
به ُمبا َ
َسه َم ْت الظّ ُ
ُ
روف والمتغ ّير ُ
ّ
ّ
شرةُ ،
العامةُ ،وقد أ َ
الهدف والفلسف ُة ّ
والسكانية في و ِ
ِ
ازر ألجهزِة
ليكون
جتمعية“ واستحداثه
الم
الجهاز
الدة هذا
األمني ”ال ُ
َ
َ
ّ
ُ
المؤ َ
الرديف و ُ
شرطة ُ
ّ
ِ
ِ
الج ّ ِ
ِ
العدالة ِ
ِ
الرسمي ِة
جتمع
أساس
عامة،وأجهزِة الشرطة خاصة،على
الم ِ
المشاركة َ
ّ
نائية ّ
بين ُم َؤسسات ُ

الملك ِ
ِ
ِ
ِ
عبد الل الثاني ِ
ِ
ابن الحسين (:إن كل
جاللة
القائد األعلى
الرسمية ،انطالقا من َمقولة
وغير
ّ
ِ
ِ
جهاز ال ّ ِ
ِ
مو ِ
مدينة
أقسام ِه َع َملَه ِف ْعليا في
معية وباشر ّأو ُل
ث
اط ٍن َخ ِفير).
وعليه فقد استُ ْح ِد َ
ُ
الم ْجتَ ّ
شرطة ُ
ُ

األمني ِة في م ْخ ِ
السكنية في ّ ِ
تلف مناط ِ
ق
عام ،٧١١٦على ِن ّية تكاثُِر الخاليا
صير“
ّ
ّ
“أبو ُن َ
األول من َ
ُ
آذار َ
ِ
المملكة الحقا وبالت ِ
يج.
در ِ
√ معاني المفردات :

 -يقوم ( :قوم) :يعتمد ،يستند

شامخ(:شمخ) :المرتفع عاليا ( .صفة مشبهة ).
 ال ّ -ت ُذب (:ذبب) :يدفع ويحمي

طود ( :طود) :الجبل العظيم ( مصدر).
 َ -الرواسي (:رسو) :الثابت الراسخ.

 -يضمره (:ضمر) :يخفيه.

 -ال ِعظام (:عظم) :العظيمة.

 -ب ّلورتينَ (:ب ْل َور) :زجاج أبيض ش ّفاف مفردها بلورة .

ِ -دعامتين(:دعم) :أساس.

 عنقوديتين(:ع َقد) :العنقود :ما تراكم من ثَ ِمرِه في أصل واحد.

 -ينضوي (:ضوي) :يضم ،يشمل.

 خفير(:خفَر) :مراقب أمني √. المؤ ِازر(:أ َِزر) :المساعد. الرديف(:ردف) :التابع( صفة مشبهة). يعتمد األردن على مجموعة من الثوابت التي تقوم بـِ:√ تحليل النص :
 .١حفظ أمن األردن.
قف على ناصية الحلم وقاتل ~

 .2تدفع عنه اإلساءة من عدو حاقد أو جاهل أحمق دون قصد.
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س :١ما الرواسي ( الثوابت ) التي يعتمد عليها األردن في حماية أمنه واستقراره حسب ما ورد في النص ؟
 .١العنقود العسكري :وما يتفرع عنه من أجهزة وأجنحة برية وجوية وبحرية ( القوات المسلحة ) .
ِ
مجتمعية( .األمن العام).
 .2العنقود األمني :وما ينضوي تحته من أجهزة استخباراتية وأمن داخلي وشرطة
ِ
يضمره له عدو أو جاهل من سوء .ويكفالن ثبات
س :٧ما وظيفتهما ؟ تحفظ أمنه ،وتذب عنه وقع اإلساءة وما
دعامات األردن واستق ارره وأمنه .
مجتمعية باألمن العام:جهاز جديد تابع لجهاز األمن العام ومرتبط به مباشرة(حفظ)#
*ملحوظة*عالقة الشرطة ال
ّ
المجتمعية ؟ ساعدت  .١الظروف و  .2المتغيرات االجتماعية والعالمية
س :٣ما أسباب والدة جهاز الشرطة
ّ
والس ّكانية في والدة هذا الجهاز األمني ( الشرطة المجتمعية)  ...عـلـل : #وذلك ليكون الرديف والمؤازر ألجهزة
العدالة الجنائية عامة ،وأجهزة الشرطة خاصة .

(أو ما دور الشرطة المجتمعية؟).

إن كل مواطن خفير "   .مهم
وضح داللة مقولة جاللة الملك عبد الل الثاني ّ ":
سّ :٤
أن مسؤولية حماية الوطن وحفظه ال تقتصر على الشرطة حسب ،وانما يكون على المواطن مسؤولية مشتركة
ّ
مع الشرطي في ذلك.

المجتمعية ) وزاري  /مهم جدا .
رطي الجديد بـ ( الشرطة
س .٥عالم ّ
ّ
تدل تسمية الجهاز الش ّ
وجدت أصال لخدمته.
ألّنها خاصة بتحسين العالقات المجتمعية  ،وتقوم على الّتواصل مع أفراد هذا المجتمع و َ
ِ
ِ
أقسامه أعمالَه فعليا في مدينة (أبو
استحد َث جهاز الشرطة المجتمعية وباشر أول
 -ملحوظة # ** :هااام#

نصير) في األول من آذار عام ألفين وستة. ١/٣/ ٧١١٦.

صور األردن بجبل عظيم يرتفع عاليا على مجموعة من
** الصور الفنية  " - :يقوم طود أردننا الشامخ ":
ّ
األسس والثوابت.
صور مجموعة الجبال العظيمة بقسميها العسكري
 " تنقسم هذه الرواسي العظام إلى بلورتين عنقوديتين "ّ :ِّ
المتشكلة من أجزاء متعددة .
واألمني بالبلورة الضخمة العنقودية
صور الجهاز العسكري بطائر له أجنحة.
وجوية
 " أجنحة بريةّ
ّ
وبحرية "ّ :
صور الشرطة ا ْلمجتمعية بطفل وليد قد خرج إلى الوجود حديثا.
" والدة هذا الجهاز األمني "ّ :صور األقسام األمنية بالخاليا المتكاثرة  /داللة الكثرة واالنتشار#هام.#
 " -على نية تكاثر هذه الخاليا األمنية "ّ :

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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الفقرة الثانية  √ :الفكرة .:التعريف بجهاز الشرطة المجتمعية وفوائد الشراكة بين الشرطة والمجتمع المحلي.

ِ
رطة على المجتَم ِع ال ِ
ش ِ
األحداث
حرك نحو
يقوم على
إن هذا
ِ
انفتاح ال ّ
َ
ّ
َ
محل ّي؛ ُب ْغ َي َة المبادرة في التّ ّ
َ
الجهاز ُ
ِ
ِ
المتوقّ ِ
ِ
ِ
ِ
الفعل ،واستنادا إلى ذل َك فالشرطُة
رد
انتظار
ومعالجتها ،ال
عة
حس َب َم ْب َدأ ّ
وقوعها والتصرف َ
ِ
ش ِ
ِ
ِ
التعامل
فلسفة
رط ِّي مستندة إلى
تمث ُل أسلوبا جديدا في
ال
العمل ال ّ
مجتمعية ُخطة ُ
شَر ّ
ّ
طية طويل ُة ال َمدىّ ،

ِ
ِ
ِ
احتياجات الم ْجتَم ِع الم ِ
ِ
ِ
وتفعيل
مشكالت،
اج َهة ال
ومشكالت ِه
حل ّي
مع
بمشارَكة المواطنين والمقيمين لمو َ
َ
ُ َ َ
ِ
ق مع مختلَ ِ
ِ
اجهة الجريم ِة وم ِ
القُدرِة على مو ِ
الوقاية منهاَ ،ع ْبــَر التّنسي ِ
مسؤولة،
ف األجهزِة ال
كافحتها و
ُ
َ َ ُ
وتقاليده،ومناسبة للوقوف في ِ
ِ
ِ
ِ
وجه
وعاداته
مجتمع
متالئ َمة مع ِق ِيم ال
عم ٍل
ِ
ظوم َة َ
وتُ َعد هذه الشراك ُة م ْن َ
هاب واإلجرِام المنظِّم وجر ِ
الجريمة ال ِ
ِ
األمنية وارتفاع م ِ
ِ
التّ ِ
معاصرِة كاإلر ِ
ائم
عدالت
هديدات
حديات والتَ
ّ
ُ

ِ
بين الش ِ
للقيام
متطوعين
مجتمع توفُّر ال
مجتمعي ِة وأفرِاد ال
رطة ال
ال
ِ
أن هذه ال ّ
معلوماتية ،فَضال عن ّ
َ
شراك َة َ
ّ
ّ
ِ
س ِة ،وهي م ِ
ِ
ِ
ِ
األمن
مفهوم
نسج َمة مع
هام البسيطةِ ،م ّما
للم ِّ
بالم ِّ
هام الرئي َ
يساهم في ّ
ُ
تفرغ األجهزة األمنية َ
َ
ُ

العمود ِ
ِ
أي أن يكون لك ّل فَرد في المجتَ َم ِع َد ْور في تحقي ِ
الف ْقري
األم ِن واالستقر ِار الذي هو
ُ
الشامل؛ ْ
ق ْ
وبناء رو ِ
ِ
ِ
للد ِ
ِ
إسهامها في تقديم صورٍة ِ
ابط
مشرقَة عن رجل الشرطة في أذهان المواطنين،
جانب
ولة ،إلى
ّ
الخ َد ِ
ِ
ِ
االحترِام والّثقة بين المو ِ
األمني ِة
مات
العمل على
األمر الذي ُي َم ّكنها ِمن
اطن والس ْل َ
تجويد َ
ّ
طةُ ،
المقدمة للمو ِ
اطنين.
َ ُ

√ معاني المفردات  - :بغية(:بغي) :القصد

-المبادرة(:بدر) :اإلسراع واإلقدام

ظم) :طريقة عمل مرتبة ومنظمة.
 -منظومة( :ن َ

-متالئمةَ(:أل َم) :مجتمعة .

 -اإلرهاب (:رهب) :سلوك لبث العنف والتخويف في نفوس المواطنين.

 -تجويد(:جود):إتقان العمل.

 الجريمة المعاصرة  :الجريمة القائمة على األساليب الحديثة ،وهجر األساليب التقليدية المعروفة.انفتاح ال ّ ِ
المحلِ ّي .
يقوم على
إن هذا
ِ
َ
 √ تحليل النص  :س :١عللّ :
شرطة على المجتَ َم ِع َ
الجهاز ُ
ِ
األحداث المتوّق ِ
ِ
ِ
انتظار ِ
ِ
الفعل
رد
وقوعها و
عة ومعالجتِها ،ال
حرك نحو
التصرف حسب م ْبدأ ّ
ب ْغية المبادرة في التّ ّ

 س:٧ماذا قصد الكاتب باإلجرام المنظّم جرائم المعلوماتية؟ ( حفظ ) #هااام#باإلجرام المنظّم :اإلجرام من ِقبل منظمات إجرامية منظمة عالمية ،ومخطط لها بطريقة منظمة.

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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السلبية وغير المشروعة المتعمدة من خالل استخدام وسائل تقنية المعلومات
 جرائم المعلوماتية :هي األعمالّ
المجتمعية  .
عرف جهاز الشرطة
ّ
سّ :٣
تمثل أسلوبا جديدا في العمل الشرطي مستندة إلى فلسفة الّتعامل مع
خطة شرطية طويلة المدىّ ،

احتياجاتالمجتمع المحلي و مشكالته بمشاركة المواطنين والمقيمين ؛ لمواجهة المشكالت وتفعيل القدرة على
مواجهةالجريمة ومكافحتها والوقاية منها ،عبر ا ّلتنسيق مع مختلف األجهزة المسؤولة.
س :٤اذكر فوائد الشراكة بين الشرطة والمجتمع .

بالعلم تنهض األمم ..

س :٥ما المقصود بمفهوم ( األمن الشامل ) ؟
√ الصور الفنية  " :في تحقيق األمن واالستقرار الذي هو العمود الفقري للدولة "
صور األمن واالستقرار باعتباره جزءا رئيسا بالعمود الفقري للدولة .
ّ
المجتمعية.
الفقرة الثالثة √ :الفكرة  :مبادئ فلسفة الشرطة
ّ

ش ِ
المجتمعية على مبدأ االلتزام ِبمساعدة أفراد المجتمع واالستماع إليهم،
رطة
تقوم فلسف ُة ال ّ
ّ
ُ
ِ
و ِ
ِ
التعاون
مشكالتهم ،مقا ِب َل التزام أفراد المجتمع ِبمساعدة رجال الشرطة و
العمل ُبقدرة فاعلة على ح ّل
المساع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
المبادئ
ذلك ُج ْم َلة من
الالزمة
علومات
الم
دة في َحلِّها ،ويتب ُع َ
معهم لتعرف المشاكل وتقديم َ
ِ
ِ
ش ِ
احتياجات ِه على
بالمجتم ِع وأفرِاد ِه و
االهتمام
المجتمعية َع ْبَر
رطة
بين َ
طرَفي معادلة ال ّ
منها؛ الثّقُة َ
ّ
َ

اختالف شرائح المجتَم ِع ّ ِ
استقاللية القرار في
ط ِط ،و
مبدأ المرونة في تصميم البر ِ
امج وال ُخ َ
ثم ُ
ُ
وتنوعهاّ ،
َ
التعامل مع المو ِ
ِ
ِ
الح َد ِث إلى
وحرية التعبير  ،...واالنتقا ُل
اطن،
بالعمل ال ّ
شرطي من موقع ّ
ّ
رد الفعل على َ
ُ
المشكالت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األخذ ِ
بزَمام المبادرة واستبا ِ
المجتمعية.
شرطة
ض ْم َن
اعتماد ح ّل
لح َدث ،و
موقع
ِ
مفهوم ال ّ
ّ
قا َ

√ معاني المفردات  - :شرائح(:شرح) :طبقات وفئات المجتمع ،مفردها شريحة.
المرونة(:مرن) :المطاوعة
ُ -

-

جملة  :مجموعة

 -المبادئ  :األسس

 ِزمام(:زمم) :الحبل الذي يشد به الشيء ،في النص  :أخذ ب ِزمام المبادرة  :القيام بمجموعة من اإلجراءاتقبل وقوع األحداث.
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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المجتمعية بمساعدة أفراد المجتمع واالستماع
يترتب عليه مبدأ التزام الشرطة
ّ
√ تحليل النص  :س :١ما اّلذي ّ

ِ
التعاون
** التزام أفراد المجتمع بِمساعدة رجال الشرطة و

إليهم  ،والعمل ُبقدرة فاعلة على ِّ
حل مشكالتهم؟
المساع ِ
ِ
ِ
ِ
معهم لِتعر ِ
المشاكل و ِ
ِ
دة في حِّلها.
الالزمة
علومات
تقديم الم
ف

المجتمعية حسب ما ورد في النص ؟
يتم تحقيق مبدأ الّثقة بين طرفي معادلة الشرطة
ّ
س :٧كيف ّ

مجتمعية ( :احفظ مبدأين منها)
س:٣اذكر المبادئ التي تقوم عليها فلسفة الشرطة ال
ّ
الفقرة الرابعة:

الفكرة  :آلية عمل الشرطة المجتمعية واجراءاتها (الوقائية والتحصينية ).

ِ
ِ
وفي ِ
القائمة على ِ
المجتمعي ُة على
تعتمد الشرط ُة
طَرِة عليها،
آلية َع َمِلها
الوقَ َاية والتّ ِّ
السي َ
ُ
ّ
صدي َ
للجريمة و ّ
ِ
ِ
طويلة في الموق ِع ِ
ٍ
ٍ
لتعزيز أو ِ
ِ
ِ
المنطقة،
وبين أفرِاد
اصر
ذاته؛
زمنية
طية ِل ُم ّد ٍة
تعيين
عناصر ُ
األلفة بي َنهم َ
شـَر ّ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وري ِة
ص على َع ْق ِد
االجتماعات ّ
الد ّ
عي فيها ،وتَ ْح ِر ُ
وتَ ْمكين ِهم من ُمعايشة ُمشكالتها وطبيعة السلوك ُ
الم ْجتَ َم ّ
ِ
ِ
ِ
سسات ِه ِ
مع أفرِاد المجتَم ِع وم َؤ ِ
ِ
برنامج َم ْد ٍ
وتنفيذ
الم ْخ ِتلفة،
من
ٍ
ض َ
روس للتواصل َع ْبَر الن َد َوات وال ّنشاطات ُ
ُ َ ُ
آلي ُة عمِلها حزمة من اإلجر ِ
الر ِ
ِ
دارس والج ِ
ِّ
اءات
ياضي ِة.
امعات و
امج
البر ِ
األندية ِّ
الم ِ َ
ّ
وتتضم ُن ّ َ َ
الثقافية في َ
الجريمة ،وِق ِ
ِ
ِ
ِ
يامها ِب ِ
ِ
ِ
ِ
لتقليل فَُر ِ
عمل
ارتكاب
ص
السكني ِة؛
األحياء
ارع و
كالعمل على
الوقائي ِة؛
شو ِ
متابعة إنارِة ال ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِّ
ِ
ات مر ٍ
َدو ّ ِ
اإلبالغ عن كل
اطنين وحثِّها لهم على
لألحياء
اقبة
ِ
اص ِل مع المو َ
ْ
السكنية ،وتقويتها َق َنوات التّو ُ
ري ُ
آلي ِة ِ
ِ
ِ
عملها إلى
ارتكاب جريمة.
ش ْب َهة في
ش ّك ُل إخالال
ثير ُ
ون أنه ُي َ
ُ
ما َيَر َ
وتلتفت في ّ
باألمن أو قد ُي ُ
عدد من اإلجر ِ
جانب ٍ
ِ
للحد من االنحر ِ
ِ
ِ
سلوكهم ،إلى ِ
ِ
اءات
اف في
تربية
التركيز على
األحداث وتأهيلهم؛ ِّ

ِ
ِ
ِ
دوريات ر ٍ
ٍ
ِ
ِ
األقفال
بنوعية
االهتمام
السكني ِة ،و
األحياء
ارع و
تسيير
العالجي ِة ،مثل
التحصيني ِة
شو ِ
اجلة في ال ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
وسالمة األسو ِار ،وال يفوتُها إيالء الر ِ
ِ
ِ
االهتمام الالح ِ
ق بمن
عاية و
المنازل
تجاري ِة و
وجود ِتها
ِ
َ
للمصالح ال ّ
ُ

ِ
اإلصالحي ِة ،بإكسا ِبهم مهار ٍ
ِ
بعد
الل
اكز
يدخلون
ات ِح ْرِف ّي ٍة ِخ َ
المؤسسات والمر َ
إقامتهم فيها  ،ومتابعتهم َ
ّ
ون منه ،مما يقل ُل من ِنس ِب ال ِب ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
لمصدر رز ٍ
اغ
ق
المناسبة
البيئة
وتوفير
مغادرِتهم ،
طالة والفر ِ
شريف يعتا ُ
ش َ
ّ ُ
َ
الن ِ
ذي َن ُي ِّ
شك ِ
الجريمة .
دافعا من َد َو ِ
اللّ ْ
افع َ

√ معاني المفردات  - :التصدي ( :صدي )  :المواجهة  #وزاري .
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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َول) ما يصدر تلقائيا دون توجيه شعوري أو استجابة لمؤثر خارجي (مصدرصناعي ).
 آلية(:أ َ ِالوقاية ( :وقي ) الحماية

 -السيطرة ( :سيطر ) التسلّط عليه

 -حزمة ( :حزم) :مجموعة

 أواصر(:أصر) :روابط ،مفردها :آصرة( صيغة منتهى الجموع) #.وزاري  -معايشة(:عيش) :التفاعل معها -األُ ْلفة(:ألِف) :المحبة .

 -الندوات (:ندو) :االجتماعات واللقاءات ( ،مفردها :ندوة :اسم مرة ).

 -قَنوات(:قَنو) :المجرى ،مفردها :قناة.

 -إيالء(:ولي) :إعطاء ( مصدر ) وزنها :إفْعال

حدث) :من يقوم ِبجرم دون سن الرشد (  ١٨سنة ) .مفردهاَ :ح َدث
 األحداثَ ( :√ تحليل النص  :س* عالم تقوم آلية عمل الشرطة المجتمعية ؟  #وزاري .#
زمنية طويلة
آلية عملها القائم على الوقاية على تعيين عناصر
س :١تعتمد الشرطة
شرطية ّ
لمدة ّ
ّ
المجتمعية في ّ
ّ
في الموقع ذاتهّ .علل ذلك  .وزاري . 

أ .لتعزيز أواصر األلفة بينهم وبين أفراد المنطقة .

ب .وتمكينهم من معايشة مشاكلها وطبيعة السلوك المجتمعي فيها .ج .تحرص على عقد االجتماعات الدورية مع

أفراد المجتمع ومؤسساته.

د .تنفيذ البرامج الثقافية في المدارس والجامعات.

س :٧ما اإلجراءات الوقائية ا لتي تتبعها الشرطة المجتمعية في عملها ؟
س :٣كيف يتم االهتمام ِبمن يدخلون المؤسسات والمراكز اإلصالحية بعد خروجهم منها؟  //وما سبب هذا
االهتمام ؟.

أ  -إكسابهم مهارات ِحرِفية أثناء إقامتهم فيها.

ب  -متابعتهم بعد خروجهم منها ،بتوفير البيئة المناسبة لمصدر رزق شريف يعتاشون منه.
أما سبب هذا االهتمام فهو  :أ  -التقليل من نسبة ال ِبطالة.

ب  -تقليل وقت الفراغ لهؤالء األحداث.

س:٤ما اإلجراءات التحصينية التي تتخذها الشرطة المجتمعية في عملها ؟
أ .تسيير دوريات راجلة في الشوارع واألحياء السكنية .ب.االهتمام بنوعية األقفال وجودها للمصالح التجاريةوالمنازل* .
للحد من االنحراف .
آلية عملها إلى الّتركيز على تربية األحداث وتأهيلهم ّ
الصورة الفنية  - :تلتفت في ّ
صور االنحراف بوباء أو مرض ينتشر بين األفراد ويمكن مقاومته بوسائل معينة مثل مجابهته بتربية األحداث وتأهيلهم

 استخرج من الفقرة : -اسما منسوبا - :

خماسي- :
مصدرا لفعل
ّ

ظرف زمان
ال حول وال قوة إال باهلل  ..كنز من كنوز الجنة ..

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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الفقرة الخامسة :الفكرة :أهداف الشرطة المجتمعية .

ِ
الو ِ
فرداتها؛ اإلجر ِ
طة على تنوِع م ِ
ائية و ِ
قائية والعالجية التحصينية ،تُس ِه ُم في تحقي ِ
أهداف
ق
هذه ال ُخ ُ
ّ ُ
ضم ِ
تجسد التقارب ْبي َن ِ
عدالت الجريمة و ِ
رجال
شرطة
ال ّ
ّ
تقليل أثرها في النفوس ،و ّ
المجتمعية من خ ْف ِ ُ

ِ
ِ
مجتم ِع من َمخاطر
األمنية
الثقافة
االجتماعي و
ويزداد ِبها مستوى الوعي
شرطة والمجتمع،
ال ّ
ُ
ّ
لتحصين ال َ
ّ
األداء الوظيفي و ِ
ِ
الجريمة ،ومن ِ
ِ
ِ
شرطة
طور مستوى
الجهل الذي يؤدي إلى
الم ْه ِن ّي لرجل ال ّ
شأنها ْ
أن تُ ّ
ّ
ٍ
كية خاصة مع المجتَ َمع ،كاالعتماد على ال ّنفس في اإلجراءات المتّخ َذة نتيج َة
تشار ّ
بإكسا ِبه مهارات ُ
المنط َقة و ِ
ِ
الم ْن ِ
التقاء أفرادها؛ و َمهارِة التفاوض في ح ّل
فرد في
س ِة
الممار َ
ّ
َ
المستمرة في المرور ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يداني والتّ ِ
االستعاضة
الورقي ،و
حرر من العمل المكت ِب ّي
المنازعات ،وت ْكسبه س َمة االستقالل والعمل َ
ُ
ّ
الم ّ
آن آلخر من المسؤولين أو من تبادل ِ
عن ذلك بالتوجيه واإلرشاد من ٍ
الخبرات ،كما تُكسبه القدرةَ على
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم ِ
الج ِ
ِ
شاعر االنتماء.
وبناء
مهور
ابتكار
ِّ
األساليب التي من شأنها تَ ْحفيز العالقة مع ُ
ُ
الحس األمن ّي َ

√ معاني المفردات :

تجسد (جسد) :تُ ّمثل الزيادة تفيد التعدية.
– ّ

 -تسهم(:سهم) :تشارك.

 المنازعات (:نزع ) :الخالفات  وزاري/جذرها ِ - . سمة(:وسم) :العالمة ( وزنهاِ :علَة ) . االستعاضة (عوض) :ترك عمل ما ووالقيام بعمل آخر بدال منه -ابتكار(:ب َكر) :إبداع غير مسبوق إليه.

 ٍآن( :أَين) :الوقت.

 -تحفيز(:حفَز) :تشجيع وفي النص :تقوية.

األمني :اإلحساس والشعور بأهمية األمن وحاجة الناس إليه.
الحس
ّ
ّ
√ تحليل النص :
مجتمعية ؟  وزاري . 
س :١ما هي أهداف الخطّة األمنية للشرطة ال
ّ
أ .خفض معدالت الجريمة.

ب.تقليل أثر الجريمة في نفوس أفراد المجتمع.

تجسد التقارب بين رجال الشرطة والمجتمع .د .يزداد بِها مستوى الوعي االجتماعي والثقافة األمنية.
جّ .

ه .تطور مستوى األداء الوظيفي والمهني لرجل الشرطة  ( ** .س :صف كيف يتم تطوير مستوى األداء ..

أ  -االعتماد على النفس في اإلجراءات المتخذة نتيجة الممارسة المستمرة في المرور المنفرد في المنطقة.
حل المنازعات .ج  -أخذ ِسمة االستقالل والعمل الميداني والتحرر من العمل المكتبي
ب  -مهارة التفاوض في ّ
الحس األمني ومشاعر
الورقي .د -إكسابه القدرة على ابتكار األساليب التي تح ّفز وتقوي العالقة مع الجمهور وبناء
ّ
االنتماء ).وزاري . 

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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س :٧ما الفرق بين المفردات اآلتية ؟
 -اإلجرائية :إجراءات تنفذ للحدث سواء قبل حدوثه أو بعده.

 -الوقائية :إجراءات تنفذ قبل وقوع الحدث.

 -العالجية التحصينية :إجراءات تنفذ بعد وقوع الحدث ،ته دف لحماية المجتمع من مخاطر الحدث.

حل المنازعاتّ .علل ذلك.
س :٣وجوب إكساب رجل الشرطة
المجتمعية مهارة الّتفاوض في ّ
ّ

حل المنازعات في وقتها حيث ال تم ّكنه الظروف في
ألن هذه المهارة الزمة في عمله  ،فهو يحتاجها في ّ
ّ

بفض نزاع أو
بعض األحيان إلى العودة إلى موقع عمله أو البحث عن استشارة  ،ويكون من الضروري قيامه ّ
شجار أو التباس باستخدام مهارات الّتفاوض والدبلوماسية في عمله .
 الصور الفنية :

حي.
 ( تجسد التقارب بين رجال الشرطة والمجتمع ) :صور التقارب بين رجال الشرطة والمجتمع بجسد إنسان ّ ( -التحرر من العمل المكتبي الورقي ) :صور العمل المكتبي الورقي بِقيد يقيد حرية رجل الشرطة .

 ( لتحصين المجتمع من مخاطر الجهل ) :صور الجهل عدوا خطي ار يعمل على تخريب المجتمع .الحس األمني ومشاعر االنتماء ببناء يقام.
الحس األمني ومشاعر االنتماء ) :صور
 ( بناءّ
ّ

الفقرة السادسة :

اإلسالمية .
شريعة
الفكرة  :الشرطة المجتمعية تحقق ما جاءت به ال ّ
ّ

ِ
بع َد ٍد من ال َمحاور المهمة كاألسرة وشؤون ا ل ِج َوار والتعاضد
إن الشرطة ال
وخالص ُة
القول ّ
ّ
مجتمعية في اهتمامها َ
ٍ
ٍ
وتشريعات بين األزواج واألبناء
تنظيمات
اإلسالمية وحثت عليه من
مجتمعي ،إ ّنما تُحقّق ما جاءت به الشريع ُة
ال
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
اإلحسان
كاألمر با ْلمعروف وال ّنهي عن المن َك ِر و
درجة العبادة؛
بعضها إلى
والجيران واألفراد و ّ
الدولة ،حتى ارتقى ْ

حاربة الشر و ِ
للجار وم ِ
البعد عن الخديعة ،و ِ
العمل على إرساء الخير في المجتمع ،وهو جل ما يطمح إليه العمل
ّ
ُ
ِ
الداعي إلى الخير ال ِ
ِ
حد ِ
ِ
ومكافحة
الوقاية من الجريمة أو التصدي لَها
األمن ّي اإليجابي ،فعمل
يقف عند ّ
اإلنسان ّ
ًّ
خي ِر والمجتم ِع السليم ،الذي يصبح فيه الفرد رقيبا على
بل يتعداها
التصرفات السلبيةْ ،
ممتدا إلى بناء اإلنسان ال ّ
نفسه وتصرفاته الذّاتية من خالل قانونه ال ُخلقي الداخلي ،ويغدو قادرا على ِحماية نفسه باتّ ِ
خاذ إجراءات ال ِحيطة

للوقاية من الجريمة بالوعي والثقافة و ِ
حذر ِ
وال ِ
ارتقاء الفكر وال ّنفس.

√ معاني المفردات :

 -المحاور(:حور):الموضوعات أو القضايا  ،مفردهاِ :محور.

 -ال ِجوار(:جور) :القريب منك/حقوق الجيران

 التعاضد(:عضد)  :التعاون والتكاتف وزاري  - ارتقى(:رقي) :سما وعال شأنه ،نقول :ارتقى :ارتقاء. إرساء(:رسو) :تثبيت وتدعيم.قف على ناصية الحلم وقاتل ~

 ُج ّل ( :جل:جلل ) :معظم الشيء.المنظم في مهارات االتصال
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 -ال ِحيطة( :حوطَ) :اتّخاذ إجراءات الوقاية /الحذر

 يغدوَ ( :غدو) :يصبح.√ تحليل النص :

جيد ومفيد يحقّق األمن للمجتمع.
 العمل األمني اإليجابيّ :كل عمل ّ

علو شأن النفس في أخالقها وسلوكها.
علو شأن الفكر و ّ
 -ارتقاء الفكر وارتقاء النفسّ :

تمعي
س :١ما المحاور التي تهتم بها الشرطة ال
ّ
مجتمعية؟  وزاري .١األسرة  .2شؤون الجوار  .٣التعاضد المج ّ
اإلسالمية.
النص بربطه بما جاء في الشريعة
سّ :٧علل  :اختتام
ّ
ّ
عية فيه.
للّتدليل على رفعة الهدف واستقامته ،وبيان القيمة التي يقوم عليها الّنص كامال ،واظهار صفة الشر ّ

اإليجابي ؟
العمل األَمني
الرئيس اّلذي ْيطمح إليه
ُ
س .٣ما الهدف ّ
ّ
ِ
العمل على إرساء الخير في المجتمع الذي يصبح فيه الفرد رقيبا على نفسه وتصرفاته الذاتية من خالل قانونه
الخلقي الداخلي.
السابقة ثالث وسائل للوقاية من الجريمة  .اذكرها .وزاري .
س .٤ورد في الفقرة ّ
أ .الوعي.

ج.ارتقاء الفكر والّنفس

ب .الثقافة .

س :٥ما دور الشريعة اإلسالمية في المجتمع ؟ وزاري . 
حثّت الشريعة اإلسالمية على  )١ :التنظيمات و  )2التشريعات بين األزواج واألبناء والجيران واألفراد والدولة

ِ
درجة العبادة مثل :
بعضها إلى
حتى ارتقى ْ

أ .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .ب.اإلحسان للجار.....

يتميز المجتمع السليم ؟
س :٦بماذا ّ

أ  -أن يصبح الفرد رقيبا على نفسه وتصرفاته الذاتية.

قادر على حماية نفسه باتّخاذ إجراءات الحيطة والحذر للوقاية من الجريمة
ب  -أن يصبح الفرد ا
 #الصور الفنية :
صور الخير بدعائم يثبتها اإلسالم .
 ( العمل على إرساء الخير )ّ :الشر )  :صور الشر عدوا تحاربه التشريعات .
 ( -محاربة ّ

صور الفكر والنفس ببناء يعلو ويسمو.
 ( -ارتقاء الفكر والنفس )ّ :

الخير بالبناء الذي ينشئ .
الخير )  :صور اإلنسان ّ
 ( بناء اإلنسان ّوهل تجمل النفس إال بذكر هللا ...؟!  ال إله إال هللا
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اإلجابة النموذجية ألسئلة الكتاب
االستيعاب والتحليل:
 .١ما المقصود باأللفاظ التي تحت ٍّ
ببقية األلفاظ في الجمل :
كل منها خ ّ
ط في ضوء عالقتها ّ
تذب عنه وقع اإلساءة  /تدفع وتبعد
أّ .
ب ويتبع ذلك جملة من المبادئ  /مجموعة
ج تحرص على التواصل مع أفراد المجتمع /...إقامة شبكة عالقات مع أفراد المجتمع
د القدرة على ابتكار األساليب من شأنها تحفيز العالقة مع الجمهور  /تقوية وتوطيد

رطي الجديد ب ( الشرطة المجتمع ّية ) ؟  وزاري .مهم جدا
. ٧عالم ّ
تدل تسمية الجهاز الش ِّ
ألّنها خاصة بتحسين العالقات المجتمعية  ،وتقوم على التواصل مع أفراد هذا المجتمع
،ووجدت أصال لخدمته.
 .٣ماذا تستنتج من قول جاللة الملك عبد الل الثاني ( إن كل مواطن خفير ) ؟ حفظ . 

مسؤولية الحفاظ على المجتمع
األمني ال يقتصر فقط على أفراد الشرطة  ،بل تقع
أن الدور
أي ّ
ّ
ّ
على عاتق أفراده جميعهم .
المجتمعية  ،وثال ثا من الوسائل المتبعة في تحقيقها  .وزاري . 
. ٤حدد ثالثة أهداف للشرطة
ّ
وتعرف
من أهداف الشرطة المجتمعية ؛ مساعدة أفراد المجتمع واالستماع إليهم ّ ،
وحل مشكالتهم ّ ،

لحلها وااللتزام بذلك .
مشاكلهم وتقديم المعلومات ّ

المجتمعية وأفراد المجتمع ،االهتمام
المتبعة في تحقيق ذلك ؛ بناء الثقة بين أفراد الشرطة
ّ
ومن الوسائل ّ

باألفراد واحتياجاتهم  ،واّتباع مبدأ المرونة في تصميم البرامج والخطط واعتماد الالمركزية وحرية التعبير ،
رد الفعل إلى المبادرة واستباق الحدث .
واال نتقال بالعمل الشرطي من مبدأ ّ
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المجتمعية تميزها عن بقية أجهزة األمن في الدولة .
وضح كيف اكتسبت الشرطة
ّ .٥
ّ
ألّنها تقوم على التصدي للجريمة واّتقاء وقوعها قبل حدوثها ،وتتبع رزمة من اإلجراءات الوقائية والعالجية
التحصينية ،وتتابع بالرعاية من يدخلون المؤسسات اإلصالحية  ،وتعمل على رفع مستوى الوعي ل ّلتخفيف من
الجريمة بسبب الجهل.

صنف الجمل اآلتية حسب مدلوالتها ومضامينها إلى حقائق وآراء :
ّ .٦
عددا من الوسائل اإلجرائية والوقائية والعالجية ا ّلتحصينية /.حقيقة.
أ  -تنهج الشرطة المجتمعية َ
لكل فرد من أفراد المجتمع قانونه الداخلي  /.حقيقة.
بّ -
رد الفعل  /.رأي.
ج  -المبادرة أفضل من انتظار وقوع الحدث والّتصرف حسب ّ
الحل لمشاكل المجتمع جميعها / .رأي.
د  -امتالك مهارة الّتفاوض هي ّ

المجتمعية .
الدولة وجهاز الشرطة
وضح أوجه ال ّ
شبه واالختالف بين أجهزة أمن ّ
ّ .٢
ّ
أما وجه االختالف بينهما:
وجه الشبه بينهما :هو وحدة الهدف والفلسفة
العامةّ .
ّ
أ .تستبق الحدث وال تعتمد مبدأ رد الفعل بل تعتمد المبادرة .
ب .عالقتها مع أفراد المجتمع مباشرة ولديها ((الالمركزية)) في التعامل مع الحدث واألفراد.
ج .تتابع األ فراد حتى بعد فترات البقاء في المؤسسات اإلصالحية .
د .تهتم باألسر وشؤون الجوار والتعاضد المجتمعي .
ه .تقوم بدوريات مراقبة لألحياء السكنية .
أجهزة أمن الدولة :أ .تعمل حسب مبدأ رد الفعل  ،فتحركها يكون بناء على األحداث.
أقل من الشرطة المجتمعية .
ب .عالقاتها مع أفراد المجتمع ّ
ج .ليس من مهامها متابعة من ينهون إقامتهم في المراكز اإلصالحية.
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يتعلق بالدولة والقضايا العامة فيها.
دُ.تعد مسؤوليتها خاصة أكثر بما ّ
المجتمعية  :
 ٨اشرح العالقة بين مضمون العبارة اآلتية وعمل الشرطة
ّ

حد الوقاية من الجريمة أو التصدي لها  ،بل
الداعي إلى الخير ال يقف عند ّ
( عمل اإلنسان ّ
السليم )
ّ
يتعداها إلى بناء اإلنسان ّ
الخير والمجتمع ّ
أي أن الوقاية من الجريمة وتخفيفها يعتمد أوال على نوعية اإلنسان الخير الجيد الذي أُحسن إعداده ،
وهي عملية مستمرة في إعداد الفرد بالتّربية الحسنة وبناء م نظومته القيمية السليمة  ،وهو ما يضمن لنا مجتمعا
جيد  ،وليس بانتظار وقوع الخطأ
خاليا ما أمكن من الجريمة  ،فالمعالجة تكون بتهيئة األسباب لوجود إنسان ّ

ومن ثم معالجته.

النص جمال تقابلها في المعنى :
. ٩أنعم الّنظر في مضامين أبيات الشعر اآلتية واستخرج من
ّ
عيش لي أبتغي إن لم يعش وطني
أ .قال الطاهر الحداد  :ال ْ

عزة ورخاء هانئ ِ
البال
في ّ

للدولة )
( ّ
لكل فرد في المجتمع دور في تحقيق األمن واالستقرار الذي هو العمود الفقري ّ
ب قال عبد الصمد بن المعذل :

لقد هاج الفراغُ عليك ش ْغال

اغ
وأسباب البالء من الفر ِ

( البطالة والفراغ يشكالن دافعا من دوافع الجريمة ).
در الّنائبات فإ ّنها
ج قال التهامي  :لّله ّ

وصيقل األحرا ر
صدأ الّلئام
َ

ِ
صدي لها ومكافحة التصرفات
( فعم ُل
اإلنسان الداعي إلى الخير ال يقف عند حدود الوقاية من الجريمة أو التّ ّ
السلبية ،بل يتع ّداها ممتدا إلى بناء اإلنسان الخير).
لمة ت ْغشى الحمى
إن الجهالة ْ
دّ .
ظَ

الرجال عبيدا
وتُ ُ
حيل أحرار ّ

األمنية لتحصين المجتمع من مخاطر الجهل الذي يقود
المجتمعية الوعي االجتماعي والثقافة
شرطة
( تزيد ال ُ
ّ
ّ

إلى الجريمة ) .
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المعلوماتية ) مع ذكر أمثلة مناسبة تسوقها من الحياة
.١١وضِّح ما يحمله مفهوم ( جرائم
ّ

يرتكب على نحو َمتعمد من خالل
اقعية  * .الجرائم
ّ
الو ّ
الملعوماتية :هي أي عمل سلبي وغير مشروعَ ،

العالمية من
شراء عبر الشبكة
استخدام وسائل تقنية المعلومات .ومن أمثلة ذلك :ما يقع تحت قضية البيع وال ّ
ّ
صب واالحتيال والتغرير بالمشترين ،أو سرقة البرامج اإللكترونية ،أو سرقة المعلومات من البريد
قضايا ال ّن ّ

اإللكتروني ،وما إلى ذلك.
التذوق والتفكير:

البيانية :
الصور
تضمنت هذه المقالة ذات التوجه
١
ّ
االجتماعي عددا غير قليل من ّ
ّ
ّ
الفنية في الجمل اآلتية *:
أّ .
وضح الصور ّ
الرواسي الّثابتة اّلتي تحفظ أمنه .
** يقوم طود ّ
أردننا الشامخ على مجموعة من ّ
شبه الكاتب األردن بالجبل العظيم الذي يستند إلى عدد من الجبال الراسخة التي ترمز إلى الجيش واألجهزة
ّ
األمنية.

عنقوديتين ت ُكفالن ثبات دعامات الوطن .
الرواسي العظام إلى ّبلورتين
ّ
** تنقسم هذه ّ
ِّ
المتشكلة من أجزاء
شبه مجموعة الجبال العظيمة بقسميها العسكري واألمني بالبلورة الضخمة العنقودية
ّ

األمني من
البحرية ،والجهاز
الجوية و
ّ
متعددة ويقصد األجهزة المتفرعة عن الجهاز العسكري وأجنحته البرّية و ّ
ّ
وكل قسم منها ِّ
يشكل بلورة ،وهي في مجموعها
أجهزة االستخبارات وأجهزة األمن الداخلي والشرطة المجتمعية ّ ،
ِّ
تشكل البلورة األكبر حجما .
للحد من االنحراف .
آلية عملها إلى الّتركيز على تربية األحداث وتأهيلهم ّ
**تلتفت في ّ
شبه االنحراف بوباء أو مرض ينتشر بين األفراد ويمكن مقاومته وايقافه بوسائل معينة مثل مجابهته بتربية
األحداث وتأهيلهم .

فعلي من أفراد المجتمع ومؤسساته مع
تتنبأ بها في ّ
. ٧ما النتائج التّي يمكنك أن ّ
ظل وجود تعاون ّ
المجتمعية ؟
الشرطة
ّ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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أسر أكثر متانة واستق اررا في عالقاتها  ،دولة تزداد قوة
مجتمع أكثر استقرا را وأمانا  ،انخفاض عدد الجرائم َ ،

األمنية عند الناس  ،ارتقاء عام في الفكر
رد الضرر  ،ازدياد الوعي والثقافة
باستمرار بتعاون أفراد الشعب على ّ
ّ

المجتمعية .
وال ّنفس عند أفراد الشعب ،متانة في الروابط وأواصر األلفة
ّ

المجتمعية وأفراد المجتمع
فاعلية العالقة بين الشرطة
 .٣هات وسيلة يمكن لها أن تزيد من
ّ
ّ

نص .
ومؤسساته* غير ما ورد في اّل ّ
ّ

ِّ
لتشك َل نموذجا يحتَذى به .
اإليجابية لمواقف تعاون فيها الطرفان
أ.اإلعالن عن النتائج
ّ
وجامعية للتعريف بكيفية التعاون مع أفراد الشرطة المجتمعية.
مدرسية
ب.عقد دورات خاصة
ّ
ّ

ّ -٤علل ما يأتي :
اإلسالمية  .وزاري . 
ص بربطه بما جاء في الشريعة
ّ
أ .اختتام ال ّن ّ
عية فيه.
للّتدليل على رفعة الهدف واستقامته ،وبيان القيمة اّلتي يقوم عليها ال ّنص كامال ،واظهار صفة الشر ّ

رد الفعل # *.هااام#
ب .المبادرة في التحرك قد تكون أفضل من الّتصرف حسب مبدأ ّ
رد الفعل يحمل في طياته االنسياق وراء فعل ليس للمرء خيار فيه سوى سمة الدفاع واالستجابة لظروف
ألن ّ
هو ال يخطط لها  ،أما المبادرة فتحمل عددا من الخيارات والتوقعات والقوة في تحديد الزمن والموقع وصنع
األفضلية لصاحبها .
الظروف المناسبة في كثير من األحيان  ،وتعطي بذلك
ّ

المجتمعية مهارة التفاوض في ح ّل المنازعات .
ج .وجوب إكساب رجل الشرطة
ّ
حل المنازعات في وقتها حيث ال ِّ
تمكنه الظروف في بعض
ألن هذه المهارة الزمة في عمله  ،فهو يحتاجها في ّ
بفض نزاع أو شجار أو
األحيان إلى العودة إلى موقع عمله أو البحث عن استشارة  ،ويكون من الضروري قيامه ّ
الدبلوماسية في عمله .
التباس باستخدام مهارات التفاوض و
ّ

رفية *.
المؤسسات والمراكز
المجتمعية على إكساب من يدخلون
د .تعمل الشرطة
اإلصالحية مهارات ِح ّ
ّ
ّ
ّ
.١ل ّلتقليل من نسب البطالة والفراغ ا ّللذين يشكالن دافعا من دوافع الجريمة،وذلك بتوفير سبيل عيش كريم لهم
اإلصالحية .
مدة إقامتهم في المراكز
بعد انتهاء ّ
ّ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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.٧لقطع الطريق عليهم بانتهاج سبل االنحراف التي قد يستسهلونها لكسب عيشهم والحصول على مصادر
تضمن قوتهم  ،وبهذا يتم القضاء على دوافع االنحراف والجريمة والتخفيف من نسبتهما.

كل من :
. ٥بعد تعرفك فلسفة الشرطة
تتنبأ بمستقبل ّ
المجتمعية حاول أن ّ
ّ
المجتمعية .
أ  .المنطقة التي يحسن أفرادها التعامل مع رجال الشرطة
ّ
المجتمعي واالستقرار  ،انخفاض أعداد الجريمة  ،ارتفاع مستوى الثقافة والوعي
المزيد من األمن واألمان
ّ
السلبية واالنحراف والبطالة ،اكتساب المواطن الجرأة والمسؤولية
األمني في الدولة  ،انخفاض سيطرة التوجهات
ّ
في القيام بدوره األمني وممارسته بصورته الصحيحة والمناسبة .....

ب  .عالقات الجيران وعالقات أفراد األسرة الواحدة .
الحب
أسرية قوية وقائمة على
أتوقع أن تكون أكثر متانة وأخوة  ،ويسودها الطمأنينة والتفاهم  ،مع روابط
ّ
ّ
ّ

والحوار والّتفاهم والمسؤولية تجاه أفرادها وتجاه المجتمع ...

