اٌشبهذ فٍ اٌٍّغخ اٌؼزثُّخ
ف اٌضّبٍٔ ػشز
ظ ّ
اٌ ّ
ٌٍفزوع
األوبدَُّّخ واٌ ِّ ْهُّٕخ
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الفصـل الـدراسـي

اطٍ
اٌفض ي اٌ ّذر
ّ
الثـبوـي
ّ
اٌش أٍ

9
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ّ

ّ

ّ

الفصل الد راس ي الثبوي
اٌىدذح اٌضبِٕخ

 :انفكز انعزتً انًرجدد................................

اٌىدذح اٌزبطؼخ

 :يفاذٍخ انقهٕب ........................................

اٌىدذح اٌؼبشزح

 :انقدص فً قهٕب انٓاشًٍٍٍ ........................

اٌىدذح اٌذبدٌ ػشزح

 :قهة َثرّ ............................................

اٌىدذح اٌضبُٔخ ػشزح

 :نغح انثٍاٌ...........................................

اٌىدذح اٌضبٌضخ ػشزح

 :يٍ صفذاخ انذٍاج................................

اٌىدذح اٌزاثؼخ ػشزح

 :انعزٔض .......................................

:
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استمع إلى النصّ الذي ٌقرإه علٌك معلِّمك من كتٌّب نصوص االستماع ،ثم أجب عن
األسبلة اآلتٌة:
 -1ما المقصود باإلرهاب فً اصطبلح الباحثٌن؟
 -2ما المحور األساس لئلرهاب؟
 -3بٌّن موقف ال ّشرٌعة اإلسبلمٌّة من العنف بؤشكاله كافة.
ٌ -4سعى جبللة الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن -حفظه هللا  -إلى نشر مضمون رسالة
ع ّمان فً أرجاء العالم كافة ،علّل ذلك.
ضبابٌّة والغموض حول
 -5كٌف ٌعمد جبللته فً خطاباته المختلفة إلى العالم إلى إزالة ال ّ
مفهوم اإلرهاب؟
 -6استنتج بعض مبادئ رسالة عمان .
الغلو وال ّتطرّ ف من وجهة نظرك؟
 -7ما أه ّم أسباب ّ
 -8ما واجب المإسس ات التعلٌمٌّة تجاه اإلرهاب فً رأٌك؟

التح ّدث
ّ
 -1تح ّدث إلى زمبلبك فً أنّ حرٌّة العقل ضرورة لئلبداع والتق ّدم .
 -2حاور زمبلءك فً القٌم اإلنسانٌّة المشتركة التً ّ
تعزز األمن واألمان فً المجتمع.

;
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فً محاولة استٌعاب روح العصر وتح ّدٌاته ،ندرك ما لدٌنا من مٌراث حضاريّ وتراث
سٌاسًّ ونهضة عربٌّة تؤسّست فً القرن الماضً على مبادئ القومٌّة والحرٌّة والوحدة
واال ستقبلل والمساواة والتق ّدم .كما تجلّت النظرة البعٌدة نحو المستقبل فً هذه النهضة
المباركة وهً تش ّق طرٌق العمل من أجل الحرٌّة والهُوٌة القومٌّة .فكانت هذه مطالب أمّة
حملها ج ّدي ال ّشرٌف الحسٌن بن علً  -طٌّب هللا ثراه  -وهو ٌرنو مع أبنابها إلى مستقبل
مشرق ألمّتنا العربٌّة ا
ّ
الحق ونصرة العدل ،وإعزاز
قاببل" :إنّ نهضتنا إ ّنما قامت لتؤٌٌد
كتاب هللا وإحٌاء س ّنة رسوله" .
وبعد مرور ما ٌقارب المبة عام على هذه ال ّدعوة ،ما زلنا نستذكر بك ّل اعتزاز
المنطلقٌْن األساسٌٌْن ّ
للثورة العربٌّة الكبرى  :حفظ كرامة العروبة والتمسّك بق ٌَم اإلسبلم
ال ّنبٌلة ال ّسامٌة.
ت هذه الثورة لمظاهر استغبلل ال ّدٌن الحنٌف كافة؛ مإ ِّكدة فً الوقت نفسه ،أنّ
لقد تص ّد ِ
ص ْنوان ال ٌفترقان ،كما طالبت بتطبٌق نظام ال ُّشورى كوسٌلة من أه ّم
اإلسبلم والتق ّدم ِ
وسابل اإلصبلح االجتماعًّ والسٌّاسًّ  ،وأولَت البعد الحض اريّ اإلنسانًّ للمنطقة العربٌّة
بؤكملها وال ّتمسّك بال ّتراث واألصالة الحض ارٌّة فً مواجهة األخطار المحٌقة باألمة ُج ّل
اهتمامها وعناٌتها.
التواقٌن إلى الحرٌّة والتغٌٌر سلٌمان البستانً ،الذي كان ٌتطلّع
وكان من أبناء األمّة ّ
إلى مستقبل ٌتح ّقق فٌه اإلصبلح المنشود ،وٌت ّم فٌه تفكٌك االستبداد كما بٌّن فً كتابه"ذكرى
وعبرة أو الدولة العثمانٌّة قبل ال ّدستور وبعده" .ٔ0ٓ1 ،وهنا أقول :ال ٌع ّد ال ّتارٌخ
سٌرورة سردٌة ،إ ّنما هو ذكرى وعبرة تح ّفز الخٌال على ال ّتفكٌر فً الممكن من دون قٌود
أو حدود.
إنّ التمسّك باستقبللن ا الثقافًّ ٌعٌد تجدٌد العقل العربًّ المنفتح على اآلخر؛ انطبل اقا من
التنوع بؤشكاله والتع ّددٌّة الثقافٌّة التً تقودنا إلى الحدٌث عن مفهوم
خصوصٌّته التً تحترم ّ
للتنوع وت ّتخذ من
ّ
العٌش المشترك .وال ننسى أنّ الحض ارات العظٌمة تفسح المجال
<
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"ال ّتسامح للجمٌع" شعارا ا .كذلك كانت الحض ارة اإلسبلمٌة فً أوج ازدهارها ت ّتسع لدٌانات
القوة،
وثقافات متباٌنة وتض ّم أفرا ادا ٌنتمون ألعراق وأمم مختلفة ،فكان ال ّت ّنوع من مكامن ّ
واالختبلف أحد ال ُّس َنن الكونٌّة التً قام على أساسها الوجود .وحٌنما تعجز العقول عن
تفسٌر طبٌعة االختبلف ،وتؤْبى القلوب تقبُّل اآلخر واستٌعاب نظرته فً الحٌاة ،وٌتف ّشى
التعصب ّ
للطابفة أو العقٌدة سرعان ما تنشؤ الحواجز وٌزداد ال ّتباعد بٌن شرابح المجتمع
الواحد ،و ّتخت ّل ال ّتوازنات ّ
الطبٌعٌّة لعبلقة اإلنسان ب ؤخٌه اإلنسان.
إنّ أخطار الحروب ودعوات ال ّتقسٌم والخطاب الطابفًّ وشرور الفرقة وال ّتشرذم ال
تنبا ّإال بالمزٌد من المعاناة اإلنسانٌّة واال نتهاك ال ّسافر لحقوق اإلنسان الذي كرّ مه هللا تعالى
واستخلفه فً األرض  .ومن المفارقات التً ٌعانً منها واقعنا العربًّ واإلسبلمًّ الفجوة
بٌن ما ٌنبغً أن ٌكون وما هو كابن.
إنّ اإلرادة العربٌّة الحرّ ة المسإولة ال تنفصل عن تغلٌب العقل والحكمة ،كما تنسجم مع
الق ٌَم اإلنسانٌّة المشتركة التً ٌإ ّدي التمسّك بها إلى تحقٌق األمن للجمٌع .إنّ البحث فً هذه
القٌم المشتركة ٌسهم فً كشف الوجه الحقٌقًّ لل ّتطرّ ف ،وفً إطار هذا المسعى ،نحن
بحاجة إلى ال ّتركٌز على المشتركات العالم ٌّة واإلقلٌمٌّة ،وتفعٌل دور المإسّسات اإلقلٌمٌّة
رٌب فً أنّ مستقبل
والعربٌّة ،التً تحمل أولوٌّاتنا وتح ّدد معالمها بصورة مستقلة .وال
َ
العمل العربًّ ٌكمن فً فضاء ٌدعم ال ّتع اون وال ّتكامل بٌن دول اإلقلٌم وشعوبه ،فما نعانٌه
الوهْ ن على الصعٌد الحضاريّ ٌإ ِّكد الحاجة إلى التج ّدد فً مختلف
الٌوم من أعراض َ
المٌادٌن ،وتعزٌز ثقافة العمل والمش اركة واإلبداع واإلنجاز.
وإذ نحتفً بعد أٌام قلٌلة بقدوم شهر رمضان الفضٌل ،فإننً أزجً ال ّتهنبة بهذه المناسبة
ا
ساببل المولى العلً القدٌر
المباركة إلى أهلً وأبناء وطنً واألمّتٌن العربٌّة واإلسبلم ٌّة؛
أن ٌعٌده علٌنا وقد ح ّل السّبلم واألمن واال ستقرار فً ربوع وطننا العربًّ الكبٌر كافة،
ْ
ص ارخة لكرامة اإلنسان عن المُقتلَعٌن والمُهجَّ رٌن
ورُفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات ال ّ
والبلجبٌن من أبنابه إخوتنا فً اإلنسانٌّة.
لقد أراد هللا تعالى لشهر رمض ان المبارك أن ٌكون شه ر عبادة وتربٌة وتوجٌه وتوثٌق
للصبلت بٌن المسلمٌن؛ نقف عند عظاته و ِع َبره ،ونستفٌد من معانٌه ودروسه .وال ٌسعنً
أن أذ ّكر بؤهمٌّة تؤسٌس صندوق عالمًّ ّ
أن أطلقت
للزكاة وال ّتكافل ،فمنذ ْ
فً هذا المقام ّإال ْ
هذه ال ّدعوة قبل ثبلثة عقود ونٌّف ،لم أتوقف ٌو اما عن ال ّتذكٌر بها وبؤهمٌة االستفادة من
=
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الزكاة فً سبٌل تحقٌق األهداف التنموٌّة للبلدان اإلسبلمٌّة األق ّل ّا
نظام ّ
نموا ،وضمان الحٌاة
الكرٌمة لؤلفراد فً المجتمعات اإلسبلمٌّة ،وتعزٌز ق ٌَم الغٌرٌّة والسّلطة األخبلقٌّة والكرامة
اإلنسانٌّة.
ال تزال الصورة الحقٌقٌة السّمحة لل ّدٌن اإلسبلمًّ تتعرّ ض إلى أقسى أشكال ال ّتشوٌه
من قِ َبل أولبك الذٌن ٌ ّمارسون اإلرهاب والعدوان وال ّتطرّ ف باسم الدٌن .إنّ ال ّتركٌز من
خبلل ّ
الزكاة على القٌم ا إلنسانٌّة مثل الرّ حمة واإلحسان إلى المحتاج وابن السبٌل وتفوٌض
اإلنسان من حٌث هو إنسان ،وتعزٌز ال ّتكافل االجتماعًّ سٌُسهم فً إش اعة رسالة اإلسبلم
الح ّقة المبنٌّة على العدل والسّبلم ،وٌن ؤى بها عن مسمٌّات اإلرهاب والرُّ هاب.
(صاحب السموّ الملكًّ األمٌر الحسن بن طبلل ،صحٌفة الغد ).

النص
جو
ّ
ّ
ملكً األمٌر الحسن بن طالل هذا المقال ؟
مو ال
ّ
س ّ
س متى كتب صاحب ال ّ

ﺠ قبل حلول شهر رمض ان المبارك عام ٖٔٗٙهـ ٕٓٔ٘/م.
س ماذا ٌستذكر صاحب السمو فً هذا المقال ؟

سموه فٌه أم جاد الثورة العربٌة الكبرى التً أطلقها المغفور له ال ّشرٌف الحسٌن
ﺠ ٌستذكر ّ
ّ
الحق والعدل ركٌزة لها،
بن علً ،وما واكبها من نهضة ا ّتخذت من قٌم
س إلى ماذا دعا صاحب السمو فً هذا المقال ؟
ﺠ ٌدعو إلى تعزٌز ثقافة الحوار وال ّتسامح فً المجتمعات اإلنسانٌّة ،ونبذ ال ّتعصب بؤشكاله
س ماذا ٌرى صاحب السمو فً التراث الحضاري ؟
طور فً ظ ّل االستقبلل الثقافًّ
ﺠ وٌرى أنّ ال ّتراث الحضاريّ عنصر مه ّم من عناصر ال ّت ّ
الذي ٌإمن بال ّتش اركٌّة وقبول اآلخر ،وٌ ّتخذ من التارٌخ جسرا ا نحو اإلبداع وال ّتطور.

>
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الشرح
الفكرة  :محاولة استٌعاب روح العصر وإدراك ما لدٌنا من مٌراث حضاري والنظر
نحو المستقبل .
فً محاولة استٌعاب روح العصر وتح ّدٌاته ،ندرك ما لدٌنا من مٌراث حضاريّ
وتراث سٌاسًّ ونهضة عربٌّة تؤسّست فً القرن الماضً على مبادئ القومٌّة والحرٌّة
والوحدة واال ستقبلل والمساواة والتق ّدم .كما تجلّت النظرة البعٌدة نحو المستقبل فً هذه
النهضة المباركة وهً تش ّق طرٌق العمل من أجل الحرٌّة والهُوٌة القومٌّة .فكانت هذه
مطالب أمّة حملها ج ّدي ال ّشرٌف الحسٌن بن علً  -طٌّب هللا ثراه  -وهو ٌرنو مع أبنابها
إلى مستقبل مشرق ألمّتنا العربٌّة ا
ّ
الحق ونصرة العدل،
قاببل" :إنّ نهضتنا إ ّنما قامت لتؤٌٌد
وإعزاز كتاب هللا وإحٌاء س ّنة رسوله".
معانً الكلمات  ( :الكلمات التً تحتها خط كلمات الكتاب وهً األهم )
ٌرنـو إلىٌ :دٌم النظر إلىٌ ،تطلع إلى .استٌعاب  :احتواء
ْ
القرن  :المبة عام
وظهرت .
تجلت  :وضحت
االستقالل  :التحرر
س اذكر ثالثة مبادئ قامت علٌها النهضة العرب ٌّة.
ﺠ القومٌّة والحرٌّة والوحدة واالستقبلل والمساواة والتقدم.
ضح داللة العبارات اآلتٌة :فً محاولة استٌعاب روح العصر
سو ّ

.

ﺠ أي ما ٌمٌّز عصرنا الحالً عن غٌره .

ضح داللة العبارات اآلتٌة:وهو ٌرنو مع أبنابها إلى مستقبل مشرق أل ّمتنا العرب ٌّة.
سو ّ
ﺠ وحدة الر إٌة عند الشرٌف الحسٌن بن علً وأبناء األمة العربٌّة بمستقبل ازهر .

األمٌر الحسن النهضة بالمباركة.
سمو
س علل سبب وصؾ
ّ
ِ
ﺠ ألنها زرعت بذور الخٌر فً نفس ك ّل عربًّ صادق فً انتمابه لوطنهٌ ،سعى إلى
االستقبلل ،وحققت انتصارات كبٌرة فً سبٌله .
س حدّد أهداؾ النهضة وفق رإٌة المؽفور له ال ّ
شرٌؾ الحسٌن بن علً.
ّ
الحق ونصرة العدل ،وإعزاز كتاب هللا وإحٌاء س ّنة رسوله.
ﺠ تؤٌٌد
?
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جذور الكلمات :
استٌعاب ورذ ّذَبره
حدي

وعب

ُِزاس

طُبط ٍّ

لتؤٌٌد

اٌّبضٍ

ك
رش ّ

ورث

سوس

أٌد

مضً

شقق

الفكرة :استذكار المنطلقٌن األساسٌٌن للثورة العربٌة الكبرى .
وبعد مرور ما ٌقارب المبة عام على هذه ال ّدعوة ،ما زلنا نستذكر بك ّل اعتزاز
المنطلقٌْن األساسٌٌْن ّ
للثورة العربٌّة الكبرى  :حفظ كرامة العروبة والتمسّك بق ٌَم اإلسبلم
ال ّنبٌلة ال ّسامٌة.
معانً الكلمات  ( :الكلمات التً تحتها خط كلمات الكتاب وهً األهم )
كرامة  :الشرف وعزة النفس .
مرور  :انقضاء
العروبة  :خصابص الجنس العربً ومزاٌاه
قٌم  :الفضابل ومفردها قٌمة
سامٌة  :العالٌة الرفٌعة
ال ّ
س ما المنطلقان اللذان انبثـقــت منهما ّ
الثورة العربٌة الكبرى؟
ﺠ حفظ كرامة العروبة والتمسّك بق ٌَم اإلسبلم النبٌلة ال ّسامٌة.
جذور الكلمات :
مرور

َمبرة

الدعوة ٔظزذوز اػزشاس

قٌم

مرر

قرب

عزز

قوم

دعو

ذكر

إٌّطٍم ُْٓ األطبطُ ُْٓ
طلق

أسس

الفكرة  :تص ّدي الثورة لمظاهر استؽالل ال ّدٌن والتؤكٌد على أنّ الدٌن والتقدم
صنوان
ت هذه الثورة لمظاهر استغبلل ال ّدٌن الحنٌف كافة؛ مإ ِّكدة فً الوقت نفسه ،أنّ
لقد تص ّد ِ
ص ْنوان ال ٌفترقان ،كما طالبت بتطبٌق نظام ال ُّشورى كوسٌلة من أه ّم
اإلسبلم والتق ّدم ِ
وسابل اإلصبلح االجتماعًّ والسٌّاسًّ  ،وأولَت البعد الحض اريّ اإلنسانًّ للمنطقة العربٌّة
بؤكملها وال ّتمسّك بال ّتراث واألصالة الحض ارٌّة فً مواجهة األخطار المحٌقة باألمة ُج ّل
اهتمامها وعناٌتها.
@
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معانً الكلمات  ( :الكلمات التً تح تها خط كلمات الكتاب وهً األهم )
ص ْنو ،وهو ال ِم ْثل وال ّنظٌر أولَت  :أعطت
صِ ْنوان  :واحدهما ال ِّ
ُجل ّ  :معظم
المحٌقة  :المحٌطة
الشورى  :التشاور فً األمور
صنوان ال ٌفترقان.
س علل  :اإلسالم والتقدم
ْ
ﺠ ألنّ اإلسبلم ٌدعو إلى التق ّدم فً تنوٌر األذهان البشرٌّة برسالة اإلسبلم السّمْ حة التً
تدعو إلى النهضة والرقًّ اإلنسانًّ ومواجهة األخطار المُحٌقة.
جذور الكلمات :
ت
تص ّد ِ

اٌضىرح

أوٌَذ

اٌؼزث ُّخ

ظه
اٌزّّ ّ

األطبٌخ

اٌّذُمخ

اهزّبِهب

صدي

ثور

ولً

عرب

مسك

أصل

حٌق

همم

التواقٌن إلى الحر ٌّة والتؽٌٌر ورذمُك
الفكرة  :سلٌمان البستانً من أبناء األ ّمة ّ
اإلصالح .
التواقٌن إلى الحرٌّة والتغٌٌر سلٌمان البستانً ،الذي كان ٌتطلّع
وكان من أبناء األمّة ّ
إلى مستقبل ٌتح ّقق فٌه اإلصبلح المنشود ،وٌت ّم فٌه تفكٌك االستبداد كما بٌّن فً كتابه"
ذكرى وعبرة أو الدولة العثمانٌّة قبل ال ّدستور وبعده" .ٔ0ٓ1 ،وهنا أقول :ال ٌع ّد ال ّتارٌخ
سٌرورة سردٌة ،إ ّنما هو ذكرى وعبرة تح ّفز الخٌال على ال ّتفكٌر فً الممكن من دون قٌود
أو حدود.
معانً الكلمات  ( :الكلمات التً تحتها خط كلمات الكتاب وهً األهم )
سٌرورة  :االمتداد واالستمرار.
االستبداد  :االنفراد بالرأي من غٌر مشورة.
التواق ،وهو النازع إلى التغٌٌر ٌتطلّع ٌ :نظر ( طلع )
التواقٌن  :مفردها ّ
ّ
سردٌة  :الكتابة والتتابع فً الحكاٌة
المنشود  :المطلوب تحقٌقه برغبة ملحة .
تحفز  :تحث وتقوي ( حفز )
ّ
ٌتحقق فٌه
ضح جمال ال ّتصوٌر فً العبارة اآلت ٌة :الذي كان ٌتطلّع إلى مستقبل
سو ّ
اإلصالح المنشود ،وٌت ّم فٌه تفكٌك االستبداد.
صور االستبداد شٌ ابا معقدا متشابكا ٌت ّم تفكٌكه.
ﺠ ّ
ضح ذلك.
س جاءت تطلعات سلٌمان البستانً منسجمة مع مبادئ النهضة العرب ٌّة ،و ّ
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ﺠ من بداٌة (كان من أبناء األمّة التواقٌن  ......إلى نهاٌة

وبعده . ) ٔ0ٓ1"،

س ب ٌّن الؽرض من تعلّم التارٌخ.
ﺠ ال ٌع ّد التارٌخ سٌرورة سردٌّة ،إ ّنما هو ذكرى وعبرة تحفـز الخٌـال علـى التفكٌـر
فـً الممكـن من دون قٌود أو حدود .
جذور الكلمات :
التواقٌن انذزٌّح
ّ
توق

حرر

ٔانرغٍٍز

قٍٕد

ؼٌر

قٌد

اإلصالح انًُشٕد
صلح

نشد

االسرثداد سٍزٔرج
بدد

سٌر

العربً المنفتح على اآلخر .
الثقافً ٌعٌد تجدٌد العقل
سك باال ستقالل
ّ
ّ
الفكرة  :التم ّ
إنّ التمسّك باستقبللنا الثقافًّ ٌعٌد تجدٌد العقل العربًّ المنفتح على اآلخر؛ انطبل اقا من
التنوع بؤشكاله والتع ّدد ٌّة الثقافٌّة التً تقودنا إلى الحدٌث عن مفهوم
خصوصٌّته التً تحترم ّ
للتنوع وت ّتخذ من
ّ
العٌش المشترك .وال ننسى أنّ الحض ارات العظٌمة تفسح المجال
"ال ّتسامح للجمٌع" شعارا ا .كذلك كانت الحض ارة اإلسبلمٌة فً أوج ازدهارها ت ّتسع لدٌانات
القوة،
وثقافات متباٌنة وتض ّم أفرا ادا ٌنتمون ألعراق وأمم مختلفة ،فكان ال ّت ّنوع من مكامن ّ
واال ختبلف أحد ال ُّس َنن الكونٌّة التً قام على أساسها الوجود .وحٌنما تعجز العقول عن
تفسٌر طبٌعة االختبلف ،وتؤْبى القلوب تقبُّل اآلخر واستٌعاب نظرته فً الحٌاة ،وٌتف ّشى
التعصب ّ
للطابفة أو العقٌدة سرعان ما تنشؤ الحواجز وٌزداد ال ّتباعد بٌن شرابح المجتمع
الواحد ،و ّتخت ّل ال ّتوازنات ّ
الطبٌعٌّة لعبلقة اإلنسان بؤخٌه اإلنسان.
معانً الكلمات  ( :الكلمات التً تحتها خط كلمات الكتاب وهً األهم )
س َنن  :مفردها ُس ّنة ،وهً ما أودعه هللا فً الكون من
العلو
ّ
األوج :
ال ُّ
ْ
أسباب وقوانٌن ( .سنن )
أعراق  :أصول (عرق )
متباٌنة  :مختلفة (بٌن )
تؤْبى  :تستعصً وترفض مكامن  :مفردها مكمن وهو موضع ٌختفى فٌه
ٌتف ّ
التعصب  :التعنت ( عصب)
شى ٌ :نتشر
سرعان  :اسم فعل ماض بمعنى سرع
شرابح  :طبقات
العربً المنفتح
الثقافً ٌعٌد تجدٌد العقل
سك باستقاللنا
ّ
ّ
س وضح داللة العبارة  :إنّ التم ّ
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على اآلخر.
ﺠ البعد عن التعصّب ،وتقبل اآلخر ،واالنفتاح على الثقافات المتع ّددة .
ضح ما
س العبارة اٍآلتٌة" :ال ّتسامح للجمٌع" ،موجزة فً كلماتها عمٌقة فً دللتها ،و ّ
تحمله من معان .
ﺠ التساهل والتٌسٌر فً التعامل مع اآلخرٌن ،وتقبلهم ،على اختبلف أدٌانهم أو أجناسهم
أو أصولهم .
نموذجا للحضارات العظٌمة ،ب ٌّن ذلك.
سمو األمٌر الحسن الحضارة اإلسالم ٌّة
س جعل
ً
ّ
ّ
تتخذ من "التسامح للجمٌع" شعارا ا ،وكانت الحضارة اإلسبلمٌة فً أوج
ﺠ ألنها
ازدهارها تتسع لدٌانات وثقافات متباٌنة وتض ّم أفرا ادا ٌنتمون ألعراق وأمم مختلفة .
جذور الكلمات :
التمسّك
مسك

تاسرقالنُا اَخز
قلل

أخر

اَطالقًا

خصٕصٍّرّ

انرُ ّٕع

أساسٓا

شزائخ

طلق

خصص

نوع

أسس

شرح

الطابفً تنبا بالمزٌد من
الفكرة  :أخطار الحروب ودعوات ال ّتقسٌم والخطاب
ّ
سافر لحقوق اإلنسان .
المعاناة واالنتهاك ال ّ
إنّ أخطار الحروب ودعوات ال ّتقسٌم والخطاب الطابفًّ وشرور الفرقة وال ّتشرذم ال
تنبا ّإال بالمزٌد من المعاناة اإلنسانٌّة واال نتهاك ال ّسافر لحقوق اإلنسان الذي كرّ مه هللا
تعالى واستخلفه فً األرض .ومن المفارقات التً ٌعانً منها واقعنا العربًّ واإلسبلمًّ
الفجوة بٌن ما ٌنبغً أن ٌكون وما هو كابن.
معانً الكلمات  ( :الكلمات التً تحتها خط كلمات الكتاب وهً األهم )
سافر  :المكشوف الواضح ( .سفر)
ال ّتشرذم  :ال ّتفرق.
ال ّ
الفجوة  :المتسع بٌن شٌبٌن (فجو )
واالنتهاك  :ذهاب الحرمة (نهك )
المفارقات :مفردها مفارقة وهً التناقض
س ما هً المفارقات ال تً ٌعانً منها مجتمعنا اإلسالمً ؟

ﺠ الفجوة بٌن ما ٌنبغً أن ٌكون وما هو كابن.

الطابفً وشرور الفرقة؟
س بماذا تنبا أخطار الحروب ودعوات ال ّتقسٌم والخطاب
ّ
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ﺠ بالمزٌد من المعان اة اإلنسانٌّة واالنتهاك ال ّسافر لحقوق اإلنسان الذي كرّ مه هللا تعالى
واستخلفه فً األرض.
جذور الكلمات :
أخطار

اٌزّمظُُ

اٌطبئف ٍّ

شزور

اٌفزلخ

رٕجئ

واطزخٍفه

وبئٓ

خطر

قسم

طوف

شرر

فرق

نبؤ

خلف

كون

الحرة المسإولة ال تنفصل عن تؽل ٌب العقل والحكمة،
الفكرة  :اإلرادة العرب ٌّة
ّ
تنسجم مع الق ٌَم اإلنسان ٌّة اٌزٍ تحقق األمن للجمٌع .
إن اإلرادة العربٌّة الحرّ ة المسإولة ال تنفصل عن تغلٌب العقل والحكمة ،كما تنسجم
مع الق ٌَم اإلنسانٌّة المشتركة التً ٌإ ّدي التمسّك بها إلى تحقٌق األمن للجمٌع .إنّ البحث فً
هذه القٌم المشتركة ٌسهم فً كشف الوجه الحقٌقًّ لل ّتطرّ ف ،وفً إطار هذا المسعى ،نحن
بحاجة إلى ال ّتركٌز على المش تركات العالمٌّة واإلقلٌمٌّة ،وتفعٌل دور المإسّسات اإلقلٌمٌّة
والعربٌّة ،التً تحمل أولوٌّاتنا وتح ّدد معالمها بصورة مستقلة .وال رٌب فً أنّ مستقبل
العمل العربًّ ٌكمن فً فض اء ٌدعم ال ّتعاون وال ّتكامل بٌن دول اإلقلٌم وشعوبه ،فما نعانٌه
الوهْ ن على الصعٌد الحض اريّ ٌإ ِّكد الحاجة إلى التج ّدد فً مختلف
الٌوم من أعراش َ
المٌادٌن ،وتعزٌز ثقافة العمل والمشاركة ّ
واإلبداع واإلنجاز.
معانً الكلمات  ( :الكلمات التً تحتها خط كلمات الكتاب وهً األهم )
تؽلٌب  :تقدٌم ( ؼلب )
الوهْ ن  :الضّعف.
َ
ٌسهم ٌ :شترك ( سهم )
تنسجم  :تتوافق (سجم )
طرؾ  :تجاوز ح ّد االعتدال إطار :كل ما أحاط بالشًء من الخارج والمقصود مجال
ال ّت ّ
أولو ٌّاتنا  :مفردها أولوٌة وهً األفضلٌة واألسبقٌة
ال رٌب  :ال شك
فضاء  :ما اتسع من األرض .
ٌكمن ٌ :ختفً (كمن )
تعزٌز  :تقوٌة (عزز )
الحرة المسإولة ال تنفصل عن تؽلٌب العقل والحكمة.
س إنّ اإلرادة العرب ٌّة
ّ

ﺠ ألنها تركن إلى العقل وتعتمد علٌه ،وتنسجم مع القٌم اإلنسانٌة المشتركة التً ٌإ ّدي
التمسّك بها إلى تحقٌ ق األمن واالستقرار وتقبل اآلخر ونبذ التطرّ ف.

سك بالقٌم اإلنسان ٌّة المشتركة للبشر على
س أشار
سمو األمٌر الحسن إلى ضرورة التم ّ
ّ
اختالؾ أجناسهم وطوابفهم وأصولهم ،ب ٌّن أهم ٌّة ذلك.
8:
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ﺠ إنّ التمسك بالق ٌَم اإلنسانٌّة المشتركة ٌإ ّدي إلى تحقٌق األمن للجمٌع ،والبحث فً هذه
القٌم المشتركة ٌسهم فً كشف الوجه الحقٌقً للتطرف ،فبل ب ّد من التركٌز على
المشتركات العالمٌّة واإلقلٌمٌّة ،وتفعٌل دور المإسّسات اإلقلٌمٌّة والعربٌّة ،التً تحمل
أولوٌّاتنا وتح ّدد معالمها بصورة مستقلة.
الحقٌقً لل ّتطرؾ.
س إنّ البحث فً القٌم اإلنسان ٌّة المشتركة ٌسهم فً كشؾ الوجه
ّ
ﺠ إظهار حقٌقة التطرّ ف الذي ٌتستر وراء رداء آخر ال ّ
ٌمثله .
العربً ،وضحها.
لسموه نظرة مستقبل ٌّة فً تحسٌن واقع العالم
س
ّ
ّ
ﺠ التج ّدد فً مختلف المٌادٌن ،وتعز ٌز ثقافة العمل والمشاركة واإلبداع واإلنجاز ،ودعم
التعاون والتكامل بٌن دول اإلقلٌم وشعوبه .
الوهْ ن على الصعٌد
س وضح الصورة الفنٌة فً  :فما نعانٌه الٌوم من أعراض َ
الحضاري ٌإ ّكد الحاجة إلى التجدّد.
ضا له أعراض تظهر على صاحبه.
صور الضعف الذي ٌصٌب أبناء األمة الٌوم مر ا
ﺠ ّ
جذور الكلمات :
فضاء

اٌّظؤوٌخ

رٕفظً

َؤ ِّوذ

اٌذمُم ٍّ اٌّشززوخ ٌٍزّط ّزف

فضو

سؤل

فصل

أكد

طرف

حقق

شرك

ّ
واّلثذاع
بدع

الفكرة  :االحتفاء بقدوم شهر رمضان وتهنبة أبناء الوطن واألمتٌن العربٌة
واإلسالمٌة.
وإذ نحتفً بعد أٌام قلٌلة بقدوم شهر رمضان الفضٌل ،فإننً أزجً ال ّتهنبة بهذه المناسبة
ا
ساببل المولى العلً القدٌر
المباركة إلى أهلً وأبناء وطنً واألمّتٌن العربٌّة واإلسبلمٌّة؛
أن ٌعٌده علٌنا وقد ح ّل السّبلم واألمن واال ستقرار فً ربوع وطننا العربًّ الكبٌر كافة،
ْ
ص ارخة لكرامة اإلنسان عن المُقتلَعٌن والمُهجَّ رٌن
ورُفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات ال ّ
و البلجبٌن من أبنابه إخوتنا فً اإلنسانٌّة .
معانً الكلمات  ( :الكلمات التً تحتها خط كلمات الكتاب وهً األهم )
نحتفً  :نحتفل
أزجً  :أق ِّدم .
صارخة  :فادحة تستوجب االستغاثة ( صرخ )
ربوع  :أرجاء ( ربع )
ال ّ
;8
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صارخة لكرامة
س وضح الصورة الفنٌة فً ُ :رفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات ال ّ
هجرٌن.
اإلنسان عن ال ُمقتلَعٌن وال ُم َّ
صور أشكال المعاناة ا
وصور االنتهاكات إنسا انا ٌصرخ،
ّ
ثقبل ٌرفع عن صاحبه،
ﺠ ّ
وصور المهجّ رٌن من ببلدهم شجرا ا مقتل اعا عن األرض .
ّ
جذور الكلمات :
نحتفً
حفو

اٌزّهٕئخ إٌّبطجخ
هنؤ

نسب

أهٍٍ اٌّجبروخ
أهل

برك

اٌّىًٌ

واالطزمزار

وبفخ

مول

قرر

كفف

عالمً ّ
للزكاة وال ّتكافل
رمضان شهر عبادة والتذكٌر بؤهم ٌّة تؤسٌس صندوق
ّ
لقد أراد هللا تعالى لشهر رمضان المبارك أن ٌكون شهر عبادة وتربٌة وتوجٌه وتوثٌق
للصبلت بٌن المسلمٌن؛ نقف عند عظاته و ِع َبره ،ونستفٌد من معانٌه ودروسه .وال ٌسعنً
أن أذ ّكر بؤهمٌّة تؤسٌس صندوق عالمًّ ّ
ْ
أطلقت
أن
للزكاة وال ّتكافل ،فمنذ ْ
فً هذا المقام ّإال ْ
هذه ال ّدعوة قبل ثبلثة عقود ونٌّف ،لم أتوقف ٌو اما عن ال ّتذكٌر بها وبؤهمٌة االستفادة من
الزكاة فً سبٌل تحقٌق األهداف التنموٌّة للبلدان اإلسبلم ٌّة األق ّل ّا
نظام ّ
نموا ،وضمان الحٌاة
الكرٌمة لؤلفراد فً المجتمعات اإلسبلمٌّة ،وتعزٌز ق ٌَم الغٌرٌّة والسّلطة األخبلقٌّة والكرامة
اإلنسانٌّة.
ال تزال الصورة الحقٌقٌة السّمحة لل ّدٌن اإلسبلمًّ تتعرض إلى أقسى أشكال ال ّتشوٌه
من قِ َبل أولبك الذٌن ٌ ّمارسون اإلرهاب والعدوان وال ّتطرّ ف باسم الدٌن .إنّ ال ّتركٌز من
خبلل ّ
الزكاة على القٌم ا إلنسانٌّة مثل الرّ حمة واإلحسان إلى المحتاج وابن السبٌل وتفوٌض
اإلنسان من حٌث هو إنسان ،وتعزٌز ال ّتكافل االجتماعًّ سٌُسهم فً إش اعة رسالة اإلسبلم
الح ّقة المبنٌّة على العدل والسّبلم ،وٌنؤى بها عن مسمٌّات اإلرهاب والرُّ هاب.
معانً الكلمات  ( :الكلمات التً تحتها خط كلمات الكتاب وهً األهم )
توثٌق  :تقوٌة وأحكام (وثق )
الرهاب :الخوف المرضًّ .
ُّ
عظاته :مفردها عظة وهً النصٌحة المقام :الموضع (قوم )
ال ّتشوٌه :التقبٌح
سمحة  :فٌها ٌسر وسهولة
ال ّ
إشاعة  :نشر
ٌنؤى ٌ :بتعد ( نؤي )
<8
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عالمً ّ
االجتماعً؟
للزكاة وال ّتكافل
س ما أهم ٌّة تؤسٌس صندوق
ّ
ّ
 االستفادة من نظام ّ
الزكاة فً سبٌل تحقٌق األهداف التنموٌّة للبلدان اإلسبلمٌّة األقل
نموا ،وضمان الحٌاة الكرٌمة لؤلفراد فً المجتمعات اإلسبلمٌّة ،وتعزٌز ق ٌَم الغٌرٌة
ا
والسّلطة األخبلقٌّة والكرامة اإلنسانٌّة .
جذور الكلمات :
إشاعة اٌزّشىَه
شٌع

شوه

ػظبره

أطٍمذْ

واٌزّىبفً

رزؼزع

ِؼبُٔه

ألظً

وعظ

طلق

كفل

عرض

عنً

قسو

المعجم والدّاللة
ؽوي:
 -1أضؾ إلى معجمك اللّ ّ
ص ْنو ،وهو ال ِم ْثل وال ّنظٌر
 -الص ْنوان  :واحدهما ال ِّ

.

سٌرورة  :االمتداد واالستمرار.
 ال ّ ال ّتشرذم  :ال ّتفرق.الرهاب  :الخوف المرضًّ .
 ُّ -2عد إلى أحد معاجم اللّؽة العرب ٌّة ،واستخرج معنى كل ّ م ّما ٌؤتً:
 ٌرنـو إلىٌ :دٌم النظر إلىٌ ،تطلع إلى.العلو .
األوج ّ :
 ْ االستبداد  :االنفراد بالرأي من غٌر مشورة.ٖ  -استخرج معانً المفردات التً تحتها ّ
سٌاق الذي وردت فٌه:
خط َو ْفق ال ّ
التنوع من مكامن القوة ،واالختبلف أحد ال ُّس َنن الكونٌّة التً قام على أساسها
ّ
أ  -فكان
الوجود.
التواقٌن إلى الحرٌّة والتغٌٌر سلٌمان البستانً.
ب  -وكان من أبناء األمّة ّ
جـ  -ال تنبا ّإال بالمزٌد من المعاناة اإلنسانٌّة واالنتهاك ال ّسافر لحقوق اإلنسان.
د  -إ ّننً أزجً ال ّتهنبة بهذه المناسبة المباركة إلى أهلً وأبناء وطنً.
س ّنة ،وهً ما أودعه هللا فً الكون من أسباب وقوانٌن.
السُّنن :مفردها ُ
س َنن
أ ال ُّ
=8
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التواقٌن
ب
ّ

التواق ،وهو النازع إلى التغٌٌر.
مفردها ّ

سافر
ج ال ّ

المكشوف الواضح.
أق ِّدم.

د أزجً

والتحلٌل
الفهم
ّ
ٔ  -اذ كر ثالثة مبادئ قامت علٌها النهضة العرب ٌّة.
ﺠ القومٌّة والحرٌّة والوحدة واالستقبلل والمساواة

والتقدم.

ٕ  -حدّد أهداؾ النهضة وفق رإٌة المؽفور له ال ّ
شرٌؾ الحسٌن بن علً.
ّ
الحق ونصرة العدل ،وإعزاز كتاب هللا وإحٌاء س ّنة رسوله.
ﺠ تؤٌٌد
ٖ  -ما المنطلقان اللذان انبثـقــت منهما ّ
الثورة العربٌة الكبرى؟
ﺠ حفظ كرامة العروبة والتمسّك بق ٌَم اإلسبلم النبٌلة ال ّسامٌة.

ضح ذلك.
ٗ  -جاءت تطلعات سلٌمان ال بستانً منسجمة مع مبادئ النهضة العرب ٌّة ،و ّ

ﺠ كان من أبناء األمّة ا لتواقٌن إلى الحرٌّة ،فقد كان ٌتطلع إلى مستقبل ٌتحقق فٌه
اإلصبلح المنشود ،وٌت ّم فٌه تفكٌك االستبداد كما بٌّن فً كتابه "ذكرى وعبرة أو الدولة
العثمانٌة قبل الدستور وبعده .ٔ0ٓ1"،

٘  -ب ٌّن الؽرض من تعلّم التارٌخ.
ﺠ ال ٌع ّد التارٌخ سٌرورة سردٌّة ،إ ّنما هو ذكرى وعبرة تحفـز الخٌـال علـى التفكٌـر فـً
الممكـن من دون قٌود أو حدود.
نموذجا للحضارات العظٌمة ،ب ٌّن ذلك.
سمو األمٌر الحسن الحضارة اإلسالم ٌّة
 -6جعل
ً
ّ
ّ
تتخذ من "التسامح للجمٌع" شعارا ا ،وكانت الحضارة اإلسبلمٌة فً أوج ازدهارها
ﺠ ألنها
تتسع لدٌانات وثقافات متباٌنة وتض ّم أفرا ادا ٌنتمون ألعراق وأمم مختلفة.
التنوع ّ
قوة الشعوب ،وضح ذلك.
-7
الثقافً من أهم مصادر ّ
ّ

>8
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القوة ،أل ّنه ٌقود إلى العٌش المشترك انطبل اقا من الخصوصٌة
ﺠ التنوع من مكامن ّ
التنوع بؤشكاله والتعددٌة الثقافٌة ،فتقود إلى العقل
واالستقبلل الثقافً التً تحترم ّ
المنفتح على اآلخر بخبراته المختلفة .
العربً
 - 8ما المقصود بالعبارة اآلتٌة" :من المفارقات التً ٌّعانً منها واقعنا
ّ
ص؟
واإلسالمً الفجوة بٌن ما ٌنبؽً أن ٌكون وما هو كابن" بنا ًء على فهمك الن ّ
ّ

ﺠ ٌنبغً أن نتحاور ونتخاطب ال أن نتحارب ،فاهلل تعالى استخلف اإلنسان فً األرض
وكرّ مه ود عاه إلى اإلعمار والخٌر ،فهناك مفارقة بٌن دور اإلنسان فً اإلعمار
والبناء ،وما هو كابن الٌوم من أخطار الحروب ودعوات التقسٌم والخطاب الطابفً
وشرور الفرقة والتشرذم واالنتهاك ال ّسافر لحقوق اإلنسان.

سك بالقٌم اإلنسان ٌّة المشتركة للبشر على
 -9أشار
سمو األمٌر الحسن إلى ضرورة التم ّ
ّ
اختالؾ أجناسهم وطوابفهم وأصولهم ،ب ٌّن أهم ٌّة ذلك.
ﺠ إنّ التمسك بالق ٌَم اإلنسانٌّة المشتركة ٌإ ّدي إلى تحقٌق األمن للجمٌع ،والبحث فً هذه
القٌم المشتركة ٌسهم فً كشف الوجه الحقٌقً للتطرف ،فبل ب ّد من التركٌز على
المشتركات العالمٌّة واإلقلٌمٌّة  ،وتفعٌل دور المإسّسات اإلقلٌمٌّة والعربٌّة ،التً تحمل
أولوٌّاتنا وتح ّدد معالمها بصورة مستقلة.
العربً ،وضحها.
لسموه نظرة مستقبل ٌّة فً تحسٌن واقع العالم
ٓٔ-
ّ
ّ
ﺠ التج ّدد فً مختلف المٌادٌن ،وتعزٌز ثقافة العمل والمشاركة واإلبداع واإلنجاز ،ودعم
التعاون والتكامل بٌن دول اإلقلٌم وشعوبه.
عالمً ّ
عً ؟
ٔٔ -ما أهم ٌّة تؤسٌس ص ندوق
للزكاة وال ّتكافل االجتما ّ
ّ
ﺠ االستفادة من نظام ّ
الزكاة فً سبٌل تحقٌق األهداف التنموٌّة للبلدان اإلسبلمٌّة األقل
نموا ،وضمان الحٌاة الكرٌمة لؤلفراد فً المجتمعات اإلسبلمٌّة ،وتعزٌز ق ٌَم الغٌرٌة
ا
والسّلطة األ خبلقٌّة والكرامة اإلنسانٌّة.
ٕٔ -نظام الزكاة ٌقدّم صورة حقٌق ٌّة عن سماحة اإلسالم:
أ  -اشرح هذا.
ﺠ إن التركٌز من خبلل الزكاة على القٌم اإلنسانٌّة مثل الرّ حمة واإلحسان إلى المحتاج
وابن السبٌل وتفوٌض اإلنسان من حٌث هو إنسان ،وتعزٌز التكافل االجتماعًّ
?8
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سٌُسهم فً إش اعة رسالة اإلسبلم الح ّقة المبنٌة على العدل والسبلم ،وٌنؤى بها عن
مسمٌّات اإلرهاب والرهاب .
ت ً
سبال أخرى ٌمكن أن ُتسهم فً إبراز صورة اإلسالم الحقٌق ٌّة ،من وجهة نظرك
ة  -ها ِ
ﺠ نهى اإلسبلم عن قتل األطفال والنساء والشٌوخ والعجزة .
ﺠ أمر اإلسبلم بالوفاء بالعهود .