العلمية ،في ضوء معرفتك
األدبية والمقالة
 .٦درست في صفوف سابقة أنواع الفنون األدبية ومنها المقالة
ّ
ّ
الفرق بين ال ّنوعين أجب عن األسئلة اآلتية :
المجتمعية ) ؟  وزاري .
أ  .ما نوع مقالة ( الشرطة
ّ

اجتماعية .
أدبية
ّ
مقالة ّ

ص.
السمات
ّ
األسلوبية لل ّن ّ
ب استخلص ّ
.١التنظيم والتدرج في عرض األفكار الرئيسة والجزئية في ال ّنص .
.٧استخدام اللغة والمصطلحات المناسبة لمثل هذه المقالة األدبية ونوعيتها.
الدالة لترسيخ عملية الفهم .
.٣استخدام الصور البيانية ّ
اإلسالمية .
.٤ربط مضمون ال ّنص بالشريعة
ّ

ِّ
السمات التي استخلصتها .
نص تمثل شاهدا على ّ
ج  .عين ثالثة مواضع في اّل ّ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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بيانية شكلت في مضمونها مخط طا تنظيميا يوضح الفقرة،ثم
السمة األولى :عرض ال ّنص مقدمة مفصلة بصور ّ
ّ
ونوعية
انتقل للتّعريف بسبب إيجاد هذا الجهاز  ،ثم عرف بالفلسفة التي يقوم عليها  ،ثم عرض آلية العمل
ّ

تنوع اإلجراءات المستخدمة وهي
اإلجراءات المستخدمة  ،ثم استعرض في فقرة الحقة لها الفوائد التي نجنيها من ّ

يدلل على تنظيم واضح لألفكار
فقرة تفصيلية للفقرة السابقة  ،ثم اختتم بربط النص بالشريعة اإلسالمية .وهذا ّ
وعرضها .

يدل على ذلك ،ابتداء من العنوان إلى استخدام المفاهيم األمنية الخاصة
برمتها ما ّ
ّ
السمة الثانية :وفي المقالة ُ

األمنية ومراكز اإلصالح ....
مثل الثقافة
ّ

البيانية الكثيرة الواردة في النص .
السمة الثالثة :ويمكن للطالب مراجعة السؤال األول ليرى مثاال على الصور
ّ
ّ
تحققت في الفقرة األخيرة من النص .
الرابعة :وقد ّ
ّ
السمة ّ

أن البطالة والفراغ ِّ
يشكالن دافعا من دوافع الجريمة ؟
 .٢هل تّتفق مع ما جاء في
النص من ّ
ّ
بأدلة من الحياة إن أمكن .
اشرح إجابتك وادعمها ّ

أوافق على ما جاء فيه من أن البطالة والفراغ قد يكونان أحد دوافع الجريمة  ،وأن الحاجة الشديدة قد تدفع
اإلنسان إلى ٍ
فعل غير قانوني ليضمن القوت والبقاء  ،ومن جانب آخر قد ال يكون من المقبول مطلقا أن ِّ
تشك َل
الحاجة عذرا للقيام بعمل غير مشروع ،والبحث عن أي عمل شريف مهما كان نوعه ومستواه في التقبل
أفضل بكثير من االنتظار والفراغ الذي قد يسوق إلى الجريمة.
االجتماعي ،سيكون
َ

األمني ومشاعر االنتماء،من غير ماورد في
الحس
كيفية بناء
.٨اقترح حلوال تمثِّل قناعتك في ّ
ّ
ّ
ص.
الن ّ
لكل مبدع ومنتج ومتميز .
الدولة ّ
أ .اعتماد أسلوب التعزيز من قبل المسؤولين في ّ
ب .االهتمام بالنشء منذ نعومة أظفارهم
كل فضيلة من شأنها أن تنمي
وتربيتهم على ّ
األمني واالنتماء .
الحس
ّ
ّ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~

المنظم في مهارات االتصال

المعلمة  :منى الدباغ

38

المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

لغوية :
قضايا ّ

المعلمة  :منى الدباغ

مفسرا سبب استخدامها
 . ١عد إلى
النص واستخرج ثال ثا من عالمات الترقيم المختلفة ِّ
ّ

في المواضع التي جاءت فيها .
الفاصلة :استخدمت عند انتهاء الجملة وعدم تمام المعنى .الفاصلة المنقوطة :استخدمت قبل ا ّلتفصيل والتعداد
النقطة :استخدمت عند انتهاء المعنى وابتداء فكرة جديدة .الفراغ  :في بداية كل فقرة للداللة على فقرة جديدة .
كل كلمتين في ما يأتي  { :محذوف من الوزارة } 
الداللة
ِّ .٧
اللغوية بين ّ
وضح الفرق في ّ
ّ
 -خفير بمعنى شرطي ومراقب أمني .

 -غفير بمعنى كثرة في العدد .

َ -ج ّل  :ارتفع وسما .

ُ -ج ّل ّ :كله أو معظم الشيء .

نص معين.
 االستماع  :اإلصغاء والتركيز وهو درجة أعلى من السماع ،ويكون مخصوصا لحديث أو ّ السماع  :يكون لمدخالت متعددة وأشياء غير معينة وأصوات تصل إلى األذن بشكل غير مقصود وليسبالضرورة أن يستدعي التركيز فيه .

مما يأتي   :مهم 
األول واّلثاني في ّ
. ٣اضبط الحرفين ّ
كل كلمة ّ
الشرطي ) و ( دعامات ) و ( حرفية ) .
(
ّ

فية .
ال ُ
طي ِ /د َعامات ِ /ح ْر ّ
ش َر ّ

مما يأتي :
ُ .٤
صغ اسم الفاعل واسم المفعول ّ
ٍ
مول  /مولى (له)
 -إيالء :

 ارتقاء  :مرتَ ٍق ُ /م ْرتَقَى (عليه)

كل منها خطّ في الجمل اآلتية  { :محذوف من الوزارة } 
 .٥أعرب المفردات اّلتي تحت ّ
المجتمعية خطة طويلة المدى .
أ .واستنادا إلى ذلك فالشرطة
ّ
مصدر نائب عن فعله منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .
ب  .باشر أول أقسامه عمله فعليًّا في مدينة ( أبو نصير ) السكنية .
نائب عن المفعول المطلق منصوب ،وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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ج .وال يفوتها إيالء الرعاية واالهتمام بمن يدخلون المؤسسات العقابية بإكسابهم مهارات حرفية .
مفعول به للمصدر ((إكساب)) منصوب وعالمة نصبه تنوين الكسر ألّنه جمع مؤنث سالم .
بين نوع الحروف وفائدتها في ما تحته خط في الجمل اآلتية :
ّ .٦
المجتمعية من خفض معدالت الجريمة.
أ .تسهم في تحقيق أهداف الشرطة
ّ
من :حرف جر يفيد بيان الجنس.

في :حرف جر يفيد الظرفية المجازية.

األمنية لتحصين المجتمع من مخاطر الجهل.
ب .يزداد مستوى الوعي االجتماعي والثقافة
ّ
الواو :حرف عطف يفيد الجمع والمشاركة.

من :حرف جر يفيد السببية والتعليل.

ج  .االنتقال بالعمل الشرطي من موقع ردة الفعل إلى موقع األخذ بـــزمام المبادرة .
من  :ابتداء الغاية المكانية

إلى  :انتهاء الغاية المكانية

بــ :اإللصاق.

عما يأتي :
 . ٢أجب ّ
سم نوع الجمع في ما يأتي وهات مفرده:
أّ .
 أواصر  :جمع تكسير( جمع كثرة )  :ومفرده  :آصرة ( .صيغة منتهى الجموع )مؤنث سالم  :ومفرده تشريع .
 تشريعات  :جمع ّ -مقيمين  :جمع مذكر سالم :ومفرده مقيم .

صنف الجموع اآلتية حسب القلّة والكثرة :
بّ .
أجهزة  :جمع قلة  .أهداف جمع قلة  .حلول  :جمع كثرة .
أجنحة  :جمع قلة  .خاليا  :جمع كثرة  .أذهان  :جمع قلة .

ج  .اكتب الوزن الصرفي للجموع اآلتية  :مهم 
رواسي  :فواعل / .مشكالت  :مفعالت  /شر ِائح ِ :
فعائل  /منازل  :مفاعل  /إجراءات  :إفعاالت .

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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الصناعي من االسم المنسوب في المفردات التي تحتها خط :
ميز المصدر
ّ .٨
ّ
شرطية طويلة المدى .
اتيجية
أ  .الشرطة
ّ
المجتمعية استر ّ
ّ
اإلجابة على الّترتيب :اسم منسوب  /مصدر صناعي  /اسم منسوب .
المعلوماتية.
األمنية والتحديات وجرائم
ب  .الشراكة مع المجتمع مناسبة للوقوف في وجه التهديدات
ّ
ّ
اسم منسوب

///

مصدر صناعي.

السبب:
حدد الجملة اّلتي تتضمن أحد األخطاء الشائعة،
ِّ
ّ .٩
وصوبه معلِّال ّ
سوية .
أ  .تعمل الشرطة
المجتمعية وأفراد المجتمع ّ
ّ
ب  .الشرطة المجتمعية وأفراد المجتمع يعمالن معا .
سوية ) ومعناها من االستواء والسواسية
الجملة األولى تتضمن أحد األخطاء الشائعة  ،وهو استخدام كلمة ( ّ
وال تفيد معنى االجتماع في عمل معين ،في حين أن المقصود من الجملة بيان حال الشرطة المجتمعية وأفراد
المجتمع حيث يعمالن معا وهذا ما يتّضح في الجملة الثانية .
لكل منها  { :محذوف من
لتتعرف معاني المفردات اآلتية مع عنايتك بضبط حروف الجذر ّ
 . ١١استعن بالمعجم ّ
البطولة.
الوزارة } 
البطالة ُ
ال ِبطالة َ
طل ،ومعناها التّ َعطل عن العمل.
 ال ِبطالة :من َب َ البطالة :من ِطل :وتعني التعطل عن العمل.
بطل ومعناها الهزل والبعد عن
الجدية .وقد تكون من َب َ
ّ
َ
البطولة :من بطُ َل ،ومعناها الشجاعة واالستبسال.
ُ -

****** الحمد لل حمدا كثيرا طيبا مباركا *******
****انتهت هذه الوحدة **** منى الدباغ ****
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أوراق عمل تتضمن تحليل النص والحل النموذجي ألسئلة الكتاب وأسئلة الوزارة لهذه الوحدة
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غريب على الخليج

سبحان هللا وبحمده  ..سبحان هللا العظيم

إضاءة (  :احفظ عشرة أسطر متتالية من القصيدة ) 

السياب في بلدة ( جيكور ) قرب البصرة في العراق عام  ١٩٧٦م.
*ولد الشاعر بدر شاكر ّ
ثم ذهب إلى بغداد و  .٧التحق بدار المعلمين العالية.
 .١أنهى تعليمه المدرسي فيهاّ ،
 .٣درس األدب اإلنجليزي ،و  .٤اطّلع على الثقافة األجنبية ،فأغنى ِ
تجربته الشعرية وثقافته األدبية.
س*  :ما السبب الرئيس في إغناء تجربة السياب الشعرية وثقافته األدبية ؟
 -اطّالعه على الثقافة األجنبية.

 -دراسته لألدب اإلنجليزي

يعده بعض النقّاد الرائد الحقيقي للشعر الحديث مع الشاعرة نازك المالئكة .
ّ 
 يمتاز شعره ب { :حفظ } مهم جدا  :وزاري .

 .١االتكاء على األسطورة ( استخدام األسطورة في شعره ).
 .٧عمق الصورة الشعرية.

 .٣صدق االنتماء للوطن واألمة العربية.

السياب عام  ١٩٦٤م.
توفي ّ
 مجموعاته الشعرية ودواوينه  { :حفظ  ٤مع التركيز على المجموعة األولى } :
 .١أنشودة المطر ،وهو الديوان الذي أخذت منه القصيدة ( غريب على الخليج ) .وزاري .

 .٧أزهار ذابلة.

 .٣أساطير.

 .٤المعبد الغريق.

 .٥إقبال.

 .٦شناشيل ابنة الجلبي.

 #س* اذكر أهم ما اشتملت عليه القصيدة ؟
السياب اشتملت القصيدة على كثير من صور تلك المعاناة
القصيدة من عيون ( أهم وأبرز ) قصائد ّ
فضال عن الروح الوطنية العالية.
 مناسبة القصيدة  /:أو الظروف التي جع َل ِت الشاعر يبدع قصيدته :وزاري .حفظ  /مهم جدا

 )١كتبها عندما كان يرقد في أحد مستشفيات الكويت ،و  )٧كان وقتها يمر بضائقة شديدة
عما يعانيه الوطن العربي آنذاك.
الوطأة ،إذ كان يعاني الفقر والضياع )٣ ،فضال ّ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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 السمات الفنية للقصيدة  ( :احفظ  ٣سمات ) :
. ١اإلكثار من الصور الشعرية والفنية ( صوتية وحركية ولونية).
 الصوتية:مثل :الريح تلهث /من الضجيج  - .الحركية :جلس الغريب ،يسرح البصرذل
 اللونية :والليل أطبق ،صفراء من ّ.٧تشخيص الجمادات ( إعطاء الجمادات صفات إنسانية )  :مثل  - :الريح تصرخ بي :عراق
.٣استخدام األسطورة والحكايات الشعبية التراثية والرموز  مهم مثل:
 أسطورة اكتظاظ غابات النخيل باألشباح ليال (مع غروب الشمس)  - .قصة ( عروة بن حزام وعفراء ).الرموز مثل  - :الغريب  :الشاعر نفسه  //الظالم  :التسلط والقهر ...
 .٤استخدام األسلوب اإلنشائي ،نحو:
يا أنتما  /أيخون إنسان بالده ؟  /يا ِ
أنت ،يا قطرات  /واحسرتاه ،متى أنام ؟
 .٥استخدام بعض المحسنات البديعية ،كالطباق  مهم  ، مثل ( :تطوى  /تنشر ) ( ،استزيد  /أنقص )،
( ال يبين  /يبين ) ( ،شك  /يقين ).
.٦استخدام لغة قوية موحية مكثفة وألفاظ جزلة.
 ملحوظة  :القصيدة من الشعر الحر ( شعر التفعيلة ) ،وقد بدأت حركة الشعر الحر ( الحديث ) سنة
 ١٩٤٢م ،في العراق ،ومنه زحفَت هذه الحركة ،وامتدت حتى َغمرت الوطن العربي.
سمي بذلك ألنه تحرر من القافية ،وهذا رأي خاطئ
 يعتقد الكثير أن شعر الشعر الحر ( شعر التفعيلة ) ّ

سمي بذلك ألنه .١ :تحرر من نظام البيت الشعري ،و  .٧التزم نظام التفعيلة،
والصواب أنه ّ
 .٣تؤخذ تفعيالته من البحور الصافية .وزاري  .حفظ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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**************** انتبه لضبط الكلمات المخطوط تحتها في النص ****************

غريب على الخليج
ِ
األصيل
كالجثَ ِام ،على
تله ُ
بالهجيرةُ ،
الر ُ
ث َ
يح َ
المقطع األول ّ :
ِ
للرحيل
وعلى ال ُقلوِع تظل تُطوى أو تَُنشر
الخليج بهن ُمكتدحون جوابو ِب ِ
حار
زحم
َ
حاف ِنص ِ
من ُك ِّل ٍ
ف عاري
ْ
ِ
الرمال ،على الخلي ِج
وعلى
المحي َر في الخلي ِج
سر ُح
جلس
الغريبُ ،ي ِّ
ُ
َ
َ
البصر ُ

ِ
صع ُد من نشي ِج
وي ُهد
الضياء بما يُ ِّ
أعمدةَ
َ
َ

أعلى من الع ّب ِ ِ
غوهُ ومن الضجي ِج
اب َي ْهد ُر ر ُ
ُ
صوت تَفجر في قَرارِة َن ْف ِس َي الث ْكلَىِ :عراق،

يصعد ،كالس ِ
كالدموع إلى العيون
كالم ِّد
حابة ّ ،
ُ
َ
ص ُر ُخ بي :عراق،
الريح تَ ْ
ّ
اق ،ليس سوى
اق ،عر ُ
الموج ُي ْع ِو ُل بي :عر ُ
و ُ
ِعراق!
تكون
أنت ْأب َع ُد ما
أوسعُ ما
ْ
يكون و َ
ُ
َ
الب ْح ُر َ
البحر ُدوَن َك يا ِعراق
و ُ
ِ
اق...
**** المقطع الثاني :
سمعتُ َ
ـك يا ِعر ُ
مرر ُ
باألمس َ
بالم ْقهى ْ
حين ْ
ت َ
ُسطُوان ْة
َ
وكنت َد ْوَرةَ أ ْ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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ِ
األفالك من ُع ُمري تُـ َك ِّـور لِي زما َنه
هي َد ْوُرة
الز ِ
ظ ِ
تكن َف َق َد ْت مكانه
لح َ
تين من ّ
مان ،وا ْن ْ
في ْ
وجه أُمي في الظ ِ
الم
هي ُ ّ
وصوتُها يتزل َق ِ
ان مع الرؤى حتى أنام،
ادلَهم مع الغُروب
وهي النخي ُل
ُ
أخاف منه إذا ّ
باألشباح تخطَف كل ٍ
وب
فاكتظ
ِ
طفل ال َي ُؤ ُ
الد ُروب،
من ّ
ش عن ِحزِام
لية العجوز وما تَُو ْ
ش ِو ُ
وهي الم ّف ُ
اء ) الجميل ْة
وكيف ّ
شق ال َق ْب َر عنه أمام ( عفر َ
تازها  ...إال جديل ْة.
فاح َ
ْ
************************************************
 #المقطع الثالث:

اق روحي أو حب ْبــتــ ِـك ِ
ُ ِ ِ
أنت فيه؛
أحببت فيك عر َ ُ
ََ ُ

ِ
المساء
اح ُروحي أنتُماَ ،وأَتَى
ص َب َ
ْ
يا أنتُما ،م ْ
قَ ،ف ْلتُ ِشعا في ُد َجاهُ فال أتيه
أطب َ
والّلي ُل َ

ئت في الب ِلد ال َغ ِ ِ
لو ِج ِ
قاء !
َ
ريب إلي ما َك ُم َل الّل ْ
بك و ِ
الم ْلت َقى ِ
قاء !
العر ُ
اق على َيدي  ...هو اللِّ ْ
ُ

ِ
هاء
َ
شوق َي ُخض دمي إليهَ ،كأن ُكل دمي اشت ْ
ُجوع إليه َ ..ك ُجوِع ُك ِّل ِ
دم الغري ِ
اء
الهو ْ
ق إلى َ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~

المنظم في مهارات االتصال
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ظ ِ
الم إلى ِ
الج ِ
الد ْة !
ش َأ
ــرَب من ال ّ
نين إذا ا ْ
الو َ
ُ
شوق َ
ِ
كيف ي ِ
نون !
خون
إ ّني
الخائ ْ
مك ُن ْ
أن َي َ
ب َ ُ
ألعج ُ
َ
بالدهُ ؟
ون إنسان َ
أ ََي ُخ ُ
يف ي ِ
ون ؟
أن َي ُك ْ
مك ُن ْ
خان َمع َنى أ ْ
ْ
َن َي ُك َ
إن َ
ون ،فَ َك َ ُ

شمس أجم ُل في ِب ِ
الم
الدي ِم ْن ِسواها ،وال ّ
ال ّ ُ
ظ ْ
َ

ض ُن ِ
َجم ُل فَهو ي ْحتَ ِ
العراق
المُ ،ه َ
ناك ،أ ْ
َُ َ
َحتى الظّ ُ
**************************** **********************

أنام
المقطع الرابع  :و َ
اح ْ
سَرتاهُ َ ،متَى ْ
الوس ِ
ِ
ادة
فَأُحس أن على ِ َ
طال ِف ِ
اق؟
يفي َ
يه ِع ْط ُــر َك يا ِعر ُ
من َل ِيل َك الص ِّ
ِ
ريب ْة
َ
الم ُد ِن ال َغ َ
المتَ َه ِّي َبات ُخ َ
طاي و ُ
بين القُـرى ُ
الح ِبيبةْ،
ربتَ َ
َغن ُ
ـك َ
ـيت تُ َ
ش َع َث ،في الد ِ
روب
بُ ،م ْت ِر َب القَ َد َمين أَ ْ
تأ ْ
ما ِزْل ُ
َض ِر ُ
تحت الش ِ
األج َن ِبيةْ،
َ
موس ْ
متَ َخ ِ
ق األَ ْط ِ
سطُ بالس َؤ ِال َيدا َن ِدي ْة
اف َ
مار ،أ َْب ُ
ُ
ش َح ٍاذ َغ ِ
ريب
وحمىُ :ذ ِّل َ
اء من ُذ ٍّل ُ
ص ْفَر َ
َ
الع ِ
يون األجنبية،
َ
بين ُ
قار و ِ
بين ِ
انت ٍ
احت ٍ
هار و ْاز ِوَر ٍار ..أو " َخ ِطي ْة"
َ
أهون ِمن " َخ ِطية "
الموت
و ُ
ُ
شفَا ِ ِ
األج َنبي ْة
من َذلِ َك اإل ْ
الع ُ
يون ْ
ق تَ ْعصُرهُ ُ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~

المنظم في مهارات االتصال
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ات م ٍ
اء َ ...م ْع َدني ْة !
قَ َ
طر ُ َ
ط ِفئ ،يا ِ
ود
أنت ،يا قَ َ
ات ،يا َد ُم ،ياُ ...نقُ ُ
طر ُ
َف ْلتَ ْن َ ْ
يح ،يا إبرا تَ ِخيطُ لِي ِّ
أعود
اعَ ،متَى
ُ
الشر َ
يا ِر ُ
ِ
ود ؟
أع ُ
إلى العراقِ؟ َمتَى ُ
رود
األمو ِ
اج َرن َح ُهن ِم ْج َداف َي ُ
يا لَ ْم َع َة ْ
الخليج ،ويا َكو ِ
نقود!
اك َب ُه ال َكبيرةَ ،يا ُ
ِبي َ َ

*********************************
المقطع الخامس:

اضي ر ِ
فائ َن ال تُقَ ِ
ليت الس ِ
اكبيها عن ِس ِ
فار
َ
َ
ق ال َع ِ
ريض بال ِب ِ
األرض كاألُفُـ ِ
حار !
ليت أن
َ
أو َ
ـزيد،
َعد ُكن وأستَ ُ
ب يا نقُ ُ
ما ِز ُ
لت ْ
ود ،أ ُ
سُ
أح ُ
ودِ ،ب ُكن من م َد ِد ِ
ما ز ُ ِ
اغترابي
ص ،يا ُنقُ ُ
لت أُنق ُ
ُ
ِ ِ
ِ ِ
وبا ِبي
ما زلت أُوِق ُد بالتماعت ُكن ناف َذتي َ

ود
في ِّ
الض ّف ِة األُخرى ُه َ
ِّثيني يا نُقُ ُ
ناك فحد َ
َعود؟
َع ُ
ود؟ متَى أ ُ
متَى أ ُ
عيد
بل موتي َذلِ َك
ف قَ َ
أَتُراهُ يأ ِْز ُ
اليوم الس ُ
ُ

السماء من الس ِ
حاب
اك الص ِ
يق في َذ َ
سأ ُِف ُ
باح ،وفي ّ
َ

ِكسر وفي النسم ِ
ور ِ
بعطُ ِ
آب
ات َبرد ُم ْ
ش َبع ُ
َ
ََ
ؤباء ب ْقيا من نُعاسي ِ
وأ ُِزيح بالثُ ِ
كالحجا ِب
َُ
َ ُ
َ

ِ
الح ِ
ين:
وما َي ِب ْ
رير َي ِشف عما ال َي ِب ُ
م َن َ
ين َ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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ين
سى َو َ
ش ٍّك في َي ِق ْ
سيت َو ِك ْد ُ
عما َن ُ
ت ال أَْن َ
ِ
بس من ِثيابي
ُ
َمد َيدي أل ْل َ
ويض ُ
يء لي وأنا أ ُ

ِ ِ
فسي من َجو ِ
اب
َبح ُ
ما ُك ْن ُ
تأ َ
ث َعنه في َعتَمات َن َ
لِم يمألُ الفَرح َ ِ ِ
اب نفسي كالض ِ
باب ؟
الخفي ش َع َ
َُ
َ َ
السرور علي َي ْف َجأ ُِني أَعود!
ق
اليوم واندفَ َ
ُ
َ

*************************************************
المقطع السادس :

واحسرتَاه ف َل ْن أَعود إلى ِ
العرا ِ
ق!
ُ
َ َ َ ُ
ود
ْ
وهل َي ُع ُ
ود
ود؟
َ
وكيف تُد َخ ُر النُقُ ُ
كان تُ ْع ِوُزهُ النُقُ ُ
َمن َ
َنت تُ ِ
ود
ـق ما َي ُج ُ
نف ُ
أنت تَأْ ُك ُل إ ْذ تَ ُجوعُ ؟ وأ َ
و َ
به ِ
ِ
الكرام ،على الط ِ
عام ؟
ُ
لِتَْب ِـك َـين على العـرا ِ
ق

يك ِسوى الد ُموع
فما َل َد َ
ِ
ِ
للرياح وللُ ُقلوع!
دون َجدوى،
وسوى
ِ
انتظارك َ
اللهم ارزقنا
فرحة النجاح ..
أنت حسبنا ونعم
الوكيل ..

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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ِ
ث َِ
األصيل
كالجثَ ِام ،على
تله ُ
يرِةُ ،
الر ُ
يح َ
المقطع األول (ّ : )٤-١
بالهج َ
ِ
للرحيل
وعلى القُـلُوِع تظل تُطوى أو تُـ َنشر
َزحم الخليج بهن م ِ
كتد ُحون جوابو ِب ِ
حار
َ
ُ
ََ
حاف ِنص ِ
من ُكـ ِّل ٍ
ف عاري
ْ

حر أو عطش (في السياق :الريح متعبة).
√ معاني المفردات  - :تلهثَ ( :لهث ) :يخرج لسانه من ّ
حر .وزاري  - .ال ُجثام(:جثَم):الكابوس،أو األحالم المزعجة 
 الهجيرة(:هجر) :نصف النهار عند اشتداد ال ِّ
ُصل وأصائل .
 األصيل( :أصل) :وقت الغروب حين تصفر الشمس لمغرِبها ،جمعها :آصال  ،و أ ُ القُـلُوع(:قلَع) :شراع السفينة ،مفردهاِ :ق ْلع .وزاري .مفردها تطوى (:طوي) :تلف على بعضها .داللة الرسو وعدم السفر.السفر والرحيل).
تبسط وتفتح ( داللة ّ
 -تنشر(:نشر)ّ :

 -زحم( :زحم) :زاحم أو امتأل .

 مكتدحون ( :كدح) :يكسبون قوتهم بتعب ومشقة ،اسم فاعل من اكتدح.بحارة الذين يقطعون ال ِبحار سعيا لرزقهم( ،صيغة مبالغة).
جوابو (:جوب) :ال ّ
 ّ ٍحاف(:حفي) :الماشي ال يلبس حذاءه ،جمعهاُ :حفاة
√ الشرح :
الشاعر غريب وبعيد عن وطنه العراق ،متعب مجهد ،يحاول العودة والرجوع إلى وطنه ويتحدث في هذا
ويصورهم حفاة أنصاف عراة
الجزء عن مشهد البحارة الذين ازدحم بهم الخليج يبحرون فيه بحثا عن رزقهم،
ّ
الحر
تدليال على ّ
شدة معاناتهم كالشاعر تماما  ،ثم يزيد المشهد بؤسا تلك الريح التي تلفح وجوه الناس في ّ

الشديد  ،والتي تجثم على صدورهم كالكابوس ،وتلك األشرعة التي بعضها يطوى وبعضها ينشر تدليال على حركة
السفن القادمة والذاهبة فيقول  :هل ستفتح األشرعة فتتحرك السفن ؟ أم أنها ستطوى فال تتحرك السفن ؟
√ الصور الفنية :
شدتها وحركتها السريعة .وزاري .
حي متعب يلهث .دليال على ّ
 (الريح تلهث بالهجيرة ) :شبه الريح بكائن ّ ( كالجثام على األصيل ):شبه الريح بكابوس و شبه األصيل بإنسان والكابوس فوق صدره.قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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بين ماتوحي به العبارة اآلتية :أو ما داللة
يميز ال ّ
الم ّكثفةّ ،
س*  :لعل أهم ما ّ
شعر ّ
الحر اعتماده اللغة الموحية ُ
العبارة اآلتية  :وزاري ( .من كل حاف نصف عاري):
 داللة على الفقر أو الجوع أو التشرد أو المعاناة. العاطفة :عاطفة الحزن واليأس من العودة إلى وطنه.
ش ّك .
شر " تفيد ال ّ
 #ملحوظة  :#حرف العطف ( أو ) في قوله" :تطوى أو تن ّ
 -يعود الضمير في ( به ّن ) إلى القلوع .وزاري .

ولنا أوطان تنزف ألما
 ..ال يحررها إال جيل
أخذ العلم سالحا ..
وسنة رسوله درعا ..

 #األسطر  ٨-٥من المقطع األول :

ِ
الرمال ،على الخلي ِج
وعلى

فكن كذلك ..

المحيَر في الخلي ِج
سر ُح
جلس
الغريبُ ،ي ِّ
ُ
َ
َ
البصر ُ
ِ
صع ُـد من نشي ِج
وَي ُهد
الضياء بما ُي ِّ
أعمدةَ
َ

العب ِ
الضجيج
اب َي ْه ِد ُر َر ْغ ُوهُ ومن
ِ
أعلى من ُ
صوت تَفجر في قَرارِة َن ْف ِس َي الث ْك َلىِ :عراق،

يصعد ،كالس ِ
كالدموع إلى العيون
كالم ِّد
حابة ّ ،
ُ
َ
كل مكان.
يسرح( :سرح) :يطلق بصره دون قيد وفي ّ
√ معاني المفردات ّ - :
يصعدِ (:
صعد) :يرتفع ِبمشقّة من الصدر .
ِّ -

محير( :حور) :المتردد ،المصاب بالحيرة.
 ال ّ -النشيج( :نشج)  :تردد البكاء في الصدر من غير انتحاب

عب /عبب) :ارتفاع الماء واصطخابه .وزاري /.ضبطها ِ -
يهدر ( :هدر) تردد الصوت العالي.
 ال ُع ّبابّ ( :مد( :مدد ) :ارتفاع ماء البحر على الشاطئ.
 قرارة ( :قـ ّر /قرر ) :أعماق النفس . ال ّ الث ْكلى ( :ثَ ِك َل) :المرأة التي فَقَدت ولدها (.المقصود الحزينة) وزاري /.معناها√ الشرح  :يبدو على الغريب ( الشاعر نفسه ) اليأس والحيرة واالضطراب النفسي ،بعد أن فشل بالعودة إلى
قويا أعلى من أمواج ماء البحر ،وأعلى صوتا من هديره ،يخرج صوت
وطنه ،يخرج صوت بكائه مخنوقا ًّ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~

المنظم في مهارات االتصال
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( صوت الحنين إلى العراق ) قوي يتفجر في أعماق نفسه بحزن شديد ،كحزن األم التي فقدت ابنها ،صوت
المد و السحابة الداكنة و الدموع.
تنس وطنك ،صوت شبهه الشاعر بـِّ :
ينادي بالشاعر ذاته :عراق ،ال َ
√ الصور الفنية :
يصعد من نشيج ):
( ّيهد أعمدة الضياء بما ّ
شبه الضياء (وهو أمل العودة ) بأعمدة عالية  ،وقد تدمرت بفعل صوت بكائه المخنوق داللة الحزن واليأس.
شبه صوته بماء يتفجر ويتدفق وقد عاله الرغوة .داللة على الشدة والقوة .
 ( يهدر رغوه )ّ :تفجر في قرارة نفسي الثكلى ):
 ( صوت ّشبه كلمة ( عراق ) بقنبلة تفجرت في أعماق نفسه التي شبهها باألم الفاقدة ابنها .داللة على شدة الحزن
 ( كالمد يصعد كالسحابة ،كالدموع إلى العيون ):شبه صوته ( عراق ) بالمد قوة وكالسحابة تظلّله والدموع في الحزن واألسى.
ّ
 الدالالت :
 ( البحر ولخليج ) :الصعوبات والمشاق التي تالقي الشاعر. ( -الغريب ) :الشاعر نفسه.

وزاري .

المحير ) :االضطراب.
 ( البصرّ

 ( -الثكلى ) :الحزن الشديد لِ َف ْق ِد االبن.

 ( -الهجيرة ) :التعب الشديد.

تفجر)  :صوت الحنين إلى العراق  وزاري .
 (صوت ّ #األسطر  ١٥-١١من المقطع األول :

ص ُر ُخ بي :عراق،
الريح تَ ْ
ّ
اق ،ليس سوى
اق ،عر ُ
الموج ُي ْع ِو ُل بي :عر ُ
و ُ
ِعراق!
تكون
أنت ْأب َع ُد ما
أوسعُ ما
ْ
يكون و َ
ُ
َ
الب ْح ُر َ
البحر ُدوَن َك يا ِعراق
و ُ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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√ معاني المفردات ُ - :ي ْع ِو ُل ( عول )  :يرتفع الصوت بالبكاء
√ الشرح  :في تلك الحالة الشعورية البائسة ،تأتي الريح تصرخ بالشاعر ُ :عد إلى العراق ،وكذلك الموج يصيح
ٍ
متناه ،وبدا العراق بعيدا ًّ
جدا ال أمل
في وجهه ال تترك العراق ،لكنه أبحر في النهاية فبدا البحر واسعا جدا غير
في العودة إليه وقد فصل البحر بين الشاعر وبين وطنه .فالبعد معنوي وليس ماديا ،الستحالة العودة إلى الوطن
ويأسه من العودة.
√ الصور الفنية :
 الريح تصرخ بي :عراق ،وزاري .يعول بي :عراق ،عراق
والموج
ُ
شاعر يطلب منه عدم ترك وطنه العراق.
شبه الريح والموج ّ
كال منهما بإنسان يصرخ في وجه ال ّ

 #س :١كيف تفسر تكرار كلمة عراق في المقطع؟ وزاري  /.مهم  /حفظ
تكرار كلمة عراق يدل على مدى سيطرة فكرة االغتراب على الشاعر ،وما يترتب على ذلك من شعور بالغربة،
مرفقة بأحاسيس الحنين والوجد واأللم والتم ّني.
** ملحوظة  :ن ّكر الشاعر لفظ ( عراق ) ألن العراق في نفس الغريب لم يعد بحاجة إلى التعريف فهو ممتد في
أعماق نفسه .

 العاطفة  - :الحزن و اليأس وفقدان األمل من العودة إلى الوطن
 -الشوق والحنين إلى الوطن
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ِ
اق...
المقطع الثاني :
سمعتُ َ
ـك يا ِعر ُ
مرر ُ
باألمس َ
بالم ْقهى ْ
حين ْ
ت َ
ُسطُوان ْة
َ
وكنت َد ْوَرةَ أ ْ
ِ
األفالك من ُع ُمري تُـ َك ِّـور لِي زما َنه
هي َد ْوُرة
الز ِ
ظ ِ
تكن فَقَ َد ْت مكانه
لح َ
تين من ّ
مان ،وا ْن ْ
في ْ
وجه أُمي في الظ ِ
الم
هي ُ ّ
وصوتُها يتزل َق ِ
ان مع الرؤى حتى أنام،
اد َلهم مع ال ُغروب
وهي النخي ُل
ُ
أخاف منه إذا ّ
طف كل ٍ
وب
فاكتظ
ِ
باألشباح تخ َ
طفل ال َي ُؤ ُ
الد ُروب،
من ّ
ش عن ِحزِام
لية العجوز وما تَُو ْ
ش ِو ُ
وهي الم ّف ُ
اء ) الجميل ْة
وكيف ّ
شق القَ ْب َر عنه أمام ( عفر َ
تازها  ...إال جديل ْة.
فاح َ
ْ
األسطر ٤-١

ِ
اق...
سمعتُـ َك يا ِعر ُ
مرر ُ
باألمس َ
بالم ْقهى ْ
حين ْ
ت َ

ُسطُوان ْة
َ
وكنت َد ْوَرةَ أ ْ
ِ
األفالك من ُع ُمري تُـ َك ِّـوُر لِي زما َنه
هي َد ْوُرة
الز ِ
ظ ِ
تكن فَقَ َد ْت مكانه
لح َ
تين من ّ
مان ،وا ْن ْ
في ْ
تقدم فيه القهوة ونحوها من األشربة .
√ معاني المفردات  - :ال َمقهى ( :قَهو) :مكان عام ّ
 أسطوانة :القرص الذي تسجل فيه أصوات الموسيقى  ،جمعها :أساطين .السماوي ،مفردها :ال َفلَك ( .قصد تتابع أيامه )
 -األفالكَ ( :فلَك) :المدارات التي يسبح فيها النجم ّ
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تكورَ ( :كور) :تلف الشيء على شكل مستدير.
 ّ√ الدالالت :
 دورة أسطوانة :تدور األسطوانة الكالم المسجل فيها ،وكأن ذكريات الشاعر ثابتة وتعود ذاتها في ذهنه دونتجديد.
 دورة األفالك :العمر يمضي وال جديد في حياته.تكور لي زمانه :الزمن يدور في دائرة مغلقة ال جديد في الزمان.
 ّ لحظتين من الزمان :لحظة وجوده في العراق (ذكريات) ،ولحظة وجوده خارج العراق (غربته /واقعه الحالي). فقدت مكانه :هو خارج العراق.√ الشرح :
ِ
مر بأحد المقاهي فاستمع إلى أغنية
وهنا يلجأ الشاعر إلى الذكريات للهروب من واقعه المؤلِم .فيقول حين ّ
إن هذه األغنية تش ّكل عمري وحبي لوطني
ذكرته بالعراق ،فغاص في ذكرياته .كان يسمعها فيبتهج لذلك ،ويقول ّ

 ،فال شيء جديد في حياة الشاعر في غربته ،هذا الصوت يذ ّكره بأيام وجوده في الوطن ويذ ّكره أ ّنه خارج وطنه،
أن عليه العودة والرجوع.
وّ

√ الصور الفنية  ( - :سمعتُ َك يا ِعراق ) :شبه العراق بإنسان ينادي على الشاعر.
وتمر في ذهنه.
 ( كنت دورة أسطوانة ) :شبه ذكرياته في وطنه بدورة أسطوانة تتكرر دائماّ ،شبه حياته في وطنه ِبمسار األجرام السماوية تدور في ِ
مكانها كالكرة دون
 ( هي دورة األفالك من عمري )ّ :أن تغير مسارها.
األسطر  ١٧-٥في المقطع الثاني :

وجه أُمي في الظ ِ
الم
هي ُ ّ
وصوتُها يتزل َق ِ
ان مع الرؤى حتى أنام،
ادلَهم مع الغُروب
وهي النخي ُل
ُ
أخاف منه إذا ّ
ف كل ٍ
وب
فاكتظ
ِ
باألشباح تَ ْخطَ ُ
طفل ال َي ُؤ ُ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~

المنظم في مهارات االتصال

المعلمة  :منى الدباغ

55

المعلمة  :منى الدباغ

المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

الد ُروب،
من ّ
ِ
ام
لية العجوز وما تَُو ْ
ش ِو ُ
وهي الم ّف ُ
ش عن ح َز َ
اء ) الجميل ْة
وكيف ّ
شق ال َق ْب َر عنه أمام ( عفر َ
تازها  ...إال جديل ْة.
فاح َ
ْ
√ معاني المفردات :
 -الرؤى ( :رأي ) ما يراه النائم في نومه ،مفردها :رؤيا.

 يتزلّقان ( :زلق ) يتزينان ،يتنعمان.اسود.
اشتد الظالم و ّ
هم ( :د ْلهم ) ّ
 -ادلَ ّ

 -اكتظّ ( :كظّ :كظظ )  :امتأل.

 -األشباح ( :شبح ) ما بدا لك شخصه غير واضح.

 -ال يؤوب ( :أوب )  :ال يرجع.

 الدروب ( :درب ) :الطريق ،مفردها :الدرب. توشوش ( :وشوش )ِ :تهمس بكالم غير مفهوم.

ِ
الشعر عن قمل ونحوه .
بحث في
 الم ّفلية (:فلي) َ -احتازها(:حوز) :امتلكها.

 جديلة ( :جدل ) :خصلة الشعر /مجموعة الشعر.√ الدالالت :
 يتزلقان مع الرؤى :ينعم بالهدوء والطمأنينة.الرعب والخوف بسبب تلك األسطورة .
 النخيلّ :كل عاشقين لم تكتمل فرحتهما
 حزام وعفراء  :قصة عروة بن الحزام ومعشوقته عفراء ،كناية عن قصة ّتكتمل إال بالرجوع إلى ِ
وطنه.
تكتمل ،ففرحة الشاعر َلن
أن فرحتهما َلم
ْ
َ
بالسعادة واأللفة واالجتماع ،وكما ّ
√ الشرح :
أمه ( رمز االستقرار والطمأنينة ) حينما تحتضنه في
يكمل الشاعر سرد ذكرياته :ومنها ذكرياته مع ّ
الظالم ،فيسعد برؤية وجهها وسماع صوتها وهي تغني له وتحكي معه حتى ينام ،ويرى األحالم السعيدة .و
ذكرياته حينما كان يسمع خرافة وأسطورة مغيب الشمس وحلول الظالم ،فتكثر األشباح في غابات النخيل،
حل المساء.
كل طفل ال يعود إلى بيته إذا ّ
وتخطف ّ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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جدته العجوز وهي تفلّي شعره و تحكي له قصة ( حزام وعفراء ) ،وقد مات بسبب عشقه
و ذكرياته مع ّ

شق القبر عنه فيرى معشوقته عفراء الجميلة ،فيحاول أن يأخذها معه ويمتلكها ويضمها
لها ،وتحكي أسطورة ّ
عل إال جديلة ،داللة على عدم اكتمال فرحته .
إليه ،فَ َف َ
√ الصور الفنية :
أمي وصوتها يتزلقان ) :شبه وجه أمه وصوتها بفتاتين تتزينان حتى يتمكن من النوم ،ويرى
 ( هي وجه ّاألحالم السعيدة.
 #استفهام يفيد التعجب.

شق القبر" ؟
س:١ما المعنى البالغي لالستفهام في قوله " كيف
ّ
 ملحوظات :
أما :الرؤيا :ما يراه النائم ( .رؤية النائم ).
 الرؤية :إبصار ( رؤية حقيقية )ّ .استخرج من المقطع :
-جمع قلة :

جملة في محل جر

-

-

ممنوعا من الصرف

 العاطفة  .١ :الشوق والحنين للعراق ولطفولته.
حب األم والشوق إليها.
ّ .٧
 .٣التحسر ألن سعادته لم تكتمل (بسبب عدم عودته إلى العراق ).
 .٤الخوف والرعب من األشباح.
*************************
 #المقطع الثالث:

اق روحي أو حب ْبــتــ ِـك ِ
ُ ِ ِ
أنت فيه؛
أحببت فيك عر َ ُ
ََ ُ

ِ
المساء
اح ُروحي أنتُماَ ،وأَتَى
ص َب َ
ْ
يا أنتُما ،م ْ
قَ ،ف ْلتُ ِشعا في ُد َجاهُ فال أتيه
أطب َ
والّلي ُل َ

ئت في الب ِلد ال َغ ِ ِ
لو ِج ِ
قاء !
َ
ريب إلي ما َك ُم َل الّل ْ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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بك و ِ
الم ْلت َقى ِ
قاء !
العر ُ
اق على َيدي  ...هو اللِّ ْ
ُ
ِ
هاء
َ
شوق َي ُخض دمي إليهَ ،كأن ُكل دمي اشت ْ
ُجوع إليه َ ..ك ُجوِع ُك ِّل ِ
دم الغري ِ
اء
الهو ْ
ق إلى َ
ظ ِ
الم إلى ِ
الج ِ
الد ْة !
ش َأ
ــرَب من ال ّ
نين إذا ا ْ
الو َ
ُ
شوق َ
ِ
كيف ي ِ
نون !
خون
إ ّني
الخائ ْ
مك ُن ْ
أن َي َ
ب َ ُ
ألعج ُ
َ

( #استفهام تعجبي وانكاري)

بالدهُ ؟
ون إنسان َ
أ ََي ُخ ُ

 (#استفهام تعجبي ونفي )

يف ي ِ
ون ؟
أن َي ُك ْ
مك ُن ْ
خان َمع َنى أ ْ
ْ
َن َي ُك َ
إن َ
ون ،فَ َك َ ُ

 (#استفهام تعجبي ونفي )

شمس أجم ُل في ِب ِ
الم
الدي ِم ْن ِسواها ،وال ّ
ال ّ ُ
ظ ْ
َ

ض ُن ِ
َجم ُل َفهو ي ْحتَ ِ
العراق
َحتى ال ّ
المُ ،ه َ
ناك ،أ ْ
َُ َ
ظ ُ
* األسطر  ٨ -١من المقطع الثالث :

اق روحي أو حب ْبــتــ ِـك ِ
ُ ِ ِ
أنت فيه؛
أحببت فيك عر َ ُ
ََ ُ
ِ
المساء
اح ُروحي أنتُماَ ،وأَتَى
ص َب َ
ْ
يا أنتُما ،م ْ
قَ ،ف ْلتُ ِشعا في ُد َجاهُ فال أتيه
أطب َ
واللّي ُل َ
ئت في الب ِلد ال َغ ِ ِ
لو ِج ِ
قاء !
َ
ريب إلي ما َك ُم َل اللّ ْ
بك و ِ
الم ْلتقَى ِ
قاء !
العر ُ
اق على َيدي  ...هو اللِّ ْ
ُ
ِ
هاء
َ
شوق َي ُخض دمي إليهَ ،كأن ُكل دمي اشت ْ
جوع إليه َ ..كجوِع ُك ِّل ِ
دم الغري ِ
اء
ُ
ُ
الهو ْ
ق إلى َ
ظ ِ
الم إلى ِ
الج ِ
الد ْة !
ش َأ
ــرَب من ال ّ
نين إذا ا ْ
الو َ
ُ
شوق َ
اشتد ظالمه.
√ معاني المفردات  -:أطبق(:طبق) :أظلم و ّ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~

شع:شعع) :أرسلت ضوءها لطرد الظالم.
 -فلتشعاّ (:

المنظم في مهارات االتصال

المعلمة  :منى الدباغ

58

المعلمة  :منى الدباغ

المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

يخض::حركه بقوة
ّ

 دجاه( :دجو) :سواد الليل وظلمته.مد عنقه وارتفع لينظر.
 اشرأب(:شرأب)ّ :√ الدالالت :

 -المساء/الليل :الخوف من الغربة أو مصائب األيام أوالمعاناة أو الهموم أو األحزان أو

الظلم أو القهر  وزاري .

 الليل أطبق :الضيق النفسي. فلتشعا :األمل والرجاء بالطمأنينة. -البلد الغريب ( :الكويت ).

 -جوع إليه :الحاجة الماسة ليرجع إلى وطنه.

أن حبها وحب العراق بمنزلة واحدة،
√ الشرح  :يخاطب الشعر محبوبته والعراق معا وزاري  ،.ويقول لها ّ :
همه واضطرابه فترتاح َنفسه من
فكان ّ
حبهما بمثابة النور الذي يهدي الشاعر وسط ظلمة الغربة ،ووسط ظلمة ّ

همه  .وتضيء طريق عودته إلى وطنه في روحه .
ّ

ولو جاءت محبوبته تلك إلى الكويت والتقى بها ،فلن يكون سعيدا؛ ففرحته تكتمل إذا لقيها في ( العراق ).
كل قطرة في دمه ،كشوق الغريق إلى الهواء ،وشوق الجنين إلى
هو يشتاق إلى لقائها في العراق شوقا يحرك ّ
النور .
تحدث الشاعر عن لقاءين  :لقاء تام وآخر ناقص .بينهما  .وزاري .
س*ّ :
ملحوظة   :يعاني الشاعر من نوعين من الغربة .١ :غربة حقيقية مكانية و  .٧غربة نفسية معنوية .
√ الصور الفنية :
 ( مصباح روحي ) :شبه العراق ومحبوبته بالمصباح الذي ينشر ضوءه ،فيبدد الظلم َة  .وزاريالهم النفسي والضيق الذي يعاني منه  ،بالليل الذي يطبق على صدره
 ( الليل أطبق) :شبه ّ (العراق على يدي ) :شبه العراق بشيء يملكه في يده ،كناية عن وجوده في العراق ،ورغبته بالعودة إليه . ( شوق يخض دمي إليه ،كأن كل دمي اشتهاء ):شبه شوقه إلى العراق بشيء قوي يحرك دمه شوقا إلى وطنه  .وشبه دمه إنسانا يتوق للقاء العراق .

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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*** األسطر *** ١٣-٩

ِ
كيف ي ِ
نون !
خون
إ ّني
الخائ ْ
مك ُن ْ
أن َي َ
ب َ ُ
ألعج ُ
َ

( #استفهام تعجبي وانكاري)

بالدهُ ؟
ون إنسان َ
أ ََي ُخ ُ

 (#استفهام تعجبي ونفي )

يف ي ِ
ون ؟
أن َي ُك ْ
مك ُن ْ
خان َمع َنى أ ْ
ْ
َن َي ُك َ
إن َ
ون ،فَ َك َ ُ

 (#استفهام تعجبي ونفي )

شمس أجم ُل في ِب ِ
الم
الدي ِم ْن ِسواها ،وال ّ
ال ّ ُ
ظ ْ
َ

ض ُن ِ
َجم ُل فَهو ي ْحتَ ِ
العراق
المُ ،ه َ
ناك ،أ ْ
َُ َ
َحتى الظّ ُ
√ الدالالت :
 كيف يمكن أن يخون الخائنون ؟ كيف يستطيع الخيانة ،ويسمح له ضميره بذلك. إن خان معنى أن يكون  :خان وجوده وخان وطنه. كيف يمكن أن يكون :كيف سيكون له وجود ومعنى وقيمة وهو خائن لوطنه !! -الظالم :قسوة الوطن والظلم ( قسوة ما يعانيه من ظروف وهو في وطنه ).

الحرية.
 الشمس:ّ
√ الشرح :

يتعجب الشاعر من الذين يخونون أوطانهم وزاري  ( .وهذا يدل على روحه الوطنية )  ،فإن خان إنسان
كل شيء في
وعزته بتلك الخيانة  .ويرى ّ
نسانيته ّ
وطنه ،فلن يكون لوجوده معنى أو فائدة ،بعد أن فقد كرامته وا ّ
وطنه العراق أجمل منه في بلد غير العراق ( بلد الغربة ) ،كالشمس والليل ،فهما في العراق أجمل مما سواهما
ٍ
شيء
يحب كل
أن الشمس ذاتها في ّ
في بلد آخر ،على الرغم ّ
كل البالد ،وكذا الليل  .فكأنه يريد أن يقول :إ ّنه ّ
يتعلق ببلده ولو كان ظالما.
ّ

َجم ُل فَهو ي ْحتَ ِ
ض ُن
√ الصور الفنية َ ( :حتى ال ّ
المُ ،ه َ
ناك ،أ ْ
َُ َ
ظ ُ
ِ
العراق)  :وزاري .
شبه الظالم بإنسان وجعله يحتضن العراق.
حب العراق والشوق إليه.
العاطفة ّ .١ :
 .٧التعجب وكراهية من خيانة الوطن.
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أنام
المقطع الرابع  :و َ
اح ْ
سَرتاهُ َ ،متَى ْ
الوس ِ
ِ
ادة
فَأُحس أن على ِ َ
طال ِف ِ
اق؟
يفي َ
يه ِع ْط ُــر َك يا ِعر ُ
من َل ِيل َك الص ِّ

اجعل أحالمك أهدافا لتتحقق ..

ِ
ريب ْة
َ
الم ُد ِن ال َغ َ
المتَ َه ِّي َبات ُخ َ
طاي و ُ
بين القُـرى ُ
الح ِبيبةْ،
َغنـ ُ
ربتَـ َك َ
يت تُ َ
ش َع َث ،في الد ِ
روب
بُ ،م ْت ِر َب القَ َد َمين أَ ْ
ت أَ ْ
ما ِزْل ُ
ض ِر ُ
تحت الش ِ
األج َن ِبيةْ،
َ
موس ْ
متَ َخ ِ
ق األَ ْط ِ
سطُ بالس َؤ ِال َيدا َن ِدي ْة
اف َ
مار ،أَ ْب ُ
ُ
ش َح ٍاذ َغ ِ
ريب
وحمىُ :ذ ِّل َ
اء من ُذ ٍّل ُ
ص ْفَر َ
َ
الع ِ
يون األجنبية،
َ
بين ُ
قار و ِ
بين ِ
انت ٍ
احت ٍ
هار و ْاز ِوَر ٍار ..أو " َخ ِطي ْة"
َ
أهون ِمن " َخ ِطية "
الموت
و ُ
ُ
شفَا ِ ِ
األج َنبي ْة
من َذلِ َك اإل ْ
الع ُ
يون ْ
ق تَ ْعصُرهُ ُ
ات َما ٍء َ ...م ْع َدني ْة !
َق َ
طر ُ
ط ِفئ ،يا ِ
ود
أنت ،يا قَ َ
ات ،يا َد ُم ،ياُ ...نقُ ُ
طر ُ
َف ْلتَ ْن َ ْ
إبر تَ ِخيطُ لِي ِّ
أعود
اعَ ،متَى
يح ،يا ا
ُ
الشر َ
يا ِر ُ
ِ
ود ؟
أع ُ
إلى العراقِ؟ َمتَى ُ
رود
األمو ِ
اج َرن َح ُهن ِم ْج َداف َي ُ
يا َل ْم َع َة ْ
الخليج ،ويا َكو ِ
نقود!
اك َب ُه ال َكبيرةَ ،يا ُ
ِبي َ َ
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األسطر  5-6من المقطع الرابع :

أنام
وَ
اح ْ
سَرتاهُ َ ،متَى ْ
الوس ِ
ِ
ادة
فَأُحس أن على ِ َ
طال ِف ِ
اق؟
يفي َ
يه ِع ْط ُــر َك يا ِعر ُ
من َل ِيل َك الص ِّ

حبه للعراق
 #تدل على ّ

ِ
ريب ْة
َ
الم ُد ِن ال َغ َ
المتَ َه ِّي َبات ُخ َ
طاي و ُ
بين القُـرى ُ
الح ِبيبةْ،
َغنـ ْي ُ
ربتَـ َك َ
ت تُ َ
√ معاني المفردات :
 -الوسادة(:وسد) :ال ِمخدة وزاري /.جذرها

 طال ( :طل :طلل ) :الندى ،جمعهاِ :طالل ِوط َلل .وزاري

 المتهيبات(:هيب) :الخائفات ( اسم فاعل ).طوة.
 خطاي(:خطَو) :مكان القدم عندما تدوس األرض ،مفردها :خ ْ√ الدالالت :
 واحسرتاه :أسلوب نداء الندبة /معناه التحسر لعدم قدرته على النوم وزاري  ( .مهم ) االستفهام في ( متى أنام ؟) :يفيد التمني  .مهم على الوسادة ٌّطل فيه عطر العراق :يحلم أنه في العراق.
 القرى متهيبات خطى الشاعر :ال تعرفه و تستنكر وجوده على أرضها.ِ
المتهيب .وزاري .
وقد شبه القرى باإلنسان
 غنيت تربتك :يتغنى أيام وجوده على تراب العراق ويتذكرها. ##والعاطفة البارزة :عاطفة الشوق والحنين والحب للعراق /وزاري .
√ الشرح :
يتحسر الشاعر على حالته التي أصبح عليها ،وال يستطيع النوم في بالد الغربة ،فهو يلجأ إلى النوم الذي

ِ
حرم منه في الغربة ،ألنه في نومه يهرب من واقعه المرير ليعود بذكرياته إلى العراق عن طريق األحالم.
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ريب ْة)  :صور الشاعر المدن أناسا غريبين .
الم ُد ِن ال َغ َ
 #الصور الفنية ُ ( - :
األسطر  ١٦-٦من المقطع الرابع :

ش َع َث ،في
بُ ،م ْت ِر َب القَ َد َمين أَ ْ
تأ ْ
ما ِزْل ُ
َض ِر ُ
الد ِ
روب
تحت الش ِ
األج َن ِبيةْ،
َ
موس ْ

هم الغربة عند الشاعر
_ هذه العبارات تدل على ّ

متَ َخ ِ
ق األَ ْط ِ
سطُ بالس َؤ ِال َيدا َن ِدي ْة
اف َ
مار ،أ َْب ُ
ُ
ش َح ٍاذ َغ ِ
ريب
وحمىُ :ذ ِّل َ
اء من ُذ ٍّل ُ
ص ْفَر َ
َ

 #شعور الضياع

الع ِ
يون األجنبية،
َ
بين ُ
قار و ِ
بين ِ
انت ٍ
احت ٍ
هار و ْاز ِوَر ٍار ..أو " َخ ِطي ْة"
َ
أهون ِمن " َخ ِطية "
الموت
و ُ
ُ
شفَا ِ ِ
األج َنبي ْة
من َذلِ َك اإل ْ
الع ُ
يون ْ
ق تَ ْعصُرهُ ُ

 #شعور الغضب

ات َما ٍء َ ...م ْع َدني ْة !
قَ َ
طر ُ
ط ِفئ ،يا ِ
ود
أنت ،يا قَ َ
ات ،يا َد ُم ،ياُ ...نقُ ُ
طر ُ
َف ْلتَ ْن َ ْ
√ معاني المفردات :
 ِمترب ( :ترب ) :عليه تراب.

 -أضرب(:ضرب) :سعى في األرض يبحث عن رزقه.

 أشعث ( :شعث ) متسخ الشعر والبدن ومتلبد الشعر( ،صفة مشبهة). متخافق ( :خفَق ) مضطرب ومتحرك( ،اسم فاعل من تخافق). األطمار ( :طَمر) الثوب البالي ،مفردها :الطِّ ْمر ( .انتبه لحركة الطاء والميم ) -انتهار ( :نهر ) الزجر ،مصدر انتهر.

 ازورارِ ( :ِ
ازور.
ا
بصدره
مال
زور ) َ
تحقير له ،مصدر ّ

 -أهون ( :هون ) أسهل
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 #الدالالت :
 أضرب مترب القدمين أشعث :أسعى لرزقي بائسا ضائعا. الشموس األجنبية ( :رمز الغربة الثقيلة على نفسه ) نفسه ال تطيق رؤية شمس غير شمس العراق.(شموس بالد الغربة ).
 -متخافق األطمار :ثيابه باليه وزاري .

هم الغربة }
 -أبسط بالسؤال :يسأل الناس ويتسول منهمّ { .

ندية :يد كريمة سخية عزيزة ( يصف نفسه في وطنه )
 -يدا ّ

 -صفراء :مريض وذليل { في غربته }

 خطية :كلمة عامية في اللهجة الكويتية تحمل معنى الشفقة . قطرات ماء معدنية :الشفقة ( الدموع ) التي يبديها " األجانب " مزيفة وكاذبة وغير صافية وال صادقة.√ الشـــــــرح  :الشاعر في غربته يسعى لرزقه ويسعى لكسب المال ليعود إلى العراق ،في حال يرثى لها  :مغبر
يمد يده التي كانت كريمة سخية ،ولكن بعد
القدمين ،أشعث الشعر ،يسير تحت الشمس الغريبة ،فقير الحالّ ،
يتجول بين الناس الغرباء ،الذين يحتقرونه وينهرونه ويميلون عنه تحقيرا له.
غربته يده محتاجة ذليلة مريضةّ ،
غريب خارج ِ
ٍ
وطن ِه ويفضل الموت على أن يشعر بشفقة كاذبة مزيفة تنطلق من عيون
كل
والشاعر يتحدث عن ّ
الناس الغرباء .و يتم ّنى أن تزول وتمحى تلك الدموع الكاذبة وتلك النقود ( رمز الرفاهية والقدرة والسلطة ) التي

يتصدقون ِبها عليه.

شاعر لنفسه في الغربة .
س*  :اشرح الصورة التي رسمها ال ّ
يصور لنا نفسه في الغربة أ ّنه متسول بائس ينهشه المرض والجوع واأللم ،فيضطر إلى السؤال بمالبسه
ّ
البالية وشعره األشعث.
س* ما الذي يراه الشاعر أصعب من الموت؟  مهم 
 يرى أن الموت أهون لديه من نظرات اإلشفاق التي ينظرون إليه بها في الغربة .الم ّكثفة ،بين ما توحي به العبارة اآلتية:
س*  :لعل أهم ما ّ
يميز الشعر ّ
الحر اعتماده اللغة الموحية ُ
أحب الشموس إليه ،فال تطيق نفسه
الشموس األجنبية :حنينه إلى العراق َدفعه إلى اعتبار شمس العراق ّ
شمسا غيرها.
ندية .وزاري .
س* ّ :
وضح الصورة الفنية في  :متخافق األطمار ،أبسط بالسؤال يدا ّ
يصور نفسه في الغربة أنه متسول بائس ،يضطر إلى السؤال بمالبسه البالية( .صورة حركية).
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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األسطر  ٧١-١٢من المقطع الرابع :
إبر تَ ِخيطُ لِي ِّ
أعود
اعَ ،متَى
يح ،يا ا
ُ
الشر َ
يا ِر ُ
ِ
ود ؟
أع ُ
إلى العراقِ؟ َمتَى ُ
رود
األمو ِ
اج َرن َح ُهن ِم ْج َداف َي ُ
يا لَ ْم َع َة ْ
الخليج ،ويا َكو ِ
نقود!
اك َب ُه ال َكبيرةَ ،يا ُ
ِبي َ َ
√ معاني المفردات :
 -يرود (:رود) :يحركه ،يجول به.

كهن.
حر ّ
 رنحهن( :رنح)ّ : #الدالالت  :النقود :رمز الرفاهية والقدرة والسلطة.
√ الشرح :

يخاطب الشاعر - :الريح  :لتحرك له الشراع  -واإلبر لتصنع له شراعا  -والكواكب الكبيرة والنقود.
كلها لتعيده إلى ِ
وطنه ( هي المسؤولة عن إعادته ) ولكنها كلها تفشل.
فيتم ّنى أن تخيط اإلبرة شراع العودة ،وينادي على الرياح لتحرك الشراع ِ
ويتخيل
ليسرع بالعودة إلى بالده،
ّ
ُ
األمواج التي تلمع تحت أشعة الشمس  ،حيث تمايلت تلك األمواج تحت حركة المجداف ،وظهرت الكواكب في
السماء .لكنه مع كل ذلك يوقن في النهاية أنه لن يعود ،ألن النقود يجب أن تتوافر معه حتى يتمكن من العودة
وهو ال يملكها.
√ الصور الفنية  ( - :ليلك الصيفي طال فيه عطرك يا عراق ):
الطل في ليلة صيفية في العراق كالعطر له رائحة عراقية خاصة ،كناية عن شوقه للعودة.
شبه ّ
 ( القرى المتهيبات خطاي ) وزاري  :.شبه القرى في البلد األجنبي بأناس يستنكرون وجود الشاعر علىأرضها.
 ( قطرات ماء معدنية ) :شبه دموع الناس األجانب بماء معدني كاذبة غير حقيقية وغير صافية. ( فلتنطفئ يا ِأنت ،يا قطرات ،يا دم ،يا نقود ) :شبه دموع الناس الغرباء الكاذبة ،والدم في جسده  ،والنقود
بنار تحرقه ،ويتمنى أن تنطفئ ،كناية عن زوالها وانتهاء ألَ ِمه وعذا ِبه  ،ورفضه للشفقة الكاذبة عليه.
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 ملــــــحــــــوظات :
 وضع الشاعر كلمة ( خطية ) بين قوسين صغيرين ألن الكلمة عامية. االستفهام في ( متى أعود ) :يفيد التمني. النداء :يفيد االختصاص ( .أي خص الشاعر هذه األشياء في المنادى ).كل غريب بعيد عن وطنه .وزاري .
 في هذا المقطع يتحدث الشاعر بلسان ّ ِمجداف :اسم آلة لِتحريك القوارب ،جمعها ( مجاديف). #العاطفة :
 .١الحنين والشوق لذكريات العراق ولياليه الصيفية.
 .٧البؤس و رفض المذّلة.
***********************************************************
المقطع الخامس :األسطر ٨-١

اضي ر ِ
فائ َن ال تُقَ ِ
ليت الس ِ
اكبيها عن ِس ِ
فار
َ
َ
الع ِ
ريض بال ِب ِ
األرض كاألُفُـ ِ
حار !
ليت أن
َ
أو َ
ق َ
ـزيد،
َعد ُكن وأستَ ُ
ب يا نقُ ُ
ما ِز ُ
لت ْ
ود ،أ ُ
سُ
أح ُ
ودِ ،ب ُكن من م َد ِد ِ
ما ز ُ ِ
اغترابي
ص ،يا ُنقُ ُ
لت أُنق ُ
ُ
ِ ِ
ِ ِ
وبا ِبي
ما زلت أُوِق ُد بالتماعت ُكن ناف َذتي َ
ود
في ِّ
الض ّف ِة األُخرى ُه َ
ِّثيني يا نُقُ ُ
ناك فحد َ
َعود؟
َع ُ
ود؟ متَى أ ُ
متَى أ ُ
عيد
بل موتي َذلِ َك
ف قَ َ
أَتُراهُ يأ ِْز ُ
اليوم الس ُ
ُ
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√ معاني المفردات :
سفن.
 السفائن( :س َفن) :السفينة ،وتجمع أيضا على ُمد ) :مقدار من الزمن ،مفرده :مدة.
 ال تقاضي ( :قضي) :ال تطلب ماال بدل نقل المسافرين - .مددّ (: ِيأزفِ (:أزف) :يدنو ،المصدر أزفُ ،وأزوف.
 #الدالالت :
 السفائن :السفن التي تعيد الغرباء إلى أوطانهم. بال بحار :بال موانع أو حواجز بين الغريب ووطنه.مدة االغتراب وقرب موعد العودة للوطن.
 أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي :كلما زادت النقود قلّت ّ الضفة األخرى :موطنه العراق .وزاري . ما زلت أحسب يا نقود :حياته في الغربة متوقفة على عد النقود ،ال ليثرى بل ليعود لوطنه. ذلك اليوم السعيد :يوم رجوعه إلى العراق وزاري  ( .اسم اإلشارة للبعيد :داللة ِِ
رجوعه )
بعد يوم
كل المغتربين ) .وزاري .
أن السفن ال تأخذ ماال بدل عودته إلى العراق ( ّ
√ الشرح  :يتم ّنى الشاعر - :لو ّ
أن األرض عريضة واسعة منبسطة ال بحار فيها ،ال موانع وال حواجز تمنع من عودة الغرباء إلى أوطانهم،
 ّوحتى يعود الشاعر الغريب إلى الوطن.
يعد نقوده في الغربة ،فهو يجمعها ليعود بها إلى العراق ،فكلما
يشير الشاعر إلى عالقة عكسية  ،وهو ّ
زادت نقوده ق ّلت مدة غربته ،تلك النقود التي ستضيء له بيته في العراق ،داللة السعادة والفرح بعودته.
س :١لماذا يخاطب تلك النقود وزاري .؟ ألن النقود هي المانع لعدم عودته إلى العراق ،فمتى توافرت اقتربت
العودة ،أو :ألن النقود وسيلة العودة.
س :٧حدد موضع الطباق في األسطر السابقة.

#

 -الفن البالغي :الطباق في :أنقص وأستزيد

√ الصور الفنية  ( - :ليت السفائن ال تقاضي راكبيها ):شبه السفائن بأناس يأخذون المال من المسافرين بدل
نقلهم إلى أوطانهم.
بكن من مدد اغترابي ):شبه مدة اغترابه الزمنية بشيء ينقص بسبب زيادة النقود.
 ( -ما زلت أنقص يا نقود ّ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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 ( ما زلت أوقد بالتماعتكن ):شبه النقود بضوء ما ،يضيء به بيته في العراق داللة فرحه بالعودة. ( َفحدثيني يا نقود ) :صور النقود بإنسان يحدثه عن العودة .وزاري . ( أتراه يأزف ):شبه اليوم بشيء يدنو ويقترب منه. ##واالستفهام يفيد :التمني /تم ّني وتحسر  .وزاري  .مهم جدا 
******************************************************
المقطع الخامس  :األسطر ١٢-٩

السماء من الس ِ
حاب
اك الص ِ
يق في َذ َ
سأ ُِف ُ
باح ،وفي ّ
َ
ِكسر وفي النسم ِ
ور ِ
بعطُ ِ
آب
ات َبرد ُم ْ
ش َبع ُ
َ
ََ

اللهم ارزقنا
فرحة النجاح ..
أنت حسبنا ونعم
الوكيل ..

ؤباء ب ْقيا من ُنعاسي ِ
وأ ُِزيح بالثُ ِ
كالح ِ
جاب
َُ
َ ُ
َ

ِ
الح ِ
ين:
وما َي ِب ْ
رير َي ِشف عما ال َي ِب ُ
م َن َ
ين َ

ين
سى َو َ
ش ٍّك في َي ِق ْ
سيت َو ِك ْد ُ
عما َن ُ
ت ال أَْن َ
ِ
بس من ِثيابي
ُ
َمد َيدي أل ْل َ
ويض ُ
يء لي وأنا أ ُ

ِ ِ
فسي من َجو ِ
اب
َبح ُ
ما ُك ْن ُ
تأ َ
ث َعنه في َعتَمات َن َ
لِم يمألُ ال َفرح َ ِ ِ
اب نفسي كالض ِ
باب ؟
الخفي ش َع َ
َُ
َ َ
السرور علي َي ْف َجأ ُِني أَعود!
ق
اليوم واند َف َ
ُ
َ

√ معاني المفردات :
 -سأفيق(:فوق)  :عاد للصحو.

ِ -كسر(:كسر) :القطعة المكسورة من الشيء ،مفردهاِ :كسرة.

 -مشبع (:شبع) :ممتلئ

 -الثؤباء (:ثأَب) :حركة ال إرادية من الكسل أو النوم ( .نقول التثاؤب ).

شف) :يكشف ،لَم ِ
 ِيخف ،بل يظهر ما وراء الشيء .وزاري  .معناها
يشفّ (:
 ِشعاب ( :شعب) :الطرق ،مفردها ِشعب .وفي النص قَصد ِبها الشاعر :أعماق ِروح ِه/نفسه.

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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 اندفق ( :دفَق ) انصب دفعة واحدة ،الزيادة تفيد المطاوعة. #الدالالت :
 ذاك الصباح :صباح الرجوع والعودة في العراق .وزاري . ال يبين  /نسيت  /الشك :عودته إلى العراق{.هذه التناقضات داللة الحيرة التي عاشها الشاعر} الفن  /المحسن  /اللون البديعي  /البالغي في ( ال يبين و يبين  /نسيت وال أنسى  /شك ويقين ) :الطباقالطباق في هذا المقطع داللة اضطراب نفسية الشاعر .وزاري .
صباح يكون فيه في
√ الشرح  :في هذا المقطع يرسم الشاعر صورة مليئة بالفرح والسرور ،فيصحو في
ٍ

طى عليهما مدة اغترابه ،هل سيعود أم سيبقى
العراق ،وهي رغبة محببة لديه ،ويزيل عن عينيه الغموض الذي غ ّ

مغتربا؟

سر وقطعا من السحاب ،ووصف النسمات بأنها مشبعة وممتلئة
و وصف الشاعر السماء بأنها تحوي ِك ا
بعطور آب .سيرتدي ثيابه فرحا استعدادا للعودة إلى وطنه ،ولِ ِ
يجد الجواب عن سؤال ِ :ل َم يمأل الفرح مشاعره ؟
فقد كان ذاك أمال بعودته للعراق  ،بالطبع َلم تتح ّقق أمنياته بالعودة ،ولكن كان هذا جميعه إنما هو مفاجأة

ال ُحلم.

√ الصور الفنية :
 ( في النسمات برد مشبع بعطور آب ):شبه برد النسمات برائحة عطرة تشبعت بعطر آب . ( أزيح بالثؤباء بقيا نعاسي ) :شبه النعاس بالحجاب ،أو شبه إزالة النعاس بإزاحة الحجاب. (واندفق السرور علي ي ْفجأني ) :شبه السرور ِبماء موضوع في د ْل ٍو وقد انصب على الشاعر دفعة واحدة.أمد يدي أللبس من ثيابي  ...ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جواب)
(ويضيء لي وأنا ّ
ُ
شبه األمل الذي يمأل قلبه بالضياء ،وشبه أعماقه بالليل ،وجعل ذلك الضياء ينير عتمة ذلك الليل ،دليال على
تفاؤله بالعودة إلى وطنه.
 ( يمألُ الفرح ال ِِ
كالضباب ) .وزاري .
خفي ِشعاب نفسي
شبه حالة الفرح التي يحس بها تسري في جوانحه بالضباب الذي يغمر الشعاب ،أو صور الفرح بالضباب،أو
صور نفسه بطرقات يملؤها الضباب.
قف على ناصية الحلم وقاتل ~

 #العاطفة :

.١التحسر.

المنظم في مهارات االتصال
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المعلمة  :منى الدباغ

69

المعلمة  :منى الدباغ

المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

المقطع السادس :

واحسرتَاه فلَ ْن أَعود إلى ِ
الع ار ِ
ق!
ُ
َ َ َ ُ

{ أسلوب نداء الندبة}

ود
ْ
وهل َي ُع ُ
ود
ود؟
َ
وكيف تُد َخ ُر النُقُ ُ
كان تُ ْع ِوُزهُ النُقُ ُ
َمن َ

َنت تُ ِ
ود
ـق ما َي ُج ُ
نف ُ
أنت تَأْ ُك ُل إ ْذ تَ ُجوعُ ؟ وأ َ
و َ
به ِ
ِ
الكرام ،على الط ِ
عام ؟
ُ
لِتَْب ِـك َـين على العـرا ِ
ق

 # ........شعور اليأس والحزن

يك ِسوى الد ُموع
فما َل َد َ
ِ
ِ
للرياح وللُ ُقلوع!
دون َجدوى،
وسوى
ِ
انتظارك َ
√ معاني المفردات  - :يعوزه(:عوز) :لم يجد الشيء وهو محتاج إليه .نقول :عاز :عوز.
 -يجود(جود) :يعطي دون مقابل.

 تدخر (:ذخر) :تخبأ ( .وزنها :ت ْفتعل ) -دون جدوى (:جدو) :دون فائدة.

√ الشرح  :هذا المقطع يخلو تماما من التفاؤل ،وظهر الشاعر يائسا متشائما ،فقد ِ
منع الشاعر من العودة إلى
وطنه ،فهو محتاج إلى النقود ،والنقود من الصعب توافرها لِمن يبحث عن ثمن طعامه ،فهو ينفق ما يجود به
الكرام على الطعام.
قبر
يقسم الشاعر في نهاية قصيدته بأنه سيبكي ،حين يأتيه الموت وهو غريب عن وطنه ،فال يجد فيه ا
يضمه ،فهو ال يملك إال الدموع والريح واألشرعة ،تلك التي لم تحمله منذ بداية القصيدة إلى وطنه ،فلن تحمله
اآلن إلى العراق.
التحسر .٧ .التشاؤم.
 العاطفة  :في المقطع .١ :ّ
 االستفام في  - :وهل يعود من كان تعوزه النقود؟ يفيد النفي
تدخر النقود ؟ يفيد التعجب
 -وكيف ّ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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االستيعاب والتحليل:

المعلمة  :منى الدباغ

اإلجابة النموذجية ألسئلة الكتاب

س  : :١أ -عد إلى المعجم واستخرج معاني المفردات اآلتية  :حفظ
الحر.
الهجيرة :نصف النهار عند اشتداد ّ
شقة.
مكتدحون :الكدح في العمل  :الكسب بم ّ
الثّؤباء :التثاؤب.
الجثام :الكابوس.
ب -ما الكلمة التي تحمل معنى( :مد عنقه وارتفع لينظر)؟
س  :٧مثِّ ْل بمقاطع من القصيدة على ٍّ
كل من الحاالت اآلتية:

اشرأب.
 هاااام 

أ .اليأس  :لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع،
وسوى انتظارك دون جدوى ،للرياح وللقلوع!.
ب .الغضب :الموت أهون من خطيةْ،
من ذلك اإلشفاق تعصره العيون األجنبية.
ج .الحسرة :واحسرتاه فلن أعود إلى العراق!.
د .الضياع  :مازلت أضربِ ،
مترب القدمين أشعث ،في
الدروب،
تحت الشموس األجنبية،
ندية.
متخافق األَطمار ،أبسط بالسؤال يدا ْ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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عما يلي:
ثم أجب ّ
س :٣اق أر المقطع اآلتي ّ
الخليج
المحي َر في
سر ُح
جلس
ِ
الغريبُ ،ي ِّ
ُ
َ
البصر ُ
َ
ِ
نشيج
صع ُد من
أعمد َة
وي ُهد
ِ
الضياء بما ُي ِّ
َ
َ
أعلى من العب ِ ِ
الضجيج
غوهُ ومن
ِ
ُّ
اب َي ْهد ُر ر ُ
صوت تَفجر في قَرارِة َن ْف ِسي الث ْكلَىِ :عراق،
َ
يصعد ،كالس ِ
كالدموع إلى العيون
كالم ِّد
حابة ّ ،
ُ
َ
ص ُر ُخ بي :عراق،
الريح تَ ْ
ّ
اق ،ليس سوى
اق ،عر ُ
الموج ُي ْع ِو ُل بي :عر ُ
و ُ
ِعراق!
تكون
أنت ْأب َع ُد ما
أوس ُع ما
ْ
يكون و َ
ُ
َ
الب ْح ُر َ
البحر ُدوَن َك يا ِعراق
و ُ
أ -من الغريب المقصود في المقطع؟  مهم  وزاري .

 #الغريب هو الشاعر نفسه.

ب  -في قول الشاعر " :أعلى من العباب يهدر " ...يقصد:
 .١الصوت الذي تَفجر في نفسه.

 .٧الغريب .

 .٣النشيج.

ج -ما الصوت الذي تفجر في نفس الشاعر؟
الصوت الذي تفجر بداخل نفسه الثكلى هو صوت الحنين إلى وطنه العراق .وزاري

د -بم شبه الشاعر الصوت الذي تفجر في نفسه؟
شبه الشاعر الصوت بالصور اآلتية :أ -مد البحر .ب -السحابة الداكنة .ج -الدموع في العيون.
ه -كيف تفسر تكرار كلمة عراق في المقطع؟ مهم جدا  # تكرار كلمة عراق يدل على مدى سيطرة فكرة
االغتراب على الشاعر ،وما يترتب على ذلك من شعور بالغربة ،مرفقة بأحاسيس الحنين والوجد واأللم والتمني.
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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المتأمل في هذه اللوحة يلمس مدى ثقل
س  :٤رسم الشاعر لنفسه في الغربة لوحة دقيقة
ِّ
ومعبرة ،و ِّ
الغربة على نفسه وروحه:
أ -تتبع تلك الّلوحة في القصيدة ووضحها بأسلوبك.
هم الغربة ،وهذا الهم وحده كفيل بشقاء
وصف لنا الشاعر حاله في الغربة وما آل إليه ،فهو يحمل ّ

نتيجة عثورها،
اإلنسان .ثم يوضح لنا أنه يسمع وقع خطى أهله الجياع ،واصابة أقدامهم بالجروح َ

ويصور لنا نفسه في الغربة أنه متسول بائس ،ينهشه المرض والجوع واأللم.
ب -استخرج من القصيدة األلفاظ الداّلة على هم الغربة.
 -الشموس األجنبية.

– ذل شحاذغريب.

 -قطرات ماء معدنية.

 -مدد اغترابي.

 بين العيون األجنبية. -متى أعود؟

 -عتمات نفسي...

صور من ذكرياته في العراق .عد إلى
ا
س  :٥في المقطع الثاني عاد الشاعر إلى ذاكرته مستجمعا
ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
المقطع ّ
أ -ما الذكريات التي استعادها الشاعر في هذا المقطع؟
مر بأحد المقاهي فاستمع إلى أغنية ذكرته بالعراق ،فغاص في
في المقطع الثاني تذكر الشاعر حين ّ

ذكرياته هناك ،وبدأ يت ّذكر وجه أمه الذي يشعره باألمان واالطمئنان وهو بين أحضانها فال يشعر بالخوف،

وصوتها وهي تحدثه فيشعر بالطمأنينة ثم ينام .ثم ت ّذكر النخيل التي تزخر به العراق.
ب  -لم لجأ الشاعر إلى هذه الذكريات؟  #لجأ الشاعر إلى الذكريات هروبا من واقعه األليم  .مهم
ج -ما الطريقة التي كانت األم تنوم فيها طفلها؟  مهم /حفظ 
كانت األم تحدث طفلها فيشعر بالطمأنينة ثم ينام.
س  :٦انتقل الشاعر من حديث الذكريات إلى مخاطبة حبيبته في المقطع الثالث ،عد إلى المقطع ثم
أجب عن األسئلة اآلتية:
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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أ -كيف عبر الشاعر عن توحد العراق وحبيبته في نفسه؟  مهم
ألنه يجد فيها العراق ،ويجدها فيه.
ب -أين يريد الشاعر أن يلتقي حبيبته ؟  مهم  /حفظ وزاري .

في العراق.
ج -يرى الشاعر أن لقاءه حبيبته خارج العراق ناقص ...ما العبارة الداّلة على ذلك؟ وزاري .

لو جئت في البلد الغريب إلي ماكمل اللقاء!
وضحها.
د -رسم الشاعر مالمح الشوق والحنين الذي يستبد به للعراق بصورة فنيةّ ،
صور لنا الشاعر حنينه إلى العراق :فالدم الذي يسري في عروقه ِ
ينبض ويصيح ويصرخ يريد العراق،
وشوقه إلى العراق كشوق الجائع إلى الطعام ،وشوقه إلى العراق كشوق الغريق إلى النجاة واالنطالق إلى
ُ
الهواء ،وشوقه إلى العراق كشوق الجنين الذي حلم بأن يخرج من بطن أ ّمه إلى هذه الحياة.

يتعجب منه الشاعر؟ وزاري .
ه -ما الذي ّ

يخون وطنه وكيانه و هويته.
يتعجب الشاعر كل العجب من اإلنسان الذي
ُ
لم يرى الشاعر الشمس في العراق أجمل من غيرها؟  مهم
وَ -
ألنه يستعرض جمال وطنه؛ فالشمس في وطنه (بالرغم من أنها الشمس نفسها التي تسطع في أي
مكان) أجمل من أي شمس أخرى.
معبرة تصف حاله في الغربة اقرأ المقطع
ثم رسم صورة ّ
الرابع بدأ الشاعر بال ّ
س  :٢في المقطع ّ
تحسرّ ،
ثم أجب عن األسئلة اآلتية.
قراءة متأنيةّ ،
يتحسر؟  مهم
أ -ما الذي يجعل الشاعر
ّ
يتحسر الشاعر على حالته التي آل إليها ،ويتمنى النوم ليشتم رائحة العراق في منامه.

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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ب -اشرح الصورة التي رسمها الشاعر لنفسه في الغربة؟
يصور لنا نفسه في الغربة أنه متسول بائس ينهشه المرض والجوع واأللم ،فيضطر إلى السؤال بمالبسه
البالية وشعره األشعث.
ج -هل يعبر الشاعر عن نفسه في هذا المقطع؟ أم أنه يعبر عن أي غريب؟  مهم 
وكأن الشاعر في هذا المقطع ينطق بلسان كل غريب عن وطنه.
د -ما الذي يراه الشاعر أصعب من الموت؟ وزاري .

يرى أن الموت أهون لديه من نظرات اإلشفاق اّلتي ينظرون إليه بها في الغربة.
السعيد"
س  :٨اقرأ قول الشاعر من ""فلتنطفئ ،يا أنت "...،إلى "أَتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم ّ
ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
أ -انتقل الشاعر من األمر والتحدي إلى التمني ،وضح ذلك  .مهم 
جاء األمر والتحدي إل نهاء حالة الغربة ومواقف اإلشفاق من الناس وال ّذ ّل واالحتقار ،إال أن ذلك ال
يتحقق بأمره؛ فلجأ إلى تم ّني العودة إلى العراق
.ب -ما الذي كان الشاعر يتم ّناه في هذه السطور؟وزاري

وود لو كانت األرض يابسة
السفن ال تأخذ أجورا من راكبيها؛ ألنه ال يملك هذا األجرّ ،
تم ّنى لو أن ُ

ليس فيها بحار ،ليستطيع العودة إلى وطنه زحفا على أقدامه.

س  :٩في قول الشاعر  :من "سأفيق في ذاك الصباح  "...إلى قوله":ما كنت أبحث عنه في عتماتر
ثم أجب عن
نفسي من جواب" يرسم صورة مليئة بالفرح و ّ
السرور ،عد إلى المقطع واقرأه قراءة متأّنية ّ
األسئلة اآلتية:

أ -ما الصباح الذي يشير إليه الشاعر؟ وزاري

قف على ناصية الحلم وقاتل ~

 #صباح العودة إلى العراق.
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ب -لم امتأل المقطع بالفرح؟ ألن الشاعر تحدث فيه عن رغبة محببة إلى نفسه وهي العودة إلى العراق.
ج -هل تحقق ما يتحدث عنه الشاعر ،أم أنه يرنو إليه مستعينا بذاكرته؟
بالطبع لم تتحقق أمنياته بالعودة ،وبقيت أحالما معلقة.
ثم أجب عن األسئلة اآلتية.
س  : ١١اقرأ المقطع األخير من القصيدةّ ،
أ -هل كان الشاعر متفائال في هذا المقطع؟
خال هذا المقطع تماما من التفاؤل ،بل على العكس ظهر الشاعر يائسا متشائما.
ب -ما الذي يمنع الشاعر من العودة إلى وطنه؟  مهم 
العودة تحتاج إلى نقود ،والنقود من الصعب تواجدها لمن يبحث عن ثمن الطعام .لذا عودته مستحيلة .
وضح المقصود بقول الشاعر:
جّ -
وأنت تأكل إذ تجوع؟ وأنت تنفق ما يجود
به الكرام على الطعام؟
لتبكين على العراق
ّ
في نهاية القصيدة يكشف لنا الشاعر الحقيقة المرة ،وهي أن العودة مستحيلة وغير ممكنة ،فإذا كانت
العودة تحتاج إلى نقود ،فإن هذه النقود من الصعب توافرها لمن يبحث عن ثمن لطعامه.
ُ
الحر:
تمثل قصيدة (غريب على الخليج) نموذجا للشعر ّ
س ّ : ١١
أ -حدد التفعيلة الرئيسة في القصيدة .مهم جدا 
القصيدة مبنية على تفعيلة متفاعلن (ب ب -ب )-
ب -عدد أبرز خصائص الشعر الحر ممثِّال عليها من القصيدة :مهم جدااااااا 

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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 -١تبنى قصيدة الشعر الحر على وحدة التفعيلة.
 -٧التحرر من القافية أو على األقل التنويع بها.
 -٣الوحدة العضوية والموضوعية.
 -٤استخدام الرمز واألساطير ،مثل :مهم 
 الشموس األجنبية :رمز للغربة. النقود :رمز للرفاهية والقدرة والسلطة. األم :رمز للطمأنينة.الشعرية والمحسنات البديعية ،وردت في أغلب مقاطع القصيدة.
 -٥كثرة الصور
ّ
 -٦الحديث عن هموم الوطن واألمة .وهو موضوع القصيدة الرئيس.
 -٢صدق العاطفة .تبرز في ج ّل مقاطع القصيدة.
:

تذوق والّتفكير
ال ّ
الشعرية في ٍّ
كل من العبارات اآلتية  :مهم 
الصور
س  :١أّ -
ّ
وضح ّ
.١ما زلت أنقص يا نقود ،ب ُكن من مدد اغترابي.

يشير الشاعر في هذا المقطع إلى (التناسب العكسي بين كمية النقود لديه ومدة مكوثه في الغربة)
إذ ّكلما زادت النقود قّلت مدة اغترابه.
 .٧وأزيح بالث ِ
ؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب
يحلم بصباح العودة إلى العراق ،ليت ّخلص من نومه وتثاؤبه الذي ظل
صور الشاعر نفسه عندما بدأ ُ

حجابا على عينيه( .صورة حركية).

كالضباب؟ وزاري
 .٣لم يمأل الفرح الخفي شعاب نفسي
ّ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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صور الشاعر نفسه وقد امتألت بالفرح الذي انتشر بها كانتشار الضباب في األمكنة حيث يغطي حقائق
األشياء ويستر جماليات الكون( .صورة حركية).
 .٤متخافق األطمار ،أبسط بالسؤال يدا ندية .وزاري

يصور نفسه في الغربة أنه متسول بائس ،يضطر إلى السؤال بمالبسه البالية( .صورة حركية).
ب  .عد إلى النص واستخرج ثالث صور شعرية أخرى أعجبتك مفسرا إعجابك بها.
القصيدة غنية بالصور لذا سيترك المجال مفتوحا للطلبة.
س  :٧سيطر على القصيدة الشعور بالغربة حتى لخص الشاعر مضمونها في عنوان( :غريب على
الخليج).
أ.فسر الشعور المرير بالغربة عند الشاعر بالرغم من وجوده على بعد خطوات من وطنه العراق ،كما ورد
في جو النص  .مهم
يعود ذلك للسببين اآلتيين .١ :كان ال يملك ثمن العودة إلى العراق فيضطر إلى السؤال بمالبسه البالية.
 .٧نظرات االحتقار واإلشفاق التي ينظرون إليه بها في الغربة.
السياب للنص في رأيك لو كان شاهد عيان على مجريات األحداث في
ب -ما الذي يمكن أن يضيفه ّ

وقتنا الحاضر؟

يتعلق برأي الطالب لكن يمكن أن يكون محور اإلجابة ما حل بالعراق من ويالت
السؤال جوابه مفتوح ألنه ّ

وحروب.

نص أو
س ّ :٣
نص ،وقد يضعه الشاعر قبل كتابة ال ّ
يعد العنوان في األدب الحديث مدخال ضروريًّا لفهم ال ّ

بعدها ،وفي األرجح بعدها ،في ضوء ذلك:
أ .هل ترى عنوان القصيدة مناسبا؟

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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ويوفر عنصر التشويق لمعرفة الغريب
العنوان مناسب ألنه ذو عالقة مياشرة مع مضمون النصّ ،

المشار إليه في العنوان.
ب .اقترح عنوانا بديال

 +ج اختر مقطعا أعجبك وضع له عنوانا .

اإلجابة متروكة للطلبة.

بين المعنى الذي خرج إليه أسلوب االستفهام فيما يأتي :وزاري مهم جداااااااااااا
س ّ :٤
 .١كيف يمكن أن يخون الخائنون؟ (تعجب).
 .٧متى أعود؟ (تمني).
 .٣أتراه يأزف ،قبل موتي ذلك اليوم السعيد؟ (التمني).
 .٤وهل يعود من كان تعوزه النقود؟ (نفي).
البديعية في القصيدة ،كالطباق ،استخرج مواضع أخرى للطباق
المحسنات
س  :٥استخدم الشاعر بعض
ِّ
ّ

من القصيدة .وزاري

أ .الشمس أجمل في بالدي من سواها والظالم
ب .أنت تأكل إذ تجوع.
ج .ما زلت أحسب يا نقود ،أعدكن وأستزيد
س  :٦استخدم الشاعر بعض الكلمات استخداما رمزيًّا ،عد إلى القصيدة ،واستخرج منها ثالث كلمات
فسرها .وزاري  مهم 
يَ ،و ِّ
الرمز ّ
أخذت المنحى ّ
 .١الشموس األجنبية :رمز للغربة التي اشتد ثَ ُقلها على كاهل الشاعر.
 .٧النقود :رمز الرفاهية والقدرة والسلطة.
 .٣األم :رمز االستقرار والطمأنينة.

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
س  :٢اقرأ المقطعين اآلتيين ّ
أ -قال بدر شاكر السياب:
تكور لي زمانه
دورة األفالك من عمري ّ
هي ُ
ِ
الظالم
أمي في
هي وجه ّ
المفلِّية العجوز وما توشوش عن (حزام)
وهي َ
ب -وقال محمود درويش:
"أحن إلى خبز أمي
وقهوة أميَ ،ولمسة أمي
في الطفولة يوما على صدر يومي
وت ْكبر ّ
وأعشق عمري؛ ألني إذا مت أخجل من دمع أمي"
 -١لماذا تأخذ األم مكانة متميزة عند الشعراء؟  مهم 
ألن األم رمز الطمأنينة واالستقرار واإلتيان على ذكرها يثبت مشاعر الحنان والدفء في النفس البشرية.
 -٧هل اتفق الشاعران في ما تمثِّله األم؟
بالطبع اتفق الشاعران في قيمة األم حيث هي نبع الحب والحنان.
 -٣لم يعشق محمود درويش عمره؟
يتشبث الشاعر بعمره خوفا من حزن وبكاء أمه عليه عند موته وهذا استباق.
ولعلك الحظت مثل هذا في قصيدة
الحر اعتماده اللغة الموحية الم ّكثفةّ ،
س  :٨لعل أهم ما يميز الشعر ّ

بين ماتوحي به كل عبارة مما يأتي  :مهم 
"غريب على الخليج" في ضوء ذلكّ ،

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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هم وحزن ،وقد امتألت
أ -من كل حاف نصف عار :يسقط على البحارة في الخليج ما في نفسه من ّ

ن ْفسه باليأس والتشاؤم؛ فهو ال يرى منهم إال العناء والتعب  .وزاري  " الفقر والبؤس والشقاء "

ب -ما زلت أحسب يا نقود :حياته في الغربة توقفت على محاولته جمع النقود ال ليعيش رغدا مرفها ،بل
ليتمكن من العودة إلى العراق.
ج -فما لديك سوى الدموع :أثقلت نفسه باليأس وتحطم حلمه بالعودة حيث ال يملك إال البكاء على ما
آلت إليه حاله من مرض وجوع وحزن.
أحب الشموس إليه ،فال تطيق
د -الشموس األجنبية :حنينه إلى العراق َدفعه إلى اعتبار شمس العراق ّ
نفسه شمسا غيرها " .و شعوره بالغربة " 

لغوية*******************:
***************قضايا ّ
س  :١ما مفرد الجموع اآلتية:
 -السفائن :السفينة.