ﺠ ك ان صلى هللا علٌه وسلم ٌوصً بؤهل الذمة والمستؤمنٌن وسابر المعاهدٌن وٌدعو
إلى مراعاة حقوقهم وإنصافهم واإلحسان إلٌهم وٌنهى عن إٌذابهم .
ض ا للطالب .
ﺠ وٌترك أٌ ا
 - 13علّل ما ٌؤتً فً رأٌك:
األمٌر الحسن النهضة بالمباركة.
سمو
أ  -وصؾ
ّ
ِ
ﺠ ألنها زرعت بذور الخٌر فً نفس ك ّل عربًّ صادق فً انتمابه لوطنهٌ ،سعى إلى
االستقبلل ،وحققت انتصارات كبٌرة فً سبٌله .
ة  -اإلسالم والتقدم ص ْنوان ال ٌفترقان.
ﺠ ألنّ اإلسبلم ٌدعو إلى التق ّدم فً تنوٌر األذهان البشرٌّة برسالة اإلسبلم السّمْ حة التً
تدعو إلى النهضة والرقًّ اإلنسانًّ ومواجهة األخطار المُحٌقة.
الحرة المسإولة ال تنفص ل عن تؽلٌب العقل والحكمة.
جـ  -إنّ اإلرادة العرب ٌّة ّ
ﺠ ألنها تركن إلى العقل وتعتمد علٌه ،وتنسجم مع القٌم اإلنسانٌة المشتركة
التً ٌإ ّدي التمسّك بها إلى تحقٌق األمن واالستقرار وتقبل اآلخر ونبذ
التطرّ ف.
 - 14كٌؾ ٌُ ِّ
العربً بٌن اال ستقالل الثقافً واال نفتاح على اآلخر فً سوء
وفق اإلنسان
ّ
ص؟
فهمك الن ّ
ﺠ االستقبلل الثقافً ال ٌعنً منع االنفتاح على ثقافات اآلخرٌن ،بل ٌعنً هوٌّة ثقافٌّة
مستقلة بذاتها ،وفً الوقت نفسه تتقبل اآلخر وتنفح على ثقافاته ،وتحترم التنوع
ضا للطالب .
والتع ّددٌة الثقاف ٌّة وتحتكم إلى العقل .وٌترك أٌ ا

الجمالً
الت ّذ ّوق
ّ
ضح جمال ال ّتصوٌر فً العبارات اآلتٌة:
 -1و ّ
ّ
ٌتحقق فٌه اإلصالح المنشود ،وٌت ّم فٌه تفكٌك االستبداد.
أ  -الذي كان ٌتطلّع إلى مستقبل
@8
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صور االستبداد شٌ ابا معقدا متشابكا ٌت ّم تفكٌكه.
ﺠ ّ
صارخة لكرامة اإلنسان عن ال ُمقتلَعٌن
ة ُ -رفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات ال ّ
هجرٌن.
وال ُم َّ
صور أشكال المعاناة ا
صور االنتهاكات إنسا انا ٌصرخ،
ثقبل ٌرفع عن صاحبه ،و ّ
ﺠ ّ
صور المهجّ رٌن من ببلدهم شجرا ا مقتل اعا عن األرض .
و ّ

الوهْ ن على الصعٌد الحضاري ٌإ ّكد الحاجة إلى
جـ  -فما نعانٌه الٌوم من أعراض َ
التجدّد.
ضا له أعراض تظهر على صاحبه.
صور الضعف الذي ٌصٌب أبناء األمة الٌوم مر ا
ﺠ ّ
ضح داللة ما تح َته ّ
خط فً العبارات اآلتٌة:
 -2و ّ
اري
أ  -فً محاولة استٌعاب روح العصر وتح ّد ٌاته ،ندرك ما لدٌنا من مٌراث حض ّ
سٌاسً ونهضة عرب ٌّة.
وتراث
ّ
ﺠ أي ما ٌمٌّز عصرنا الحالً عن غٌره .
الحقٌقً لل ّتطرؾ.
ب  -إنّ البحث فً القٌم اإلنسان ٌّة المشتركة ٌسهم فً كشؾ الوجه
ّ
ﺠ إظهار حقٌقة التطرّ ف الذي ٌتستر وراء رداء آخر ال ّ
ٌمثله .
جـ  -فكانت هذه مطالب أ ّمة حملها جدّي ال ّ
شرٌؾ الحسٌن بن علً  -ط ٌّب هللا ثراه -
وهو ٌرنو مع أبنابها إلى مستقبل مشرق أل ّمتنا العرب ٌّة.
ﺠ وحدة الر إٌة عند الشرٌف الحسٌن بن علً وأبناء األمة العربٌّة بمستقبل زاهر .
العربً المنفتح على اآلخر.
الثقافً ٌعٌد تجدٌد العقل
سك باستقاللنا
ّ
ّ
د  -إنّ التم ّ
ﺠ البعد عن التعصّب ،وتقبل اآلخر ،واالنفتاح على الثقافات المتع ّددة .
ضح ما
 -3العبارة اٍآلتٌة" :ال ّتسامح للجمٌع" ،موجزة فً كلماتها عمٌقة فً دللتها ،و ّ
تحمله من معان.
ﺠ التس اهل والتيسير في التعامل مع اآلخ رين ،وتقبمهم ،عمى اختالف أديانهم أو
أجناسهم أو أصولهم

97
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ّ

قضبيب لغوية
األعداد مه ( ) 87 - :

الع دد

تخالؾ المعدود فً ال ّتذكٌر وال ّتؤنٌث ،وٌ ؤتً معدودها جم اعا مجرورا ا باإلضافة ،نحو:
صص.
طالع زٌ ٌد ثالثة كت ٍ
▪
ب وأربع ق ٍ
َ
وتعرب األرقام تب اعا لموقعها فً الجملة.
العددان( ) 89 - 88
ٌطابقان المعدود فً التذكٌر والتؤنٌث ،وٌؤتً تمٌٌزهما مفر ادا منصوباا .نحو:
ا
محافظة،
▪ فً األردنّ اثنتا َع ْش َر َة
▪ ْ
ا
قرأ ُ
رواٌة.
ت أَ َح َد َعش َر كتاباا وإحدى َع ْش َر َة
وجرا تب اعا لموقعه فً الجملة.
اّ
العدد (ٌُ )11بْنى على فتح اَلجزأٌن رف اعا ونصباا
العدد( )11جزإه األول ٌعرب إعراب المثنى تب اعا لموقعه فً الجملة ،وجزإه الثانً
ٌُبْنى على الفتح.
األعداد مه( ) 8@- 8:
جزإها األول ٌخالف المعدود والجزء الثانً ٌوافقه ،وٌؤتً تمٌٌزها مفر ادا منصوباا،
نحو:
 اشترك فً الرّ حلة خمس َة عش َر طالباا
 فً مدرسة اإلناث تسْ َع ع ْشر َة معلّ ا
مة.
ًّ
وجرا تب ًعا َ لموقعها فً الجملة.
وتُ ْبنى على فتح الجزأٌن رف ًعا ونص ًبا
ألفبظ العقود مه( ) @7 - 97
سالم ،فتعرب إعرابه تب اعا لموقعها فً الجملة؛ رف ًعا بالواو،
ملحقة بجمع المذكر ال ّ
ًّ
وجرا بالٌاء ،وٌؤتً تمٌٌزها مفر ادا منصوباا ،وتلزم ألفاظ العقود صورة واحدة مع
ونص ًبا
ا
مإنثا ،نحو:
أكان مذ ّكرا ا أم
معدودها ،سواء َ
رون طال ا
بة .
 ش اركت فً الحوار عش َ
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 وحفظ ُ
ثبلثٌن بٌ اتا ِم َن ال ّشعر.
ت
َ
األعداد ( مئة ،ألف ،مليون)...
ٌؤتً معدودها مفر ادا مجرورا ا باإلض افة ،نحو :كتب ُ
ت فقرة فً مب ِة كلم ٍة.
ّ

األ عداد الترييبية عل زنن فبعل
الرواٌة.
ابع من ّ
الر َ
تطابق المعدود ،نحو :قرأت الفصل َ ّ
زيلحق ببلعدد كلمة ( بضع)
وهً تد ّل على عدد مبهم ال ٌق ّل عن ثالثة وال ٌزٌد على تسعة ،وتُس َتعمل استعمال
األعداد المفردة من ( ) 9- 3وقد تر ّكب مع العشرة تركٌ ًبا مزج ًٌا ،وقد ٌكون معطو افا علٌها
أحد ألفاظ العقود ،و حكمها من حٌث التذكٌر والتؤنٌث أو اإلعراب ك ؤحكام األعداد من
(  ) 9- 3نحو:
 -1أقم ُ
أعوام.
ت فً القدس ِبضع َة
ٍ
 -2مكث ُ
ت فً م ّك َة ِبض َع سنواتٍ.
ُ
 -3شاهد ُ
رجبلا.
ت ِبض َع َة َع ْش َر
 -4كلّم ُ
ت ِبضْ َع ع ْش َر َة امرأَ اة.
ا
ت بض ا
 -5صافحْ ُ
رجبل.
رٌن
عة وعش َ
ّ
زكلمة ( الىيف)
الزابد على ال َعقد  ،وتد ّل على عدد من الواحد إلى ّ
ّ
الثالثة  ،وال تستعمل ّإال بعد العقود
ّفٌ ،
ف و َنٌ ٌ
ّف ،أَ ْل ٌ
مبة و َنٌ ٌ
عون و َنٌ ٌ
ّف) أي ( :أكثر من ،وزٌادة
وبعد المبة واأللؾ ،نحو( :أَرْ َب َ
على ) .وتلزم حالة واحدة من حٌث ال ّتذكٌر وال ّتؤنٌث  ،نقول :
ا
رجبل ونٌ ٌ
ّف .
ثبلثون
▪ جاء
َ
▪ أنف ْق ُ
رٌن دٌنارا ا ون ٌّ افا .
ت عش َ
ْ
حفظ ُ
رٌن قصٌد اة ون ٌّ افا .
▪
ت عش َ
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تدرٌبات
 -1ح ّول األرقام التً بٌن قوس ٌْ ِن إلى كلمات:
أ  -أ ُسِّست الجامعة األردنٌة سنة( ٕ )ٔ0ٙم.
ب  -مكث هارون الرشٌد فً الخبلفة (ٖٕ سنة ) و(ٕشهر ) و(ٌٔ1وم ).
جـ  -وُ لد سلٌمان البستانًّ عام (  )ٔ1٘ٙم.
د ٌ -قع ال ّدرس فً( ٔٔ) صفحة من الحجم المتوسط.
هـ -عُمر ج ّدي(  )18عا اما.
و  -فً مكتبة بٌتنا ( ٕٓٓ) كتاب.
وستٌن .
ف وتسعمب ٍة واثنتٌنِّ
سن َة أل ٍ
َ

أ

ا
ا
سنة وشهرٌنِّ وثمانٌ َة َع َش َر ٌو اما.
وعشرٌن
ثبلث ا
ب
َ
ج

وخمسٌن.
ف وثمانمب ٍة وست ٍة
عا َم أل ٍ
َ

د

ا
صفحة .
إحدى ع ْش َر َة

ه

ٌ
وثمانون
سبعة
َ

و

ب
مبتا كتا ٍ

 -2أعرب ما تح َته ّ
خط فً ما ٌؤتً:
أ  -قال تعالى { :إِ رْ قَب لَ يٌُ سُ فُ ألَ ثِي وِ يَب أَ ثَ ذِ إِ َِّي سَ أَ يْ ذُ أَ حَ ذَ عَ شَ شَ كَ ٌْ كَج بً ًَان شَّ ًْ سَ }
ب  -قال تعالى { :رَ عْ شُجُ انًَْال ئِكَخُ ًَ انشًُّحُ إِ نَيْ وِ فِي يَ ٌْ وٍ كَب ٌَ يِقْ ذَا سُهُ خَ ًْ سِنيَ أَ نْ فَ سَنَ خٍ }

سورة المعارج.

جـ  -قال تعالى { :فِي ثِ ضْعِ سِنِنيَ نِ هَّ وِ األَ يْ شُ يِ ٍْ قَجْ مُ ًَ يِ ٍْ ثَ عْ ذُ ًَ يَ ٌْ يَ ئِ زٍ يَفْ شَ حُ ا نْ ًُ ؤْ يِنٌُ ٌَ }
د  -قال رسول هللا

ﷺ

ف صبل ٍة فٌما سواه ّإال
" :صبلة فً مسجدي هذا أفضل من أل ِ

المسجد الحرام" ) .رواه مسلم.
أَ َح َد َع َ
ش َر  :عدد مركب مبنً على فتح الجزأٌن فً محل نصب مفعول به.

أ
9:
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ب خمسـٌنَ  :خبر كان منصوب وعبلمة نصبه الٌاء؛ ألنه ملحق بجمع المذكر السالم،
وهو مضاف.
ج

بضع  :اسم مجرور وعبلمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
ِّ

د

ألؾ  :اسم مجرور وعبلمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
ِّ

 -3اضبط أواخر كل ّ من العدد والمعدود فً ما ٌؤتً:
أ  -قال األصمعًّ  :رأٌت فً البادٌة أعرابٌاا له من العمر مبة وعش رون سنة ،وفٌه عزم
وقوة ،فسؤلته عن سبب نشاطه ،فقالْ :
ترك ُ
ت الحسد ،فبقً الجسد.
ّ
ض ال ّتاجر ألف دٌنار ثمن بضاعته.
ب  -قب َ
زرعْ نا فً حدٌقة مدرستنا أربع عشرة شجرة مثمرة.
جـ َ -
د  -أمس ٌْ ُ
ت فً ال ّنادي الصٌفًّ سبعة أٌام.
ٌ
وعشرون ا
سنة .
مبة
َ

أ

دٌنار
ألف
ب
َ
ٍ
ج

أربع ع ْشر َة شجر اة.
َ

د

سبع َة أٌا ٍم .

ص القراءة ،واستخرج منها العدد والمعدود،
ُ -4عد إلى الف ِْقرة قبل األخٌرة ّمن ن ّ
وأعربهما.
أطلقت هذه الدعوة قبل َ ثالث ِة عقو ٍد ون ٌّؾ.
ثالثة  :مضاف إلٌه مجرور وعبلمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
عقود  :مضاف إلٌه مجرور وعبلمة جره تنوٌن الكسر الظاهر على آخره.
الواو  :حرف عطف ،مبنً على الفتح ،ال مح ّل له من اإلعراب.
ن ٌّؾ  :اسم معطوف على ثبلثة مجرور وعبلمة جره تنوٌن الكسر الظاهر على آخره.

;9
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قضاٌا لؽوٌة
صرٌح
المصدر ال ّ
ص ِرٌح اسم ٌ ُدل ّ على حدث ؼٌر مقترن بزمن .
المصدر ال ّ
ومن أوزن مصادر الفعل ّ
الثالثً المشهورة :فِعالة :صناعة َ ،ف َعبلنَ :ج َرٌان ،فُعولة :سُهولة
َ ،ف َعلَ :م َرض ،فُعُول :قدوم َ ،فعْ لَ :عرْ ضَ ،فعٌل :دبٌب ،فُعال :سُعال.
أ ّما مصادر ؼٌر الثالثً ،فلها أوزان مح ّددة:
باعً :إفعال :إنتاج ،إفالة :إعادة ،تفعٌل :تشدٌد َ ،تف ِعلة :تهدبة ِ ،فعال ومُفاعلة :جدال
الر
ّ
ّٔ -
ومجادلة ِ ،فعْ بللِ :وسْ واسَ ،فعْ َللةَ :طمْ ؤنة.
ٕ  -الخماس ًّ :افتعال :اجتهاد ،انفعال :اندماج ،تفاعُل :تباٌُن ،تفعُّل :تعلُّم ،ا ْف ِعبلل :اسوداد.
سداس ًّ :اسْ تِفعال :استغفار ،اسْ تِفالة :استجابة ،افعٌعال :اخشٌشان.
ٖ  -ال ّ

تدرٌبات
ت المصدر الصرٌح لكل ّ فعل م ّما ٌؤتً:
 -1ها ِ
َف ِه َم

استو َطنَ
ْ

لع
طا ّ َ

استٌطان

مطالعة

َفهْم

علّ َم
تعلٌم

أخر َج
إخراج

رؾ
أش َ

ْ
ض ّر
اخ َ

إشراف

ْ
اخضِّرار

انهز َم
انهزام

المإولة إلى مصادر صرٌحة فً ما ٌؤتً:
حول المصادر
ّ
ّ -2
أن تستثمر طاقاتك فً أعمال مفٌدة.
أ ٌ -عجبنً ْ
الكتب العلمٌّة.
أطالع
أن
ب  -أحبُّ ْ
َ
َ
استثمار

أ

ب مطالعة
ص اآلتً:
الثالثً وؼٌر
ٖ  -ع ٌّن المصادر الصرٌحة من
الثالثً فً الن ّ
ّ
ّ
<9
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"قٌل ألعرابًّ  :ب َّم ٌسود الرّ جل فٌكم؟ قال :بال ّدٌن والكرم ،وال ّشجاعة ،وتج ُّنب
الكذب ،واالشمبزاز منه ،واالبتعاد عن جلساء السّوء ،وال ّتقرُّ ب إلى الناس ،باحترام
الكبار واالستماع إلى آرابهم والتش اور معهم واالستف ادة من تجاربهم ،والعطف على
صغٌر ،واال عتناء بذي الحاجة الملهوف".
ال ّ
تج ّنب االشمبزاز االبتعاد التقرب احترام االستماع ال ّتشاور االستفادة االعتناء
ص (النهضة العرب ٌّة المتجدّدة) ،واستخرج منها:
ٗ ُ -عد إلى الفقرة قبل األخٌرة من ن ّ
أ  -مصدرا ا صرٌحا ا لفعل ثبلثًّ .
ب  -مصدرا ا صرٌحا ا لفعل رباعًّ .
جـ  -مصدرا ا صرٌحا ا لفعل خماسًّ .
د  -مصدرا ا صرٌحا ا لفعل سداسًّ .
عبادة  ،ال ّدعوة ّ ،ا
نموا

أ

ب تربٌة  ،توجٌه  ،توثٌق ،تؤسٌس ،التذكٌر ،تحقٌق.
ج

التكافل

د

االستفادة

=9
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الكتابة

عنوان المقالة
عرفت ساب اقا أنّ المقالة َفنّ نثريّ  ،تتناول فكرة أو موضو اعا فً ال ّشإون الحٌاتٌّة ،لٌس
الغاٌة منها االنفعال الوجدانًّ بل اإلقناع الفكريّ بؤسلوب شابق ،وتتضمّن المقدمة
والعرض والخاتمة.
أن ٌكون
ولك ّل مقالة عنوان ٌ ُد ُّل على موضوعها؛ ألنه أول ما ٌطالعه القارئ ،فٌنبغً ْ
الف اتا ومثٌرا ا ال هتمامه ،وتتوافر فً العنوان السّمات اآلتٌة:
بالج ّدة واالبتكار.
ّ ٌ -1تصف ِ
ٌ -2عالج فكرة واحدة فقط.
ٌ -3وجز من غٌر تكرار لؤللفاظ.
ٌ -4تج ّنب اللهجة العامٌّة.
ٌ -5تمٌّز بالوضوح الذي ال تعقٌد فٌه وال غموض.
ٌ -6تج ّنب العبارات المهجورة والغرٌبة.
اقرأ المقالة اآلتٌة ،ثم أجب عن األسبلة التً تلٌها:
ال ّ
شباب ثروة وثورة
لع ّل أكبر عقبة فً طرٌق ال ّناس إلى ال ّتج ّدد هً أ ّنهم ٌؤلفون ا
نمطا من العٌش ،إلى ح ّد
أن ٌع ّدوه غٌ َر قابل لل ّتغٌٌر وال ّتحسٌن ،بل إلى ح ّد أن ٌع ّدوا ك ّل تغٌٌر فٌه خروجا ا على
ال ّنظام ،وتص ّد اعا فً بُنٌان حٌا تهم ،وخطرا ا جسٌ اما على راحتهم وبقابهم .فحالهم من هذا
القبٌل حال العصفور ٌؤلف قفصه وال ّنحلة خل ٌّ َتها ،ولوال قلّة من ال ّناس تتطلّع أب ادا إلى أبعد
من عٌدان أقفاصها ،لما خطت البشرٌة خطوة واحدة إلى األمام.
تلك القلّة هً فً الغالب من ال ّشباب الذي ٌ ُِط ّل على الحٌاة بعٌنٌن ما اختطف برٌقهما
الملل من تكرار المشاهد ،وال سلّهما الخوف من الفشل والهزٌمة.
إنّ ثروة ال ّشباب هً فً صفاء بصره وبصٌرته ،وفً مض اء عزٌمته ،وفً ثورته
على الرّ كود والجمود  ،وعلى القٌود والسّدود ،وهذه الصفات هً التً تمٌّز ال ّشباب من
>9
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غٌرهم ،والتً لولها ما جرى مركب فً بحر ،وال دار دولب فًّ برّ  ،وال كان حرف وال
كان كتاب.
وصفات ال ّشباب هذه ال ٌندر أن تجدها فً بعض الكهول وال ّشٌوخ ،الذٌن كان العمر
وأثقاله أضعف من أن تسدل الغش اوات الكثٌفة على أبصارهم وبص ابرهم ،فما ألفوا قٌودهم
،وال انكمشوا ضمن حدودهم وسدودهم ،فهم بركة ال ّناس إال أنهم وإن قاموا بقسط من
تجدٌد البش رٌة ،فالقسط األكبر ٌقوم به ال ّشباب من غٌر شكّ.
وٌقٌنً أنّ ما فً دم ش بابنا من حرارة ،وما فً عقله من ا ّتزان ،وما فً قلبه من إٌمان
بالعدل وال ّنظام واإلخاء والحرٌّة لكفٌل بؤن ٌقطع بنا ش ا
جوا،
وطا بعٌ ادا نحو عالم ألطف ا
وأفسح أف اقا ،وأعذب صو اتا من عالم نعٌش فٌه اآلن.
(مٌخابٌل نعٌمة ،دروب ،بتصرّ ف ).

 -1ما الفكرة العامة فً المقالة؟
 -2هل وافق عنوان المقالة مضمونها؟ بٌّن رأٌك.
آخر مناسباا للمقالة.
 -3ضع عنوا انا َ
اكتب مقالة بما ال ٌق ّل عن مبة وخمسٌن كلمة فً واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن،
واقترح عنوا انا مناسباا لها:
 -1درجة التق ّدم فً المجتمع المعاصر تقاس بمدى اهتمامه بشبابه.
 -2تماسك المجتمع ٌتجلّى بمدى ال ّتكافل بٌن فباته على اختبلف مذاهبهم.

الذاتً
التقوٌم
ّ
بعد كتابتً المقالة أتؤ ّكد من أ ّننً:
 -1ر ّتبت األفكار وعرضتها فً فقرات متسلسلة ومترابطة.
 -2ن ّقحت مقالتً وحرّ رتها من األخطاء اللغوٌة.
 -3اخترت عنوا انا مناسباا لها.

?9
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استمع إلى النصّ الذي ٌقرإه علٌك معلِّمك من كتٌّب نصوص االستماع ،ثم أجب عن
األسبلة اآلتٌة:
-1
-2
-3
-4

ل َم ٌجب خفض الصوت عند الكبلم وال ّتح ّدث؟
ٌجب أن ٌبتعد المت ّكلِّم عن ّ
الثرثرة وال ّتش ّدق وتكلّف الفصاحة ،علّل.
تعٌب اس اما من أسماء الرجال أو النس اء ،ما أثر ذلك فً
من آداب التح ّدث ّأال
َ
جلسابك؟
عبل َم ٌ ُد ّل سكوت ال ُمستمع إذا تح ّدث المتكلِّم بكبلم ٌعرفه؟

ْن فً الحدٌث عن آداب الكبلم:
 -5ثمّة مقارنة بٌن جٌلٌ ِ
أ  -أٌن ورد ذلك فً النصّ ؟
ب  -ما رأٌك فً ذلك؟
ْ
وردت فً النصّ .
 -6اذكر آداباا أخرى للكبلم وال ّتح ّدث غٌر تلك التً
 -7جاء فً األثر" :الحقابق مُرّ ة ،فاستعٌروا لها ِخ ّفة البٌان" ،اذكر موق افا التزمْ َ
ت فٌه هذا
الح ّد.
 -8فً ضوء ما س ِمعْ َ
ت ،بٌّن رأٌك فً قول الشاعر:
و ْ
ك أٌَّما ِح ْف ِظ
ك قلّ َة اللَّ ْف ِظ
احفظ كبل َم َ
َع ِّو ْد لسا َن َ
 -9اقترح عنوا انا آخر مناسباا للنصّ .

التحدّ ث
ّ
 -1تح ّدث فً مضمون قول رسول هللا ﷺ " :والكلمة َّ
الطٌّبة ص َد َقة" ( .متفق علٌه ).
 -2حاور زمبلءك فً العبلقات االجتماعٌّة القابمة بٌن أفراد ال َمجتمع اإلنسانًّ .

@9
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س ِمعْ تُها تقول وصوتها ٌختنق بالبكاء" :هذه حٌاة ال تُطاق! نعمل سحابة ال ّنهار وبعض
اللٌل ،وال نُكافؤ ّإال بال ّتؤنٌب واالنتهار ،ال نسمع من أحد كلمة ح ُْلوة ،إ ّنها حٌاة ال تطاق!"
انتهر ْتها ،وصبّت علٌها اللّوم؛ أل ّنها
كانت المتكلِّمة عاملة أمٌّة ،تخاطب فتاة البٌت التً
َ
أمطر ْتها بمثل هذا الوابل فً
صرت فً أداء واجب .وٌظهر أنّ ربّة البٌت كانت قد
ق ّ
َ
الصباح الباكر ،وأنّ ربّ البٌت لم ٌو ِّفر صو َته فً المساء الذي سبق ،فتفجّ َر البركان،
بركان اإلنسا ّنٌة فً أبسط مطالبها  ،وتكلّمت الخادمة األمٌّة بلغة فٌلسوف.
الكلمة الح ُْلوة ،الكلمة اللطٌفة ،ما أحو َج أسما َعن ا إلٌها ،بل ما أحو َج قلوبنا! إنّ كلمة
شكر أو ثناء ،كلمة ّ
تلطف أو دعاء ،تُقال فً حٌنها ،تفعل فعل ال ِّسحْ ر ،فتُفرح القلب
الحزٌن ،وتمسح عرق المتعب ،وتحرِّ ك الهمّة والمروءة .إ ّنها مفاتٌح القلوب ،فؤنت حٌن
تقول لمن لك عنده حاجة ،ولو كان دونك مقا اما أو كان أجٌرا ا لك ،من فضلك أو اعمل
معرو افا ،كن واث اقا أ ّنه سٌإ ّدي العمل على خٌر وجه؛ ألنه سٌإ ّدٌه بمحبّة ،ثم متى كافؤ َت ُه
بكلمة ال ّشكر أو ّ
الثناء أو ال ّدعاء ،زد َته تعلّ اقا بك ،وحرصا على إرضابك.
أن تنتقص
والكلمة ال ُح ْلوة ال تغنً عن األجر الماديّ  ،وال تكون على حس ابه ،فتحاول ْ
منه وتقتصد؛ ألنّ األجر واجب  ،كما أنّ الخدمة واجبة ،لكنّ الكلمة الحُلوة عطاء؛ فحٌن
ٌدفع ص احب العمل األجر وهو ٌقول :سلمت ٌداك ،ومتى ٌقبض العامل أجره وهو ٌقول
ٌوجز االثنان فٌتبادالن كل ِمة أشكركٌ ،شعر كبلهما
لص احب العملّ :
عو َ
ض هللا علٌك ،أو ِ
صرْ فة ،وأنّ
أ ّنه فعل أكثر من الواجب ،وأنّ عبلقته باآلخر لم تعد عبلقة منفعة مادٌّة ِ
ْن ،وإذا الخدمة المادٌّة ترتدي طاب اعا إنسانٌاا روحان اٌّا هو ّ
ْن ّ
الطابع
حبل مح ّل الجٌبٌ ِ
القلبٌ ِ
الوحٌد الذي ٌجب أن ٌسود العبلقات بٌن ال ّناس؛ ألنه ٌضٌع ُّ
الطمؤنٌنة وٌنشر الهناء.
الكلمة الح ُْلوة من مزاٌا اإلنسان ،فاآللة تو ّفر لها الوقود والزٌت فتصدع بؤمرك،
أن تقول لها :من فضلك أو أشكرك ،وهً تإ ّدي العمل بد ّقة وأمانة قد
ولٌست فً حاجة إلى ْ
ضل
ٌعجز عنها اإلنسان ،لكنّ ال ّنفوس الصماء ص َم َم اآللة ،ال ّنفوس المتن ّكرة إلنسانٌتها تف ّ
التعامل مع اآللة على التعامل مع اإلنسانّ ،فتصبح فلسفة ال ّتعامل بٌن ال ّناس على أساس
:7
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ُنجز وأجر ٌُد َفع ال نصٌب للقلب وال للسان فٌه ،وتصبح الحٌاة  -كما قالت العاملة
عمل ٌ َ
األمٌّة  -شٌ ابا ال ٌطاق.
أن تكون صادقة ،ص ادرة عن إخبلص وإٌمان ال ٌشوبها َزٌْف أو
وٌنبغً للكلمة الح ُْلوة ْ
نفاق .نحن ال نعلم ما فً القلوب؛ ألن علمها عند ّ
عبلم الغٌوب ،والكلمة الحلوة إذ تُقال أو
تُكتب ،تصل إلٌنا مباش رة ،فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا ،وٌكون لها صداها المستحبّ .
أن نح ّدد مدى إخبلصها ،وقد نفكر فً ذلك ،وقد ال نحاول
قد ال ٌتاح لنا فً كل مرّ ة ْ
ال ّتفكٌر فً ذلك ،وحس انا نفعل.
ٌقول المثل" :بمزاولة ال ِحدادة تصبح ح ّدا ادا" ،كذلك إذا ع ّو َ
دت لسانك إرسال هذه
عوض
العبارات" أشكرك ،من فضلك ،اسمح لً ،أس ؤلك العفو أو المعذرة ،سلمت ٌداكّ ،
هللا علٌك ،بارك هللا فٌك" ،فبل ب ّد من أن تفعل فً نفسك فعل اإلٌحاء ،فالكلمات الطٌّبة
تصدر عن ال ّنفس ،وتصقلها فً الوقت ذاته.
ولَبِن كانت الكلمة الح ُْلوة ال زمة بٌن الرّ بٌس والمرإوس ،والخادم والمخدوم ،فهً
لٌست أق ّل لزو اما بٌن األنداد :بٌن ّ
الزوج وزوجته ،واألب وابنه ،والصدٌق وصدٌقه ،وال
ٌحس َبنَّ أحد أنّ رفع الكلفة ٌنفً كلمة المحبّة ،بل العكس هو الصحٌح ،فعبارات ال ّتعاطف
تش ّد رباط األلفة وت ُرصُّ بُنٌان الصداقات .وإذا كان المرء ٌُسرّ بسماع كلمات ّ
الثناء من
أفواه المُقرَّ بٌن إلٌه أولبك الذٌن ٌعٌشون معه أكثر
الغرباء ،فهو أكثر سرورا ا بسماعها من ّ
س اعات حٌاته ،والذٌن ٌإمن بهم وٌطمبنّ إلى أقوالهم ،ولع ّل أسعد ال ّناس َم ْن ٌفوز بإعجاب
زوجه ا
أوال وٌسمعها داب اما تثنً علٌه.
ِ
(محمد النقّاش ،موالٌد األرق ،بتصرّ ف ).

الت ّعرٌؾ بالكاتب
س من كاتب مقالة الكلمة الحلوة ( عرؾ بالكاتب) .
ﺠ محمد الن ّقاش كاتب وناقد لبنانً .
س اذكر اسم الكتاب الذي جمع فٌه مقاالته .

ﺠ جمع مق الته التً كتبها فً كتابه "موالٌد األرق" عامٓٔ0ٙم .
:8
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س ماذا ٌض ّم كتابه موالٌد األرق ؟
ﺠ ٌض ّم بٌن دفتٌه بض اعا وثبلثٌن مقالة ،ومنها المقالة التً بٌن أٌدٌنا .
ْ
أخذت منه هذه المقالة ؟
س ما اسم الكتاب الذي
ﺠ موالٌد األرق .

النص
جو
ّ
ّ
س ماذا تناولت مقالة الكلمة الطٌبة ؟

ﺠ تناولت المقالة أثر الكلمة الطٌّبة
ﺠ ُحسْ ن ال ّتعامل فً إشاعة المحبّة واأللفة بٌن الناس،

ﺠ ما ٌجب أن تكون علٌه العبلقات بٌن أفراد المجتمع اإلنس انًّ  ،بتوضٌح أهمٌة الكبلم
الحس ن واللباقة فً الحدٌث ،وأثره فً القلوب ،وفً تقوٌة أواصر األلفة بٌن ال ّناس
واألهل واألصدق اء ،وبٌن العامل وصاحب العمل.
س ما النهج الذي نهجه الكاتب فً مقالة "الكلمة ال ُح ْلوة" ؟
صا فً ال ّتفكٌر وال ّتعبٌر بلغة تبعث على األمل وال ّتفاإل فً
ﺠ نهج فٌها الكاتب نهجا ا خا ا
ّ
الحق اوالخٌر؛ إذ بدا الكاتب ملتز اما نحو مجتمعه
نحو ُسبل
ال ّتعامل بٌن ال ّناس ،ود ْفعهم َ
ومحٌطه ،وشعر شعورا ا قوٌا ا بما ٌعوزه لٌنهض وٌسمو ،وٌصبح أجمل المجتمعات
وأفضلها.
س كٌؾ بدا الكاتب تجاه مجتمعه ؟

ﺠ بدا الكاتب ملتز اما نحو مجتمعه ومحٌطه ،وشعر شعورا ا قوٌا ا بما ٌعوزه لٌنهض وٌسمو،
وٌصبح أجمل المجتمعات وأفضلها.

:9
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الشرح
الفكرة  :بكاء الخادمة بعدما انتهرتها فتاة البٌت .
س ِمعْ تُها تقول وصوتها ٌختنق بالبكاء" :هذه حٌاة ال تُطاق! نعمل سحابة ال ّنهار وبعض
اللٌل ،وال نُكافؤ ّإال بال ّتؤنٌب واالنتهار ،ال نسمع من أحد كلمة ح ُْلوة ،إ ّنها حٌاة ال تطاق!"
ِّ
انتهر ْتها ،وصبّت علٌها اللّوم؛ أل ّنها
المتكلمة عاملة أمٌّة ،تخاطب فتاة البٌت التً
كانت
َ
أمطر ْتها بمثل هذا الوابل فً
قصّرت فً أداء واجب .وٌظهر أنّ ربّة البٌت كانت قد
َ
الصباح الباكر ،وأنّ ربّ البٌت لم ٌو ِّفر صو َته فً المساء الذي سبق ،فتفجّ َر البركان،
بركان اإلنسا ّنٌة فً أبسط مطالبها ،وتكلّمت الخادمة األم ٌّة بلغة فٌلسوف.
معانً الكلمات :
االنتهار  :المزجْ ر (نهر) .
بال ّتؤنٌب :المبالغة فً التوبٌخ

الوابل  :المطر ال ّشدٌد (وابل ) .
فٌلسوؾ  :حكٌم ( فلسف ) .

ضح داللة العبارات اآلتٌة  :تقول وصوتها ٌختنق بالبكاء .
سو ّ
ﺠ ش ّدة الضٌّق والحزن .
ضح داللة العبارات اآلتٌة :نعمل سحابة ال ّنهار وبعض اللٌّل .
سو ّ
ﺠ العمل طوال الٌوم .

ضح داللة العبارات اآلتٌة :تكلّمت الخادمة األمٌّة بلغة فٌلسوف.
سو ّ

ﺠ تجربتها جعلتها تتكلم كالحكماء رغم أمٌّتها ،داللة على قهرها وضعف احتمالها .
ّ
أمطر ْتها بمثل هذا
وٌظهر أنّ ربّة البٌت كانت قد
س وضح الصور الفن ٌّة فً ما ٌؤتً:
َ
الوابل فً الصّباح الباكر.
ِ
صور كبلم التؤنٌب واالنتهار الذي صبّته ربّة البٌت على العاملة مطرا شدٌ ادا.
ﺠ ّ
س وضح الصور الفن ٌّة فً ما ٌؤتً :فتفجّ ر البركانُ  ،بركانُ اإلنسانٌ ِة .
ﺠ داللة على أنّ الخادمة لم تعد تحتمل هذه المعاملة ،فثارت واضطربت.
س عام لت فتاة البٌت الخادمة معاملة قاسٌة:
صورا من هذه المعاملة.
ت
أ  -ها ِ
ً

ﺠ التؤنٌب واالنتهار واللوم وغٌاب الكلمة الحُلوة .

::
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ب-

ما سبب هذه المعاملة؟

ﺠ تقصٌر الخادمة فً أداء واجب .
ّ
تتوقعه العاملة من أهل البٌت مقابل عملها؟
جـ  -ما الذي كانت
ﺠ كلمة حُلوة .
جذور الكلمات :
ٌختنق

ثبٌجىبء

طذبثخ

ثبٌزّأُٔت رخبطت

أداء

أِط َز ْرهب

رفج َز
ّ

خنق

بكً

سحب

خطب

أدي

مطر

فجر

أنب

الفكرة  :حاجة الناس إلى سماع الكلمة الحلوة التً تفعل فعل السحر وتجعل
اإلنسان ٌإدي عمله بمحبه .
الكلمة الح ُْلوة ،الكلمة اللطٌفة ،ما أحو َج أسما َعنا إلٌها ،بل ما أحو َج قلوبنا! إنّ كلمة
شكر أو ثناء ،كلمة ّ
تلطف أو دعاء ،تُقال فً حٌنها ،تفعل فعل ال ِّسحْ ر ،فتُفرح القلب
الحزٌن ،وتمسح عرق المتعب ،وتحرِّ ك الهمّة والمروءة .إ ّنها مفاتٌح القلوب ،فؤنت حٌن
تقول لمن لك عنده حاجة ،ولو كان دونك مقا اما أو كان أجٌرا ا لك ،من فضلك أو اعمل
معرو افا ،كن واث اقا أ ّنه سٌإ ّدي العمل على خٌر وجه؛ ألنه سٌإ ّدٌه بمحبّة ،ثم متى كافؤ َت ُه
بكلمة ال ّشكر أو ّ
الثناء أو ال ّدعاء ،زد َته تعلّ اقا بك ،وحرصا على إرضابك .
معانً الكلمات :
 :مدح ( ثنً)
ثناء
والمروءة  :كمال الرجولٌّة

اله ّمة  :العزم القوي والجمع همم .
مقا ًما  :الدرجة والمنزلة

س وضح الصور الفن ٌّة فً ما ٌؤتً  :ما أحو َج أسما َعنا إلى الكلمة الحُّ ْلوة ،الكلمة
اللطٌفة ...،إ ّنها مفاتٌح القلوب.
وصور الكبلم الطٌّب مفاتٌح لهذه األبواب .
ّ
صور القلوب أبواباا ،
ﺠ ّ

س ما أثر الم عاملة اللطٌفة فً نفوس اآلخرٌن؟

ك الهمّة
القلب الحزٌن ،وتمس ُح عرق المتعب ،وتحرِّ ُ
ح
ﺠ تفعل فعل السّحر ،فتفر ُ
َ
والمروءة .
جذور الكلمات :
;:
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ال ُح ْلوة

أدىط
َ

رٍطّف

رُمبي

ظ ْذز
اٌ ِّ

رذ ِّزن

أجُ ًزا

وبفأرَهُ

حلو

حوج

لطف

قول

سحر

حرك

أجر

كفؤ

الفكرة  :الكلمة الحلوة ع طاء و ال تكون على حساب األجر المادي .
أن
والكلمة ال ُح ْلوة ال تغنً عن األجر الماديّ  ،وال تكون على حس ابه ،فتحاول ْ
تنتقص منه وتقتصد؛ ألنّ األجر واجب ،كما أنّ الخدمة واجبة ،لكنّ الكلمة الحُلوة عطاء؛
فحٌن ٌدفع ص احب العمل األجر وهو ٌقول :سلمت ٌداك ،ومتى ٌقبض العامل أجره وهو
ٌوجز االثنان فٌتبادالن كل ِمة أشكركٌ ،شعر
ض هللا علٌك ،أو
ٌقول لص احب العملّ :
عو َ
ِ
صرْ فة،
كبلهما أ ّنه فعل أكثر من الواجب ،وأنّ عبلقته باآلخر لم تعد عبلقة منفعة مادٌّة ِ
ْن ،وإذا الخدمة المادٌّة ترتدي طاب اعا إنسان اٌا روحان ّاٌا هو ّ
ْن ّ
الطابع
حبل مح ّل الجٌبٌ ِ
وأنّ القلبٌ ِ
الوحٌد الذي ٌجب أن ٌسود العبلق ات بٌن ال ّناس؛ ألنه ٌضٌع ُّ
الطمؤنٌنة وٌنشر الهناء.
معانً الكلمات :
الصِ ْرؾ  :الخالص لم ٌختلط بغٌره  .عطاء  :ما ٌعطى
ٌوجز ٌ :ختصر
وتقتصد  :ال تسرف
الهناء  :الفرح والسرور .
ٌُشٌع ٌ :نشر
س ما المقصود بقول الكاتب" :وأنّ القلبٌن ّ
ْن".
حبل مح ّل الجٌبٌ ِ
ﺠ العبلقة اإلنسانٌة تطغى على العبلقة المادٌّة .

ْ
اضبط بال ّ
شكل عٌن الفعلٌ ( :قبض )
س

ٌقبض .
ﺠ ِ

جذور الكلمات :
ُّ
الطمؤنٌنة دظبثه
ؤن
طمْ َ

حسب

فزذبوي

رٕزمض

رزرذٌ

اِخز

ِٕفؼخ

ط ْزفخ
ِ

حول

نقص

ردي

أخر

نفع

صرف

ضل
الفكرة  :الكلمة الحلوة من مزاٌا اإلنسان ولكن النفوس الصماء المتنكرة تف ّ
التعامل مع اآللة
<:
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الكلمة الح ُْلوة من مزاٌا اإلنسان ،فاآللة تو ّفر لها الوقود والزٌت فتصدع بؤمرك ،ولٌست
فً حاجة إلى أن تقول لها :من فضلك أو أشكرك ،وهً تإ ّدي العمل بد ّقة وأمانة قد ٌعجز
عنها اإلنسان ،لكنّ ال ّنفوس الصماء ص َم َم اآللة ،ال ّنفوس المتن ّكرة إلنسانٌتها تفضّل التعامل
ُنجز
مع اآللة على التعامل مع اإلنسان ،فتصبح فلسفة ال ّتعامل بٌن ال ّناس على أساس عمل ٌ َ
وأجر ٌُد َفع ال نصٌب للقلب وال للسان فٌه ،وتصبح الحٌاة  -كما قالت العاملة األمٌّة  -شٌ ابا
ال ٌطاق .
معانً الكلمات :
ٌعجز  :ال ٌقوى
تصدع بؤمرك  :تُ َن ِّفذه .
المتن ّكرة  :المتغٌرة عن حالها .
الصماء  :ال تسمع
ْ
اضبط بال ّ
شكل عٌن الفعلٌ ( :عجز )
س
ٌعجز .
ﺠ َ

فوس الصما َء صم َم اآلل ِة هً التً تفضِّل
س وضح الصور الفن ٌّة فً ما ٌؤتً  :لكنّ ال ّن َ
ال ّتعامل مع اآللة .
صور ال ّنفوس الجا ّفة التً تفضّل التعامل مع اآللة ا
آلة ص ّماء ال تشعر .
ﺠ ّ
س ما داللة تكرار عبارة" :حٌاة ال تطاق" فً النصّ فًُ رأٌك؟
ﺠ تؤكٌد أنّ هذه المعاملة لمتعد تحتمل  ،وقد تجاوزة الح ّد .

مادي ،وإ نسان للعاطفة قٌمة كبٌرة فً حٌاته ،وضح ذلك .
فرق الكاتب بٌن إنسان
ّ
س ّ

ﺠ اإلنسان الماديّ ٌتعامل مع اآلخرٌن فً أموره على أساس عمل ٌُنجز وأجر ٌُدفع ال
نصٌب للقلب وال للسان فٌه .
اإلنسان الذي ٌق ّدر قٌمة الكبلم الطٌّب ،فالكلمة الحلوة من مزاٌاه ،وهً طبع فٌه .
جذور الكلمات :
فتصدع

إٌّفىص

اٌّزٕ ّىزح

اٌزؼبًِ

فزظجخ

ٔظُت

صدع

نفس

نكر

عمل

صبح

نصب

المستحب
الفكرة  :الكلمة الحلوة الصادقة تصل إلٌنا مباشره وٌكون لها صداها
ّ
أن تكون صادقة ،ص ادرة عن إخبلص وإٌمان ال ٌشوبها َزٌْف
وٌنبغً للكلمة الح ُْلوة ْ
أو نفاق .نحن ال نعلم ما فً القلوب؛ ألن علمها عند ّ
عبلم الغٌوب ،والكلمة الحلوة إذ تُقال
=:
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أو تُكتب ،تصل إلٌنا مباش رة ،فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا ،وٌكون لها صداها
أن نح ّدد مدى إخبلصها ،وقد نفكر فً ذلك ،وقد ال
المستحبّ  .قد ال ٌتاح لنا فً كل مرّ ة ْ
نحاول ال ّتفكٌر فً ذلك ،وحس انا نفعل.
معانً الكلمات :
ِّ
الباطل الرّ دي ُء من ال ّشًء .صداها  :رجع الصوت ،والمقصود :أثرها
َز ٌْؾ :
نفاق  :إظهار المرء خبلف ما ٌبطن .
ٌشوبها ٌ :خالطها .
ٌتاح ٌ :تهٌؤ .
فتنقر  :تضرب وتعزف
مدى :المسافة والغاٌة .
س وضح داللة العبارة فً ما ٌؤتً  :فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا .
ﺠ األثر اإلٌجابً للكلمة الطٌبة فً النفوس .
جذور الكلمات :
الكلمة

رىىْ

طبدرح

إخالص

إَّبْ

رٕمز

ٔفبق

كلم

كون

صدر

خلص

أمن

نقر

نفق

الفكرة  :تعوٌد اللسان على عبارات الشكر والثناء فالكلمة الطٌبة تصدر عن النفس
عو َ
دت لسانك إرسال هذه
ٌقول المثل" :بمزاولة ال ِحدادة تصبح ح ّدا ادا" ،كذلك إذا ّ
عوض
العبارات" أشكرك ،من فضلك ،اسمح لً ،أسؤلك العفو أو المعذرة ،سلمت ٌداكّ ،
هللا علٌك ،بارك هللا فٌك" ،فبل ب ّد من أن تفعل فً نفسك فعل اإلٌحاء ،فالكلمات الطٌّبة
تصدر عن ال ّنفس ،وتصقلها فً الوقت ذاته .
معانً الكلمات :
بمزاولة  :ممارسة

تصقلها  :تهذبها

س ما المقصود بقول الكاتب  :بمزاولة الحِدادة تصبح حدّادًا".
عود المرء نفسه ممارسة فعل ما فإ ّنه ٌعتاده .
ﺠ إذا ّ

س ما المقصود بقول الكاتب  :إنّ الكلمات الح ُْلوة تصدر عن النفس ،وتصقلها فً الوقت
ذاته".
ﺠ عندما ٌصدر المرء الكبلم الطٌّب فإ ّنه ال ّ
ٌبث السّرور فً متلقٌه فقط وإنما فً نفسه
ضا .
أٌ ا
>:
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"عوض هللا علٌك" و "بار َك هللا ُ فٌك"؟
س ما المعنى الذي تفٌده جمل من مثل:
ّ
ﺠ ال ّدعاء .
جذور الكلمات :
اإلٌحاء

ثّشاوٌخ

اٌ ِذذادح

اٌّؼذرح

اٌطُّجخ

ورظمٍهب

َو َح ًَ

زول

حدد

عذر

طٌب

صقل

الفكرة  :الكلمة الحلوة الزمة بٌن الناس وكلمات التعاطؾ تش ّد رباط األلفة .
ولَبِن كانت الكلمة الح ُْلوة ال زمة بٌن الرّ بٌس والمرإوس ،والخادم والمخدوم ،فهً لٌست
أق ّل لزو اما بٌن األنداد :بٌن ّ
الزوج وزوجته ،واألب وابنه ،والصدٌق وصدٌقه ،وال ٌحس َبنَّ
أحد أنّ رفع الكلفة ٌنفً كلمة المحبّة ،بل العكس هو الصحٌح ،فعبارات ال ّتعاطف تش ّد رباط
األلفة وترُصُّ بُنٌان الصداقات .وإذا كان المرء ٌُسرّ بسماع كلمات ّ
الثناء من الغرباء ،فهو
أفواه المُقرَّ بٌن إلٌه أولبك الذٌن ٌعٌشون معه أكثر ساعات حٌاته،
أكثر سرورا ا بسماعها من ّ
زوجه ا
أوال
والذٌن ٌإمن بهم وٌطمبنّ إلى أقوالهم ،ولع ّل أسعد ال ّناس َم ْن ٌفوز بإعجاب
ِ
وٌسمعها داب اما تثنً علٌه.
معانً الكلمات :
األنداد  :مفردها ال ِّند ،وهو الم ِّْثل والنظٌر .األلفة  :االجتماع واالنسجام
بُنٌان  :ما بنً
ص  :تضم بعضها البعض
وت ُر ُّ
ْ
اضبط بال ّ
شكل فاء الفعلٌ( :شدّ).
س
ﺠ ٌشُ ّد .

س استخدم الكاتب كلمة (زوج) للدّاللة على المرأة ،عد إلى أحد معاجم اللّؽة العرب ٌّة،
ّ
وتحقق من استعمالها بهذه الضورة.
ج المرأة :بعلهاَ .
ج الرجل :امرأته ،فٌقال
وزو ُ
ﺠ زوج ٌستوي فٌها المذ ّكر والمإنثَ ،ز ْو ُ
لبلثنٌن :هما زوجان .
ضح الصور الفن ٌّة فً ما ٌؤتً :عبارات ال ّتعاطف ترُصّ بُنٌان الصداقات .
سو ّ
تقوٌه عبارات التعاطف .
صور الصّداقات بنا اء ّ
ﺠ ّ
جذور الكلمات :
?:

األستبذ  :فراس عبببىة  -اربد 7>?>:78??8 -

األلفة

السِخ

تش ّد

سوجزه

اٌزّؼبطف

إػجبة

ر ُزص

ف
ألِ َ

لزم

ش ّد

زوج

عطف

عجب

ص
ص َ
رصّ ر َ

المعجم والدّاللة
ؽوي :
 -1أضؾ إلى معجمك اللّ ّ
 :المطر ال ّشدٌد .
 الوابلٌ :خالطها .
 ٌشوبها تصدع بؤمرك  :تُ َن ِّفذه . :الخالص لم ٌختلط بغٌره .
 الصرْ فإلى أحد معاجم اللّؽة العرب ٌّة ،واس تخرج معانً المفردات اآلتٌة :
 -2عد ِّ
األنداد

مفردها ال ِّند ،وهو الم ِّْثل والنظٌر.

االنتهار
َّ
الز ٌْؾ

المزجْ ر.
ِّ
الباطل الرّ دي ُء من ال ّشًء.

ؽوي لكل ّ من :
 -3ما الجذ ُر اللّ ُّ
ُّ
الطمؤنٌنة
ص
ت ُر ُّ
األلفة

ؤن
طمْ َ
ص
ص َ
رصّ  /ر َ
ف
ألِ َ

اإلٌحاء

َو َح ًَ

فر ْق فً المعنى بٌن الكلمتٌن اللتٌن تحتهما ّ
خط فً ما ٌؤتً:
ّ -4
 "الكلمة الح ُْلوة لها صداها ال ُمستحبّ ".صداها

رجع الصوت ،والمقصود :أثرها

 قال علً الجارم:ض ٌَ ْنبُو ُع ُه ادى
َو َجرى فً َاألَرْ ِ
صداها
@:

َبعْ َد أَ ْن َحرّ َقها َحرُّ صداها

العطش الشديد
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ْ
َ
واضبط بال ّ
ٌعجز)  ،وفاء الفعلٌ( :ش ّد).
شكل عٌن الفعلٌنٌ ( :قبض،
٘  -عد إلى المعجم
ٌعجز ) ُ ٌ( ،
ش ّد).
ٌقبض َ ،
ﺠ( ِ
 -6اس تخدم الكاتب كلمة (زوج) للدّاللة على المرأة ،عد إلى أحد معاجم اللّؽة العرب ٌّة،
ّ
وتحقق من اس تعمالها بهذه الضورة.
ج المرأة :بعلهاَ .
ج الرجل :امرأته ،فٌقال
وزو ُ
ﺠ زوج ٌستوي فٌها المذ ّكر والمإنثَ ،ز ْو ُ
لبلثنٌن :هما زوجان .

والتحلٌل
الفهم
ّ
 -1عاملت فتاة البٌت الخادمة معاملة قاسٌة:
ورا من هذه المعاملة.
أ  -ها ِ
تص ً
ﺠ التؤنٌب واالنتهار واللوم وغٌاب الكلمة الحُلوة.
ة  -ما س بب هذه المعاملة؟
ﺠ تقصٌر الخادمة فً أداء واجب .
جـ  -هل تظنّ أ ّنها تس ّ
تحق هذه المعاملة؟ ب ٌّن رأٌك.
ﺠ ال أظ ّنها تستحق هذه المعاملة بدل تقصٌره إذ ٌمكن ألهل البٌت توجٌهها باللفظ
الطٌّب .
ضا للطالب .
ﺠ وٌترك أٌ ا
د  -ما الذي كانت ّ
تتوقعه العاملة من أهل البٌت مقابل عملها؟
ﺠ كلمة حُلوة .
ً
الثناء سبٌل ً لإلخالص فً العملَ ،
 -2جعل الكاتب ّ
طرٌقا لإلحباط:
والق ْسوة
ص.
أ  -اذكر بعض صور ال ّثناء وال ّتعزٌز كما وردت فً الن ّ
ﺠ "حٌن ٌدفع صاحب العمل األجر وهو ٌقول :سلمت ٌداك ،ومتى ٌقبض العامل
ٌوجز االثنان فٌتبادالن كلمة
أجره وهو ٌقول لصاحب العملّ :
عو َ
ض هللا علٌك ،أو ِ
أشكرك" .
ﺠ " فؤنـت حـٌن تقـول لمـن لـك عنـده حاجـة ،ولـو كـان دونـك مقاماـا أو كـان أجٌـرا ا
لـك ،مـن فضلك أو اعمل معرو اف ا ،كن واث اقـا أ ّنـه سـٌإ ّدي العمـل علـى خٌـر
;7
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وجـهن ألنـ ّه سـٌإ ّدٌه بمحبّـة ،ثـم متى كافؤت ُه بكلمة ال ّشكر أو الثناء أو ال ّدعاء ،زدته
صا على إرضابك" .
تعل اقا بك ،وحر ا
عـوض
ﺠ " أشكرك ،من فضلك ،اسمح لً ،أسؤلك العفو أو المعذرة ،سلمت ٌداكّ ،
هللا علٌك ،بارك هللا فٌك. ".
ً
ً
مخالفا.
موافقا أو
ة  -ب ٌّن رأٌك فً ما ذهب إلٌه الكاتب
ﺠ أوافق الكاتب فً أنّ كلمات التعزٌز تقود اآلخر إلى اإلخبلص فً العمل ومحبّته .