 -قلوع ِ :ق ْلع (شراع السفينة).

ُ -مددُ :م ّدة.

س :٧ما المعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام في العبارات اآلتية؟ ** محذوف من الوزارة **
الخفي شعاب نفسي كالضباب؟ (تعجب).
أ -لم يمأل الفرح
ّ
ب -وهل يعود ،من كان تعوزه النقود؟ (نفي).
ج -متى أعود إلى العراق ،متى أعود؟ (التمني واالستبطاء).
نحويا حسب سياقها الواردة فيه:
س :٣اضبط الجملتين اآلتيتين ضبطا
ًّ
ٍ
ٍ
اء من ٍّ
ذل وحمىِّ :
غريب.
شحاذ
ذل
أ -صفر َ
ب -لو ِج ْئ ِت في ِ
ِ
لقاء.
َ
إلي ما َك ُم َل ال ُ
البلد الغريب ّ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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لمتعلقة باألفعال اآلتية:
س  :٤ارسم جدوال حسب النموذج ،وامأله بما يناسب من المشتّقات ا ّ
الفعل

المصدر

اسم الفاعل

اسم المفعول

أحببت

ب
ُح ّ

ب
ُم ِح ٌّ

ب
ُم َح ّ

يحتضن

احتضان

م ِ
حتضن
ُ

حتضن
ُم َ

تعصره

صر
َع ْ

عاصر

َمعصور

يؤوب

أَ ْوب

آيب

َمؤوب إليه

س  :٥أعرب ما تحته خط في الجمل اآلتية:
طال فيه عطرك يا عراق.
فأحس أن على الوسادة من ليلك
أ-
الصيفي َ
ّ
ّ
طال :اسم أن منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
اء من ٍّ
ذل وحمى.
ب -أبسط بالسؤال يدا ندية ،صفر َ
صفراء  :نعت ل (يدا) منصوب وعالمة نصبه الفتح عوضا عن التنوين ألنه ممنوع من الصرف.
ج -والبحر دونك يا عراق # .دونك :ظرف مكان  ...شبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر المبتدأ .
د -الشمس أجمل في بالدي من سواها.
أجمل  :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضم الظاهر على آخره.
س ( :٦واحسرتاه فلن أعود إلى العراق) .سم األسلوب المستخدم في العبارة.
األسلوب يسمى( :نداء الندبة).

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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س  :٢استخرج اسم الناسخ وخبره في العبارات اآلتية واذكر نوع الخبر ** .محذوف من الوزارة **
أ -مازلت أحسب يا نقود.
ب -ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جواب.
ج -من كان تعوزه النقود.
العبارة

اسم الناسخ

خبره

نوع الخبر

أ-

التاء

"أحسب"

جملة فعلية.

ب-

التاء

"أبحث"

جملة فعلية.

" تعوزه "

جملة فعلية

ج-

ضمير مستتر (هو)

****** الحمد لل حمدا كثيرا طيبا مباركا ******* انتهت هذه الوحدة ******

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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أوراق عمل تتضمن تحليل النص والحل النموذجي ألسئلة الكتاب وأسئلة الوزارة لهذه الوحدة
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لمحات من التراث الشعب ّي الفلسطيني ( مقالة )
سبحان هللا وبحمده  ..سبحان هللا العظيم

 إضاءة :

االقتصادية  ،وجملة القيم
الثقافية و
*التراث  :هو مجموعة العادات والتقاليد والسلوكات
ّ
االجتماعية و ّ
ّ
عمن سلفه من
لشعب ما ،إضافة إلى مجمل المنجزات
الحضارية والمعنوية و ّ
ّ
المادية التي وصلته وراثة ّ
األجيال  .وزاري .

الشعبية  :هي أقوال قصيرة موجزة تختزن مواقف معينة و خبرات خاصة  ،وهي سهلة الحفظ
* األمثال
ّ
والتلقين ،وتستخدم في مواقف مشابهة ،وهي تحم ُل انعكاسا واضحا لشقاء الناس وسعادتهم وضعفهم
وفقرهم وبؤسهم  .مهم 

النص ومضمونه  .
* وضِّح العالقة بين طرفي ك ّل بند في ما يأتي  :عنوان
ّ
أن مضمون فقرات النص كان ِّ
يشكل لمحة موجزة عن بعض مجاالت التراث الشعبي الفلسطيني،
ذلك ّ
ولم يتعمق فيها فذلك من شأنه أن يستهلك مجلدات في الوصف والدراسة والت ِ
فصيل  ،وكان من المناسب
ّ
أن يكون العنوان (لمحات من التراث الشعبي الفلسطيني).

** السمات الفنية  ( :احفظ سمتين )
.١التنظيم والتّدرج في عرض األفكار في المقدمة والعرض والخاتمة في ال ّنص.
.٧سهولة األلفاظ ووضوح الدالالت .
.٣استخدام الصور الفنية .
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**************** انتبه لضبط الكلمات المخطوط تحتها في النص ****************
الفلسطيني
الشعبي
لَ َمحات من التُراث
ّ
ّ
الفقرة األولى  √ :الفكرة  :العالقة بين التراثين الفلسطيني واألردني وعالقتهما بالتراث العربي .

بحال عن التر ِ
فلسطين ٍ
ِ
األردن ؛ لِما بين األردن
الشعبي في
اث
اث الشعبي في
ال ينفص ُل التر ُ
ِّ
َ
ٍ
ٍّ
ٍ
األجداد َع ْب َر
ص َنعها
قاعدة
ق من
تآخ ،وتواصل ،و
وفلسطين مـن ٍ
ُ
تنب ِث ُ
َ
وشائج َ
َ
حضارية مشترَكة َ
الوقت ِ
ِ
ٍ
أحقاب ُم ِ
اث الشعبي في هذين القُطرين ال َي ْنفص ُل
الزمان .وفي
نفس ِه ،فإن التر َ
تطاوَل ٍة من ّ
ألن ثَمـ َة قَواسم مشتركة من الل ِ
عن التّر ِ
ِ
اريخ،
األقطار
الشعبي في
اث
غة ،والتّ ِ
ِّ
العربية األخرى؛ ّ
ّ
َ َ
ِ
ِ
والحضارِة ،والمعتَ ِ
ع الحضاري لها وا ْن ظل هذا
التنو َ
قدات تُ َع ِّم ُ
ق ُ
ُْ
األمة  ،وتُغني ّ
ور الواحدةَ لهذه ّ
الج ُذ َ

التنوعُ في ِ
وصية
بي ُخ
صوصيات َي ْن َ
الو ْح َد ِة .فلِ ُك ِّل قُ ْط ٍر َع َر ٍّ
ط ِبعُ ِبها تُراثُ ُه  ،ففي ُ
ص ّ
ّ
ّ
األرد ِّن ُخ ُ
إطار َ
ِ
ِ
ِ
ف به أه ُل ( الفُ َح ِ
اث
يص ) وتُر ِاثهم ،وا ْن ظَل تُر ُ
عر ُ
َي ْن َم ُاز ِبها فَن أبناء ال َك َرك وتُراثهم عن الفَ ِّن الذي ُي َ
سيج ال ُكّلي لتُر ِ
يين جميعا.
المدي َنتَْي ِن َمعا ُجزءا من َو ْح َد ِة الن ِ
اث األرد ّن َ
ّ

√ معاني المفردات :

 -ينفصل ( :فصل)  :يبتعد ،يفترق.

االقتصادية  ،وجملة القيم
الثقافية و
*التراث  :هو مجموعة العادات والتقاليد والسلوكاتّ
االجتماعية و ّ
ّ
عمن سلفه من
لشعب ما ،إضافة إلى مجمل المنجزات
الحضارية والمعنوية و ّ
ّ
المادية التي وصلته وراثة ّ
األجيال .

وزاري .

قوية كاألخوة مصدر قياسي من :تآخى .
 ٍتآخ(:أخو) :عالقة ّ

 -تنبثق ( :بثق)  :تندفع.

 وشائج(:وشج)  :العالقات والقرابة المشتبكة المتصلة القوية ،مفردها :وشيجة .وزاري /.مفردها أحقاب(:حقَب) :المدة الطويلة من الدهر( ثمانون سنة وأكثر) ،مفردهاُ :حقُب  .وزاري /.معناها -تغني(:غني)  :تكثر وتزيد.

 -متطاولة(:طول) :قديمة جدا.

 قَو ِاسم (:قسم) :أجزاء وعوامل مشتركة بين اثنين وأكثر ،مفردها :قاسم ( ممنوعة من الصرف ).
 -ينطبع (:طبع) :يتّصف

 -ينماز( :ميز) :يتصف بخصوصية ما عن غيره .
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√ تحليل النص :
األردني .وزاري .
الشعبي
الفلسطيني عن التراث
س :١علل  :عدم انفصال التراث
ّ
ّ
ّ
 )١لِما بين األردن وفلسطين من تآخ ،وتواصل )2 ،ووشائج  )٣تنبثق من قاعدة حضارية مشتركة صنعها

األجداد عبر أحقاب متطاولة من الزمان.

س :٧ما أهمية وجود قواسم مشتركة بين أقطار األمة الواحدة؟ وزاري .
اث الشعبي في هذين القُطرين ال ي ْنفص ُل عن التّر ِ
ِ
العربية األخرى.
األقطار
الشعبي في
اث
 أو علل  :إن التر َِّ
ّ
َ
ِ
ِ
ألن ث َّمـة قواسم مشتركة من الل ِ
األم ِة  ،وتغني
غة ،والتّار ِ
ّ
يخ ،والحضا ِرة ،والم ْعتقدات تع ِّمق الجذور الواحدة لهذه ّ
َّ
التنوع في ِ
إطار الو ْحد ِة.
التنوع الحضار َّ
ي لها وا ْن ظل هذا ّ
ّ
خصوصيات ينطبع بها تراثه  .وضِّح ذلك.
عربي
لكل قطر
إن ّ
سّ :٣
ّ
ّ
وصية ي ْنماز بِها فن ِ
أبناء الكر ِك وترِاثهم عن الف ِّن الذي يعرف به أهل ( الفح ِ
يص ) وتراثِهم ،وا ْن
في األرد ِّن خص ّ
سيج الكّلي لتر ِ
ظ َّل تراث المدينت ْي ِن معا جزءا من و ْحد ِة َّ
األردنيين جميعا.
اث
الن ِ
ّ
ّ
** الصور الفنية  " - :ال ينفصل التراث الشعبي في فلسطين ِب ٍ
حال عن التراث الشعبي في األردن ":
ّ
األردني ،بتوأمين متوحدين ال ينفصالن.
صور التراثين:الفلسطيني و
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
صور الوشائج بمادة تصنع من ِقبل األجداد.
 " ووشائج تنبثق من قاعدة حضارية مشترَكة صنعها األجداد "ّ :الكلي لتُراث األردنيين جميعا" :
 " وحدة النسيجِّ
قوية
* يصور التراث الذي يجمع الناس على اختالفهم بالنسيج الذي تترابط خيوطه وتتماسك لتكون وحدة ّ
لتراث األمة ( .وهذا يدل على دور التراث في جمع الشعب و توحيده ) مهم . 
تعمق القواسم المشتركة من اللغة والتاريخ والحضارة والمعتقدات الجذور الواحدة لهذه األمة:".
" ّالحي الذي يستطيع أن يساعد الجذور في التعمق ،
** شبه القواسم المشتركة لألمة العربية بالكائن
ّ
وشبه الوحدة العربية بالشجرة التي تضرب جذورها
على هذه األرض ما يستحق الحياة ..
وتتعمق في األرض .
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الفلسطيني خاصة .
الفقرة الثانية  √ :الفكرة : :مجاالت التراث الشعبي عامة و
ّ

الص ِ
ِ
االت التر ِ
ِ
ناعات
الموسيقا ،وأ ْنماطا من
األلعاب و ِّ
اث الش ِّ
وم َج ُ
ناء والر َ
تشم ُل الغ َ
قص و ُ
عبي متشعبة َ
َ
الحكايات وال ُخر ِ
ِ
ِ
ِ
ش ِ
األساطير ،والعادا ِت
افات و
وضروبا من
العامي و
عر
التقليدية ،وفُُنونا من ال ّ
ِّ
األمثالُ ،
ّ
َ
ِ
ضال عن ِ
والتّ ِ
األزياء
س ِة و
اح واألتر ِ
قاليد في األفر ِ
وصنوفا من الطِّ ِّ
ب ال ّ
عبي وأدو ِات ِه ،فَ ْ
ش ِّ
ُ
الحل ِّي واأل ْل ِب َ
احُ ،
ِ
عب ِ
الفلسطيني َ -كما لك ّل الش ِ
ش ِ
المستقرِة  -تراثُ ُه الثقافي ،ومخزوُن ُه
عبية  .ولل ّ
الش ّ
عوب و َ
الجماعات ُ
ّ
ف عن السلَ ِ
وتقاليدهُ المتر ِ
ِ
ف ُمشافَ َهة،
اك َم ُة َع ْبَر
الخاص ُة،
الفكري ،ومعتَــقَـداتُ ُه
األجيال ،وقد تَو َارثَها ال َخلَ ُ
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ص ِرِه.
ومستجدات َع ْ
ُمضيفا إليها أو م ْنقِّصا منها َ
أومع ِّدال فيها تََبعا ل َهواهُ ُ
√ معاني المفردات  :متشعبة( :شعب) :متنوعة.

نمط.
 أنماطا (:نم َط)  :الطرق واألنواع ،مفردهاَ :

ض ْرب.
ضروبا( :ضرب)  :أصنافا مختلفة مفردهاَ :
ُ -

 -هواه(:هوي)  :الميل ،جمعها :أهواء.

 -األتراح (:ترح)  :الحزن ،مفردها :تََرح.

 -الحلِي(:ح َلي) :الزينة.

 -الخ َلف(:خ َلف)  :الجيل القادم.

س َلف(:س َلف) :الجيل الفائت :اآلباء واألجداد ،مفردها :سالف.
 -ال ّ

ويقص ،وقَع أو تخيل ،مفردهاِ :حكاية.
 ال ِحكايات :ما يحكىّ
 الخرافات :الحديث المستم َلح المكذوب ،أو الحديث الباطل مطلقا مفردها :خرافة. األساطير :األباطيل واألحاديث العجيبة ،وهي الحديث الذي ال أصل له .تستند ألصول دينية أو تاريخية أواجتماعية ،مفردها :أسطورة.
ِ
بالتجربة والمحاولة
عبي  :هو الممارسات الطبية والعالج المتوارث من جيل إلى جيل ،وقد خبروه
 الطّب ال ّش ّ
دون أسس علمية أو استنادا إلى مختبرات علمية  .
الشعبي كما ورد في النص .
√ تحليل النص  :س :١اذكر مجاالت ا ّلتراث
ّ
الص ِ
تشمل ِ
ِ
ِ
التقليدية ،وفنونا من ال ّش ِ
األمثال،
العامي و
عر
ناعات
الرقص والموسيقا ،و ْأنماطا من
األلعاب و ِّ
الغناء و َّ
ِّ
ّ
اح ،وصنوفا من ال ِّ
العادات والتّ ِ
ِ
الحكايات والخر ِ
ِ
ِ
ط ِّ
عبي
األساطير ،و
افات و
وضروبا من
اح واألتر ِ
قاليد في األفر ِ
ب ال ّش ِّ
ضال عن الحلِ ِّي واألْلبِس ِة واألز ِ
ياء َّ
عبية .
الش ّ
وأدواتِ ِه ،ف ْ
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س:٧علل :ضرورة الربط واالقتران بين وجود التراث واالستقرار.
 .١تراث ثقافي.

 .٣معتقدات خاصة .

 .2مخزون فكري.

س :٣كيف ينتقل التراث من جيل إلى جيل ؟

 .٤تقاليد متراكمة عبر األجيال.

 #يتوارثها الجيل عن سلفه مشافهة .

نص .
سِّ :٤
فسر سبب اإلضافة إلى التراث أو اإلنقاص أو التعديل حسب فهمك ال ّ
لكل عصر منها من خصوصية واحتياجات وطبيعة حياة تدفع
كل جيل  ،ولما ّ
لمناسبة حال العصر الذي يعيشه ّ
باألفراد لإلنقاص أو الزيادة أو التعديل.
س :٥ما المقصود ب ( تبعا لهواه ) ؟

 #أي حسب ما يريد ويرغب ويتناسب مع حياته و مستجدات عصره .

فسر إجابتك.
مني بعدم وجود تراث إال للجماعات والشعوب
نص ّ
المستقرة ؟ ّ
س :٦هل توافق على إقرار ال ّ
ّ
الض ّ
مية  ،وفيها عمليات تعديل وانقاص وزيادة يفرضها االستقرار للشعب
عملية تراك ّ
نعم ،ألن التراث بطبيعته ّ
كل مجال من مجاالت التراث ِّ
افية لمنطقة
ليكون له مع الزمن عادات
خاصة في ّ
متعلقة ومترابطة مع الطبيعة الجغر ّ
ّ
االستقرار  ،وما يتبع ذلك سلوكات خاصة بهذه الجغرافية .

 الصورة الفنية  ( :مجاالت التراث الشعبي متشعبة ):
الشعبي بشجرة كبيرة لها فروع كثير
صور التراث
ّ
ّ
الشعبي.
المستجدات التي ترى أّنها تؤثِّر في التراث
نوعية
 #ملحوظة ِّ :
ّ
وضح ّ
ّ
كل مجال من مجاالت حياتنا ،واال تصاالت والمواصالت وما
العولمة واالنفجار المعرفي  ،والتقنية التي غزت ّ
تطور مذهل  ،وشبكات المعلومات العالمية .
جرى فيها من ّ
استخرج من الفقرة :
 -جمع قلة - :

نعتا مجرورا :

-مفعوال ألجله :

ثالثي :
 اسم مفعول لفعلّ

في القدس  ...تعريف الجمال مثمن األضالع أزرق  ،فوقه يا دام عزك ،
قبّة ذهبية تبدو برأيي مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها ..
#تميم البرغوثي
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الفقرة
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همية المزدوجة للتراث الشعبي الفلسطيني .
الثالثة √ :الفكرة :األ ّ

ِ
بدور م ٍ
وجة؛ فهو ْ ِ
بأهمية م ْزَد ٍ
ٍ
ش ِ
عب ،وفي
هم في
فلسطين
اث الشعبي في
ويتميُز التر ُ
توجيه ال ّ
َ
ّ
يضطَلعُ ٍ ُ
ُ
يعكس الكثير من ِ
ذلك ِ
حيات ِه وس ِ
أنماط ِ
ِ
ش ِ
عب ،و ِ
ِ
أفكاره،
تـصوير
حياة هذا ال ّ
لوك ِه ،وهو إلى جانب َ
ُ
ُ
َ

يود التح ُكِم والتّ ِ
ومشكالت ِه و ِ
ِ
ق من قُ ِ
األجنبي ِ
أمنيات ِه ،وتَ ْوِق ِه إلى اال ْن ِعتَا ِ
االجتماع
لماء
سلط
ِ
ّ
ين؛ ولهذا ُي ْوِلي ُع ُ

كتب التّاري ِخ
تيح
و" األنثروبولوجيا" التّر َ
اث ال ّ
َ
تيحها لهم ُ
للدارسين فَُرصا نادرة ال تُ ُ
شعبي عنايتَهم؛ ألن ُه ُي ُ
ِ
ٍ
ٍ
ش ِ
ِ
ِ
ِلتَعر ِ
اء الحو ِ
ٍ
األقنعة
اجز و
اث من
طبيعة
ف
يقد ُم ُه التّر ُ
الحياة ال ّ
عبية بمـا ّ
ئ ور َ
َ
صور أصيلة صادقة ،ال تَ ْختَِب ُ
عبي ُة ِ
ان التّر ِ
أبرز ألو ِ
سطيني ُة وما ُير ِافقُها مـن
الفِل
الدارسون اهتماما
ًّ
خاصا هو األغني ُة ال ّ
و ُ
اث التي ُيوليها ّ
ّ
ش ّ
سيما ما َكا َن منها لل ّن ِ
رقَصات وَدب ٍ
كات و ٍ
ساء.
ألحان ،و
عبي ُة ال ِّ
األزياء ال ّ
ش ّ
َ
ُ
َ َ
 /جذرها

زو َج) :ذات جانبين ،اسم مفعول وزاري .
√ معاني المفردات  - :مزدوجةَ (:
 أمنياته (:مني) :الطموح ،مفردهاِ : يضطلع(:ض َلع) :ينهض به ،وزنها :ي ْف ِأمنية.
تعل.
 توقه( :توق)  :شوقه ،اشتياقه لألمر نقول :تاق :يتوق :تَوق وتو َقان وزاري /معناها-يولي( :ولَي) يعطي.

 -االنعتاق(:عتق) :التحرر من القيود( ،مصدر).

 األنثروبولوجيا :علم اإلنسان الذي يتناول أصوله وصفاته وتراثه وعاداته وتقاليده وعقائده وِقيمه وأنماطعيشه ( .حفظ  مهم )
 علم االجتماع :العلم الذي يدرس العالقات االجتماعية بين البشر ( .حفظ  مهم )√ تحليل النص  :س:١يتميز التراث الشعبي الفلسطيني بأهمية مزدوجة ( :علّل ذلك ) :وزاري  // .أو
 .١يضطلع بدور مهم :توجيه الشعب :يحدد لهم نمط وشكل

الشعبي الفلسطيني.
اذكر مميزات التراث
ّ
ومسار حياتهم ومجتمعهم .و .2تصوير أنماط حياته وسلوكه.
وأفكاره ومشكالته وأمنياته،

 .٣يعكس الكثير من حياة الشعب الفلسطيني

 .٤وتوقه إلى االنعتاق من قيود التح ّكم والتسّلط األجنبيين   .مهم ٤/عالمات

الشعبي عنايتهم ّ .علل ذلك.
س :٧يولي علماء االجتماع و "األنثروبولوجيا " التراث
ّ
الحياة ال ّش ِ
ِ
ِ
يخ لِتعر ِ
َّ
يقدمه التّراث
طبيعة
ف
ألنه يتيح للدارسين فرصا نادرة ال تتيحها لهم كتب التّار ِ
عبية بمـا ّ
ِ
من صور أصيلة صادقة ،ال ت ْخت ِبئ وراء الحو ِ
األقنعة.
اجز و

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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قارن بين التراث الشعبي والمراجع التاريخية في توضيح طبيعة الحياة الشعبية  .وزاري .
س:٣
ْ

ش ِ
ِ
ِ
اريخ ِلتَعر ِ
اث
طبيعة
ف
تيح
يقد ُم ُه التّر ُ
الحياة ال ّ
عبية بمـا ّ
َ
تيحها لهم ُ
للدارسين فَُرصا نادرة ال تُ ُ
ُي ُ
كتب التّ ِ َ
ِ
ٍ
ٍ
اء الحو ِ
ٍ
األقنعة  ،وهذا ما ال تتيحه المراجع التاريخية.
اجز و
من
ئ ور َ
صور أصيلة صادقة ،ال تَ ْختَِب ُ
الخاص؟
س :٤ما أبرز ألوان التراث الشعبي الذي يعطيه الدارسون االهتمام
ّ
خاصة .
 .2األزياء الشعبية :مالبس النساء
ّ

 .١األغنية الشعبية الفلسطينية :رقصات ،ودبكات وألحان.

س :٥لالستعمار والصهاينة رغبة قوية في طمس التراث الشعبي الفلسطيني ،ما تفسيرك لذلك ؟وزاري

٧١١٨

 الصور الفنية  ( - :وهو إلى جانب ذلك يعكس الكثير من حياة هذا الشعب ):
صور التراث بِمرآة تعكس حياة الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي وواضح.
 ( وتوقه إلى االنعتاق من قيود التح ّكم ):-

صور شوق الشعب الفلسطيني إلى الحرية بإنسان مقيد ويطلب الحرية واالنفالت من العبودية.
ّ

ِ
ٍ
ٍ
اء الحو ِ
ٍ
األقنعة )؟
اج ِز و
 #ما داللة العبارة اآلتية ِ ( :بما يقدمه التراث من
صور أصلية صادقة ،ال تختبئ ور َ
يوضح أصالة الشعب الفلسطيني بصدق ووضوح دون تحريف أو تضليل.
أن التراث ّ
العبارة تعنيّ :
سالم ألرض ُخلقت للسالم
 ..وما رأت يوما سالما ...

الفقرة الرابعة :الفكرة  :أهمية األغنية الشعبية الفلسطينية .

#درويش

ِ
ِ
األغني َة الش ّ ِ ِ
ِ
ِ
إيقاعاتها،
كلماتها ،وصيا َغ ِة
بداع
س
شتَ ِر ُك األجيا ُل في إِ ِ
طيني ُة التي تَ ْ
س ّ
َ
عبي ُة الفل ْ
وتَعك ُ
ض الوجوِه عن ِ
ِ
ِ
اند َغ ِام ِ
الو ْج ِ
ماعي
ألشكال
حية
ا
الحياة ُ
الج ِّ
صور دقيقة ّ
دان َ
بع ِ ُ ُ
وه ُمو ِمها ،وهي تُ َع ِّبُر من ْ
ق التر ِ ِ ِ
اس بر ِ
و ِ
ِ
أحالم ال ّن ِ
بالعَر ِ
وع َب ِ
ائحـة
هر قَُوةُ
اله ِّم و َ
الـم َ
األرضَ ،
قو َ
اب الفل ْ
ضم ِخ َ
الد ِّم ،كما تَ ْظ ُ
طيني ُ
س ّ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
ستقب ِل وأمانـي ال ّن ِ
س ِ
العيش
اس في
ف
تشر ُ
الم َ
ـسطين ِّي بق َيمـه وتقاليده وتضحيات أبنائه ،وتَ ْ
اعتز ِاز الفل ْ
أحالم ُ
َ
بحري ٍة و َكر ٍ
امة ِ
وع ّـزٍة .
ُ
√ معاني المفردات :

 -تعكس(عكس) :تظهر

 -إبداع(:بدع) :إيجاد شيء دون مثال سابق له.

 صياغة(:صوغ) :صنع الشيء وترتيبه على نمط محدد .قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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 اندغام(:د َغم) :االنسجام والتالؤم ( .الزيادة تفيد المطاوعة ) -عبق(:ع ِبق)  :الرائحة الذكية.

 ِالوجدان(:وجد) :اإلدراك

مضمخ(:ضمخ) :الملطخ { .اسم مفعول }.
 -ال ّ

ِ
تستشرف(:شرف)  :تتطلع  ( .الزيادة تفيد الطّلب )
√ تحليل النص :
الشعبية ؟أو لألغنية الشعبية مكانة خاصة إذ يوليها الدارسون اهتمامهم ّعلل ذلك.
األغنية
س :١ماالذي تعكسه
ّ
ّ
ِ
ِ
الحياة وهمو ِمها .2.اندغام ِ
الوجدان الجماعي ( التآلف ).
ألشكال
حية
ا
.١
صور دقيقة ّ
 .٤قوة اعتزاز الفرد الفلسطيني بِ ِق ِ
يم ِه وتقاليده
 .٣أحالم الناس برائحة األرض وعبق التراب الفلسطيني
وتضحيات الشعب الفلسطيني  .٥ .استشراف أحالم المستقبل وأماني الناس في العيش بحرية وكرامة وعزة.
 الصور الفنية :
ِ
ِ
ِ
إيقاعاتها ،صورا):
وصياغة
كلماتها،
إبداع
األغنية الشعبية الفلسطينية التي تشترك األجيال في
 (وتعكسِ
ُ
ِ
الحياة وهمومها.
أشكال
شبه األغنية الشعبية الفلسطينية بمرآة تعكس بشكل صادق وواضح
َ
ستقب ِل وأمانـي ال ّن ِ
س ِ
اس)  :شبه األغنية الشعبية الفلسطينية بإنسان يتطلع للمستقبل .
ف
تشر ُ
الم َ
 (تَ ْأحالم ُ
َ
 #هات مفرد الكلمات اآلتية  - :األجيال:
 -الوجوه:

 -أحالم:

 إيقاعاتها: -تقاليد:

 همومها: -تضحيات:

 استخرج من الفقرة :صناعيا - :
 مصدراّ

خماسي- :
مصدرا لفعل
ّ

جملة في محل رفع

الشعبية .
افية في األغنية
ّ
الفقرة الخامسة :الفكرة :أثر الطبيعة الجغر ّ

ِ
ِ
ِ
ـللجَب ِل
األغن َي ُة في
وتَأْ ُخ ُذ
َ
فلسطين لوَنها الخاص من طبيعة المنطقَة التي تَ ْظ َه ُر فيها ،فَ َ
احل و ِ
ِ
َه ِ
ص َار
وللسهل أُ ْغ ِن َيـة،
أُ ْغ ِن َية،
اويلُهاَ ،وتَِب َع َ
ذلك ْ
الب َو ِادي والس ْف ِح أ َ
وم َو ْ
از ُ
الوادي و َ
ّ
أن َ
وللس ِ َ
يجها َ
ِ
ِ
وسِم قَ ْط ِ
لِم ِ
الح ْر ِث وال ِب َذ ِ
الز ِ
يقاعات
ص ِاد ،وا
أهـازيج
يتون
ف ّ
ختلِ ُ
خاصة تَ َ
ار و َ
ف عن أغاني مواسِم َ
ُ
ّ
الح َ
َ

روم.أما في المراعي الجب ّلي ِة و ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
م َو ِ ِ
اف
اء ل ّ
ش ّف ُ
الب َوادي فقد َن َق َل ُ
َ
ََ
الـح َد ُ
ََ
اوْيل َج ْني َم َحاصيل الح ْمضيات وال ُك ِ ّ
َ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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ِ
اع ِ
ات الح ِّي ،ور ِ
عاة ،كما صور صـبو ِاتهم وأحالمهـم ب َفتَي ِ
معا َناةَ الر ِ
الماع ِز والض ِ
يات قُ ْط َع ِ
أن.
ان
َ
َ
َ ّ َ ََ َ
َ
َ
ُ
اج ِ
ِ
الفلِ ِ
وبرَز ِت األغني ُة ِ
وختَ ٍ
ش ِه َد ْت ليالي الس َم ِر
وزو ٍ
األفر ِ
ان ،و َ
اح مـن ِخ ْطبـَ ٍة َ
َ
ْ
سط ْينية في ُم َن َ
اس َبات َ
ََ
وس ِ
اآلالت الم ِ
ِ
ابات و َدب َك ِ
ش ِ
ون علـى أن َغ ِ
واألعر ِ
ش ّب ِ
شع ِبية "
ـام
يق ّي ِة ال ّ
ات ال ّ
صات ال ّ
ان وهم ُي َغن َ
َ
اس َرَق َ
ُ
ِ
الي ْـر ُغ ِ
اب ِة".
ول وال َ
شب َ
كالم ْج ِو ِز و َ
√ معاني المفردات :
 -لونها(:لون)  :شكلها أو نوعها .

 تأخذ(:أخذ) :تحصل على. -أهازيج(:هزج)  :أغنية شعبية ،مفردها:أهزوجة.

 -مواويلها :نوع من الغناء الشعبي،

مفردها :موال.
الحداء عن غيره).
تميز
الراعي(.غناء حزين فردي يتناسب مع حال الراعي الوحيد.وِبهذا ّ
 ُُ
الحداء(:حدو) :غناء ّ
 -معاناة(:عني)  :القسوة والمكابدة (مصدر عانى ).

طع ق ْلفَة الصبي (.طهور الطفل)
ص ْب َوةِ - .ختان(:ختن) :عملية ق ْ
 صبواتهم(:صبو) :الميل إلى اللهو ،مفردهاَ :السمر(:سمر) :السهر /الحديث في الليل.
ّ -

√ تحليل النص :

س :١ما أثر الطبيعة (المنطقة) الجغرافية في األغنية الشعبية ؟
تعكس طبيعة المنطقة الجغرافية األغنية المناسبة للمنطقة  ،سواء أكانت سهال أم جبال أم مراعي أم واديا ،أو
طبيعة العمل جماعيا كان أو فرديا بما يتالءم مع طبيعة المنطقة.
الخاص؟
س :٧ما المؤثرات التي تجعل األغنية الفلسطينية تأخذ لونها
ّ
 .١طبيعة المنطقة الجغرافية :فللجبل أغنية ،وللسهل أغنية. ...
 .2نمط العمل:
أ  -فلموسم قطف الزيتون أهازيج خاصة.
الرعاة.
ب  -في المراعي الجبلية والبوادي ،فقد نقل الحداء معاناة ّ

الحي.
 .٣في تصوير صبوات الرعاة وأحالمهم بفتيات
ّ

القراءة حياة
 ..تجعل العالم
بين يديك

كالخطبة والزواج و ِ
 .٤المناسبات االجتماعيةِ :
الختان ،وفي ليالي السمر واألعراس.
الجبلية ؟
الغنائية األُخرى في البوادي والمراعي
تميز الحداء دون األلوان
ّ
ّ
س :٣لماذا ّ

للرنة الحزينة.
لأّنه غناء
ّ
الرعاة  ،وله لحن يميل ّ
فردي يناسب الحال الذي يكون فيها ّ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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الشعبية   .مهم 
س :٤اذكر المناسبات اّلتي تبرز فيها األغنية
ّ
ابات و دبك ِ
اس رقصات ال ّش ِ
طبـة وزواج ِ
في مناسب ِ
ت ليالي السَّم ِر واألعر ِ
ات
ات األفر ِ
اح مـن ِخ ْ
وختان ،وش ِهد ْ
وس ِيقي ِة ال ّشعبِيَّة " ِ
ِ
ِ
كالم ْج ِوِز واليـرغ ِ
ال ّشّب ِ
ول والشبَّاب ِة
ان وهم يغنون علـى أنغ ِـام اآلالت الم ّ
ْ
 الصور الفنية :

صور غناء الرعاة إلبلهم بالزجاج الش ّفاف الصافي الذي يعكس ما خلفه.
 (نقل الحداء ال ّشفّاف معاناة ّ
الرعاة )ّ :
** الفقرة السادسة الفكرة :أهمية األغاني واألهازيج والمناسبات التي تبرز فيها .

ِ
اجتماعية على قَ ْد ٍر ٍ
كبير من
وثائق
تضع بين أيدي الباحثين
زيج البريئ َة
َ
ّ
إن تلك األغان َي واألها َ
ُ
اف ،كالح ِ
َعر ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ديث
الم
الناس
عادات
تصوُر
َ
ناسبات ،مع ما يتَخللُها من أ ْ
ّ
َ
األهمية؛ فهي ّ
وتقاليد ُهم في هذه ُ
ِ
ِ ِ
الخ ْ ِ
ات ِ
ين .إضافَة إلى ما ِل ِ
ِ ِ
ِ
عن أد ِب ّي ِ
روس ِ
هذه
دع ِّو َ
بالم ُ
الع َ
ين و َ
ط َبة ،وعقْد الق َران ،وليلة الزفَاف ،واالحتفاء َ
ِ
ِ
وم الم ْك ُد ِ
الحياة ومتَ ِ
سِ
ِ
ٍ
اعب
بشقاء
ودة
ظل
اء ِتها  -تَ َ
للنفوس و ُ
الج ُ
ويحي ،فهي  -على بر َ
َ
َ
األغاني من َد ْور تَْر ّ
ال والمو ِ ِ ِ
العمل ،فرصة للر ِ
ربين
يني ِة
تح ِم ُل
الم ْغتَ َ
الم ْت َع ِة ،في َ
س ِط ّ
حين ْ
ّ َ
اويل الفل ْ
الكثير من األ َْز َج ِ َ َ
َ
هموم ُ
احة و ُ
ََ
َ

ودون إلى قُراهم وم ُد ِن ِهم ،وفَرح ِ
أوطانهم ،كما تُصور فرح َة ِ
ِ
أهلي ِهم
وتُ َعبر عن أشو ِاقهم إلى
بين وهم َي ُع َ
الغائ َ
ََ
َّ
َ
ُ
وهم يستق ِبلُوَن ُهم .
وَذوي ِهم ِبهم ُ
√ معاني المفردات :

الصدر ،وفي النص :األغاني الع ْفوية البسيطة( .صفة مشبهة).
 البريئة (:برؤ) :سليم ّ أعراف(:عرف) :ما تعارف عليه الناس في عاداتهم وتقاليدهم ،مفردهاُ :ع ْرف. ال ِقران(:قرن) :الجمع بين الزوجين بال َع ْقد.كد:كدد) :المرِهقة
 الم ْكدودةّ (:√ تحليل النص :

 -االحتفاءَ (:حفو ):االحتفال ،وزنها :االفتعال.

العامية .
الشعبي تغلب عليه
 األزجال  :نوع من الغناءّ
ّ

س :١تعتبر األغاني واألهازيج وثائق مهمة  ،علّل ذلك  ،كما ورد في النص .

ديث عن أدبِّي ِ
ناسبات ،مع ما يتخلَّلها من أ ْعراف ،كالح ِ
ِ
الناس وتقاليدهم في ِ
ِ
ِ
ات
هذه الم
عادات
تصور
فهي ّ
اف ،واالحتِ ِ
الزف ِ
القرانِ ،
طب ِة ،وع ْق ِد ِ
ِ
وليلة َّ
فاء بالمدع ِّوين والعروس ِ
ين
الخ ْ

س :٧ما الدور الترويحي الذي تقوم به هذه األغاني ؟
ِ
ِ
وم الم ْكد ِ
الحياة ومت ِ
للنفوس والجس ِ
ِ
اعب العمل ،فرصة ل ّلراح ِة والمتْع ِة .
بشقاء
ودة
فهي  -على براءتِها  -تظل
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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الفلسطينية هموم المغتربين  .اشرح ذلك.
تحمل الكثير من األزجال  ،والمواويل
س:٣
ُ
ّ
الغائبين وهم يعودون إلى قراهم ومدنِ ِهم ،وفرح ِ
تعبر عن أشو ِاقهم إلى أوطانِهم ،كما تصور فرحة ِ
أهلي ِهم وذوي ِهم
ّ
بِهم وهم يستق ِبلونهم .
صور األهازيج بالطفل البريء داللة عن عفويتها وبساطتها.
الصور الفنية  ( - :األهازيج البريئة )ّ :

صور األزجال والمواويل بإنسان يحمل أحماال ثقيلة أتعبته .
 ( -تحمل الكثير من األزجال....هموم المغتربين )ّ :

الفقرة السابعة  :الفكرة :أثر المواسم الدينية في التراث الشعبي في فلسطين .

اعتاد ِ
ِ
ِِ
أن َيـقوموا
الفِل
ناسبات الدِّينية ،وقد
الم
س ِط ْي ُن َم ْه ِبطَ
األنبياء َكثُ ْ
ون ْ
َ
ُ
سطيني َ
ّ
" ولَ ّما كانت فل ْ
رت فيها ُ
ٍ
األولياء وم ِ
ِ
أض ِ
ِ
ِ
ف منها على ِنطا ِ
ق
اسم
قامات
بعض
رحة
معينة ُع ِر َ
بزيارِة ْ
الص ِال َ
بعض ّ
َ
حين ،وذلك في مو َ
ِ
الفِلسطيني بعام ٍة؛ ِ
عب ِ
ش ِ
الم ،وكان يتخل ُل هذه
بي ُموسى
ال ّ
وموسم النّ ِّ
موس َم ال ّن ِّ
بي صال ٍح عليهما ّ
ْ ّ ّ
الس ُ
المواسم أذكار وأدعيةِ ،
وحضور في ذاكرِة ال ّن ِ
اس .
ومآك ُل واحتفاالت ،ما تزا ُل لها
ّ
خصوصية ُ
َ ُ

أض ِرحة(:ضرح) :القبور ،مفردها :ضريح.
√ معاني المفردات ْ - :
 -األولياء (:ولي) :المؤمنون الصالحون .

 مقامات(:قَوم) :بناء يبنى على قبر أحد الصحابة أو أولياء الل .مفردهاَ :مقام( ،اسم مكان) .√ تحليل النص  :س :١علّل :كثرة المناسبات الدينية في فلسطين ؟

ذلك أل نها مه ِبط األنبياء.

س :٧ما أثر كون فلسطين مهبطا لألنبياء في التراث الشعبي الفلسطيني ؟

أقصانا ال هيكلهم

ناسبات الدِّينية .
الم
َكثُ ْ
ُ
رت فيها ُ

النص في فلسطين.
ينية التي أشار إليها
س :٣اذكر المواسم ّ
الد ّ
ّ
س :٤ماذا كان يتخلّل هذه المواسم ؟

أذكار وأدعيةِ ،
خصوصية وحضور في ذاكرِة الّن ِ
اس
ومآكل واحتفاالت ،ما تزال لها
ّ

عبي .
ينية والتراث ال ّ
وضح العالقة بين طرفي ّ
كل بند في ما يأتي  :المواسم ّ
سّ :٥
الد ّ
ش ّ
ينية وما يجري فيها من احتفاالت ،وكيفية تأديتها والعادات المتبعة فيها ِّ
تشكل جزءا ومجاال مهما
ألن المواسم ّ
الد ّ
ّ
من التراث.
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شعبية الفلسطينية .
الفقرة الثامنة  :الفكرة :أهمية األزياء ال ّ

ش ّ ِِ
ش ِ
عب حيثُما َحل
أما
س ِطينية ،فهي َعالمات بارزة دالّة على ُه ِوّي ِة هذا ال ّ
األزياء ال ّ
عبية الفل ْ
ُ
ّ
اث السلَ ِ
أهمية ُك ْبرى في َن ْق ِل تُر ِ
ت للنظَ ِر أن
الخلَـف  .واألمر ّ
ف إلى َ
الال ِف ُ
أفر ُ
ادهُ وارتَ َحلُوا .ولها أيضا ّ
ّ
ليت ِه ب ُخي ِ
اآلخر بال ّذوق الخاص في تَ ْح ِ
ِ
ِّ
ِ
وط
أحدها عن
س ِويا
لكل َم ْن ِط َق ٍة في
ًّ
خاصا َي ْن َم ُاز ُ
َ
فلسطين ِزيًّا ن ْ
ّ
اهر التي تَعلو الرؤوس،أو تَُزي ُن ِبها الصدور .وهو -على الج ِ
ِ ِ
الج َو ِ
ِ
ملة -
ُ
الحرير ،وبأصناف ال ُحلي و َ
َ
ّ ُ
ِ
خطوط ِه وأشكالِ ِه وألو ِان ِه تجانُسا وتناسقا
س ال َمرُء من خالل
ز ٌّ
ي ّ
يتمي ُز باالحتشام وال َجمال ،وي ْل َم ُ
ق ٍ
ِ
َي ُنم ِ
ان على َذو ٍ
تطريزِه وتفصيلِ ِه .
فريد في
√ معاني المفردات  - :بارزة (:برز)  :واضحة

 -االحتشام(:حشم)  :الوقار .

 ينمان (:نمم) :يظهرانِ ،يكش ِ
فان.
ّ

 -فريد (:فرد) :المنفرد والوحيد المميز .

√ تحليل النص  :س :١ما أهمية األزياء الشعبية الفلسطينية ؟
حل.
 .١عالمة بارزة داّلة على هوية الشعب الفلسطيني ،أينما ّ
السلف إلى الخلَف.
 .٧تنقل تراث ّ

الفلسطينية.
لكل منطقة من المناطق
 .٣وهي تعكس الذوق العام ّ
ّ

ي الشعبي الفلسطيني حسب ما ورد في النص ؟
بم يمتاز الز ّ
سَ :٧
االحتشام ،الجمال ،التناسق ،التجانس ،الذوق الرفيع.
وية الشعب ) ؟
س :٣ما المقصود ب ( ُه ّ

وحضارته .
الدالة التي تث ِبت وجوده
ويحمل
ما يميزه عن الشعوب األُخرى ويعرف به
ُ
عالمته ّ
َ
َ

 #استخرج من الفقرة  - :جمع كثرة

 -نعتا منصوبا -

اسم معنى

 -طباقا

العامية الفلسطينية وخصائصها و أهميتها .
الفقرة التاسعة :الفكرة :األمثال
ّ

ِ
ِّ
اقف ُمعي َنة
عبي في فلسطين باألمثال
كما ْيز َخ ُر التر ُ
اث ال ّ
ص ِرها تختَ ِز ُن مو َ
العامية ،وهي على ق َ
ش ّ
حفظها في ال ّذاكرة ،وسهول ُة ت ْل ِق ِ
خصائصها؛ سهولُة ِ
ِ
و ِخ ْبر ٍ
تتحدث
ينها  .وهي
خاصة .ومن
ات
ُ
ّ
َ
ِ
وشقائهم ،وعن فَ ِ
وض ْع ِفهم حين تُ ْعلِي
وي ٍة ُم ْط َلقَ ٍة عن سعادة الناس
وب ْؤ ِسهم ،وعن قوِت ِهم َ
ب َع ْف ّ
قرهم ُ
ش ّ ِِ
أن القوِة واألقوياء ،وتَس َخر من تَ َخا ُذ ِل المتَ ِ
شِ
سطينية
ف األمثا ُل ال ّ
من َ
خاذلين .كما تك ِش ُ
عبي ُة الفل ْ
ْ ُ
ُ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ ِ
طينيين بإخو ِانهم
س
َ
الحضاري ألمة العربَ ،
عن مدى ص َلة الحاضر الفلسطيني بالماضي َ
وعالقَة الفل ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ربي ِة األخرى من هذا التطاب ِ
الفصيحة
األمثال
الفلسطينية و
األمثال
التشابه بين
ق أو
في
الع ّ
األقطار َ
ِ
األقطار.
العامي ِة في تلك
و ّ
√ معاني المفردات :

 -تختزن(:خزن) :تتضمن وتحفظ .

 -يزخر (:زخر) :يمتلئ ويحتوي.

 تلقينها (:لقَن) ِ :ذ ْكر الكالم إلعادته وتكريره لحفظه  .وزاري .بع ْف ِوية(:عفَو) :ببساطة ودون تكلّف أو مشقة.
َ -

ظم أهميتها  .وزاري  ( .ضبط حرف التاء )
 تُعلي ( :علو)  :تع ّ√ تحليل النص :
س :١ما خصائص األمثال الشعبية كما وردت في ال ّنص ؟ وزاري .
 .١قصيرة  .2سهولة حفظها في الذاكرة .٣ .سهولة تلقينها  .٤عفويتها
الشعبية .مهم 
وضح مفهوم األمثال
سِّ :٧
ّ

تلقين،وتستخدم في مواقف
هي أقوال قصيرة موجزة تختزن مواقف معينة و خبرات خاصة  ،وهي سهلة الحفظ وال
ُ
تحمل انعكاسا واضحا لشقاء الناس وسعادتهم وضعفهم وفقرهم وبؤسهم .
مشابهة ،وهي
ُ

الفلسطينية؟
الشعبية
تتحدث األمثال
س :٣عم ّ
ّ
ّ
قرهم وب ْؤ ِسهم ،وعن قوِت ِهم وض ْع ِفهم حين ت ْعلِي من ش ِ
طلقة عن سعادة الناس وشقائِهم ،وعن ف ِ
أن
وية م ْ
تتحدث بع ْف ّ
القوِة واألقوياء ،وتسخر من تخاذ ِل المت ِ
خاذلين
ْ
ِ
ِ
ِ
العامية في الدول العربية ؟ وزاري
الفصيحة و
األمثال
س :٤ما داللة التطابق والتشابه بين األمثال الفلسطينية و
الفلِسطيني بالماضي الحضاري ِ
صل ِة الحاضر ِ
الفلِسطينية عن مدى ِ
تكشف األمثال ال ّش ّ ِ
ِ
ألمة العرب،
عبية ْ
وعالق ِة ِ
ِ
األقطار العر ّبي ِة األخرى
الفلِ ْسطينيين بإخوانِهم في

س :٥كيف تتناول األمثال الشعبية كال من قوة الناس وضعفهم ؟ كما ورد في النص  .وزاري .
 .١تعلي من شأن القوة واألقوياء

 .٧وتسخر من تخاذل المتخاذلين

بين سبب كتابة الهمزة في الكلمات اآلتية على هذه الصورة :
ّ #
 -بؤسهم :

-

 #استخرج من الفقرة :
-

خصائص :

 -اسم مفعول لفعل مزيد :

اسم فاعل من فعل مزيد

قف على ناصية الحلم وقاتل ~

 شأن : جملة في محل جرثالثي
 مصدرا لفعلّ
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الفقرة العاشرة  :الفكرة :الحفاظ على التراث الشعبي الفلسطيني أمانة وضرورة قومية .

بين ِ
ور في تَ ْج ِ
ِ
ِ
شعبي من َد ٍ
أبناء
وقد أدرك
سيد ِ
روح التآخي َ
ُ
أبناء هذه ّ
األمة ما للتراث ال ّ ّ
ق الع ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِِ
الد ِ
القة بين األ ِ
َرض و
اخل و
ِ
ين في ّ
س ِط َ
فل ْ
الخارج ،وما لهذا التراث كذل َك من صلَة في تَ ْعمي ِ َ
طين من ن َكب ٍ
ِِ
ض ِ
شطُوا في تَ ِ
ياعه و ِ
ات
دوين ِه ِخ ْ
اإلنسان ،فَ َن َ
س ُ
اندثاره ،بسبب ما تَ َعر َ
ش َي َة َ
َ
ض ْت َل ُه فل ْ
ِ
احدة ،أ ِ
أبناء القري ِة الو ِ
بين ِ
اض ِ
خوف من انقر ِ
األجداد واآلباء
جيل
وكو َ
َضف إلى َ
باع َد ْت َ
َ
ارث َ
ذلك الت ّ
أن
الذين َي ْحفَظون ذلك التر َ
وي َرووَنه .واذا َعلِمنا ّ
اث َ
ِ
عبية ِ
حين
اختطاف تر ِاثها
الفلِسطينية ،و
ال ّ
الممي ِزَ ،
ّ
ش ّ

سعى إلى َم ْح ِو الذاكرِة
ائيلي َي ْ
المحتل اإلسر ّ
اإلرث ِ
ِ
لنفس ِه ُزْورا في
انتحل الكثير من هذا
َ

تدوين هذا التر ِ
الفلِسطينية ال َخّال ِ
عبية ِ
ش ِ
س المو ِه ِ
محاو ٍ
لة لِطَ ْم ِ
ِ
اث
قة – إذا علمنا هذا  -غدا أمر
بة ال ّ
َُ َ
ِ
ش ِ
ِ
اإلسالمية ،وأمانة في
العربية و
وي ِته
الركائز
ركيزة من
الوطنية التي يقوم عليها وجود هذا ال ّ
عب ُ
ّ
ّ
وه َ
ِ
ِ
االست ِ
ِ
أعنا ِ
التشويه .
الب و
ص ْوِنه من
ق
العرب جميعا عليهم َ

√ معاني المفردات :

 أدرك(:درك) :فَ ِه َم -تعميق(:عمق) :تقوية.

 -تجسيد(:جسد) :تأكيد وتثبيت.

 ِصلَة( :وصل) :عالقة ورابطة

 -اندثار(:دثر) :ضياع وزوال.

ادعاه إلى نفسه كذبا .وزاري /.جذرها
َ
نحل)ّ :
انتحلَ (:

طَمس(:طمس)  :مسح واخفاء .

زور (:زور)  :الباطل.
ا
-

-

 الخالقة(:خلَق) :ال ِمبدعة.

-

ركيزة(:رَكز) :أساس ودعامة ،جمعها ِ
ركائز .

 -صونه( :صون) :حمايته ووقايته ( مصدر ).

االستالب(:س َلب) :أخذ الشيء غصبا.

 -التشويه (:شوه) :التحريف.

-

√ تحليل النص  :س :١ما أهمية التراث الشعبي في فلسطين ،كما ورد في النص ؟ وزاري .
 .١تجسيد روح التآخي بين أبناء فلسطين في الداخل والخارج.
 .٧صلته في تعميق العالقة بن األرض واإلنسان.
س :٧علل ِ :
نشطَ أبناء األمة العربية في تدوين التراث الشعبي  .وزاري .

أبناء القري ِة الو ِ
ِ
طين من ن َكب ٍ
ِِ
احدة،
بين
ات وكو َ
باع َد ْت َ
س ُ
 خشية ضياعه واندثاره بسبب ما تَ َعر ََ
ارث َ
َ
ض ْت لَ ُه فل ْ
ِ
أِ
اض ِ
خوف من انقر ِ
ائيلي
جيل
األجداد واآلباء الذين َي ْح َفظون ذلك التر َ
َضف إلى َ
اث و ّ
ذلك الت ّ
ألن المحتل اإلسر ّ
ِ
عبية ِ
الممي ِز .
اختطاف تر ِاثها
الفلِسطينية ،و
سعى إلى َم ْح ِو الذاكرِة ال ّ
ّ
ش ّ
َي ْ

س :٣ضع عنوانا مناسبا لمضمون الفقرة.
قف على ناصية الحلم وقاتل ~

التراث الشعبي الفلسطيني أمانة
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فسر إجابتك.
الركائز
س. :٤هل تّتفق مع ما جاء في
الوطنية ؟ ِّ
النص ّ
ّ
ّ
بأن التراث هو أحد ّ

نعم  ،فهو األساس الذي يجمع أفراد الشعب ويوحد توجهاتهم ،ويصنع رؤاهم المستقبلية ،وهو ما ِّ
يشكل

ِ
األجيال ويعكس مدى التطور فيها .
حضارتهم المتراكمة عبر
س :٥غدا أمر تدوين التراث ركيزة من الركائز الوطنية،علل ذلك  .هااام 
اث كذلِك من ِ
اخل والخارِج ،وما لِهذا التر ِ
روح التآخي بين ِ
الد ِ
صلة في ت ْعمي ِ
ق
وذلك ألنه ت ْجسيد ِ
أبناء ِفلِ ْس ِطين في ّ
ِ
الع ِ
اض ِ
رض و اإلنسان والتَّخوف من انقر ِ
القة بين األ ِ
األجداد واآلباء وألن المحتل اإلس ارئيلي يسعى إلى.١:
جيل
ّ
محو الذاكرة الشعبية الفلسطينية .2.اختطاف تراثها المميز ،من خالل انتحاله الكثير من اإلرث لنفسه.

س :٦لالستعمار والصهاينة رغبة قوية في طمس التراث الشعبي الفلسطيني ،ما تفسيرك لذلك ؟  مهم جدا
ألن االستعمار والصهاينة يريدون طمس الهوية الفلسطينية وحضارة الشعب الفلسطيني  ،ولتثبيت وجودهم
على األرض الفلسطينية ولرغبتهم في اقتالع هذا الشعب من جذوره وبالتالي تضعف عالقة هذا الشعب بأرضه
وببقية أفراده من الفلسطينيين.
 الصور الفنية :
حي له روح وجسد .وزاري .
 ( تجسيد روح التآخي ) .صور التآخي بالجسد أو :شبه التآخي بكائن ّصور األرض بإنسان تقوى عالقته بأخيه اإلنسان.
 ( -تعميق العالقة بين األرض واإلنسان )ّ :

صور محاوالت االحتالل اإلسرائيلي بالممحاة التي يمكن
( -يسعى المحتل اإلسرائيلي إلى محو الذاكرة الشعبية )ّ :

صور الذاكرة الفلسطينية بشيء مكتوب يمكن محوه وازالُته .
أن
َ
تمسح كتابة وتخفي أثرها ،و ّ

المحتل أن يخفي أثره.
 ( لطمس الموهبة ):صور الموهبة الشعبية بشيء مادي بارز ويحاولّ

ِ
 (هذا التر ِِ
الوطنية )  :صور وجود الشعب الفلسطيني بناء عظيما وصور التراث أحد ركائزه
الركائز
اث ركيزة من
وأساساته .
 #عالم يعود الضمير في كلمة ( نشطوا ) الواردة في النص ؟ وزاري  # .على أبناء األمة
شكل آخر كل من الكلمتين المخطوط تحتهما حسب ورودهما في النص  .وزاري .
 #اضبط بال ّ
 -أبناء األمة

فلسطين ( الفتحة )
 بين أبناء فلسطين :َ

األمةِ (الكسرة )

وطن واحد
على هذه األرض ما يستحق الحياة ...
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اإلجابة النموذجية ألسئلة الكتاب

أستغفرك ربي
وأتوب إليك

االستيعاب والتحليل:
وضح المفاهيم والمصطلحات اآلتية :
ّ .١

االقتصادية  ،وجملة القيم لشعب ما،
الثقافية و
االجتماعية و
أ .التراث  :هو مجموعة العادات والتقاليد والسلوكات
ّ
ّ
ّ
إضافة إلى مجمل المنجزات الحضارية والمعنوية والمادية التي وصلته وراثة عمن سلفه من األجيال .وزاري .
الشعبي :هو الممارسات الطبية والعالج المتوارث من جيل إلى جيل ،وقد خبروه بالتجربة والمحاولة
الطب
ب.
ّ
ّ
دون أسس علمية أو استناد إلى مختبرات علمية .
عي  ،ليؤنسوا به وحدة أنفسهم  ،وغالبا ما
جُ .
الحداء  :الغناء الفردي الذي يقوم به الرعاة أثناء تأدية مهمة الر ّ
غنائي فيه لمسة حزينة  ،نظرا للوحدة والتعب والبعد النسبي عن الديار.
يكون بلحن
ٍّ
خاصة  ،وهي سهلة الحفظ
الشعبية  :هي أقوال قصيرة موجزة تختزن مواقف معينة وخبرات
د.األمثال
ّ
ّ
والتلقين وتستخدم في مواقف مشابهة ،وهي تحم ُل انعكاسا واضحا لشقاء ال ّناس وسعادتهم وضعفهم وفقرهم
وبؤسهم  .مهم 

ص  ،ثم أجب عن األسئلة اآلتية :
 .٧عد إلى الفقرة األولى من ال ّن ّ
األردني  .وزاري  .لما بين األردن
الشعبي
الفلسطيني عن التراث
إمكانية انفصال التّراث
أ.وضح سبب عدم
ّ
ّ
ّ
ّ
وفلسطين من تآخ  ،وتو ٍ
ِ
متطاولة
اصل ،ووشائج تنبثق من قاعدة حضارّية مشتركة صنعها األجداد عبر أحقاب

الزمان .
من ّ

بقية
إمكانية فصل التراث
ص لتفسير عدم
الشعبي في فلسطين و ّ
األردن عن تراث ّ
ّ
بّ .
السبب الذي ساقه الن ّ
بين ّ
ّ
 #لوجود قواسم مشتركة من اللغة والتاريخ والحضارة والمعتقدات التي
العربية  .وزاري .
الدول
ّ
ّ
تنوع الحضاري لها.
تعمق الجذور الواحدة لهذه األمة وتغني ال ّ
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ومخزونه الفكري ومعتقداته
المستقرة -تراُثه الثقافي،
لكل الشعوب والجماعات
 { .٣وللشعب
الفلسطيني -كما ّ
ُ
ّ
ّ
السلف مشافهة مضيفا إليها أو منقِّصا منها
الخاصة ،وتقاليده المتراكمة عبر األجيال ،وقد توارثها الخلف عن ّ
ّ
ومستجدات عصره}
معدال فيها تبعا لهواه
ّ
أو ّ
أ .كيف ينتقل التراث من جيل إلى جيل ؟

يتوارثها الجيل عن سلفه مشافهة .

النص .
فسر سبب اإلضافة إلى التراث أو اإلنقاص أو التعديل حسب فهمك
بِّ .
ّ
خصوصية واحتياجات وطبيعة حياة تدفع
لكل عصر منها من
كل جيل  ،ولما ّ
لمناسبة حال العصر الذي يعيشه ّ
ّ

باألفراد لإلنقاص أو الزيادة أو التعديل.

ج .ما المقصود بـ(تبعا لهواه)  حفظ ؟أي حسب ما يريد ويرغب ويتناسب مع حياته ومستجدات عصره .
الشعبي وأثرها فيه  ( .محذوف ) 
مستجدات العصر بالتراث
وضح عالقة
دِّ .
ّ
ّ
لمستجدات العصر أثرها المباشر في حياة األفراد والجماعات  ،ولوجود اآلالت طبيعة أدائية تختلف عما يب ُذله
اإلنسان من جهد فردي أو جماعي في أداء عمل معين مثل الحراثة لألرض مثال ،ووجود أي من هذه التغيرات ،
وطبيعتها .
سيستوجب بالضرورة تعديل مسيرة التراث باإلنقاص أو الزيادة حسب ما يتناسب وحياَة أفراد الشعب
َ
 .٤ع ّلل ما يأتي :
أ .لألغنية الشعبية مكانة خاصة إذ يوليها الدارسون اهتمامهم .
 .١فهي تعبر من بعض الوجوه عن مدى اندغام (اندماج) الوجدان الجماعي وأحالم الناس برائحة األرض
وعبق (رائحة طيبة) التراب الفلسطيني المضمخ ( الممزوج ) بالعرق والهم والدم .
.٧تظهر قوة اعتزاز الفلسطيني بقيمه وتقاليده وتضحيات أبنائه .
 .٣تستشرف أحالم المستقبل وأماني الناس في العيش بحرية وكرامة وعزة.
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مهمة.
تعد األغاني واألهازيج وثائق
بّ .
ّ
اجتماعية ّ
وعقد القران واالحتفاء
ألّنها تصور عادات الناس وتقاليدهم في مناسبات عديدة مثل الزواج وأدبيات الخطبة ْ
بالمدعوين والعروسين.
المهمة .
الوطنية
الركائز
ج .تدوين التراث ّ
ّ
ّ
يعد ركيزة من ّ
.١ألن له دورا مهما في تجسيد روح التآخي بين أبناء فلسطين في الداخل والخارج ،وتعميق عالقة اإلنسان
باألرض .٧.وألن هذا التراث عرضة للضياع بموت جيل اآلباء واألجداد الذين يحفظونه ويروونه .
ويحاول طمس الموهبة الشعبية الفلسطينية الخالقة،
المحتل اإلسرائيلي ينتحل هذا اإلرث لنفسه زورا
 .٣وألن
ّ
ُ
ويسعى لمحو الذاكرة الفلسطينية .
عما يليها من األسئلة :
ثم أجب ّ
 .٥اقرأ الفقرة اآلتية ّ ،
ش ّ ِِ
ش ِ
ادهُ وارتَ َحلُوا.
س ِطينية ،فهي َعالمات بارزة دالّة على ُه ِوّي ِة هذا ال ّ
زياء ال ّ
عب حيثُما َحل أفر ُ
عبية الفل ْ
أما األ ُ
ّ
اث السلَ ِ
أهمية ُك ْبرى في َن ْق ِل تُر ِ
ت للنظَ ِر أن ِّ
فلسطين ِزيًّا
لكل َم ْن ِطقَ ٍة في
الخلَـف  .واألمر ّ
ف إلى َ
الال ِف ُ
َ
ولها أيضا ّ
ّ
ِ
ِ
اآلخر .
أحدها عن
س ِويا
ًّ
خاصا َي ْن َم ُاز ُ
نْ
الفلسطينية   .مهم 
الشعبية
أهمية األزياء
أِّ .
ّ
ّ
وضح ّ
حل.
 . ١عالمة بارزة دالّة على هوية الشعب الفلسطيني ،أينما ّ
السلف إلى الخ َلف.
 .٧تنقل تراث ّ

الفلسطينية.
لكل منطقة من المناطق
 .٣وهي تعكس الذوق العام ّ
ّ

وية الشعب ) ؟  مهم 
ب .ما المقصود ب ( ُه ّ

وحضارته .
الدالة التي تث ِبت وجوده وكيانه
ويحمل
ما يميزه عن الشعوب األُخرى ويعرف به
ُ
عالمته ّ
َ
َ

ص.
جّ .
السبب وراء تمايز األزياء للمناطق المختلفة في فلسطين حسب فهمك الن ّ
وضح ّ

كل منطقة بطبيعة خاصة اجتماعية وجغرافية وربما اقتصادية أيضا  ،وهذا يفرض نوعية معينة من األزياء
تتميز ّ

 ،فما يناسب الجبل قد ال يناسب السهول أو البوادي من األزياء  ،إضافة إلى ما تفرضه طبيعة العمل وحجمه
من التكيف في التصميم والتفصيل والتطريز لألزياء .
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ي الشعبي الفلسطيني بعامة ؟
د.بم يمتاز الز ّ
االحتشام ،الجمال ،التناسق ،التجانس ،الذوق الرفيع.
ينية .
النص إلى دور األزجال والمواويل في حياة الشعب
 .٦أشار
الفلسطيني  ،والى بعض المواسم ّ
الد ّ
ّ
ّ
ص.
الحياتية التي تحملها األزجال والمواويل
بين المظاهر
أِّ .
ّ
ّ
الفلسطينية حسب ما أشار إليه الن ّ
تحم ُل هموم المغتربين وتعبر عن أشواقهم إلى أوطانهم  ،كما تصور فرحة الغائبين وهم يعودون إلى قراهم
ومدنهم،وفرح أهليهم وذويهم بهم وهم يستقبلونهم.
نص في فلسطين.
ب .اذكر المواسم ّ
الد ّ
ينية التي أشار إليها ا ّل ّ
موسم النبي موسى  ،وموسم النبي صالح ،ومقامات الصالحين وأضرحتهم .
األردن.
دينية نحتفي بها ونحييها في
ّ
ج .هات مثاال لمواسم ومناسبات ّ
ذكرى اإلسراء والمعراج الشريفين  ،وذكرى المولد النبوي الشريف  ،واالحتفاء بليلة الَقدر.
كل بند في ما يأتي :
وضح العالقة بين طرفي ّ
ّ .٢
نص ومضمونه .
أ .عنوان ال ّ
نص كان ِّ
يتعمق
ذلك أن مضمون فقرات ال ّ
يشكل لمحة موجزة عن بعض مجاالت التراث الشعبي الفلسطيني ،ولم ّ
ِ
تفصيل ،وكان من المناسب أن يكون العنوان
فيها فذلك من شأنه أن يستهلك مج ّلدات في الوصف والدراسة وال
(لمحات من التراث الشعبي الفلسطيني).
ألن المواسم الدينية وما يجري فيها من احتفاالت ،وكيفية تأديتها

الشعبي .
ينية والتراث
ب .المواسم ّ
الد ّ
ّ
المتبعة فيها ِّ
تشكل جزءا ومجاال مهما من ا ّلتراث .
والعادات ّ

المحتل اإلسرائيلي كان السبب المباشر في التفكير في
#
ّ

ائيلي وعملية تدوين التراث .
ج.
ّ
المحتل اإلسر ّ
تدوين التراث والبدء به ؛ فهو سبب تفريق الشعب الفلسطيني وشتاته  ،وابتعاد أهل القرية الواحدة والمدينة
عمليات االنتحال والتزوير ومحاوالت طمس الهوية والذاكرة
الواحدة عن بعضهم  ،فضال عما يقوم به من
ّ
الفلسطينية الخالقة.

قف على ناصية الحلم وقاتل ~

113

المنظم في مهارات االتصال

المعلمة  :منى الدباغ

المعلمة  :منى الدباغ

المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

الشعبية  ( .السؤال محذوف من الطبعة الجديدة ) 
د .علماء االجتماع واألغنية
ّ
يعتني علماء االجتماع عناية خاصة باألغنية الشعبية ألسباب كثيرة ،ويفضلون دراسة التراث عبر دراستهم
األغنية الشعبية للمناطق المختلفة والمناسبات المختلفة.
كل نتيجة في ما يأتي :
السبب الكامن وراء ّ
ّ .٨
وضح ّ
أ .البدء بتدوين التراث .
التراث ويروونه .

 .١خشية ضياعه واندثاره والخشية من انقراض جيل اآلباء واألجداد ممن يحفظون

المحتل لطمس الموهبة الفلسطينية الخالقة عبر عمليات التزوير واالنتحال.
 .٧سعي
ّ

ب .سهولة حفظ األمثال .

 #قصرها  ،وسهولة حفظها وتلقينها ،واختزانها مواقف معينة تتكرر في الحياة.

ج .سعي االحتالل إلى طم ِ
الفلسطينية   .مهم
الشعبية
س ومحو الذاكرة
ّ
ّ
.١ليضمن عدم وجود تراث شعبي يعكس حضارة الشعب الفلسطيني .
ليسهل تعايشه واندماجه في أي بقعة من األرض ،وبالتالي تضعف
.٧الرغبة في اقتالع هذا الشعب من جذوره
َ
عالقة هذا الشعب بأرضه وببقية أفراده من الفلسطينيين.

التذوق والتفكير :
 .١وضح الصورة ال ّفنية في الجمل اآلتية مبينا دورها في تعميق الفهم وتوضيح الفكرة   :مهم 
األردنيين جميعا.
الكلي لتراث
يظل تراث الكرك والفحيص جزءا وحدة النسيج
أّ .
ِّ
ّ
** يصور التراث الذي يجمع الّناس على اختالفهم بالنسيج الذي تترابط خيوطه وتتماسك لتكون وحدة قوية
لتراث األمة ( .وهذا يدل على دور التراث في جمع الشعب و توحيده ) .
تعمق القواسم المشتركة من اللغة والتاريخ والحضارة والمعتقدات الجذور الواحدة لهذه األمة.
بّ .
**شبه القواسم المشتركة لألمة العربية بالكائن الحي الذي يستطيع أن يساعد الجذور في التعمق  ،وشبه
الوحدة العربية بالشجرة التي تضرب جذورها وتتعمق في األرض .
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الفلسطينية.
الشعبية
ائيلي إلى محو الذاكرة
ج .يسعى
ّ
ّ
ّ
المحتل اإلسر ّ
**صور محاوالت االحتالل اإلسرائيلي بالممحاة التي يمكن أن تمسح كتابة وتخفي أثرها ،وشبه الذاكرة
الفلسطينية بشيء مكتوب يمكن محوه وازالته .
عما يأتي :
.٧عد إلى الفقرة األخيرة من ال ّ
ثم أجب ّ
نص ّ
أ.ضع عنوانا مناسبا لمضمون الفقرة.

التراث الشعبي الفلسطيني أمانة

الفلسطيني أمانة في أعناق العرب جميعا.
وضح سبب اعتبار الّتراث
بِّ .
ّ
ألن فلسطين جزء من األ رض العربية  ،والكرامة لهذا الشعب هي من كرامة األمة العربية ،ووجود المقدسات يخص
شتى السبل والوسائل عن أي جزء من ديار المسلمين مسؤولية العرب جميعا .
ك ّل المسلمين واألمة العربية  ،والدفاع ب ّ

فسر إجابتك.
الركائز
الوطنية ؟ ِّ
نص ّ
ّ
ج.هل تّتفق مع ما جاء في الّ ّ
بأن التراث هو أحد ّ
نعم  ،فهو األساس الذي يجمع أفراد الشعب ويوحد توجهاتهم  ،ويصنع رؤاهم المستقبلية ،وهو ما ِّ
يشك ُل

ِ
األجيال ويعكس مدى التطور فيها .
حضارتهم المتراكمة عبر
َ

الخاص من طبيعة المنطقة التي تظهر فيها؛ فللجبل أغنيته
أن األغنية الشعبية تأخذ لونها
نصّ :
ّ
 .٣جاء في ال ّ

وللسهل أغنيته وللمواسم الزراعية أغانيها ،أما في المراعي الجبلية والبوادي فالحداء الشفاف ينقل معاناة الرعاة
وصبواتهم.
الشعبية و طبيعة لحنها.
افية في األغنية
أّ .
ّ
وضح أثر الطبيعة الجغر ّ
عمله أو الوجهة التشجيعية في العمل في مواسم الحصاد
إن أغنية السهل مثال تعكس ما يتوجب ُ

والقطاف والبذار وغير ذلك  ،مما ال يوجد في المناطق الجبلية أو البوادي مثال  ،وذلك يستوجب نوعا خاصا من
األغاني المناسبة لمثل هذا النوع من المناسبات كاألهازيج التشجيعية  ،أما البادية مثال ،فعملية الرعي للماشية
كالحداء .
ال تستلزم عمال جماعيا بل فرديا وهذا يفرض نوعا خاصا من الغناء الفردي ُ
الجبلية ؟  مهم
الغنائية األُخرى في البوادي والمراعي
تميز الحداء دون األلوان
ّ
ّ
ب لماذا ّ
للرنة الحزينة.
ألّنه غناء فردي يناسب الحال الذي يكون فيها الرعاة  ،وله لحن يميل ّ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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طلقة عن
وية م ْ
عام ّية سهولة حفظها في الذاكرة ،وسهولة تلقينها .وهي ّ
تتحدث بع ْف ّ
 .٤من خصائص األمثال ال ّ
ِ
قوتهم وضعفهم حين تعلي من شأن القوة واألقوياء ،وتسخر
سعادة الناس وشقائهم ،وعن فقرهم وبؤسهم ،وعن ّ
من تخاُ ِ
ذل المتخاذلين   .مهم 
الحياتية التي يعيشها أه ُل فلسطين في
قوة واألقوياء عالقة بالظروف
 هل ترى في إعالء األمثالّ
ّ
الشعبية لل ّ

ظل
 #نعم،فهم بحاجة لتربية القوة وعدم الضعف ،وهم أحوج ما يكونون لذلك في ّ

الحالي ؟
العصر
ّ
ظروف االحتالل اإلسرائيلي ومعاناتهم الدائمة بسببه ،وهم يضمنون بهذا استمرارية العيش والكرامة انتظارا لزو ِال
االحتالل وعودة المياه لمجاريها عبر إيمانهم وقوة الروح المعنوية فيهم.
ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
 .٥اقرأ العبارة اآلتية ّ
ِ
ِ
الجاهل }
العاقل آخر رأي
أول رأي
{أصاب متأمل أو كاد ،وخاب مستعجل أو كاد ،و ُ
الفلسطيني ،اقترح طرائق مناسبة ترى أّنها تسهم في حفظه وعدم اندثاره.
الشعبي
حال التراث
أ .بعد تأملك َ
ّ
ّ
إضافة إلى تدوينه يحسن بنا تعريف ِ
أبنائنا بالتراث في مجاالته كافة  ،والتعام ُل به ما أمكن خشية اندثاره

والحفاظ على الق ِيم والعادات اإليجابية رغم البعد والشتات .

الداعين لتدوين التراث الفلسطيني و ضرورة الحفاظ على هويته
ب.وفِّق بين مضمون الجملة األخيرة وبين دعوة ّ
اإلسالمية.
العربية
ّ
ّ
عملية تفكيره ودون إجهاد
فإن آخر ما يتوصل إليه رأي يصله العاق ُل منذ بدء
عندما يجهد
ُ
الجاهل في التفكير ّ
ّ

،وهذا ما ارتآه العقالء عندما نادوا بالبدء في عملية تدوين التراث .

الشعبي .
طب ّية في تراثنا
 .٦هات أنواعا من األعشاب النافعة التي لها استخدامات ّ
ّ
الميرمية والبابونج والنعناع والشيح والرشاد والجرجير وغير ذلك الكثير .
عما يأتي :
ثم أجب ّ
 .٢اقرأ الفقرتين األولى واألخيرة من النص ّ
أن الفقرتين ّمتفقتان .
أ.حدِّد موضعا ترى فيه ّ

 #تتفق الفقرتان في مسألة الوحدة العربية وتجذرها ،

يجعل مسؤولية الحفاظ على األرض واالتراث مسؤولية عربية عامة .
مما
ُ
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األردن وفلسطين.
المميزة بين
ب.صف بأسلوبك العالقة
ّ
ّ
(يقبل من الطالب أية إجابة يقدمها  ،شرط احتوائها على الفكرة الرئيسة في ذكر المؤاخاة  ،والتواصل ووجود
الوشائج .ويترك تقويم ذلك للمعلم )
لكل طرح من الطروحات اآلتية :
تتنبأُ بالمستقبل ّ
ج .كيف ّ
عملية تدوين التراث أو إتمامها  .
.١انقراض جيل األجداد و اآلباء دون البدء في
ّ
المحتل
،وتجرؤ
ضعف عالقات أفراد الشعب الواحد ضعفا متزايدا  ،وضياع الكثير من مجاالت التراث وجوانبه
ّ
ُ
كل إجابة تُعد صحيحة
اإلسرائيلي أكثر على قيم هذا الشعب،وتماديه في عمليات التهويد  ( ....،يقبل من الطالب ّ
وتمت للمطلوب بصلة )
ائيلي زورا.
عملية انتحال التراث من
 .٧استمرار
ّ
ّ
المحتل اإلسر ّ
الهوية الفلسطينية  ،وضياع التراث  ،إمكانية إثبات التاريخ لبعض مجاالت التراث على أّنه جزء من تراث
فقدان
ّ
الشعب اإلسرائيلي ( المزعوم )

ومخزونه الفكري ومعتقداته
المستقرة -تراثه الثقافي،
لكل الشعوب والجماعات
 .٨وللشعب
الفلسطيني -كما ّ
ُ
ّ
ّ
السلف مشافهة مضيفا إليها أو ِّ
منقصا منها
الخاصة ،وتقاليده المتراكمة عبر األجيال ،وقد توارثها الخلف عن ّ
ّ
ومستجدات عصره .
أو معدِّال فيها تبعا لهواه
ّ

فسر إجابتك.
مني بعدم وجود تراث إال للجماعات والشعوب
نص ّ
المستقرة ؟ ّ
أ .هل توافق على إقرار ال ّ
ّ
الض ّ
نعم ،ألن التراث بطبيعته عملية تراكمية  ،وفيها عمليات تعديل وانقاص وزيادة يفرضها االستقرار للشعب ليكون
كل مجال من مجاالت التراث متعلِّقة ومترابطة مع الطبيعة الجغرافية لمنطقة
له مع الزمن عادات
خاصة في ّ
ّ
االستقرار  ،وما يتبع ذلك من سلوكات خاصة بهذه الجغرافية .

معلال اإلجابة.
ب .أنعم النظر في ّ
مما يأتي ،وانظر ّأيهما متضمن في اآلخر حسب رأيك ّ
كل متقابلين ّ
الخاصة ).
ي ) و ( المعتقدات
ّ
 (.١المخزون الفكر ّ

 #المعتقدات الخاصة متضمنة في المخزون الفكري

؛ ألن مجموع المعتقدات ِّ
تشكل مجمل المخزون الفكري لإلنسان ولشعب ما .
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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 (.٧التعديل ) و ( اإلضافة و اإلنقاص ) .
يأتي التعديل بمعنى الزيادة واإلنقاص  ،فهما يشكالن في النهاية عملية التعديل  ،فالثانية متضمنة في األولى.
الشعبي.
المستجدات التي ترى أّنها تؤثِّر في التراث
نوعية
جِّ .
ّ
وضح ّ
ّ
كل مجال من مجاالت حياتنا ،واال تصاالت والمواصالت وما جرى
العولمة واالنفجار المعرفي  ،والتقنية التي غزت ّ
فيها من تطورمذهل  ،وشبكات المعلومات العالمية .....
االقتصادية لشعب ما ،وجملة
ثقافية و
السلوكات
ّ
االجتماعية و ال ّ
ّ
 .٩يعرف التراث بأّنه مجموعة العادات والتقاليد و ّ
تطور لحياة هذا الشعب.
الحضارية و
القيم و المنجزات
المعنوية و ّ
ّ
ّ
وتدرج مراحل ال ّ
المادية الموروثة لهّ ،

فسر إجابتك.
أ.هل ترى هذا التعريف للتراث جامعا ؟ ّ
يعد كافيا ولكن علماء االجتماع والمتخصصين في هذا المجال قد يضيفون عليه تفصيال ت أكثر مما
هو تعريف ّ
ذكر في التعريف .
الحضارية
االقتصادية ) و( جملة القيم والمنجزات
ثقافية و
ب.اشرح الفرق بين عبارتي ( السلوكات
ّ
ّ
االجتماعية وال ّ
ّ

المادية الموروثة).
و
المعنوية و ّ
ّ

تعني الجملة األولى التصرفات واألعمال التي يتعارف الناس عليها ويقومون بها في مناسبات معينة ،
ولها ترتيب معروف وشكل متّفق عليه في الغالب  ،أما الجملة الثانية في قصد بها مجموعة القناعات
الدين وتتناسب
والمعتقدات التي يؤمن بها الناس وتكون مأخوذة من الدين والعادات والتقاليد المنتمية إلى هذا ّ

مع ما جاء فيه  ،إضافة إلى ما يتراكم من المنجزات الشعبية التي ِّ
تشكل حضارة الشعب في مجملها  ،مثل
االنتصارات والتعاضد في الكوارث ،وغير ذلك من نوعية القيم المعنوية والمادية .

من للقدس إال أنت
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لغوية :
قضايا ّ
تبين مفرد الجموع اآلتية  ( :محذوف من الوزارة )
 -١استعن بأحد المعاجم و ّ
حقبات
ِح ْقبة

أحقاب

مزايا

ميزات

وشائج

أهازيج

الصبوات .

ُح ْقب

زية
َم ّ

ميزة

وشيجة

أُهزوجة

ص ْبوة .
َ

كل من :
.٧استخرج من الفقرة األولى من
النص مثاال على ّ
ّ
ثمة )
 -اسم إشارة مبني في محل نصب ظرف ( ّ

 -جمع تكسير منصوب ( قواسم)

تنوع )
 -مصدر لفعل خماسي ( ال ّ

عبي )
 اسم منسوب ( ال ّش ّ

 -شبه جملة في محل رفع خبر (في إطار الوحدة)

 -نعت مفرد مجرور(مشتركة )

 توكيد معنوي مجرور(نفسه ) . ٣أ  -جد الفعل الماضي للمصدر ( تآخي ) ومجرده الثالثي :
ومجرده هو (( أخا )) ونقول أخا فالن أُخوة واخاوة .
تآخى ،
 الفعل الماضي منه هو َّ
صغ اسم الفاعل واسم المفعول من المصدر ( تآخي ).
بُ -
تآخى (فيه)
اسم الفاعل منه ُم ٍ
تآخ  ،واسم المفعول هو ُم َ
مما يأتي حسب المطلوب ( .محذوف من الوزارة )
صنف المفردات في ّ
ّ -٤
كل بند ّ
أ  .أسماء ذات وأسماء معنى :
( الحواجز الكرامة األعراس العزة وثائق التضحية الغضب الحمضيات )
اسم ذات  /معنى  /ذات /معنى /ذات /معنى
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ب جموع قلة وجموع كثرة  (:أقنعة خيوط أجداد أحالم جذور ألوان رفقة أمثال )
ق ّلة

كثرة  /ق ّلة  /ق ّلة  /كثرة  /ق ّلة  /ق ّلة  /ق ّلة .

وصوبها  ( :محذوف من الوزارة )
 -٥عين األخطاء المقصودة في الجمل اآلتية
ّ
شعبية تجانسا وتناسقا ِ
ين ّمان عن ذوق فريد.
أ.يلمس المرء في األزياء ال ّ
الخطأ في كسر النون في كلمة ( ينُمان) والصواب ضمها .
ِ
ِ
أبناء ِه.
بتضحيات
الفلسطيني
قوة اعتزاز
ِّ
ب.تظهر األغني َة الشعبي َة ّ
الخطأ في الكلمات ( األغني َة  ،الشعبي َة  ،أبناءه ) والصواب ضم كلمة األغنية ألّنها فاعل  ،وضم كلمة الشعبية
ألّنها نعت تابع ،وكتابة الهمزة على نبرة ( أبنائه ) ألّنها مكسورة فالكلمة في إعرابها مضاف إليه .
ِ
المناسبات الدينية.
مه َبط األنبياء كثُرت فيها
ج .ولما كانت فلسطين ْ
مه ِبط )
مه َبط) والصواب كسر الباء ألنها من مضارع مكسور العينْ ( .
الخطأ في كلمة ( ْ
ِ
المناسبات) ،والصواب ضم التاء؛ ألّنها فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
والخطأ في كلمة (
كل منها خط وفائدته إن وجدت :
بين نوع الحروف التي تحت ّ
ّ -٦
الجبلية و البوادي فقد نقل الحداء الشفاف معاناة الرعاة .
أما في المراعي
ّ
أّ .
أما :حرف شرط تفصيلي  //في  :حرف جر يفيد الظرفية  //الواو :حرف عطف يفيد الجمع والمشاركة
الفاء :واقعة في جواب الشرط

قد :حرف توكيد يفيد التحقيق.

ب  .ينبغي أال ننسى الدور الترويحي لــألغنية فهي على براءتها فرصة للراحة والمتعة.
الالم :حرف جر يفيد االختصاص

على :حرف جر يفيد المصاحبة بمعنى ( مع )

ج  .يظل تراث الكرك والفحيص معا جزءا من وحدة النسيج الكلي لتراث األردنيين جميعا.
من  :حرف جر يفيد بيان النوع .
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مما يأتي :
بين نوع ( ما ) في ّ
ّ -٢
كل جملة ّ
أ .يتيح التراث للدارسين فرصا نادرة للتعرف إلى طبيعة الحياة بما يقدمه من صور صادقة أصيلة  .موصولة .
ب.التراث الشعبي في فلسطين ال ينفصل بحال عن التراث الشعبي في األردن لما بين األردن وفلسطين من تآخ
وتواصل .موصولة  .
ج.إ ّنما إلهنا إله واحد ال شريك له.

(زائدة؛ كافة) .

زمانية
مصدرية
د .إ ّني مقيم على العهد ما حييت .
ّ
ّ

****** الحمد لل حمدا كثيرا طيبا مباركا *******
****انتهت هذه الوحدة **** منى الدباغ ****
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أوراق عمل تتضمن تحليل النص والحل النموذجي ألسئلة الكتاب وأسئلة الوزارة لهذه الوحدة
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ش في أرومته
أ ُّموا عميد قري ٍ

سبحان هللا وبحمده  ..سبحان هللا العظيم

إضاءة ( :احفظ  ٨أبيات من القصيدة  /ال يشترط الترتيب ) 
*ولد الشاعر ولد مصطفى وهبي التل عام  ١٨٩٩م .في مدينة إربد ،وتلقى تعليمه فيها ،ثم واصله في

دمشق.

ٍ
لثالث من نواحي شرقي األردن.
 عمل )١ :معلما و  )٧حاكما إدارياانتقل بعد ذلك للعمل في  )٣سلك القضاء ،و  )٤سلك المحاماة حتى توفي عام  ١٩٤٩م.
 توفي عام  ١٩٤٩م ودفن في تل إربد حسب وصيته . لُقِّب بـ ( عرار ) ( .هااام ) 
 شعره { :حفظ }
غلبت على أشعاره :س*  :غلبت على أشعار مصطفى وهبي التل سمتان  .اذكرهما  مهم/وزاري
 .١النزعة اإلنسانية :مناصرته للفقراء وحمله على المستغلين
يعبر عن آمال الوطن.
 .٧الصبغة الوطنيةّ :
قد بقيت أشعار مصطفى وهبي التل مبعثرة لم تجمع إال بعد وفاته
في ديوان عنوانه (عشيات وادي اليابس . ) 
 #موضوعات( مضامين ) شعره:
 أو :غلبت على أشعاره النزعة اإلنسانية والصبغة الوطنية وضح ذلك ؟ مهم 
مدن األردن وقراه في شعره.
 .١خلّد َ
يعبر فيه عن آمال أبناء وطنه وآالمهم.
 .٧كان شعره ا
منبر ّ
مناصر للفقراء حامال ( ناقما ) على المستغلّين .
ا
 .٣نجده
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القصيدة { :مناسبة القصيدة } { حفظ  /مهم/وزاري}
ألقاها في االحتفال الذي أقامته بلدية عمان ِبمناسبة زيارة الزعيم السوري عبد الرحمن الشهبندر

لألردن .

 آثاره المطبوعة  :حفظ  /مهم/وزاري
 .١ديوان عشيات وادي اليابس ( .والذي أخذت منه هذه القصيدة ) مهم/وزاري
 .٣أوراق عرار السياسية.

 .٧األئمة من قريش.

.٤عدد من المقاالت والقصص المترجمة.
 مضامين أو موضوعات القصيدة :
ومناقبهم ِ
ِ
وح ْكمتهم السياسية.
 .١ مجد بني هاشم
 .٧ يرحب فيها بالزعيم الضيف وزيارته األردن .
ِ
الهاشمية.
التوحد تحت ظ ّل القيادة
 .٣ ضرورة
ّ
 #األفكار الرئيسة والفرعية في الدرس:
 .١احتفال قصر رغدان بزيارة الزعيم السوري ومن معه ( األبيات )٦-١
أ .مدح الضيف والوفد المرافق له )٤-١( .
ب .توضيح هدف الزيارة)٦-٥( .
 .٧الفخر باألردن وعاصمته باعتباره سيد األوطان والداعم للوحدة ( : )٩- ٢
أ  -بنو هاشم سادة األمة العربية قاطبة( .البيت )٢
ب -بنو هاشم أهل الحمية والخير ( )٨
ج  -بنو هاشم أدرى العرب بالوحدة بين األردن( بالد الشام) ومكة(الحجاز)(.)٩
العربي ( الوحدة العربية  /البيت .) ١١
 .٣بيان وحدة الهدف
ّ
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األول رحمه الل ( )١٢-١١
 .٤مناقب ومفاخر الملك عبد الل ّ
 .١سيد بني هاشم  ،وملجأ العرب الوحيد ومن يقدم لهم العون والمساعدة )١٣-١١ ( .
 .٧وصف سياسة الملك وحنكته وعلمه )١٢-١٤ ( .
 .٥العودة للترحيب بالزعيم السوري ،ومن معه والدعاء بتحقيق الوحدة ( . )٧١ -١٨
السر والعلن.
السعي وراء الحقيقة في ّ
 .١وصف حالة الضيف في ّ
لمعلقة والمتمثِّلة في تحقيق الوحدة.
 .٧الدعاء بتحقيق اآلمال ا ُ

 السمات الفنية واألسلوبية:
 .١استخدام المحسنات البديعية كالطباق في معظم أبيات القصيدة
شبان ) ( سر  /واعالن ) ( القاصي  /الداني )
مثل  ( :شيب ّ /
قس وسحبان ) .
 .٧التأثر بالتراث التاريخي ( أيام عدنان  /ذكر ّ
إن في البيت  )٨واستخدام ضمير الشأن "هو " في البيت ١٧
 .٣استخدام أدوات التوكيد (استخدام ّ
 .٤استخدام الصور الفنية المعبرة في معظم أبيات القصيدة .
 .٥اإلكثار والمبالغة في استخدام األسلوب الخبري ،باستثناء استخدام أسلوب الدعاء في البيت ()٧١
 العاطفة:
 .١عاطفة الفَرح والسعادة بزيارة الزعيم السوري.
 .٧عاطفة اإلعجاب بالزعيم السوري ومن معه.
 .٣عاطفة الفخر بالملك عبد الل األول
 .٤عاطفة الشوق والحب للوحدة العربية ( القومية ) .
**************** انتبه لضبط الكلمات المخطوط تحتها في النص ****************
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كان من ٍّ
وس ِ
لطان
َ
أعاد ما َ
عز ُ

دان من ّأيام عدنانِ
أبيات القصيدة .١ :يوم َلر ْغ َ
. ٧تَ َـزاحم ْت ِ
فيه أ َْبطـــال َغ ِ
ــطـارفَـــة
ََ
وي ُؤمهم ِم ْد َرة كالد ِّر َم ْن ِطقُ ُه
َ .٣

األعـــارب من ِش ٍ
ِ
ش ّب ِ
ان
من
يب و ُ
وس ِ
حبان
قيل عن ُق ٍّ
سيك ما َ
ُي ْن َ
س َ

.٤و بي َنهم ِم ْن سر ِ
اة ال َق ِ
وم أَ ْن َج َب ُه ْم
ُ
َ ْ ُ

ــم ِ
وع ْرفانِ
ما ِش ْئ َت ِمن أ ََد ٍب َج ٍّ

للو ْح َد ِة ال َغ ّراء  ،ال َو ِجل
َ .٥ي ْد ُع َ
ون َ

ِ
لونان
بي َن ُهم َمن به
فيهم  ،وال ْ
ْ

الخيرات يع ِ
ص ُم ُهم
ُ .٦موفــقُ َــون إلى َ ْ َ ْ
شــــق إلى عـــم َ ِ
ـــــرة
اء ْت ِد َم ُ
َ .٢ج َ
َ ّ
ـــان زائ َ

َح ْزم تَفج َر من َع ْق ٍل وا ِ
يمان
ِ
أوطاني
ساد ْت األوطانَ
وطَالَما َ
يامين من ع ِ
عد ِ
نان
لياء ْ
الم َ
َ
ُذ ْخ ُر َ

الحميــ َة ما زالتْ َك َع ْه ِد ُك ُم
إن
ّ .٨
ّ

بأن زمزم واألردن ِ
ص ْنو ِ
ان
ْ

.٩والهاشميون أدرى ال ّناس ِ
قاط َبة

ص ُد َي ْج َمع إخوانا ِبإخو ِ
ان
فا َل َق ْ

اء واختََل َف ْت
.١١إذا تَ َف ّرقت ْ
األس َم ُ
ٍ
َرو َم ِت ِه
يد
 .١١أموا َع ِم َ
قريش في أ ْ
.١٧

وما لَ ُهم َغ ْيرهُ ِم ْن موِئ ٍ
ــل ثاني
َ
ُ
ابق الفَذ ال َك ٌّل وال واني
الس ُ
و ّ

فيهم والمال ُذ َل ُه ْم
الب ّ
ُه َو َ
قي ُة ْ

ب ما َي ْرجو َن من َر َغ ٍد
الع ْر ُ
َ .١٣لن َي ْبلُ َغ ُ
ـضل وآراء ُمسددة
ِ .١٤علم وفَ ْ

إ ّال إذا ا ْغتََرفوا من َب ْح ِر َر ْغ ِ
دان
الدانــي
تجع ُل القاصي هـــو ّ
و ِهمة ْ

ِ .١٥
األحـــداث حائـــرة
ف
ُ
وح ْكمة تَ ِق ُ

ْع ِ
ـــان
اءها وهي في ُذ ّل واذ َ
إز َ

إن السياسةَ في ِرْف ٍ
ص َخ ٍب
ّ .١٦
ق بال َ

وب ْه ِ
تان
غير السياسةِ في َم ْي ٍن ُ
ُ

ِ
وكاذب ِ
ِ .١٢
الف ِ
ص َدقَ ْت
ُ
عل لَم ُي ْفلح وا ْن َ

ِ
ِ
ِ
أحيان
بعد
يب ِح ْينا َ
م ْن ُه األالع ُ

 .١٨فَمر َحبا بز ٍ
عيم لم َي ُرْم أ ََبدا
َْ
ِ
العيون
وحوَل ُه ُن ْخ َبة ِم ْل ُء
َ .١٩

ِ
سر وا ِ
عالن
غير
الحقيقة في ٍّ
َ
فوق ِكيو ِ
ان
سما َ
ش َرفا ما َ
له ْم َق ْدر َ
ُ

آماال ُم َعلـقَة
 .٧١فَ َحق َ
ـق اللُ َ
ِ
أبناء ممل َك ٍة
الع ْر َب من
 .٧١حتى َن َرى ُ
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وسل ِ
كان من ٍّ
طان
َ
أعاد ما َ
عز ُ

دان من ّأيام عدنانِ
يوم َلر ْغ َ

√ معاني المفردات :

لعمان ولقصر ر ْغدان.
 يوم (:يوم ) مقدار زمني  ،والمقصود فيه :يوم زيارة الرئيس السوري ّالعزة.
 سلطان(:س ْل َطن) :القوة و ّ

عز  :عزز) :القوة والبعد عن ال ّذ ّل.
عزّ ( :
ّ -

ِ
الهاشمية في األردن ،يقع في جبل القصور المط ّل على ِمنطقة ر ْغدان ووسط
 ر ْغدان :أول القصورعمان.
المدينة في العاصمة ّ
جد العرب والهاشميين  .وشهدت أيامه معارك العرب وغزواتهم وحوادثهم العظيمة .
 عدنانّ :إن اليوم الذي قَِدم فيه الزعيم السوري عمان ،وزار قصر رغدان واستقبله الملك عبد الل
√ الشرح :
ّ
التاريخية؛ تلك األيام التي أعادت
كأي يوم من أيام العرب القديمة و
األول ،هو يوم عظيمّ ،
ّ
ويعد بمكانته ّ
للعرب عزتها وقوتها ومهابتها.