ضا للطالب .
ﺠ وٌترك أٌ ا
ص ًّ
حقا من حقوق الع ّمال .
 -3استنتج من ال ّن ّ
ّ
الحق فً الراحة ،تحدٌد ساعات العمل ومناسبتها لؤلجر .
ﺠ حماٌة كرامة الع ّمال،
ٗ  -ما أثر المعاملة اللطٌفة فً نفوس اآلخرٌن؟

ك الهمّة
القلب الحزٌن ،وتمس ُح عرق المتعب ،وتحرِّ ُ
ح
ﺠ تفعل فعل السّحر ،فتفر ُ
َ
والمروءة.

 -5كٌؾ ٌحرص ص احب العمل على توطٌد عالقته بالع ّمال ،وتحفٌزهم على العمل؟
ﺠ بالحفاظ على كرامتهم وتج ّنب إهانتهم ومعاملتهم بالكبلم الطٌّب وال ّشكر .
 - ٙأش ار الكاتب إلى أنّ دفع ص احب العمل األجر للعامل واجب ،والكلمة ال ُح ْلوة عطاء:
أ  -هل تإ ٌّد الكاتب فً ذلك؟ ولماذا؟

ﺠ أوافق الكاتب فً أنّ دفع األجر للعامل هو واجب على صاحب العمل .وأخالف
ضا واجبة على
الكاتب فً أنّ الكلمة الحلوة عطاء ولٌست واجباا  ،فؤرى أ ّنها أٌ ا
صاحب العمل كدفع األجر .
ضا للطالب .
ﺠ وٌترك أٌ ا

ة  -ما الذي ٌضفٌه هذا العطاء على العالقة بٌنهما؟
ﺠ أنّ العبلقة بٌنهما لم تعد عبلقة مادٌة صرفة ،وأنّ قلبٌْهما ّ
حبل محل جٌبٌْهما ،بطابع
إنسانًّ روحانً .
انً .
جـ  -ب ٌّن أثره فً المجتمع اإلنس ّ
ﺠ عبارات التعاطف تش ّد رباط األلفة  ،وترصّ بنٌان الصّداقات ،وتنشر ُّ
الطمؤنٌنة
والهناء فً المجتمع اإلنسانًّ .
;8
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مادي ،وإنس ان للعاطفة قٌمة كبٌرة فً حٌاته ،وضح ذلك .
فرق الكاتب بٌن إنسان
ّ
ّ -7

ﺠ اإلنسان الماديّ ٌتعامل مع اآلخرٌن فً أموره على أساس عمل ٌُنجز وأجر ٌُدفع ال
نصٌب للقلب وال للسان فٌه .
اإلنسان الذي ٌق ّدر قٌمة الكبلم الطٌّب ،فالكلمة الحلوة من مزاٌاه ،وهً طبع فٌه.
 - 8ال ٌقتصر ال ّتعامل بالكالم ّ
المجتمع ،ب ٌّن
الط ٌّب على جماعة محدّدة دون ؼٌرها فً
ّ
رأٌك.
ﺠ بمعنى أنّ التعامل بالكلمة الطٌبة واستخدامها ،أو تل ّقٌها لٌس حكرا على أحد ،إذ ٌشمل
ك ّل فبات المجتمع ،بٌن أفراد العابلة أو أفراد العمل أو الخادم والمسإول أو صاحب
العمل وغٌرهم .
ضا للطالب.
ﺠ وٌترك أٌ ا
فطري؟ و ّضح
ب أم
 -9معاملة اآلخرٌن بلباقة سلوك اجتماعً
ّ
إٌجابً ،أهو مكتس ٌ
ّ
إجابتك.
ﺠ معاملة اآلخرٌن بلباقة عند بعض ال ّناس سجٌّة وطبع فٌهم ،فبل ٌبذلون فً هذه المعاملة
عود لسانه ونفسه على المعاملة الطٌبة -كما قال
عناء ومشقة .ولكن اإلنسان متى ما ّ
الكاتب " :بمزاولة الحدادة تصبح حدادا"  -ستصبح عندبذ طبعا مكتسبا فٌه ،وٌعتادها.
ضا للطالب.
ﺠ وٌترك أٌ ا
 - 11ما المقصود بقول الكاتب:
أ " -وأنّ القلبٌن ّ
حال محل ّ الجٌب ٌْ ِن".

ﺠ العبلقة اإلنسانٌة تطغى على العبلقة المادٌّة .

ة  " -بمزاولة الحِدادة تصبح حدّادًا".
عود المرء نفسه ممارسة فعل ما فإ ّنه ٌعتاده .
ﺠ إذا ّ
جـ " -إنّ الكلمات ال ُح ْلوة تصدر عن النفس ،وتصقلها فً الوقت ذاته".
السرور في متمقيه فقط وانما في
فإنه ال ّ
الطيب ّ
ﺠ عندما يصدر المرء الكالم ّ
يبث ّ
أيضا.
نفسه ً

ص ،من وجهة نظرك.
أي مدى استطاع الكاتب ال ّتؤثٌر فً متلقً الن ّ
ٔٔ -وضح إلى ّ
ﺠ استطاع الكاتب التؤثٌر فً متلقً النص إلى ح ّد كبٌر بسوقه أمثلة من الواقع المعٌش،
وسرده قصة وقعت على مسامعه بنى علٌها النص ،وافتتح بها مقالته تشوٌ اقا للقارئ
وتؤثٌرا فٌه.
;9
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ٌٕٔ -ش ٌّع على ألسنة بعض ال ّناس أنّ فال ًنا ٌس تخدم الكلمات الرقٌقة تملّ ًقا أو ِرٌاء
ص.
لتحقٌق مآرب ومنافع خاصة ،ب ٌّن رأٌك فً هذا الكالم فً ضوء َف ْهمك الن ّ

ﺠ ٌترك لتقدٌر المعلم والطالب.
ٖٔ  -أعطِ ثالثة أ ّمثلة للكالم ّ
الطٌب من واقع حٌاتنا.

سعد ُ
كْ ،
ك
ك هللا خٌرا ،و ّفق َ
ك ،جزا َ
ت برإٌت َ
ك ،طابت أٌا ُم َ
ك هللا ُ فٌ َ
ك ،بار َ
ﺠ أس َع َد هللا ُ أٌام َ
هللا ُ .
ّ
توق ْع مص ٌر مجتمع تطؽى فٌه العالقات المادٌة على القٌم اإلنسان ٌّة.
- 14
ﺠ ستطغى فٌه المصالح المادٌّة على الرّ وابط اإلنسانٌّة ،وستضعف فٌه االهتمامات
المعنوٌّة واألخبلقٌة لٌغدو مجتم اعا جا افا فً عبلقاته ،وٌشعر أف ارده بالغربة
والضٌاع ،والصر اع بٌن قٌمهم األخبلقٌة ومصالحهم المادٌّة.
٘ٔ -ألسلوب اإلنس ان فً تعامله مع اآلخرٌن أثر فً كس ب قلوبهم أو كسرها ،و ّضح
ذلك فً رأٌك.

ﺠ الكلمة الطٌّبة هً مفتاح لقلوب اآلخرٌن ،وهً عنوان المتكلم ودلٌله ،فعلى المرء أن
ٌنتقً ألفاظه فً خطابه مع اآلخرٌن ،وٌتج ّنب كسر خواطرهم ،فبل ٌستهٌن أحد
رام .
بالكلمة مهما كانت ،فرب رمٌ ٍة من غٌر ٍ

الجمالً
الت ّذ ّوق
ّ
 -1و ّضح الصور الفن ٌّة فً ما ٌؤتً:
أّ -
ص باح الباكر.
أمطر ْتها بمثل هذا
وٌظهر أنّ ر ّبة البٌت كانت قد
الوابل فً ال ّ
َ
ِ
صور كبلم التؤنٌب واالنتهار الذي صبّته ربّة البٌت على العاملة مطرا شدٌ ادا.
ﺠ ّ
ص بُنٌان الصداقات .
ب  -عبارات ال ّتعاطؾ ت ُر ّ

تقوٌه عبارات التعاطف.
صور الصّداقات بنا اء ّ
ﺠ ّ
الح ْلوة ،الكلمة اللطٌفة ...،إ ّنها مفاتٌح القلوب.
جـ  -ما أحو َج أسما َعنا إلى الكلمة ُّ
وصور الكبلم الطٌّب مفاتٌح لهذه األبواب.
ّ
صور القلوب أبواباا،
ﺠ ّ
ضل ال ّتعامل مع اآللة.
د  -لكنّ ال ّن
فوس الصما َء صم َم اآلل ِة هً التً تف ِّ
َ
صور ال ّنفوس الجا ّفة التً تفضّل التعامل مع اآللة ا
آلة ص ّم اء ال تشعر.
ﺠ ّ

ٕ  -و ّضح داللة كل ّ عبار ّة من العبارات اآلتٌة:
أ  -تقول وصوتها ٌختنق بالبكاء.
ﺠ ش ّدة الضٌّق والحزن .
;:
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ب  -تكلّمت الخادمة األم ٌّة بلؽة فٌلسوؾ.

ﺠ تجربتها جعلت تتكلم كالحكماء رغم أمٌّتها ،داللة على قهرها وضعف احتمالها.
جـ  -نعمل سحابة ال ّنهار وبعض اللٌّل.
ﺠ العمل طوال الٌوم .

فتفجر البركانُ  ،بركانُ اإلنسانٌ ِة.
د-
ّ
ﺠ داللة على أنّ الخادمة لم تعد تحتمل هذه المعاملة ،فثارت واضطربت.
هـ  -فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا.
ﺠ األثر اإلٌجابً للكلمة الطٌبة فً النفوس.
عوض هللا علٌك" و "بار َك هللا ُ فٌك"؟
ٖ  -ما المعنى الذي تفٌده جمل من مثلّ " :
ﺠ ال ّدعاء.

ص فًُ رأٌك؟
 -4ما دال لة تكرار عبارة" :حٌاة ال تطاق" فً الن ّ
ﺠ تؤكٌد أنّ هذه المعاملة لم تعد تحتمل  ،وقد تجاوزة الح ّد .

قضاٌا لؽو ٌّة

التعجب
أسلوب
ّ
التعجب ق سمبن:
 -1قٌاس ًّ ،وله صٌؽتان  ،هما:
أ  ( -ما أف َعل َ ) نحو :ما أجم َل االبتسام َة المرسوم َة على محٌّاك!
ض ٌعدلُ بٌن الناس!
أعظ ْم بقا ٍ
ب  ( -أف ِع ْل بـ ) نحوِ :
ماعً ٌ :فهم من سٌاق الجملة ،نحو :هللاَ هللاَ على هذا اإلنجاز! ما شاء هللا ما شاء هللا!
 -2س
ّ
هلل درُّ اللّغة العربٌّة لغة القرآن الكرٌم!
ٌعرب تركٌب التعجّ ب القٌاسًّ (ما أفعل!) على النحو اآلتً:
ما أجمل المنظر!
ما :التعجبٌّة ،اسم مبنًّ على ال ّسكون فً محل رفع مبتدأ.
;;
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ض جامد مبنًّ على الفتح إلنش اء التعجّ ب ،وفاعله ضمٌر مستتر وجوباا
أجمل َ :فعل ما ٍ
تقدٌره هو ٌعود على ( ما )  ،والمنظر :مفعول به منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة
المنظر) فً محل رفع خبر المبتدأ .
على آخره ،والجملة الفعلٌّة ( أجم َل
َ

تدرٌبات
عجب فً اآلٌتٌن الكرٌمتٌن اآلتٌتٌن:
 -1ب ٌّن الص ٌؽة التً جاء علٌها أسلوب ال ّت ّ
أ  -قاّل تعالى { :قُمْ انهَّوُ أَعْهَىُ ثًَِب نَجِثٌُا نَوُ غَيْتُ انسًٌَََّادِ ًَاألَسْضِ أَثْصِشْ ثِوِ ًَأَسًِْعْ } .
اإل ْن َسانُ َما أَ ْك َف َرهُ } .
ب  -قال تعالى { :قُ ِت َل ِ
ْصرْ ِب ِه  :أفعِّل بـ /تعجّ ب قٌاسً
أ
أَب ِ
ب َما أَ ْك َف َرهُ  :ما أفع َل /تعجّ ب قٌاسً.
ّ
ووظفها فً جمل من إنشابك:
تعجب قٌاس ًٌّا من األفعال اآلتٌة،
لوب ّ
 -2صػ أس َ
ِّ
ؤٌام ال ّشباب نضار اة !
َع ُظ َم
ما أعظ َم ال ُحر ٌّ َة !  /أعْ ظ ْم ب ِ
ا
تلمٌذا! /ما أح َس َن صفا َء الماء!
أحس ْن بالمجته ِد
َحسنَ
ِ
َج ُمل َ
َك ُر َم

ِّ
بالطبٌعة ما اء وخضر اة !
أجْ ِم ْل

ِّ
الحق !/
انتصار
ما أجم َل
َ
ما أكر َم علٌّا!
ك ضٌ افا!/
أكر ْم بؤخٌ َ
ِ

أنضر خضر َة ّ
رع !
 -3أعرب ما ٌؤتً :ما
َ
الز ِ
ما :التعجبٌّة ،اسم مبنًّ على السكون فً محل رفع مبتدأ.
ض َر  :فعل ما ض جامد مبنًّ على الفتح إلنشاء التعجّ ب ،والفاعل ضمٌر مستتر وجوباا
أن َ
تقدٌره هو ٌعود على (ما ).
خضرة  :مفعول به منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف،
ّ
رع :مضا ف إلٌه مجرور وعبلمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
الز ِّ
والجملة الفعل ٌّة فً محل رفع خبر المبتدأ.
تعجب قٌاس ًٌّا ،وأعربه.
لوب ّ
ُ -4عد إلى الفقرة الثانٌة ،واستخرج منها أس َ
ﺠ ما أحو َج أسما َع َنا إلٌها /ما أحوج قلو َب َنا/

ﺠ ما :التعجبٌّة ،اسم مبنًّ على السكون فً محل رفع مبتدأ.
أحو َج :فعل ما ض جامد مبنًّ على الفتح إلنشاء التعجّ ب ،والفاعل ضمٌر مستتر
وجوباا تقدٌره هو ٌعود على ما.
<;
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أسما َعنا :مفعول به منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف،
والناء :ضمٌر م ّتصل مبنً فً محل جر باإلضافة.
والجملة الفعلٌّة (أحوج أسماعنا ) فً محل رفع خبر المبتدأ.

المٌمً
المصدر
ّ

المصدر المٌمًّ مصدر ٌبدأ بمٌم زابدة لغٌر المفاعلة  ،وٌ ُد ّل على ما ٌد ّل علٌه المصدر
،نحوَ :م ْطلبَ ،مسْ عىَ ،م ْنفعةَ ،مؤْخذَ ،مسرّ ةَ ،م ْكسب.

تدرٌبات
الزمان والمكان فً ما تح َته ّ
المٌمً من اسم المفعول من اسمً ّ
خط فً
 -1م ٌِّز المصدر
ّ
اآلٌات الكرٌمة اآلتٌة:

و  -قال تعالى { :إِ ََّ ًَب انصَّذَقَبدُ نِ هْفُقَشَاءِ ًَ انًَْ سَبكِنيِ ًَ انْعَبيِ هِنيَ عَ هَيْيَب ًَ انًُْؤَنَّفَخِ قُ هٌُ ثُ يُىْ ًَ فِي ان شِّ قَب ةِ
ًَا نْ غَب سِ يِنيَ }
ز  -قال تعالى ًَ { :أَ يَّب يَ ٍْ خَبفَ يَقَبوَ سَ ثِّوِ ً َيََ اننَّفْسَ عَ ٍْ ا نْيٌٍََ ( )04فَ ئِ ٌَّ انْجَنَّخَ ىِيَ ا نْ ًَ أْ ًٍَ }

.

أ  .محٌاي /مماتً  :مصدر مٌمً هـ .مآب  :مصدر مٌمًُ / .مف َّتحة  :اسم مفعول
و .ا ْل ُم َإلَّ َف ِة  :اسم مفعول
ب .متابا  :مصدر مٌمً
ز .ال َمؤْوى  :اسم مكان
ج .مفازا  :مصدر مٌمً
دَ .موعِد  :اسم زمان
صرٌح فً ما تح َته ّ
خط فً الجمل اآلتٌة:
درا مٌم ًٌّا مكان المصدر ال ّ
 -2ضع مص ً
( مسعاك )
أ  -و ّفقك هللا فً نجاح سعٌك.
=;
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( موعظة )

ب  -اقرأ القرآن لٌكون لك منه عظة.
جـ  -فً الصدق نجاة.
د ْ -
أغ ِن ن ّفضك عن سإال ال ّناس بالعمل.

( منجاة

)

( مسؤلة )

 -3عُد إلى نصّ القراءة ،واستخرج منه ثبلثة مص ادر مٌمٌّة .
محبّة
معذرة
مطالبها ( مطلب ) منفعة

مقام

الكتابة

ّ
جتماعٌة
المقالة اال
ص ا وفكرة عامة ،أو مسؤلة
درست ساب اقا أنّ المقالة فنّ أدبًّ نثري توضح رأٌا ا خا ا
علمٌّة أو اقتص ادٌّة أو اجتماعٌّة ٌشرحها الكاتب وٌإٌّد ّها بالبراهٌن .والمقالة االجتماعٌّة
ٌتناول فٌها الكاتب حقابق وأفكارا ا م ّتصلة بظواهر اجتماعٌّة ،وتعتمد على اللغة البسٌطة،
وتنؤى عن ال َّتعقٌد ،وت ّتسم غالباا باإلٌجاز؛ قصٌرة أو متوسطة الطول ،وبسهولة األلفاظ،
وقربها من الحٌاة الواقعٌّة ،ووضوح معانٌها وترابطها.
اقرأ المقالة اآلتٌة ،ثم أجب عن األسبلة التً تلٌها:
فق ما ال ٌدر ُك ُه بال ُع ْنؾ
ٌدر ُك المرء ِّ
بالر ِ
قال ال ّشاعر:
َم ْن ٌس َت ِع ْن بالرِّ ْف ِق فً أمْ ِر ِه

الح ٌَّ َة ِم ْن َو ْك ِرها
ٌَسْ َت
خرج َ
ِ

ك" هً القاعدة األخبلقٌّة التً تستطٌع أ ن تجعلنا محبوبٌن ممّن
"اطلبْ ما ترٌ ُد بابتسام ِت َ
حولنا ،وتستمٌلهم إلٌنا ،ونجتذب بها محبّة ال ّناس وإخبلصهم جمٌ اعا ،فلٌس فً ال ّدنٌا شًء
كالرّ فق ٌفعل فً النفوس فعل ال ِسحْ ر ،وقد ٌستعصً أمر من األمور على اإلنسان فبل ٌصل
إلى حلّه ّإال عن طرٌق الرّ فق ،فمن ا ّتخذه وسٌلة له تم ّكن من تذلٌل أش ّد المصاعب ،وفاز
بما ٌطلب ولو ّ
عز الطلب.
ا
رجبل ٌحترمه ال ّناس وٌجلّونه ،وقد ال نجد نحن  -فً نظرنا -
وربّما ص ا َد ْفنا فً حٌاتنا
ما ٌبرِّ ر ذلك من علم أو مال ،أو منطق ،أو جاه أو غٌر ذلك ،وحٌن نمضً فً استكشاف
>;

األستبذ  :فراس عبببىة  -اربد 7>?>:78??8 -

تعنو أمامه
تولً على العقولْ ،
ال ّسبب نجده الرّ فق؛ فالرّ جل الرّ فٌق ٌستطٌع ْ
وأن َ
أن ٌس َ
النفوس وتغدو طوع إرادته.
وحٌث ٌعتمد اإلنس ان على الرّ فق فً معالجة شإونه ٌستطٌع أن ٌقنع أصلب العقول
بوجهة نظره ،فبعض المحامٌن ٌعمدون فً مرافعاتهم إلى أن ٌكون دفاعهم قانونً
المنطق ،ولكن بؤسلوب رقٌق لٌّن ،ال عنف فٌه وال إٌماء بال ّتطاول ،وال تجاوز للحدود،
أن ٌثبت بمنتهى ال ّسهولة
صواب ،فاإلنسان اللَّ ِبق ال ٌعجز ْ
وإذا بالمحكمة ترى فً رأٌهم ال ّ
ّ
الحق بجانبه.
أنّ
سهل ،بتص ّرؾ ).
( علً رضا ،اإلنشاء ال ّ

 -1ما نوع المقالة ال ّسابقة؟
 -2ما الفكرة العامة التً تناولتها المقالة؟
 -3استخرج خصابصها َو ْف َق ما تعلّمته فً المقالة االجتماعٌّة.
اكتب مقالة بما ال ٌق ّل عن مبة وخمسٌن كلمة فً واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن،
مراع اٌا ما تعلّمته ساب اقا:
 -1الكلمة الطٌّبة أساس دوام العبلقات.
َّ -2
الزٌْف وال ّنفاق عبْ ٌء على المجتمعات اإلنسانٌّة.

الذاتً
التقوٌم
ّ
بعد كتابتً المقالة أتؤ ّكد من أ ّننً:
 -1ر ّتبت األفكار وعرضتها فً فقرات متسلسلة ومترابطة.
 -2ن ّقحت مقالتً وحرّ رتها من األخطاء اللغوٌة.
 -3كتبت مقالة اجتماعٌّة مراعٌاا شروطها.

?;
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استمع إلى النصّ الذي ٌقرإه علٌك معلِّمك من كتٌّب نصوص االستماع ،ثم أجب عن
األسبلة اآلتٌة:
ٔ  -بٌّن دور ال ّشرٌف الحسٌن بن علً  -طٌّب هللا ثراه  -فً إعمار القدس.
ٕ  -لماذا طالب أهالً القدس واألعٌان بدفن ال ّشرٌف الحسٌن بن علً  -طٌّب هللا ثراه–
فً الحرم ال ّشرٌف؟
 -3إال َم دعا المغفور له جبللة الملك عبدهللا األول بعد حرب عام ٔ0ٗ1م؟
 -4عبل َم اشتمل اإلعمار الهاشمً الثانً فً عهد المغفور له جبللة الملك الحسٌن بن
طبلل؟
 -5اذكر ال ّتوجٌهات التً أصدرها جبللة المغفور له الملك الحسٌن بن طبلل ،إثر
حرٌق المسجد األقصى على أٌدي الصهاٌنة.
 -6وضح بعض إنجازات اإلعمار الهّاشمًّ فً عهد جبللة الملك عبد هللا الثانً ابن
الحسٌن حفظه هللا ورعاه.
 -7صف حال األماكن المق ّدسة من غٌر إٌبلبها الرّ عاٌة واالهتمام ،من وجهة نظرك.
 -8ما واجبنا تجاه مق ّدساتنا لتبقى صامدة أمام عثرات ّ
الزمن؟

التحدّ ث
 -1تح ّدث إلى زمبلبك عن المعالم ال ّدٌنٌة التً تعرفها فً مدٌنة القدس.
 -2حاور زمبلءك فً ال َّتضحٌات والبطوالت التً ق ّدمها الجٌش العربًّ على أرض القدس.

@;
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ب
ك القِبا ُ
ٌا
دس ناد ْت َ
َ
حبٌب القُ ِ
إ َّنـهـا قُــــرَّ ةُ
ك وفً
َعـٌْـ َنـٌْـ َ
على

واألحـبّـا ُء

ال َع ْه ِد
على

ك
َرسْ ُم َ

الغالً

َوهُــمُ

َاألهْ ـــلُ
ك َبــحْ ــ ٌر
َخ ْل َف َ
َفٌا

و ٌَ ِسرْ

الذي
أهداب ِه ْم
ِ
فار َسهُ ْم
ِ
هاب ٌج

َف َق ْ
ــد

ب
والمحارٌــ ُ

الو ْش ُم
َ

طــا َل
ولل َكفِّ

ب
الغٌا ُ

ك
َزنــ ْـ ِد َ
ب
َق َطعوهُ والهــوى  -بعْ ُد – شبا ُ
ٌ
ك سٌ ٌ
ب
ْــف وكتــا ُ
راٌــة واسْ مُــ َ
َ
ب
ك الرِّ كا ُ
ُطاوعْ ــ َ
ــر ِج ال ُمه َْر ٌ ِ
أسْ ِ
ٌَ ْف َتدي األقصــى وأموا ٌ
ب
ِغضا ُ
ج
ب
ال ِخضا ُ

ت ِم ْن أنفا ِس ِه ْم
ك ْم على ال ّساحا ِ

وردةٌ

ب العُلى َك ْم ِم ْن ٌ ٍد
وعلى با ِ

حُــرَّ ٍة َد َّق ْ
ب
ــت وكــ ْم شــعَّ ِ شهــا ُ
ب
وب ِه ْم َت ْزهــو الرَّ وابــً وال ِّشعا ُ
ِ
ب
وعلٌهــا ِم ْن َسنــا المجــ ِد إها ُ

وهــمُ

األبطالُ واألقصى لهم
ال ُسمْ ُر

والجباهُ

أعراسُ

فِ ادى

ت َد اما
كن با ُ
إن ٌَ ْ
ْ
ب البُطوال ِ

فالجبــاهُ

س ِم ْن
ٌا
َ
س ما للقُ ْد ِ
حبٌب القُ ْد ِ
المبلٌٌنُ التً ِمــ ْل ُء المدى

ُم ْنقِــ ٍذ

القدس فً محنتِها
َ

غٌر
َ

أنَّ

ول َك ْم

ناد ٌْ َ
ت

لكن ال ص ادى
ْ
ٌا

ب ٌَ َر َقها

القدس
حبٌب
ٌا
َ
ِ
وغــ ادا َشـــمْ لُ ال ِحـمى مُجْ ت ِمـ ٌع

ْ
فاحــت

وك ْم

ال ُّسمْ ــ ُر
ك
ّإال َ

جــا َد

للج َّنــ ِة
ح
فال ّســا ُ

ب
َسحا ُ

ب
بــا ُ
ب
ٌَبــا ُ

ب
ما لها فــً َن َظ ِر الغــازي ِحسا ُ
وحدَهــا صابــرةٌ واألهــلُ غابوا
ول َكــ ْم أسمعْ َ
ت
ســوف َت ْلقانــا
وغــ ادا

للمسجــ ِد

لكــن
ْ
ْ
ونلقاهــا

ال

األقصــى

ب
جوا ُ
ب
الرِّ حا ُ
ب
مـ آ ُ

)حٌدر محمود ).

<7
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التعرٌؾ بال ّ
شاعر
أردنً معاصر ،ولد فً َح ٌْفا عام 1991م .
حٌدر محمود شاعر
ّ

س اذكر المناصب التً تقلدها الشاعر حٌدر محمود .
ﺠ عمل فً اإلعبلم ،ث ّم عمل مدٌرا ا لدابرة الثقافة والفنون ،ثم ُعٌّن سفٌرا ا للمملكة فً
تونس ،ث ّم وزٌرا ا للثقافة .
س بماذا عرؾ الشاعر حٌدر محمود ؟

ﺠ عُرف بقص ابده الوطنٌّة ،وبح ّسه العذب وأسلوبه الرّ شٌق .و
س اذكر دواوٌن الشاعر حٌدر محمود ( أعماله ) .
ﺠ من دواوٌنه (:شجر ال ّدفلى على ال ّنهر ٌغنً) و(من أقوال ال ّشاهد األخٌر) و(عباءات
الفرح األخضر) ومنه أخذت هذه القصٌدة.
ْ
أخذت منه هذه القصٌدة .
س اذكر اسم الدٌوان الذي

ﺠ عباءات الفرح األخضر

النص
جو
ّ
ّ
س ما المناسبة التً ألقى بها الشاعر هذه القصٌدة ؟
ﺠ ألقى ال ّش اعر هذه القصٌدة بٌن ٌدي جبللة المغفور له الملك الحسٌن بن طبلل  -طٌّب هللا
ثراه  -فً احتفال للقوات المسلّحة األردنٌّة  -الجٌش العربًّ بمناسبة ذكرى اإلسراء
والمعراج عام ٓٔ08م .
س ماذا عرض الشاعر فً قصٌدته ؟

ﺠ وعرض فٌها مكانة القدس فً وجدان الهاشمٌٌن الذٌن أولوا القدس والمقدسات ال ّدٌنٌّة
عناٌة واهتما اما كبٌرٌن.
س ما المشاعر التً ظهرت فً هذه القصٌدة ؟

ﺠ مشاعر الفخر واال عتزاز بالعبلقة التً تربط الهاشمٌٌن بالقدس.
س لماذا احتفى ال ّ
شاعر بتصوٌر القدس ؟
ﺠ بما ّ
تمثله من رمز دٌنًّ عمٌق ،فهً بوابة المحبّة وال ّسبلم ،ضحّ ى ال ّشهداء من أجلها،
وق ّدم الجٌش العربًّ تضحٌاته على أسوارها.
<8
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ب
ب َف َقــدْ طــال َ الؽٌا ُ
والمحارٌــ ُ

ب
البٌت األول ٌ :ا
دس ناد ْت َك القِبا ُ
َ
حبٌب القُ ِ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
ب  :مفردها محراب وهو مقام
القباب :مفردها قبة  ،بناء مستدٌر
المحارٌــ ُ
األمام(حرب)
مقوس أجوف(قبب)
دس :المقصود الملك حسٌن بن طبلل
َ
حبٌب القُ ِ
الشرح ٌ :خاطـب ال ّشـاعر جبللـة المغفـور لـه الملـك الحسـٌن بـن طـبلل ،وٌقول لهٌ :ا
حبٌب القدس ،فقد نادتك القدس بمحارٌبها وقبابها ،مستغٌثة بك.
ب.
ضح الصورة الفن ٌّة فً قوله  :ناد ْت َك القِـبا ُ
سو ّ
صور ال ّشاعر القدس محبوبة تنادي جبللة الملك ،وتستغٌث به .
ّ
س ما داللة ال ّتكرار فً قول ال ّ
شاعرٌ ( :ا حبٌب القدس) .
داللة على تؤكٌد عبلقة المحبّة التً تربط جبللته بالقدس .
س ما داللة القِباب والمحارٌب كما وردت فً القصٌدة ؟
داللة دٌنٌّة ،ما ّ
تمثله المق ّدسات من رمز دٌنً أوالها الهاشمٌون الرعاٌة .
س ما داللة بعث ال ّ
شاعر الحٌاة فً القدس؟
تؤكٌ ادا على استمرار صمودها وثباتها على أرضها .
س ما المعنى التً تثٌرها فً نفسك لفظة " القدس " ؟
األرض المطهّـرة  /األرض المباركـة  /بٌـت ال َم ْقـدس عاصـمة دولـة فلسـطٌن.
العاطفة البارزة فً البٌت  :العاطفة الدٌنٌة .

ــــرةُ َعـ ٌْـ َنـ ٌْـ َك وفً
البٌت الثانً  :إ َّنـهـا قُ َّ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
نـــ ِد َك  :موصل طرف ّ
ؾ  :الراحة مع األصابع
الذراع فً الكفّ  .ال َك ِّ
َز ْ
الخِضاب :ما ٌ ُْخضب وٌُتلَ َّون به من ِح ّناء الوشم  :ما ٌكون من غرز اإلبرة فً
البدن .
ونحوه(خضب) .
الو ْ
ب
ؾ الخِضا ُ
ش ُم ولل َك ِّ
َز ْنـــ ِد َك َ

الشرح  :وٌتـابع مخاطباـا جبللتـه  :القـدس مبعـث السّـرور واالطمبنـان فـً قلبـك  ،فقـد
ك وشمُها ،وتخضّب فً كفك لونُها ،داللة على ثبات العبلقة بٌن
ارتسـم فً َزند َ
جبللته والقدس .
<9
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ب.
ؾ الخِضا ُ
ـــرةُ عٌ َنـــــــ ٌْــ َك  ،ولل َك ِّ
س ما داللة قوله  :قُ َّ
قرة عٌنٌْك :مبعث سرورك ورضاك .
للكفّ ّ
الخضابُ :ثبات العبلقة بٌن جبللته والقدس.
ب
بع ُد – شبا ُ
َق َطعوهُ والهــوى ْ -

البٌت الثالث  :واألحـ ّبـا ُء على ال َع ْه ِد الذي
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
األحـ ّبـا ُء  :المقصود أهل القدس (حبب) .
ال َع ْه ِد  :الوعد (عهد )
الهــوى  :الحب والعشق (هوي ).
الشرح  :أهل القدس الذٌن ٌحبّـون جبللتـه بـاقون علـى عهـدهم معـه فـً الـ ّدفاع عنهـا،
وهـواهم مـا زال فت ّاٌ ا ،فٌهم عُنفوان ال ّشباب واندفاعه.
س من هم األح ّباء و ما العهد الذي قطعوه؟
أهل القدس الذٌن ٌحبّون جبللته وٌنتمون لمدٌنتهم .
الوفـاء واالنتماء لبنـً هاشم ٌمـثلهم الملك الحسٌن بـن طبلل -طٌـب هللا ثراه  -فً
ال ّدفاع عن القدس ،ورفض الخنوع للعدو الغاصب .
ب
س وضح الصورة الفن ٌّة فً قوله  :والهـوى -بعْ ُد  -شـبا ُ
صور حبّ أهل القدس بالشاب القويّ فً ُع ْنفوانه واندفاعه .
ّ
.

أهداب ِه ْم
البٌت الرابع َ :ر ْس ُم َك الؽالً على
ِ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
األهداب  :مفردها اله ُْدب (هدب).
راٌة  :العلم ( رًٌ ) .

ٌ
ب
ــؾ وكتــا ُ
واس ُمــ َك س ٌْ ٌ
راٌــة ْ
َر ْس ُم َك  :صورتك (رسم ).

الشرح  :وصورتك الغالٌة راٌة مرفوعة فوق أجفانهم داللة على منزلتك عند أهل القدس
وأحبابها ،واسمك بك ّل ما فٌه من ّقوة سٌف ٌدافعون بهم ،وحكمتك وحنكتك كتاب
ٌتعلمون منه .
ٌ
راٌـــــة .
ـــه ْم
س وضح الصورة الفن ٌّة فً َ :ر ْســ ُم َك الؽالً على
أهداب ِ
ِ
صور صور ِة الملك راٌة على أهداب أهل القدس .
ّ

ب.
ؾ وكتا ُ
س ما داللة قوله  :وا ْســ ُم َك سـ ٌْ ٌ
القوة والحنكة .
<:
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سهُ ْم
فار َ
البٌت الخامس َ :وهُــمُ َاألهْ ـــل ُ َفٌا ِ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
الركاب  :حلقة َمن حدٌد تُعلّق فً السَّرْ جٌ ،ضع
ِّ
فٌها الفارس قدَمه ( ركب ).
وهم  :المقصود أهل القدس

ب
الركا ُ
طاو ْعــ َك ِّ
ــر ِج ال ُم ْه َر ٌُ ِ
أَ ْس ِ
ــر ِج  :من السَّرْ ج (سرج ).
أَ ْس ِ
طاوع (طوع )
ٌُ ِ

صـور ال ّشـاعر جبللتـه فارساـا متـى ٌسـرج خٌْلـه للـدفاع عـن القـدس ،سـٌطاوعه
الشرح ّ :
أهـل القدس ومحبّوها وٌسٌرون معه مإٌّدٌن له.
س من الفارس الذي ٌتح ّدث عنه ال ّ
شاعر و من األهل؟
الملك الحسٌن بن طبلل رحمه هللا .
أهل القدس .
"أسر ِج ال ُمهر"؟
س ما داللة:
ِ
الفروس ٌّة والقٌادة .
ب"؟
الركا ُ
س ما داللةٌ" :طاوع َك ِّ
داللة على تؤٌٌد أهل القدس لجبللته وسٌرهم معه للدفاع عنها.
العاطفة البارزة فً البٌت  :العاطفة الوطنٌة .
ب
ج ِؼضا ُ
ٌَ ْف َتدي األقصــى وأموا ٌ

ج
ــحــ ٌر هاب ٌ
البٌت السادس  :و ٌَسِ ْر َخ ْل َف َك َب ْ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
ٌَ ْف َتدي  ( :فدي ).
هابج  :ثابر ( هٌج ) .
صـور أهـل القـدس ومحبٌّهـا مـن العـرب بحرا هابجا ـا ٌسـٌر خلـف جبللتـه لفـداء
الشرح ّ :
صورهم أمواجا ا شدٌدة تتبلطم غاضبة من عدوها.
األقصى ،كما ّ
س ما داللة قوله َ :بــحْ ٌر هـــابــ ٌج
جمع كبٌر ثابر.

وردةٌ
ْ
ب .
سحا ُ
فاحــت وك ْم جــا َد َ

ت م ِْن أنفاسِ ِه ْم
ساحا ِ
البٌت السابع  :ك ْم على ال ّ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
جاد  :سخا وبذل (جود ) .
فاحت :انتشرت رابحتها ( فٌح ).
الشرح ٌ :رذ ّدز انشاعز عٍ ذضذٍاخ ان ّشٓداء فً سثٍم فهسطٍٍٔ ،ص ّٕر انشـٓداء ٔرٔ ًدا
فـاح أ َرجُٓأ ،ص ّٕر دياءْى انرً تُذند غٍٕ ًيا ياطزج ذسقً األرض.
;<
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س ما داللة قوله َ :بــحْ ٌر هـــابــ ٌج " وردةٌ
ْ
فاحــت "
ال ّشهٌد .
ش اعر إلى أنّ القدس هً أرض البطولة وال ّ
أشار ال ّ
شهادة .
ُحـ َّـر ٍة د ََّق ْ
ب
ــت وكــ ْم
شــع شهــا ُ
َّ

ب ال ُعلى َك ْم م ِْن ٌ ٍد
البٌت الثامن  :وعلى با ِ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن :
شــع  :تفرق وانتشر( شعع )
العلى  :الرفعة والشرف
َّ
ب :جرم سماوي إذا دخل فً جو األرض
شهــا ُ
اشتعل(شهب) .
الشرح  :ك م من الشهداء بذلوا أنفسهم كرامة للقدس ،فكانوا كالنجوم المضٌبة البلمعة فـً
سـماء العبل .
ـن ٌــ ٍد حُــرَّ ٍة َد َّق ْ
ـت .
ب العُـلى َكــ ْم ِم ْ
س وضح الصورة الفن ٌّة فً  :وعلى بـا ِ
صور العلى باباا وأٌادي ال ّشهداء ّ
تدق علٌه فً سبٌل حرٌّة القدس.
ّ
ش اعر إلى أنّ القدس هً أرض البطولة وال ّ
أشار ال ّ
شهادة .
الروابــً وال ِّ
ب
شعا ُ
وب ِه ْم َت ْزهــو َّ
ِ

البٌت التاسع  :وهــمُ األبطال ُ واألقصى لهم
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
الروابــً  :مفردها الرّ ابٌة (ربو ).
تزهو  :تفتخر (زهو )
َّ
ال ِّ
شعاب :مفردها ال ِّشعب ،وهو انفراج بٌن جبلٌن.
الشرح  :القدس فً جبالها وشعابها تفتخر وتزهو بؤبطالها الذٌن ٌدافعون عنها.
العاطفة البارزة فً البٌت  :العاطفة الوطنٌة .
ش اعر إلى أنّ القدس هً أرض البطولة وال ّ
أشار ال ّ
شهادة .

أعراس فِدًى
س ْم ُر
ُ
البٌت العاشر  :والجباهُ ال ُ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
الجباهُ  :مفردها الجبهة  ،ما بٌن الحاجبٌن إلى
الجبهة ( جبه ).
الجلد ( أهب ) .
إها ُ
ب ِ :
<<

ب
سنــا المجــ ِد إها ُ
وعلٌهــا م ِْن َ
سنــا  :الضّوء ال ّساطع ( سنو ) .
َ
المجد  :النبل والشرف( مجد ) .
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الشرح ٌ :شـٌد ال ّشـاعر بـالمواقف البطولٌّـة التـً قـ ّدمها الجـٌش العربـً علـى أرض
القـدس ،والتضحٌات التً ّ
وصورها أعراسا أبطالها ال ّشهدا ُء
سطرها على ثراها،
ّ
الذٌن ُزٌّنت جباههم بنور المجد وال ّشرف.
وضح الصورة الفنٌة فً :
س ما داللة قوله  :والجــباهُ ال ُّسـمْ ُر .
الجٌش العربًّ .

أعراس فِدًى
س ْم ُر
ُ
والجباهُ ال ُ

و صوّ رها أعراسا أبطالها ال ّشهدا ُء
الذٌن ُزٌّنت جباههم بنور المجد
وال ّشرف.

س ما داللة ال ّتكرار فً قول ال ّ
شاعر  :الجباه السّمر .
تؤكٌد دور الجٌش العربً وتضحٌاته على أرض فلسطٌن .
العاطفة البارزة فً البٌت  :العاطفة القومٌة .
أشار ال ّ
شاعر إلى تضحٌات الجٌش العربًّ من أجل القدسّ .

ب
س ْمــ ُر للج َّنــ ِة بــا ُ
فالجبــاهُ ال ُ

ت َد ًما
ب البُطوال ِ
إن ٌَ ْ
البٌت الحادي عشر ْ :
كن با ُ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
السمر( سمر )
البطوالت ( بطل )
الشرح  :إذا كانـت الطرٌـق إلـى البطولـة ال تتح ّقـق ّإال بـذرف دمـاء األبطـال مـن
الجـٌش العربًّ  ،فجباههم السمراء التً أضاءت بنور الرّ فعة وال ّشرف والشهادة
هً طرٌقهم إلى الج ّنة.
س ما داللة ال ّتكرار فً قول ال ّ
شاعر  :الجباه السّمر .
تؤكٌد دور الجٌش العربً وتضحٌاته على أرض فلسطٌن .
العاطفة البارزة فً البٌت  :العاطفة القومٌة .
أشار ال ّ
شاعر إلى تضحٌات الجٌش العربًّ من أجل القدس.

س م ِْن
البٌت الثانً عشر ٌ :ا
َ
س ما للقُدْ ِ
حبٌب القُدْ ِ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
ب  :األرض الخالٌة
ح  :جمع ساحة  ،المكان الواسع
ٌَبــا ُ
ســا ُ
ال ّ

ب
ح ٌَبــا ُ
ســا ُ
ُم ْنقِــ ٍذ ّإال َك فال ّ

الشرح ٌ :ستنجد ال ّشاعر بجبللتـه إلنقـاذ القـدس ،فمـا لهـا مـن منقـذ سـواه  ،وسـاحاتها
تنتظـر من ٌحمٌها وٌدافع عنها .
=<
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س ما داللة ال ّتكرار فً قول ال ّ
شاعرٌ ( :ا حبٌب القدس ) .
داللة على تؤكٌد عبلقة المحبّة التً تربط جبللته بالقدس .
س استخدم ال ّ
شاعر كلمات وعبارات من مثل ( :منقِذ) فً خطاب الملك الحسٌن ط ٌّب
هللا ثراه ،ماذا تستنتج من ذلك؟
مكانة القدس عند الملك الحسٌن بن طـبلل  -طٌـب هللا ثـراه  -وسـعٌه الـدابم إلـى
الـدفاع عنها ،وحرصه على توحٌد العرب من أجلها .
العاطفة البارزة فً البٌت  :العاطفة الوطنٌة .
البٌت الثالث عشر  :المالٌٌنُ التً مِــ ْل ُء المدى
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
المدى  :المسافة والغاٌة

ب
ما لها فــً َن َظ ِر الؽــازي حِسا ُ
الؽازي  :العدو والجمع غزاةٌ

الشرح ٌ :ؤسف الشاعر لحال األمّة العربٌة علـى الـرغم مـن عـددها الكبٌـر الـذي ال ٌخٌـف
العدو .
ّ
العاطفة البارزة فً البٌت  :العاطفة القومٌة .
أشار ال ّ
شاعر إلى ؼٌاب الوحدة العرب ٌّة .
وحدَهــا صابــرةٌ واألهــل ُ ؼابوا

القدس فً محنتِها
ؼٌر أنَّ
َ
البٌت الرابع عشر َ :
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
األهل ( أهل )
محنتِها  :الببلء والشدة ( محن ).
وصـور القـدس فتـاة صـابرة علـى
ّ
الشرح  :القـدس سـتبقى صـابرة أمـام أعـدابها،
محنتهـا وقـد غاب عنها أهلها.
العاطفة البارزة فً البٌت  :العاطفة القومٌة .

البٌت الخامس عشر  :ول َك ْم ناد ٌْ َ
لكن ال صدًى
ت ْ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
صدًى  :رجع الصوت ( صدي ).
><

مع َ
ب
ْ
ت
لكــن ال جوا ُ
ول َكــ ْم أس ْ
أسمع َ
ت( سمع ) .
ْ
األستبذ  :فراس عبببىة  -اربد 7>?>:78??8 -

َ
أن تـر ّد كٌـد
حرصـت بمواقفـك الثابتـة علـى ْ
الشرح ٌ :خاطـب الشـاعر جبللتـه :وكـم
األعداء ،وتستنهض ِّه َمم العرب .
س استخدم ال ّ
أسمع َ
شاعر كلمات وعبارات من مثل ( :ناد ٌْ َ
ت) فً خطاب الملك
ت،
ْ
الحسٌن ط ٌّب هللا ثراه  ،ماذا تستنتج من ذلك ؟
مكانة القدس عند الملك الحسٌن بن طـبلل  -طٌـب هللا ثـراه  -وسـعٌه الـدابم إلـى الـدفاع
عنها ،وحرصه على توحٌد العرب من أجلها .
القدس ٌا ب ٌَ َر َقها
حبٌب
البٌت السادس عشر ٌ :ا
َ
ِ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
ب  :األرض الواسعة ( رحب )
بٌرق  :العلم الكبٌر
الرحا ُ
ِّ
الشرح ٌ :خاطـب جبللتـه الـذي أحب القـدس ودافـع عنها فكان كالعلم بمواقفه الثابتة ا
،آمبل
رجوع القدس الحبٌبة ،وتح ّقق النصر بمبلقاة ساحات األقصى.
َ
س ما داللة ال ّتكرار فً قول ال ّ
شاعرٌ ( :ا حبٌب القدس ) .
ب
الرحا ُ
ســوؾ َت ْلقانــا ون ْلقاهــا ِّ

داللة على تؤكٌد عبلقة المحبّة التً تربط جبللته بالقدس .

العاطفة البارزة فً البٌت  :العاطفة الدٌنٌة .
البٌت السابع عشر  :وؼــدًا َ
ـــمل ُ الحِـمى ُم ْجتمِـ ٌع
ش ْ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
َ
ـــمل ُ  :مجتمع
ش ْ
ب  :المرجع ( أوب) .
مـآ ُ

ب
وؼــدًا للمسجــ ِد األقصــى مـآ ُ

الحِـمى  :الوطن (حمً ).

الشرح  :الشـاعر متفابـل بالمسـتقبل ،وٌتطلـع إلـى غـد تعـود فٌـه دٌـار القـدس إلـى أهلهـا،
وٌعود فٌه األقصى حرا ا بإذن هللا.
العاطفة البارزة فً البٌت  ( :وغ ادا َشمْ لُ الحِّ مى مُجتم ٌع )العاطفة القوم ٌّة .
ب )العاطفة الدٌنٌة .
العاطفة البارزة فً البٌت ( :وغ ادا للمسج ِّد األقصى مآ ُ
الشاعر متفابال فً نهاٌة القصٌدة .

?<
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المعجم والدّاللة
ؽوي:
ٔ  -أضؾ إلى معجمك اللّ ّ
 الخِضاب  :ما ٌ ُْخضب وٌُتلَ َّون به من ِح ّناء ونحوه.الركاب  :حلقة َمن حدٌد تُ ّ
علق فً ال َّسرْ جٌ ،ضع فٌها الفارس قدَمه.
 ِّ ال ِّشعاب

 :مفردها ال ِّشعب ،وهو انفراج بٌن جبلٌن.

 -الٌباب

 :األرض الخالٌة.

الرحاب  :مفردها الرّ حْ بة ،وهً األرض الواسعة.
 ِّ -المآب

 :المرجع.

ٕ ُ -عد إلى المعجم ،واس تخرج معانً الكلمات اآلتٌة:
موصل طرف ّ
َّ
الذراع فً الكفّ .
الز ْند
سنا
ال ّ
اإلهاب

الضّوء ال ّساطع.
الجلد.
ِ

ٖ  -ما مفرد كل ّ من:
القِباب
األهداب

القُبّة.
اله ُْدب

الجباه
الروابً
ّ

الجبهة.
الرّ ابٌة.

فرق فً المعنى فً ما تح َته ّ
خط فً كل ّ مجموعة م ّما ٌؤتً :
ّ -4
ٌ
ك ضــٌ ٌ
ب
ْف وكــتا ُ
ـه ْم
ك الغـالً عـلى
راٌــة واسْ ـ ُم َ
أ َ -رسْ ـ ُم َ
أهــداب ِ
ِ
 قال أبو نواس:وقــد طـا َل تــرْ دادي بها وعنابً
ٌار بكابً
لقد طا َل فً َرسْ ِم ال ّد ِ
صورتك
َر ْسـ ُم َك
األثر الباقً من ال ّدٌار
َر ْس ِم
ب
الو ْشمُ وللــ َكفِّ ال ِخضا ُ
ك وفـً
ك َ
َز ْنـ ِد َ
ب  -إ َّنــــهــا قُـــــرَّ ةُ عـــٌـ َنــٌْــ َ
@<
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 من حقوق ّالطرٌق كما بٌّنها الرّ سول َ " : غضّ البصر ،وكفّ
األذى ،ور ّد ال ّسبلم ،واألمر بالمعروف ،و ِال ّنهً عن المنكر".
ؾ
وللــ َك ِّ
كؾ
ّ

الراحة مع األصابع
م ْنع ،صرْ ف
ب
َق َطعوهُ والهوى  -بعْ ُد  -شبا ُ

جـ  -واألحــبّـا ُء عـلى ال َعــهْـد الــذي
 شُ ٌِّ ْدت قب ُّة الصخرة فً عهد ال ّدولة األموٌّة.
ال َعــ ْهـد
عهد

الوعد
زمن

ً
س ْرج
ب
ألج َم من اللّجام ،و أ ْس َر َج من ال َّ
أفعاال ّمن األسماء الجامدة ،نحوَ :
٘  -اشتقت العر ُ
أكمل شفوٌاً:
ّب من .........،
خ ٌّ َم من
.........،أبح َر من  ،.........اسْ تحْ َج َر من  ،.........ذه َ
َ
حر من ْ ،.........
وبل َو َر من......... .
ب من  ،.........وأص َ
تخ ّش َ

ّب من ّ
الذهب.
تح َج َر من الحجر  .ذه َ
اس ْ
أبح َر من البحر ْ .
خ ٌّ َم من الخٌمة َ .
تخ ّ
البل ّ ْور.
ش َب من الخشب .
وأصحر من الصّحراء َ .
َ
وبلو َر من ِ
والتحلٌل
الفهم
ّ
ٔ  -ناد ت القِباب والمحارٌب فً مطلع القصٌدة الملك الحسٌن بن طالل ط ٌّب هللا ثراه ،ما
داللة القِباب والم حارٌب كما وردت فً القصٌدة؟
ﺠ داللة دٌنٌّة ،ما ّ
تمثله المق ّدسات من رمز دٌنً أوالها الهاشمٌون الرعاٌة .
 -2ع ّبر ال ّ
الرفٌعة عند الملك الحسٌن بن طالل ط ٌّب هللا ثراه،
شاعر عن مكانة القدس ّ
ومكانة الحسٌن عند أهلها ،ب ٌّن ذلك.
ﺠ حظٌت القدس بمكانة رفٌعة عند الحسٌن بن طبلل إذ تعهدها بالرعاٌة واالهتمـام منـذ
تولٌـه سـلطاته الدسـتورٌة ،وهـذا شـاهد علـى عبلقتـه الرّ وحٌـة بمدٌنـة القدس ،فهً
ِّ
ٌلـون ٌـده ،وأهلهـا ٌبادلونه هذا
وكالخضاب الذي ّ
قرة عٌنٌْه ،وهً كالوشم فً َز ْنده،
الحبّ أ ّنهم باقون على العهد معه فً الدفاع عنها .
ٖ  -فً قول ال ّ
شاعر:
=7
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َقطعوهُ ْ
ب
وال َهوى -بعْ ُد َ -شبا ُ

واألحـبّا ُء على الع ْه ِد الّذي
أ  -من هم األح ّباء؟
ﺠ أهل القدس الذٌن ٌحبّون جبللته وٌنتمون لمدٌنتهم .
ة  -ما العهد الذي قطعوه؟

ﺠ الوفـاء واالنتماء لبنـً هاشم ٌمـثلهم الملك الحسٌن بـن طبلل -طٌـب هللا ثراه  -فً
ال ّدفاع عن القدس ،ورفض الخنوع للعدو الغاصب .
ٗ  -فً قول ال ّ
شاعر:
َ
ب
ك الرِّ كا ُ
فـار َسهُ ْم
ُطاوعْ َ
أَسْ ِر ِج ال ُمه َْر ٌ ِ
َوهُـ ُم َاألهْ ــلُ َفـٌا ِ
أ  -من الفارس الذي ٌتح ّدث عنه ال ّ
شاعر؟
ﺠ الملك الحسٌن بن طبلل رحمه هللا .
ب  -من األهل؟
ﺠ أهل القدس .
جـ  -ما داللة" :أس ِر ِج ال ُمهر"؟
ﺠ الفروسٌّة والقٌادة .

ب"؟
الركا ُ
د  -ما داللةٌ" :طاوع َك ِّ

ﺠ داللة على تؤٌٌد أهل القدس لجبللته وسٌرهم معه للدفاع عنها.
شهادة ،وضح كٌؾ ع ّبر ال ّ
شاعر إلى أنّ القدس هً أرض البطولة وال ّ
٘  -أشار ال ّ
شاعر
عن ذلك.
ﺠ (األبٌات  )8،1،0تحـ ّدث الشـاعر عـن تضـحٌات ال ّشـهداء فـً سـبٌل فلسـطٌن،
فهإالء الشهداء هم األبطال ،والقدس بلدهم ،واألقصى رمزهم الدٌنً ،وتفتخر بهم
القدس بجبالها وشعابها .
 - ٙتح ّدث ال ّ
القدس:
العربً من أجل
ش اعر عن تضحٌات الجٌش
ّ
ّ
أ  -حدّد موطن ذلك فً القصٌدة.
ﺠ (البٌتان ٓٔ . )ٔٔ ،
ب.
من َسنا المج ِد إها ُ
وعلٌها ْ
والجباهُ السُّمْ ُر أعراسُ ف ادى
ِّ
ب .
فالجباهُ السُّمْ ُر للجّ ن ِة با ُ
ُطوالت َد اما
ب الب
كن با ُ
إن ٌَ ْ
ْ
ورا من هذه ال ّتضحٌات لم ترد فً القصٌدة.
ة  -اذكر ص ً
ﺠ قـ ّدم الجـٌش العربـًّ تضـحٌاته فـً معـارك القـدس ،كمعركـة اللطـرون ،وبـاب
الـواد. ٔ0ٗ1.
=8
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العربً عندما تقؾ على تضحٌاته فداء
جـ  -ما اال نطباع الذي تخرج به عن الجٌش
ّ
للقدس .
ﺠ الدور العظٌم الذي ٌضطلع به الجٌش العربً ،ما ٌتمتع به الجٌش العربً من
قدرة وكفاءة عالٌة ،التفانً ،ال ّشجاعة.
ﺠ وٌترك أٌضا للطالب.
ً
متفابال بالمستقبل ،عال َم ٌعتمد ال ّ
 - 7بدا ال ّ
شاعر فً ذلك ،فً رأٌك؟
شاعر

ﺠ بدا الشاعر متفاببل فً نهاٌة القصٌدةٌ ،قول :
ب
وغ ادا للمسج ِّد األقصى مآ ُ
وغ ادا شملُ الحِّ مى مجتم ٌع
وٌعتمـد علـى همّـة الهاشـمٌٌن ،وعلـى وحـدة العـرب لنصـرة القـدس وجمـع شـملهم
تحـت راٌة واحدة.
ﺠ ٌترك أٌضا للطالب

.

ص ما ٌتوافق ومعنى قول أحمد شوقً:
 - 8ها ِ
ت من الن ّ
ض َر َج ٍة ٌُـد ُّ
َق
ب
ب ُكل ِّ ٌـ ٍد ُم َ
مراء با ٌ
الح ِ
ولل ُحر ٌّ ِة َ
حُر ٍة َد ّق ْ
ب
ت وك ْم شعّ ِشها ُ
ﺠ وعلى بابِّ العُلى َك ْم ِم ْن ٌ ٍد
شاعر إلى ؼٌ اب الوحدة العرب ٌّة ،ما ّ
 -9أشار ال ّ
الطرٌق إلى تحقٌقها فً رأٌك؟
ﺠ فً قوله:
ب
ما لها فً َن َظ ِر الغازي ِحسا ُ
المبلٌٌنُ التً ِم ْل ُء المدى
فبل بد من التجسٌد العملً لمشروع الوحدة العربٌة وتحقٌقه ،وتوحٌد كلمة العرب الـذٌن
ٌقدر عددهم بالمبلٌٌن ،وجمع شملهم ،بوحدة العناصر المشـتركة بٌـنهم جمٌعاـا.
ﺠ وٌتـرك أٌضا للطالب.
ٓٔ -استخدم ال ّ
مع َ
ش اعر كلمات وعبارات من مثل ( :منقِذ ،ناد ٌْ َ
ت) فً خطاب الملك
ت ،أس ْ
الحسٌن ط ٌّب هللا ثراه ،ماذا تستنتج من ذلك؟

ﺠ مكانة القدس عند الملك الحسٌن بن طـبلل  -طٌـب هللا ثـراه  -وسـعٌه الـدابم إلـى الـدفاع
عنها ،وحرصه على توحٌد العرب من أجلها .
ّٔٔ -
بث ال ّ
شاعر الحٌاة فً المكان ،فظهرت القدس فً القصٌدة صامدة تستؽٌث
بمح ّبٌها:
أ  -ما داللة بعث ال ّ
ش اعر الحٌاة فً القدس؟
=9
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ﺠ تؤكٌ ادا على استمرار صمودها وثباتها على أرضها.
قوة صمودها فً رأٌك؟
ب  -أٌن تكمن ّ
ﺠ تكمن ّقوة صمودها فً أهلها ،وإٌمانهم بقضٌتهم .
تتعرض لها المق ّدسات فً بٌت القدس؟
ٕٔ -ما أه ّم األخطار التً ّ

ﺠ االعتـداء علـى المسـجد األقصـى والمصـلٌن فٌـه ،واالعتـداء علـى اآلثـار اإلسـبلمٌّة
بالحفرٌات وإنشاء اإلنفاق .

ٖٔ -ما واجب األ ّمة العرب ٌّة تجاه القدس؟
ﺠ الـ ّدفاع عنهـا بكـل مـا أمكـن مـن وسـابل ،وااللتـزام نحوهـا بتوحٌـد الصـفوف العربٌّـة
ّ
والحـق الشـرعً للعـرب فـً فلسـطٌن أمـام
وتكاتفهـا ،وإبـراز القضـٌة الفلسـطٌنٌة
العـالم.
ﺠ وٌترك أٌضا للطالب

.

ٗٔ -ما المعنى التً تثٌرها فً نفسك لفظة " القدس " ؟
ﺠ األرض المطهّـرة /األرض المباركـة /بٌـت ال َم ْقـدس عاصـمة دولـة فلسـطٌن.
ﺠ وٌتـرك أٌضاـا للطالب.

الجمالً
الت ّذ ّوق
ّ
ٔ  -و ّضح الصورة الفن ٌّة فً ما تحته ّ
خط فً األبٌات اآلتٌة:
ب
والمحارٌبَُ ،فـ َق ْد طـا َل الغـٌا ُ
ب
ك القِـبا ُ
دس ناد ْت َ
أ ٌ -ا ح َ
بٌب القُ ِ
ب
َق َطـعوهُ والهـوى -بعْ ُد  -شـبا ُ
ب  -واألحــبّــا ُء على ال َعــهْـ ِد الــذي
ٌ
ك سـ ٌ ٌ
ب
ْف وكتا ُ
ـــه ْم
ك الغالً على
راٌـــــة واسْ ــ ُم َ
جـ َ -رسْ ــ ُم َ
أهداب ِ
ِ
حُــرَّ ٍة َد َّق ْ
ب
ـت وكـ ْم شــعَّ ِشــها ُ
ـن ٌــ ٍد
ب العُـلى َكــ ْم ِم ْ
د  -وعلى بـا ِ
صور ال ّشاعر القدس محبوبة تنادي جبللة الملك ،وتستغٌث به.
أ
ّ
صور حبّ أهل القدس ب الشباب القويّ فً ُع ْنفوانه واندفاعه.
ب
ّ
صور صورة الملك راٌة على أهداب أهل القدس.
ج
ّ
صور العلى باباا وأٌادي ال ّشهداء ّ
تدق علٌه فً سبٌل حرٌّة القدس.
د
ّ
 -2ما داللة ما تح َته ّ
خط فً األبٌات اآلتٌة؟
ب
الو ْشـ ُم ولل َكفِّ ال ِخضا ُ
ك وفً
ك َ
َز ْنــ ِد َ
أ -إ َّنـــها قُـــرَّ ةُ عٌ َنـــــــٌْــ َ
ٌ
ك سـ ٌ ٌ
ب
ْف وكتا ُ
ـه ْم
ك الغالً على
راٌــــــة واسْ ــ ُم َ
ب َ -رسْ ــ ُم َ
أهدابــ ِ ِ
ِ
=:

األستبذ  :فراس عبببىة  -اربد 7>?>:78??8 -

وردةٌ
ْ
ب
فاحــت وك ْم جــا َد َسحا ُ
ت ِم ْن أنفاس ِه ْم
جـ  -ك ْم على ال ّساحا ِ
ٌفـتدي األقصى وأمـوا ٌ
ب
ج ِغـضا ُ
ك َبــحْ ٌر هـــابــ ٌج
د  -و ٌَ ِســرْ َخ ْلــ َف َ
ب
ــن َســنا المـجـ ِد إهـــا ُ
هـ  -والجــباهُ ال ُّسـمْ ُر أعـراسُ فِــ ادى وعلٌها ِم ْ
أ قرة عٌنٌْك :مبعث سرورك ورضاك
للكفّ ّ
الخضابُ :ثبات العبلقة بٌن جبللته والقدس.
ب القوة والحنكة.
ج ال ّشهٌد.
د جمع كبٌر ثابر.
هـ الجٌش العربًّ .
ٖ  -ما داللة ال ّتكرار فً قول ال ّ
سمر)؟
شاعرٌ ( :ا حبٌب القدس) ،و(الجباه ال ّ
ٌا حبٌب القدس :داللة على تؤكٌد عبلقة المحبّة التً تربط جبللته بالقدس.
سمر  :تؤكٌد دور الجٌش العربً وتضحٌاته على أرض فلسطٌن.
الجباه ال ّ
شاعرّ ،
ٗ  -برزت العواطؾ الدٌن ٌّة والقوم ٌّة والوطن ٌّة واضحة فً وجدان ال ّ
مثل لهذه
ص.
العواطؾ من الن ّ
 الدٌنٌة ،مثل :
ب
ك ال ِّقبا ُ
 ٌادس ناد ْت َ
َ
حبٌب القُ ِ
 سوف تلقاها ونلقاها الرّ حابب
 وغ ادا للمسج ِّد األقصى مآ ُ الوطنٌة ،مثل :

ب
ب َف َق ْد طا َل الغٌا ُ
والمحارٌ ُ

ب
ك الرِّ كا ُ
فار َسهُ ْم
ُطاوعْ َ
رج ال ُمه َْر ٌ ِ
 َو ُه ُم األهْ لُ ف ٌَا ِأسْ ِ
ب
ح ٌَبا ُ
ك فال ّسا ُ
 ٌاس ِم ْن ُم ْنقِذ ّإال َ
َ
س ما للقُ ْد ِ
حبٌب القُ ْد ِ
ب
 وهم األبطال واألقصى لهم وبهم تزهو الروابً وال ّشعا ُ القوم ٌّة ،مثل :
 المبلٌٌنُ التً م ْل ُء المدى والجباهُ السُّمْ ُر أعراسُ ِّف ادىٌكن باب البطوالت دما
إن ْ
 ْ وغ ادا َشمْ لُ ال ِحمى مُجتم ٌع غٌر أنّ القدس فً محنتها;=

ب
ما لها فً نظر الغازي حسا ُ
ب
وعلٌها م ِّْن َسنــا المج ِد إها ُ
ب
فالجباه السّمـــر للج ّنة بــا ُ
وحدها صابرة واألهل غابوا
األستبذ  :فراس عبببىة  -اربد 7>?>:78??8 -

قضاٌا لؽوٌة
ّ
ّ
الخبرٌة
تفهامٌة وكم
كم االس
 -1كم االستفهام ٌّة :تدخل على االسم والفعل ،وٌُطلب بها ال ّتعٌٌن؛ أي تحتاج إلى جواب،
المتحان؟
وٌؤتً تمٌٌزها مفر ادا منصوباا إذا كان اس اما ،نحو :كم طالباا نجح فً
ِ
 -2كم الخبرٌة :تفٌد ال ّتكثٌر ،وٌؤتً تمٌٌزها مجرورا ا باإلضافة أو بحرف الجرّ  ،سواء
ض شفاهُ هللا،
أكان اس اما مفر ادا أم جم اعا ،نحو :كم
عالم خدم الوطن ،وكم ِم ْن مرٌ ٍ
ٍ
ا
متحدثا عن بٌته:
وٌجوز حذفه إن د ّل علٌه ال ّسٌاق ،نحو قول حافظ إبراهٌم
ش لسْ ُ
َك ْم َمرَّ بً فٌه عٌ ٌ
ت أذ ُكرُه
والتقدٌرَ :ك ْم َمرَّ ٍة َمرَّ بً عٌ ٌ
ش.

ش لسْ ُ
َو َمرَّ بً فٌه َع ٌْ ٌ
ت أنساهُ

تدرٌبات
ٔ  -م ٌّز كم االستفهام ٌّة من كم الخبر ٌّة ،واض ًعا عالمة سإال بعد جملة كم االستفهام ٌّة
فً ما ٌؤتً:
هللا َو َّ
أ  -قال تعالىَ  :ك ْم ِم ْن فِ َب ٍة َقلٌِلَ ٍة َغلَ َب ْ
ٌن 
هللا ُ َم َع ال َّ
ص ِاب ِر َ
ت فِ َب اة َكثِ َ
ٌر اة ِبإ ِ ْذ ِن َّ ِ
ِمن أَ ْش َع َ
ث أَ ْغ َبر ذي ِطمْ َرٌن ،ال ٌُإ َبه له ،لو أَقسم
ب  -قال رسول هللا " : كم ْ
على هللا َألَبرّ ه".
ان ؟
جـ  -كم كٌلومترا ا تبع ُد العقبة َعن ع ّم َ
د  -قال البحتري:
ك واألٌـادي .
ك ِم ْن ٌَ ٍد َبٌضا َء عندي
لها َفضلٌ َك َفضْ لِ َ
َو َك ْم لَ َ
ا
دولة عربٌ اّة تط ُّل على البحر األبٌض المتوسْ ط ؟
هـ  -كم
أ خبرٌة
د خبرٌة

ب
هـ

خبرٌة
استفهامٌّة

ج

استفهامٌّة

ٕ  -أعرب ما تح َته ّ
خط فً ما ٌؤتً:
أ  -كم مدرس اة فً محافظة إربد؟
 قال ال ّشاعر:<=
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ب
ب قد ج َّل عن َق ْد ِر ص اح ٍ
ب  -وك ْم صاح ٍ
ً
مدرسة تمٌٌز منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.
أ
باب فارتقٌا م اعا
فؤلقى ل ُه األس َ

ب
ب صاح ٍ

مضاف إلٌه مجرور وعبلمة جره تنوٌن الكسر.

ٖ  -اضبط آخر ما تح َته ّ
خط فً قول العباس بن ٌعٌش:
ك لم ْ
وكـؤ َّنـما آبــاإُ هـم َولَــدوكـا ( إخــو ٍة )
ٌلد َ
ك ْم إخوة ل َ
ك أبو ُهمُ
ُ -4عد إلى القصٌدة  ،واستخرج منها ( كم )  ،وبٌن نوعها .
وردةٌ
ْ
ب
فاحت وك ْم جا َد َسحا ُ
اس ِه ْم
ت ِم ْن أنف ِ
 ك ْم على ال ّساحا ِ
خبرٌة.
حُرّ ة د ْ
ب
َقت وك ْم شع ِشها ُ
ب العُلى َك ْم ِم ْن ٌد
 وعلى با ِ
خبرٌة.
ول َك ْم أسمعْ َ
 ول َك ْم ناد ٌْ َ
ب
لكن ال جوا ُ
ت ْ
ص ادى
ت ْ
لكن ال َ
خبرٌة.

كتابة األلؾ المقصورة
 تكتب األلف المقصورة قابمة بصورة ( ا) إذا كانت منقلبة عن واو فً الفعل الثبلثً،نحو :
(رجا) ،واالسم الثبلثً ،نحو (العصا) ،وإذا وقعت فً االسم والفعل الزابد على ثبلثة
أحرف وسبقت بٌاء ،نحو (الهداٌا) ،و(ٌحٌا) .وٌش ّذ عن هذه القاعدة اسم العلم (ٌحٌى)
ا
تمٌٌزا له من الفعل (ٌحٌا ).
 تكتب األلف المقصورة بصورة (ى) إذا كانت منقلبة عن ٌاء فً الفعل الثبلثً ،نحو:(سعى) واالسم الثبلثً ،نحو (الفتى) وإذا وقعت فً االسم والفعل ّ
الزابد على ثبلثة
أحرف ،وغٌر مسبوقة بٌاء ،نحو (مصطفى ،اصطفى ).

==
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واوا أٌضا بالرّ جوع إلى المثنى
 وٌمكن أن ٌعرف أصل األلف فً األسماء إذا كان ٌاء أو اأو بر ّد الجمع إلى مفرده أو بجمع الكلمة جمع مإنث س ال اما أو بالرّ جوع إلى المصدر،
نحو:
ضوان (من الرِّ ضْ وان ).
عصاَ :عصوان ،فتىَ :ف َتٌان ،أذى :أَ َذٌان ،رضاِ :ر َ
قُرى :قرٌ َة ُ ،ذرا :ذروة ِ ،رضا :رضوة ،رُبا :ربْوة.
هُدى :هُدٌات َ ،مهاَ :م َهوات
غـــزاْ :
غز اوا

صوات.
َ ،عصاَ :ع َ

،سعى :سعٌاا.

تدرٌبات
صورة التً رسمت علٌها فً ما تح َته ّ
خط فً ما
ٔ  -ب ٌّن س بب كتابة األلؾ المقصورة بال ّ
ٌؤتً:
ش اسْ َت َوى 
أ  -قال تعالى  :الرَّ حْ َمنُ َعلَى ْال َعرْ ِ
أن ٌه َبه ّ
الذرٌة الصالحة.
ب  -دعا الرّ جل هللا تعالى ْ
جـ  -قال " : الٌد العلٌا خٌر من الٌد ال ّسفلىّ "( .متفق علٌه).
د  -مكة المكرّ مة أ ّم القرى.
هـ  -رثى ال ّشاعر صدٌقه.
و  -قال ال ّشاعر:
لــر ِّد قـضـا ِء هللا فٌه سـبـٌلُ
ٌكن
وسمٌَّتُ ُه ٌحٌى ِل ٌَحْ ٌا فلم ْ
استوى  :فعل زابد على ثبلثة أحرف ،واأللف فٌه غٌر مسبوقة بٌاء .
دعا  :فعل ثبلثً ،األلف فٌه منقلبة عن واو .
علٌا  :اسم زابد على ثبلثة أحرف ،واأللف فٌه مسبوقة بٌاء .
سفلى  :اسم زابد على ثبلثة أحرف ،واأللف فٌه غٌر مسبوقة بـ ٌاء .
القرى  :األلف فٌها أصلها ٌاء مفردها :قرٌة .
رثى  :فعل ثبلثً ،األلف فٌه منقلبة عن ٌاء .
ٌحٌى  :اسم لتمٌٌزه من الفعل .
ٌحٌا  :فعل زابد على ثبلثة أحرف ،واأللف فٌه مسبوقة بٌاء .

أ
ب
ج
د
هـ
و

ٕ  -امأل الفراغ بؤلؾ مقصورة (ا ،ى) معلّ ًال:
هداٌــٌُ ،...منـ ،...امتطـَ ،...حمـ... .
>=
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هداٌـا

امتطـى

ٌُمنـى

َحمـى

ٖ  -اجمع الكلمات اآلتٌة مراع ًٌا كتابة األلؾ المقصورة فٌها كتابة ص حٌحة عند الجمع:
قض ٌّة ،شكوىِ ،بنٌة.
قضاٌا

ِب ًنى

شكاوى

ٗ ُ -عد إلى القصٌدة ،واس تخرج منها كلمات منتهٌة بؤلؾ مقصورة ،معلّ ًال كتابتها
بالصورة التً جاءت علٌها.
منها:
الحمى ،المدى  :أسماء ثبلثٌة ،األلف فٌها منقلبة عن ٌاء.
فِدى ،صدىِّ ،
صدٌَان.
وأٌ ا
ضا فِدى جمع مفرده :فِ ْدٌة ( فِدى :فِدٌة ) ومثنى صدىَ :
 :اسم ثبلثً ،األلف فٌه منقلبة عن واو ( سنا ٌ /سنو ) .

سنا
َ

األقصى  :زابد على ثبلثة أحرف ،واأللف فٌه غٌر مسبوقة بٌاء .

الكتابة

األسلوب
األسلوب هو طرٌقة ال ّتفكٌر وال ّتصوٌر وال ّتعب ٌر التً ٌُعبّر بها عن المعانً ،أو نظم
الكبلم وتؤلٌفه ألداء األفكار وعرض الخٌال ،وٌختلف األسلوب باختبلف الموضوع ،فلك ّل
من المقالة ،والقصٌدة ،والخطابة ،والرواٌة أسلوب خاص ،حتى قٌل« :األسلوب هو
الموضوع ».وقٌل أٌضا األسلوب طرٌقة الكاتب فً ّ
بث أفكاره ومعانٌه وتشبٌهاته الخاصة
فً موضوع معٌّن بطرٌقة ا
تختلف عن أس الٌب غٌره فً الموضوع نفسه.
ومن أهم صفات األسلوب:
ٔ  -الوضوح :أن ٌكون أس لوب الكاتب مفهو اما ٌرمً إلى إفادة قرّ ابه ورفع مستواهم
الثقافً.
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القوة :بإٌقاظ العقول ،وبعث ال ّشعور والحماسة ،وإثارة العواطف واالنفعاالت فً نفس
ّٕ -
المتلقً .فالكاتب الذي ٌدرك الحقابق بوضوح ،وٌعتقدها بصدق ،تجد فً عبارته صدى
ذلك ،وهً ّقوة ال تكون بالتقلٌد والتص ّنع ،بل هً من صحة الفهم وبعد أغواره.
 - 2الجمال :المبلءمة الطبٌعٌة بٌن األلفاظ والمعانً حتى تكون األولى حكاٌة للثانٌة فتمثل
حركاتها ،و أصواتها .والجمال صفة تصدر عن خٌال األدٌب وذوقه ،فالخٌال المص ّور
ٌدرك ما فً المعانً من عمق وما ٌ ّتصل بها من أسرار جمٌلة إدرا اكا حا ّادا راب اعا،
ّ
والذوق ٌختار أصفى العبارات وألٌقها بهذا الخٌال الجمٌل.
(احمد الشّاٌب ،األسلوب).

اكتب فً واحد من الموضوع ٌن اآلتٌٌن ،مراع ًٌا ما تعلّمته س ً
ابقا:
ٌ
إرث وطنًّ إنس انًّ ووثٌقة اجتماعٌّة.
 -1ال ّتراث ال ّشعبً فً فلسطٌن
 -2تخٌّل نفسك تقف أمام المسجد األقصى المبارك ،صف شعورك ،مستنط اقا المسجد وهو
ٌشكو إلٌك ما أصابه من االحتبلل.

الذاتً
التقوٌم
ّ
بعد كتابتً الموضوع أتؤ ّكد من أ ّننً:
 -1وضفت مشاعري بصورة جمٌلة.
 -2وضحت ال ّدالالت التً أرمً إلٌها فً الموضوع.
ا
ألفاظا ّقوٌة مإ ّدٌة للمعنى.
 -3اس ّتخدمت
ّ -4
وظفت عنصر الخٌال والصور الفنٌّة.

@=
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استمع إلى النصّ الذي ٌقرإه علٌك معلِّمك من كتٌّب نصوص االستماع ،ثم أجب عن
األسبلة اآلتٌة:
ٔ– وضح أهم ٌّة نباتات ّ
الزٌنة كما ورد فً النصّ .
 -2لماذا ٌُستحبّ شراء تلك ال ّنباتات بعد فصل ال ّشتاء؟
 -3كٌف ٌمكن العناٌة بها عند نقلها إلى المنازل؟
ٗ– ٌحتاج نمو نباتات ّ
الزٌنة إلى عناص ر ضرورٌة ،اذكر ثبلثة منها.
ّ -5وضح داللة األعراض المرضٌّة اآلتٌة على نباتات ّ
الزٌنة:
أ  -اصفرار األوراق وشحوبها .
تحول أطراف األوراق إلى اللون البنًّ .
بّ -
جـ  -جفاف الورق وتجعّده.
 -6س ِّم أربعة من نباتات ّ
الزٌنة وردت فً النصّ .
 -7لزراعة هذه ال ّنباتات فً المنازل سلبٌات:
أ  -اذكر بعضها.
ب  -كٌف ٌمكن أن نتج ّنب هذ ِه ال ّسلبٌات؟
صناعٌّة أم ّ
 -8أٌُّما أفضل نباتات ّ
الطبٌعٌّة فً رأٌك؟ ّوضح ذلك.
الزٌنة ال ّ

التحدّ ث
 -1تح ّدث إلى زمبلبك فً أنّ نجاح اإلنسان فً حٌاته مر ّده إلى قدرته على التكٌّف مع
بٌبته ومحٌطه .
 -2حاور زمبلءك فً األثر اإلٌجابًّ للنباتات واألزهار فً حٌاة اإلنسان .
>7
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أعرف لماذا ضاق صدري بتلك ال ّنبتة التً تح َّدت وحدتً واقتحمت حٌاتً ،وأعرف
لماذا ساءت عبلقتً بها إلى ذلك الح ّد المخجل  .ال ب ّد لً من أن أبرِّ ئ صدٌقً (حسنً) ،
صدٌق الذي
الذي أحضرها بمناسبة شفابً من مرضً ،فؤنا لم أكرهها بسبب ذلك ال ّ
تعاطف معً ،وزارنً فً بٌتً ،مصطحباا تلك النبتة ،بلفافتها ال ّش ّفافة .
صحٌح أ ّنه هو الذي اختار لها ذلك المكان أسفل جدار الغرفة ،ووضعها فٌه بعد أن
نزع عنها لفافة الورق وال َّش َبر ،وصحٌح أ ّنه صرح لً بحرصه المعهود ،وبما ٌشبه
اإلمبلء ،مها ّم رعاٌتها التً أتعبتنً فً ما بعد ،إال أ ّنه لم ٌكن سبباا فً العداء الذي نما بٌنً
وبٌن تلك النبتة بؤوراقها التً تشبه رسم القلب .
فً البداٌة لم أشعر بضرورة وجود عبلقة حبّ أو بغض بٌنً وبٌنها ،قد رأٌت فٌها
ّ
والطاولة ،وال ِم ْدفؤة ،والخزانة ،أو ح ّتى
مجرّ د واحدة من موجودات الغرفة ،مثل الكرسً،
صور على الجدار .
إطارات ال ّ
غٌر أ ّننً بعد أٌام ،تنبّه ُ
ت إلى ما ٌثٌره صمتها من ال ّسؤ َم فً نفسً ،ما الذي ٌجذبنً
إلى مجرد نبتة ُمس َّم َرة مثل ال ّتماثٌل ال ّنحاسٌّة أو الببلستٌكٌّة ،تُ
ُ
حملق فً سقف الغرفة القاتم،
أو فً الجدران ال ُمص َفرّ ة المُتق ِّشرة ،أو ربما فً تقاطٌع وجهً ،وال سٌّما تلك األخادٌد
المتقاطعة فً جبهتً وفً خدي ؟
إ ّنها نبتة مُت ِع َبة و ُم ْقلِقة فً آن م اعا ،وهً تحتاج إلى عناٌة ٌومٌّة كً تنمو ببطنها
السمٌك ،كما أنها ترغمنً ك ّل صباح على إزاحة ال ّستابر كً ترى ال ّنور أو ٌراها،
وتجبرنً على رٌّها ،وتنظٌف أوراقها من الغبار ،ثم تضمٌدها بٌن م ّدة وأخرى ،أجزم بؤنً
كرهتها .
ما أثار غٌظً ،هو ما قرأته فً إحدى الص حف ،من أنّ النباتات التً تعٌش داخل
البٌوت تحتاج إلى من ٌبتسم لها أحٌا انا؛ ألنها مخلوقات ح ّساسة ،كابنات حٌّة تتل ّقف
ضوء الذي ٌبعث الحٌاة فً عروقها .
االبتسامة ،كما ال ّ
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هذا ما ٌنقصنً ،ثم إنّ االبتس ام لٌس من طبعً ،فؤنا ال أكاد أرخً شفتًّ أمام أكثر
األمور طرافة( .حسنً) الذي جاء بها ٌعرف هذه الحقٌقة ،فكٌف ٌمكننً االبتسام لمجرّ د
أن أضعها خارج الغرفة ،عند زاوٌة درج العمارة ،لكن
نبتة بلٌدة ؟ أفضل ح ّل هو ْ
(حسنً) أوصانً ب ّؤال أنقله ا من مكانها؛ ألنّ تغٌٌر موقعها سٌإ ّدي إلى اضطرارها لل ّتكٌّف
مع المكان الجدٌد ،وقد ال ٌناسبها ،فتذبل وتموت.
خبلل شهر آذار ،انتعشت تلك النبتة ،ونمت بما ٌوحً برغبتها فً التخلّص من عٌوب
ص امت معها ،فهً على ّ
أٌة حال كابن ٌدهم حٌاتً
صمتها ،ولكن هذا لم ٌوقف صراعً ال ّ
ّ
وٌتدخل فً ٌومٌاتً ،لماذا ال أتخلّص منها؟ أال ٌمكن أن ٌكون (حسنً) قد
ٌ،خرق وحدتً،
ت آمر على حٌاتً بوضعها فً غرفتً؟
ت تلك ال ّساق ،إ ّنها خشنة مع طراوتها ،ف ّكر ُ
اقتربت ٌدي من ساقها ،تح ّسس ُ
ْ
لن
تْ :
حٌن
ٌس تغرق األمر أكثر من ثانٌة واحدة ،أدٌر ٌدي ،فؤقصف ال ّس اق ،حركة واحدة وأرتاح
منها.
صلت بسرعة إلى أ ّننً مقدم على ارتكاب فعلة تنتمً إلى
قلّبت الفكرة فً رأسً ،فتو ّ
ت ،وجلس ُ
تراجعت ،وتنهد ُ
ُّ
ت على المقعد ،ووضعت ك ّفً أسفل
سلسلة جرابم قتل ال ّنفس،
فكً مح ّد اقا بحٌرة وقلق .فً تلك اللحظة رأٌتها تشرببّ  ،وتولّدت ألوراقها عٌون ،عٌون
كثٌرة أخذت تراقبنً بحذر ،فوجبت بشفتًّ تفترّ ان عن ابتس امة غٌر مفهومة ،على األقل
بالنسبة لً.
كد ُ
نموها ال ّسرٌع ك ّل ٌوم ،ك ّل ساعة ،حتى ْ
ت أرى بعٌنً المجرّ دة كٌف تتف ّتح
راقبت ّ
أوراقها الجدٌدة ،وكٌف تتب ّسط مثل كفٍّ آدمٌة ،وحٌن أصحو فً الصباح ،أتف ّقد األوراق
ت صوتها ،صوت ّ
والبراعم الجدٌدة ،وكثٌرا ا ما سمع ُ
لؤلوراق فً أثناء
الطقطقة الخافتة ّ
صوت فً أعماقً فرحا ا طفول ّاٌا ،وضبط ُ
ت
تف ّتحها فً الصباحات الباكرة .ولقد أٌقظ ذلك ال ّ
نفسً ذات مرة وأ ّنا أبتسم لها.
وفً األٌام البلحقة ،نمت وتوالت لها أوراق جدٌدة ،أوراق خضراء ٌانعة ،وحٌن بلغت
منتصف الجدار ،دبّ الخبلف بٌننا من جدٌد ،فؤنا أرد ُ
ت توجٌهها نحو الباب كً تكسو
ٌس ار الجدار ،أما هً فتوجّ ْ
هت إلى غٌر ما أرٌد ،نحو النافذة.
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ت رأسها ،قل ُ
ت نفسً ،أمسك ُ
هدأ ْ
ت كمن ٌخاطب امرأة :من هنا أٌتها العزٌزة ،ولوٌت
ُعنُقها برفق ناحٌة الباب ،ثم ربطته بخٌط م َّتصل بحافة ذلك الباب .وبعد أٌام ،عاد رأسها
ْ
فبدت كؤ ّنما تنظر إلى الوراء.
ٌتوجّ ه نحو النافذة،
صحٌح أنّ المشهد أثار فً نفسً أ اسى مبه اما ،وال سٌّما حٌن ق ّدرت أنها أرادت
بحركتها تلك لفت انتباهً وتذكٌري بال ّتفاهم الذي حصل بٌننا ،لكن ،لماذا ال تستجٌب
لرغبتً؟ على األقل إكرا اما الهتمامً بها ،ثم إنّ المس احة المتب ّقٌة من الجدار حتى النافذة ال
نموها وامتدادها ،فهً مؤلى بالصور.
تستوعب ّ
ّ
حاول ُ
برفق وتصمٌم ،لك ّنها هذه المرّ ة بدت أكثر صبلبة وإصرارا ا على
ت لًّ ُعنُقها
التوجّ ه نحو النافذة ،وحٌن قست أصابعً علٌها ا
قلٌبل ،أحسسْ ُ
ت ب ُعنُقها ترتجف ،أجل ،لقد
ارتجفت مرّ تٌن.
من الصعب أن أفهم أو أص ّدق ما حدث ،لكن تلك ال ُعنُق ارتجفت بٌن أصابعً مثل
سمكة حٌّة ،ازد َْد ُّ
ت إصرارا ا على تنفٌذ ما بدأتُه ،وبٌنما أحاول ثنٌها نحو الباب بإصرار
،إذ بها تنكسر.
كان الصوت الذي سمعته لحظتب ٍذ أشبه بصوت كسر عظمة بش ّ
رٌة ،ودهمنً شعور من
نز من مكان الكسر ّ
ارتكب جر اما فً غفلة من ال ّناس ،وال ّسابل الذي ّ
لطخ ٌدي ،أ ّما رأسها
ت حولً ُ
أدر ماذا أفعل به ،تل ّف ُّ
بذ عر ،تراجعت قدماي نحو الوراء،
فظ ّل بٌن أصابعً ،لم ِ
رأٌت فً األوراق عٌو انا ت ّتهمنًْ ،
ت الباب ،وغادر ُ
وإذ سقط الرأس من ٌدي ،فتح ُ
ت البٌت.
ت إنقاذهاّ ،
نظف ُ
ض سوى أٌام قلٌلة حتى ذبلت أوراقها ،حاول ُ
ت مساماتها بقطعة
لم تم ِ
من القماش المبلول ،روٌتها بحرص ،فتحت ال ّستابر والنوافذ ،لكن كانت أشبه بعزٌز ٌرٌد
االنسحاب من حٌاتً بصمت موجع.
روٌ ادا روٌ ادا اصفرّ ت أوراقها ،ك ّل ٌوم تصفرّ أوراق جدٌدة ،ثم تجفّ وتسقط ،لم َ
ٌبق
سوى أغصانها التً اسو ّدت ،وبدت مثل أذرع سوداء لعنكبوت خرافً ٌتشبّث بجدار ،ث ّم
ٌسقط على األرض فجؤة فً إحدى لٌالً أ ٌّار ،فٌعود الجدار مثلما كان ،متق ّشرا ا مص ّا
فرا،
صدٌق (حسنً) ،لماذا
وعار اٌا ،أما أنا فقد د همتنً رغبة جامحة ،غٌر مفهومة برإٌة ذلك ال ّ
اشت ْق ُ
ت إلٌه حٌن سقط العنكبوت فً سكون تلك اللٌلة من أٌار؟
(جمال ناجً ،ما جرى ٌوم الخمٌس ،بتص ّرؾ).
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الت ّعرٌؾ بالكاتب
أردنً .
ص
جمال ناجً
ّ
روابً وقا ّ
ّ
س اذكر المناصب التً تقلدها جمال ناجً .
ﺠ عضو ا ّتحاد الك ّتاب العرب وربٌس سابق لرابطة الك ّتاب األردنٌٌن،
س اذكر الجوابز التً مالها جمال ناجً .
ﺠ ن ال ع ّدة جوابز محلٌة وعربٌة كان آخرها جابزة الدولة التقدٌرٌة لآلداب ٕ٘ٔٓم
/األردن ،وجابزة الملك عبد هللا الثانً لئلبداع األدبًّ .ٕٓٔٙ
س اذكر أعمال جمال ناجً األدبٌة ( رواٌاته ) .
ﺠ له مجموعة من األعمال األدبٌّة تُرجم عدد منها إلى لغات أجنبٌّة،
من رواٌاته( :الطرٌق إلى بلحارث) و(مخلّفات الزوابع األخٌرة) ،و(عندما تشٌخ
الذباب)،
من مجموعاته القصصٌة( :رجل خالً الذهن) ،و(رجل ببل تفاصٌل) و(ما جرى ٌوم
الخمٌس) التً أخذت منها هذه القضة.
س ما اسم المجموعة القصصٌة التً أخذت منها هذه القصة ؟

ﺠ ما جرى ٌوم الخمٌس

النص
جو
ّ
ّ
س ماذا ٌصور القاص فً قصة رسم القلب .
ﺠ العبلقة التً نشؤ ْ
ت بٌنه وبٌن نبتة تشبه رسم القلب أهداها إلٌه صدٌقه لشفاب ّه من
المرض .
ص بضمٌر
ص والنبتة فً حبكة قدّمها القا ّ
وٌبرز فً القصة عنصر الصراع بٌن القا ّ
سعادة لنفسه ولمن حوله .
المتكلّم لتكشؾ مسإولٌة اإلنسان فً ّتحقٌق ال ّ
سعادة ؟
س ماذا تمثل تلك ال ّ

ﺠ تتمثل فً أن ٌترك اإلنس ان اآلخرٌن ٌمارسون حرّ ٌتهم ،وأن ٌقبل اآلخرٌن ،وٌتكٌّف
معهم ،وال ٌتسرّ ع فً ا ّتخاذ قراراته.
;>
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الشرح
الفكرة  :اقتحام النبتة حٌاة القاص بعد شفاءه من المرض
أعرف لماذا ضاق صدري بتلك ال ّنبتة التً تح َّدت وحدتً واقتحمت حٌاتً ،وأعرف
لماذا ساءت عبلقتً بها إلى ذلك الح ّد المخجل .ال ب ّد لً من أن أبرِّ ئ صدٌقً (حسنً) ،
الذي أحضرها بمناسبة شفابً من مرضً ،فؤنا لم أكرهها بسبب ذلك الصّدٌق الذي
تعاطف معً  ،وزارنً فً بٌتً ،مصطحباا تلك النبتة  ،بلفافتها ال ّش ّفافة .
صحٌح أ ّنه هو الذي اختار لها ذلك المكان أسفل جدار الغرفة ،ووضعها فٌه بعد أن
نزع عنها لفافة الورق وال َّش َبر ،وصحٌح أ ّنه صرح لً بحرصه المعهود ،وبما ٌشبه
اإلمبلء ،مها ّم رعاٌتها التً أتعبتنً فً ما بعد ،إال أ ّنه لم ٌكن سبباا فً العداء الذي نما
بٌنً وبٌن تلك النبتة بؤوراقها التً تشبه رسم القلب.
معانً الكلمات :
ضاق  :فقد صبره وضجر
تعاطؾ  :حنَّ بعضهم على بعض

ْ
دخلت عنوة
واقتحمت:

القاص عنوان قصته؟
س م ّم استوحى
ّ
ﺠ من شكل النبتة التً أهداها إلٌه صدٌقه ،ألنها تشبه رسم القلب .
ضح الصورة الفنٌة فً  :تلك النبتة التً تح ّدت وحدتً واقتحمت حٌاتً
سو ّ
ّ
وتتدخل فً شإونه ،وتتح ّدى وحدته.
صور النبتة إنسانة تقتحم خصوصٌة القاصّ
ﺠ ّ
من عناصر القصة :الشخصٌات النام ٌّة  :القاص ،والنبتة.
من عناصر القصة :الشخصٌات الثابتة  :حسنً صدٌق القاصّ .
من عناصر القصة  :الشخوص  :النبتة ،القاصّ  ،حسنً صدٌق القاصّ .
من عناصر القصة :المكان :منزل القاصّ .
من عناصر القصة الزمان  :من شهر آذار إلى شهر أٌار .
جذور الكلمات :
ضاق

رذ َّذد

ضٌق حدي
<>

والزذّذ
قحم

ػاللزٍ شفبئٍ
علق

شفً

رؼبطف
عطف

اٌّؼهىد اٌؼذاء
عهد

عدو
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الفكرة  :عدم شعوره بوجود عالقه بٌنه وبٌن النبتة ثم تنبه إلى ما ٌثٌر صمتها
فً البداٌة لم أش عر بضرورة وجود عبلقة حبّ أو بغض بٌنً وبٌنها ،قد رأٌت فٌها
ّ
والطاولة ،وال ِم ْدفؤة ،والخزانة ،أو ح ّتى
مجرّ د واحدة من موجودات الغرفة ،مثل الكرسً،
إطارات الصّور على الجدار.
غٌر أ ّننً بعد أٌام ،تنبّه ُ
ت إلى ما ٌثٌره صمتها من ال ّسؤَم فً نفسً ،ما الذي ٌجذبنً
إلى مج رد نبتة مُسم ََّرة مثل ال ّتماثٌل ال ّنحاسٌّة أو الببلستٌكٌّة ،تُ
ُ
حملق فً سقف الغرفة
القاتم ،أو فً الجدران المُص َفرّ ة المُتق ِّشرة ،أو ربما فً تقاطٌع وجهً ،وال سٌّما تلك
األخادٌد المتقاطعة فً جبهتً وفً خدي؟
معانً الكلمات :
تُ َح ْملق  :تنظر بش ّدة.
األخادٌد  :ال ُح َفر

تقاطٌع  :مبلمح .
ُمس َّم َرة  :ثابتة .

القاص األول ٌّة إلى النبتة؟
س ب َم ا ّتسمت نظرة
ّ

ّ
والطاولة ،والم ِّْدفؤة،
ﺠ رأى فٌها مجرّ د واحدة من موجودات الغرفة ،مثل الكرسً،
والخزانة ،أو حتى إطارات الصور على الجدار ،ولم ٌشعر بضرورة وجود عبلقة حبّ
أو بغض بٌنه وبٌنها.
س وضح الصورة الفنٌة فً  :نبتة تحملق فً سقف الغرفة القاتم .
صور النبتة إنسانة تنظر بش ّدة إلى سقف الغرفة القاتم.
ﺠ ّ

ُ
تحملق فً سقف الغرفة القاتم ،أو فً الجدران المُصفرّ ة المُتق ِّشرة .
س ما داللة .ٔ:
 .1األخادٌد المتقاطعة فً جبهتً وفً خ ّدي.
ﺠ ٔ .سوء األوضاع المادٌّة للقاص ٕ .التق ّدم فً السنّ .

س استخرج جملة تدل على مشاعر الدهشة واالستؽراب .
ﺠ ما الذي ٌجذبنً إلى مجرد نبتة مُسم ََّرة مثل ال ّتماثٌل ال ّنحاسٌّة أو الببلستٌكٌّة ،تُ
ُ
حملق
فً سقف الغرفة القاتم ،أو فً الجدران المُص َفرّ ة المُتق ِّشرة ،أو ربما فً تقاطٌع وجهً،
وال سٌّما تلك األخادٌد المتقاطعة فً جبهتً وفً خدي.
جذور الكلمات :
سؤَم
أشؼز ثضزورح ػاللخ ِىجىداد َجذثٍٕ اٌّزمبطؼخ ججهزٍ
ال ّ
َسبِ َم
=>

شعر

ضرر

علق

وجد

جذب

قطع

جبه
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الفكرة  :كرهه للنبتة بسبب حاجتها إلى العناٌة الٌومٌة من تنظٌؾ وري وؼٌرها
إ ّنها نبتة مُت ِع َبة و ُم ْقلِقة فً آن م اعا ،وهً تحتاج إلى عناٌة ٌومٌّة كً تنمو ببطنها
السمٌك ،كما أنها ترغمنً ك ّل صباح على إزاحة السّتابر كً ترى ال ّنور أو ٌراها،
وتجبرنً على رٌّها ،وتنظٌف أوراقها من الغبار ،ثم تضمٌدها بٌن م ّدة وأخرى ،أجزم
بؤنً كرهتها.
معانً الكلمات :
السمٌك  :الغلٌظ
إزاحة  :إبعاد

ترؼمنً  :فعل الشًء على كره
ر ٌّها  :سقاٌتها

القاص من النبتة.
س عدد ثالثة أمور أثارت استٌاء
ّ

ﺠ تحتاج إلى عناٌة ٌومٌّة كً تنمو ،فترغمه كل صباح على إزاحة الستابر ،ورٌها
،وتنظٌف أوراقها ،وتسمٌدها ،كما أنها تحتاج إلى من ٌبتسم لها.
القاص إلى جملة من الحقابق العلم ٌّة المتعلّقة بالنبات ،و ّضحها .
س أشار
ّ
ٔ .تحتاج إلى الضّوء ،والريّ  ،والتسمٌد ،وتنظٌف األوراق.
ٕ .تج ّنب نقلها من مكان إلى آخر.
س ما داللة  .ٔ:كً ترى النور أو ٌراها .
 .1تجبرنً على رٌّها .
صا ٌنظر إلى النبتة.
وصور النور شخ ا
ّ
صور النبتة إنسانة تنظر بعٌنٌها إلى النور،
ﺠ ّٔ .
صور النبتة إنسانة تجبره على سقاٌتها .
ّٕ .
جذور الكلمات :
ُمت ِع َبة

و ُِ ْمٍِمخ

ػٕبَخ

تعب

قلق

عنً

ظزبئز
رزغٍّٕ اٌ ّ
رغم

ستر

ٌ
ر ّ
روي

ورٕظُف رضُّذهب
نظف

ضمد

الفكرة  :ما قرأه فً الصحؾ عن النباتات أثار ؼٌضه .
ما أثار غٌظً ،هو ما قرأته فً إحدى الصحف ،من أنّ النباتات التً تعٌش داخل
البٌوت تحتاج إلى من ٌبتسم لها أحٌا انا؛ ألنها مخلوقاّت ح ّساسة ،كابنات حٌّة تتل ّقف
االبتسامة ،كما الضّوء الذي ٌبعث الحٌاة فً عروقها.
>>
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هذا ما ٌنقصنً ،ثم إنّ االبتسام لٌس من طبعً ،فؤنا ال أكاد أرخً شفتًّ أمام أكثر
األمور طرافة( .حسنً) الذي جاء بها ٌعرف هذه الحقٌقة ،فكٌف ٌمكننً االبتسام لمجرّ د
أن أضعها خارج الغرفة ،عند زاوٌة درج العمارة ،لكن
نبتة بلٌدة ؟ أفضل ح ّل هو ْ
(حسنً) أوصانً ّ
بؤال أنقلها من مكانها؛ ألنّ تغٌٌر موقعها سٌإ ّدي إلى اضطرارها للتكٌّف
مع المكان الجدٌد ،وقد ال ٌناسبها ،فتذبل وتموت.
معانً الكلمات :
ؼٌظ  :غضب شدٌد
بلٌدة  :ضعٌفة الذكاء
التك ٌّؾ  :التوافق مع الظروف

ّ
تتلقؾ  :تتناول
طرافة  :مستملحة نادرة

س وضح الصورة الفنٌة فً :كابنات حٌّة تتل ّقف االبتسامة.