√ الصور الفنية :

ٍ
ٍ
وقوتها.
بإنسان
 صور اليوم الذي قدم في الزعيم السوري عمانعزيز أعاد للعرب عزتها ّ
العزة والسؤدد (السيادة) بشيء يعاد إلى أمة العرب .
 صور ّالبيت الثاني:

تَ َـزاحم ْت ِ
فيه أ َْبطـــال َغ ِ
ــطـارفَـــة
ََ

األعـــارب من ِش ٍ
ِ
ش ّب ِ
ان
من
يب و ُ

√ معاني المفردات :

أن أعضاء الوفد دخلوا قصر رغدان واحتشدوا فيه.
 تزاحمت (:زحم) :امتأل المكان  ،والمقصود ّارف ِ
غطارفةَ ( :غ ْطرف) :السادة ال ِكرام ،مفردهاُ :غطَ ِ
ِ
وغ ْط ِريف   .مهم  /وزاري
 -األعارب(:عرب)  :العرب الفصحاء.

ِ -شيب (:شيب) ِ :كبير السن ،مفردها :أشيب.

شاب.
شب:شبب)َ :من أدرك سن البلوغ ولم يصل إلى سن الرجولة ،مفردها :ال ّ
شبانّ (:
ّ -
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√ الشرح  :دخل الرئيس السوري ومن معه ( الوفد المرافق ) قصر رغدان ،وهم شجعان وأقوياء وسادة
القوي الشجاع.
ِكرام ،وفيهم األشيب ذو الحكمة والخبرة ومنهم الشاب
ّ
 #طباق
وشبان؟
 ما الفن البالغي بين  :شيب ّالبيت الثالث:

وي ُؤمهم ِم ْد َرة كالدِّر َم ْن ِطقُ ُه
َ

وس ِ
حبان
قيل عن قُ ٍّ
سيك ما َ
ُي ْن َ
س َ

√ معاني المفردات :

يقودهم .
أم :أمم ) ّ :
يتقدمهم ُ ،
 يؤمهمّ (:– ِم ْدرة  ( :دره ) :السيد الشريف وزعيم القوم وخطيبهم جمعهاِ :
مداره.
 -الدّر ( :درر) :اللؤلؤ العظيم الكبير ،مفردها :ال ُدَرة.

 -م ْن ِطقه(:نطَق) :الكالم .

قس بن ساعدة ،خطيب جاهلي مشهورِ ،
عرف عنه الفصاحة والبالغة .هو أول من قال":
قس :هو ّ
 ّأما بعد " .
ّ
 سحبان :هو سحبان بن وائل خطيب أموي مشهور ِ،عرف عنه الفصاحة والبالغة واتقان فن الخطابة

توفي في عهد معاوية  ،يقال :أبلغ من سحبان ،حيث يضرب به المثل لبالغته

سيد شريف ذو مكانة في قومه ،خطيب كالمه
ي الزعيم الشهبندر ،هو ّ
√ الشرح  :يتقدم الوفد السور ّ
قس ) و( سحبان ) بالغة واتقانا وفصاحة .
كاللؤلؤ الثمين الجميل ،كالمه يفوق كالم ( ّ
س*  :يشير البيت الثالث إلى سعة اطالع الشاعر وثقافته .استخلص ما يدل على ذلك   .وزاري
قس) و(سحبان) ،وما هو معروف عنهما
حين أشار إلى معرفته بأخبار خطيبين من خطباء العرب ( ّ
من فصاحة وبالغة وقوة بيان في اللغة  ،إضافة إلى معرفته اللغوية ببعض األلفاظ القديمة ،مثلِ :مدره.
√ الصور الفنية :

 -شبه كالم الزعيم السوري باللؤلؤ :جماال وروعة وقيمة ،داللة عن مدى بالغته واتقانه .مهم /وزاري
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البيت الرابع:

و ْبي َنهم ِم ْن سر ِ
اة القَ ِ
وم أَْن َج َب ُه ْم
ُ
ُ
َ

ــم ِ
وع ْرفانِ
ما ِش ْئ َت ِمن أ ََد ٍب َج ٍّ

√ معاني المفردات :

سراة ) فجمع الساري ،وهو الماشي ليال وقت السرى.
 سراة(:سرو) :األشراف ( .أما بالضم ُ -أنجبهم(:نجب) :أنبههم وأفضلهم بين أقرانه.

جم( :جم :جمم) :الكثير من ك ّل شيء ،جمعهاِ :جمام وجموم.
 ّ ِعرفَان ( :عرف) :هو ك ّل صفة حسنة ( المعروف ) يعرف ِبها فاعلها .√ الشرح  :يقول :لقد كان الزعيم السوري الذي يرأس وفده ،من سادة قومه وأعالهم منزلة ،وأذكاهم،

وأكثرهم حنكة ،وكان يتصف باألدب واألخالق الرفيعة ،والمعرفة والخبرة والواسعة.

الصورة الفنية  :شبه قائد الوفد السوري بالسراة( بشيء عال ) ؛دليال على علو منزلته ،ورفعة شأنه.
البيت الخامس:

للو ْح َد ِة ال َغّراء  ،ال َو ِجل
َي ْد ُع َ
ون َ
√ معاني المفردات :

ِ
لونان
فيهم  ،وال ْبي َن ُهم َمن به
ْ

 -الغراءَ ( :غّر:غرر ) المشهورة والواضحة بأفعالها { ،صفة مشبهة }

وجلِ ( :
 ِوج َل ) الخائف ِ
الفزع ،جمعهاِ :وجال  معناها  /وزاري
 #لونان :داللة النفاق و ِ
الخداع .مهم  /وزاري ودليال على صدقهم واخالصهم في دعوتهم للوحدة .
√ الشرح  :هم وفد يدعون للوحدة العربية عامة ،وبالد الشام خاصة ،ال يوجد فيهم الخائف ِ
الفزع أو
يبين الهدف من هذه الزيارة :وهي الدعوة إلى الوحدة.
المنافق .والشاعر في هذا البيت ّ

البيت السادس:

الخ ْيرات يع ِ
ص ُم ُهم
ُموفــقُ َــون إلى َ
َْ

َح ْزم تَفج َر من َع ْق ٍل وا ِ
يمان

√ معاني المفردات  - :موفّقون(:وِفق) :م ْلهمون إلى الخير والصواب ،اسم مفعول :من وفِّق " .تأثّر

بالدين والقرآن الكريم"
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 الخيرات(:خير) :العمل الجيد ،والمقصود ِبها في النص :الوحدة العربية.ِ
صمة " .تأّثر بالدين والقرآن الكريم "
 يعصمهم( :عصم) يحفظهم ويقيهم ،المصدر ع ْ -ت َفجر (:فجر) :نبع بقوة .

 -حزم ( :حزم) :الضبط واإلتقان.

√ الشرح  :هم ملهمون لفعل الخير والصواب ،ومنعهم ع ُقلهم وايمانهم وبأسهم من الوقوع في الزلل

أمتهم.
والخطأ ،فكأن الل أعطاهم صفة العصمة لحسن نواياهم في توحيد ّ

√ الصور الفنية  :شبه حزمهم ِبماء قوي يندفع بقوة من ذكائهم وا ِ
يمانهم ،دليال على قوته .
البيت السابع:

ِ
أوطاني
ساد ْت األوطانَ
وطَالَما َ

شــــق إلى عـــم َ ِ
ـــــرة
اء ْت ِد َم ُ
َج َ
ـــان زائ َ
َ ّ

√ معاني المفردات  - :زائرة(:زور) :جاء لزيارته أو أتاه في ِ
داره  مهم  /وزاري
 سادت ( سود)  :قادت . قصد بـــ دمشق :الوفد السوري وقصد بــــ عمان :آل هاشم ،والملك عبد الل األول . -األوطان :كناية عن الوطن العربي كلّه.

 -أوطاني :األردن بقيادة الملك عبد الل األول.

√ الشرح َ :ق ِدم من دمشق الوفد السوري إلى عمان واستقبلهم الملك عبد الل األول ،جاؤوا ليرسخوا

ويؤ ّكدوا أن سيادة الوطن العربي هي آلل هاشم من قريش ( الملك عبد الل األول )؛ فهم سادة العرب منذ
ِ
القدم إلى اآلن .وهذا تأكيد على فَ ِ
األردن الذي يمتلك مؤهالت القيادة و صفاتها.
ضل
ّ
س*  :إالم يرمي الشاعر بقوله " :وطالما سادت األوطان أوطاني " ؟مهم  /وزاري
إشارة إلى سيادة الهاشميين ومكانتهم وموقع األردن المييز بين األقطار العربية .
√ الصور الفنية  :شبه دمشق وعمان بفتاتين تتزاوران .أو شبه دمشق بفتاة تزور صديقتها .أو شبه

عمان بفتاة تزور صديقتها .و شبه وطنه األردن بالسيد الذي يمتلك مؤهالت القيادة وصفاتها .
البيت الثامن:

الحميــ َة ما زالتْ َك َع ْه ِد ُك ُم
إن
ّ
ّ
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ِ
حمية(:حمي) :المحافظة على ِ
الع ِ
الشرف ،األ َن َفة .
رض و
√ معاني المفردات  -:ال ّ
 -ذخر(:ذخر) :مخبأ لوقت الحاجة.

 -الميامين(:يمن) :المباركون ،مفردهاَ :م ْيمون .وزاري

 الع ْلياء(:علو) :الشرف.العربية ما زالت موجودة في بني هاشم المباركين (قريش) ،كما كانت
العزة
إن األنفَة و ّ
√ الشرح ّ :
ّ
ِ
جدهم األول :عدنان.
ذخر العرب منذ مجد
موجودة منذ التاريخ العربي ،فاألنفة العربية ْ
وشرف ّ
√ الصور الفنية  :شبه الحمية وهي شيء معنوي بشيء مادي وهو الكنز الذي يدخره المباركون من
الهاشميين.

البيت التاسع:
والهاشميون أدرى ال ّناس ِ
قاط َبة

بأن زمزم واألردن ِ
ص ْنو ِ
ان
ْ

√ معاني المفردات  - :أدرى (دري ) :أَكثرهم دراية ومعرفة وعلما .

 -قاطبة ( :قطَب ) جميعا.

 ِصنوان ( :صنو) :الفسيلة المتفرعة مع غيرها من أصل شجرة واحدة ،وهو أيضا األخ الشقيق،
وهو أيضا  :النظير والمثيل  ( .كل المعاني مقبولة في السياق ) .مفردهاِ :
ص ْنو.
 بالد الحجاز ( مكة المكرمة ).أن األردن وبالد الحجاز أصلهما واحد ،وهذه الحقيقة أدرى الناس بها
هذه حقيقة تاريخية معروفةّ ،
هم الهاشميون ،وفي البيت إشارة دينية لنسبهم وألهمية الوحدة العربية عندهم .وقد مدحهم الشاعر هنا

أل ّنهم دعاة للوحدة العربية.

األردن ِ
صنوان ) ؟  مهم 
بأن زمزم و ّ
س* :عالم يد ّل قول الشاعر في البيت التاسعّ ( :
األردن صفة
إظهار لنسب الملك عبد الل األول رحمه الل واعطاء
ا
يد ّل على الربط بين األردن ومكة
ّ
األردن والحجاز .أو الوحدة ( التآخي ) بين األردن والجزيرة العربية .أو
السمو والطهارة .أو الوحدة بين
ّ
ّ

أم واحدة دليال
الوحدة بينهما.
 #الصورة الفنية  :شبه األردن وبالد الحجاز كاألشقاء من ّ
األهمية.
على تساويهما في المكانة و
القدسية و ّ
ّ
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ص ُد َي ْج َمع إخوانا ِبإخو ِ
ان
فا َل َق ْ

اخت َلفَ ْت
اء و َ
البيت العاشر :إذا تَ َفّرقت ْ
األس َم ُ
 -القصد ( قصد)  :الغاية أو الهدف .

تفرقت  :يجمع  ...طباق .
 #بين ّ

فإن (القصد)
√ الشرح :إذا اختلفت أسماء البالد العربية ،أو اختلفت
مسميات أجداد العرب القدماء؛ ّ
ّ
الهدف يبقى واحدا متفقا عليه ،وهو الوحدة العربية.
جمع ِ
شمل اإلخوان .
√ الصور الفنية  :شبه القصد والهدف بإنسان قادر على القيام بعملية ِ
البيت الحادي عشر:
ٍ
َرو َم ِت ِه
يد
 أموا َع ِم َقريش في أ ْ

وما لَ ُهم َغ ْي ُرهُ ِم ْن َموِئ ٍــل ثاني

√ معاني المفردات :

معتمد عليه في األمور.
توجهوا .وزاري - عميد(:عمد)ّ :
 أموا( :أ م م ) :قصدواّ ،السيد ال َ
ِ
للحسب والنس ِب ( كريم األصل ) .
 أرومته(:أرم) :أصل الشجرة وتستعملَل) :المرجع والملجأ ( ،اسم مكان ) - .عميد قريش:كانت إشارة للملك عبد الل األول.
 موِئل(:وأ َِ
األول ،المتصل بقريش وآل هاشم
 أرومته :داللة على شرف النسب الهاشمي للملك عبد الل ّالنبي عليه السالم.
و ّ
توجه الوفد السوري للملك عبد الل األول؛ فهو الملجأ الذي ي ْلجأ إليه في المخاطر
√ الشرح ّ :
والصعاب ليحميهم .والمرجع الوحيد للعرب جميعا.
س*  :ما داللة قول الشاعر " وما َل ُهم َغ ْيرهُ ِم ْن موِئ ٍ
ــل ثاني" ؟ هااام  /وزاري
ُ
َ
√ الصور الفنية  :شبه الملك األردني بالشجرة التي تضرب جذورها بثبات في األرض دليال على كرم

أصله وشرف نسبه ،و شبه الملك عبد الل األول بالمكان الوحيد الذي يلجأ إليه في المخاطر بقصد
الحماية.
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البيت الثاني عشر:
ابق ال َفذ ال َك ٌّل وال واني
الس ُ
و ّ

فيهم والمال ُذ َل ُه ْم
الب ّ
ُه َو َ
قي ُة ْ

√ معاني المفردات  - :المالذَ (:لوذ) :الملجأ  ،اسم مكان ،والمصدر َل ْوذ .
متفرد في مكانته ،جمعها :أفذاذ (صفة مشبهة).
 الفَذ(:فَ ّذ) :ال ّ َك ٌّلَ (:كل  :كلل) :الضعيف والمتعب( ،صفة مشبهة).متعب
 واني(:وني) :الضعيف ال َالدالالت :
 -هو  /السابق :الملك عبد الل األول.

 -فيهم ولهم :الوفد السوري /العرب قاطبة.

إن الملك عبد الل األول هو السابق والمبادر إلى الخيرات ،فهو الوحيد والمتفرد والمتقدم في
√ الشرح ّ :
فعل الخير ،وفي ِحماية الضعيف ومن يلجأ إليه ،ال يتعب وال تفتر ِه ّمته وال يم ّل.
√ الصور الفنية  :شبه الملك بالملجأ والمالذ الوحيد الذي يلجأ إليه القادة العرب ،دليال على حكمته في

التّصرف باألمور.

ابق الفَذ ال َك ٌّل وال واني" ؟ مهم  /وزاري
الس ُ
س*  :ما داللة قول الشاعر " ّ

البيت الثالث عشر:
جون من َر َغ ٍد
ب ما َي ْر َ
الع ْر ُ
َلن َيْبلُ َغ ُ

إ ّال إذا ا ْغتََرفوا من َب ْح ِر َر ْغ ِ
دان

√ معاني المفردات  - :يرجون(:رجو) :يتم ّنون ( وزنها :ي ْف َعون)
المنعمة.
 رَغد (:رغد) :الحياة الطيبةّ

 -اغترفوا(:غرف) :أخذوا ،وتقال للماء .وزاري

ِ
وغاياتهم من حياة النعيم والراحة في كل مجاالت حياتهم (سواء في
√ الشرح  :لن يحقق العرب أهدافهم

االستقرار السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي أو الحياة الكريمة للعرب ) ،إال إذا لَجؤوا إلى الملك عبد

الل األول ،فهو كالبحر علما وحنكة وذكاء و السيد المت َفضل والحكيم.
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√ الصور الفنية  :شبه الحكمة والحنكة الهاشمية في الملك عبد الل األول المقيم في رغدان ،بالبحر
الذي يمكن لآلخرين االغتراف منه إذا أرادوا بلوغ الرغد واستقرار العيش  .وزاري
 #بين ر ْغد ورغدان = جناس غير تام 

البيت الرابع عشر:
ـضل وآراء ُمسددة
ِعلم وَف ْ

الدانــي
تجع ُل القاصي هـــو ّ
و ِهمة ْ

سد  :سدد) :الموفقَة والصائبة (اسم مفعول).
√ معاني المفردات  :مسددةّ ( :
الداني(:دنو) :القريب
 ِه ّمة( :همم) :العزيمة القوية ،جمعها ِه َمم - .القاصيَ (:قصو) :البعيدّ -.الهاشمي يتمتّع بصفات حميدة ،هي العلم الواسع والفضل الكبير ،واآلراء
إن هذا الملك
√ الشرح ّ :
ّ
الهمة التي تقّرب البعيد ،وتجعل المستحيل ُم ْم ِكنا .والمقصود باألمر البعيد :الوحدة
الصائبة الصحيحة ،و ّ
 #بين القاصي والداني :طباق .
العربية.
همة الممدوح كما يظهر في البيت ؟ وزاري
س* ّ :
وضح األثر الذي تتركه ّ

البيت الخامس عشر:
ِ
داث حائـــرة
ف األحـــ ُ
وح ْكمة تَ ِق ُ

ْع ِ
ـــان
اءها وهي في ُذ ّل واذ َ
إز َ

√ معاني المفردات  - :األحداث(:حدث) :مصائب الدهر  ،مفردها :ال َح َدث .وزاري

 -حائرة(:حير) :المضطرب والمتردد.

 -إزاءها(:أزي) :مقابلها واتجاهها.

 اإلذعانَ (:ذعن) :الخضوع وال ّذ ّل ،وزاري مصدرالفعل  :أذْعن.إن حكمة الملك عبد الل األول تجعل مصائب الدهر تقف ذليلة خاضعة أمام هذه الحكمة والسياسة.
√ الشرح ّ :
√ الصور الفنية  :شبه مصائب الدهر بأناس يقفون بحيرة واضطراب  ،أمام حكمة الملك عبدالل األول.
(وزاري /مهم جدا )
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البيت السادس عشر:
إن السياسةَ في ِرْف ٍ
ص َخ ٍب
ّ
ق بال َ

وب ْه ِ
تان
غير السياسةِ في َم ْي ٍن ُ
ُ

تولي رئاسة الناس وقيادتهم ورعاية شؤوِنهم .وزاري/مهم
√ معاني المفردات  - :السياسة(:سوس)ّ :
ِ -رفْق(:رفَق) :اللين و حسن المعاملة.

ٍ
صخب(:صخب) :علو األصوات (االفتراء).
-

مين(:مين) :الكذب ،المضارع منهِ :
يمين.
ْ -

 -بهتان(:بهت) :افتراء وكذب والقذف بالباطل.

√ الشرح  :في البيت مقارنة بين نوعين من السياسة ( مهم جدا  /وزاري .١ :)السياسة القائمة على
الرفق والهدوء  .٧السياسة القائمة على الكذب والبهتان  ،فسياسة الملك في ِرف ِْق ِه وهدوئه وحكمته،
أن سياسة الشعوب يجب أن تكون في رفق وحكمة ،دون
وليس كغيره في الكذب والباطل و ّ
االدعاء  .أي ّ
يفضل السياسة المبنية على الحكمة والتروي على السياسة المبنية على
الكذب واالفتراء  .وأن الشاعر ّ
الخداع والكذب.

البيت السابع عشر:
ِ
وكاذب ِ
ِ
الف ِ
ص َدقَ ْت
ُ
عل َلم ُي ْفلح وا ْن َ

ِ
ِ
ِ
أحيان
بعد
يب ِح ْينا َ
م ْن ُه األالع ُ
 -األالعيب(:لَ ِعب) :األكاذيب واالحتيال.

√ √ معاني المفردات  - :لم يفلح ( :فلَح ) لم َيفز ِبما يريد.
 ِحينا(:حين) :وقت من الدهر غير محدود.عوَبة.
مفردها :أُْل ْ
 -كاذب الفعل :يقول األمر وال يفعله ( يظهر عكس ما ُيبطن ( المنافق ).

شاعر في هذا البيت السياسيين الذين يظهرون للنّاس عكس ما ِ
يبطنون ،ويخدعون
يذم ال ّ
√ الشرح ّ :
شعوبهم عن طريق الكذب  .ويقصد الشاعر :أن هذا الصنف من السياسيين سوف ينكشف على حقيقيته
الكاذبة مهما تظاهر بالصدق ،ولو بعد حين.

البيت الثامن عشر:

فَمر َحبا بز ٍ
عيم لم َي ُرْم أ ََبدا
َْ

ِ
سر وا ِ
عالن
غير
الحقيقة في ٍّ
َ

√ معاني المفردات َ :ل ْم يرم(:روم) َ :لم يطلب.
 الزعيم ( :السيد ) المقصود الرئيس السوري.قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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√ الشرح  :يرحب الشاعر بالزعيم السوري ،الزعيم الذي لم يطلب إال الحقيقة القائمة على الوحدة

السر أو العالنية ألنه صادق في الحالين .
والتعاون سواء أكان في ّ

 #ملحوظة ( :أبدا ) :ال تكون إال مع المضارع ،و( قط ) مع الماضي ،لذا فقد أخطأ الشاعر في قوله (

لم يرم أبدا ) والصواب أن يقول :لم يرم قط.
 #بين (سر) و( إعال ن )= طباق

البيت التاسع عشر:
فوق ِكيو ِ
ان
سما َ
ش َرفا ما َ
ُ
له ْم قَ ْدر َ

ِ
العيون
وحوَل ُه ُن ْخ َبة ِم ْل ُء
َ

√ معاني المفردات  - :نخبة(:نخب) :مجموعة مختارة ومنتقاة من األخيار.
 -سما(:سمو) :عال وارتفعت مكانته.

 قَدر(:قدر) :مكانة ومنزلة كيون  :اسم نجم ٍعال ومرتفع في السماء

ملء العيون :العيون تنظر إليهم وال تنظر لغيرهم ،داللة مكانتهم الرفيعة ورضى الناس عنهم.
 ْظرت إليهم العيون رضيت
√ الشرح  :جاء مع الزعيم السوري مجموعة مختارة من أخيار الناس ،إذا ن َ

عنهم؛ لما َلهم من مكانة عالية وقَدر ومهابة سامية تعلو نجم ( كيوان ).

√ الصور الفنية  :شبه مكانتهم بشيء (نجم) ارتفع عاليا جدا داللة على سمو مكانتهم.

البيت العشرون:
بتيج ِ
ان
تيجانا َ
ِب ُكم وزين َ

آماال ُم َعلـقَة
فَ َحق َ
ـق اللُ َ

√ معاني المفردات  - :آمال ( :أمل) :الرجاء ،مفردها :األمل .والمقصود ِبها هنا :الوحدة العربية .
 تيجان( :توج) :وهو ما يوضع على رؤوس الملوك من الذهب والجواهر .مفردها تاج حقق الل :جملة فعلية تفيد الدعاء. -تيجانا :يقصد بها الوفد السوري.
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√ الشرح  :يدعو الل أن تتحقق اآلمال والطموحات غير المحققة ،ويقصد بها الوحدة العربية،بين بالد
الشام (سوريا واألردن) وكل دول الوطن العربي.

√ الصور الفنية  :شبه الشاعر اآلمال غير المحققَة بأشياء غير مستقرة تعلقت بهم ،كما شبه اتحاد
البلدين أو الوطن العربي بتيجان التقت بتيجان ،وتزينت داللة عن الوحدة.

البيت (:)٧١
حتى َنرى العرب من ِ
أبناء ممل َك ٍة
ُْ َ
َ

تحت ِظ ّل الساب ِ
ق الباني
توح َد ْت َ

√ السابق الباني :الملك عبد الل األول ،فقد سبق إلى فعل الخير والعطاء ،وقد بنى مجد األمة العربية.
√ الشرح  :الدعاء بالوحدة  ،كي نرى العرب جميعهم متوحدين تحت راية واحدة و ح ْكم واحد ،وهو الملك

عبد الل األول وتظهر في هذا البيت مشاعر االنتماء والوطنية ،والرجاء لتحقيق ما يصبو إليه العرب من
الوحدة.

التفرق.
√ الصور الفنية  :شبه الملك ِبشجرة يستظل تحتها العرب جميعا ويحتمون به من قسوة ّ

اإلجابة النموذجية ألسئلة الكتاب
االستيعاب والتحليل:
تبين معنى ِّ
لغوية  :حفظ 
مما يأتي ومادتها ال ّ
س  : :١استعن بالمعجم لتَ ّ
كل مفردة ّ
لمين  ،قاطبة ِ ،مدره  ،أرومة .
اَ
 -المين من الجذر ( مين) :ومعناها الكذب

 -قاطبة من الجذر (قطب)  :ومعناها جميعهم

 مدره من الجذر (دره) ومعناها السيد الشريف زعيم قومه وخطيبهم أرومة من الجذر (أرم) ومعناها أصل الشيء.قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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شاعر مقدم الوفد الزائر كما تفهمه من البيت العاشر؟  حفظ 
س :٧كيف علّل ال ّ
يوحد العرب .
كان هدف الزيارة الدعوة إلى الوحدة وهي الهدف الذي ّ
س  :٣يقول مصطفى وهبي التل:

اختلَفَ ْت
اء و َ
إذا تَفَّرقت ْ
األس َم ُ
ٍ
َرو َم ِت ِه
يد
أموا َع ِم َ
قريش في أ ْ

ص ُد َي ْج َمع إخوانا ِبإخو ِ
ان
فا َل َق ْ
وما َل ُهم َغ ْي ُرهُ ِم ْن َموِئ ٍــل ثاني

المعنوية التي تحملها كلمة (القصد) في البيت األول .
أ  .اشرح الداللة
ّ
العربية ) حفظ 
تحمل معنى الهدف المحوري والرئيس ( .والمقصود الوحدة
ّ
ب إالم يرمي الشاعر بقوله( :ما لهم غيره من موئل ثاني) ؟ وزاري
يقصد أن يقول :إن الملك الهاشمي هو ملجؤهم الوحيد واألخير .
س  :٤اقرأ األبيات (  ) ١٨ - ١٤ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
أ  .استخلص صفات الملك عبد الل األول (رحمه الل) من األبيات.
تقرب ك ّل بعيد ،حكيم في قراراته ،يسوس الناس في
همة عالية ّ
صاحب علم وفضل ورأي سديد ،يمتلك ّ

رفق بغير ضعف ،صادق ال يمتهن الكذب وال يعرف األالعيب .

ثم أعد صياغتها بأسلوبك.
عين المواضع ّ
ب وصف الشاعر طبيعة السياسة الناجحةّ .
الدالة على ذلكّ ،
يعد صحيحا ،ويترك تقويم ذلك للمعلم ).
مر في البيتين يشتمل الفكرة الرئيسة فيهما ّ
(أي صياغة لما ّ
ممكن أن نقول  :السياسة التي تكون في رفق ولين وبصدق ......
س  :٥أنعم النظر في البيتين األخيرين من القصيدة ثم أجب عن السؤالين اآلتيين :
أ  .اشرح قصد الشاعر في قوله ( آماال معلقة ) ِبما يتفق ودال لَة السياق  .حفظ /وزاري
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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عربي مخلص (الوحدة).
يقصد آماال لم تتحقّق بعد ،ويحلم بها كل
ّ
وضح المشاعر التي تنعكس من أمنية الشاعر في البيت األخير من القصيدة  .حفظ 
بّ .
مشاعر االنتماء والوطنية ،والرجاء لتحقيق ما يصبو إليه العرب من الوحدة .
ص أجب عن األسئلة اآلتية:
س ِ :٦بناء على فهمك النّ ّ
أ  .عد إلى النص واختر منه عبارة تصلح أن تكون عنوانا بديال.
يمكن أن يختار الطالب أي عبارة دالة لتكون عنوانا ويترك تقدير ذلك للمعلِّم  ،علما بأن القصيدة جاءت
في بعض المصادر بعنوان ( :إن زمزم واألردن صنوان)
عية التي تناولها الشاعر مراعيا األولوية في
ب قم بإعداد مخطط هيكلي يبين األفكار الرئيسة والفر ّ
إدراجها.

 -١الفكرة الرئيسة :الترحيب بمقدم الزائر .األبيات ( )٦-١
األفكار الفرعية  - :مدح الضيف والوفد المرافق له  .األبيات ( )٤-١
 -توضيح هدف الزيارة .األبيات ( )٦-٥

 -٧الفكرة الرئيسة :الفخر باألردن وعاصمته باعتباره سيد األوطان . .األبيات ( )٩-٢
الحمية األردنية ال تتبدل ،وباقية كما هي.
األفكار الفرعية:البيت :)٨(:اإلقرار بأن
ّ
البيت (  :)٩بيان مكانة األردن في مساواة الشاعر له بزمزم .
العربي ( الوحدة ).
 -٣البيت )١١( :الفكرة الرئيسة :بيان وحدة الهدف
ّ
 -٤بيان صفات وميزات الملك عبد الل األول رحمه الل .األبيات)١٢-١١ ( :
األفكار الفرعية - :إقرار العرب جميعهم بأن المالذ الوحيد لهم هو ملك األردن .األبيات)١٣-١١ ( :
 وصف سياسة الملك األردني وحنكته  .األبيات)١٢-١٤ ( :قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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 -٥إعادة الترحيب بالضيف . .األبيات)٧١-١٨ ( :
األفكار الفرعية :أ .البيتان :) ١٨، ١٩ ( :وصف حالة الضيف في السعي وراء الحقيقة في السر والعلن.
ب .البيتان :) ٧١، ٧١ ( :الدعاء بتحقيق اآلمال المعلقة والمتمثلة في تحقيق الوحدة.
س  :٢استخدم الشاعر في البيت السادس كلمتي ( موفقون) و( يعصمهم ):
أ  -هل تلمس في استخدامه لهما تأّثرا دينيا ؟ اشرح إجابتك  .مهم  /حفظ
عز وجل هؤالء األبطال
يظهر بعض التأثر في بعض األلفاظ ،فالعصمة لألنبياء من الل  ،وقد وهب الل ّ
األعاريب العقل واإليمان والحزم وهو نوع من العصمة ،وو َفقهم إلى الخيرات ،حيث إن التوفيق ال يكون إال
للمسعى الخير النابع من اإلخالص واإليمان .
ضيوفه موفقون إلى الخيرات ،حدد مواضع من القصيدة تستنتج منها ما يدلِّل على
ب -يرى الشاعر أن َ
هذه الرؤية.

البيت الخامس :وما جاء فيه من دعوتهم إلى الوحدة ،دون خوف أو نفاق.

البيت الثامن عشر :وما جاء فيه من السعي إلى الحقيقة دائما ،وأن سرهم ِ
وعال نيتهم واحدة.
ّ
التذوق والتفكير *******************
******************* ّ

وضح الصور البيانية في األبيات اآلتية :مهم  /حفظ
س  :١أ ّ .

ِ
أوطاني وزاري
ساد ْت األوطانَ
وطَا َلما َ

شــــق إلى عـــم َ ِ
ـــــرة
اء ْت ِد َم ُ
َ ٢ج َ
ـــان زائ َ
َ ّ

شبه دمشق وعمان بفتاتين تتزاوران ،وأ ّنهما قادرتان على القيام بفعل الزيارة ،وشبه وطنه األردن بالسيد الذي
يمتلك مؤهالت القيادة وصفاتها .

ص ُد َي ْج َمع إخوانا ِبإخو ِ
ان
فا َل َق ْ

اخت َلفَ ْت
اء و َ
 ١١إذا تَفَّرقت ْ
األس َم ُ

شبه القصد والهدف بإنسان قادر على القيام بعملية جمع شمل اإلخوان.

جون من َر َغ ٍد
ب ما َي ْر َ
الع ْر ُ
َ . ١٣لن َيْبلُ َغ ُ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~

131

إ ّال إذا ا ْغتََرفوا من َب ْح ِر َر ْغ ِ
دان

المنظم في مهارات االتصال

المعلمة  :منى الدباغ

المعلمة  :منى الدباغ

المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

المتمثلة في الملك عبدالل األول المقيم في رغدان بالبحر الذي يمكن لآلخرين
الهاشمية
شبه الحكمة والحنكة
ّ
ّ
االغتراف منه إذا أرادوا بلوغ الرغد واستقرار العيش.

ِ
األحـــداث حائـــرة
ف
ُ
وح ْكمة تَ ِق ُ

ْع ِ
ـــان وزاري
اءها وهي في ُذ ّل واذ َ
إز َ

شبه األحداث باإلنسان الذي يقف حائرا مرِتبكا ،وذليال منصاعا ،وهو يشاهد الحكمة الهاشمية ،وكيفية معالجتها
األمور.
ب اختر بيتا شعريا يعجبك من القصيدة ،ثم أعد صياغته لتقدمه في صورة بيانية تبينها بأسلوبك .
للمعلم).
(يترك تقدير إجابة الطالب ّ
،علل ذلك .
س  :٧اهتم عرار بوصف الممدوح بصفات وفضائل ُخلقية ومعنوية ّ
ٍ
ألن الهدف الذي ِّ
ووطنية متميزة ،وقد أراد إبراز ذلك فيه،
انتماء
معنوي ينبي عن
يركز عليه الشاعر هدف
ٌّ
ّ

إضافة إلى أن عرار لم يكن متكسبا في هذه القصيدة ليقوم بالوصف على عادة الشعراء ،من الكرم والعطاء،
فجاء الوصف لل ُخلق والقيم التي يعتنقها الممدوح وتظهر فيه.
س  :٣من السمات األسلوبية في القصيدة؛ التأّثر بالتراث ،واستخدام أدوات التوكيد .هات مواضع دالة على
هاتين السمتين من النص.
ِ
قس وسحبان  ،وهما من المعروفين في التراث
األولى تظهر في البيت الثالث في قوله :ينسيك ما قيل عن ّ

بالبالغة والفصاحة  .وزاري

إن).
الثانية تظهر في البيت الثامن والسادس عشر باستخدامه أداة التوكيد ( ّ

س  :٤قال محمد بن عبد الل البغدادي:
فضلهمو في ْخلقهم
أم ترى َ
فضل بح ْلم راجح
إنما ال ْ
وقال عرار:

وبأخالق ك ٍرام وأدب

ـضل وآراء ُمسددة
ِعلم وفَ ْ
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األحـــداث حائـــرة
ف
ُ
وح ْكمة تَ ِق ُ
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ْع ِ
ـــان
اءها وهي في ُذ ّل واذ َ
إز َ

إن السياسةَ في ِرْف ٍ
ص َخ ٍب
ّ
ق بال َ

وب ْه ِ
تان
غير السياسةِ في َم ْي ٍن ُ
ُ

ِ
وكاذب ِ
ِ
الف ِ
ص َدقَ ْت
ُ
عل لَم ُي ْفلح وا ْن َ

ِ
ِ
ِ
أحيان
بعد
يب ِح ْينا َ
م ْن ُه األالع ُ

أ .وازن بين قولي البغدادي وعرار في ما يعده كل منهما مصد را للفضل وعلو الشأن.
يتفق كالهما على أن الفضل ليس في الخلق بل في الحلم ورجاحة العقل  ،وامتالك األخالق واألدب الجم ،ويزيد
عرار في أن الفضل ناتج أيضا عن الرفق في حزم ،وفي السياسة الحكيمة وعدم التالعب بالناس .
ب  .أي الشاعرين تراهم جيدا أكثر في التعبير عما أراد ؟ فسر إجابتك.
(يستمع المعلم إلجابة الطالب المبررة ويقيم سالمتها وتمامها وحسن التعليل فيها).
بكل من   :مهم  أ .والهاشميون أدرى الناس قَاطبة بأن زمزم واألردن
س  :٥أ .إالم يرمي الشاعر ّ
صنوان

 #أراد أن يربط بين األردن ومكة إظهارا لنسب الملك عبد الل األول رحمه الل.

ب .وطالما سادت األوطان ِ
أوطاني.

 #يرمي إلى تميز موقع األردن بين الدول العربية وفي نفوس الناس و

سيادته بين الدول .
توحدت تحت ِّ
ظل السابق الباني # .أراد الملك عبد الل األول رحمه الل وهو السابق إلى الخيرات والداعي
جّ .
إلى الوحدة َولم شتات العرب.

. ٦فسر ما يأتي ْوفق فهمك النص :
أ  .زيارة عبد الرحمن الشهبندر ووفده األردن  .كانت الزيارة سعيا لتحقيق الوحدة العربية ،وتقوية العالقات
األردنية السورية ،وايمانا بأن القوة تأتي من التكاتف والتعاضد .
قويا بليغا عند
ب .وصف الشاعر سراة القوم من الزوار بالنجباء وأصحاب العقول واإليمان# .ألن لهم منطقا ّ

الحديث  ،وهم أذكياء ألنهم أروا هدف الوحدة وسعوا بالزيارة إلى تحقيقه ،وهو مايثبت رجحان عقولهم وايمانهم .

ج عدم بلوغ العرب ما يرجونه دون اغترافهم من بحر رغدان.

 #ألهمية دور األردن وموقعه االستراتيجي

بين الدول العربية ،وللدور المهم الذي يؤديه الهاشميون وال غنى للعرب عنه.
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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 .٢قسم الشاعر المديح في القصيدة بين الضيف والمضيف:
أ .هل ترى ما يبرر ذلك في ضوء معرفتك األحداث السياسة للوطن العربي في بداية القرن العشرين؟
إن سعي الزعيمين للوحدة في عقود تميزت بالسيطرة االستعمارية من اإلنجليز والفرنسيين،ثم ظهور محاوالت
جعلت الشاعر يعجب بالضيف والمضيف اللذين يسعيان
التحرر ،والخيانة البريطانية للعرب وما ترتب عليهاَ ،
لهدف واحد ،وهو الوحدة ،وتقوية العالقات العربية.
ب .ما البعد الذي أثار حماسة الشاعر في هذه الزيارة ودفعه إلى نظم القصيدة ؟
رؤيته ألحالمه بالوحدة وامكانية تجسيدها على أرض الواقع بالزيارة التي قام بها الزعيم السوري لألردن ،فقد
ُعرف عن الشاعر وطنيته وانتماؤه وحميته للعرب .
إن السياسةَ في ِرْف ٍ
ص َخ ٍب
س  . ٨يصف عرار السياسة فيقولّ :
ق بال َ
أ .كيف يرى الشاعر السياسة في البيت؟

وب ْه ِ
تان
غير السياسةِ في َم ْي ٍن ُ
ُ

 #يرى الرفق في السياسة أجدى وأنفع وهو ما يتمتع به

الهاشميون  ،وهي سياسة ال تتصف بالكذب والتلفيق والمداهنة ،فالرفق واللين ال ِ
يعنيان الكذب والبهتان.
ب .ما رأيك بمن يقول :إن السياسة في رفق هي شكل من أشكال الضعف؟
السياسة في رفق مع الحزم عند الحاجة إليه ال يمكن أن تكون ضعيفة ،أما إذا كانت تتصف بالرفق حتى في
المواقف التي يجب الحزم والقوة فيها فهي ضعيفة  ،ألنها ستؤدي إلى الفوضى وضياع الحقوق.
ج .ما المقصود بالسياسة الصاخبة ؟ وهل تراها مرادفة في المعنى لسياسة المين والبهتان ؟

السياسة

الصاخبة هي التي تعتمد الترويج والعلنية في كذب ومواربة  ،ويهمها ذيوع الصيت حتى لو لم تكن مسيرتها حسنة
السريرة ،وهو ما يمكن أن يحمل معاني الكذب والتزوير والمداهنة ،وعدم الصدق في بعض من جوانبها .
(يمكن أن يقدم الطالب رأيا آخر غير ما ورد ،ويترك النظر فيه للمعلِّم ليقومه ويقدر منطقيته وصحته).
جون من َر َغ ٍد
ب ما َي ْر َ
الع ْر ُ
س . ٩قال الشاعرَ :لن َي ْبلُ َغ ُ

إالّ إذا ا ْغتََرفوا من َب ْح ِر َر ْغ ِ
دان

وضح نوع الرغد الذي يقصده الشاعر في البيت .حفظ/وزاري االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي،
والكرامة الشخصية للفرد وكرامة الوطن .
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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لغوية************************** :
************************قضايا ّ
. ١حدد عناصر الجملة االسمية في األبيات اآلتية ،مبينا نوع الخبر فيها:
دان من ّأيام عدنانِ
أ  .يوم َلر ْغ َ

كان من ٍّ
وس ِ
لطان
َ
أعاد ما َ
عز ُ

يوم  :خبر لمبتدأ محذوف تقديره :هو؛ (خبر مفرد).
ــم ِ
وع ْرفانِ
ما ِش ْئ َت ِمن أ ََد ٍب َج ٍّ

ب و بي َنهم ِم ْن سر ِ
اة ال َق ِ
وم أَ ْن َج َب ُه ْم
ُ
َ ْ ُ

أنجبهم  :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .وبينهم  :شبه الجملة الظرفية (بينهم) في
محل رفع خبر مقدم.
يامين من ع ِ
عد ِ
نان
لياء ْ
الم َ
َ
ُذ ْخ ُر َ

الحميــ َة ما زالتْ َك َع ْه ِد ُك ُم
إن
جّ .
ّ

 الحمي َة :اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.ما زالت :اسمها ضمير مستتر تقديره (هي) ،وشبه الجملة (كعهدكم) في محل نصب خبر ما زالت .والجملة
االسمية (ما زالت كعهدكم) في محل رفع خبر إن.
ذخر :خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره (هي) وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ،وهو مضاف (خبر مفرد).
ِ
العيون
وحولَ ُه ُن ْخ َبة ِم ْل ُء
دَ .

فوق ِكيو ِ
ان -نخبة  :مبتدأ مؤخر مرفوع
سما َ
ش َرفا ما َ
له ْم قَ ْدر َ
ُ

وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره - .حوله  :شبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر مقدم.

 قدر :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره - .لهم :خبر مقدم شبه جملة من الجاروالمجرور.
س  :٧هات المادة اللغوية ( الجذر ) لكل كلمة مما يأتي :

موئل بهتان ميامين .مهم  /حفظ

اإلجابة على الترتيبَ :وأل وهي بمعنى :رجع /.بهت وهي بمعنى :األخذ بالباطل/.يمن وهي بمعنى:مباركين.
س  :٣بين نوع الحروف ومعانيها في ما خط تحته من األبيات اآلتية # :مطالعة ذاتية #
اء واختََل َف ْت
إذا تَ َف ّرقت ْ
األس َم ُ
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جون من َر َغ ٍد
ب ما َي ْر َ
الع ْر ُ
لَن َي ْبلُ َغ ُ

إالّ إذا ا ْغتََرفوا من َب ْح ِر َر ْغ ِ
دان
تيج ِ
ان
تيجانا بـــ َ
ِبــ ُكم وزين َ

آماال ُم َعلـقَة
فَ َحق َ
ـق اللُ َ

تحت ِظ ّل الساب ِ
ق الباني
توح َد ْت َ

ِ
أبناء ممل َك ٍة
الع ْر َب من
حتى َن َرى ُ
 معاني هذه الحروف على الترتيب هو:البيت األول :الفاء واقعة في جواب الشرط.

والثانية حرف جر يفيد التبعيض .

البيت الثاني :من حرف جر يفيد بيان النوع
البيت الثالث :الباء حرف جر يفيد االستعانة.

من :حرف جر يفيد بيان الجنس .

البيت الرابع :حتى حرف نصب.