صا ٌستقبلون االبتسامة.
ﺠ  .ص ّور النباتات أشخا ا

س ما داللة  :أنا ال أكاد أرخً شفتًّ أمام أكثر األمور طرافة .

ﺠ العبوس والتجهّم .

س استخرج جملة تدل على مشاعر الدهشة واالستؽراب .

ﺠ فكٌف ٌمكننً االبتسام لمجرّ د نبتة بلٌدة ؟
جذور الكلمات :
ؼٌظً

َجزظُ

غٌض

بسم

ظبطخ االثزظبِخ ػزولهب
د ّ
حسس

بسم

عرق

َٕمظٍٕ

ساوَخ

أوطبٍٔ

نقص

زوي

وصً

الفكرة  :التحول فً معاملة القاص للنبتة التً انتعشت فً شهر آذار .
خبلل شهر آذار ،انتعشت تلك النبتة ،ونمت بما ٌوحً برغبتها فً التخلّص من عٌوب
صامت معها ،فهً على ّ
أٌة ح ال كابن ٌدهم حٌاتً
صمتها ،ولكن هذا لم ٌوقف صراعً ال ّ
ّ
وٌتدخل فً ٌومٌاتً ،لماذا ال أتخلّص منها؟ أال ٌمكن أن ٌكون (حسنً)
ٌ،خرق وحدتً،
قد تآمر على حٌاتً بوضعها فً غرفتً؟
ت تلك ال ّساق ،إ ّنها خشنة مع طراوتها ،ف ّكر ُ
اقتربت ٌدي من ساقها ،تحسّس ُ
ْ
لن
تْ :
حٌن
ٌستغرق األمر أكثر من ثانٌة واحدة ،أدٌر ٌدي  ،فؤقصف ال ّساق ،حركة واحدة وأرتاح
?>
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منها.
قلّبت الفكرة فً رأسً ،فتوصّلت بسرعة إلى أ ّننً مقدم على ارتكاب فعلة تنتمً إلى
ت ،وجلس ُ
تراجعت ،وتنهد ُ
ُّ
ت على المقعد ،ووضعت ك ّفً أسفل
سلسلة جرابم قتل ال ّنفس،
فكً مح ّد اقا بحٌرة وقلق .فً تلك اللحظة رأٌتها تشرببّ  ،وتولّدت ألوراقها عٌون ،عٌون
كثٌرة أخذت تراقبنً بحذر ،فوجبت بشفتًّ تفترّ ان عن ابتسامة غٌر مفهومة ،على األقل
بالنسبة لً.
كد ُ
نموها السّرٌع ك ّل ٌوم ،ك ّل ساعة ،حتى ْ
ت أرى بعٌنً المجرّ دة كٌف تتف ّتح
راقبت ّ
أوراقها الجدٌدة ،وكٌف تتبسّط مثل كفٍّ آدمٌة ،وحٌن أصحو فً الصباح ،أتف ّقد األوراق
ت صوتها ،صوت ّ
والبراعم الجدٌدة ،وكثٌرا ا ما سمع ُ
لؤلوراق فً أثناء
الطقطقة الخافتة ّ
تف ّتحها فً الصباحات الباكرة .ولقد أٌقظ ذلك الصّوت فً أعماقً فرحا ا طفول ّاٌا ،وضبط ُ
ت
نفسً ذات مرة وأ ّنا أبتسم لها.
معانً الكلمات :
تشربب  :تم ّد عنقها لتنظر.
ّ
ٌده ُم ٌ :فاجا

محدِّق  :منعم النظر.
افـتر  :ابتس َم وبدت أسنانه التً فً مُق َّدم الفم.
ّ

صة ب ٌّن
إٌجابً واضح نحو النبتة مع
تحول
القاص
س بدا على
تطور أحداث الق َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مالمحه:
ﺠ فُوجِّ ا بشفتٌه تفتران عن ابتسامة غٌر مفهومة تجاه النبتة.
 أخذ ٌرقب نموها السّرٌع ك ّل ٌوم  ،كٌف تتفتح أوراقها الجدٌدة ،وكٌف تتبسّط مثلكفّ آدمٌة ،وفً الصباح ،كان ٌتف ّقد األوراق والبراعم الجدٌدة ،وكثٌرا ما كان ٌسمع
صوتها ،صوت الطقطقة الخافتة لؤلوراق فً أثناء تفتحها فً الصّباحات الباكرة.
 أٌقظ ذلك الصّوت فً أعماقه فرحا ا طفول ّاٌا ،وضبط نفسه ذات مرة وهو ٌبتسم لها. لوى عنقها برفق ناحٌة الباب.س ما أثر التحول على النبتة ؟
ْ
ْ
توافرت لها أسباب العناٌة الٌومٌة .
أن
أخذت تنمو سرٌ اعا بعد ْ
ﺠ
س استخرج جملة تدل على مشاعر الفرح .
ُ
وضبطت نفسً ذات مرة وأ ّنا أبتسم لها.
ﺠ ولقد أٌقظ ذلك الصّوت فً أعماقً فرحا ا طفول ّاٌا،
ﺠ فوجبت بشفتًّ تفترّ ان عن ابتسامة غٌر مفهومة ،على األقل بالنسبة لً .
@>
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س استخرج جملة تدل على مشاعر التردد .
ﺠ قلّبت الفكرة فً رأسً ،فتوصّلت بسرعة إلى أ ّننً مقدم على ارتكاب فعلة تنتمً إلى
ت ،وجلس ُ
تراجعت ،وتنهد ُ
ُّ
ت على المقعد.
سلسلة جرابم قتل ال ّنفس،
من عناصر القصة الزمان  :من شهر آذار إلى شهر أٌار .
جذور الكلمات :
انتعشت

ِمذَ

نعش

قدم

طزاػٍ طزاورهب
صرع

جزائُ

رزاجؼذ

فىجئذ

أػّبلٍ

جرم

رجع

فجؤ

عمق

طري

ْ
بلؽت منتصؾ الجدار .
الفكرة  :تجدد الخالؾ بٌن القاص والنبتة ٌنما
وفً األٌام البلحقة ،نمت وتوالت لها أوراق جدٌدة ،أوراق خضراء ٌانعة ،وحٌن
بلغت منتصف الجدار ،دبّ الخبلف بٌننا من جدٌد ،فؤنا أرد ُ
ت توجٌهها نحو الباب كً
تكسو ٌسار الجدار ،أما هً فتوجّ ْ
هت إلى غٌر ما أرٌد ،نحو النافذة.
ت كمن ٌخاطب امرأة :من هنا أٌتها العزٌزة ،ولوٌ ُ
ت رأسها ،قل ُ
هدأت نفسً ،أمسك ُ
ْ
ت
ُعنُقها برفق ناحٌة الباب ،ثم ربطته بخٌط م َّتصل بحافة ذلك الباب .وبعد أٌام ،عاد رأسها
ْ
فبدت كؤ ّنما تنظر إلى الوراء.
ٌتوجّ ه نحو النافذة،
معانً الكلمات :
ٌانعة  :صفة للون األخضر
تكسو  :تغطً

دب الخالؾ  :سرى الخبلف
ّ
 :الجانب والجهة
الناحٌة

س وضح الصورة الفنٌة فً  :حٌن بلغت منتصف الجدار دبّ الخبلف بٌننا من جدٌد .

صور النبتة إنسانة على خبلف مع القاصّ .
ﺠ ّ

س وضح الصورة الفنٌة فً  :فبدت كؤ ّنما تنظر إلى الوراء.

صور النبتة إنسانة تنظر إلى الوراء .
ﺠ ّ
جذور الكلمات :
الالحقة

ورىاٌذ

َبٔؼخ

ِٕزظف

أِظىذ
ُ

ِزَّظً

َزى ّجه

لحق

ولً

ٌنع

نصف

مسك

وصل

وجه

?7
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الفكرة  :شعور القاص بالذنب لمحاولته لً عنق النبتة وكسرها.
صحٌح أنّ المشهد أثار فً نفسً أساى مبه اما ،وال سٌّما حٌن ق ّدرت أنها أرادت
بحركتها تلك لفت انتباهً وتذكٌري بال ّتفاهم الذي حصل بٌننا ،لكن ،لماذا ال تستجٌب
لرغبتً؟ على األقل إكرا اما الهتمامً بها ،ثم إنّ المساحة المتب ّقٌة من الجدار حتى النافذة
نموها وامتدادها ،فهً مؤلى بالصور.
ال تستوعب ّ
ّ
حاول ُ
برفق وتصمٌم ،لك ّنها هذه المرّ ة بدت أكثر صبلبة وإصرارا ا على
ت لًّ ُعنُقها
التوجّ ه نحو النافذة ،وحٌن قست أصابعً علٌها ا
قلٌبل ،أحسسْ ُ
ت ب ُعنُقها ترتجف ،أجل ،لقد
ارتجفت مرّ تٌن.
من الصعب أن أفهم أو أص ّدق ما حدث ،لكن تلك ال ُعنُق ارتجفت بٌن أصابعً مثل
سمكة حٌّة ،ازد َْد ُّ
ت إصرارا ا على تنفٌذ ما بدأتُه ،وبٌنما أحاول ثنٌها نحو الباب بإصرار
،إذ بها تنكسر.
ّ
بشرٌة ،ودهمنً شعور
كان الصوت الذي سمعته لحظتب ٍذ أشبه بصوت كسر عظمة
نز من مكان الكسر ّ
من ارتكب جر اما فً غفلة من ال ّناس ،وال ّسابل الذي ّ
لطخ ٌدي ،أ ّما
ت حولً ُ
أدر ماذا أفعل به ،تل ّف ُّ
بذعر ،تراجعت قدماي نحو
رأسها فظ ّل بٌن أصابعً ،لم ِ
الوراء ،رأٌت فً األوراق عٌو انا ت ّتهمنًْ ،
وإذ سقط الرأس من ٌدي ،فتح ُ
ت الباب،
وغادر ُ
ت البٌت.
معانً الكلمات :
َّ
قطر وسال.
:
نـز
َ
مبهم  :غامض (بهم )
ترتجؾ  :رجف

 :حزن
سى
أ ً
إصرارا  :إلحاح
ً
ّ
ّ :لوث
لطخ

س ما داللة  :المس احة المتب ّقٌة من الجدار مؤلى بالصور..

ﺠ ذكرٌات القاص الكثٌرة .

ّ
التؤزم فً القصة.
س ضع ٌدك على مواضع

ﺠ عندما فرض القاص على النبتة التوجّ ه برأسها نحو الباب ،لك ّنها رفضت ،وتوجّ هت
نحو النافذة ،وعندما حاول إجبارها على ما ٌرٌد انكسرت ،وهنا بدأت مؤساة بطل
القصة ،إذ أحسّ باقترافه جرٌمة ،وحاول أن ٌنقذ النبتة.
س استخرج جملة تدل على مشاعر الندم .
?8
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ﺠ ودهمنً شعو ر من ارتكب جر اّما فً غفلة من ال ّناس  ،وال ّسابل الذي ّ
نز من مكان
الكسر ّ
لطخ ٌدي .
س استخرج جملة تدل على مشاعر التردد .
ﺠ تراجعت قدماي نحو الوراء .

من عناصر القصة :ذروة التؤ ّزم :انكسار عنق النبتة عندما رفضت التوجّ ه نحو الباب
جذور الكلمات :
وتذكٌري أزجبهٍ
ذكر

نبه

رغجزٍ
رغب

اٌّزجمُّخ رظزىػت
بقً

وعب

اررىت

رزّهٍّٕ

األوراق

ركب

وهم

ورق

ْ
ماتت فً النهاٌة
الفكرة  :محاولة إنقاذ النبتة ولكنها
ت إنقاذهاّ ،
نظف ُ
تمض سوى أٌام قلٌلة حتى ذبلت أوراقها ،حاول ُ
ت مساماتها بقطعة
لم
ِ
من القماش المبلول ،روٌتها بحرص ،فتحت السّتاب ر والنوافذ ،لكن كانت أشبه بعزٌز ٌرٌد
االنسحاب من حٌاتً بصمت موجع.
روٌ ادا روٌ ادا اصفرّ ت أوراقها ،ك ّل ٌوم تصفرّ أوراق جدٌدة ،ثم تجفّ وتسقط ،لم َ
ٌبق
سوى أغصانها التً اسو ّدت ،وبدت مثل أذرع سوداء لعنكبوت خرافً ٌتشبّث بجدار ،ث ّم
ّا
مصفرا،
ٌسقط على األرض فجؤة فً إحدى لٌالً أٌاّر ،فٌعود الجدار مثلما كان ،متق ّشرا ا
وعارٌا ا ،أما أنا فقد دهمتنً رغبة جامحة ،غٌر مفهومة برإٌة ذلك الصّدٌق (حسنً)،
لماذا اشت ْق ُ
ت إلٌه حٌن سقط العنكبوت فً سكون تلك اللٌلة من أٌار؟
معانً الكلمات :
مساماتها :منافذ
تش ّبث  :تمسّك بقوة.
جامحة :عازمة مندفعة
روٌدًا :بتمهل
صة؟
س ب َم ٌوحً استخدام القاص لفظة (عنكبوت) فً نهاٌة الق ّ

ﺠ التشبث بالحٌاة ،فقد كانت النبتة مقاومة ،متشبثة بالحٌاة كعنكبوت ٌتشبّث بالجدار ،ثم
هوى وسقط .
س ما داللة  :حٌن سقط العنكبوت فً سكون تلك الّلٌلة من أٌّار .
ﺠ موت النبتة .

س استخرج جملة تدل على مشاعر الندم .

ﺠ حاولت إنقاذها .كانت أشبه بعزٌز ٌرٌد االنسحاب من حٌاتً.".
?9
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القاص إلى رإٌة صدٌقه حسنً
من عناصر القصة :الحل ّ  :موت النبتة ،واشتٌاق
ّ
جذور الكلمات :
االنسحاب اطى ّدد
ب
َس َح َ

َس ِو َد

وبٔذ

جذَذح

رظف ّز

خزافٍ

ِفهىِخ

ذ
اشز ْم ُ

كون

جدد

صفر

خرف

فهم

شوق

المعجم والدّاللة
 -1أضف إلى معجمك اللّغويّ :
 َت ْشرببّ  :تم ّد عنقها لتنظر. مح ِّدق  :منعم النظر. :ابتس َم وبدت أسنانه التً فً مُق َّدم الفم.
 افـترّ َّقطر وسال.
:
نـز
َ
 تشبّث  :تم ّسك بقوة.ُ -2عدْ إلى أحد معاجم اللّؽة العرب ٌّة ،واستخرج معانً الكلمات اآلتٌة:
ٌده ُم
ض
أقاٌ ُ
تُ َح ْملق

ٌفاجا.
ض.
أبادلُ أو أعاو ُ
تنظر بش ّدة.

ٖ -عد إلى الفقرة الرّ ابعة ،واستخرج منها ما ٌقارب فً المعنى ك َّل كلمة من الكلمات اآلتٌة:
مالمح
ال ُح َفر
ثابتة

تقاطٌع.
األخادٌد
مسمّرة

 -4ما الجذر اللّؽوي لكل ّ من:
َسبِ َم.
سـؤَم
ال ّ
االنسحاب
اسو ّدت

?:

ب
َس َح َ
َس ِو َد
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 -5ورد فً النصّ عبارة (خضراء ٌانعة) ،والٌانع :صفة للون األخضر ،عُد إلى أحد
معاجم ّ
اللغة العربٌّة ،وتبٌّن أليِّ األلوان تستعمل الصفات اآلتٌة:
الفاقع األصفر
الناصع األبٌض
القانً األحمر

صافً
ال ّ
الحالك

األزرق
األسود

والتحلٌل
الفهم
ّ
ص عنوان قصته؟
ٔ  -م ّم استوحى القا ّ
 من شكل النبتة التً أهداها إلٌه صدٌقه ،ألنها تشبه رسم القلب .
ص بصدٌقه (حسنً) ،دلّل على ذلك.
ٕ  -ث ّمة رباط و ّد متٌن ٌربط القا ّ
 تعاطف حسنً مع القاص خاصة وقت مرضه ،وزٌارته .وإحضار حسنً هدٌة ( نبتة
تشبه رسم القلب) ملفوفة بالورق وال ّشبر لصدٌقه.
 اهتمام القاص بكبلم صدٌقه حسنً الذي أوصاه بؤال ٌغٌر مكان النبتة.
ص األول ٌّة إلى النبتة؟
ٖ  -ب َم ا ّتسمت نظرة القا ّ
ّ
والطاولة ،والم ِّْدفؤة،
 رأى فٌها مجرّ د واحدة من موجودات الغرفة ،مثل الكرسً،
والخزانة ،أو حتى إطار ات الصور على الجدار ،ولم ٌشعر بضرورة وجود عبلقة حبّ
أو بغض بٌنه وبٌنها.
ص من النبتة.
ٗ  -عدد ثالثة أمور أثارت استٌاء القا ّ
 تحتاج إلى عناٌة ٌوم ٌّة كً تنمو ،فترغمه كل صباح على إزاحة الستابر ،ورٌها
،وتنظٌف أور اقها ،وتسمٌدها ،كما أنها تحتاج إلى من ٌبتسم لها.
سبب الذي دفعه إلى التراجع فً
ص أن ٌتخلّص من النبتة ؼٌر مرة ،ما ال ّ
٘  -حاول القا ّ
مرة؟
كل ّ ّ
ٔ .حاول وضعها خارج الغرفة ،عند درج العمارة.
ما دفعه إلى التراجع :أنّ صدٌقه حسنً أوصاه ّ
بؤال ٌنقلها من مكانها ألنّ تغٌٌر موقعها
سٌإ ّدي إلى اضطر ارها للتكٌّف مع المكان الجدٌد ،وقد ال ٌناسبها ،فتذبل وتموت .
;?
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ٕ .خبلل شهر آذار ف ّكر أن ٌقصف ساقها لٌرتاح منها.
ما دفعه إلى التراجع :أٌقن أنه مقدم على ارتكاب فعلة تنتمً إلى سلسلة جرابم قتل
ال ّنفس ،وشعر بؤن النبتة تراقبه بحذر.
صة :
تحول إٌ
تطور أحداث الق َّ
جابً واضح نحو النبتة مع ّ
ّ
ص ّ
 -6بدا على القا ّ
أ  -ب ٌّن مالمحه.
 فُوجِّ ا بشفتٌه تفتران عن ابتسامة غٌر مفهومة تجاه النبتة. أخذ ٌرقب نموها السّرٌع ك ّل ٌوم  ،كٌف تتفتح أوراقها الجدٌدة ،وكٌف تتبسّط مثلكفّ آدمٌة ،وفً الصباح ،كان ٌتف ّقد األوراق والبراعم الجدٌدة ،وكثٌرا ما كان ٌسمع
صوتها ،صوت الطقطقة الخافتة لؤلوراق فً أثناء تفتحها فً الصّباحات الباكرة.
 أٌقظ ذلك الصّوت فً أعماقه فرحا ا طفول ّاٌا ،وضبط نفسه ذات مرة وهو ٌبتسم لها. لوى عنقها برفق ناحٌة الباب.ة  -ما سببه فً رأٌك؟
 أنّ القاص أخذ ٌعتاد على وجودها ،وٌرغب فً بقابها.
ضا للطالب.
 وٌترك أٌ ا
جـ  -ما أثره فً النبتة؟
 أخذت تنمو سرٌ اعا بعد أن توافرت لها أسباب العناٌة الٌومٌة.
ص أن تس ٌر النبتة فً طرٌق ،وأرادت النبتة أن تسٌر فً طرٌق آخر:
 -7أراد القا ّ
أ  -لماذا أص ّر كل ّ منهما على رأٌه؟
 القاص :أراد لها أن تتوجّ ه نحو الباب؛ ألنّ المساحة المتبقٌة من الجدار حتى النافذة ال
نموها وامتدادها ،فهً مؤلى بالصّور .وكؤ ّنه ال ٌرٌدها داخل بٌته ،وٌرٌدها
تستوعب ّ
أن تنمو خارجه ،أو أن ترحل عنه.
 النبتة :أرادت التوجّ ه نحو النافذة :حٌث الضوء والهواء ،وكؤنها ترٌد البقاء والحٌاة.
ة  -ما نتٌجة هذا التع ّنت على كل ّ منهما؟
 الق اص :قست أصابعه علٌها وهو ٌحاول لً ُعنُقها نحو الباب ،فانكسرت ،مما أثار فً
نفسه خوفا ،ورأى فً أوارق النبتة عٌونا تتهمه.
تمض سوى أٌام قلٌلة حتى ذبلت أوراقها واصفرّ ت ،ثم
 النبتة :انكسر ُعنُقها أوال ،ولم
ِ
جفت وسقطت.
ص إلى جملة من الحقابق العلم ٌّة المتعلّقة بالنبات ،و ّضحها .
 - 8أشار القا ّ
 تحتاج إلى الضّوء ،والريّ  ،والتسمٌد ،وتنظٌف األوراق.
 تج ّنب نقلها من مكان إلى آخر.
<?
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 - 9اقترح نهاٌة أخرى للقصة ت ّتفق مع رإٌتك ومنطق األحداث.
 نمو النبتة وانتعاشها ورإٌة حسنً وصدٌقة لها وهً تكبر وتزهو .
ضا للطالب.
 وٌترك أٌ ا
صة إلى رإٌة صدٌقه (حسنً) ،عال َم ٌ ُدل ّ ذلك فً رأٌك؟
ص فً نهاٌة الق ّ
ٓٔ -اشتاق القا ّ
له عدّة دالالت:
 أسفه وندمه على موت النبتة ،وكؤ ّنه ٌرٌد نبتة أخرى من صدٌقه حسنً بدل تلك التً
ذبلت.
 شعوره بالذنب لما ح ّل بالنبتة ،وخجله من صدٌقه الذي أوصاه بالعناٌة بها.
 ربما ٌكون قد عاوده المرض بعد سقوط النبتة ،فاشتاق لرإٌة صدٌقة لٌعوده وٌطمبن
ا
حامبل بٌده نبتة تشبه تلك التً سقطت.
علٌه
ضا للطالب.
 وٌترك أٌ ا
ٔٔ" - -الحر ٌّة ّ
طبٌعً لإلنسان" ،ناقش هذه العبارة فً ضوء فهمك القصة.
حق
ّ
 أن نترك اآلخرٌن ٌمارسون حرٌتهم كما ٌشاءون ،وال نضغط علٌهم ،أو نقتحم حٌاتهم
ما لم تُ ِّ
ضا للطالب.
إذنا حرٌتهم .وٌترك أٌ ا
 - 12تق ّبل اآلخر شًء ضروري فً حٌاتنا ،ب ٌّن مدى التزام القاصّ هذه الم ّقولة فً رأٌك.
 لم ٌكن القاصّ ملتز اما التزا ام ا مطل اقا فً تقبله النبتة وفق أحداث القصّة ،ففً ك ّل مر ّة
كان ٌحاول التخلص منها ألنها تزعجه وتثٌر ال ّس ؤم فً نفسه ،وقد اخترقت وحدته
وحٌاته ،ورفضت التوجّ ه إلى الجهة التً أ اردها نحو الباب .
 وعندما شعر بتؤنٌب ضمٌره كان ٌتر اجع ،وأخذ أول مرة ٌبتسم لها ابتسامة غٌر
مفهومة ،ث ّم أخذ ٌتف ّقد أوراقها  ،وٌُسرّ بسماع صوتها وهً تتفتح ،فوجد نفسه ٌبتسم
لها.
 - 13أ ٌُّما أنجح برأٌك :إنسان سرٌع التك ٌّؾ مع العالم المحٌط أم إنسان بطًء التك ٌّؾ؟
ضح إجابتك.
و ّ
ٌ ترك للطالب .
َٗٔ -ه ْب َك أردت أن تقدّم فكرة لؽٌرك فً قالب قصص ًّ :
أ  -ما الفكرة التً تشغلك ،وترٌد التعبٌر عنها؟
ٌ ترك للطالب .
ب  -ما الرّ مز الذي تختاره وسٌلة إلٌصال فكرتك ،معلّابل؟
ٌ ترك للطالب

=?
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الجمالً
الت ّذ ّوق
ّ
صور الفن ٌّة ،وضحها.
ص فً القصة براعة فً ال ّتصوٌر ،ها ِ
ت أرب ًعا من ال ّ
 -1أبدى القا ّ
صا ٌستقبلون االبتسامة.
صور النباتات أشخا ا
كابنات حٌّة تتل ّقف االبتسامة
ّ
صور النبتة إنسانة تنظر بش ّدة إلى سقف الغرفة
نبتة تحملق فً سقف الغرفة القاتم
ّ
القاتم.
صور النبتة إنسانة على خبلف مع القاصّ .
حٌن بلغت منتصف الجدار دبّ
ّ
الخبلف بٌننا من جدٌد
صور النبتة إنسانة تنظر إلى الوراء.
فبدت كؤ ّنما تنظر إلى الوراء
ّ
ّ
وتتدخل
صور النبتة إنسانة تقتحم خصوصٌة القاصّ
تلك النبتة التً تح ّدت وحدتً
ّ
فً شإونه ،وتتح ّدى وحدته.
واقتحمت حٌاتً
وصور
ّ
صور النبتة إنسانة تنظر بعٌنٌها إلى النور،
كً ترى النور أو ٌراها
ّ
صا ٌنظر إلى النبتة.
النور شخ ا
صور النبتة إنسانة تجبره على سقاٌتها.
تجبرنً على رٌّها
ّ
ٕ  -ما داللة كل ّ من:
ُ
تحملق فً سقف الغرفة القاتم ،أو فً الجدران ال ُمصفرّ ة المُتق ِّشرة .
أ-
ب  -األخادٌد المتقاطعة فً جبهتً وفً خ ّدي.
جـ  -أنا ال أكاد أرخً شفتًّ أمام أكثر األمور طرافة .
د  -المس احة المتب ّقٌة من الجدار مؤلى بالصور.
هـ  -حٌن سقط العنكبوت فً سكون تلك الّلٌلة من أٌّار.
أ سوء األوضاع المادٌّة للقاصّ
ب التق ّدم فً السنّ .
ج العبوس والتجهّم.
د ذكرٌات القاص الكثٌرة .
هـ موت النبتة
صة؟
ٖ  -ب َم ٌوحً استخدام القاص لفظة (عنكبوت) فً نهاٌة الق ّ
 التشبث بالحٌاة ،فقد كانت النبتة مقاومة ،متشبثة بالحٌاة كعنكبوت ٌتشبّث بالجدار ،ثم
هوى وسقط.
ّ -4
صة :
ص عناصر الحركة ،والصوت ،واللون فً الق ّ
وظؾ القا ّ
أ  -هات مثال ً لكل ّ منها.
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ت عنقها .توجّ َه ْ
ت على المقعد .لوٌ ُ
الحركة :انتعشت تلك النبتة ،ونمت .جلس ُ
ت إلى
غٌر ما أرٌد .سقط الرأس من ٌدي .تسقط .تشربب .اقتربت ٌدي من ساقها .تحسس ُ
ت
تلك الساق.
 الصّوت" :كان الصوت الذي سمعته أشبه بصوت كسر عظمة بشرٌّة".
"وكثٌرا ما سمع ُ
ت صوتها ،صوت الطقطقة الخافتة لؤلوراق".
اللون ":اصفرّ ت أوراقها .أغصانها التً اسو ّدتٌ ،عود الجدار مصفرا ا .أو فً
الجدران المصفرّ ة .
ص.
ة  -ب ٌّن القٌمة الفن ٌّة لها فً الن ّ
 تقرٌب المعنى من نفس المتل ّقً والتؤثٌر فٌه ،ونقل أفكار القاصّ بصورة أوضح
وأصدق.
٘  -أش ْر إلى المواضع التً ظهرت فٌها المشاعر اآلتٌة:
ت ،وجلس ُ
ت ،وتنهد ُ
"قلبّت الفكرة فً رأسً ،تراجع ُ
ت على المقعد".
ال ّتردّد
"تراجعت قدماي نحو الوراء".
الدّهشة و ما الذي ٌجذبنً إلى مجرد نبتة ُم َس ّم َرة مثل التماثٌل النحاس ٌّة أو
ُ
تحملق فً سقف الغرفة القاتم ،أو فً الجدران المُصفرة
االستؽراب الببلستٌكٌّة،
المتق ّشرة ،أو ربما فً تقاطٌع وجهً ،وال سٌّما تلك األخادٌد المتقاطعة فً
جبهتً وفً خدي".
"فكٌف ٌمكننً االبتسام لمجرد نبتة بلٌدة ؟".
"حاولت إنقاذها .كانت أشبه بعزٌز ٌرٌد االنسحاب من حٌاتً".
ال ّندم
" ودهمنـً شـعور مـن ارتكـب جرماـا فـً غفلـة مـن ال ّنـاس ،والسّـابل
نـز مـن مكـان الكسر ّ
الـذي ّ
لطخ ٌدي".
ْ
وضـبط ُ
ت نفسـً
"ولقـد أٌقـظ ذلـك الصّـوت فـً أعمـاقً فرحا ـا طفول ّاٌـا،
الفرح
ذات مـرة وأنـا أبتسم لها".
" فوجبت بشفتً تفتران عن ابتسامة غٌ ر مفهومة ،على األقل بالنسبة لً.
صة.
سالمة" .اذكر ما ٌ ُدل ّ على ذلك من الق ّ
 - ٙقٌل" :فً العجلة ال ّندامة وفً ال ّتؤنً ال ّ
 العجلة واضحة فً موقف القاص من النبتة ،فقد أ ارد التخلص منها غٌر مرة وفً
المرة األخٌرة قست أصابعه على عنقها فانكسرت ،والندم ظهر واضحا عندما دهمه
شعور من ارتكب جرما فً غفلة من الناس بعد أن كسرها ،ثم حاول إنقاذها بتنظٌف
مساماتها بقطعة من القماش المبلول ،ورٌّها ،وتعرٌضها للضوء .
أي قصة ال ٌحدث فً فراغ ،فال ب ّد له من زمان ،ومكان ،وشخوص،
- 8الصراع فً ّ
صة.
وحدث ،و ّؼٌرها من عناصر أخرى ،وضح هذه العناصر فً الق ّ
??

األستبذ  :فراس عبببىة  -اربد 7>?>:78??8 -

 الزمان  :من شهر آذار إلى شهر أٌار.
 المكان :منزل القاصّ .
 الشخوص  :النبتة ،القاصّ  ،حسنً صدٌق القاصّ .
الحدث  :العبلقة بٌن القاصّ والنبتة التً مرّ ت بمراحل وتحوالت كثٌرة ،إذ تبدأ العبلقة
متوازنة بٌن القاص والنبتة ،فعبلقته بها تماثل عبلقته باألشٌاء من حوله ،مثل الكرسً
تتحول العبلقة إلى حالة من عدم التوازن إلى حالة عدابٌة،
ّ
أو الطاولة أو الخ زانة ،ثم
إذ تفرض النبتة علٌه تغٌٌرا فً السلوك الٌومً ،ألنها تحتاج إلى ريّ وتسمٌد
وتنظٌف،
ف ّكر فً هذه المرحلة أن ٌنقلها من مكانها وٌضعها خارج الغرفة ،ألنه ٌرٌد التخلص
منها فقد ّ
تدخلت فً حٌاته واخترقت وحدته ،لكنه ٌت راجع عن ذلك وتبدأ العبلقة فً
التحول إلى حالة من التوازن خاصة عندما انتعشت النبتة قلٌبل فً شهر آذار ،ثم تعود
ّ
العبلقة إلى حالة عدم التوازن مرة أخرى فحاول التخلص منها مرة أخرى ،لك ّنه
نموها وٌتف ّقد
تراجع ،ورأى أنها تراقبه ،فعادت العبلقة متوازنة بعدها إذ أخذ ٌراقب ّ
أوراقها وٌسمع صوت تفتحها ،لتعود العبلقة إلى حالة التؤ ّزم عندما أجبر النبتة على
التوجّ ه نحو الباب ،فكسر ُعنُقها ،وهنا بدأت مؤساة القاصّ  ،إذ أحسّ باقترافه جرٌمة،
وحاول أن ٌنقذ النبتة .
 ذروة التؤ ّزم :انكسار عنق النبتة عندما رفضت التوجّ ه نحو الباب.
 الحل ّ  :موت النبتة ،واشتٌاق القاصّ إلى رإٌة صدٌقه حسنً.
 - 8ص ّنؾ شخصٌات ال ّقصة إلى ّ
شخص ٌّات نامٌة وثابتة.
 الشخصٌات النام ٌّة  :القاص ،والنبتة.
 الشخصٌات الثابتة  :حسنً صدٌق القاصّ .
ّ
التؤزم فً القصة.
 - 9ضع ٌدك على مواضع
 عندما فرض القاص على النبتة التوجّ ه برأسها نحو الباب ،لك ّنها رفضت ،وتوجّ هت
نحو النافذة ،وعندما حاول إجبارها على ما ٌرٌد انكسرت ،وهنا بدأت مؤساة بطل
القصة ،إذ أحسّ باقت رافه جرٌمة ،وحاول أن ٌنقذ النبتة.
ٓٔ -اس تخدم الكاتب القصة لعرض أف ّكاره:
ص فً عرض أفكاره بهذا األس لوب من وجهة نظرك؟
أ  -هل نجح القا ّ
 ق ّدم القاص أفكاره فً قالب قصصً جمٌل أ راد من خبلله أن ٌقول :إنّ
اإلنسان مسإول عن تحقٌق السعادة ال لنفسه حسب بل لمن حوله أٌضا،
تلك السعادة التً تتمثل فً ترك اآلخرٌن ٌمارسون حرٌتهم كما ٌشاءون
ما دامت ال تإذي اآلخرٌن ،فانكسار النبتة وسقوطها توضّح الواقع المإلم
لئلنسان بسبب سلوكه .وأرى أ ّنه نجح فً عرض أفكاره فً هذا الشكل
الفنً (القصّة).
@?
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ص بر على حاله وعلى اآلخرٌن ،استخدم أسلو ًبا
ب َ -ه ْبك أردت أن تنصح صدٌقك بال ّ
صة.
فن ًٌّا لنصحه ؼٌر الق ّ
 بضرب األمثال أو الحكم أو الشعر الذي ٌتضمّن الحكمة أو بخاطرة أو غٌر ذلك.

قضبيب لغوية

التمٌٌز
ّ

ال ّتمٌٌز :اسم نكرة منصوب ٌزٌل اإلبهام عن ما قبله ،وهو نوعان:
 -1تمٌٌز الذات (المفرد) :وهو الذي ٌزٌل الغموض عن لفظة أو كلمة بعٌنها تسبقه تكون
مقدارا من كٌل ووزن ومساحة ،أو شبه مقدار ،أو فر ًعا لل ّتمٌٌز ،نحو:
عددًا أو
ً
أ  -قال تعالى :
ب  -اشترٌ ُ
ت ط ّانا حدٌ ادا.
ا
جـ  -ق ّدم ُ
حفنة قمحا ا.
ت للعصافٌر
د  -لبسْ ُ
صا قط انا.
ت قمٌ ا
 -2تمٌٌز الجملة (النسبة) :وهو ما ٌزٌل الغموض عن عبلقة تربط بٌن عناصر الجملة،
فً عبلقة المبتدأ بالخبر أو الفعل بالفاعل أو الفعل بالمفعول به ،وهو ما ٌعرؾ
عجب وجملتً المدح والذ ّم ،وهو ما
بال ّتمٌٌز
المحول ،أو ٌزٌل اإلبهام عن جملة ال ّت ّ
ّ
المحول ،نحو:
ٌعرف بال ّتمٌٌز ؼٌر
ّ
أ  -قال تعالى ًَ  :كَب ٌَ نَ وُ ثَ ًَ شٌ فَقَب لَ نِ صَب حِجِ وِ ًَ ىُ ٌَ يُ حَب ًِ سُهُ أَ ََب أَ كْثَ شُ يِنْكَ يَ بالً ًَ أَ عَ زُّ َفَشا 
ب  -ازداد ّ
الطلبة ا
إقباال على تعلّ ِم الم َهن.
جـ  -وف ٌّ ُ
ت ال ُع ّما َل أجورا ا.
ا
رجبل !
د  -هللِ دَرُّ هُ
ص ْد ُق ُخل ُ اقا.
هـ  -نِعْ َم ال ِّ
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تدرٌبات
ٔ  -م ٌّز تمٌٌز الذات من تمٌٌز ال ّنسبة فً ما ٌؤتً:
ش َر َ
هللا ْاث َنا َع َ
أ  -قال تعالى  :إِنَّ ِع َّد َة ال ُّ
ب هللا 
ش ْهراً فًِ ِك َتا ِ
ور ِع ْن َد َّ ِ
ش ُه ِ

ب  -قال تعالىًَ  :ال رَ ًْ شِ فِي األَسْضِ يَشَحبً إِ ََّكَ نَ ٍْ رَخْشِقَ األَسْضَ ًَ نٍَْ رَجْ هُغَ ا نْجِجَبلَ طٌُالً 
بعون ش ا
عبة"( .متفق علٌه).
جـ  -قال رسول هللا " : اإلٌمان بض ٌع وس َ

د  -ما َّ
َ
البٌت بنا اء !
أدق
هـ  -اشترى والدي ِر ْط ابل زٌ اتا.
ا
طالبة.
رون
ٔ  -تشترك فً جماعة صدٌقات المكتبة
اثنتان وعش َ
ِ
س  -أكر ْم بالم َّ
ب صدٌ اقا!
ُهذ ِ
ح  -غرسْ ُ
ض شجرا ا.
ت األر َ
شهرا  :تمٌٌز ذات
طوال  :تمٌٌز نسبة.
شعبة  :تمٌٌز ذات.
بنا اء  :تمٌٌز نسبة.
زٌتا  :تمٌٌز ذات.
طالبة  :تمٌٌز ذات.
صدٌ اقا :تمٌٌز نسبة.
شجرا ا :تمٌٌز نسبة.

أ
ب
ج
د
هـ
و
ز
ح

ٕ  -أعرب ما تح َته ّ
خط إعرا ًبا تا ًما:
هلل درُّ هُ عال اما !
أِ -
اس أكثرُهم إحسا انا.
ب  -أغنى ال ّن ِ
جـ  -لبسْ ُ
ض اة.
ت خات اما ف ّ
عال ًما
أكثرهم
هم
إحسا ًنا
خات ًما
ً
فضة
@8

تمٌٌز نسبة منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.
خبر المبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف
ضمٌر متصل مبنً فً محل جر باإلضافة.
تمٌٌز نسبة منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.
مفعول به منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره .
تمٌٌز ذات منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.
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ٖ  -امأل الفراغ بتمٌٌز مناسب فً ما ٌلً:
أ  -الرّ ٌف أنقى من المدٌنة............... .
ب  -البحتريّ أسهل من أبً ت ّمام........... .
جـ  -شر ْب ُ
ت كوباا............... .
د  -اشتر ٌْ ُ
ت ف ّدا انا............... .

( هوا اء )
( شعرا ا )
( ما اء )
ضا )
(أر ا

ٗ  -اجعل كل ّ اسم م ّما ٌؤتً مم ٌَّ ًزا فً جملة مفٌدة من إنشابك.
(كؤس ،ذراعِ ،ر ْطل ،صاع ،ثوب ،سبعة وعشرون).
 كؤس :شرب ُ
ت كؤ اسا لب انا.
 ذراع :باعنً التاجر ذرا اعا حرٌرا.
 رطل :اشترى والدي رِّ ْط ابل زٌتا.
 صاع :اشترٌ ُ
ت صا اعا طحٌ انا.
 ثوب :أل َبسُ فً ال ّشتا ِّء ثوباا صو افا.
ٌ
وعشرون طالباا.
سبعة
 سبعة وعشرون :فً الصفّ
َ
٘ ُ -عد إلى الفقرة التً تبدأ بــ "حاول ُ
لً عنقها" إلى الفقرة التً تنتهً بــ "إذ بها
ت ّ
تنكسر" ،واستخرج منهما ال ّتمٌٌز ،وأعربه إعرا ًبا تا ًّما.
ً
صالبة  :تمٌٌز نسبة منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح.
 بدت أكثر
ازدد ُ
ْ 
ت إصرارا  :تمٌٌز نسبة منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.

الكتابة
فً ضوء دراستك فنّ القصة وفنّ ال ّتلخٌص س اب اقا ،اكتب فً واحد من الموضوعٌن
اآلتٌٌن:
صدٌق فً حٌاتنا ،بما ال ٌق ّل عن مبتً كلمة.
عن أهمٌّة ال ّ
 -1قصة ْ
ّ -2
صة (رسم القلب) التً درستها فً حدود مبة وخمسٌن كلمة.
ملخص أحداث ق ّ

الذاتً
التقوٌم
ّ
بعد كتابتً القصة ،وتلخٌصً أحداث قصة (رسم القلب) أتؤ ّكد من أ ّننً:
صة.
 -1راعٌت عنصريّ الزمان والمكان فً الق ّ
@9
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َ
صنفت الشخوص نوعٌن  :ربٌسٌة وثانوٌة .
-2
َ
استخدمت الحوار القصصً بنوعٌه الداخلً والخارجً .
-3
َ
حددت العقدة فً القصة .
-4
َ
أعدت صٌاغة النصّ بلغتً الخاصة من غٌر الرجوع إلى النص األصلً .
-5
 -6حافظت على أفكار من غٌر ّ
تدخل أو إصدار أحكام .

@:
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استمع إلى النصّ الذي ٌقرإه علٌك معلِّمك من كتٌّب نصوص االستماع ،ثم أجب عن
األسبلة اآلتٌة :
ٔ– متى أ ُ ِّسس َمجْ مع اللّغة العربٌّة األردنًّ ؟
ٕ– أ ُ ِّسس َمجْ مع اللّغة العربٌّة بإرادة ملكٌّة سامٌة ،عبلم ٌ ُد ّل ذلك؟
ٖ– اذكر هدفٌن من أهداف َمجْ مع اللّغة العربٌّة األردنًّ .
ٗ– قام ال َمجْ مع بعدد من اإلنجازات لتحقٌق أهدافه ،ع ّدد ثبلثة منها.
٘– اذكر منشورٌن ٌصدرهما مجمع اللّغة العربٌّة.
 –ٙما الغرض من قانون حماٌة اللّغة العربٌّة الذي اقترحه ال َمجْ مع؟
 –8اذكر أمرا ا واح ادا م ّما نصّ علٌه هذا القانون.
" –1لغتنا هُوٌّتنا" ماذا تعنً لك هذه العبارة؟
 –0وجّ ه بعبارة واحدة رسالة إلى َمجْ مع اللّغة العربٌّة األردنًّ .

التحدّ ث
ّ
 -1تح َّدث إلى زمبلبك فً قوله مضمون تعالى  :إِ ََّب أََ زَنْنَبهُ قُشْآَبً عَشَثِيّبً نَ عَهَّكُىْ رَ عْقِ هٌٌَُ 
" -2ترتقً .اللّغة العربٌة باهتمام أبنابها وعناٌتهم بها"  ،حاور زمبلءك فً مضمون هذه
العبارة

;@
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ب
اجــ َة األَ َد ِ
ص ّن َ
ك ٌــا َ
مــاذا َطحــا ِبــ َ
ٌ
أَ
ــداث َو َجمْ َ
ــت لَهــا
ك أحْ
طــار َن ْو َمــ َ
َ
َوال ٌَعْ ر ُِبٌ ُ
َّــة أَ ْنــدى َمــا َب َع ْثــ َ
ـت بــ ِه
ح مــن هللاِ أحْ ٌَ ْ
رو ٌ
ــت كـــ َّل نازعــ ٍة
األمـل ال َبسّــ ِام َمـــ ْوقِعُهـا
مـن
أزهـى َ
ِ
َوسْ نـى بؤخبٌـ ِة الصّحــرا ِء ٌُوقِ ُ
ظهـا
ص َح ا
تكلَّ َم ْ
ــة
ـت ُســــ َـو ُر
القــرآن ُم ْف ِ
ِ
ْش وابــنُ سـا َدتِها
وقـا َم خٌـ ُر قُ َ
ــرٌ ٍ
الو ْشً ِ لـو نُ ِس َجــ ْ
ت
طـق
هاشمًِّ َ
ِ
ِب َم ْن ٍ
َف َ
ـاز ْ
صـ ِد ٍع
ْــر مُن َ
ت بر ُْك ٍ
ـن َشدٌـ ٍد َغٌ ِ
ف
ـبلم فً َك َن ٍ
َولَــ ْم َت َز ْل من ِحمى اإلسْ ِ
َح ّتــى َر َم ْت َهــا اللٌَّالـً فــً َفراب ِدهــا
نـان لَــــ ْم َت ْ
مــؤل َبدا ِبعُــــ ُه
َكـــؤَنَّ َعــ ْد َ
ــن َب َلــ ٍد
َنطٌــ ُر للَّ ْفـــ ِظ َنسْ َتجْ ـدٌـــ ِه ِم ْ
حٌن بدَا
رق المـا ِء فً الصّحْ ـرا ِء َ
َك ُم ْه ِ
حـار َبها
ْش ثُـ ّم
َ
ت قُ َ
أَ ْزرى ِب ِـبـ ْنـ ِ
ـرٌ ٍ
ك ال َع َر ِبــًَّ السَّمْ ـــ َح َم ْن ِط ُقـــ ُه
أ َن ْتــ ُر ُ
عاجــم َك ْن ٌ
ــز ال َنفــا َد َلــ ُه
َوفــً ال َم ِ ِ
َك ْم لَ ْف َظــ ٍة ُج ِهـــد ْ
َت ممـــا نُ َكرِّ ُر َها
ف م ْ
ُج َن ْ
ُظ ِل َم ٍة
ـت ِفـً َج ْـو ِ
َولَ ْف َظــ ٍة س ِ
ان بـها
ارضـ ِ
كؤ َنمـا قـ ْد َت َولّــى ال َقــ ِ
ضا ِد َو ّ
ٌا ِش َ
الذ ْكــرى م َُخلّـــ ِ َد ٌة
ٌخـ َة ال ّ
هنــا َت ُخ ّطـون مجْ ـ ادا ما جـ َرى قلَـمٌ
<@

ــبل َشــد َْو َ َ
َه َّ
ب
ـر ِ
ـداح ابْـ َنـ ِة ال َع َ
ت ِبـؤمْ ِ
فب َّ
ب
صـ ِ
الو َ
ْــن ال َهــ ّم َو َ
ــت َت ْنفُــ ُخ َبٌ َ
ِ
َشجْ اـوا ِم َن ْالح ُْز ِن أَ ْو َش ْد اوا ِم َن َّ
ب
الط َر ِ
وآتــت كــ َّل م َّ
ْ
ب
البـٌــان
مــن
ُـطلَــ ِ
َ
ِ
ب
ألفاظها أَحْ ـلى ِمن ال َّ
وجـرْ سُ
ـر ِ
ض َ
ِ
َ
مس أو همْ ٌ
َوحْ ٌ
ب
من ال ُّشهُ ِ
س َ
ً َ
من ال َّش ِ
ص َخ َ َ
فؤَسْ َك َت ْ
ب
مـاح والقُ ُ
ض ِ
ت َ
ب األرْ ِ
ٌَ ْدعـو إلى هللاِ فـً َع ْ
ب
ــز ٍم وفــً دَأَ ِ
ب
ِم ْنــ ُه األصابِـلُ لــ ْم َت ْنصُـ ْل َولَــ ْم َت ِغ ِ
ب
ـر ِ
ٌـان َو َحب ٍ
ِمـن ال َب ِ
ْـر مُضْ َط ِ
ْـل َغٌ ِ
ـن ِع َّ
ب
ْـل و ِم ْ
ص ِ
ـز ٍل َخ ِ
َسه ٍ
ــز ٍة فـً َم ْن ِ
ب
َو َخـرَّ س ُْلطانُهـا ٌَ ْنها ُر ِم ْ
ص َبـ ِ
ـن َ
ب
ـع ال َك ْـو ِن ِم ْ
ـر ِ
َمسا ِم َ
ـن نـا ٍء َو ُم ْق َت ِ
ب
نا ٍء َوأَمْ ثالُــ ُه ِم ّنــا َعلــى َك َثــ ِ
ب
بـار ٌق ِمـــ ْن
ِل َع ٌْ ِن ِه
ض َكــ ِذ ِ
عار ٍ
ِ
ِ
ب
َم ْ
ــر ِ
ْـع َوال َغ َ
ـن ال ٌُ َفـرِّ ُق َبٌ َ
ْـن ال َّنب ِ
ب
ـر ِ
ــن َاألَ ْل ِ
َخٌل ِم َ
إلَـى د ٍ
فـاظ م ُْغ َتـ ِ

ب
ِل َم ْ
ْــن الـــ ُّدرِّ وال ُّس ُخـ ِ
ـن ٌُ َمٌِّــ ُز َبٌ َ
َح ّتى لَ َقــ ْد لَ َه َث ْ
ب
ت ِم ْن ِشــ ّد ِة ال َّت َعــ ِ
لَ ْم َت ْن ُ
ب
ظر ال ّشمْ ـُس ِم ْن َها َعٌ َْن مُر َت ِق ِ
ب
َفلَــ ْم ٌَإُ وبـا إلـى ال ُّد ْنٌــا َو َلـ ْم َتــإُ ِ
ب
ـون ِل ْل َع ِقــ ِ
هُنـــا ٌ َُإ َّسـُس َما َتبْنــ َ
ْ
ب
بمثلِـ ِه فـً مـدى
هـار وال ِحـ َق ِ
األد ِ
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التعرٌؾ باألدٌب
ري .
علً الجارم ()1999- 1881أدٌب مص ّ
س اذكر المناصب التً تقلدها علً الجارم .
ا
وكٌبل لدار العلوم ،وهو أحد
ﺠ عمل فً التعلٌم ،كان كبٌر مفتشً اللّغة العربٌّة بمصر ،ثم
األعضاء المإ ِّسسٌن لل َمجْ مع اللّغوي فً مصر ،
س اذكر أعمال األدٌب علً الجارم .

ﺠ له دٌوان شعر ،وله (قصة العرب فً إسبانٌا ) مترجمة عن اإلنجلٌزٌة ،وقد شارك فً
صل) ،و(ال ّن ْحو الواضح) ،و(البالؼة
تؤلٌف كتب أدبٌة ،منها( :المجمل) و(المف ّ
الواضحة) .

النص
جو
ّ
ّ
تقع هذه القص ٌدة فً مبة بٌت  ،اختٌرت منها هذه األبٌات .
س اذكر المناسبة التً قٌلت فٌها هذه القصٌدة .

ﺠ وقد ألقاها الجارم فً حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع اللّغة العربٌّة المصريّ عام
ٖٗٔ0م .
س ما هً الموضوعات التً تناولها الشاعر فً قصٌدته .

ﺠ
ﺠ
ﺠ
ﺠ
ﺠ

ٌحًٌّ فٌها أعضاء ال َمجْ مع ،وٌثنً على دورهم فً إحٌاء اللّغة العربٌّة ،وبعثها فً
األجٌال .
ٌشٌر إلى رسالة ال َمجْ مع ال ّس امٌة فً الحفاظ على اللّغة العربٌّة والتغ ّنً بجمالها .
تطور اللّغة العربٌّة من العصر
ضاد القدٌم ،وٌستعرض فٌها ّ
وٌتح ّدث عن موطن ال ّ
الجاهلً إلى العصر الحدٌث .
ٌفخر بؤ ّنها لغة القرآن الكرٌم التً حفظها اإلسبلم ،وٌتح ّدث كذلك عن فصاحة الرّ سول
 وبٌانه،
ثم ٌشٌر إلى التح ّدٌات التً تتعرّ ض إلٌها اللّغة العربٌّة فً الوقت الحاضر .

=@
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الشرح
شــد َْو َ َ
اج َ
ب ه َّ
َــال َ
ب
ـداح ا ْبـ َنـ ِة ال َع َـر ِ
ــة األَ َد ِ
ص ّن َ
البٌت األول  :مــاذا َطحــا ِبــ َك ٌــا َ
ت ِبـؤ ْم ِ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
صناجة َ :
ك عن.
ص ْنج ،وهو آلة موسٌقٌة،
البلعب بال ّ
ص َرف َ
طحا بك َ :
ال َّ
وكان األعشى ّ
ٌلقب بص ّناجة العرب
لحسْ ِن رنٌنَّ شعره (.صنج )
َ
ابنة العرب  :اللغة العربٌّة
أنشدت ( شدو )
شدوت:
الشرح ٌ :خاطب الشاعر نفسه متساببل عن تقصٌره مع العربٌة بانصرافه عنها وهو خٌر
من تغنى بها  ،فٌحث نفسه على التغنً بجمالها  ،ومدحها  .وعمد الشاعر فً هذا
صـا آخـر مـن نفسـه ٌناجٌـه  ،مشـ ّبهاا نفسـه
البٌت إلى التجرٌـد ؛ بانتزاعه شخ ا
باألعشـى مٌمـون بـن قـٌس ال ّشاعر ،الذي ل ّقب بص ّناجة العرب لحسن رنٌن شعره
اطب فً البٌت ؟ وعال َم ّ
المخ َ
ٌحثه ال ّ
ً
شاعر؟
س َمن
الشاعر نفسه ،وٌحثه على التغ ّنً باللغة العربٌّةْ ،
ومدحها.
س لماذا وصؾ ال ّ
شاعر نفسه بص ّناجة األدب؟
(ص ّناجة العرب) لقب لؤلعشى مٌمون بن قٌس ال ّشاعر لحسن رنٌن شعره ،ووصف
الشاعر نفسه (بص ّناجة األدب) لٌد ّل على مكانة شعره وحسنه ،ومنزلة اللغة العربٌّة فً
وجدانه .
س هناك مظاهر ّ
تمثل العودة إلى ال ّ
العربً القدٌم فً معانٌه وألفاظه اذكرها .
شعر
ّ
ص ّناجة األدب .
س وضح الكناٌة فً قوله  (:ابنة العرب )
كناٌة عن اللّغة العربٌّة .
البالؼً الذي خرج إلٌه االستفهام فً البٌت هو  ( :التعجب ) .
الؽرض
ّ
أحـدا ٌ
ث َو َج ْم َ
ـت لَهـا
طـار َن ْو َمـ َك ْ
البٌت الثانً  :أَ َ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
َ
الوصب  :المرض أو التعب (وصب)
سكت حز انا.
َو َج َم :
َ
اله ّم :الحزن( .همم)
تنفخ :ترسل نف اسا طوٌبل( .نفخ )
الشرح  :يا ٌقهـق ان ّشـاعز ْـٕ يـا آنـد إنٍـّ دـال انعزتٍّـح انٍـٕو درـى كأَـّ راح ٌرقهـة تـٍٍ
انذشٌ ٔانًزض .
ــت َت ْنفُــ ُ
فب َّ
ب
صـ ِ
الو َ
خ َب ٌْـنَ ال َهـ ّم َو َ
ِ

>@
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شدْ ًوا مِنَ َّ
ش ْج ًـوا مِنَ ا ْل ُح ْز ِن أَ ْو َ
َ
ب
الط َر ِ

البٌت الثالث َ :وال ٌَ ْع ُر ِب ٌَّ ُ
ــة أَ ْنـدى َمــا َب َع ْث َ
ـت بـ ِه
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
الٌعربٌّة  :اللّغة العربٌّة نسبة إلى ٌعرب بن قحطان ال ّ
شجو :الحزن(.شجو )
الذي ٌنتسب إلٌه العرب القحطانٌون.
أنـدى :أحسـن صـوتا وأكثـر عطـاء ( ندي )
الشرح ٌ :فتخر ال ّشاعر باللغة العربٌة ومـا تتمٌّـز بـه مـن قـدرة علـى التـؤثٌر؛ بثراء
معجمهـا اللغـوي ،فهـً أحسـن صـوتا بؤلفاظهـا وأكثـر مبلءمـة للتعبٌـر عـن
الفـرح والحـزن فـً معانٌهـا وأصواتها.
س وضح الكناٌة فً قوله  (:الٌعرب ٌّة )
كناٌة عن اللّغة العربٌّة .
طباق بٌن ( َشجْ اـوا و َش ْد اوا )

وآتــت كــل َّ ُم َّ
ْ
ب
ـطلَـ ِ
البـٌـان
مـنَ
ِ

أح ٌَ ْ
ـت كــل َّ ن ازعــ ٍة
ح مـن هللاِ ْ
البٌت الرابع  :رو ٌ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
ُمطلّب  :مطلوب أصله ُ :م ْت َطلب ( طلب )
نازعة من البٌان  :مٌل إلٌه (نزع )
آتت  :أعْ َط ْ
ت ( أتً )
الشرح  :اللغة العربٌّة لغة البٌان والفصاحة ،ولغة القرآن الكرٌم ،ومن عظمة اللغة العربٌـة
أنهـا أطلقـت كـ ّل مٌـل إلـى البٌـان عنـد النـاطق بهـا وأحٌتـه  ،فؤصـبحت العربٌّـة
بالنسـبة للـنصّ كالروح للجسد لببلغتها وفصاحتها .
لسح ًرا "
البٌان
النص بمضمون الحدٌث الشرٌؾ " .إنّ مِنَ
س ب ٌّن عالقة
ْ
ّ
ِ
جمال اللغة العربٌّة وتؤثٌرها نابع من ببلغتها وبٌانها ،وجمال أسلوبها .

.

ب
ض َـر ِ
س ألفاظِ ها أَ ْحـلى مِن ال َّ
وج ْر ُ
َ

ـام َم ْـوقِ ُعهـا
البٌت الخامس  :أزهـى مـنَ
األمـل ال َب ّ
ِ
س ِ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
ض َرب :ال َعسل.
َجرس  :صوت.
ال ّ
أزهى  :أكثر حُس انا وإشرا اقا ( زهو )
الشرح  :لكلمات اللغة العربٌـة تـؤثٌ ٌر علـى سـامعها ،وألفاظهـا ذات إٌقـاع موسـٌقً حلـو
ر ّنان أحلى من العسل.
?@
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ـام .
س ما داللة :
األمــــل ال َب ّ
ِ
س ِ
مكانة اللغة العربٌّة وأثرها الجمٌل فً ال ّنفوس.
حـراء ٌُوقِ ُظهـا
ص
ِ
البٌت السادس َ :و ْسنى بؤخبٌـ ِة ال ّ

س منَ ال ُّ
َو ْح ًٌ منَ ال َّ
ب
شهُ ِ
مس أو ه ْم ٌ
ش ِ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
السنة وهً النوم (وسن) .ال ُّ
شـ ُهب ، :جمـع شـهاب ،وهو النجم
الو ْسنى  :النابمة ،من ِ
َ
المضًء البلمع( شهب).
األخبٌة  :الخٌام ،مفردها ال ِخباء ،وهً الخٌمة.
الشرح ٌ :شـٌر ال ّشـاعر إلـى مـوطن اللغـة العربٌـة األصـٌل فـً الصحراء ،وٌقـول إ ّنهـا
الٌـوم تحتاج إلى من ٌوقظها من قلب الصحراء  ،وٌحٌٌهـا بـوحً وإلهـام مـن
الشـمس أو ال ّشـهب ،هـذا الـوحً الذي ٌلهم األدباء والشعراء للتغ ّنً بجمال العربٌّة
 ،وٌُطلق قرابحهم للقول بها.
صـور الشـاعر العربٌّـة فتـا اة نابمـة فـً خٌمتهـا فـً الصـحراء ٌوقظهـا ضـو ُء ال ّشـمْ س فـً
ّ
الصّـباح أو الشهاب ال ّساطع .
س هناك مظاهر ّ
تمثل العودة إلى ال ّ
العربً القدٌم فً معانٌه وألفاظه اذكرها .
شعر
ّ
استخدم الشاعر كلمات تراثٌة مثل  ( :أخبٌة ) .

صحراء  ،الشمس )؟
س ما داللة تكرار ( ال ّ
ضاد القدٌم.
الصّحراء وردت مرتٌن :داللة على أصالة اللغة العربٌّة وموطن ال ّ
ال ّشمس مرتٌن :ت ُد ُّل على الوضوح ،وتنسجم مع المعنى الذي أراد الشاعر التعبٌر عنه
فً إٌقاظ العربٌّة من جدٌد ،فً قولهٌُ :وقظها وحً من الشمس ،وقوله :ولفظة ...لم
عٌن مرت ِّقب ،بمعنى أنّ ال ّشاعر ّ
ف ال ّشمس رمزا إلحٌاء اللغة
وظ َ
تنظر الشمسُ منها َ
العربٌّة من جدٌد.
طباق بٌن ( َوسْ نى و ٌُوقِ ُ
ظهـا )
هذا البٌت من األبٌات التً برزت بها عناصر ّ
الطبٌعة .
القـرآن ُم ْفصِ َح ً
البٌت السابع  :تكلَّ َم ْ
ـة
ـــو ُر
س َ
ـت ُ
ِ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
رأسها ِس ٌ
نان
األرماح  :جمع رُمْ ح ،وهو قناةٌ فً ِ
ٌ ُْط َعن به ( رمح ).
@@

ص َخ َ َ
ب
ض ِ
مـاح والقُ ُ
فؤ َ ْس َك َت ْت َ
ب األ ْر ِ
ضب :السٌّوف.
القُ ُ
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ص َخب :اختبلط األصوات ( صخب ).
ال ّ
الشرح  :البٌت ال ّسابع :استطاعت ا للغة العربٌّة التـً نـزل بهـا القـرآن الكـرٌم بفصـاحتها
وبٌانهـا أن تح ّقـق مـا عجـزت السّـٌوف والرّ مـاح عـن تحقٌقـه ،فنشـرت تعـالٌم ال ّدٌـن
الحنٌـف فـً كـ ّل األرجـاء ،ونبذ القرآن الكرٌم عصبٌّة الجاهلٌّة وخبلفاتها وقتالها.
لسح ًرا "
البٌان
النص بمضمون الحدٌث الشرٌؾ " .إنّ مِنَ
س ب ٌّن عالقة
ْ
ّ
ِ
جمال اللغة العربٌّة وتؤثٌرها نابع من ببلغتها وبٌانها ،وجمال أسلوبها .

.

ٌَدْ عـو إلى هللاِ فـً َع ْ
ب
ــز ٍم وفــً دَأَ ِ

ش وابــنُ سـا َدتِها
البٌت الثامن  :وقـا َم خٌـ ُر قُ َ
ــر ٌْ ٍ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
د َْأبَ :ج ّد.
خٌر قرٌش  :الرّ سول صلى هللا علٌه وسلم.
الشرح  :نقد كاَد انعزتٍّـح يعجـشج انقـزآٌ انكـزٌى ٔسـٍهح عظًٍـح اسـرطاع تٓـا رسـٕنُا
انكـزٌى عهٍّ انصالج ٔانسالو أٌ ٌؤ ّدي تٓا رسانرّ تان ّدعٕج إنى اإلسالو تعشًٌح ْٔ ًّح عانٍح.
الو ْ
شً ِ لـو ُنسِ َج ْ
ــت
طـق هاشِ م ًِّ َ
البٌت التاسع ِ :ب َم ْن ٍ

ب
صـ ْل َولَــ ْم َت ِؽ ِ
ِم ْنــ ُه األصابِـل ُ لــ ْم َت ْن ُ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
صـلٌ :تغٌّـر لونهـا ( نصل )
األصـابل  :جمـع أصـٌل ،الوقـت حـٌن تصـفرّ
ت ْن ُ
ال ّشـمس لمغربهـا( أصل ).
الو ْ
شـً :نقش الثوب ( وشً ).
َ
الشرح  :كان حدٌث الرسول الكرٌم باللغة العربٌّة خٌر حجّ ة فً دعوته ،فعربٌّته تمٌّـزت
وقوتها فً مخاطبة العقل واإلقناع ،فهً ّ
كالثوب المنسوج من خٌوط
بحبكة منطقها ّ
ال تفسد وال ٌتغٌّر لونُها عبر الزمن.
صور منطق اللغة العربٌة الذي تكلم به الرّ سول الهاشمًّ الكرٌم بنقشِّ ثـوب منسـوج
ّ
مـن خٌـوط قوٌة ال تفسد وال ٌتغٌّر لونها عبر الزمن.
ا
خٌوطا ٌُصْ ن ُع منها ٌ
نقش لثوب ال ٌتغٌّر لونه عبر الزمن.
وصور األصابل
ّ
لسح ًرا "
البٌان
النص بمضمون الحدٌث الشرٌؾ " .إنّ مِنَ
س ب ٌّن عالقة
ْ
ّ
ِ
جمال اللغة العربٌّة وتؤثٌرها نابع من ببلغتها وبٌانها ،وجمال أسلوبها .

.

هذا البٌت من األبٌات التً برزت بها عناصر ّ
الطبٌعة .
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ب
ض َط ِـر ِ
ـل َؼ ٌْ ِـر ُم ْ
ٌـان َو َح ْب ٍ
مِـن ال َب ِ

ـن َ
البٌت العاشر َ :ف َ
ِع
ــر ُمن َ
ـاز ْت ب ُر ْك ٍ
شدٌـ ٍد َؼ ٌْ ِ
صـد ٍ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
منصدع  :متشقق (صدع )
ركن  :جدار قوي
مضطرب  :مهتز (ضرب )
البٌان  :الببلغة ( بٌن )
وتفوقـت هـذه اللغـة علـى غٌرهـا بالبٌـان والببلغـة ،فهـً جـدار قـويّ ال ٌمكـن
ّ
الشرح :
أن تتخلله التشققات عبر السنٌن ،وهً حبل مستقٌم مكٌن ال ٌحٌد عن طرٌقه أب ادا.
س ما داللة َ :ف َ
از ْ
ت بر ُْك ٍن َشــدٌ ٍد َغٌ ِْر ُم َنصــ ِد ٍع .
وقوتها .
ببلغة اللغة العربٌّة ّ
ف
البٌت الحادي عشر َ :وٌَـ ُْ ر َ َش ْي ِٓ ِدًّ اّل ْ
ـالَ فٍ َوٕ َ ٍ
ط ِ

ت
ظ ِ
ط ْه ٍـً و ِِـْٓ ِػـ َّش ٍح فـٍ َِْٕـ ِش ٍي َخ ِ
َ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
خصب  :كثرة العشب والنبات فً المكان  ،داللة اإلسالم ( سلم )
على نعمة العٌش ورغده
منزل  ( :نزل )
الشرح  :انهغح انعزتٍح يذًٍح فً ظ ّم اإلسالو ؛ ألَّٓا انهغح انرً َشل تٓا انقزآٌ انكزٌى،
كئَساٌ َشل تدٌار خصثح ذذًٍّ ٔذزعاِ ٔذعشِ .
البٌت الثانً عشر َ :دز ّــً َر َِزْهَــب اٌٍَُّبٌـٍ فــٍ فَزائ ِذهــب

ت
طجَـ ِ
طٍْطبُٔهـب ََْٕهب ُر ِِـْٓ َ
َو َخـ َّز ُ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
خر :سقط
فرابد  :جمع فرٌدة ،وهً الجوهرة الثمٌنة ( فرد ).
ّ
ص َبب :ما انحدر من األرض
َ
الشرح  :بعد أن بٌّن الشاعر مكانة اللغة قدٌ اما راح ٌقارنها بالحال المإسف الذي آلت إلٌه
الٌوم ،فانهار عرشها وسقطت فرابدها بعد أمجاد عرٌقة ،من إهمال أهلها لها.
صور الشاعر اللغة العربٌة ملكة تجلس على عرشها ،ولكنّ ملكها قد سقط بطول
اللٌالً من التعب والمرض.

البٌت الثالث عشر َ :وــأ َ َّْ َػــ ْذ َ
ٔـبْ ٌ َــ ُْ ر َّــألْ ثَذائِؼُــــه ُ

ة
َِظب ِِـ َغ اٌ َى ْـى ِْ ِِـْٓ ٔـب ٍء َو ُِمْز َـ ِز ِ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
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عدنان :جد العرب ،كناٌة عن اللغة العربٌّة.

بدابع  :روابع ( بدع )

ناء  :بعٌد
ٍ

مقترب  :قرٌب ( قرب )

الشرح  :فبدت اللغة العربٌة مجهولـة ،وكـؤنّ (العربٌّـة) لـم ٌمـؤل جمالهـا وبـدٌع أسـلوبها
أقصى األرض وأدناها.
ب)
ــر ِ
طباق بٌن (نـا ٍء َو ُم ْق َت ِ

ظز َْجـذَــ ِه ِِــْٓ ثٍََــ ٍذ
ــع ٔ َ ْ
البٌت الرابع عشر َٔ :طُــ ُز ٌٍَّفْ ِ
دُٓ ث َذا
ظ ْذـزا ِء َ
زق اٌّـب ِء فٍ اٌ ّ
البٌت الخامس عشر َ :و ُّ ْه ِ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
ناء  :قاص أو بعٌد ( نؤي ).
َكثب  :قُ ْرب.
ُط ّل ( عرض).
عارض  :سحاب م ِ

ت
ٔب ٍء َوأ َ ِْضبٌُــه ُ ِِّٕــب َػٍــً َوضَــ ِ
ة
ٌِؼَُِْٕ ِه ثـب ِر ٌ
ع َوــ ِذ ِ
ق ِِـــْٓ ػب ِر ٍ

َك ُم ْه ِّرق الماء :كمن ٌصبّ الماء( َه َر َق )
بارق  :سحاب ذو برق ( برق ).

الشرح ٌ :تـؤلم الشـاعر لمـا آل إلٌـه حـال العربٌّـة الٌـوم ،فصـار أهلهـا ٌسـتعٌرون فـً
ا
ألفاظـا أخـرى غٌرهـا ،مـن الـ ّدخٌل والمتـرجم فـً اللغـات األخـرى،
كبلمهـم
وهـم ال ٌعلمـون أنّ العربٌّـة غنٌّـة فـً اشـتقاقها وتصـرٌفها .وحـالهم هـذا كحـال
مـن صـبّ المـاء فـً الصّـحراء ،حـٌن ظهـر لـه سـح اب ذو بـرق مطـ ّل فـً
األفـق ال مطـر فٌـه .قصـد أن أهـل اللغـة العربٌـة تخلّوا عنهـا عنـدما وجـدوا
ا
بـدٌبل فـً كبلمهـم حتـى وإن كـان ال ٌـإ ّدي المعنـى كمـا تإ ّدٌـه اللغة العربٌّة.
صور ال ّشاعر اللفظ شٌبا نستعٌره من بلد بعٌد ،رغم أنّ لدٌنا مثله ،وهو قرٌب فً
ّ
متناول األٌدي.
صحراء )؟
س ما داللة تكرار ( ال ّ
ضاد القدٌم.
الصّحراء وردت مرتٌن :داللة على أصالة اللغة العربٌّة وموطن ال ّ
س ّجل ال ّ
شاعر فً هذه األبٌات عت ًبا على أبناء العرب ٌّة الذٌن خذلوها
هذا البٌت من األبٌات التً برزت بها عناصر ّ
الطبٌعة .
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ش صُـ ُّ دـب َرثَهب
البٌت السادس عشر  :أ َ ْسري ثِـجِـْٕـ ِ
ذ لُـ َزَْ ٍ

ة
ق ثَُْ َ
َِـْٓ ال َُفَـ ِّز ُ
ـغ َواٌغَــ َز ِ
ـٓ إٌَّجْ ِ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
أزرى  :أهان وعاب (زري) .بنت قرٌش :اللغة العربٌّـة.
تسـوى منـه السّـهام،
ب  :ضـرب مـن شـجر ّ
ال ّن ْبـع  :شجر صلب ٌنمو على ال َؽ َـر ِ
وٌطلـق فـً بـبلد الشـام علـى شـجر الحـور،
رإوس الجبـال.
ٌنمـو حـول األنهار والمٌاه ،واحدتهَ :غ َربة.
ضـعٌف بعربٌّتـه الـذي ال ٌفرّ ق
الشرح  :من ٌحارب اللغة العربٌّة الٌوم وٌعٌبها الجاهـل ال ّ
بٌن ألفاظها.
س هناك مظاهر ّ
تمثل العودة إلى ال ّ
العربً القدٌم فً معانٌه وألفاظه اذكرها .
شعر
ّ
ب.
ــر ِ
ْـع َوال َغ َ
قُ َ
ـرٌ ٍ
ْش و ال َّنب ِ

س ما داللة ٌُ :فــرّ ُق َبٌـ ْـ َن النبــ ْـع َوال َغـــ َر ب .
العٌب لٌس فً اللغة العر بٌة وإنما العٌب فً الذٌن ال ٌتقنها من العرب وال ٌمٌز بٌن
ألفاظها.
س ّجل ال ّ
شاعر فً هذه األبٌات عت ًبا على أبناء العرب ٌّة الذٌن خذلوها

ظ ّْـــ َخ َِْٕ ِطمُـــه ُ
البٌت السابع عشر  :أَٔزْــ ُز ُن اٌؼَ َزثِــ ٍَّ اٌ َّ
ــُ َوْٕــ ٌش ال َٔفــب َد ٌَــه ُ
ؼبج ِ
البٌت السابع عشر َ :وفــٍ اٌ َّ ِ

.

ة
خًُ ِِ َ
ـبظ ُِ ْغز َــ ِز ِ
ــٓ َاألٌَْف ِ
إٌَـً َد ٍ
ت
ٌِ َّـْٓ َ ُ َُِّّــ ُش ثَُْ َ
ــٓ اٌـــذ ِّر واٌظ ُخـ ِ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
سمح :المسهْل ( سمح ).
الـد ُّّر :واحدتـه ُدرة ،وهـً اللإلـإة الكبٌـرة.
ال ْ
سـ ُخب :مفردهـا سِّـخاب ،وهـو ال ِّع ْقـد مـن َ
الخ َرز
ال ُّ
ونحوه ،لٌس فٌه من اللإلإ والجوهر شًء.
الشرح ٌ :تسـاءل ال ّشـاعر :هـل نتـرك اللفـظ العربـًّ الٌوم ونجـري وراء الدخٌل والغرٌـب
مـن لغـات أخـرى لنـتكلــم بـه  ،وفـً المعـاجم العرب ٌّـة كنـز ثمـٌن مـن المفـردات
باشـتقاقها وتصرٌفها وأصالتها ،لمن ٌمٌّز بٌن ألفاظ اللغة.
بمعنى أنّ الذي ٌمٌّز بٌن اللإلإ وغٌره من الحُلًِّّ التً تخلو من اللإلإ أو الجـواهر
ٌسـتطٌـع أن ٌمٌّـز بٌن مفردات اللغــة العربٌّة وألفاظهـا فـً المعـاجم  ،ولمثلـه
وُ ضِّـعت المعـاجم ،وهـذه الصـورة تقابـل صـورة من ال ٌمٌّز بٌن شجر النبع وشجر
الغرب فحارب العربٌّة لضعف قدرته على التمٌٌز بٌن ألفاظها.
البالؼً الذي خرج إلٌه االس تفهام فً البٌت .
س ما الؽرض
ّ
النفً .
87:
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س ّجل ال ّ
شاعر فً هذه األبٌات عت ًبا على أبناء العرب ٌّة الذٌن خذلوها
البٌت التاسع عشر َ :و ُْ ٌَ ْفظَـ ٍخ ُج ِهـ َذدْ ِّـب ُٔ َى ِّز ُر َهب
ف ُِ ْظٍِ َّ ٍخ
البٌت العشرون
ط ِجَٕـذْ فِـٍ َج ْـى ِ
َ :وٌَفْظَـ ٍخ ُ
معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
لهث  :أخرج لسانه تعباا.
جه ْ
دت  :أصابها المشقة

.

ت
شــ ّذ ِح اٌزَّ َؼــ ِ
َدزًّ ٌَمَــ ْذ ٌَ َهضَذْ ِِْٓ ِ
ت
ٌ َ ُْ رَْٕظُز اٌ ّ
ش ّْـُض ِِْٕهَب َػُْ َٓ ُِزرَمِ ِ

ُم ْظل َمة :حفرة عمٌقة مظلمة(ظلم).
جوؾ  :باطن

الشرح  :كثٌـر ممـن ٌسـتخدمون اللغـة العربٌـة ٌركـزون علـى األلفـاظ الشابعة ،وٌتركون
الروابع من األلفاظ الكامنة فً معاجم العربٌة حتـى باتـت هـذه األلفـاظ تشـكو من
كثرة استعمالها.
وفً المقابل هناك كثٌر من األلفاظ العربٌة األصٌلة ظلت حبٌسة المعاجم لم ٌنظـر
إلٌهـا أحـد ،إذ حكم علٌها ب البقاء مسجونة فً حفرة مُظلمة ال ٌقربها ضوء الشمس.
ا
مسـجونة فـً حفـرة عمٌقـة
صور األلفاظ العربٌّة األصٌلة وقد أهملها أصـحابها
ّ
فم ْ
س ما داللة ُ :س ِج َن ْ
ُظلِ َم ٍة .
ت فًِ َج ْ
ـــو ِ
ترك األلفاظ الفصٌحة وإهمالها .

س ما داللة تكرار (الشمس ) ؟
ال ّ
شمس تكررت مرتٌن :ت ُد ُّل على الوضوح ،وتنسجم مع المعنى الذي أراد الشاعر
التعبٌر عنه فً إٌقاظ العربٌّة من جدٌد ،فً قولهٌُ :وقظها وحً من الشمس ،وقوله:
عٌن مرت ِّقب ،بمعنى أنّ ال ّشاعر ّ
ف ال ّشمس رمزا
وظ َ
ولفظة ...لم تنظر الشمسُ منها َ
إلحٌاء اللغة العربٌّة من جدٌد .
البٌت الثانً من األبٌات التً برزت بها عناصر ّ
الطبٌعة ( َوٌَفْظَــ ٍخ ُط ِجَٕـذْ ) .
س ّجل ال ّ
شاعر فً هذه األبٌات عت ًبا على أبناء العرب ٌّة الذٌن خذلوها
ضـبْ ثـهب
البٌت الحادي والعشرون  :وأَّٔب لـ ْذ ر َ َىٌ ّـً اٌمَـب ِر
ِ

.

ة
فٍَ َـ ُْ َ َؤُوثـب إٌـً اٌذُْٔـب َوٌَـ ُْ ر َـ ُؤ ِ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
َ
ب)
أو َ
الق َرظ  :واحدته َق َرظة ،وهو ورق من شجر ٌ ُْد َبغ بهٌ .إوبٌ :عودِ (.
تولّى  :جذرها ( َو ِل ًَ )
الشرح ّ :
تـؤثر ال ّشـاعر بـالتراث القـدٌم ،إذ ذكـر القـارظٌْنِّ اللـذٌْنِّ أصـبحت حكاٌتهما
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مضرب المثل عند العرب ،وهما رجبلن من بنـً َع َنـزة خرجـا ٌبحثـان عـن ورق
ـرظ ،ولـم ٌعـودا بطابـل ،وهـذا حـال مـن ٌـ ّدعً
شـجر ٌسـتخدم للدباغـة وهـو ال َق َ
أنـه توصّـل إلـى اللفـظ الصحٌح فً لغتنـا العربٌـة ولـم ٌصـل إلٌـه ،وفـً الحقٌقـة
حالـه كحـال هـذٌن القـارظٌن اللـذٌن لـم ٌعودا بشًء بعد عناء بحثهما .
س هناك مظاهر ّ
تمثل العودة إلى ال ّ
العربً القدٌم فً معانٌه وألفاظه اذكرها .
شعر
ّ
القارظان .
س ّجل ال ّ
شاعر فً هذه األبٌات عت ًبا على أبناء العرب ٌّة الذٌن خذلوها .
ضب ِد َواٌ ّذ ْوـزي ُِ َخٍّـ ِـ َذح ٌ
البٌت الثانً والعشرون َ :ب ِشُ َخـخ َ اٌ ّ
ِجـ ًذا ِب جـَزي لٍ َـ ٌُ
البٌت الثالث والعشرون  :هٕــب ر َ ُخطّـىْ ْ

ت
طـُض َِب ر َ ْج
َ
ٕـــىْ ٌٍِْ َؼ ِمــ ِ
ُهٕـب َ ُ َؤ َّ
ت
ثّضٍِـ ِه فـٍ ِـذي األ ْدهـب ِر
واٌذـم َ ِ
ِ

معانً الكلمات  :الجذر بٌن القوسٌن
ضاد  :اللغة العربٌّة.
ال َع ِّقب  :من ٌؤتً بعدكم من األجٌال
ال ّ
البلحقة(عقب).
شِ ٌخة  :مفردها :شٌخ ،وهو ذو المكانة
ال ِح َقب :مفردهاِ :ح ْقبة ،وهً الم ّدة ال وقت
من علم أو فضل أو رباسة( شٌخ ).
لها أو السّنة ،والمقصود :العصور( حقب ).
الشرح ٌ :خاطب ال ّشاعر شٌوخ اللغة العربٌة وعلماءها فً مجمع اللغة العربٌة ،وٌعقد
األمل علٌهم بتجدٌد مكانة العربٌة فً نفوس األجٌال ،مشٌرا ا إلى أثرهم فً حفظ
أمجاد اللغة الع ربٌة فً معاجمها ومواكبة تطور اللغة عبر العصور.
س ب ٌّن داللة تفاإل ال ّ
شاعر فً هذٌن البٌت ٌْن.
لوجود علماء ٌغارون على العربٌة وٌعملون على إحٌابها بما ٌبذلون من جهود فً
مجامع اللغة العربٌة.
ضاد)
س وضح الكناٌة فً قوله  (:ال ّ
كناٌة عن اللّغة العربٌّة .

س المقصود ب ِّ
ضاد:
شٌخة ال ّ
علماء اللغة العربٌّة.

المعجم والدّاللة
ؽوي:
ٔ  -أضؾ إلى معجمك اللّ ّ
 طحا بكصناجة
 ال َّ الٌعربٌّة<87

ك عن.
ص َرف َ
َ :
َ :
ص ْنج ،وهو آلة موسٌقٌة ،وكان األعشى ٌل ّقب
البلعب بال ّ
بص ّناجة العرب لحسْ ِن رنٌنَّ شعره.
 :اللّغة العربٌّة نسبة إلى ٌعرب بن قحطان الذي ٌنتسب
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إلٌه العرب القحطانٌون.
نازعة من البٌان  :مٌل إلٌه.
 :العسل.
ض َرب
ال َّ
 :النابمة ،من ال ِسنة وهً النوم.
الوسْ نى
َ
 :الخٌام ،مفردها ال ِخباء ،وهً الخٌمة.
األخبٌة
 :الضٌّوف.
القُضب
 :نقش ّ
الثوب.
ً
الو ْش ُ
َ
ٌ :تغٌّر لونها.
َت ْنصل
 :ال ّسحاب المُطلّ.
العاُرض
 :ضرب من شجر تُس ّوى منه ال ّسهامٌ ،نمو على ضفاف
ال َغ َرب
الماء واألنهار ،وٌُطلق فً ِ ببلد الشام على شجر الحور،
واحدتهَ :غ َربة.
 :مفردها سخاب ،وهو العقد من الخرز ونحوهٌ ،خلو من
ال ُّس ُخب
جواهر.
:رجبلن من بنً َع َنزة خرجا فً طلب ال َق َرظ فلم ٌرجعا،
القارظان
وال َق َرظ ،واحدته َق َرظة  ،وهو ورق من شجر ٌ ُْدبغ به.

 -2عد إلى أحد معاجم اللّؽة العرب ٌّة ،واس تخِرج معانً الكلمات اآلتٌة:
َو َج َم
الوصب
َ
ص َخب
ال َّ

َ
سكت حز انا.
المرض أو التعب
اختبلط األصوات

األصابل
شِ ٌخة

مفردها :أصٌل ،الوقت حٌن تصفرّ الشمس لمغربها.
مفردها :شٌخ ،وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رباسة.

ٖ  -ما الجذر اللَّؽوي ل َّكل ّ من:
َولِ ًَ .
تولّى
َه َر َق
ُمهرق
ب
ٌإوب
أو َ
ِ
ٗ  -فرق فً المعنى بٌن الكلمتٌن اللتٌن تح َتهما ّ
خط فً كل ّ مجموعة م ّما ٌؤتً:
ب
ش ثُـ ّم َحـار َبها
َم ْن َال ٌُ َفرِّ ُق َبٌ َْن ال َّنب ِْع َوال َغ َر ِ
أ  -أَ ْزرى ِب ِبـ ْن ِ
ت قُ َرٌْـ ٍ
قال جبران خلٌل:
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ُ
حــٌث ال
أنـهـل مـــا َء ال َّنـبْـع من
ِ
ال ّنبع
ال ّنبع

َ
أنــت وال َّنــــسْ ــ ُر
ٌــنــهـلُ ّإال

شجر صلب ٌنمو على رإوس الجبال.
عٌن الماء

ضا ِد َوا ّلذ ْكرى م َُخلِّ َدةٌ
ب ٌَ -ا ش َ
ٌخ َة ال ّ

ب
ْـنون لِ ْل َعـقِ ِ
هُـ َنا ٌ َُإ َّسسُ َما َتب َ

صبة فً م َُإ َّخر ال ّساق َف ْوق ال َعقِب.
ال ُعرْ قُوب َع َ
ب األجٌال البلحقة العاقبة التً تؤتً بعدكم.
لِ ْل َعـقِ ِ
عظم ّ
مإخر القدم .
ال َعقِب

والتحلٌل
الفهم
ّ
ٌ -1عمد بعض ال ّشعراء فً مطالع قصابدهم إلى ال ّتجرٌد؛ باستحضار اآلخر ومخاطبته ،أو
بانتزاع ال ّشاعر شخصا آخر من نفسه ٌناجٌه:
األول؟ وعال َم ّ
المخ َ
ٌحثه ال ّ
ً
شاعر؟
أ َ -من
اطب فً البٌت ّ
ﺠ الشاعر نفسه ،وٌحثه على التغ ّنً باللغة العربٌّةْ ،
ومدحها.

ب  -لماذا وضؾ ال ّ
شاعر نفسه بص ّناجة األدب؟
ﺠ (ص ّناجة العرب) لقب لؤلعشى مٌمون بن قٌس ال ّشاعر لحسن رنٌن شعره،
ووصف الشاعر نفسه (بص ّناجة األدب) لٌد ّل على مكانة شعره وحسنه ،ومنزلة
اللغة العربٌّة فً وجدانه.
شاعر بسمات العرب ٌّة ومزاٌاها ،اذكر ً
ٕ  -تؽ ّنى ال ّ
ثالثا منها.

ﺠ لغة القرآن الكرٌم محمٌّة فً ظل اإلسبلم ،دعا بها رسول هللا علٌه السبلمَ ،س َعة
تفوقت على
ّ
معجمها ،صالحة لجمٌع األغر اض ،صوت حروفها أحلى من العسل،
اللغات فً فصاحتها وببلغتهاّ ،قوة ألفاظها وبٌانها.

ٖ  -س ّجل ال ّ
شاعر عت ًبا على أبناء العرب ٌّة الذٌن خذلوها ،حدّد األبٌات التً تض ّمنت ذلك.
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َ نطٌ ُر لل ْف ِّظ َنسْ تجْ دٌ ِّه م ِّْن َبلد
َ ك ُمه ِّ
ْرق الما ِّء فً الصّحْ را ِّء حٌ َن بدَا
ْ 
حار َبها
أزرى ِبب ْنت قُ َر ٌْش ث ّم َ
ك ال َع َربًّ ال ّسمْ َح َم ْن ِّطقُ ُه
 أ َن ْت ُر ُ

نا ٍء َوأمْ ثال ُه م ّنا َعلى َكثب
من عارِّ ض َك ِّذب
ل َع ٌْ ِّن ِه بارق ْ
َم ْن ال ٌُفرّ ُق َبٌ َْن النبْع َوال َغ َر ب
إلى دخٌل م َِّن ْ ِّ
ترب
األلفاظ م ُْغ ِ

ارظان بها
َ كؤ ّنما َق ْد َتولى ال َق ِ

َحتى ل َق ْد ل َه ْ
ثت م ِّْن ِّش ّد ِّة الت َعب
ل ْم ت ْن ُ
ظر ال ّشمْ سُ م ْن َها َعٌ َْن مُرت ِّقبِّ
ب
فل ْم ٌَإُ وبا إلى ال ُّد ْنٌا َول ْم تإُ ِ

َ ك ْم ل ْف َظة ج ُِهد ْ
َت ّم ّما نُ َكرّ ر َها
ت ِّفً َج ْوف م ْ
َ ول ْف َظة سُج َن ْ
ُظل َمة

ٗ  -ذكر ال ّ
شاعر بعض مظاهر تراجع اللّؽة العرب ٌّة فً نفوس أبنابها ،وضح ذلك.

ﺠ ٌهملون العربٌة الفصٌحة ،وٌبتعدون عن معاجمها ،وٌفضلون األلفاظ الدخٌلة من
الثقافات األخرى ،ال ٌمٌّزون بٌن ألفاظ العربٌّة .

العرب ٌّة ،كٌؾ نستطٌع
٘  -اس تخدام المفردة األجنبٌة أحد الصعوبات التً تواجهها اللّؽة ّ
بعث اللؽة العرب ٌّة من جدٌد فً رأي ال ّ
شاّعر؟
ﺠ بالرّ جوع إلى معاجم اللغة العربٌّة ،وتوظٌف ألفاظها الفصٌحة ،حبٌسة المعاجم ،كتابة
ونط اقا.
 -6العٌب لٌس فً اللّؽة ،وإ ّنما فً أبنابها ،وضح ذلك .

ﺠ اللغة العربٌة لغة الببلغة والبٌان ،نزل بها القرآن الكرٌم بإعجازه وبٌانه وببلغته ،فهً
أت ّم اللغات وأكملها ،أ ّما أبناء العربٌّة فهم مقصرّ ون فً ح ّقها ،بابتعادهم عنها،
ا
ألفاظا من لغات أخرى وتكلموا بها.
واستعارتهم

صٌدة:
 - 7فً ضوء قراءتك البٌت ٌْن األخٌر ٌْن من الق ّ
أ  -ما الدور الذي ٌضطلع به علماء اللّؽة العرب ٌّة لحفظها فً رأٌك؟

ﺠ وضع معاجم لمصطلحات اآلداب والعلوم والفنون الحدٌثة ،والسّعً إلى
توحٌد المصطلحات،
ﺠ والترجمة والتؤلٌف والنشر فً موضوعات اللغة العربٌة وقضاٌاها.
ضا للطالب .
ﺠ وٌترك أٌ ا

ب  -ب ٌّن داللة تفاإل ال ّ
شاعر فً هذٌن البٌت ٌْن.
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ﺠ لوجود علماء ٌغارون على العربٌة وٌعملون على إحٌابها بما ٌبذلون من جهود فً
مجامع اللغة العربٌة.
 - 8تقوم فكرة القص ٌدة فً مجملها على المقارنة بٌن حالٌن عاشتهما العربٌة ،ب ٌّن ذلك.
ﺠ فً النصف األول من القصٌدة (ٔ  )ٔٔ-ذكر ال ّشاعر صفات العربٌّة ،فهً األحسن
صوتا واألكثر عطاء ،وأشار إلى فصاحتها وأصالتها ،ومناسبتها لك ّل حال نظ اما ونثرا،
وتغ ّنً الشعراء بها.
ا
ألفاظا
ﺠ وفً النصف الثانً (ٔ  )ٕٔ-وصف حال العرب الٌوم وقد استعاروا لكبلمهم
غرٌبة دخٌلة ،وأهملوا لغتهم األصٌلة ،فما عادوا ٌفرّ قون بٌن الفصٌح والعامً ،أو بٌن
ألفاظها عامة .
ص ّ
تمثل العودة إلى ال ّ
العربً القدٌم فً معانٌه
شعر
ّ
 - 9ث ّمة مظاهر كثٌرة فً هذا الن ّ
وألفاظه ،وضح ذلك بثالثة أمثلة.
ﺠ استخدم الشاعر كلمات تراثٌة مثل :القارظان ،ال ّنبْع ،ال َغ َرب ،قرٌش  ،أخبٌة ،ص ّناجة
األدب.
 - 11الّلّؽة العرب ٌّة لؽة القرآن الكرٌم:
أ  -ب ٌّن أثر القرآن الكرٌم فً عالم ٌّة اللّؽة العرب ٌّة.
َ
حفظ القرآنُ الكرٌم اللغة العربٌة ،وبالقرآن ذاعت وانتشرت ،فجعل لها الصدارة
ﺠ
والعالمٌّة ؛ ألن كثٌر ا من غٌر العرب دخلوا اإلسبلم وتعلموا العربٌة.
ضح هذا.
ة  -اللّؽة العرب ٌّة خالدة بخلود الِقرآن ،و ّ

ﺠ ألنها لغة القرآن الكرٌم ،فهً محفوظة بحفظه وحماٌته ،وباقٌة ببقابه،
فاكتسب القدسٌّة والخلود.

ص
البٌان لس ْح ًرا" (رواه
الرسول " :إنّ مِنَ
البخاري) ،ب ٌّن عالقة الن ّ
ّ
ٔٔ -قال ّ
ِ
بمضمون الحدٌث الشرٌؾ.
ﺠ جمال اللغة العربٌّة وتؤثٌرها نابع من ببلغتها وبٌانها ،وجمال أسلوبها ،كقول الشاعر:
ْ
هللا أحْ ٌَ ْ
رو ٌ
وآتت كل مطلب
م َن البٌانِّ
ت كل نازعة
ح من ِّ
@87
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تكل َم ْ
ت س َُو ُر القرآن ُم ْفص َح اة
الو ْشًِّ لو ُنس َج ْ
ت
ب َم ْنطق ها ِّشمًّ َ

فؤسْ َك ْ
ب األرْ ما ِّح والقُضُب
ص َخ َ
تت َ
ص ْل َول ْم تغب
ِم ْن ُه األصا ِّبلُ ل ْم ت ْن ُ

ٕٔ -اقترح س ًبال للنهوض باللّؽة العرب ٌّة تعٌد إلٌها ألقها ومكانتها التً تلٌق بها.

ﺠ استخ راج كل ما هو بدٌع وجمٌل من معانً اللغة وألفاظه (الرجوع إلى المعاجم
وكتب التراث العربً)
ﺠ -استعمال اللغة الفصٌحة ا
بدال من اللهجة العامٌّة وال سٌما فً المدرسة
والجامعات ووسابل اإلعبلم.
ﺠ  -الوقوف على األخطاء الشابعة فً استعمال اللغة وتصحٌحها.
ضا للطالب.
ﺠ وٌترك أٌ ا

ٖٔ -ما رأٌك فً كل ّ م ّما ٌؤتً:
أ  -كتابة الكلمات العربٌة بحروؾ أجنب ٌّة فً وسابل التواصل المختلفة.
ﺠ ٌترك لتقدٌر المعلم والطالب.
ة -استخدام مس ّمٌات أجنب ٌّة فً كثٌر من الٌافطات التجار ٌّة اإلعالن ٌّة.
ﺠ ٌترك لتقدٌر المعلم والطالب.

ّ
نجلٌزٌة فً مواقؾ ٌنبؽً فٌها استخدام العرب ٌّة ،أو اس تخدام اللؽة
جـ  -التح ّدث باإل
المزدوجة بٌن العرب ٌّة واإلنجلٌزٌة.
ﺠ ٌترك لتقدٌر المعلم والطالب.
ٗٔ -االعتزاز باللّؽة العرب ٌّة ال ٌعنً إهمال تعلّم لؽات أخرى ،ناقش هذا القول.

ﺠ تعلم لغات أخرى ٌفٌدنا فً االطبلع على حضارات الثقافات األخرى ،المساعدة فً
السّفر ومخاطبة اآلخرٌن بلغتهم ،ومواكبة أحدث التطورات فً العالم وفهمها ،ألنّ
العلم ال ٌقتصر على أصحاب لغة بعٌنها .

٘ٔ– التح ّدث باللّؽة العرب ٌّة ال ٌعنً التق ّعر فً اللّفظ والتص ّنع فً الخطاب ،ب ٌّن رأٌك
أن أتص ّنع
ﺠ أن أتكلم باللغة الفصٌحة ال ٌعنً هذا أن أبحث عن الغرٌب فً اللغة أو ْ
ا
ألفاظا ال تلٌق بمقام التح ّدث ،فٌمكن إٌصال األفكار بلغة سهلة سلٌمة وفصٌحة فً
الوقت نفسه.
ضا للطالب.
ﺠ وٌترك أٌ َ
887
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 -ٔٙبدا ال ّ
متؤثرا ببابٌة أبً تمام التً مطلعها:
شاعر فً قصٌدته
ً
ال َّسٌْفُ أَصد ُ
ب
ب
الج ِّد واللَّع ِ
الح ُّد َ
فً حد ِه َ
َق ِ إ ْنبا اء ِم َن ال ُكتُ ِ
بٌن ِ
ّ
التؤثر ،فً رأٌ َك.
ب ٌّن أوجه هْ ذا
ﺠ تؤثر الجارم موسٌقٌاا بقصٌدة أبً تمام فكبلهما من بحر البسٌط ،وبنفس
ضا ،فتلك (بابٌة) أبً تمام ،وهذه (بابٌّة) الجارم.
حرف الرّ وي أٌ ا
 -ٔ7اذكر جوانب من تقصٌرك تجاه لؽتك العرب ٌّة.
ﺠ ٌترك لتقدٌر المعلم والطالب.

ؤلٌفا وتص ً
 -ٔ8عال َم ٌدلّك إبداع كثٌر من األعاجم باللّؽة العرب ٌّة ت ً
ونثرا
عرا
ً
نٌفا ش ً
ودارسة.
ﺠ ألنها لغة القرآن الكرٌم الذي دعا الناس إلى التف ّكر والتدبر فً أمور الكون والحٌاة،
فوضع العرب وغٌر العرب المص ّنفات والبحوث والكتب بهذه اللغة ،خاصة عند
اتصال األعاجم بالثقافة العربٌّة ،هذه الثقافة أسّست لها حضارة عربٌّة إسبلمٌّة فً
األدب والفنون والعلوم ما دعا األعاجم إلى تعلمها.