س  :٤اختصت بعض الظروف باستخدامات خاصة مثل (قط  ،أبدا)  .مهم 
يعد استخدام الشاعر لها في البيت الثامن عشر صحيحا ،ولماذا ؟
أ  .هل ّ
استخدمها الشاعر استخداما خاطئا؛ فهي ظروف اختصت كلمة (أبدا) منها بالمستقبل ،واختصت (قط) بالماضي،
فنقول :لن أكذب أبدا ،ولم أره قط.
ب اكتب جملتين تستخدم فيهما (قط ) و ( أبدا ) استخداما سليما.
المعلم بتقويم ما يكتبه الطالب.
للطالب أن يكتب ما يوافق ما اختص به كل ظرف منها ،ويقوم ّ
عين الحال في األبيات اآلتية مبينا نوعها:
س ّ :٥
أ  .والهاشميون أدرى الناس قاطبة
ب وحكمة تقف األحداث حائرة

بأن زمزم واألردن صنوان
إزاءها وهي في ٍّ
ذل واذعان

 #قاطبة :حال مفردة.

 #حائرة :حال مفردة.

 #وهي في ٍّ
ذل واذعان :حال جملة اسمية.
بين الموقع اإلعرابي للجمل التي خط تحتها في األبيات اآلتية # :مطالعة ذاتية #
س ّ :٦
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ص ُد َي ْج َمع إخوانا ِبإخو ِ
ان
فالَقَ ْ

اء واختَلَفَ ْت
 . ١١إذا تَفَ ّرقت ْ
األس َم ُ

جملة (يجمع) :جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ القصد.
. ١٤

ـضل وآراء ُمسددة
ِعلم و َف ْ

الدانــي
تجع ُل القاصي هـــو ّ
و ِهمة ْ

للهمة .
جملة (تجعل) :جملة فعلية في محل رفع نعت ّ

ِ
سر وا ِ
عالن
غير
الحقيقة في ٍّ
َ

 . ١٨فَمر َحبا بز ٍ
عيم لم َي ُرْم أ ََبدا
َْ

جر نعت.
 -جملة (لم يرم) :جملة فعلية في محل ّ

لكل من المفردات اآلتية:
س  :٢أ  .ما المعنى
الصرفي ّ
ّ
َمالذ َ /ح ْزم  /آمال ُ /معل َقة  /الداني /زائرة َ /و ِجل  /أَ ْن َجبهم  /إعالن .
اإلجابة على الترتيب:
اسم مكان /مصدر صريح /مصدر صريح /اسم مفعول /اسم فاعل  /اسم فاعل /صفة مشبهة /اسم تفضيل
مصدر صريح.
ب اكتب الوزن الصرفي للكلمات اآلتية:
َغ ِ
طارفة ميامين َيرجون.

 .............فَعاللة مفاعيل َي ْفعون.

موضحا معناها # .مطالعة ذاتية #
س  :٨استخدم الشاعر كلمة ( غير ) في القصيدة ثالث مرات ،استخرجها
ّ
في البيت الحادي عشر :جاءت بمعنى سواه.

وفي البيت السادس عشر :جاءت بمعنى ليست.

وفي البيت الثّامن عشر  :جاءت بمعنى ّإال.
تاما # :مطالعة ذاتية #
س  :٩أعرب ما تحته خط في ما يأتي إعرابا ّ
أ  .فمرحبا بزعيم لم يرم غير الحقيقة.
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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 -هو :ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

ب  .هو البقية فيهم والمال ُذ لهم.

الضمة الظاهرة على آخره.
البقية :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه
ّ
فيهم :حرف جر ،وضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر.
وهمة تجعل القاصي هو الداني.
جّ .
القاصي  :مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
هو  :ضمير فصل ال محل له من اإلعراب.
الداني :مفعول به ثان للفعل يجعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

النص:
س  : ١١استخرج من
ّ
أ َ .علمين ممنوعين من الصرف مع بيان السبب.
 -رغدانَ :علم انتهى بألف ونون زائدتين.

-سحبانَ :علم انتهى بألف ونون زائدتين.

ب ( .ما) النافية و(ما) المصدرية و (ما) الموصولة.
 -النافية في جملة (ما لهم غيره من موئل ثاني).

 -النافية في جملة (ما زالت كعهدكم ).

 ال يوجد ما مصدرية . الموصولة في جملة (لن يبلغ العرب ما يرجون من رغد)****** الحمد لل حمدا كثيرا طيبا مباركا ******* انتهت هذه الوحدة ***********
اللهم نسألك التوفيق والسداد
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أوراق عمل تتضمن تحليل النص والحل النموذجي ألسئلة الكتاب وأسئلة الوزارة لهذه الوحدة
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(المقامة ِ
زية)
الح ْر ّ

سبحان هللا وبحمده  ..سبحان هللا العظيم

ذاني
من مقامات بديع ال ّزمان الهم ّ
إضاءة :س*  :من هو مؤلف المقامة ؟ أبو الفضل أحمد بن الحسين .من أدباء القرن الرابع

ي
الهجر ّ

 تن ّقل من بلده َه َمذان إلى عدد من البلدان ،منها نيسابور ،التي جرت فيها المناظرة الشهيرة بينهوبين أبي بكر الخوارزمي أديب نيسابور .وكانت المناظرة سببا في شهرة الهمذاني في اآلفاق

وارتفع مقداره عند الرؤساء ( .مهم ) 

 لقّبه معاصروه بـِ :بديع الزمان إعجابا بأدبه .وزاري  ( مهم جدا ) آثاره (مؤلفاته ) :احفظ اثنين
 .١المقامات.

 .٧ديوان رسائل.

 .٣ديوان ِشعر.

 المقامة:
شكل السردي ،وتدور معظم
 -مفهومها :فن نثري ظهر في العصر العباسيُ ،متّخذا ال ّ

أحداثها حول ال ُكدية ،ويهدف كاتبها إلى :وزاري 
 .١االستعراض البياني.

 .٧النقد االجتماعي.

 .٣والنقد الفكري.

ٍ
بأسلوب متأن ٍ
ق تغلب عليه فنون البديع كالسجع والمقابلة والجناس والطباق وغيرها  ،وكثيرا ما
ٍ
بأبيات من الشعر يعبر فيها عن فلسفته بالحياة  ( .مهم)
يختم مقامته
أما البطل في مقامات الهمذاني فهو أبو الفتح اإلسكندري ،
 وتتخذ المقامات بطال وراوية ّ :والراوية فيها عيسى بن هشام   .مهم جدا 
وضح أهمية المقامات الهمذانية في الفن المقامي .تطور فن المقامة على يد
مكانة المقامة :س* ّ :
تعد المقامات الهمذانية بداية لفيض زاخر من الفن المقامي  ،وقد اندفع الكتّاب بعده يحاولون
بديع الزمان  ،إذ ّ
إثبات قدراتهم في هذا المجال .
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 #أشهر ُكتاب المقامات  :حفظ 
 .١الحريري.

 .٧الزمخشري .٣ .السيوطي .٤ .في العصر الحديث ِ
اليازجي ( .مهم) وزاري

 السمات الفنية واألسلوبية:
.١استخدام أسلوب التصنع البياني:االسجع :ويدل التزام الكاتب بالسجع هو  :بيان قدرته اللغوية و

فصاحته مثل  ( :بغاربه  /براكبه ) (الحين  /البحرين ) مهم جدا .

 .٧الجمع بين النثر والشعر الذي ينسجم مع مضمون المقامة النثرية.
 .٣غزارة استخدام األفعال ،مما أدى إلى غزارة في األحداث وبالتالي إلى تشويق القارئ وزاري
 .٤التأثر بالقرآن الكريم ،مثل ( :جن علينا الليل )
نية  ،إضافة إلى األسلوب القصصي
 .٥جمال الوصف وتوظيف الصور الفّ ّ
 .٦سلك الكاتب طريق الفكاهة والطرافة في نقده لمجتمعه و لسلوك النّاس وسذاجتهم وجهلهم عندما
صدقوا بوجود القوة الخارقة .
ّ

 عناصر المقامة:
 .١المكان :معظم أحداثها كانت على ظهر سفينة في بحر الخزر انطلقت من باب األبواب وانتهت
بوصول الراوي إلى دياره .

 .٧الزمان :العصر العباسي  ،القرن الرابع الهجري منه.
 .٣الشخوص:
يمهد
أ  -عيسى بن هشام  {:رئيسة ثابتة } راوي المقامة ،شخصية اخترعها الهمذاني ،ونسب إليه مقاماته،
ُ
نص المقامة.
لظهور البطل ،ويتابعه حيث ّ
حل ،يتقن اللغة واألدب ،وصياغة ّ
ب  -أبو الفتح اإلسكندري {:رئيسة ثابتة } بطل المقامة وزاري ،شخصية وهمية اخترعها الهمذاني ،ونسب
التسول ،يستعمل الحيلة والخديعة والذكاء في كسب المال ،يستغل حاجة الناس
إليه جميع أعمال ( ال ُك ْدية )،أي
ّ
ِ
الجهال .
ذكي فَطن بالنسبة لمن يلتقيه من الناس ّ
إليه ،هو ّ
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 #شخصية البطل في كل المقامات ( بشكل عام )  :شخصية ساخرة ،فصيحة ،ذكية ،بليغة ،يعتمد على الفصاحة
والذكاء والخداع لنيل هدفه،ممن ينخدعون بمظهره ،كان غنيا فانقلب عليه الحال ،وسافر بحثا عن الكسب
بطريقته.
،صدقوا حيلة
ج  -ركاب السفينة  :خائفون من مخاطر البحر ،لم يجدوا أمامهم إال الدعاء والبكاء والشكوى ّ
اإلسكندري
 .٤الصراع /األحداث:
يوفق في غربته آثر العودة إلى
اغترب عيسى بن هشام طلبا للرزق حتى وصل باب األبواب ،ولَ ّما لَم ّ
تخوفه من ركوب البحر لخطورته  .وفي طريق العودة كانت الظروف الجوية صعبة جدا ،وركاب
دياره رغم ّ
السفينة في خطر كبير ال وسيلة لهم إال الدعاء إلى الل في سبيل النجاة  .وهكذا أمضوا ليلتهم في البكاء

مدعيا أنه يملك حرزا ينجيه من الهالك ولديه حرز
والشكوى ،إال اإلسكندري الذي تحلّى بالصبر ليحتال عليهم؛ ّ
لكل واحد منهم؛ فكسب من ذلك المال الوفير .
أن مصيرهم هو
أمنك من العطب "؛ فقد رأوا
سيء الحال ،وسوء المنقلب  ،و ّ
َ
 .٥العقدة :وقلنا له ما الذي ّ
وتعجبوا من رباطة جأشه وهدوء نفسه.
الهالك ،إال هذا الرجل( البطل ) ،فاستغربوا من حاله،
ّ
البر ،ختم البطل (اإلسكندري )
الحل :أعطى اإلسكندري ّ
ّ .٦
كل راكب حرزا ،فاطمأنوا ،وحين نزلوا سالمين إلى ّ
يبين فيها مذهبه في الحياة.
تبين فضل الصبر ،و ّ
مقامته بمقطوعة شعريةّ ،
 عنوان المقامة:
سبب تسميتها بالمقَامة ِ
أن البطل قد احتال على راكبي السفينة ببيعهم حرزا لكل واحد ،مقابل
رزية ّ :
الح ّ
دينارين ،ظنا منهم أنه ينجيهم ويحميهم من الغرق.

 ###الغرض من إنشاء المقامات( :مهم)
 .١نقد المفاسد االجتماعية المنتشرة ،باستخدام أسلوب اإلضحاك.
 .٧بيان القدرة البالغية والبيانية للكاتب.

 .٣تحذير الناس من وسائل الشحاذين والمتسولين المحتالين.

 .٤الترويح عن النفس ،لما فيه من روح الفكاهة والطرفة.
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نص المقامة :
ّ #
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المقَام ُة ِ
الح ْر ِزي ُة
َ َ

ِ
ض ُ ِ
اب ،ور ِ
ِ
اإل َي ِ
يم ِة ِب ِ
اب،
شام قَ َ
يسى ْب ُن ِه َ
الَ :لما َب َل َغ ْت ِب َي ال ُغ ْرَب ُة َب َ
َحدثََنا ع َ
اب األ َْب َو ِ َ َ
يت م َن ال َغن َ
ِ ِ
ِ
ت الل ِفي القُفُ ِ
َوُدوَن ُه ِ
ت ِم َن
ولَ ،وقَ َع ْد ُ
منَ َ
الب ْح ِر َوثاب ِب َغارِبهَ ،و ِم َن السفُ ِن َعساف ِبراك ِبهْ ،
استَ َخ ْر ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
حابة تَ ُمد ِم َن األ َْمطَ ِ
ار ِحبــَاال،
س َ
اله ْلكَ ،وَلما َم َل َك َنا َ
ال ُف ْلكِ ،ب َمثَ َابة ُ
الب ْح ُر َو َجن َع َل ْي َنا ال ْلي ُلَ ،غش َي ْت َنا َ
ِ ِ ِ
وتَ ْحوُذ ِم َن ال َغ ْيِم ِجباالِ ،ب ِر ٍ ِ
الح ْي ِنَ ،ب ْي َن
اج أ َْزَواجاَ ،واأل َْمطَ َار أَف َْواجـاَ ،وَبقينا في َيد َ
يح تُْرس ُل األ َْمو َ
َ
َ

اء ،وال ِحيلَة إِال الب َكاء وال ِعصمة َغ ْير الرج ِ
ِ
ِ
اها لَْيلة
اءَ ،وطَ َوْي َن َ
َ َ
َ
ُ ََ
الب ْح َرْي ِن ،الَ َن ْمل ُك ُعدة َغ ْي َر الد َع َ
َْ
ِ
ـــــــــــــــــــد ِر
ضل َج ْف ُن ُهَ ،وال تَْب َتل َع ْي ُن ُهَ ،ر ِخي الص
ْ
َص َب ْحـ َنا َنتَبا َكى َوَنتَشا َكىَ ،وِفي َنا َر ُجل ال َي ْخ َ
َنا ِبغيةَ ،وأ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال:
العطَ ِب؟ فَ َق َ
ُم ْن َ
الع َج ِبَ ،وُق ْل َنا َل ُهَ :ما الذي أَم َن َك م َن َ
ش ِر ُح ُهَ ،نشيطُ ال َق ْل ِب فَ ِر ُح ُه ،فَ َع ِج ْب َنا والل ُكل َ
ِ
ِ ِ ِ
قص ِ
ِ
سأَلَ ِة
ت أْ
َن أ َْم َن َح ُكالًّ ِم ْن ُك ْم ِح ْرزا لَفَ ْع ُ
احبُ ُهَ ،ولَ ْو ِش ْئ ُ
الم ْ
ح ْرز ال َي ْغ َر ُ َ
لت ،فَ ُكل َرغ َب إلَ ْيهَ ،وأَلَح في َ
الَ :ل ْن أَفْع َل َذلِ َك حتى يع ِطي ِني ُكل و ِ
اآلنَ ،وَي ِع َد ِني ِدينارا إِذا ِس ِل َم.قاَ َل
َع ْلي ِهَ ،ف َق َ
اح ٍد ِم ْن ُك ْم ِدينارا َ
َ ُْ َ
َ
َ
ِ
اج،
َخ َر َج ِق ْط َع َة ِد ْي َب ٍ
آب ْت َي ُدهُ إَِلى َج ْي ِب ِه ،فَأ ْ
يسى ْب ُن ِه َ
ش ٍام :فَ َن َق ْد َناهُ َما طَلَ َبَ ،وَو َع ْد َناهُ َما َخطَ َبَ ،و َ
ع َ
اح ٍد ِمنا ِبو ِ
ف ُكل و ِ
اح َد ٍة ِم ْن َها.
ِف ْي َها ُحق ُة َع ٍ
ص ْد ُرها ِرقَاعــاَ ،و َح َذ َ
اج ،قَ ْد ُ
َ
َ
ض ِّم َن َ
ِ
َفلما ِ ِ
ال:
اس ما َو َع ُدوهُ ،فَ َنقَ ُدوهَُ ،وا ْنتَ َهى األ َْم ُر إِلي فَقَ َ
الم ِدي َن ُة ،اقتَ َ
،وأ َ
ضى الن َ
سلمت السفي َن ُة َ
َ
َحل ْت َنا َ
ال :أََنا ِم ْن ِب ِ
الد ِ
ص َر َك
َن تُ ْعلِ َم ِني ِسر َحالِ َك ،قَ َ
تَ :ك ْي َ
ت :لَ َك َذلِ َك َب ْع َد أ ْ
س َك ْن َد ِري ِة ،فَ ُق ْل ُ
َد ُعوهُ ،فَ ُق ْل ُ
اإل ْ
ف َن َ
شأَ َيقُو ُل:
لص ْب ُر َو َخ َذ َل َنا؟ فَأَْن َ
ا َ
َوْي َك َل ْو َال الص ْب ُر َما ُك ْنـ

ت مأل ُ ِ
يس ِت ْب َار
َت الك َ
ُ َ

ضا
لَ ْن َي َ
الم ْج َد ْ
من َ
نال َ

ص ْد ار
َ
ق ِبما َي ْغشاهُ َ

َعقَ َب ِني السا
ثــــــــــُم َما أ ْ

ض ار
ُع ِط ُ
َعــ َة َما أ ْ
يت َ

شتـــــــــَد أ َْزرا
ْ
بـــــــل ِب ِه أَ ْ

ُج ُب ُر َكســــــــــــــــَْرا
َوِب ِه أ ْ

الي ْوَم في ال َغ ْر
َوَل َو أ َِّن َي َ
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الفقرة األولى :

ِ
ض ُ ِ
اب ،ور ِ
ِ
يم ِة
شام َق َ
يسى ْب ُن ِه َ
الَ :لما َبلَ َغ ْت ِب َي ال ُغ ْرَب ُة َب َ
َحدثََنا ع َ
اب األ َْب َو ِ َ َ
يت م َن ال َغن َ
ِ ِ
ِ
الل ِفي القُفُ ِ
اإل َي ِ
ِب ِ
ابَ ،وُدوَن ُه ِ
ول،
استَ َخ ْر ُ
منَ َ
الب ْح ِر َوثاب ِب َغارِبهَ ،و ِم َن السفُ ِن َعساف ِب ارك ِبهْ ،
ت َ
ِ
ِ
ِ
وقَع ْد ُ ِ
حابة تَ ُمد ِم َن
س َ
اله ْل ِكَ ،ولَما َملَ َك َنا َ
ت م َن الفُ ْلكِ ،ب َمثَ َابة ُ
الب ْحُر َو َجن َعلَ ْي َنا ال ْلي ُلَ ،غش َيتَْنا َ
َ َ
طِ
ط َار أَف َْواجـاَ ،وَب ِقينا
ار ِحبــَاالَ ،وتَ ْحوُذ ِم َن ال َغ ْيِم ِج َباالِ ،ب ِر ٍ
اج أ َْزَواجاَ ،واأل َْم َ
األ َْم َ
يح تُْر ِس ُل األ َْمو َ

ِ
ص َمة َغ ْيَر
الب ْحَرْي ِن ،الَ َن ْمِل ُك ُعدة َغ ْيَر الد َعا ِءَ ،وال ِحيلَة إِال ُ
الح ْي ِنَ ،ب ْي َن َ
ِفي َيِد َ
اء َوال ع ْ
الب َك َ
اها َل ْيلة َنا ِب ِغية،
الر َجا ِءَ ،و َ
ط َوْي َن َ
√ معاني المفردات والدالالت:

ب األ َْب َو ِ
ويسمى
اب :بعد طول الغربة وصل به الترحال ميناء بحر الخزر،
 َلما َبلَ َغ ْت ِب َي ال ُغ ْرَب ُة َبا َّ
اآلن بحر قزوين بين داغستان وايران ،ميناء سوره تكثر فيه األبواب الحديدية.
ِ
ض ُ ِ
 ور ِاإل َي ِ
يم ِة ِب ِ
اب  :مثَل يضرب للخائب ،يسعى إلى شيء ولم يصل إليه  .مهم 
ََ
يت م َن ال َغن َ
* (اإلياب)  ( :أوب) :الرجوع .

 َوُدوَن ُه ِالب ْح ِر َوثاب ِب َغارِب ِه :أي يمنعني من الرجوع بحر هائج أمواجه مضطربة عالية ،يلحق
منَ َ
بالسفن.
ّ
الضرر ّ
*(وثّاب)(:وثَب) :القفز ،والمقصود هنا :الموج العالي وزاري
*(غاربه)( :غرب) :أعلى الموج ،وجمعها :غوارب.
√ الصور الفنية :شبه موج البحر وقد عال وارتفع برجل يقفز عال ًيا .
عساف ِب ار ِك ِب ِه :السفن بين تدافع األمواج ،ال يأمن راكبها على حياته.
 َو ِم َن السفُ ِن َعساف)(:عسف) :السير على الطريق في غير المسلك المطلوب ( صيغة مبالغة ).
*( ّ
√ الصور الفنية  :شبه السفن المضطربة من األمواج العنيفة بإنسان قوي جبار يسير في الطريق دون معرفة.
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الل ِفي القُفُ ِ
ول  :عزمت على الرجوع ،طالبا من الل الخير والتوفيق.
استَ َخ ْر ُ
 ْت َ
إسالمي  :االستخارة وزاري)
*(الُقُفول)َ (:ق َف َل) :الرجوع ( .وهذا إشارة لسلوك
ّ

ِ
ِ
 َقع ْد ُ ِله ْل ِك :جلست في السفينة في موضع يقترب الموت منه ،وال ينجو منه أحد.
ت م َن ال ُف ْلكِ ،ب َمثَ َابة ا ُ
َ
*(الُف ْلك)) فلَك) :السفينة ،للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع.
*(اله ْلك)( :هلَك) :الموت ،مصدرها هالك.
الب ْح ُر َو َجن َعلَ ْي َنا ال ْلي ُل  :توسطنا البحر ،فصار محيطا بنا ،ال نستطيع االفتكاك من قبضته.
 َملَ َك َنا َاشتد ظالم الليل حتى ستر ما فيه √ .الصور الفنية  :شبه أنفسهم بشيء ُيملَك وقد امتلكه البحر وشبه
*
ّ
 #ضبط حرف الجيم في كلمة َج ّن وزاري
الليل بوحش وقد هجم عليه.

ِ
حابة تَ ُمد ِم َن األ َْمطَ ِ
امتدت كالحبال.
ار ِحبــَاالَ ،وتَ ْحو ُذ ِم َن ال َغ ْيِم ِج َباال  :تساقَ َ
طت األمطار و ّ
س َ
 َغش َي ْت َنا َمحمال بالمطر.
*(غشيتنا)َ ( :غ ِشي) :أتت وأحاطت بنا .
 #هذه السحابة تسوق إلينا سحابا كالجبال ّ

*( تحوذ)( :حوذ) :تسوقها سوقا عنيفا.

√ الصور الفنية  :شبه األمطار المتساقطة بغزارة بالحبال الطويلة القادمة من السماء داللة على غزارتها

السحاب بجبال شامخة.
و ّ
شبه ّ

 ِب ِر ٍ ِار أَف َْواجـا  :كناية عن شدتها وقوتها.
يح تُْرس ُل األ َْمو َ
اج أ َْزَواجاَ ،واأل َْمطَ َ
* أفواج :جمع فوج ،وهو الجماعة .وقصد بها األمطار الغزيرة المتتابعة 
الب ْحَرْي ِن  :وقعوا في قبضة الهالك ،وهم بين بحر السماء (األمطار)
الح ْي ِنَ ،ب ْي َن َ
 َوَب ِقينا ِفي َيِد َوبحر األرض (بحرقزوين) .وزاري ما المقصود بـ( البحرين ) ...؟
الحين)( :حين) :الهالك والموت.
*( َ
√ الصور الفنية  :شبه الموت له يد ،وقد قبض عليهم بيده بقوة .وزاري

ِ
ِ
ِ
عدة وال قوة سوى الدعاء
اء والعصمة  :...لم يبق لهم ّ
 الَ َن ْمل ُك ُعدة َغ ْي َر الد َعاء َوال حيلَة إِال ُالب َك َ
والتضرع إلى الل ،وال طريقة تخفّف عنهم ما هم به إال البكاء ،وال يمنعهم من الموت إال األمل والرجاء

بالل أن ينقذهم ويخلصهم  √ .الصور الفنية  :شبه الدعاء بسالح يقويهم ويحميهم .
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حول) :الوسيلة الذكية ابتغاء الوصول إلى الهدف  ،جمعهاِ :حَيل.
*(حيلة)َ ( :
*( ِعصمة)( :عصم)  :الوقاية والحفظ من الل.
اها لَ ْيلة َنا ِب ِغية أي قضوا ليلة قاسية ،قلقين وخائفين ،كتلك الليلة التي وصفَها النابغة في
 َو َط َوْي َن َ
طول والشناعة( .وجه الشبه بين
شعره  .نسبة إلى النابغة الذبياني ،وهو الذي أكثر من وصف ليله بال ّ
الليلتين هو  :القسوة والمعاناة)  .وزاري ما وجه الشبه بين الليلتين ؟
 الفقرة الثانية :

ــــد ِر
ضل َج ْف ُن ُهَ ،وال تَ ْب َتل َع ْي ُن ُهَ ،ر ِخي الص ْ
َص َب ْحـ َنا َنتَبا َكى َوَنتَشا َكىَ ،وِفي َنا َر ُجل ال َي ْخ َ
َوأ ْ
ِ
ِ
الع َج ِبَ ،وُق ْل َنا َل ُهَ :ما الِذي أَم َن َك ِم َن
ُم ْن َ
ش ِر ُح ُهَ ،نشيطُ ال َق ْل ِب فَ ِر ُح ُه ،فَ َع ِج ْب َنا والل ُكل َ
قص ِ
ط ِب؟ فَقَ َ ِ
اح ُب ُه
الع َ
ال :ح ْرز ال َي ْغَر ُ َ
َ
√ معاني المفردات والدالالت:

وبث الشكوى لبعضهم ،لع ّل ذلك يخفّف عنهم ما هم فيه.
 َنتَبا َكى َوَنتَشا َكى  :وتشاركوا في البكاء ّضل َج ْف ُن ُهَ ،وال تَ ْب َتل َع ْي ُن ُه ( :يوجد رجل ال تبت ّل عينه ( ،الحالة النفسية للبطل) داللة
 ِفي َنا َر ُجل ال َي ْخ َعدم البكاء والخوف ،وا ّنما االطمئنان والراحة النفسية ( وزاري
* ال يخض ّل ِ ):
خض َل):ال ٌّ
يبتل*
وجفون .
* ج ْفنه) جفَن) :غطاء العين من أعالها و
أسفلها،جمعهاأجفن وأجفان ُ
ُ
ش ِر ُحه ( - :رخي) (:رخو) :الواسع
ــــد ِر ُم ْن َ
َ -ر ِخي الص ْ

 #صفة مشبهة.

منشرحه  ):شرح)  :المسرور ومرتاح البال وزاري  #وغرض االستفهام( :التعجب) مهم جداالع ِ
طب(:عطب) :التّلف والهالك .وزاري
 ما الذي أمنك من َوضح سبب تعجب ركاب السفينة من الرجل  .وزاري وهم في حالتهم تلك ،رأوا رجال تعجبوا منه
س* ّ :
عجبا شديدا ،إذ إنه رجل. ١:ال يبكي وهم يبكون . ٧مطمئن ليس خائفا وهم خائفون. ٣ .مرتاح البال
هادئ وهم يرتجفون.
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 #حرز :الحرز لغة ( حرز)  :ما يحفظ به األشياء من صندوق ونحوه .
 الحرز اصطالحا  :ك ّل ما يزعم أّنه يحمي حامله من الخطر أو يبلغه إلى غاية أو يحفظ عليه صحته* المراد هنا ما يكتب في األوراق ويجعل كالّتمائم،
أو يقيه من مرض وقد نهى اإلسالم عنه .

يعلقه المرء أو يحمله لغرض من األغراض.
ّ

بالحرزية نسبة إلى الحرز الذي قامت عليه حيلة البطل.السبب في عدم هالك الرجل
وقد سميت المقامةّ
هو حرز.
 الفقرة الثالثة :

ِ
ِ ِ ِ
ال :لَ ْن أَف َْع َل
سأَلَ ِة َع ْلي ِه ،فَقَ َ
ت أْ
َن أ َْم َن َح ُكالًّ ِم ْن ُك ْم ِح ْرزا لَفَ ْع ُ
َولَ ْو ِش ْئ ُ
الم ْ
لت ،فَ ُكل َرغ َب إلَ ْيهَ ،وأَلَح في َ
ِ
ِِ
اح ٍد ِم ْن ُكم ِدينارا َ ِ ِ ِ
َذلِ َك حتى يع ِطي ِني ُكل و ِ
يسى ْب ُن ِه َ
ش ٍام :فَ َنقَ ْد َناهُ
َ ُْ َ
اآلنَ ،وَيع َدني دينارا إِذا سل َم.قاَ َل ع َ
َ
ْ
ض ِّم َن
اجِ ،ف ْي َها ُحق ُة َع ٍ
َخ َر َج ِق ْط َع َة ِد ْي َب ٍ
طلَ َبَ ،وَو َع ْد َناهُ َما َخ َ
َما َ
آب ْت َي ُدهُ إَِلى َج ْي ِب ِه ،فَأ ْ
اج ،قَ ْد ُ
ط َبَ ،و َ
اح ٍد ِمنا ِبو ِ
ف ُكل و ِ
اح َد ٍة ِم ْن َها.
ص ْد ُرها ِرقَاعــاَ ،و َح َذ َ
َ
َ
َ
ِ
َفلما ِ ِ
اس ما َو َع ُدوهَُ ،ف َن َق ُدوهَُ ،وا ْنتَ َهى األ َْم ُر إِلي
الم ِدي َن ُة ،اقتَ َ
،وأ َ
ضى الن َ
سلمت السفي َن ُة َ
َ
َحل ْت َنا َ
ال :أََنا ِم ْن ِب ِ
الد ِ
ف
َن تُ ْعلِ َم ِني ِسر َحالِ َك ،قَ َ
فَ َق َ
تَ :ك ْي َ
تَ :ل َك َذلِ َك َب ْع َد أ ْ
س َك ْن َد ِري ِة ،فَ ُق ْل ُ
الَ :د ُعوهُ ،فَ ُق ْل ُ
اإل ْ
الص ْب ُر َو َخ َذلَ َنا؟
ص َر َك َ
َن َ

√ معاني المفردات والدالالت:

حرز.
لت :عرض عليهم أن يهب كل راكب ا
 أ َْم َن َح ُكالًّ ِم ْن ُك ْم ِح ْر از لَفَ ْع ُ رغب إليه  ( :رغب )  :طلب منه .شدة الحاجة .
 وألح في المسألة  :أكثر من سؤاله وكرر طلبه  ،واشتدت بنا الرغبة على قدر ّ لَ ْن أَفْع َل َذِل َك حتى يع ِطي ِني ُكل و ِاآلنَ ،وَي ِع َد ِني ِدينارا إِذا ِسِل َم :
اح ٍد ِم ْن ُك ْم ِدينارا َ
َ ُْ َ
َ
َ
وافق بشرط أن يأخذ دينارين مقابل ك ّل حرز ،دينارا اآلن( أثناء الرحلة ) ،ودينا ار بعد النجاة.
*( يعدني )( :وعد) :يعهد له بتسليم الدينار الثاني .

ب :أعطوه ما طلب وحققوا له شرطه.
 فَ َنقَ ْد َناهُ َما طَلَ َبَ ،وَو َع ْد َناهُ َما َخطَ َقف على ناصية الحلم وقاتل ~
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*(خطب)( :خطَب) :طلب األمر.

* ( نقدناه )( :نقد) :أعطيناه النقود.

ف ُكل
اجِ ،ف ْي َها ُحق ُة َع ٍ
َخ َر َج ِق ْط َع َة ِد ْي َب ٍ
آب ْت َي ُدهُ إِلَى َج ْي ِب ِه ،فَأ ْ
ص ْد ُرها ِرقَاعــاَ ،و َح َذ َ
اج قَ ْد ُ
 َو َض ِّم َن َ
اح ٍد ِمنا ِبو ِ
وِ
اح َد ٍة ِم ْن َها:
َ
َ
مد يده إلى جيبه وأخرج قطعة قماش من الحرير ،فيها وعاء من العاج مملوء بمجموعة من األوراق

مكتوب عليها ،فرمى قطعة منها إلى ك ّل واحد منهم (لكل راكب).
شبه اليد إنسانا يعود إلى منزله.
 الصورة الفنية ّ :

* ديباج ( :دبج) :الحرير ،كلمة فارسية معربة ،جمعها :ديابيج.
*( حقّة )( :حقق) :وعاء صغير ذو غطاء ويصنع من العاج أو الزجاج ،جمعها :ح َقق ِ
وح َقاق.
ُ
ُ
* العاج :عظم الفيل.

*(ضمن)( :ضمن) :جعل الشيء في الوعاء.

*(رقاعا )( :رقَع) :القطع من الورق أو الجلد يكتب عليها ،مفردهاُ :رقْعة.
*(ح َذف)(:ح َذف) :رمى ،بقصد :اإلعطاء.
س*  :ما طريقة احتيال البطل على الرّكاب؟ وزاري
سئل عن سبب هدوئه وعدم خوفه مثلهم ) ،فأجابهم أنه يملك حرزا يحميه من الغرق  ،فعرض عليهم
أن يبيعهم مثله)

ادعى أنه يمتلكه ؟وزاري
س*  :كيف استثمر بطل هذه المقامة الحرز الذي ّ
قال للركاب إن هذا الحرز ينجي من الغرق ،أو حرز ال يغرق صاحبه ،أو اتخذ الحرز وسيلة لجمع المال.
س*  :ما غرض بطل المقامة من االحتيال ؟ الكدية .أو :الحصول على المال وزاري

مت الس ِفي َن ُة،وأَحلتْ َنا ِ
 َفلما سلِ ِالبر ،فسكنوا أرض
َ َ
المدي َن ُة :نجت السفينة وراكبوها ،وأنزلتهم السفي ُنة ّ
َ
َ
*أحلتنا  ):حل :حلل) :سكن المكان.
المدينة
ع ُدوهُ ،فَ َن َق ُدوهُ  :طلب الرجل من الناس تحقيق وعدهم ) الشرط ( فنفّذوا.
 اقتَ َاس ما َو َ
ضى الن َ
الدين.
* اقتضى  :قَضي :طلب ّ
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َن تُ ْعلِ َم ِني ِسر َحالِ َك  :وصل أمر إعطاء الدينار
 َوا ْنتَ َهى األ َْم ُر إِلي فَقَ َتَ :ل َك َذلِ َك َب ْع َد أ ْ
الَ :د ُعوهُ ،فَ ُق ْل ُ
الثاني إلى الراوي الذي رفَض إعطاءه الدينار الثاني ،فقال الرجل  :اتركوه يكلمني وأكلّمه ،فقال الراوي :

سأنفّذ الوعد وأعطيك الدينار الثاني ،بعد أن تخبرني قصتك ،فيبدو أنه ش ّك في حاله ،وشعر بحيلة ما.

فرد عليه :إنه من بالد اإلسكندرية ،فتساءل الراوي بعجب ،كيف أن الصبر أفاده ف ُن ِ
صر ،في حين أنه
 ّخذلهم فلم يصبروا.
الرجل ،في حين خذل ركاب السفينة.
قوي قد نصر
َ
 الصورة الفنية  :شبه الصبر بإنسان ّ

 الفقرة الرابعة  :األبيات :

شأَ َيقُو ُل:
 فَأَ ْن ََوْي َك لَ ْوالَ الص ْبُر َما ُك ْنـ

ت مأل ُ ِ
يس ِت ْبَار
َت الك َ
ُ َ

ضا
َل ْن َي َ
الم ْج َد ْ
من َ
نال َ

ص ْد ار
َ
ق ِبما َي ْغشاهُ َ

َعقَ َب ِني السا
ثــــــــــُم َما أ ْ

ض ار
ُع ِط ُ
يت َ
َعــ َة َما أ ْ

شتـــــــــَد أ َْز ار
ْ
بـــــــل ِب ِه أَ ْ
الي ْوَم في ال َغ ْر
َوَل َو أَِّن َي َ

ُج ُبُر َكســــــــــــــــَْار
َوِب ِه أ ْ
ت ُع ْذ ار
َقــــــى َل َما ُكلِّ ْف ُ

 -البيت األول  { # - :ويك :اسم فعل مضارع ِبمعنى أتعجب } 

ِ ( -تبرا)(:تبر) :الذّهب.

مألَ
أي أنه صبر لعلمه بفوائد الصبر ،فلواله ولوال ظهور الطمأنينة عليه واهتمامهم بسؤاله عن حاله ،ما َ

الكيس ذهبا.

 البيت الثاني  - :يغشاه (غشي) :ما ينزل به من المصائبالرفعة ال يكونان مع الجزع والخوف.
ّ
إن بلوغ المجد والوصول إلى غاية ّ
شد:شدد) :قوي.
 البيتان الثالث والرابع ( -:أعقبني)(:عقَب) :أورثني وأعطاني(- .أشتد)ّ ( :
ّ

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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علي في هذه الساعة ضرا أوخسارة .فما أخذته من
ما كسبته من الذّهبّ ،
جراء الصبر ،لم يجلب ّ
ويسد حاجتي.
المال يساعدني على ضعفي وينصرني على الفقر،
ّ
قوي يعتمد عليه ويقوى به
 شبه الصبر برجل ّأن السفينة غرقت وكنت معكم من الغارقين ،لما و ِجد من يقول :أين ما
البيت الخامس  :أي لو ّ
وعدت به من السالمة والنجاة؛ ِ
بح ْرزك ؟ فال أت َكلف له إيجاد العذر ،وهذا بيان لذكائه في حيلته.

 لِما كلّف عذرا :كناية عن عدم تقديم العذر. #ملحوظة  ( :مهم )
تحدثت المقطوعة الشعرية عن فضائل الصبر وفوائده ،وبها قد ح ّقق البطل ( أبو الفتح
ّ
أن
اإلسكندري ) غايته ،حين صبر في السفينة وما في الرحلة من أهوال واضطرابات .وكيف ّ
بين البطل فلسفته في
الصبر كانت حيلته في خداع الناس بالحرز المزعوم ،وفي المقطوعة ّ
الحياة.

ال إله إال هللا ...
ال إله إال أنت سبحانك إني كنت
من الظالمين
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اإلجابة النموذجية ألسئلة الكتاب
الصحيح لما تحته خطّ  :حفظ 
االستيعاب والتحليل :س  :١اختر المعنى ّ
اله ْلك ) تعني:
 ( .١بمثابة ُ
أ .بموضع يأوي إليه الهالك .ب .بموقف يشبه الهالك .

ج  .بموضع قريب من الهالك.

وبقينا في يد الحين  ،بين البحرين)  :وزاري
َ ( .٧
السماء وبحر األرض .
أ .بحر ال ّ
شمال وبحر الخزر .ب .بحر ّ

ج .بحر الغيوم وبحر المطر.

لما َبلغت بي ال ُغرب ُة باب األبواب):
ّ (.٣
أ .ثغر ال يليه إال البحار .ب .ثغر تكثر في سوره األبواب .ج.ث ْغر تصعب فيه ظروف المعيشة.
( .٤ومن السفن عساف بر ِ
اكبه ):
ّ
ُ
الراكب على حياته .
أ .السفن ّ
الصغيرة التي ال يأمن فيها ّ
السفن التي تسير على غير طريق .
بُ .
ج .السفن السريعة.
ي ) في هذه المقامة :
ُ .٧تعد
ّ
شخصية ( اإلسكندر ّ

رئيسية ثابتة ( .مهم  /حفظ ) 
أ.
ّ

وضح معنى ما يأتي من المفردات مستعينا بالمعجم :حفظ 
ّ .٣
 -تحوذَ :تسوق.

 -غارب :أعلى الموج.

العدة :ما يستعان به على قهر العدو.
ّ -

جن ) في األبيات اآلتية موضحا معنى ك ّل منها في سياقها:
السؤال الرابع :اضبط حركة الجيم في كلمة ( ّ
 )١قال إبراهيم الطبأطبائي :لك ّل امرئ فَ ّن إذا ُجن عقله

ولكن جنوني في الغرام فنون

ُج ّن  :زال عقله
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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 )٧قال ابن الجياب الغرناطي :رهبان محراب إذا َج ّن الظالم

وهم إذا الح النهار أسود

اشتد
َج ّن الظالم ّ :
 )٣قال أبو الط يب الشرقي :وحاز ما لم يحزه في الورى ملك

وال مليك وال ِج ّن وال بشر

ضد اإلنس
ِج ّن :
الجان ّ
ّ
السؤال الخامس:
أ  -فسر تسمية المقالة بالمقامة الحرزية .حفظ 
سميت بالحرزية نسبة إلى الحرز الذي قامت عليه حيلة البطل .
وضح معنى الحرز لغة واصطالحا.
بّ -

حفظ 

الحرز لغة  :ما يحفظ به األشياء من صندوق ونحوه .
الحرز اصطالحا  :ك ّل ما يزعم أنه يحمي حامله من الخطر أو يبلغه إلى غاية أو يحفظ عليه صحته أو
يقيه من مرض وقد نهى اإلسالم عنه .
السؤال السادس :أ  -لماذا قرر عيسى بن هشام العودة إلى دياره ؟
ألنه لم يكن موفّقا في سفره ولم يغنم منه شيئا .
فسر سبب خوفه من الرحيل مع أنه راغب فيه.
بّ -

خطورة ركوب بحر الخزر المشهور بالهياج واالضطراب .

ج  -استخرج من النص مثَال ِلمن خاب سعيه ورضي من الغنم بالسالمة " .ورضيت من الغنيمة باإلياب
ادعى أنه يحمل حرزا يحميه من
السؤال السابع :أ  -كيف احتال اإلسكندري على رّكاب السفينة ؟ ّ

أن بإمكانه أن يمنح ك ّل واحد منهم مثله .وزاري  /حفظ 
الغرق و ّ
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ب  -ما غرضه من االحتيال ؟ الكدية ( الحصول على المال )

مهم  /حفظ 

عين موضعا في المقامة يشير إلى:
السؤال الثامنّ :
أ_ سلوك إسالمي.

" استخرت الل في القفول "
استخدام الحرز للحماية من الموت .

ب_ أثر جاهلي في سلوك المجتمع العباسي.

بينها اإلسكندري في أبياته.
السؤال التاسع :اذكر ثالث فوائد للصبر كما ّ
 -١يمأل الكيس ذهبا .

يشتد أزره ويقوى .
-٣
ّ

 -٧يبلغ المجد .

عين في المقامة ما يأتي :حفظ  /مهم جدا
السؤال العاشرّ :
 الشخوص :اإلسكندري ،وعيسى بن هشام ،وركاب السفينة.الزمان :العصر العباسي ،القرن الرابع الهجري منه .المكان :معظم أحداثها كانت على ظهر سفينة في بحر الخزر انطلقت من باب األبواب وانتهت بوصول
الراوي إلى دياره .
********************التذوق والتفكير *********************
بالنابغية .قاصدا ليلة النابغة في أحد بيتيه اآلتيين:
السؤال األول :أ  -وصف عيسى بن هشام ليلته
ّ
لهم يا أميمة ناصب
ِكليني ٍّ
أو قوله:

فبت كأني ساورتني ضئيلة
ُ

ٍ
وليل أقاسيه بطيء الكواكب
الس ّم ناقع
الرقش في أنيابها ّ
من ّ

أشد قسوة لليل ؟
أي بيتي النابغة يحمل وصفا ّ
أ_ ّ
أشد قسوة ألنها تركت صاحبها كمن لدغته
ولكن البيت الثاني يبدو فيه الليل ّ
كالهما يصف ليلة قاسية ّ
سامة .
أفعى ّ
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ب  -وصف الهمذاني ليلته نثرا ووصف النابغة ليلته شعراّ .أيهما أبلغ وصفا ؟ ولماذا ؟
وصف النابغة هو األبلغ .ألن الشعر أبلغ من النثر .؛ حيث وظف التشبيهات واالستعارات في وصف ليلته ،في
حين عمد الهمذاني إلى التصوير المباشر .

السؤال الثاني :يظهر اإلسكندري براعة في استخدام الحيلة في سبيل كسب العيش.
عبر عن رأيك في هذا النمط من كسب العيش.
أّ -
البد له من سبل مشروعة  .أما النمط الذي اتبعه اإلسكندري في الكسب فهو قائم على
كسب العيش الحالل ّ
الحيلة والخدعة ،وبما أن الغاية ال تبرر الوسيلة فكسب اإلسكنري غير مشروع .

وضح إجابتك.
ب -هل تجد في مجتمعنا اليوم من يلجأ إلى هذا النمط ؟ ّ
نعم ،نجد اليوم هذا النمط من أولئك الذين يحتالون على البسطاء من الناس لسلبهم نقودهم .

ج -ما الوسائل التي تقترحها لمواجهة المحتالين في مجتمعنا ؟
بد من توعية الناس إلى الطرق القانونية في المعامالت .
ال ّ
السؤال الثالث  :تظهر المقامات وجود طبقة اجتماعية في العصر العباسي تتخذ البراعة في تنميق الكالم
عبر عن رأيك في هذه الظاهرة.
سبيال للكسب ّ .
من إيجابيات ظهور هذه الطبقة تطور فن نثري جديد يتصف بشدة التأنق والرشاقة ،وقصر الجمل
واإلكثار من المحسنات ،والحرص على المواءمة بين إيقاع األحداث والشخصيات وطريقة السرد  .وأرى
أن اتخاذه وسيلة للتكسب دليل على اهتمام الناس باألدب وتقديرهم له.
السؤال الرابع:

أ -ما أسباب وقوع ركاب السفينة في ش ر ك اإلسكندري في رأيك ؟

الجهل في أمور الدين وبساطة التفكير وخوفهم ،فالموت والحياة بيد الل .
ب -كيف ِ
أمن اإلسكندري انتقام رّكاب السفينة إذا لم تنجح حيلته؟

ألنه إذا نجا وركاب السفينة من

صدقوه واذا مات فإنه لن يجدهم يطالبونه بما وعدهم به من السالمة.
الغرق ّ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~

153

المنظم في مهارات االتصال

المعلمة  :منى الدباغ

المعلمة  :منى الدباغ

المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

السؤال الخامس :وضح الصورة الفنية في قوله  :حفظ 
أ ( تحوذ من الغيم جباال ) :شبه السحاب بجبال شامخة .
ب (بقينا في يد الحين ) :شبه الموت له يد ،وقد قبض عليهم بيده القوية ،وهم فيها خائفون مضطربون.
ج ( .آبت يده إلى جيبه ) :شبه اليد إنسانا يعود إلى منزله .
د ( .البحر وثّاب بغاربه ) :شبه البحر حيا له وثبات إرادية على السفن التي تجري على ظهره .
التحمل فجعله يبدو
ه ( -كيف نصرك الصبر وخذلنا ) :صور الصبر إنسانا قويا ساعد اإلسكندري على
ّ
منتصرا ،وتخلّى عنهم وقت الشدة فأنهكتهم المصيبة .
السؤال السادس:
أ -ل ّخص أحداث المقامة في ستة أسطر.
ولما لم يوفّق في غربته آثر العودة إلى
اغترب عيسى بن هشام طلبا للرزق حتى وصل باب األبوابّ ،

تخوفه من ركوب البحر لخطورته .وفي طريق العودة كانت الظروف الجوية صعبة جدا .وركاب
دياره رغم ّ
السفينة في خطر كبير ال وسيلة لهم إال الدعاء إلى الل في سبيل النجاة وهكذا أمضوا ليلتهم في البكاء

مدعيا أنه يملك حرزا ينجيه من الهالك ولديه
والشكوى إال اإلسكندري الذي تحلّى بالصبر ليحتال عليه ّ
حرز لكل واحد منهم .فكسب من ذلك المال الوفير.