الجمالً
الت ّذ ّوق
ّ
ٔ  -وضح الصورة الفن ٌّة فً ما ٌؤتً:
أ َ -وسْ ــّنى بؤ ِخبٌ ِة الصــحرا ِء ٌوقـ ِ ُ
ــظــها
طق هاشمًِّ ال َّو ْشً ِ لــو نُس َج ْ
ــت
ب ِ -ب َم ْن ٍ
جـ َ -حـ ّتى َر َم ْتــــــها اللٌَّالً فً َفرابــ ِدها

س أو همْ ٌ
وحْ ـ ٌ
ب
س من ال ُّشهُ ِ
ً مـ َن ال َّشمْ ِ
ب
ِم ْن ُه األصابِـــلُ ل ْم َت ْن ُ
صـــــ ْل َولَ ْم َت ِغــــ ِ
َو َخــرَّ ُس ْ
ب
ص َبــــ ِ
ــــلطانُها ٌَ ْنـــُها ُر ِم ْن َ

د َ -نطـــٌ ُر للَّ ْف ِظ َنسْ َتجْ ـــــدٌ ِه ِم ْن َبـــلَـ ٍد
ٌن َبـدا
ْرق الما ِء فًِ الصحْ را ِء ِح َ
هـ َ -ك ُمه ِ

ب
نــا ٍء َوأَمْ ــــــثال ُـــــ ُه ِمــــ ّنـا َعلى َك َثـــ ِ
ب
بـــار ٌق ِم ْن
لِ َعـٌْـنِــــ ِه
ض َكــــ ِذ ِ
عـــار ٍ
ِ
ِ

صور اللغة العربٌة فتاة نابمة فً خٌمتها فً الصّحراء ٌوقظها ضوء ال ّشمس أو
أ
ّ
النجم.
ب منسوج
بنقش ثو ٍ
صور منطق اللغة العربٌة الذي تكلم به الرّ سول الهاشمًّ الكرٌم
ب
ّ
ِ
من خٌوط قوٌّة ال تفسد وال ٌتغٌر لونها عبر الزمن.
ا
خٌوطا ٌُصْ ن ُع منها ٌ
ب ،وال تتغٌّر لونها عبر الزمن.
نقش لثو ٍ
وصور األصابل
ّ
ج صور الشاعر اللغة العربٌة ملكة تجلس على عرشها ،ولكنّ ملكها قد سقط بطول
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اللٌالً من التعب والمرض.
صور ال ّشاعر اللفظ شٌبا نستعٌره من بلد بعٌد ،رغم أنّ لدٌنا مثله ،وهو قرٌب فً
د
ّ
متناول األٌدي.
صور حال من ٌستخدم هذا اللفظ الدخٌل فً كبلمه من لغات أخرى ،وٌبتعد عن
هـ
ّ
العربٌّة بحال من صبّ الماء فً الصّحر اء واستغنى عنه ،حٌن ظهر له سحاب ذو
برق مط ّل فً األفق ال مطر فٌه.
ٕ  -ما داللة ما تحته ّ
خط فً اّألبٌات اآلتٌة:
ب
ألفاظــها أحــلى مـن ال َّ
وجــرْ سُ
ـام َم ْوقِعُها
من
ــر ِ
ض َ
ِ
َ
أ  -أزهــى َ
ِ
األمــــل ال َب ّس ِ
ْـر ُمضْ َ
ب َ -ف َ
از ْ
ب
ت بر ُْك ٍن َشــدٌ ٍد َغٌ ِْر ُم َنصــ ِد ٍع
ـر ِ
ِمـن ال َبـٌان ِ َو َحـــب ٍ
ـطـ ِ
ْـل َغــٌ ِ
لَـ ْم َتـ ْن ُ
فم ْ
جـ َ -ولَ ْف َظ ٍة ُس ِج َن ْ
ب
ُظلِ َم ٍة
ـظر ال ّشمْ ــسُ ِم ْنـها َعـٌ َْن مُر َتــقِ ِ
ت فًِ َجــ ْـو ِ
دْ -
َمــ ْن ال ٌُفــرّ ُق َبٌـ ْـ َن النبــ ْـع َوال َغـــ َر ب
حار َبها
أزرى ِبب ْنت قُ َرٌْش ث ّم َ
مضر بِّ مكانة اللغة العربٌّة وأثرها الجمٌل فً ال ّنفوس.
أ
َ
وقوتها.
ب مُضْ َطرِّ بِّ ببلغة اللغة العربٌّة ّ
ج ترك األلفاظ الفصٌحة وإهمالها.
العٌب لٌس فً اللغة العربٌة وإنما العٌب فً الذي ال ٌتقنها من العرب وال ٌمٌز
د
بٌن ألفاظها.
ٖ  -استخرج من القصٌدة ثالث كناٌات ك ّنى بها ال ّ
شاعر عن اللّؽة العرب ٌّة.
ضاد.
ﺠ بنت قرٌش ،الٌعربٌّة ،ابنة العرب ،ال ّ

البالؼً الذي خرج إلٌه االس تفهام فً البٌتٌن اآلتٌٌن:
ٗ  -ما الؽرض
ّ
َه ّ
ـــبل َشـــد َْو َ
ب
ت ِبؤَمْ
ب
ــــر ِ
ــداح ابْـ َنـ ِة ال َع َ
اج َة َاألَ َد ِ
ك ٌا صــــ ّن َ
أ  -ماذا َطحا ِب َ
ِ
ب
ـن َاألَ ْل
ك ال َع َر ِبًَّ ال َّسمْ ـــ َح َم ْن ِطـــقُ ُه
ب  -أ َن ْتــ ُر ُ
ـر ِ
ِ
ــٌــل ِم َ
إلـى دَخ ٍ
ــفــاظ م ُْـغـــ َت ِ
َه ّبل َش َد ْو َ
ت بِّؤمْ دا ِّح ا ْب َن ِّة ال َع َربِّ (التعجب)
اج َة األدَبِّ
ص ّن َ
ك ٌا َ
أ ماذا َطحا ِّب َ
ِّ
األلفاظ م ُْغترب (النفً )
من
ك ال َع َربِّ السمْ َح َم ْن ِّطقُ ُه
ب أ َن ْت ُر ُ
إلى دَخٌل َ
٘  -استخرج من القصٌدة ما ٌقارب معنى كل ّ م ّما ٌؤتً:
قول ال ّشاعر:
ُ
ـرجّ ً َ
ـــزيُّ آبــــــا
إذا مــــا ا
ـظري إٌــابـً
ْـــر َوا ْنـ َتـ ِ
الخٌ َ
أ َ -ف َ
لــقـــارظ ال َعـــ َن ِ
ِ
فبلن ال ٌفرِّ ُق بٌن ال َغ ّ
ٌ
ث وال ّسمٌن.
ب-
أ

ظان ِبها
ار ِ
َكؤنما َق ْد َتولى ال َق ِ
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ب أَ ْزرى ِب ِب ْن ِّ
حار َبها
ت قُ َرٌْش ث ّم َ

ب
ُفر ُق َبٌ َْن النبْع َوال َغ َر ِ
َم ْن ال ٌ ِ

 - ٙبرزت ّ
الطبٌعة بعناصرها المختلفة واضحة فً القصٌدة ،دلّل على ذلك بؤبٌات.
بؤخبٌة الصحرا ِّء ٌُو ِّق ُ
ِّ
من الشمسِّ أو همْ ٌ
َوحْ ٌ
من ال ُّشهُبِّ
ظها
َ وسْ نى
س َ
ً َ
ل َع ٌْ ِّن ِّه بارِّ ٌق م ِّْن عارِّ ض َك ِّذب
حٌن َبدا
َ ك ُمهْرق الماء فً الصّحْ را ِّء َ
ِّج ْ
ص ْل َول ْم ت ِّغب
ِم ْن ُه األصا ِّبلُ ل ْم ت ْن ُ
ت
الو ْشًِّ لو نس َ
 ب َم ْنطق ها ِّشمًّ َ
ل ْم ت ْن ُ
ت ِّفً َج ْوف م ْ
َ ول ْف َظة سُج َن ْ
ظر ال ّشمْ سُ م ْن َها َعٌ َْن مُرت ِّقب
ُظل َمة
 - 7ورد ّ
مرة فً األبٌات ،اذكر مثالٌن له.
الطباق ؼٌر ّ
ﺠ (نا ء ،مُقترِّ ب) ( َشجْ اواَ ،ش ْد اوا) ( َوسْ نىٌ ،وقظها ) .
صحراء)( ،ال ّ
شمس (
ص ألفاظ ،مثل (ال ّ
تكررت فً الن ّ
ّ -8
أ  -ما داللة هذا ال ّتكرار؟

.

ضاد القدٌم.
ﺠ الصّحراء وردت مرتٌن :داللة على أصالة اللغة العربٌّة وموطن ال ّ
ﺠ ال ّشمس مرتٌن :ت ُد ُّل على الوضوح ،وتنسجم مع المعنى الذي أراد الشاعر التعبٌر عنه
فً إٌقاظ العربٌّة من جدٌد ،فً قولهٌُ :وقظها وحً من الشمس ،وقوله :ولفظة ...لم
عٌن مرت ِّقب ،بمعنى أنّ ال ّشاعر ّ
ف ال ّشمس رمزا إلحٌاء اللغة
وظ َ
تنظر الشمسُ منها َ
العربٌّة من جدٌد.
ب  -هل ّ
وفق ال ّ
شاعر فٌه؟
ﺠ نعم و ّفق ال ّشاعر فٌهن أل ّنه جاء منسج ام ا مع تجربته الشعرٌّة ،فال ّشاعر ٌتح ّدث عن
ا
متخذا
اللغة العربٌّة الضاربة فً القدم وموطنها (الصّحراء) ،وإحٌابها من جدٌد
(ال ّشمس) رمزا لهذا اإلحٌاء.
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قضاٌا لؽو ٌّة
المنقوص والمقصور والممدود
 -1االسم المنقوص :اسم معرب ٌنتهً بٌاء الزمة ،مكسور ما قبلها ،مثل (الهادي،
القاضً ،الداعً) وإذا كان مجرّ ادا من أل واإلضافة تحذف ٌاإه وٌعوض عنها بتنوٌن
ْن
الرفع
ّ
كس ر على ما قبل الٌاء المحذوفة فً حالتً ّ
ْن المقدرتٌ ِ
والجر ،فٌعرب بالحركتٌ ِ
ض ،والكسرة ًّ
جرا ،مثل :مررْ ُ
ت
على الٌاء المحذوفة( :الضمة) رف ًعا ،مثل :جا َء قا ٍ
ض ،أ ّما فً حالة النصب فإنّ الٌاء تثبت وتكون عالمة نص به الفتحة الظاهرة على
بقا ٍ
الٌاء ،مثل قول المتنبًّ:
َ
أن ٌَ ُكنَّ أمانٌا
ب ال َمناٌا ْ
الموت شافٌا
أن ترى
كفى ب َك دا ًء ْ
وح ْس ُ
َ
 -2االسم المقصور :اسم معرب ٌنتهً بؤلف الزمة مقصورة ،مثل( :ال ّدنٌا)( ،الكبرى)
وٌعرب بالحركات المق ّدرة على آخره ،فً جمٌع حاالته رف اعا ونصباا وجرا ا.
 -3االسم الممدود :اسم معرب ٌنتهً بؤلف ممدودة )ألف زابدة وهمزة( سواء أكانت هذه
الهمزة أصلٌة نحو (إنشاء) أم منقلبة عن أصل نحو (رجاء /بناء) ،أو زابدة نحو
(نجبلء) ،وٌعرب بحركات ظاهرة ،إال إذا كان االسم الممدود نكرة غٌر مضافة
ضا من الكس رة ألنه ٌكون عندب ٍذ ممنو اعا من
والهمزة فٌه زابدة ،فإنه ٌجرّ بالفتحة عو ا
ص رف ،نحو :حمراء ،وعلماء.
ال ّ

تدرٌبات
تً:
ٔ  -علّل :حذؾ ٌاء االسم المنقوص (راضً) فً قول أبً الفتح البس ّ
إن أثـرى َف َغضبْـانُ
ص ْ
وصاح ُ
ض مـن َمعٌ َشتِـ ِه
وذو ال َقنـا َع ِة را ٍ
ب ال ِحرْ ِ
ﺠ أل ّنه غٌر معرف (نكرة) وغٌر مضاف وهو فً حالة رفع ،خبر مرفوع لـ ( ذو).
ٕ  -اضبط ما تح َته ّ
خط فً ما ٌؤتً:
أ  -قال َط َرفة بن العبد:
رأٌَْـ ُ
ت َبنـً غبراء َال ٌُ ْن ِكرو َننـً
ب  -قال الح َ
ُطٌْبة:
ون َبٌْنً
أ َلــ ْم أَ ُ
جار ُكـ ْم وٌــ ُك َ
ك َ
ؼبرا َء
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ك ِّ
ف ال ُم َمــ َّد ِد
الطرا ِ
َو َال أَهْ ـلُ َهذا َ
و َبـٌْـ َنـ ُكــ ُم الـ َمــــو َّدةُ واإلخــــاء
واإلخا ُء
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ضا ،واس ًما ممدودًا من األفعال اآلتٌة:
 -3ها ِ
ورا ،واس ًما منقو ً
ت اس ًما مقص ً
المثال

اسم مقصور

اسم منقوص

اسم ممدود

اصطفى

ُم َ
صط َفى

ف /المصطفً
مُصط ٍ

اصطفاء

افتدى

مُفت َدى

ُمف َت ٍد /المفتدي

افتداء

ارتضى

ضى
مُر َت َ

رتض /المرتضً
ُم ٍ

ارتضاء

ٗ  -أعرب ما تحته ّ
خط فً ما ٌؤتً:
راع وكلّكم مسإول عن رعٌّته"( .متّفق علٌه).
أ  -قال رسول ِهللا " :كلّكم ٍ
الحرّ والبرد.
تر الجس َد ووقى من َ
ب  -خٌ ُر الكساء ما س َ
جـ  -الشُورى أساس الحكم الصالح .
د  -تخرّ َج فً الجامع ِة أدبا ُء وعّلما ُء وشعرا ُء .
ّ
حضارٌة سامٌة .
هـ  -تقدٌ ُر العلما ِء واحترامهم ظاهرة
الخٌر كفاعل ِه .
و  -ال ّداعً إلى
ِ
أ را ٍع  :خبـر المبتـدأ مرفـوع وعبلمـة رفعـه الضـمة المقـ ّدرة علـى الٌـاء المحذوفـة،
ألنـه اسـم منقوص.
ب الكسا ِء  :مضاف إلٌه مجرور وعبلمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
ج ال ُّشـورى :مبتـدأ مرفـوع وعبلمـة رفعـه الضـمة المقـدرة علـى األلـف ،منـع مـن
ظهورهـا التعذر
د أدباءُ :فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمة عوضا عن التنوٌن ألنه ممنوع من
الصرف.
هـ العلماء :مضاف إلٌه مجرور وعبلمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
و ال ّداعً :مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة المقدرة على الٌاء ،منع من ظهورها
الثقل
ورا ،واس ًما ممدودًا.
٘ ُ -عد إلى القصٌدة واستخرج منها اس ًما منقوصا ،واس ًما مقص ً
المقصور
الممدود
منقوص

أندى ،أزهى ،وسنى ،حمى ،مدى ،الذكرى ،ال ّدنٌا.
الصحراء.
نا ٍء  ،اللٌالً .

مالحظة  :الماء :لٌس اس اما ممدو ادا ألنّ قبل آخره ألف أصلٌة ولٌست زابدة.
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الكتابة

الخاطرة
تعلّمت ساب اقا أنّ الخاطرة َفنّ نثريّ حدٌث ٌعبّر عن وجهة نظر الكاتب وانطباعاته تجاه
ظاهرة ما أو حادثة طاربة أو فكرة ما ،وت ّتسم باإلٌجاز ،وحسْ ن ال ّتصوٌر وال ّتعبٌر ،وصدق
العاطفة ،ومن أبرز ك ّتابها فً العصر الحدٌث :مً زٌادة ،وجبران خلٌل جبران ،وأحمد
أمٌن.

نموذج خاطرة

(حسن فالح البكور ،فن الكتابة ،بتصرّ ف).

اقرأ الخاطرة اآلتٌة بعنوان (حرصا على الوهج) ،ثم أجب عن ما ٌلٌها:
«قد تر ُّد ال ّسؤَم الذي تسبّبه أز امات ال ّسٌر أحٌا انا بال ّتطلّع إلى ما ٌحلو لسابقً بعض
المركبات كتابته خلف مركباتهم ،وٌظ ّل األمر ٌ ّتس ُم ّ
بالطرافة ،وال سٌما أمام عبارات ،من
مثل« :قاهرة البراري »أو« س ارحة والرّ ب راعٌها» وغٌرهما ،إلى أن تصل إلى الجملة
األكثر شٌو اعا بٌنها كلّها ،وهً «:ص ّل على النبً» التً تكتب دابما« صلًّ على النبً»
بثبوت الٌاء...
وحٌن تف ّكر فً أنَّ طلبتنا ٌتعلّمون فً مدارسهم وفً أثناء حصص اللّغة العربٌّة
ا
رجاال عرٌضً
وجوب حذف الٌاء فً فعل األمر( ص ّل ) ،ث ّم ٌخرجون إلى ال ّشارع ل ٌَ َروا
ت وٌتح ّكمون فً
ت أو حافبل ٍ
المناكب وبشوارب كثٌفة وعضبلت مفتولة ٌقودون قبلبا ٍ
ت ضخمة ...تصل إلى نتٌجة مفا ُدها أنَّ هإالء ال ّس ابقٌن قد ٌبدون للطلبة أش َّد إقنا اعا
مركبا ٍ
فً ما ٌتعلّق بالقاعدة ال َّنحْ وٌّة من مدرّ سهم ،وكذلك هو ت ؤثٌر معظم الٌافطات التً تخالف
قواعد العربٌّة أحٌا انا .
لكن ٌبقى الفرق خطٌرا ا بٌن من ٌإرّ قه الخطؤ فً اللّغة ،ومن ٌَ ُع ّد الخطؤ
كلنا ٌخطاْ ،
أمرا ا هامش ّاٌا ال ٌس ّ
تحق االلتفات إلٌه أو محاولة تصحٌحه.
وعلٌه ،أترانا نرنو نحو مثالٌة زابدة إذا حلمنا بوجود لغويّ متخصص فً دابرة
ال ّسٌرٌ ،منع ترخٌص أٌّة مركبة تحمل عبارات مكتوبة بطرٌقة خطؤ؟ هذا إذا اتف ّقنا على
ضرورة وجودها أص ابل.
ّ
وهل نحلم ب ّؤال ٌ َّ
للخطاطٌن وشركات اإلعبلن إالّ بعد امتحان فً أصول اللّغة
ُرخص
العربٌّة:
نحوها وصرفها وإمبلبها ،مع منع استخدام اللهجة العامٌة من اعا با ّاتا !
=88
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وبع ُد ،فللّغة العر بٌّة ،لغة الهُوٌّة والوجود  ...سحر خاصّ ووهج جمٌل نتم ّنى أن نعمل
بحزم وجدٌة على استمراره وبهابه».
(لنا مامكغ ،صحٌفة الرأي األردنٌّة ،بتصرّ ف ).

 -1هل تإٌ ِّد الكاتبة فً ما ذهبت إلٌه؟ وضح رأٌك.
 -2اقترح ُس اببل أخرى لمقولة« :نحو لغة ّخالٌة من األخطاء» غٌر ما ورد فً النصّ .
اكتب خاطرة بما ال ٌق ّل عن خمس ٌن كلمة فً واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن:
• لغتً هُوٌتً .
نطوعه لل ّتعبٌر عنها ؟
• اللّغة أداتها اللّسان ،كٌف ّ

الذاتً
التقوٌم
ّ
بعد كتابتً الخاطرة أتؤ ّكد من أ ّننً:
 -1عبّرت عن وجهة نظري فً اللغة العربٌة بوضوح تا ّم.
 -2راعٌت االختص ار واإلٌجاز.
 -3عبّرت عن ما ٌجول فً خاطري بصدق من غٌر تكلّف.
 -4التزمت حسن التصوٌر والخٌال.
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استمع إلى النصّ الذي ٌقرإه علٌك معلِّمك من كتٌّب نصوص االستماع ،ثم أجب عن
األسبلة اآلتٌة:
 -1أٌن تقع قرٌة الطنطورة؟
 -2ماذا كان ٌحدث عندما ٌهٌج البحر شتاء؟
صٌف؟
 -3ل َم كان المٌناء ٌزدحم بال ُسفن فً فصل ال ّ
 -4علّل ما ٌؤتً:
أ  -اشتهرت قرٌة ّ
الطنطورة بسمكها .
ب  -تعلّم الكاتب ال ّسباحة من غٌر معلّم.
 -5كان ال ّتكافل االجتماعًّ ٌسود القرٌة ،بٌّن ذلك.
 -6ب َم وصف الكاتب حٌاة ال ّناس فً القرٌة؟
 -7هل تإٌ ِّد أ ن ٌكتفً المرء بالقلٌل من قوت ٌومه وال ٌسعى إلى المزٌد؟ بٌّن رأٌك.

التحدّ ث
ّ
ٔ  -تح ّدث إلى زمبلبك فً مضمون قوله تعالى  :يَ ٍْ عَ ًِمَ صَ بنِحبً يِ ٍْ رَ كَشٍ أَ ًْ أَُثََ ًَ ىٌَُ
يُ ؤْ يٌٍِ فَ هَنُحْيِيَنَّوُ حَيَبحً طَيِّجَخً ًَ نَنَجْزِيَنَّيُىْ أَ جْشَىُىْ ثِ أَحْسٍَِ يَب كَب ٌَُا يَ عًَْهٌٌَُ
 -2حاور زمبلءك فً عبارة عبّاس محمود الع ّقاد" :أقوى الرّ جال أقدرُهم على االستفادة
من وقته".
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خلٌل السكاكٌنً وفلسفته فً الحٌاة
ذهب ال ّسكاكٌنًّ فً محبّته وتعاطفه ورأفت ه إلى أبعد من الحدود القومٌّة ،إذ كان ٌتطلع
ّ
متخطٌة العرق والجنس والقومٌّة ،فهو ٌبكً من
إلى ٌوم تسود فٌه المحبّة بنً اإلنسان
الباكٌن وٌت ؤلم للجابعٌن المظلومٌن.
أن ٌخرجوا
ففً أثناء جولة تف ّقدٌّة قام بها إلى مدرسة فً َحٌْفا ،طلب من الصغار ْ
أن تخلّف واحد تبٌّن أنّ مندٌله ّ
ممزق ،فسؤل ّه هم اسا" :لماذا ال
منادٌلهم من جٌوبهم ،وحدث ْ
ا
مندٌبل أبٌض نظٌ افا" ؟ فقال والخجل ٌكاد ٌعقد لسانه" :ال ٌوجد عندي" ،فقال
تحمل
السكاكٌنًّ :
أن خرجنا من الصفّ دفع ُ
ت إلى المدٌر
"ت ّؤثرت ج ّادا حتى اغرورقت عٌناي بال ّدموع ،وبعد ْ
ْن وٌق ّدمهما له هدٌة ،ما أسعدنً لو
ْن أبٌضٌ ِ
خمسة قروش ،وكلّفته أن ٌشتري له مندٌلٌ ِ
ف شقاء البشر!".
أستطٌع أن أخ ّف ِ
فُ ِطر السكاكٌنًّ على خ ّفة الرّ وح ودماثة األخبلق ومحبّة ال ّتن ّدر ،وكان بار اعا فً ابتكار
الفُكاهات ،فمجالسه كانت حافلة بال ُّدعابات التً تنسً الهموم وتر ّفه عن النفس حٌن ٌعلوها
الطرْ فة ّ
ال ّتعب وٌنال منها اإلعٌاء ،كان له مٌل شدٌد إلى ُّ
الظرٌفة ٌروٌها وٌستمع لها
أن جمع نوادر ال ّنحاة لٌعلّم طبلبه ال ّنحْ و وهو ٌدخل
ضاح اكا .وبلغ به هذا المٌل إلى ح ّد ْ
البهجة إلى قلوبهم.
كان قلبه الكبٌر ال ٌعرف الحقد وال ٌسًء الظنّ باآلخ رٌن ،وكان ٌرتقب الخٌر فً ك ّل
إنس ان؛ ذلكم ألنّ فً أعماق ك ّل نفس َج ْذوة من الخٌر كامنة ،فإذا نشدناها وعالجناها بشًء
من العطف والحبّ وجدناها.
هذا الحبّ كان كبٌرا ا نحو أسرته وأهله وأصدقابه ،كبٌرا ا نحو وطنه وأبناء أمته،
صباا على
وعار اما نحو ال ّناس أجمعٌن .كان ظاهره كباطنه ال ٌضمر حق ادا وال حس ادا وال تع ّ
أحد من ال ّناس ،وأ ّما أصدقاإه فؤقربهم إلٌه أعبلهم أدباا وأكرمهم ُخل ُ اقا.
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من هنا كان متعاط افا مع الجمٌع ببل استثناء ،وف ّاٌا صاد اقا فً تعامله ،مخلصا ،ال ٌتلَجْ لج فً
القول حٌن ٌَ ِع ُد ،وال ّ
تتعثر خطاه حٌن ٌمضً إلى الوفاء س اعٌاا ،وٌتعالى طبع اه عن سماع
نابً الكبلم ،فإن سمعه ازورّ عنه ونؤى وساق الحدٌث إلى حٌث ٌُرضً ال ّسماحة وال ّنبل.
ا
طوٌبل إال أ ّنه لم ٌصبر
لقً الرجل من نكد األٌام ما لم ٌلقه سواه ،ولَ ِبن صبر على ذلك
لحظة واحدة على أيّ اعوجاج حوله ،فلقد نش ؤ متحرّ را ا من األوهام التً تقٌّد الرّ وح
والعقل ،هذا التحرّ ر دفعه إلى رفض الجمود والتقالٌد البالٌة ،وك ّل العوابق التً تش ّل التق ّدم،
وتعٌق ال ّتفاهم ،وتبطل إنسانٌّة اإلنسان ،وتجعله مق ٌّ ادا مكب اّبل ب ؤغبلل الوهم والعادة.
ومع ك ّل ُع ْنفوان اإلباء الذي ّ
مثله ،ومع ك ّل ِكبْر ال ّنفس واال عتداد بها ،كان اإلنسان
المتواضع الصرٌح فً مواقفه ،الجريء فً آرابه ،المدافع عنها بثبات ،فخالف قول صدٌقه
( )
وقف" ،وأعلن نقمته
ْ
ش" ،فجعل شعاره" :ق ْل كلمتك
أمٌن الرٌحانًّ ٭  ":ق ّْل كلمتك وام ِ
ّ
والطبٌعة والفنّ  ،وأراد أن ٌغمر
على ك ّل قبٌح ،كٌف ال وقد تع ّشق الجمال فً ال ّنفس
الوجود بالجمال ح ّتى تع ّم البهجة ك ّل ال ّنفوس ،وٌخٌّم الحُبور على ك ّل القلوب.
لم تكن فلسفة ال ّسكاكٌنًّ الحٌاتٌّة فلسفة نظرٌّة ٌنادي بها حسب ،بل كانت فلسفة حٌاتٌّة
واقعٌّة ،طبّقها بحذافٌرها حرف ّاٌا ،لقد نادى بما اعتنقه ودافع عن ما آمن به ،دعا إلى ال ّنبل
واألَ َنفة ،دعا إلى ّ
واإلباء َ
القوة
النزعة اإلنس انٌّة القابمة على المحبّة وال ّتعاون ،دعا إلى ّ
وال ّشجاعة والوطنٌّة ،والذٌن ٌعرفونه ٌعرفون أ ّنه عاش هذه المثل التً نادى بها.
القوة ب ّدلت الفلسفة ال ّسوداوٌة
القوة الذي أخذه عن المتنبًّ ونٌتشه ،وهذه ّ
لقد آمن بمبدأ ّ
القوة التً آمن بها لم تكن ّقوة ّ
للظلم
التً س ٌطرت على تفكٌره أول حٌاته ،على أن هذه ّ
ّ
والطغٌان ،كان ٌرٌدها ّقوة تحمً من االعتداء ،وتصون الكرامة ،ال ّقوة تعتدي على
حرٌّات اآلخرٌن ،كان ٌرٌدها ّ
صغار ،ال بط اش ا وظل اما وإٌذاء،
عزة وأنفة وتر ّف اعا عن ال ّ
والقوة الجسمٌّة التً ال تعترف بال ّشٌخوخة
ّ
القوة الرّ وحٌة
وكان لذلك ٌبدأ بنفسه ،فهو مثال ّ
القوة لٌست منحصرة فً الجسد بل بالعقل أٌضا بحٌث
الوهْ ن ،على أنّ هذه ّ
أو الضعف أو َ
ال تجوز علٌّه األوهام ،وال تستعصً علٌه المشكبلت ،وال تروج عنده الخرافات
القوة المنشودة بالجسم والعقل
وال ُّترَّ هات ،وال تكتمل ّ
بل بال ّنفس أٌضا ،وتقوٌة ال ّنفس إ ّنما تكون بال ّتهذٌب ،وبؤن ٌكون اإلنسان شجا اعا ذا حفاظ
ومبادئ عالٌة اومطالب شرٌفة.
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فٌلخصه قوله" :أقوم من ال ّنوم فؤحسّ أنً ّ
أ ّما أسلوبه ّ
تلذذ ُ
ت فً نومً ،وألعب فؤحسّ
أ ّنً ّ
ت بؤلعابً ،وأستح ّم فؤحسّ أنّ ال ّسعادة ّ
تلذذ ُ
كلها فً االس تحمام بالماء البارد ،أقابل وأقرأ
ُّ
ُّ
ُّ
فؤلتذ
فؤلتذ بالمشً ،وأجلس إلى أصدقابً
فؤلتذ بما أقرأ أو فً ما أكتب ،أمشً
وأكتب
بالجلوس إلٌهم ،وأجتمع بال ّناس فً اللٌل والنهار ف ّ
ؤلتذ باالجتماع بهم ،أقابل الصعوبات
ف ّ
ّ
صبر وال ّتحمّل ،بل أكاد ألّ ّتذ
فؤتعزى بال ّ
ؤلتذ بمقاومتها والتغلّب علٌها ،وتل ّم بً المصابب
بما أكتشفه فٌها من ال ّدروس والعبر".
إنّ فلسفة الفر ح التً آمن بها ال ّسكاكٌنً ودعا إلٌها ال تعنً بحال من األحوال أ ّنه كان
ال ٌت ّؤثر بما ٌجري حوله ،وال ٌنفعل باألحداث الخاصة والعامّة التً تل ّم به ،إ ّنما المرح
عنده كان محاولة لتغلٌب حقٌقة الحٌاة فً قٌمه ا العلٌا على ح ّقٌقة الحٌاة فً مش ّقاتها
وأحزانها.
(ٌوسف أٌوب حداد ،خلٌل السكاكٌنً ،حٌاته ،مواقفه ،وآثاره ،بتصرّ ف).

الت ّعرٌؾ بالكاتب
طٌنً معاصر .
ٌوسؾ أٌوب حداد ،باحث وأدٌب فلس
ّ
س اذكر أبرز أعمال ٌوسؾ أٌوب .

ﺠ من أبرز أعماله األدبٌّة" :خلٌل السكاكٌنًّ  ،حٌاته مواقفه وآثاره"
ص.
س اذكر اسم المإلؾ الذي أخذ منه الن ّ
ﺠ خلٌل السكاكٌنًّ  ،حٌاته مواقفه وآثاره
الحقل األدبً الذي ٌنتمً إلٌه النص  :السٌرة الؽٌرٌة .

النص
جو
ّ
ّ
ٌتح ّدث النصّ الذي بٌن ٌدٌك عن خلٌل السكاكٌنًّ ( ٔ0ٖ٘ - ٔ181م) وهو أدٌب
ومربٍّ فلسطٌنًّ .
س اذكر أهم المناصب التً تقلدها خلٌل السكاكٌنً .
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ﺠ كان من أعضاء ال َمجْ مع العلمًّ العربًّ فً دمشق ،عمل زم انا فً ال ّتعلٌم ،وفً إدارة
المعارف ،وانتقل بعد نكبة فلسطٌن إلى القاهرة،
ي» ،ولم ٌعش بعده ّإال بضعة شهور .
س ِر ّ
فجع بموت وحٌده« َ
س اذكر أهم كتبه.
ﺠ من كتبه «الجدٌد» وهو كتاب مدرسًّ لتعلٌم القراءة العربٌّة بؤسلوب حدٌث
،و«مطالعات فً اللّغة واألدب» ،و«ما تٌ ّسر» ،و«األصول فً تعلٌم اللّغة العربٌّة».
س ماذا تناول النص .
ﺠ ٌتناول النصّ الذي بٌن ٌدٌك جانباا من سٌرة حٌاة السكاكٌنًّ  ،إذ أش ار كاتبه إلى أنّ
ال ّسكاكٌنً كان ذا نظرة ثاقبة إلى الحٌاة ،ملتز ام ا بمبادبه ومعتقداته التً آمن بها فً ك ّل
صعوبات إلى حوافز للعمل
نواحً حٌاته العامّة والخاصة ،فقد أ ّكد قدرته على تحوٌل ال ّ
والعطاء ،ودعا إلى الحبّ وال ّتعاطفّ وال ّنظرة اإلٌجابٌّة إلى الحٌاة.
س أعلن السكاكٌنً رفضه بعض التقالٌد وثار على المفاسد وضح ذلك .

التطور ،وثار على
ّ
ﺠ أعلن ال ّسكاكٌنًّ رفضه بعض التقالٌد البالٌة التً تش ّل الحٌاة وتعٌق
ضعف وصغابر األمور .
المفاسد وال ّ
س ما هً صفات السكاكٌنً ؟
ﺠ كان ّ
ٌمثل مصداقٌّة الرّ جل الذي تحكمه األفعال ال األقوال  ،فهو الرّ جل صاحب المبادئ
تجاه حٌاته ووطنه وتجاه اإلنسانٌّة ّ
كلها.
الفكرة  :تطلع السكاكٌنً إلى ٌوم تسود فٌه المحبة إلى أبعد من الحدود القومٌة .
ذهب ال ّس كاكٌنًّ فً محبّته وتعاطفه ورأفته إلى أبعد من الحدود القومٌّة ،إذ كان
ّ
متخطٌة ال ِعرق والجنس والقومٌّة ،فهو ٌبكً
ٌتطلع إلى ٌوم تسود فٌه المحبّة بنً اإلنسان
من الباكٌن وٌت ؤلم للجابعٌن المظلومٌن.
أن ٌخرجوا
ففً أثناء جولة تف ّقدٌّة قام بها إلى مدرسة فً َحٌْفا ،طلب من الصغار ْ
أن تخلّف واحد تبٌّن أنّ مندٌله ّ
ممزق ،فسؤل ّه هم اسا" :لماذا ال
منادٌلهم من جٌوبهم ،وحدث ْ
ا
مندٌبل أبٌض نظٌ افا" ؟ فقال والخجل ٌكاد ٌعقد لسانه" :ال ٌوجد عندي" ،فقال
تحمل
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السكاكٌنًّ :
أن خرجنا من الصفّ دفع ُ
ت إلى المدٌر
"ت ّؤثرت ج ّادا حتى اغرورقت عٌناي بال ّدموع ،وبعد ْ
ْن وٌق ّدمهما له هدٌة ،ما ّ أسعدنً لو
ْن أبٌضٌ ِ
خمسة قروش ،وكلّفته أن ٌشتري له مندٌلٌ ِ

ف شقاء البشر!".
أستطٌع أن أخ ّف ِ
معانً الكلمات :
:رحمته
ورأفته
ّ
متخطٌة  :متجاوزة
ٌعقد لسانه ٌ :حتبس لسانه

ٌتطلع ٌ :ترقب وٌطمح
العرق :أصل كل شًء
ْ
امتؤلت بالدموع
اؼرورقت:

ّ
ً
تخطى حدود الفرد ٌّة الذات ٌّة إلى
كاكٌنً
س
موقفا من
ت
س ها ِ
ّ
النص ٌدل على أنّ ال ّ
ّ
اإلنسان ٌّة بكل ّ أبعادها.
ﺠ اغرورقت عٌناه بال ّدموع عندما وجد طالباا فً الصّف مندٌله ممزق ،فً إحدى
المدارس التً كان ٌتف ّقدها .
أن أخ ّفف شقاء البشر !
ضح داللة ال ّتراكٌب  :لو أستطٌع ْ
سو ّ

ﺠ اإلنسانٌّة والتعاطف.
جذور الكلمات :
اؼرورق

رؼبطفه

رأفزه

َغ ِر َق

عطف

رأف

ِزخطُّخ اٌجبئؼُٓ
خطو

جوع

جىٌخ

وٍّفزه

َم ّذِهّب

جول

كلف

قدم

الفكرة  :السكاكٌنً بارع فً ابتكار الفكاهات وفطر على خفة الروح وحب الطرفة.
فُ ِطر السكاكٌنًّ على خ ّفة الرّ وح ودماثة األخبلق ومحبّة ال ّتن ّدر ،وكان بار اعا فً
ابتكار الفُكاهات ،فمجالسه كانت حافلة بال ُّدعابات التً تنسً الهموم وتر ّفه عن النفس حٌن
الطرْ فة ّ
ٌعلوها ال ّتعب وٌنال منها اإلعٌاء ،كان له مٌل شدٌد إلى ُّ
الظرٌفة ٌروٌها وٌستمع
لها ضاح اكا .وبلغ به هذا المٌل إلى ح ّد أن جمع نوادر ال ّنحاة لٌعلّم طبلبه ال ّنحْ و وهو ٌدخل
البهجة إلى قلوبهم.
معانً الكلمات :
فُطِ ر على  :اتصف بصفة أو موهبة معٌنة دماثة  :لٌن وسهولة ( دمث ).
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منذ الوالدة.
اإلعٌاء  :التعب واإلرهاق ( عًٌ )
ّ
الظرٌفة  :اللطٌفة والممتعة (ظرف )

ال ّتندّر  :الحدٌث بالنوادر
ُّ
الط ْرفة :كل شًء مستحدث عجٌب (طرف)
البهجة  :السرور( بهج )

كاكٌنً فً أسلوبه فً ال ّتعلٌم أعطِ مثال ً على ذلك .
س
ّ
الروح المرحة لل ّ
س ّأثرت ّ
ﺠ جمع نوادر ال ّنحاة لٌعلم طبلبه ال ّنحْ و وهو ٌدخل البهجة إلى قلوبهم .
الداللً لكلمة ( ال ِّنكات ).
س استخرج الكلمات التً تنتمً إلى الحقل
ّ
ﺠ الفكاهات  ،ال ّدعابات ّ ،
الطرفة  ،نوادر .
حوي).
حوي ،اضبط حرؾ الحاء فً ( َن
س مفرد ( نُحاة ) َن
ّ
ّ
ﺠ السكون ( َنـحْ ـويّ ) نسبة إلى ( َنحْ و ) .
جذور الكلمات :

اإلعٌاء

اٌ ّزوح

األخالق

اثزىبر

ِجبٌظه

إٌّذبح

َع ٌِ ًَ

روح

خلق

بكر

جلس

نحو

الفكرة  :السكاكٌنً قلبه كبٌر ال ٌعرؾ الحقد ٌحب األهل والوطن ومتعاطؾ مع
الجمٌع
كان قلبه الكبٌر ال ٌعرف الحقد وال ٌسًء الظنّ باآل خرٌن ،وكان ٌرتقب الخٌر فً
ك ّل إنس ان؛ ذلكم ألنّ فً أعماق ك ّل نفس َج ْذوة من الخٌر كامنة ،فإذا نشدناها وعالجناها
بشًء من العطف والحبّ وجدناها .
هذا الحبّ كان كبٌرا ا نحو أسرته وأهله وأصدقابه ،كبٌرا ا نحو وطنه وأبناء أمته،
صباا على
وعار اما نحو ال ّناس أجمعٌن .كان ظاهره كباطنه ال ٌضمر حق ادا وال حس ادا وال تع ّ
أحد من ال ّناس ،وأ ّما أصدقاإه فؤقربهم إلٌه أعبلهم أدباا وأكرمهم ُخل ُ اقا .
من هنا كان متعاط افا مع الجمٌع ببل استثناء ،وف ّاٌا صاد اقا فً تعامله ،مخلصا ،ال ٌتلَجْ لج فً
القول حٌن ٌَ ِع ُد ،وال ّ
تتعثر خطاه حٌن ٌمضً إلى الوفاء س اعٌاا ،وٌتعالى طبع اه عن سماع
نابً الكبلم ،فإن سمعه ازورّ عنه ونؤى وساق الحدٌث إلى حٌث ٌُرضً ال ّسماحة وال ّنبل .
معانً الكلمات :
ٌَ َتلَ ْجلج ٌ :تر ّدد ( لجلج ).
الج ْذوة  :الجمرة الملتهبة ( جذو ).
َ
ازور عن  :مال وانحرف ( زور ).
نابً الكالم  :الكبلم القلق غٌر المنسجم.
ّ
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عارم  :شدٌد (عرم )
سماحة  :الجود والكرم والسهولة (سمح )
ال ّ

كامنة :متوارٌة مخفٌة( كمن )
ٌضمر ٌ:خفً (ضمر)

أن ٌُحسنَ الظنّ باآلخرٌن ،علّل ذلك.
كاكٌنً ْ
س
ّ
س اعتاد ال ّ
ﺠ أل ّنه ٌرى فً أعماق ك ّل نفس َج ْذوة من الخٌر كامنة ،فإذا نشدناها وعالجناها بشًء من
العطف والحبّ وجدناها ،فالسّكاكٌنً كان ٌرتقب الخٌر فً ك ّل إنسان .
ضح الصورة الفنٌة فً  :فً أعّماق ك ّل نفس َج ْذوة من الخٌر .
سو ّ
صور ما فً داخل ك ّل إنسان جمرة ملتهبة من الخٌر .
ﺠ ّ

السكاكٌنً فً عالقاته بؤصدقابه؟
س ما األساس الذي اعتمده
ّ
صباا على أحد من ال ّناس ،وأ ّما
ﺠ كان ظاهره كباطنه ال ٌضمر حق ادا وال حس ادا وال تع ّ
أصدقاإه فؤقربهم إلٌه أعبلهم أدباا وأكرمهم ُخل اقا .
كاكٌنً ٌتص ّرؾ فً مجلس قٌل فٌه قول مخالؾ ّ
للذوق؟
س
ّ
س كٌؾ كان ال ّ
ﺠ كان ٌتر ّفع عن سماع نابً الكبلم ،فإن سمعه ازورّ عنه ونؤى وساق الحدٌث إلى حٌث
ٌُرضً السّماحة وال ّنبل .
ضح داللة التركٌب فً .ٔ :ال ّ
تتعثر خطاه .ٕ ،ساق الحدٌث
سو ّ
ﺠ الثبات على أرٌه وموقفه .
ﺠ َثاْرّ فً ذٕجٍّ انذدٌس .
ﺠ

طباق بٌن  :ظاهره  ،باطنه .
جذور الكلمات :
الكبٌر

اِخزَٓ

أػّبق

أطزره

رزؼضّز

طبق

كبر

أخر

عمق

أسر

عثر

سوق

متحررا من األوهام وصبر على نكد الحٌاة ولكنه لم ٌصبر
الفكرة  :نشؤ السكاكٌنً
ً
على االعوجاج وجعل شعاره " قل كلمتك وقؾ " .
ا
طوٌبل إال أ ّنه لم
لقً الرجل من نكد األٌام ما لم ٌلقه سواه ،ولَبِن صبر على ذلك
ٌص بر لحظة واحدة على أيّ اعوجاج حوله ،فلقد نش ؤ متحرّ را ا من األوهام التً تقٌّد الرّ وح
والعقل ،هذا التحرّ ر دفعه إلى رفض الجمود والتقالٌد البالٌة  ،وك ّل العوابق التً تش ّل
التق ّدم ،وتعٌق ال ّتفاهم ،وتبطل إنسانٌّة اإلنسان ،وتجعله مق ٌّ ادا مكب اّبل بؤغبلل الوهم والعادة.
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ومع ك ّل ُع ْنفوان اإلباء الذي ّ
مثله ،ومع ك ّل ِكبْر ال ّنفس واال عتداد بها ،كان اإلنسان
المتواضع الص رٌح فً مواقفه ،الجريء فً آرابه ،المدافع عنها بثبات ،فخالف قول
( )
وقف" ،وأعلن
ْ
ش" ،فجعل شعاره" :ق ْل كلمتك
صدٌقه أمٌن الرٌحانًّ ٭  ":ق ّْل كلمتك وام ِ
ّ
والطبٌعة والفنّ  ،وأراد أن ٌغمر
نقمته على ك ّل قبٌح ،كٌف ال وقد تع ّشق الجمال فً ال ّنفس
الوجود بالجمال ح ّتى تع ّم البهجة ك ّل ال ّنفوس ،وٌخٌّم الحُبور على ك ّل القلوب.
معانً الكلمات :
ال ُع ْنفوان  :أول الشًء وح ّدته ونشاطه ال ُحبور  :السّرور( حبر ) .
البالٌة  :المتخلفة  ،عفى علٌها الزما (بلً)
نكد  :كل شًء جر على صاحبه شرا ا
اإلباء  :العزة والكبرٌاء (أبً)
االعتداد  :االعتزاز (عدد )
نقمته  :سخط ( نقم )
ٌؽمر ٌ :مؤل (غمر )
س عالم ت ُدل ّ قلّة صبره على االعوجاج فً المجتمع؟
ﺠ ألنه نشؤ متحرّ را ا من األوهام التً تقٌّد الرّ و ح والعقل ،وهذا التحرّ ر دفعه إلى رفض
الجمود والتقالٌد البالٌة ،وك ّل ما ٌعٌق التق ّدم أو التفاهم أو ٌبطل إنسانٌّة البشر.
كاكٌنً إلى ترك العادات السلب ٌّة القدٌمة.
س
ّ
س لماذا دعا ال ّ
ا
مكببل بؤغبلل
ﺠ ألنها تش ّل التق ّدم ،وتعٌق التفاهم ،وتبطل إنسانٌّة اإلنسان ،وتجعله مق ٌّ ادا
ألنها الوهم والعادة.
ضح الصورة الفنٌة فً :
سو ّ
التحرر دفعه إلى رفض الجمود والتقالٌد البالٌة ،وكل ّ العوابق التً تشل ّ التقدّم .
 oهذا
ّ
ضا ٌش ّل هذا العضو .
وصور العوابق مر ا
ّ
عضوا فً جسم اإلنسان،
ا
صور التق ّدم
ﺠ ّ
 oتجعله مق ٌّدًا مك ّب ًال بؤؼالل الوهم والعادة.
صور الوهم والعادة قٌو ادا تقٌِّد اإلنسان .
ﺠ ّ
ضح داللة التركٌب فً  :مع ك ّل ُع ْنفوان اإلباء الذي ّ
مثله .
سو ّ
ﺠ ح ّدة رفضه .
طباق بٌن  (:امش  ،قف ) ( قبٌح  ،الجمال ) (لقً  ،لم ٌلق) ( صبر ،لم ٌصبر).
جذور الكلمات :
اعوجاج

ِزذ ّز ًرا

رمُّذ

اٌجّىد

اٌؼىائك

اٌزّفبهُ

ِىجّ ًال

ثأغالي

َع ِو َج

حرر

قٌد

جمد

عٌق

فهم

كبل

غلل
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الفكرة  :فلسفة السكاكٌنً حٌاتٌة واقعٌة نادى بها ودافع عنها وآمن بمبدأ القوة
الذي ٌصون الكرامة وٌحمً من االعتداء .
لم تكن فلسفة ال ّسكاكٌنًّ الحٌاتٌّة فلسفة نظرٌّة ٌنادي بها حسب ،بل كانت فلسفة
حٌاتٌّة واقعٌّة ،طبّقها بحذافٌرها حرف ّاٌا ،لقد نادى بما اعتنقه ودافع عن ما آمن به ،دعا إلى
واألَ َنفة ،دعا إلى ّ
ال ّنبل واإلباء َ
النزعة اإلنس انٌّة القابمة على المحبّة وال ّتعاون ،دعا إلى
القوة وال ّشجاعة والوطنٌّة ،والذٌن ٌعرفونه ٌعرفون أ ّنه عاش هذه المثل التً نادى بها.
ّ
القوة ب ّدلت الفلسفة ال ّسوداوٌة
القوة الذي أخذه عن المتنبًّ ونٌتشه ،وهذه ّ
لقد آمن بمبدأ ّ
القوة التً آمن بها لم تكن ّقوة ّ
للظلم
التً س ٌطرت على تفكٌره أول حٌاته ،على أن هذه ّ
ّ
والطغٌان ،كان ٌرٌدها ّقوة تحمً من االعتداء ،وتصون الكرامة ،ال ّقوة تعتدي على
حرٌّات اآلخرٌن ،كان ٌرٌدها ّ
صغار ،ال بط اش ا وظل اما وإٌذاء،
عزة وأنفة وتر ّف اعا عن ال ّ
والقوة الجسمٌّة التً ال تعترف بال ّشٌخوخة
ّ
القوة الرّ وحٌة
وكان لذلك ٌبدأ بنفسه ،فهو مثال ّ
القوة لٌست منحصرة فً الجسد بل بالعقل أٌضا بحٌث
الوهْ ن ،على أنّ هذه ّ
أو الضعف أو َ
ال تجوز علٌّه األوهام ،وال تستعصً علٌه المشكبلت ،وال تروج عنده الخرافات
القوة المنشودة بالجسم والعقل
وال ُّترَّ هات ،وال تكتمل ّ
بل بال ّنفس أٌضا ،وتقوٌة ال ّنفس إ ّنما تكون بال ّتهذٌب ،وبؤن ٌكون اإلنسان شجا اعا ذا حفاظ
ومبادئ عالٌة اومطالب شرٌفة.
معانً الكلمات :
ال ُّت ّرهات  :مفردها تُرَّ هة :األقوال التً
ال قٌمة لها.
فلسفة  :مبدأ ونهج فً الحٌاة(فلسف).
َ
واألَ َنفة  :العزة والحمٌّة (أنف )
ّ
والطؽٌان :تجاوز الحد فً الظلم (طغً )
البطش  :العنف والسطوة والشدة (بطش)

ف بالعهد.
ذو حفاظ ( ذا حفاظ )  :مو ٍ
حذافٌرها :نواحٌها المختلفة(حذفر)
تصون  :تحفظ (صون)
الخرافات:الحدٌث المستملح المكذوب(خرف)
الوهن  :الضعف (وهن )

للسكاكٌنً ،اذكره.
النص إلى أحد المشارب الثقافٌة
س أشار
ّ
ّ

القوة ب ّدلت الفلسفة
القوة عن المتنبً ،ونٌتشه (فٌلسوف ألمانً)  ،هذه ّ
ﺠ أخذ مبدأ ّ
السّوداوٌّة التً سٌطرت على تفكٌره أول حٌاته .
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القوة ونزعته اإلنسان ٌّة وضح ذلك .
س
كاكٌنً بمبدأ ّ
ّ
س ال تعارض بٌن إٌمان ال ّ
ّ
ﺠ القوة التً آمن بها لم تكن ّقوة ّ
والطغٌان ،وإ ّنما هً ّقوة تحمً من االعتداء،
للظلم
وتصون الكرامة ؛ فهو لم ٌُردها ّقوة تعتدي على حرٌّات اآلخرٌن ،وإ ّنما أرادها عزة
وأنفة وتر ّف اعا عن الصّغار ،ال بط اشا وظل اما وإٌذاء.
ضح داللة التركٌب فً  :ال تستعصً علٌه المشكبلت .
سو ّ

ﺠ وعٌه وعمق تفكٌره .