مبينا فلسفة بطل المقامة فيها.
ب -انثر األبيات في خاتمة المقامة ّ
الشدة لعلمه بفوائد الصبر ،إذ احتال بصبره على رّكاب السفينة فاغتنى ،وبالصبر يبلغ
صبر اإلسكندري على ّ
شد أزره وقت الشدة .
المرء المجد ويعلو قدره ،كما إن ما يكسبه المرء بصبره من المال يستفيد منه في ّ

السؤال السابع:
بين الحبكة في المقامة الحرزية .تكمن الحبكة في شعور الركاب بالخوف من الغرق وهم على ظهر
أّ -
أمنك من العطب ؟ ".
السفينة يبكون ويدعون الل ويسألون اإلسكندري ":ما الذي ّ
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غنائم الصبر

السؤال الثامن :انقد شخصية ك ّل من البطل والراوي كما كشفت عنهما المقامة ؟
 شخصية عيسى بن هشام:يطل علينا في بداية المقامة وهو في حالة مزرية غريب الديار ،بعيد عن األهل واألصدقاء ،كما خاب سعيه
رجل ّ
حد اليأس ،ومما زاده غما خطورة طريق العودة إلى دياره  .إال أنه في نهاية
في تحقيق رزقه في الغربة إلى ّ
سر الرجل اإلسكندري فكان مختلفا عن غيره من رّكاب السفينة  .فهو
المقامة بدا أكثر ذكاء إذ صمم على معرفة ّ
ي.
سر اإلسكندر ّ
رجل طموح مغامر في سبيل كسب العيش ،على درجة من الذكاء دفعته إلى التساؤل عن ّ

 شخصية اإلسكندري:أن هذا الصبر ما كان إال حيلة الصطياد رّكاب
شخصية بدا عليها الصبر على الشدائد في بداية ظهورها ،إ ّال ّ

السفينة في ظروف قاسية وهم يرجون النجاة من الموت غرقا في عرض البحر ،ففاجأهم بادعائه امتالك حرز

يتحلى بالصبر
النجاة ّ
لكل واحد منهم ،فسهل عليه االحتيال عليهم وأخذ نقودهم فهو رجل واسع الحيلة ،ذكيّ ،

على الشدائد ،قادر على االنتفاع حتى في أصعب الظروف يتصف بالحكمة والوعظ الذي ضمنه أبيات الشعر في

آخر مقامته .

سلبية.
السؤال التاسع :صنّف السلوكات االجتماعية في المقامة إلى سلوكات
إيجابية وأخرى ّ
ّ
سلوك إيجابي

سلوك سلبي

 -االستخارة قبل اإلقدام على األمور الصعبة .

 -استخدام الحرز في سبيل تحقيق منفعة أو دفع ضرر ما .

 -تح ّمل المشاق في سبيل كسب العيش .

 -االحتيال في سبيل كسب العيش .

 -الصبر على الشدائد

 -التباكي والتشاكي وقت الشدائد .

 -الوفاء بالوعد من قبل ركاب السفينة .

 -الجهل في أمور الدين .

 -الصدق في النصيحة( فوائد الصبر )
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بين األثر الفني لذلك.
تتميز المقامة بغزارة استخدام األفعالّ .
السؤال العاشرّ :
أدت إلى غزارة في األحداث وبالتالي إلى تشويق القارئ  .وزاري /حفظ 
غزارة األفعال ّ
السؤال الحادي عشر :السجع سمة بارزة في المقامة ،ال تكاد تخلو منه عبارة:
وضح معنى السجع .
أّ -

 #هو توافق فاصلتين أو أكثر في الحرف األخير.

فن من فنون البالغة ينتمي السجع ؟  #ينتمي إلى البديع
أي ّ
ب -إلى ّ
وضح إجابتك.
ج -هل يعد التزام الكاتب السجع في مقاماته دليال على براعته اللغوية ؟ ّ
السجع سمة بارزة في المقامة ال تكاد تخلو منه عبارة .وهو سجع فني طبيعي يدل على مقدرة
الهمذاني اللغوية وسعة قاموسه اللغوي .
د -ما تأثير السجع في وضوح المعنى في المقامة ؟
ويقربه
جاء السجع طبيعيا في المقامة لمقدرة الهمذاني اللغوية ،لذا فإنه ال ينتقص من المعنى بل يزيده وضوحا ّ

من األذهان .

السؤال الثاني عشر :ما الذي حقّق عنصر التشويق في المقامة ؟
جمال الوصف وغزارة األحداث والصور الفنية .
السؤال الثالث عشر :س لك الكاتب طريق الفكاهة والطرافة في نقد مجتمعه.
وضح رأيك في هذا األسلوب في النقد .يمتاز هذا األسلوب بقدرة أكبر على التأثير في المعنيين بالنقد  .إذ
أّ -
مرح يساعد السامع على إعادة النظر في سلوكه .
ينقل رأي الناقد بأسلوب ٍ
ب -اكتب بلغتك نقدا إلحدى الظواهر السلبية في مجتمعنا في أربع أسطر.

 #أنتقد في مجتمعي طغيان سلطة

بد من توفر
المال على المبادئ والقيم ،فبالمال يمكن تحقيق أي مصلحة بدفع رشوة لموظف مثال .وفي الزواج ال ّ
المال الكثير لدى الرجل كشرط للموافقة على الزواج عند الكثير من عائالت مجتمعنا.
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حدين  .هل كان ذكاء اإلسكندري في هذا المقامة نافعا أم
السؤال الرابع عشر  :ذكاء اإلنسان سيف ذو ّ
وضح إجابتك.
ضارا ؟ وعلى من عاد نفعه أو ضرره ؟ ّ

كان ذكاؤه نافعا ضارا .إذ عاد نفعه على نفسه

أما ضرره فوقع على من احتال عليهم .

****************** قضايا لغوية *******************
ثم أجب عن السؤال الذي يليه:
السؤال األول :اقرأ النص اآلتيّ ،

ِ
َفلما ِ ِ
اس
الم ِدي َن ُة ،اقتَ َ
،وأ َ
ضى الن َ
سلمت السفي َن ُة َ
َ
َحلتْنَا َ
ال:
تَ :ل َك َذلِ َك َب ْع َد أَ ْن تُ ْعلِ َم ِني ِسر َحالِ َك ،قَ َ
َد ُعوهُ ،فَ ُق ْل ُ
الص ْب ُر َو َخ َذلَ َنا؟
َ

ال:
ما َو َع ُدوهُ ،فَ َنقَ ُدوهَُ ،وا ْنتَ َهى األ َْم ُر إِلي فَقَ َ
أََنا ِم ْن ِب ِ
الد ِ
ص َر َك
تَ :ك ْي َ
س َك ْن َد ِري ِة ،فَ ُق ْل ُ
اإل ْ
ف َن َ

رتّب جمل النص السابق كما هو مبين في الجدول :
جمل خبرية

جمل إنشائية

 -فلما سلمت السفينة.

 -دعوه

وأحلتنا المدينة.
ّ -

 -كيف نصرك الصبر ...؟

 اقتضى الناس ما وعدوه. فنقدوه .إلي
 وانتهى األمر ّ -فقال:

//

 -فقلت  :لك ذلك

سر حالك.
أن تعلمني ّ
قال أنا من بالد اإلسكندرية .

وضح اللون البديعي في ك ّل عبارة مما يأتي:
السؤال الثانيّ :
 " -وقعدت من الفلك ،بمثابة الهلك ".

سجع وجناس

 " وأصبحنا نتباكى ونتشاكى " :سجع وجناس " بريح ترسل األمواج أزواجا واألمطار أفواجا " :سجع وجناس .قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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السؤال الثالث :استخرج من المقامة ما يأتي:
أ_ حاال مفردة.

ب -مصدرا لفعل ثالثي.

أزواجا.

د -صيغة مبالغة.

ج -اسم مرة .األمواج ( موجة )

اإلياب -قفول
وثّاب

السؤال الرابع :أعرب الجملة اآلتية إعرابا تاما " :فعجبنا _ والل _ ك ّل العجب # .للمطالعة الذاتية #
فعجبنا :الفاء :استئنافية ،فعل ماض مبني على السكون التصاله ب ( نا ) الفاعلين و
جر يفيد القسم ،لفظ الجاللة اسم
( نا ) :ضميرمتصل مبني في محل رفع فاعل .والل :الواو :حرف ّ

مجرور..

ك ّل  :نائب عن المفعول المطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة  .وهو مضاف

العجب  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة .
السؤال الخامس :زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنىّ ،بين ما المعنى المستفاد بالزيادة في األفعال
التي تحتها خط في ما يأتي:

 -وأصبحنا نتباكى ونتشاكى.

حفظ  مهم

المشاركة

 -وفينا رجل ال يخض ّل جفنه.

التكثير

 -اقتضى الناس ما وعدوه.

الطلب

أمنك من العطب ؟ التكثير والمبالغة.
 ما الذي ّ -أحلّتنا المدينة.

التعدية.

وضح سبب كتابة الهمزة على صورتها في المفردات التي تحتها خط في ما يأتي:مهم
السؤال السادسّ :
أ) ولم يشجعوا لرفع الرؤوس .كتبت الهمزة المتوسطة على واو ألنها جاءت مضمومة بعد ضم .
ب) ف َلم ِ
ئ بعد وقته.
يج ْ
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#

السؤال السابع:

للمطالعة الذاتية

#

أ) ص ّنف الكلمات اآلتية حسب نوع الهمزة المتطرفة كما هو مبين في الجدول:
قراء ،أنبياء ،بناء ،عظماء ،أنباء ،رجاء
صحراء ،عذراء ،سماء ،صفراءّ ،
همزة زائدة

همزة منقلبة عن واو أو ياء

همزة أصلية

صحراء

أنباء

بناء

عذراء

قراء

سماء
رجاء

صفراء
عظماء
أنبياء
ب -أعد ترتيب الكلمات السابقة إلى ممنوع من الصرف ومصروف.
ممنوع من الصرف

مصروف

صحراء

قراء

عذراء

أنباء

صفراء

سماء

أنبياء

بناء

عظماء

رجاء

 يمنع من الصرف ما ختم بهمزة تأنيث وما ختم بهمزة زائدة . يصرف منها ما ختم بهمزة أصلية وما ختم بهمزة منقلبة****** الحمد لل حمدا كثيرا طيبا مباركا ******* انتهت هذه الوحدة ***********
اللهم نسألك التوفيق والسداد
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المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

أوراق عمل تتضمن التقطيع العروضي والحل النموذجي ألسئلة الكتاب وأسئلة الوزارة لهذه الوحدة
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المنظم في مهارات االتصال
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المعلمة  :منى الدباغ

المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

العروض

سبحان هللا وبحمده  ..سبحان هللا العظيم

ط البيت من الشعر أو البناء.
العروض ( لغة ):وس َ
شعر العربي وفاسدها والمنكسر منها.
شعر به يعرف صحيح أوزان ال ّ
علم العروض (اصطالحا) :ميزان ال ّمكتشف ( و ِ
اضع  /مؤسس) علم العروض :الخليل بن أحمد الفراهيدي.
تعريفات مهمة:

إن القلم  ..مرآة الفكر والنفس

 .١العروض :آخر تفعيلة من صدر البيت ( الشطر األول ).
 .٧الضرب :آخر تفعيلة من عجز البيت ( الشطر الثاني ).
 .٣الحشو :بقية أجزاء البيت غير العروض والضرب.

س ِرح
بحر ا ْل ُم ْن َ
كل شطر ،وقد نظم مفتاحه صفي الدين الحليّ :
ست تفعيالت ،ثالث في ّ
مكون من ّ
ّ
مستفعلن
ست ْف ِعلُن مفعو ُ
الت ْ
ُم ْ

المثَ ُل
س ِرح فيه ْ
ُم ْن َ
يض َرب َ
نس ِرح  ( :بحر مختلط غير صاف )
الم َ
تفعيالت ُ

التفعيلة

صورها

ست ْف ِعلن (  - -ب ) -
ُ .١م ْ

ُ .١مت ْف ِعلن ( ب – ب ) -

الت (  - - -ب )
َ .٧م ْف ُعو ُ

َ -م ْف ُعالتُ (  -ب – ب )

قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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ستَ ِعلُن (  -ب ب ) -
ُ .٧م ْ

المنظم في مهارات االتصال

المعلمة  :منى الدباغ

المعلمة  :منى الدباغ

المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

 أمثلة الكتاب (  مهمة جدا)  ..

َح ِملُها
سَرة َما أَ َك ُ
اد أ ْ
 .١يا َح ْ

ِ
آخُرها ُم ْزِعج وأَولُها

.................................................................................................................. ........................
 - -ب  - / -ب – ب  - /ب ب  - /// -ب ب - / -ب – ب  -/ب ب – { مستفعلن-مفعالت_مستعلن//مستعلن-مفعالت-مستعلن}

شآمِ ُم َف َرَدة
َ .٧علِيلة ِبال ّ

بات ِبأَيدي ِ
العدا ُم َعــلِّــلُها
َ

..........................................................................................................................................
ب  -ب  - / -ب – ب  - /ب ب  - /// -ب ب - / -ب – ب  -/ب ب –

اءها َعلَى ُح َر ٍ
ق
َح َ
 )٣تُ ْم ِس ُك أ ْ
ش َ

مفعالت  /مستعلن//مستعلن-مفعالت-مستعلن}
{متفعلن ُ /

ِ
ش ِعلُها
وم تُ ْ
تُ ْطف ُئها َو ُ
اله ُم ُ

..........................................................................................................................................
 -ب ب  - / -ب – ب  - /ب ب  -///-ب ب  - / -ب – ب  - /ب ب –

 )٤الحم ُد ِ
ريك َل ُه
ش َ
لل ال َ
َْ

مفعالت  /مستعلن//مستعلن-مفعالت-مستعلن}
{مستعلنُ /

لم َي ُق ْلها لِ َن ْف ِس ِه ظََل َما
َم ْن ْ

............................................................................. .............................................................
 - -ب - / -ب – ب  -/ب ب –  - - ///ب - / -ب – ب  -/ب ب – { مستفعلن-مفعالت_مستعلن/

مستفعلن-مفعالت_مستعلن}

ِ
المنسرح( :غير أمثلة الكتاب ) :
أمثلة على بحر
َج ِملي َج َزعا
فس أ ْ
 .١أيتُها الن ُ

قد َوقَعا
رين ْ
إن الّذي تَ ْح َذ َ

..........................................................................................................................................

 -ب ب  - / -ب – ب  - /ب ب – - -///ب - / -ب – ب  -/ب ب – { مستعلن-مفعالت-مستعلن //مستفعلن-مفعالت_مستعلن}

كرَمةٍ
ّ .٧إي َ
الب ْخ َل َ
اك و ُ
عند َم ُ

جال قد َب ِخلوا .
أيت ِّ
الر َ
وا ْن َر َ

..........................................................................................................................................
مفعالت  /مستعلن
  -ب - / -ب – ب  -/ب ب –//ب -ب  - / -ب – ب  - /ب ب –مستفعلن-مفعالت_مستعلن //متفعلن ُ /قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

ابن ٍ
ستَ ْع ِمال
زيد ما ز َ
ّ .٣
إن َ
ال ُم ْ

المعلمة  :منى الدباغ

ِ
ير ِ
الع ُرفا
َ
للخ ِ ُ
،ي ْفشي في م ْ
ص ِرِه ُ

..................................................................... .....................................................................
 - -ب - / -ب – ب  - -/ب  - - // -ب - / -ب – ب  -/ب ب – {مستفعلن-مفعالت_مستفعلن/مستفعلن-مفعالت_مستعلن}

ت َلهم
َ .٤قالُوا اشتَ َك ْت َعي ُن ُه َفـق ْل ُ

ِم ْن َكثرِة ال َق ِ
ب
صُ
الو َ
تل َنا َلها َ

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

 .٥الم ْل ُك ِ
شريك لَ ُه
لل ال
َ
ُ

منه على قَ َدرِ
ضايا ُ
تَ ْجري القَ َ

..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ............

َ .٦م ْن َلم َي ُم ْت ِغ ْبطَة َي ُم ْت َه ِرما

ت كأس والمرء ِ
ذائقُها
الم ْو ُ
َْ ُ
َ

............................................................................................. .............................................
..........................................................................................................................................

 .٢يا َن ِ
ط ِن
الو َ
ازحا قد َنأَى َعن َ

ِ
س ِن
ش َت َ
أ َْو َح ْ
ط ْرفي م ْن َو ْج ِه َك َ
الح َ

..........................................................................................................................................
................................................................................... .......................................................

ي اآلتي :
س :٧افصل الصدر عن العجز في البيت الشعر ّ
ليح إ ّال ُهو
وق َو ْج َن ِت ِه أ ْ
ش َه ُد ْ
س ُن فَ َ
أن ال َم َ
 قَد َكتَ َب ُالح ْ
....................................................................................... ...................................................

 الحم ُد ِلم َي ُق ْلها لِ َن ْف ِس ِه ظَلَ َما
ش َ
لل ال َ
َْ
ريك لَ ُه َم ْن ْ
...................................... ....................................................................................................
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المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

بحر المقتضب
كل شطر ،و وقد نظم مفتاحه صفي الدين الحليّ :
مكون من أربع تفعيالت ،اثنتين في ّ
ّ

ستَ ِعلُن
َم ْف ُعو ُ
الت ُم ْ

ِ
سأَلوا
اقْتَض ْب كما َ

تفعيالت المقتضب  ( :بحر مختلط غير صاف )

التفعيالت
َم ْف ُعالتُ (  -ب – ب )

الت (  - - -ب ) /
َ .١م ْف ُعو ُ
ستَ ِعلُن (  -ب ب ) -
ُ .٧م ْ
ِ
ِ
ب
الهوى تَع ُ
َ .١حام ُل َ

ِ
ب
ـــر ُ
ْ
يستَخفه الط َ

..........................................................................................................................................
 -ب – ب  -/ب ب  - // -ب – ب  -/ب ب –

إن َب َكى يحق لَ ُه
ْ .٧

( مفعالت م ِ
ستَ ِعلُن)
ستَعلُن  //مفعالت ُم ْ
ُ ْ

ِ ِ
ب
ليس ما ِبه لَع ُ
َ

..........................................................................................................................................
 -ب – ب  -/ب ب  - // -ب – ب  -/ب ب –

ِ
 .٣تَ ْ ِ
ــــية
ض َحك ْي َن اله َ

( مفعالت م ِ
ستَ ِعلُن)
ستَعلُن  //مفعالت ُم ْ
ُ ْ

ِ
و ِ
ب
المحب ي ْنتَح ُ
ُ

................................................ ..........................................................................................
 -ب – ب  -/ب ب  - // -ب – ب  -/ب ب –

ِ
سقَ ِمي
ْ .٤
تع َج ِب ْي َن من َ

(مفعالت م ِ
ستَ ِعلُن)
ستَعلُن  //مفعالت ُم ْ
ُ ْ

ِ ِ
ب
الع َج ُ
هي َ
صحتي َ

.............................................................................. ............................................................
 ب – ب  -/ب ب  - // -ب – ب  -/ب ب –قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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(مفعالت م ِ
ستَ ِعلُن)
ستَعلُن  //مفعالت ُم ْ
ُ ْ
المنظم في مهارات االتصال

المعلمة  :منى الدباغ

المعلمة  :منى الدباغ

المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

أمثلة على بحر المقتضب( :غير أمثلة الكتاب ) :
عا ِر ِ
كالب َرِد
ضان َ

ــــالح َلها
 .١أَقَْب َلتْ َف َ

..........................................................................................................................................
(مفعالت م ِ
ستَ ِعلُن)
ستَعلُن  //م مفعالت ُم ْ
ُ ْ

 -ب – ب  -/ب ب  - // -ب – ب  -/ب ب –

اد في َو َه ِج
والفُ َؤ ُ

ت لَ َها
 .٧أَ ْد َب َر ْت فَ ُق ْل ُ

..........................................................................................................................................
((مفعالت م ِ
ستَ ِعلُن)
ستَعلُن  //م مفعالت ُم ْ
ُ ْ

 -ب – ب  -/ب ب  - // -ب – ب  -/ب ب –

َتاك َي ْعتَِذ ُر
 .٣قَ ْد أ َ

الخ َبرُ
س ْل ُه ما َ
ال تَ َ

..........................................................................................................................................
(مفعالت م ِ
ستَ ِعلُن)
ستَعلُن  //م مفعالت ُم ْ
ُ ْ

 -ب – ب  -/ب ب  - // -ب – ب  -/ب ب –

ِم ْن َك َ ِ
ب
س َب ُ
عاد لي َ

س َبب
ُ .٤كّلما ان َق َ
ضى َ

..........................................................................................................................................
(مفعالت م ِ
ستَ ِعلُن)
ستَعلُن  //م مفعالت ُم ْ
ُ ْ

 -ب – ب  -/ب ب  - // -ب – ب  -/ب ب –

يث ي ْختَ ِ
في ِ ِ
ص ُر
الحد َ
َ

ت لَ ُه
ُ .٥كلّما أطـــ ْل ُ

..........................................................................................................................................
(مفعالت م ِ
ستَ ِعلُن)
ستَعلُن  //م مفعالت ُم ْ
ُ ْ

 -ب – ب  -/ب ب  - // -ب – ب  -/ب ب –

ص ُعد
َ .٦ف ْه َي َمرة ُ

ب
ْ
ص َب ُ
وه َي َمرة َ

............................................................... ...........................................................................
(مفعالت م ِ
ستَ ِعلُن)
ستَعلُن  //م مفعالت ُم ْ
ُ ْ

 -ب – ب  -/ب ب  - // -ب – ب  -/ب ب –

ي اآلتي :
س :٧افصل الصدر عن العجز في البيت الشعر ّ

ِ
ِ
ظ ُر
ب الن َ
ليس ي ْكذ ُ
 -في ُع ُيوِنه َخ َب ُر َ

........................................................................................................................................ ..
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المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

الم ْجتث
بحر ُ
كل شطر ،وقد نظم مفتاحه صفي الدين الحليّ :
مكون من أربع تفعيالت ،اثنتين في ّ
ّ
مست ْف ِعلُن ِ
فاعالتن
ُ ْ

ْ ِ
ات
الح َرَك ُ
إن ُجثّت َ

تفعيالت المجتث  ( :بحر مختلط غير صاف )

التفعيلة

صورها

ست ْف ِعلن (  - -ب ) -
ُ .١م ْ

ُ .١مت ْف ِعلن ( ب – ب ) -

 .٧فَ ِ
اعالتن (  -ب ) - -

 -فَ ِعالتن ( ب ب ) - -

ستَ ِعلُن (  -ب ب ) -
ُ .٧م ْ
 فاالتن ( ) - - -ْبي َن القَـنا واأل ِ
َسنــة

َس َه ُل ِع ْن ِدي
الم ُ
وت أ ْ
َ .١

..........................................................................................................................................
 - -ب –  /ب ب  - - // - -ب –  - /ب - -

 .٧وال َخي ُل تَ ْج ِري ِسَراعا

(مست ْف ِعلن ف َِعالتن  //مست ْف ِعلن ف ِ
َاعالتن)
ُ ْ
ُ ْ

ات األ ِ
مقَطّع ِ
َعنة
ُ َ

..........................................................................................................................................
 - -ب –  - /ب  // - -ب  -ب –  - /ب - -

َاعالتن  //مت ْف ِعلن ف ِ
(مست ْف ِعلن ف ِ
َاعالتن)
ُ ْ
ُ

كون لِ َنذ ٍ
ْل
ِ .٣م ْن ْ
أن َي َ

ضل و ِمن ْة
َعلي فَ ْ

..........................................................................................................................................
  -ب –  /ب ب  //- -ب  -ب –  - /ب ( - -مست ْف ِعلن ف َِعالتن  //مت ْف ِعلن ف َِاعالتن)
ُ ْ
ُ
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المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

أمثلة على البحر المجتث ( غير أمثلة الكتاب ):

ون َربيع
 .١متَى َي ُك ُ

فيه ِ
ولَيس ِ
امتحان
َ َ

........................................................... ...............................................................................
ب  -ب  / -ب ب  //- -ب  -ب –  - /ب  /( - -متفْ ِعلن فَ ِعالتن / /متفْ ِعلن ف ِ
َاعالتن))
ُ
ُ

طا َل َك ْرِبي
لقد َ
َ .٧ويلي ْ

ِ
سبي
الح ِّ
سبي م َن ُ
ب َح ْ
َح ْ

........................................................................................ ..................................................
..........................................................................................................................................

 .٣طُوبى ٍ
لعبد تَ ِق ٍّي
َ

ِ
الخير ُج ْهدا
لَم َيأْ ُل في

..........................................................................................................................................
.................................................. ........................................................................................

 .٤طاب الهوى لِع ِ
ميد ْه
َ
َ َ

لوال اعتر ُ
صدوِدهْ
اض ُ

..........................................................................................................................................
........................................................................................................................... ...............

فاجأ ْت َك الليالِي
ْ .٥
إن َ

ص ْب ار
وء فَ َ
س ُ
ِب َما َي ُ

.......................................................... ................................................................................
..........................................................................................................................................

 .٦يا ِ
الئ ِمي في َهواها

ْت في الل ِ
وم َج ْهال
َسَرف َ
أْ

......................................................................................................................................... .
..........................................................................................................................................

ي اآلتي :
س :٧س :٧افصل الصدر عن العجز في البيت الشعر ّ
ِم ْن ْ ِ
َجرا
اس أ ْ
غير أنّي ال ْ
أسأَ ُل ال ّن َ
أجلهم َ

..........................................................................................................................................
قف على ناصية الحلم وقاتل ~

167

المنظم في مهارات االتصال

المعلمة  :منى الدباغ
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المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

القـــافـــيـــة

تعريفها :

المتحرك الذي قبل الساكن .
** من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع ُ
( حفظ التعريف مهم جدا  /وزاري ) 
 #أمثلة الكتاب مهمة جدا #
 .١مالنا ُكلنا َج ٍو يا رسول

الم ْت ُبو ُل ( القافية ُ :بو ُل )
أنا أَهوى ُ
وقلب َك َ

ت إليها
عاد من َب َعثْ ُ
ُ .٧كلما َ

وخان ِفيما َيقو ُل ( القافية  :قُو ُل )
غار ِم ّني
َ
َ

ِ
األمانات َعينا
أفس َد ْت بيننا
َ .٣

العقول ( القافية  :قُو ُل )
ها وخانت ُق َ
لوب ُهن ُ

شو
 .٤تَشتَكي ما
ت ِمن أََلِم ال ّ
اشتكي ُ
ْ

ِ
حيث النحو ُل ( القافية ُ :حو ُل )
شوق ُ
ق إليها وال ّ
فَـــعلَ ِ
ِّ
ــــــــــــــــل َع ٍ
يــــن دلِْي ُل( القافية  :لِْي ُل )
ــــــيه لِ ُك
َ

ص ٍّب
الهوى َق َ
 .٥واذا خامر َ
لب َ

س*  :حدد القافية في ٍّ
كل من األبيات اآلتية :
الشابي :
 قال أبو القاسمّ
إِِّني أرى فأرى جموعا َج ّمة

ْلبا ِب ( القافية  :باب ) جزء من كلمة .
لكنها تحيا بال أ َ

ت من َ ِ
العال
 ْإيها فقَد ْأدَرْك َشَرف ُ

لم ُي ْذ َخ ِر(.القافيةُ :ي ْذ َخ ِر) كلمة
ما لَم ُيَن ْل وَذ َخ ْر ُ
ت ما ْ

فصلي أبدا
َصلي َو ْ
 -ال تَقُل أ ْ

صل)
ص ْـل ( القافية  :قَ ْد َح َ
إ ّنما أ ْ
َص ُل الفتى ما قَد َح َ

س ْؤ ُد ٍد لَ ْم ُي ْل ِف ِه
وبلَ ْغ َ
ت َ
 َغاي َة ُ

ِ
ِ
ص ِر ( القافية  :قيصر)
كْ
همة قَ ْي َ
سرى وال َعلقَتْ ُه ّ

**** حدد القافية في كل مثال من األمثلة اآلتية ( :غير ما ورد في الكتاب ) ****
ضام
 .١ال افتخار إال لِ ْ
من ال ُي ُ
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ِ
ِ
تلوح
 .٧لخول َة أطالل ِببرقَة ثَ ْه َمد ُ

ِ
ِ
الي ِد
الوشم في
كباقي
ظاهر َ

القافية ِ ( :ر ا ْل ِ
يد )

ِ
وبالباط ِل ( القافية ) .............. :
بالحق
ِّ
َذ ّموهُ

ذم ِه
وم ْن َد َعا الن َ
اس إلى ّ
َ .٣
ذوب ومدمع يجري
َ .٤قلب َي ُ

يا لَيل هل َخ َبر ِ
عن الفَجر ( القافية :

ِ
العلم ح ُ ِ
ِ
ـــــــم ُه
 .٥و ُ َ
يث َيصح عال ُ

..............

و ِ
يث َي ِعف حالِ ُم ُه ( القافية :
الحلمُ َح ُ

 .٦من أصبحت دنياه غايته

)

..............

)

كيف ينال الغاية القصوى ( القافية ) .............. :

وي
الر ّ

تعريفه :

دالية  .مهم/حفظ
نونية ،أو ّ
ميمية ،أو ّ
هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه ،فيقالّ :

رويا.
وال يكون إال حرفا صحيحا ،وال يكون حرف ٍّ
مد أو هاء ،وال يعد الحرف الناتج من إشباع الحركة ّ

همة جدا ):
أمثلة الكتاب ( م ّ
ِ
تسمى حائية )
وح (
ّ
يح ُه والر ُ
سك تَ َمس َك ِر ُ
الروي :حرف الحاء ّ
مْ

أحم َد إن ُه
فس دوَن ِك ْ
 يا َن ُمدح َ
صيب ِك األَوفَى ِم َن ِّ
الذ ْك ِر الذي
 َوَن ُْ
األحباب والوطنا
 َذ َك َرَ
شجوا وحق َل ُه
 -فبكى َ

ِ ِ
وح
ُ
العبير لسامعيه َيفُ ُ
منه َ
نونية )
الس َكنا(
و ِّ
الصبا واأل َ
تسمى ّ
ّ
الروي :حرف النون ّ
ُلف و ّ

شو ِ
حلف ضنى
ُمدنف بال ّ
ق ُ

فهدمها
 -رمى بك الل ُبرجيها َ

ِ
ص ِب
ولو رمى َ
غير الل لم ُي َ
بك ُ

ْت لَه
يت صوتا ِزب ْ
هرق َ
ّلب َ
ط ِريا َ

تسمى بائية )
الع ُر ِب (
ّ
ور َ
الروي :حرف الباء ّ
ضاب ال ُخرِد ُ
َ
كأس ال َكرى ُ
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 ال ُ ِشتاق في أشو ِاق ِه
الم َ
تع ُذل ُ

أح ِ
شائ ِه
حتّى
يكون َحشاك في ْ
َ

ضرجا ِب ِ
دموع ِه
إن
َ
 ّالقتيل ُم َ

ِ
ِ
همزية )
تسمى
بدمائه (
مضرجا
القتيل
ِم ْث ُل
ّ
ّ
الروي :حرف الهمزة ّ
ّ

س ِبقَت بساكن ،مثل:
 ملحوظة  :يجوز أن تكون الهاء ًّ
رويا إذا ُ
القلب ال تَ َدع ِذ ْكرك المـــ
 ّأيهاُ
ِ
الموت ِع ْبرة واتّعاظا
إن في
ّ -

(م) َ ِ
تسمى هائية )
ك ِم ْن ُه(
ينوب َ
ّ
ـوت وأيقن ِب َما ُ
الروي :حرف الهاء ّ
ِ
ود ْع ُه
فازجر
القلب عن هو َ
اك َ
َ

الروي ) فيما يأتي :
عين (
س* ّ :
ّ
.١وليس هذا ِب ِبد ٍع من مكارِم ِه

ساوت أو ِائلَ ُه فيه أو ِ
ائية )
اخ ُرهُ (
تسمى ر ّ
ّ
الروي :حرف الراء ّ

دوة أجما َلها
رح َلت ّ
َ .٧
سمي ُة ُغ َ

تسمى المية)
َ
غضبى عليك فما تُقو ُل بدا َل َها ( ّ
الروي :حرف الالم ّ

الم َن ِ
نبتَغي بدال
از َل إ ْذ ال َ
َ .٣ح ِّي َ

بالدار دارا وال الجير ِ
نونية )
ان جيرا َنا (
ّ
تسمى ّ
ّ
الروي :حرف النون ّ

ُعل ُل ن ْفسا ِ
 .٤أ ِّ
بالعرا ِ
ق مريضة

ِ
تسمى بائية )
بيبها(
ولك ْن بأكناف الحجاز َ
ّ
ط ُ
الروي :حرف الباء ّ

ِ ْ .٥
سة من َرْو َعة البين لِ ّمتي
ومخل َ

ِ
تسمى بائية )
يبها(
أ َ
َقبل الثّ َ
ّ
الثين استنار َمش ُ
الروي :حرف الباء ّ

** أمثلة ( غير ما ورد في الكتاب ) :
ِ .١
إن
فأرْد مــــا
يكون ْ
ُ

 .٧طاب الهوى لِع ِ
ميد ْه
َ
َ َ
َ .٣م ْن َلم َي ُم ْت ِغ ْبطَة َي ُم ْت َه ِرما
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الروي).......................:
ريدهُ (
لم َي ُكن مـــا تُ ُ
ّ

اض
لوال اعتر ُ

الروي).......................:
صدوِد ْه(
ّ
ُ

ت كأس والمرء ِ
الروي).......................:
ذائقُها(
الم ْو ُ
ّ
َْ ُ
َ
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شعر التفعيلة " الشّعر الح ّر "
حرر من نظام البيت الشعري،
هو الشعر الذي  )١ :تَ ّ
و  )٧التزم نظام التفعيلة ،و  )٣قد غلب أن تؤخذ تفعيالته من البحور الصافية
فاعالتن ) والرجز ( مستَ ِ
فاعلن ) والرمل ( ِ
مثل :الكامل ( متَ ِ
فعلن ) والمتقارب ( فَ ُعولن ) والمتدارك
ُ ْ
ُ
( فاعلن ) ،والهزج ( مفاعيلن ) .
 #مضامين الشعر الحر:الفرق بين الشعر الحر والشعر العمودي من حيث المضمون :حفظ 
الذاتية.
 .١النزعة
ّ

الوطنية.
 .٧النزعة
ّ

الحر /سبب نشأته  : ...حفظ  مهم 
 لماذا نشأ الشعر ّ
وتنوعها واختالفها في العصر الحديث.
 .١لتعدد األغراض
ّ
الشعرية ّ
 .٧الستيعاب متغيرات العصر الحديث.
 .٣كثرة القيود في الشعر العربي العمودي التي تمنع حرية التعبير اللغوي
س*  :ما ِسمات الشعر الحر؟  حفظ  مهم 
 .١تتوزع مضامينه بين النزعة الذاتية والنزعة الوطنية.
 .٧االتكاء على الصورة الشعرية المركبة في تعميق المعنى والدالالت .٣ .استخدام الرمز واألسطورة.

الحر ) وبين الشعر العمودي؟ مهم 
س**  :ما الفرق بين شعر التفعيلة ( الشعر ّ
 .١القافية في الشعر الحر ترد في نهاية ك ّل سطر ،بينما ترد في آخر الشطر الثاني من البيت في الشعر
العمودي.

تقيد بنظامه.
 .٧شعر تحرر من نظام البيت الشعري ،والتزم نظام التفعيلة .بينما في الشعر العمودي ّ
الحر أن تؤخذ من البحور الصافية ،وهذا غير متوافر في الشعر العمودي
.٣يغلب على تفعيالت الشعر ّ
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الحر :
تفعيالت الشعر ّ

أي مكان.
.١بحر الرمل  - :ب ( - -فاعالتن) وتأتي في ّ
عية هي :ب ب ( - -فعالتن) وتأتي في أي مكان.
ولها صور فر ّ
 ( ب ب –  ( : )Oفَ ِعالت)

السطر.
وال تأتي إال في نهاية ّ

السطر.
 -( ب ( )٥ - -فاعالتان) وال تأتي إال في نهاية ّ
ِ
ِ
السطر.
 -( ب –) (فاعلُن  /فاعال) وال تأتي إلى في نهاية ّ
السطر
 -( ب – ( )٥فاعالن) وال تأتي إال في نهاية ّ
ِ
السطر.
( ب ب –) (فَعلن) وال تأتي إال في نهاية ّ
السطر.
( )- - -( فاالتن) وال تأتي إال في نهاية ّ
ِ
أي مكان.
الرئيسة :ب ب – ب ُ ( -متَفاعلُن) وتأتي في ّ
 .٧البحر الكامل  :التفعيلة ّ
 ولها صور فرعية هي - -( :ب  )-متْ ِ
فاعلن
ُ
 ( ب ب – ب –  ( )٥متَ ِ
فاعالن)
ُ
 - - ( ب –  ( )٥م ِ
الن)
تفاع ْ
ْ

أي مكان.
وتأتي في ّ

السطر.
وال تأتي إال في نهاية ّ
السطر.
وال تأتي إال في نهاية ّ

 ( ب ب – ب ( ) - -متَ ِ
فاعالتن)
 ( ب ب  ( ) - -متَ ِ
فاعل )
ُ
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ست ْف ِعلن (  - -ب ) -
 .٣بحر الرجز  :تفعيلته الرئيسةُ :م ْ
ُ .١مت ْف ِعلن ( ب – ب ) -

ستَ ِعلُن (  -ب ب ) -
ُ .٧م ْ
 .٣مستَ ْفعل)- - - ( :

أي مكان.
وتأتي في ّ
أي مكان.
وتأتي في ّ

السطر.
وال تأتي إال في نهاية ّ

ُ .٤متَ ِعلن ( :ب ب ب – )
ُ .٥مت ْفعل ( :ب )- -

أي مكان.
وتأتي في ّ

وصورها :

لسطر.
وال تأتي إال في نهاية ا ّ

السطر.
وال تأتي إال في نهاية ّ

أي مكان.
 .٤البحر المتقارب  :تفعيلته الرئيسة  - :فعولن ( :ب  )- -وتأتي في ّ
أي مكان.
 صورها الفرعية  :فَعو ُل ( :ب – ب ) وتأتي في ّ
السطر.
وال تأتي إال في نهاية ّ

عول :ب – O
 فَ ْ
 فَعو :ب –

=

 فَع - :

=

أي مكان.
 .٥البحر المتدارك  :صورته الرئيسة ( :فاعلن)  - ( :ب – ) وتأتي في ّ
 صوره الفرعية :

فَ ِعلن :ب ب –

أي مكان.
وتأتي في ّ

فعلن - - :
ْ 
فاعل ْ /

السطر.
وال تأتي إال في نهاية ّ

فاعالن - :ب – O

ْ

السطر.
وال تأتي إال في نهاية ّ

ِ 
فعالن :ب ب – O

السطر.
وال تأتي إال في نهاية ّ
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ملحوظة  :بحر الهزجَ { :لم ِ
حر على هذه التفعيلة إال في النادر القليل }
يرد شعر ّ
 -مفاعيل :ب  - -ب

 مفاعيلن :ب - - -نص الكتاب لنازك المالئكة ( مهم ) :
فيم َن ْخشى الكلمات
َ
ب/--بب-فاعالتن  /فَ ِعالت
أحيانا أَ ُك ٌّ
ف من وروِد
َو ْه َي ْ
ب-/--ب-/--ب--فاعالتن  /فاعالتن  /فاعالتن
ِ
فوق ُخ ُدوِد
مر ْت َعذ َْبة َ
باردات الع ْطرّ ،

ب-/--ب-/--ب/--بب--فاعالتن  /فاعالتن  /فاعالتن  /فَ ِعالتن
ق م ْن ِع ِ
َو ْهي أَحيانا ُكؤوس ِمن رحي ٍ
ش
َ
ب-/--ب-/--ب-/--ب-فاعالتن  /فاعالتن  /فاعالتن  /فاعال
ٍ
شفَة في َعطَ ِ
ش
ذات
صيفَ ،
َر َ
شفَتْهاَ ،
بب-/--ب/--بب/--بب-
فعالتن  /فاعالتن  /فعالتن  /فَ ِعال
*************************************************************
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كتب زهير أبو شايب " :متَأَر ِجحا بالوق ِ
ْت
َ
ُ ْ
متفاعلن  /متفا ِع

بب–ب–--/ب
ص كل ٍ
يوم نجمة أل ُِتم أحالمي
أنقُ ُ
/-بب–ب--/-ب–/بب–ب--/-

متفا
متفاعلن  /متفاعلن ْ /
لن  /متفاعلن ْ /

الك ِ
ف عمري في ِ
تابة
نص َ
ص ْ
وأنقُ ُ
ب–/بب–ب--/-ب–/بب
ِعلُن  /متَ ِ
ت
فاعلن  /م ْتفاعلن ُ /م َ
هكذا ...
 ب  / -فاعلنمتَأَر ِجحا بالوق ِ
ْت
َ
ُ ْ
بب–ب--/-ب

تفاع
متفاعلن  /م ِ

آتي
لن ُ /مت

-/-

فاعلن ُ /مت

ثم أذهب
ب–/ببثم آتي
ّ

فاعلن ُ /مت

ب-/-ثم أذهب
ّ
ب–/ببروِتي النقصان"
ُذ َ

فاعلن ُ /مت
-ب---/-
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 .٤كتب حكمت اّلنوايسة :من تفعيلة (الكامل)
ِ
ت ِّ
اع
ير
سحابة ف َ
ظن ْنتُ ُه َب ْح ار َ
"َ َ
الشر ْ
وخ ّي ْط ُ
َ
ش ِر َب ال َغد ُ
بب–ب–/بب–ب–/بب–ب--/-ب--/-ب–٥

فاعلن  /م ْت ِ
فاعلن  /متَ ِ
متَفاعلن  /متَ ِ
الن
فاعلن  /م ْتفاع ْ
أصير ِ
اف أوتادا لِخيم ْة
نبهني
تم ُ
الم ْج َد َ
ُ
وز ّ
فعدت ّ ُ
ّ
--ب/-بب–ب/-بب–ب--/-ب--/-ب--

شتاءَ ِّ
بظل غيمةْ
مزقها
فقاومت ال ّ
شرين ّ
ُ
ِت ُ
-ب/-بب–ب--/-ب/-بب–ب--غيمةْ
هل ْ
المقرورَ َ
تدفئُ َ
 - -- -ب  - - / -ب - -

تد ِف ُئ ْه
قد ْ
 - -ب-

غيم ِ
لك ّنها من ِ
دمعهْ "
-ٮ--/-ٮ--أ_ ما التفعيلة التي تكررت في المقطع األول؟ متَ ِ
فاعلن (ٮ ٮ  -ٮ  )-وبصورها المختلفة.
ُ
ب -ما التفعيلة التي تكررت في المقطع الثاني؟ متفاعلن (ٮ ٮ  -ٮ  ) -وبصورها المختلفة.
ج -هل التزم الشعراء بعدد محدد من التفعيالت في السطر؟
لم يلتزموا بعدد محدد من التفعيالت.
نوعوا في القافية.
د -هل التزم الشعراء بقافية ،أم نوعوا في القوافي؟ ّ
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ه -ما الضمير الذي تكرر في المقاطع الثالثة؟

ياء المتكّلم

وتدبر؟
و -هل جاء التعبير مباشرا ،أم أنه يحتاج إلى تأمل ّ
وتدبر.
جاء التعبير عميقا يحتاج إلى فهم ّ
*************

س* :عد إلى قصيدة غريب على الخليج

وقطّع األسطر السبعة األولى :

ِ
األصيل
كالجثَ ِام ،على
تله ُ
بالهجيرةُ ،
الر ُ
ث َ
يح َ
المقطع األول ّ :
-ٮ/-ٮٮ-ٮ/-ٮٮ-ٮ/-ٮٮ-ٮ--متْفاعلن  /متَفاعلن  /متَفاعلن  /متَفاعالتن

ِ
للرحيل
وعلى ال ُقلوِع تظل تُطوى أو تَُنشر
الخليج بهن ُمكتدحون جوابو ِب ِ
حار
زحم
َ
حاف ِنص ِ
من ُك ِّل ٍ
ف عاري
ْ
ِ
الرمال ،على الخلي ِج
وعلى
المحي َر في الخلي ِج
سر ُح
جلس
الغريبُ ،ي ِّ
ُ
َ
َ
البصر ُ
ِ
صع ُد من نشي ِج
وي ُهد
الضياء بما يُ ِّ
أعمدةَ
َ
َ
تدريبات  :١ :ما تفعيالت األسطر اآلتية :
ِ
كابر
الم ْ
آه يا جرحي ُ
ِ
ليس حقيبةْ
وطني َ
لست م ِ
سافر
وأنا ُ ُ
قف على ناصية الحلم وقاتل ~
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المستوى الرابع " المنظم في مهارات االتصال "

السياب :
 .٧قال ّ
ِ
عيناك غابتا ٍ
السحرْ
نخيل ساع َة ّ
ش ْر ِ
اح ينأى عنهما القمر
أو ُ
فتان ر َ
ِ
مستفعلن وصورها )
** على تفعيلة (
أيت قافلة ِ
أيت النّازحين ؟
الض َياع ؟ أما ر َ
 .٣أر َ
الحاملين على الكواهل ،من مجاعات السنين
كل الخاطئين
آثام ّ
النازفين بال دماء
السائرين إلى وراء
****** على تفعيلة ( متَفاعلن وصورها )

*** الحمد لل حمدا كثيرا طيبا مباركا *** انتهت هذه الوحدة ***

فتقبله
أرجو لكم التوفيق وفرحة التفوق والنجاح  ...اذكرونا بدعوة  ...اللهم هو عمل خالص لوجهك الكريم ّ
ي وعن شهداء فلسطين
اللهم تقبّل هذه األوراق " من بحر العربيّة المنظّم في مهارات االتصال " صدقة جارية عنّي وعن والد ّ
^^ اذكرونا بدعوة ^^

 المعلمة  :منى الدباغ 
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