طباق بٌن  ( :نظرٌة  :واقعٌة ) .
جذور الكلمات :
نظر ٌّة

والؼ ُّخ

إٌ ّشػخ

نظر

وقع

نزع

شُخىخخ ِٕذظزح
ظىداوَخ اٌ ّ
اٌمبئّخ اٌزّؼبوْ اٌ ّ
قوم

عون

سود

شٌخ

حصر

الفكرة  :السكاكٌنً ٌتلذذ فً الحٌاة وٌ صبر على مصاببها .
فٌلخصه قوله" :أقوم من ال ّنوم فؤحسّ أنً ّ
أ ّما أسلوبه ّ
تلذذ ُ
ت فً نومً ،وألعب فؤحسّ
أ ّنً ّ
تلذذ ُ
ت بؤلعابً ،وأستح ّم فؤحسّ أنّ السّعادة كلّها فً االستحمام بالماء البارد ،أقابل
ُّ
ُّ
فؤلتذ بالمشً ،وأجلس إلى أصدقابً
فؤلتذ بما أقرأ أو فً ما أكتب ،أمشً
وأقرأ وأكتب
ّ
ُّ
فؤلتذ باالجتماع بهم ،أقابل
فؤلتذ بالجلوس إلٌهم ،وأجتمع بال ّناس فً اللٌل والنهار
ّ
ّ
فؤتعزى بالصّبر وال ّتحمّل،
فؤلتذ بمقاومتها والتغلّب علٌها ،وتل ّم بً المصابب
الصعوبات
بل أكاد ألّ ّتذ بما أكتشفه فٌها من ال ّدروس والعبر".
معانً الكلمات :
ّ
أتعزى بـ  :أتصبر (عزي ).

العبر  :دروس ،االعتبار بما حدث بالماضً (عبر )

ّ
ّ
"تلذ ْذ ُ
سكاكٌنً؟
ت" ،و
س داللة تكرار
"ألتذ" فً قول ال ّ

ﺠ السّعادة والسرور الذي ٌخلقه السكاكٌنً فً ك ّل أمر ٌفعله  ،داللة على إٌجابٌته
وحسن ظ ّنه ،وتقبله ك ّل شًء بنفس راضٌة ،وسعة تفكٌره.
طباق بٌن  ( :اللٌل  :النهار )( أقرأ و أكتب ) .
جذور الكلمات :
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ّ
تلذذ ُ
ت

ظؼبدح
اٌ ّ

االطزذّبَ

ألبثً

لذذ

سعد

حمم

قبل

اٌظؼىثبد ِمبوِزهب
صعب

قوم

أوزشفه
كشف

الفكرة  :السكاكٌنً ٌتؤثر بما ٌجري حوله رؼم فلسفة الفرح التً آمن بها .
إنّ فلسفة الفرح التً آمن بها السّكاكٌنً ودعا إلٌها ال تعنً بحال من األحوال أ ّنه كان
ال ّ
ٌتؤثر بما ٌجري حوله ،وال ٌنفعل باألحداث الخاصة والعامّة التً تل ّم به ،إ ّنما المرح
عنده كان محاولة لتغلٌب حقٌقة الحٌاة فً قٌمها العلٌا على ح ّقٌقة الحٌاة فً مش ّقاتها
وأحزانها.
معانً الكلمات :
تؽلٌب  :تقدٌم ( ؼلب )
مشقاتها  :العناء والتعب( شقق )
طباق بٌن  :الخاصة والعامّة .
جذور الكلمات :

قٌمها  :الفضابل

آمن

دػب

األدىاي

َزأصّز

َٕفؼً

األدذاس

اٌخبطخ

أمن

دعو

حول

أثر

فعل

حدث

خصص

المعجم والدّاللة
ؽوي:
ٔ  -أضؾ إلى معجمك اللّ ّ
 :الجمرة الملتهبة.
الج ْذوة
 َ ٌَ َتلَجْ لج ال ُع ْنفوان -ال ُّترّ هات

ٌ :تر ّدد.
 :أول الشًء وح ّدته ونشاطه .
 :مفردها تُرَّ هة :األقوال التً ال قٌمة لها.

 نابً الكبلم  :الكبلم القلق غٌر المنسجم.ف بالعهد.
 ذو حفاظ  :مو ٍضعف.
 :ال ّ
الوهْ ن
 َٕ ُ -عدْ إلى أحد معاج ّم اللّؽة العرب ٌّة ،واستخرج معانً كل ّ من:
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فُطِ ر على
ازور عن
ّ
ّ
أتعزى بـ

اتصف بصفة أو موهبة مع ٌّنة منذ الوالدة.
مال وانحرف.
أتصبر.

لً
ص ،واستخرج الكلمات التً تنتمً إلى الحقل الدال ّ
ٖ ُ -عد إلى الفقرة الثالثة من الن ّ
لكلمة ( النكات )
ﺠ الفكاهات ،ال ّدعاباتّ ،
الطرفة ،نوادر .
ؽوي لكل ٍّ من:
ٗ  -ما الجذر اللّ ّ
اؼرورق

َغ ِر َق

اعوجاج

َع ِو َج

اإلعٌاء

َع ٌِ ًَ

حوي).
حويُ ،عد إلى المعجم واضبط حرؾ الحاء فً ( َن
٘  -مفرد ( نُحاة ) َن
ّ
ّ
ﺠ السكون ) َنـحْ ـويّ ( نسبة إلى ) َنحْ و)
 - ٙب ٌّن معانً الكلمات التً تح َتها ّ
س ٌاق الذي وردت فٌه:
خط َو ْفق ال ّ
أ ُ -ف ِطر ال ّسكاكٌنًّ على خ ّفة الرّ وح ودماثة األخبلق.
ب ٌ -خٌّم الحُبور على ك ّل القلوب.
ّ
نظرٌة ،بل كانت فلسفة حٌاتٌّة واقعٌّة.
جـ  -لم تكن فلسفة السكاكٌنًّ الحٌاتٌّة فلسفة
لٌن وسهولة
ودماثة
السّرور
ال ُحبور
مبدأ ونهج فً الحٌاة.
فلسفة

والتحلٌل
الفهم
ّ
ّ
تخطى ال ّسكاكٌنًّ حدود الفردٌّة الذاتٌّة إلى اإلنسانٌّة بك ّل أبعادها:
-1
ً
ص ٌإ ٌّد هذا .
ت
أ  -ها ِ
موقفا من الن ّ
ﺠ اغرورقت عٌناه بال ّدموع عندما وجد طالباا فً الصّف مندٌله ممزق ،فً إحدى
المدارس التً كان ٌتف ّقدها .
سكاكٌنً هذه السبٌل؟
ة  -لماذا نهج ال ّ
ﺠ ألنه كان ٌسعى إلى إشاعة المحبّة بٌن الناس جمٌ اعا بعٌ ادا عن العرق والجنس
والقومٌّة .
8:7
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الفنً بل تشمل الجانب
التربوي إلى المدرسة على الجانب
ٕ  -ال تقتصر زٌارة المشرؾ
ّ
ّ
ضا ،ب ٌّن ذلك.
انً أٌ ً
اإلنس ّ
الطمؤنٌنة الذي ٌعٌش فٌه ّ
ﺠ ألنّ جو ُّ
الطالب اجتماعٌاا ونفسٌاا ٌنعكس على أدابه الوظٌفًّ ،
وبالتالً على مخرجات التعلٌم ،فاالهتمام بالجانب اإلنسانً ّ
ٌعزز الجانب التربوي
الفنًّ وٌنمٌّه.
كاكٌنً فً أسلوبه فً ال ّتعلٌم:
س
ّ
الروح المرحة لل ّ
ٖ ّ -أثرت ّ
أ  -أعطِ مثال ً على ذلك .
ﺠ جمع نوادر ال ّنحاة لٌعلم طبلبه ال ّنحْ و وهو ٌدخل البهجة إلى قلوبهم.
ة  -هل تإ ٌّد استخدام أسلوب الفُكاهة فً التعلٌم؟ ب ٌّن رأٌك .

ٌشوق الطالب وٌجذبه ،وٌكسر رتابة الدرّ س.
ﺠ نعمن ألنّ مثل هذا األسلوب ّ
ضا للطالب.
ﺠ وٌترك أٌ ا

أن ٌُحسنَ الظنّ باآلخرٌن ،علّل ذلك.
كاكٌنً ْ
س
ّ
ٗ  -اعتاد ال ّ
ﺠ أل ّنه ٌرى فً أعماق ك ّل نفس َج ْذوة من الخٌر كامنة ،فإذا نشدناها وعالجناها بشًء من
العطف والحبّ وجدناها ،فالسّكاكٌنً كان ٌرتقب الخٌر فً ك ّل إنسان .
كاكٌنً فً عالقاته بؤصدقابه؟
٘  -ما األساس الذي اعتمده الس
ّ
صباا على أحد من ال ّناس ،وأ ّما
ﺠ كان ظاهره كباطنه ال ٌضمر حق ادا وال حس ادا وال تع ّ
أصدقاإه فؤقربهم إلٌه أعبلهم أدباا وأكرمهم ُخل اقا .
كاكٌنً ٌتص ّرؾ فً مجلس قٌل فٌه قول مخالؾ ّ
للذوق؟
س
ّ
 - ٙكٌؾ كان ال ّ

ﺠ كان ٌتر ّفع عن سماع نابً الكبلم ،فإن سمعه ازورّ عنه ونؤى وساق الحدٌث إلى حٌث
ٌُرضً السّماحة وال ّنبل.

 - 7عالم ت ُدل ّ قلّة صبره على االعوجاج فً المجتمع؟

ﺠ ألنه نشؤ متحرّ ر ا من األوهام التً تقٌّد الرّ وح والعقل ،وهذا التحرّ ر دفعه إلى رفض
الجمود والتقالٌد البالٌة ،وك ّل ما ٌعٌق التق ّدم أو التفاهم أو ٌبطل إنسانٌّة البشر.
8:8
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كاكٌنً رإٌته فً الحٌاة على أن ٌطابق قوله فعله:
س
ّ
 - 8بنى ال ّ
أ  -ما المقصود بهذا؟
ا
مسإوال عن كبلمه ،فبل ٌقول كلمته وٌمشً،
ﺠ بمعنى أنه عندما كان ٌت ّكلم فإنه كان
بل ٌقف وٌقصد ما ٌقول ،وٌطبّقه واق اعا ال كبل اما حسب .وقد نادى بما اعتنق من
مبادئ ودافع عن ما آمن به.
ً
موقفا ٌإ ّكد هذه الرإٌة .
ت
ب  -ها ِ
ﺠ خالف قول صدٌقه أم ٌن الرٌحانًّ  " :قل كلمتك وامشِّ " ،وجعل شعاره " :قل كلمتك
أن ٌغمر الوجود بالجمال حتى تع ّم
وقف" ،وأعلن نقمته على ك ّل قبٌح ،وأراد ْ
البهجة كل ال ّنفوس ،وٌخٌّم الحبور على ك ّل القلوب.
كاكٌنً ،اذكره.
ص إلى أحد المشارب الثقافٌة للس
ّ
 - 9أشار الن ّ

القوة ب ّدلت الفلسفة
القوة عن المتنبً ،ونٌتشه (فٌلسوف ألمانً)  ،هذه ّ
ﺠ أخذ مبدأ ّ
السّوداوٌّة التً سٌطرت على تفكٌره أول حٌاته .

كاكٌنً.
كونت شخض ٌّة الس
ّ
ٓٔ -ب ٌّن العوامل الجسد ٌّة والعقل ٌّة والنفس ٌّة التً ّ
ضعف أو الوهن.
ﺠ الجسد ٌّة :آمن بالقوة الجسمٌّة التً ال تعترف بال ّشٌخوخة أو ال ّ
ﺠ العقل ٌّة :الق ّوة التً آمن بها لٌست منحصرة فً الجسد بل بالعقل أٌضا بحٌث ال تجوز
علٌه األوهام ،وال تستعصً علٌه المشكبلت وال تروج عنده الخرافات وال ُّترهات.
ﺠ النفسٌة :وال تكتمـل القـ ّوة التً آمن بها بالجسـم والعقـل بـل بـال ّنفس أٌضاـا ،وتقوٌـة
الـ ّنفس إ ّنمـا تكو ن بال ّتهذٌب ،وبؤن ٌكون اإلنسان شجاعا ا ذا حفاظ ومبادئ عالٌة
ومطالب شرٌفة.
ٔٔ -و ّضح ًّ
ص:
كال م ّما ٌؤتً من الن ّ
القوة ونزعته اإلنسان ٌّة.
س
كاكٌنً بمبدأ ّ
ّ
أ  -ال تعارض بٌن إٌمان ال ّ
ّ
ﺠ القوة التً آمن بها لم تكن ّقوة ّ
والطغٌان ،وإ ّنما هً ّقوة تحمً من االعتداء،
للظلم
وتصون الكرامة ؛ فهو لم ٌُردها ّقوة تعتدي على حرٌّات اآلخرٌن ،وإ ّنما أرادها
عزة وأنفة وتر ّف اعا عن الصّغار ،ال بط اشا وظل اما وإٌذاء.
كاكٌنً إلى ترك العادات السلب ٌّة القدٌمة.
س
ّ
ة  -دعوة ال ّ
ا
مكببل
ﺠ ألنها تش ّل التق ّدم ،وتعٌق التفاهم ،وتبطل إنسانٌّة اإلنسان ،وتجعله مق ٌّ ادا
بؤغبلل ألنها الوهم والعادة.
8:9

األستبذ  :فراس عبببىة  -اربد 7>?>:78??8 -

كاكٌنً ٌمكن أن ٌع ّد من دعاة حقوق اإلنسان؟ وضح ذلك.
س
ّ
ٕٔ -هل ترى أنّ ال ّ

ﺠ نعم ؛ ألنه كان ٌرٌد مجتم اعا تسود فٌه المحبّة متخطٌّة العرق والجنس والقومٌّة ،ودعا
إلى النزعة اإلنسانٌة القابمة على المحبّة والتعاون.
ضا للطالب.
ﺠ وٌترك أٌ ا

س كاكٌنً فً قوله" :وأراد أن ٌّؽمر الوجود
ٖٔ -وازن بٌن قٌمة الجمال عند كل ّ من ال ّ
بالجمال ح ّتى تع ّم البهجة كل ّ ال ّنفوس ،وٌخ ٌّم ال ُحبور على كل ّ القلوب" وإٌلٌا أبو
ماضً فً قوله:
ً
أ ٌُّهذا ال ّ
تر الوجو َد جمٌال
ُك ْن
شاكً وما بِ َك دا ٌء
جمٌال َ
ّ
ﺠ عند السكاكٌنً :إذا ّ
والتذ
تعزى اإلنسان بالصبر والتحمّل فً حٌاته ،وقابل الصعوبات
ا
جمٌبل  ،وإنّ ع ّم الجمال الكون
بمقابلتها والتغلب علٌها ،جعل الكون من حوله باس اما
ّ
عم ْ
الحث على التفاإل
ّت البهجة ك ّل النفوس .وهذا ٌوافق رأي إٌلٌا أبو ماضً فً
ودفع ال ّشكوى من غٌر سبب ،والتحلً بالصبر وجمال النفس ،فإن رضً اإلنسان
ا
جمٌبل.
رأى ك ّل ما ٌحٌط به
ص.
ٗٔ -أعطِ ثالث قٌم إٌجاب ٌّة استفدتها من هذا الن ّ
ّ
التعزي بالصّبر والتح ّمل .
ﺠ
ﺠ الرأفة والمحبّة والتعاطف.
ﺠ تر ُّقب الخٌر دابما فً ك ّل شًء.
ﺠ التر ّفع عن سماع نابً الكبلم.
ﺠ االلتذاذ بك ّل شًء جمٌل نفعله.
ﺠ تهذٌب النفس وتقوٌتها.
ﺠ النبل واإلباء واألنفة.
ﺠ التعاون.

كاكٌنً ،فً رأٌك؟
س
ّ
٘ٔ -ما الذي دفع الكاتب إلى كتابة سٌرة حٌاة ال ّ
ﺠ ألنّ السكاكٌنً كان واح ادا من أبرز رجاالت عصره فً العالم العربً ،كان كاتباا،
ا
ومناضبل وطنٌاا ،وصاحب أخبلق عظٌمة وعقل راجح ،وكان مركزا للحٌاة الثقافٌة فً
مدٌنة القدس ،وكان مإم انا كثٌرا ا بقٌمة التعلٌم والمعرفة ،وقد أسس عد ادا من المدارس
فً فلسطٌن.
8::
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ص.
 -ٔٙاقترح سإال ً ٌدور فً ذهنك حول هذا الن ّ
ﺠ ٌترك ّ
للطالب

الجمالً
الت ّذ ّوق
ّ
ٔ  -وضح الصورة الفن ٌّة فً كل ّ م ّما ٌؤتً:
أ  -فً أعّماق ك ّل نفس َج ْذوة من الخٌر.
ب  -تجعله مق ٌّ ادا مكب اّبل ب ؤغبلل الوهم والعادة.
جـ  -هذا التحرّ ر دفعه إلى رفض الجمود والتقالٌد البالٌة ،وك ّل العوابق التً تش ّل التق ّدم.
صور ما فً داخل ك ّل إنسان جمرة ملتهبة من الخٌر.
أ
ّ
صور الوهم والعادة قٌو ادا تقٌِّد اإلنسان.
ب
ّ
ضا ٌش ّل هذا العضو.
وصور العوابق مر ا
ّ
عضوا فً جسم اإلنسان،
ا
صور التق ّدم
ج
ّ
ضح داللة ال ّتراكٌب التً تحتها ّ
خط :
ٕ -و ّ
أ  -ال ّ
تتعثر خطاه حٌن ٌمشً إلى الوفاء ساعٌاا.
ب  -مع ك ّل ُع ْنفوان اإلباء الذي ّ
مثله  ...كان اإلنس ان المتواضع الصرٌح فً مواقفه.
جـ  -ال تستعصً علٌه المشكبلت وال تروج عنده الخرافات وال ُّترّ هاّت.
د  -ساق الحدٌث إلى حٌث ٌُرضً ال ّسماحة والنبل.
أن أخ ّفف شقاء البشر !
هـ  -ما أسعدنً لو أستطٌع ْ
الثبات على أرٌه وموقفه.
ح ّدة رفضه.
وعٌه وعمق تفكٌره.
نباهته فً توجٌه الحدٌث .
اإلنسانٌّة والتعاطف.

أ
ب
ج
د
هـ

ت" ،و " ّ
ٖ  -ما داللة تكرار " ّ
تلذ ْذ ُ
سكاكٌنً؟
ألتذ" فً قول ال ّ

ﺠ السّعادة والسرور الذي ٌخلقه السكاكٌنً فً ك ّل أمر ٌفعله ،داللة على إٌجابٌته وحسن
ظ ّنه ،وتقبله ك ّل شًء بنفس راضٌة ،وسعة تفكٌره.
;8:
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ٗ  -برز ّ
واضحا:
ص
ً
الطباق فً الن ّ
ص.
أ  -أعط أمثلة على ذلك من الن ّ

ﺠ ظاهره  :باطنه  /امشِّ  :قف  /الخاصة  :العامة  /قبٌح  :الجمال
نظرٌة  :واقعٌة  /اللٌل :النهار  /أقرأ /أكتب  /لقً /لم ٌلق،
صبر /لم ٌصبر.

ّ
المتلقً؟ ب ٌّن رأٌك.
سؤم فً نفس
ة  -هل نجح الكاتب فً توظٌفه أم بعث الملل وال ّ
ﺠ المتضادات التً ّ
وظفها الكاتب كشفت الجانب المشرق من حٌاة صاحب السٌرة،
فقد كان ظاهره كباطنه ال ٌضمر حق ادا ألحد ،وكان ٌقول كلمته وال ٌمشً بل ٌقف
عندها وٌكون مسإوال عنها ،وكان ٌحب الجمال وٌبتعد عن ك ّل قبٌح ،وكانت
الفلسفة التً نادى بها فلسفة واقعٌة حٌاتٌة ال فلسفة نظرٌة ،وهكذا .
انً من حٌاة
أي مدى اس تطاعت لؽة الكاتب أن تع ّبر عن الجانب اإلنس ّ
٘  -وضح إلى ِّ
سٌرة.
صاحب ال ّ

ﺠ أرى أنّ الكاتب نجح بشكل كبٌر فً تسلٌط الضوء على الجانب اإلنسانً من حٌاة
السّكاكٌنً بؤسلوب أدبًّ جمٌل نقل فٌه فلسفة السّكاكٌنً بك ّل أبعادها اإلنسانٌّة والعقلٌّة
والروحٌّة ،وبلغة جاذبة فً نقل وقابع من حٌاة السكاكٌنً تدلل على إنسانٌته وسعة
تفكٌره.
قضبيب لغوية

كاد وأخواتها
كاد وأخواتها أفعال ناقصة تدخل على الجملة االسمٌّة ،فترفع االسم وٌسمى اسمها
وتنصب الخبر فً المح ّل وٌسمّى خبرها ،وٌكون جملة فعلٌّة فعلها مضارع مقترن بؤن أو
غٌر مقترن بها .وهً ثبلثة أقسام :أفعال المقاربة ،وت ُد ّل على ُقرْ ب وقوع الفعل ،ومنها:
كاد وأوشك ،وأفعال الرّ جاء ،وت ُد ّل على رجاء وقوع الفعل ،ومنها :حرى وعسى ،وأفعال
ال ّشروع ،وت ُد ّل على ال ّشروع بالفعل ،ومنها :شرع ،وجعل ،وبدأ ،وأنشؤَ ،
وطفِق ،وإن لم
ت ُد ّل على ال ّش روع بالفعل فهً أفعال تامّة ولٌست ناقصة ،نحو قولنا :أنشؤت الحكومة
مدرسة جدٌدة.

<8:
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تدرٌبات
ٔ  -ع ٌّن كاد وأخواتها واسمها وخبرها فً ما ٌؤتً:

أ  -قال تعالى :
الحرام ،كالرّ اعً ٌرعى حول الحمى
ب  -قال " : ومن وقع فً ال ّشبهات وقع فً َ
ٌوشك أن ٌرتع فٌه"
جـ  -قال معن بن أوس:
َإذا ا ْنص َر َف ْ
ــر تُ ْق ِـبلُ
ت َن ْفسً َع ِن ال َشً ِء لَ ْم َت َك ْد
إلَـٌْـ ِه ِب َوجْ ــ ٍه آ ِخ َ
ــر ال َّدهْ ِ
خبرها
اسمها
كاد أخواتها
المصدر المإول (أن ٌهدٌنً )
ربً
أ عسى
ضمٌر مستتر تقدٌره هو المصدر المإول ( أن ٌرتع )
ب ٌوشك
ْ
ضمٌر مستتر تقدٌره هً الجملة الفعلٌة ( تقبل )
تكد
ج
روع من ؼٌره فً ما تح َته ّ
ٕ  -م ٌّز فعل ال ّ
خط فً ما ٌؤتً:
ش َ
|

أ  -قال تعالى{ :

ب  -قال أحمد شوقً فً مدح الرّ سول :
َ
َوإذا أَ َخ َ
ك ِذم ٌَّة َو َوفا ُء
أعطٌ َت ُه
ذت ال َعه َد أو
َف َجمٌ ُع َعه ِد َ
عبون ٌتدرّ بون بنشاط .
جـ  -جع َل البل
َ
د  -بدأ أبو الرّ ٌحان البٌرونً ٌنظر فً ما خلّفه الٌونان من رٌاضة وهندسة حتى مهر فٌه،
ث ّم رحل إلى الهند ،وأنشؤ ٌطالع ثقاف َتها.
أ لٌس من أفعال الشروع
ب لٌس من أفعال الشروع
ج من أفعال الشروع
د من أفعال الشروع
ٖ  -حدّد خبر كاد وأخواتها فً ما ٌؤتً:
أ  -قال تعالى :



ب  -قال تعالى  :فَ أَ كَال يِنْيَب فَجَذَدْ نَيًَُب سَ ٌْآرُيًَُب ًَطَفِقَب يَخْصِفَبٌِ عَ هَيْيًَِب يِ ٍْ ًَ سَقِ ا نْجَنَّخِ ًَعَصََ
آ دَ وُ سَثَّوُ فَ غَ ٌٍَ 
=8:
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جـ  -قال محمد بن مناذر وهو ٌرثً ً
رجال:
ْإذ ثــوى حـ ْش َـو َرٌ َ
ْــطـ ٍة وبـرو ِد
ض علٌه
كادت ال ّنفسُ ْ
أن تفٌ َ
الجملة الفعلٌة ( ٌخطف )
الجملة الفعلٌة ( ٌخصفان )
أن تفٌض )
المصدر المإول ( ْ

أ
ب
ج

ٗ  -أعرب ما تح َته ٌّ
الر ّمة:
خط فً قول ذي ّ
أن ٌتكلَّما
عسى الرَّ ْب ُع بالجرعا ِء ْ
ُوجا َع ْو َج اة ثُ َّم َسلِّـما
َخلٌلًََّ ع َ

ﺠ الرّ بعُ :اسم ( عسى ) مرفوع وعبلمة رفعه الضمّة الظاهرة على آخره
٘ ُ -عد إلى الفقرة ّ
ص ،واستخرج منها ً
مثاال على كاد وأخواتها ،ثم أعرب
الثانٌة من الن ّ
خبره.
ﺠ فقال والخجل ٌكاد ٌعقد لسانه.
ﺠ ٌكاد :الفعل الناقصٌ .عقد :الجملة الفعلٌة (خبر ٌكاد).

الكتابة

سٌرة
ال ّ
تعلّمت ساب اقا أنّ ال ّس ٌرة فنّ نثريّ  ،تتناول حٌاة شخصٌّة لها أثر بارز فً أحد المجاالت
الحٌاتٌّة التً ته ّم القارئ مثل المجال األدبًّ أو ال ّسٌاسًّ أو الفكريّ أو االجتماعًّ  ،وهً
نوعان:
ال ّسٌرة الذاتٌة ،وٌتح ّدث فٌها الكاتب عن حٌاته الشخصٌّة مثل كتاب "األٌام" لطه حسٌن،
وال ّسٌرة الغٌرٌّة الّتً ٌتناول فٌها الكاتب شخصٌّة أخرى ،ومن أمثلتها "أخً إبراهٌم"
لفدوى طوقان.
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ومن سماتها الفنٌّة ال ّنزاهة والموضوعٌّة فً نقل األحداث ،ود ّقة الوصف وبراعته،
واال ّتكاء على ال ّتصوٌر الببلغًّ  ،واالهتمام بعنصر ال ّتشوٌق وسبلمة اللّغة ،والقدرة على
اإلقناع وال ّتؤثٌر.
)ماهر شعبان عبد الباري ،الكتابة الوظٌفٌة واإلبداعٌة).

اكتب فً واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن:
 -1شخص ٌّة بارزة تركت أثرا ا كبٌرا ا فً نفسك بما ال ٌق ّل عن مبتً كلمة.
 -2جانب من جوانب حٌاتك بما ال ٌق ّل عن مبة وخمسٌن كلمة.

الذاتً
التقوٌم
ّ
سٌرة أتؤ ّكد من أ ّننً:
بعد كتابتً ال ّ
 - 1ح ّددت نوع ال ّسٌرة المكتوبة.
 - 2راعٌت الموضوعٌّة فً نقل األحداث.
 - 3ا ّتكؤت على ال ّتصوٌر الببلغًّ .
 - 4راعٌت عنص َري اإلقناع والتشوٌق.

?8:
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العروض
ما ٌنطق ٌكتب وما ال ٌنطق ال ٌكتب
 الحروؾ التً تزاد :
هاذا ) ( ،هذان
ٔ .األلؾ فً بعض أسماء اإلشارة ( هذا
ذالك ) .
هاإالء )  ( ،ذلك
(هإالء

هاذان )

ٕ .األلؾ فً بعض األسماء التً تكتب من ؼٌر األلؾ مثل ( :هللا  ---الاله) .
ٖ .األلؾ فً كلمتً  ( :لكن  ---الكن )  (،لكنّ  ---الكنّ )
ٗ .الحرؾ المشدد األول ساكن وٌنطق مع الحرؾ الذي قبله والثانً متحرك .
( ش ّد  ---شدْ َد ) ( امت ّد  ---امتدْ دَ) .
ب  ---كتابن ) .
٘ .التنوٌن ٌكتب نون وٌلفظ مع الحرؾ الذي قبله ( كتا ٌ
 .ٙحرؾ المد مقطع طوٌل ( آ  ،ــ )
 .7الهاء ( ــه ) تشبع إذا سبقت بحرؾ متحرك مثل  :لَه

 ــ

ْ
سبقت بساكن فقد تشبع وال تشبع حسب التفعٌالت
أما إذا
أن تقطع ــ ) 
( م ْنه تقطع ــ ــ  /وٌجوز ْ
 .8حركة الحرؾ األخٌر فً كل شطر فً البٌت ٌشبع على األؼلب .
ت َوفًِْ ٌدي الك ْن ُز ّ
ضعْ ُ
َظ ِم ْب ُ
الثمٌنُ
ص ّفى
ت وفً َفمً األ َد ُ
َو ِ
ب ال ُم َ
 ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ ــ
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 الحروؾ التً تحذؾ :
ٔ .همزة الوصل إذا وقعت فً وسط الكالم مثل ( أل التعرٌؾ ) ( ابن  ،ابنه  ،اكتب ،
العب )
رأٌ ُ
ت القمر تقطع
ت ال ّ
رأٌ ُ
شمس تقطع ( ر .أي  .تش  .شم ) أل شمسٌة
( ر .أي  .تل  .ق )

واكتب

أل قمرٌة

( وك ) تحذؾ األلؾ

ٕ .األلؾ بعد واو الجماعة  :كتبوا ( ك  .ت  .بو ) .
ٖ .الٌاء والواو واأللؾ فً آخر الكلمات إذا جاء بعدها اسم مبدوء بهمز وصل مثل :
ٌدعو المعلم

( ٌد  .عل )

ٌشتري المعلم

( ٌش  .ت  .رل ) .

ٌسعى المعلم

( ٌس  .عل )

ْ
هً األٌام ( :هـ ٌَل أي )
إال إذا
كانت متحركة َ :

8;7

ال تحذؾ .
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أزال :

حبر اخلفيف

 مفتبح البحر اخلفيف :
ت ب ِه الحركا ُ
ٌاخفٌ افا خ َّف ْ
ت

فا ِعبلتُ ْن ُمسْ َت ْف ِعل ُ ْن فا ِعبل ُ
ت

وٌؤتً البحر الخفٌؾ تا ًما ومجزو ًءا .
ٌتكون من س ّ
ت تفعٌبلت ،ثبلث منها فً ك ّل سطر :
أ .البحر اخلفيف التبم ّ :
فاعِالتُ ْن ُم ْس َت ْف ِعل ُ ْن فاعِال ُت ْن
- - - - / - - -/ - - -

اقرأ األبٌات اآلتٌة ،وتف ّهم معانٌها:
ــن ال أ ُ َسمّــً
إنّ ْقلبــً ٌُ ِحــبُّ َم ْ
بٌــع فــً َرٌْعــانِــهْ
َمرْ حباــا بالرّ ِ
الب ْش ِر ٌَمْ شً
َن َز َل ال َّس ْه َل ضا ِح َ
ك ِ

فاعِالتُ ْن ُم ْس َت ْف ِعل ُ ْن فاعِال ُت ْن
- - - / - - -/ - - -

ــن عنا ِء
ــظــ ْم ب ِه ِم ْ
فً َعنا ٍء أَعْ ِ
ب َزمــانِـهْ
وطٌــ ِ
َو ِبـــؤ َنــــْوار ِه ِ
فٌــ ِه َم ْش َ َ
مٌــر فــً بُسْ تانِــهْ
ــً َاأل ِ

ّ
التقطٌع العروض ًّ لألبٌات الّسابقة:
ب َم ْن /ال ا ُ َس ْم مً
ي ِحبْ ُ
إن َن ق ْل بً ُ /
ْ

-

-/ - --/--

فاعبلتن

مستفعلن

--

فاعبلتن

َمرْ َح َب ْن ِبرْ َ /ر بً ِع فً َ /ريْ عا نِهْ
 - - -/ - /--فاعبلتن متفعلن فاالتن
ش ِر ٌ ْم شً
س َسهْ َ /ل ضا ِح َكلِْ /ب ْ
َن َز لَ ْ
- - - / - –  / - -  
فاعبلتن
متفعلن
فعبلتن

8;8

من َع نا بً
ب هً ْ /
فً َع نا ْ
بن  /أعْ ِظ ْم ِ
  - /ــــ  /ــ
فاعبلتن
مستفعلن
فاعبلتن
ب َز ما ِنهْ
ب ْ
أن وا ِ /ر هً َو طً ِ /
َو ِ
 - /-/-فعبلتن
فاعبلتن متفعلن
ُس تا نِهْ
ش ٌَ ْل  /أَ مً ِر فً  /ب ْ
فً ـ ِه َم ْ
 - - - / -  –  / - -فاالتن
متفعلن
فاعبلتن
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ٌتكون من أربع تفعٌبلت ،اثنتان منهم ا فً ك ّل سطر :
ب .مجزوء البحر الخفٌؾ ّ :
فا ِعالتُ ْن ُم ْس َت ْف ِعل ُ ْن
- - -/ - - -

فاعِالتُ ْن ُم ْس َت ْف ِعل ُ ْن
- - -/ - - -

سإال الذي ٌلٌهما:
انظر فً تقطٌع البٌتٌن اآلتٌٌن ،ثم أجب عن ال ّ
خٌـــال بنــا أَلَــــ ْم
ـن
مـ ِ ْ
نـــا َم صــحْ بً َولــ ْم أنــ ْم
ٍ
ِم ْن َخ ٌا ِل ْن  /بـ ِ نا أَ َل ْم
صحْ بًَ /و َل ْم أَ َن ْم
نا َم َ
 - - -/ - - -/ -مـن ال َم فـً ال َهــوى
قُــ ْل لِ ْ
قُ ْل ِل َم ْن الَ /م فِ ْل َهـ وى
 - -/ -الرقم

هــكـذا الحُـسْ نُ َق ْ
ـــد أَ َمــرْ
ُس /نُ َق ْد أَ َمرْ
ك َذ ْل ح ْ
ها َ
 - - -/ --

تفعٌالت البحر الخفٌؾ وما ٌطرأ علٌٌها من تؽٌٌرات
التفعٌلة الربٌسٌة

1

فا ِعبلتُ ْن
--ُمسْ َت ْف ِعل ُ ْن
- --

1

التفعٌلة الفرعٌة
 /فاالتُ ْن
--- /

َف ِعبلتُ ْن
-ُم َت ْف ِعل ُ ْن
-  -

ال تؤتً ( فاالتن  ) - - -إال فً ال َعروض والضرب .
ّ
قطع البٌت اآلتً ،وب ٌّن تفعٌالته:
ض َش ّتى
َن َغمٌ فً ال ّسما ِء واألر ِ
.................................
8;9

بٌع أَ ْو أَ ْلحانِــهْ
ِم ْن َمعانً الرَّ ِ
.................................
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التدّرٌبات
ّٔ -
قطع األبٌات اآلتٌة ،واذكر تفعٌالتها ،مم ٌّ ًزا الخفٌؾ ال ّتام من مجزوبه:
الوليد
َيتهادى َم َّع
ائعا َع ْبـ َقريا
َّ
الصباح َ
َردِّدي الل ْح َن ر ً
 -ب /- -ب  -ب  - /-ب - -

ب ب  /- -ب  -ب  - /-ب - -

فاعالت ن /متفعمن /فاعالتن

فَعِّالتن/متفعمن /فاعالتن

َو َطنً ْلو شُؽل ُ
ت بال ُخ ْلد َع ْن ُه
ب ب  /- -ب  -ب  - /-ب - -
َفعبلتن /متفعلن /فاعبلتن

َ
ناز َع ْتنً إل ٌْه فً ال ُخ ْلد َن ْفسً
 ب  /- -ب  -ب  - /-ب - -فاعبلتن /متفعلن /فاعبلتن (الخفٌف التام )

فوس ِكبارا
ت ال ُّن
وإذا كا َن ِ
ُ
ب ب  /- -ب  -ب / -ب ب - -
َفعِّبلتن /متفعلنَ /فعِّبلتن

ت ِع َب ْت فً ُمرادهـا ْ
األجسـامُ
ب ب  /- -ب  -ب - - - / -
( الخفٌف التام )
َفعِّبلتن /متفعلن /فاالتن

ل ْم ٌَ ُم ْ
أثـر
ـت َم ْن لـ ُه ْ
 ب  /- -ب  -ب -فاعبلتن /متفعلن

سـ ٌَ ْر
وحٌـاةٌ ِمنَ ال ّ
ب ب  /- -ب  -ب -
َفعِّبلتن /متفعلن

( الخفيف التام)

(مجزوء الخفٌف )

أي َ
ش ًْء فً الـعٌ ِد أهدي إل ٌْكِ
َّ
 ب  - - /- -ب  - /-ب - -فاعبلتن /مستفعلن /فاعبلتن

ٌا َمالكً و ُكل ُّ َ
ش ًْ ٍء ل َد ٌْكِ
 ب  /- -ب  -ب  - / -ب - -فاعبلتن /متفعلن /فاعبلتن (الخفٌف التام)

األمور َعقل ٌ و َعدْ ل ٌ
ونظامُ
ِ
ب ب  /- -ب  -ب  - / -ب - -
َف ِعبلتن  /متفعلن  /فاعبلتن

فإذا ولٌّـا تولّى ال ِّنظا ُم
ب ب  /- -ب  -ب  - / -ب - -
َف ِعبلتن  /متفعلن  /فاعبلتن (الخفٌف التام)

8;:
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ٕ  -افصل بٌن شطري كـل ِّ بٌت من األبٌات اآلتٌة:
ب واأل َملُ ال َم ْنـشو ُد تُــوحً َف َتبْــ َع ُ
ــر َحٌّــا
ال َهوى وال َّشبا ُ
ث ال ِّشعْ َ
بول َوٌلٌنُ َّ
الزمانُ َبعْ َد َجفا ِء
َق ْد َت ِرفُّ َ
الحٌاةُ َبعْ َد ُذ ٍ
َرحــ ِ َم هللا ُ َم ْن أَ
ص ْل ِح َواحْ َتسبْ
عــان عـَـلى ال ّ
َ
ب واأل َملُ ال َم ْنـ
ال َهوى وال َشبا ُ
بول
َق ْد َت ِرفُّ َ
الحٌاةُ َبعْ َد ُذ ٍ
َرحــ ِ َم هللا ُ َم ْن أَعــا

شو ُد تُــوحً َف َتبْــ َع ُ
ــر َحٌّــا
ث ال ِّشعْ َ
َوٌلٌنُ َّ
الزمانُ َبعْ َد َجفا ِء
ص ْل ِح َواحْ َتسبْ
َنـ عـَـلى ال ُّ

العروضً فً األبٌات اآلتٌة:
ٖ  -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن
ّ
ما أنا  .......وال أَ ْن َ
ت َفرْ َق ْد
ك َع ّنً
ٌٔ .ا أَخً ال َت ِم ْل ِب َوجْ ِه َ
جـ  -م ُْخ َتلِ ٌ
د َ -عظٌ ٌم
ف
ب
ب ْ -ال َغرٌ ُ
أ َ -فحْ َم ٌة
ْس َ .......و َشبا ٌ
ب
ٕ .آلَ ُة ْال َعٌ ِ
أ َ -سعا َدةٌ
صحَّ ٌة
بِ -
ْف أَ ْنجو ِم َن الهوى
َٖ .كٌ َ
ب َ -خٌالً
أ َ -األَحْ شا ِء
ٔ .أ َ -فحْ َم ٌة
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صحَّ ٌة
ِٕ .

َفإذا َولٌّـا َع ِن ْال َمــرْ ِء ولّى
د  -مالٌ
جـ  -ضحْ ٌ
ك
وهْ َو فً  .......داخلُ
ب
جـ ْ -ال َق ْل ِ

فوس
د  -ال ُّن ِ

ب
ْٖ .ال َق ْل ِ
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ً
ثبويب :

حبر البسيـط

 مفتبح البحر البسيط :
ســٌط لَـ َدٌْـ ِه ٌُبسـ َ ُ
َ
ط َاألَ َمـلُ
إنَّ ال َب

ُمسْ َت ْف ِعل ُ ْن فا ِعل ُ ْن مُسْ َت ْف ِعل ُ ْن ف ِعل ُ ْن

وٌؤتً البحر البسٌط تا ًما ومجزو ًءا .

ٌتكون من ثمانً تفعٌالت ،أربع منها فً كل ّ شطر :
أ .البحر البسيط التبم :
ّ
ُم ْس َت ْف ِعل ُ ْن فا ِعل ُ ْن ُم ْس َت ْف ِعل ُ ْن ف ِعل ُ ْن

-   / -  -- / -  - /-  --

اقرأ األبٌات اآلتٌة ،وتف ّهم معانٌها:
ال َق ٌْتُها َوهْ ًَ َتهْوانً َوأَهْ واها
ْجتُ ُه
َفهًْ الرَّ بٌ ُع ال ُم َغ ّنً َوهْ ًَ َبه َ
ب الحُضْ ـ ِن َر َّق َمـها
َوفِ ْت َن ٌة ِمن َشبـا ِ

ُم ْس َت ْف ِعل ُ ْن فا ِعل ُ ْن ُم ْس َت ْف ِعل ُ ْن ف ِعل ُ ْن

-   / -  -- / -  - /-  --

َفمــا أ ُ َحـٌْلى َتــبلقٌنــا َوأَحْ ـبلهــا
الحٌاةُ َو َمعْ نى الحُبِّ َمعْ ناها
َوهْ ًَ َ
صبا و ِحوا ُر الحبِّ غ ّناهــا
َفنُّ ال ِّ

التقطٌع العروضً لألبٌات السابقة:
ال َقًْ ُ
ت هاَ /وهْـ َي َت ْه /وا نً َو أَهْ/وا ها

ف ما أ ُ َحًْ /لى َ
ت ال /قً نا َو أَحْ /ال ها
َ

- - / -  -- / -  - / -  --

- - / -  -- / -  - / -  - 

مستفعلنَ /فا ِعلن  /مستفعلن َ /فعْ لن

متفعلن

َ /فا ِعلن  /مستفعلن َ /فعْ لن

/ج ُ
ت هُو
َف ْه ٌَرْ َر بًُ /ع ْل ُم َغنْ /نً َوهْـ َي َب ْه َ

ب َمعْ  /نا ها
َوهْـ ٌَ ْل َح ٌا/ةُ َو َمعْ َ /ن ْل حُبْ ِ

-   / -  -- / -  - /-  --

- - / -  -- / -   / -  - -

مستفعلنَ /فا ِعلن  /مستفعلن َ /ف ِعلن

َو ف ْ
با/ب ْل حُسْ ِن َر ْق َ
/ق َم ها
ِت َن ُتنْ /مِنْ َ
س ِ
-   / -  -- / -  - / -  - 

متفعلن

َ /فا ِعلن  /مستفعلن َ /ف ِعلن

مستفعلن

َ /ف ِعلن

 /مستفعلن َ /فعْ لن

ب َغنْ /نا ها
با/و ِح واُ /ر ْل حُبْ ِ
ص َ
َفنْ نص ِ
- - / -  -- / -   / -  --

مستفعلن َ /ف ِعلن

 /مستفعلن َ /فعْ لن

ّ
قطع البٌت اآلتً عروض ًٌّا ،واكتب تفعٌالته:
َو َج َّن ُة ال ُخل ِد أهْ ْ
ض َمعْ ناكا
دان َمرآكا
دت َبع َ
الوجْ ِ
أرْ ُدنُّ أَ ْش َر َق ِفً ِ
..................................
.................................
<;8
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كون من ست تفعٌالت ،ثالث منها فً كل ّ شطر :
ب .جمززء البحر البسيط ٌ :ت ّ
ُم ْس َت ْف ِعل ُ ْن فا ِعل ُ ْن ُم ْس َت ْف ِعل ُ ْن

ُم ْس َت ْف ِعل ُ ْن فا ِعل ُ ْن ُم ْس َت ْف ِعل ُ ْن

-  -- / -  - /-  --

-  -- / -  - / -  --

اقرأ البٌتٌن اآلتٌٌن ،وتف ّهم معانٌهما:
عج ِـم
َماذا وقُوفً َعلى َرب ٍْع َعفا
س ُمسْ َت ِ
دار ٍ
م ُْخلَ ْولِ ٍق ِ
ـل َمــورو ٌ
ب
ب َمسْ لــو ُ
َو ُك ُّل ذي َسلَ ٍ
ث
َو ُكــ ُّل ذي إ ِ ِب ٍ
ّ
التقطٌع العروض ًّ للبٌت ٌْن:
َما ذا وُ قو/فً َع لىَ /ربْ ِع ْن َع فا
- - - / -  - / -  - -

مستفعلن

َ /فا ِعلن  /مستفعلن

ب لِ ْن َ /م ْو رو ثُ ْن
َو ُكل لُ ذي /إ ِ
- - - / -   / -  -

متفعلن

َ /ف ِعلن

الرقم

 /مستفعل

ُمسْ َت ْف ِعل ُ ْن
- -فا ِعل ُ ْن

1

- - -

مستفعلن

- - - /

- - /

َ /فا ِعلن

 /مستفعلن

س لو بو
س َل ِب ْن َ /م ْ
و ُك ْل لُ ذيَ /
- - - / -  / -  - 

متفعلن

َ /ف ِعلن

 /مستفعل

تفعٌالت البحر البسٌ ط وما ٌطرأ علٌها من تؽٌٌرات
التفعٌلة الربٌسٌة

1

ُس َتعْ ِج مً
م ُْخ لَ ْو ِل قِ ْن  /دا ِر ِ س ْن /م ْ

التفعٌلة الفرعٌة
ُم َت ْف ِعل ُ ْن
-  -
َف ِعل ُ ْن

ُ /مسْ َت ِعل ُ ْن
-  -/
َ /فعْ ل ُ ْن

- 

-- /

 /مستفعل
---/

ال تؤتً ( َفعْ ل ُ ْن  ) - -إال فً ال َعروض والضرب .

=;8
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التدّرٌبات
ِّ -1
قطع األبٌات اآلتٌة من بحر البسٌ ط ،واذكر تفعٌالتها ،مم ٌّ ًزا ال ّتام من المجزوء:
الر َ
و ِّد ْع هُر ٌْر َة إنَّ َّ
كب ُم ْر َت ِحل ُ
 -ب  /-ب ب  -- /-ب  /-ب ب -مستفعلنَ /ف ِعلن /مستفعلنَ /ف ِعلن

ُ
و َه ْل
تطٌق ودا ًعا أ ٌُّها َّ
الرجـل ُ
ب  -ب  /-ب ب  -- /-ب  /-ب ب -
متفعلنَ /ف ِعلن /مستفعلنَ /ف ِعلن (البسٌط التام)

َ
هً األ ُمو ُر َكما شاهدْ تها دُول ٌ
ب  -ب  /-ب ب  - - /-ب  /-ب ب -
متفعلنَ /ف ِعلن  /مستفعلنَ /فعِّلن

س ّرهُ َز َمنٌ سا َء ْت ُه ْأز َمـانُ
َمن َ
  -ب  /-ب ب  - - /-ب - - /-مستفعلنَ /ف ِعلن  /مستفعلنَ /فعْ لن (البسٌط التام)

ج َو ْح ِد َك َ
أنت ال ُح ْسنُ ٌا َو َطنً
َنسِ ٌْ ُ
ب  -ب  /-ب ب  -- /-ب  /-ب ب -
متفعلنَ /ف ِعلن  /مستفعلنَ /ف ِعلن

س ْح ُر تاجا َك
الجمال ُ َوهذا ال ِّ
هذا َ
 -ب  /-ب ب  - - /-ب - - /-مستفعلنَ /ف ِعلن /مستفعلنَ /فعْ لن (البسٌط التام)

سروا َذ َكروا
إنّ الكرا َم َإذا ما أ ٌْ َ
  -ب  /-ب ب  - - /-ب  /-ب ب -مستفعلنَ /ف ِعلن /مستفعلنَ /ف ِعلن

نزل َ
ـن
َم ْن كانَ ٌَؤْلفهُ ْم ِّفً ال َم ِ
الخشِ ِ
  -ب  /-ب ب  - - /-ب  /-ب ب -مستفعلنَ /ف ِعلن /مستفعلنَ /ف ِعلن (البسٌط التام)

ْ
ان
قالت أال إ ّننا سِ ٌّ ِ
  -ب  - /-ب - - - /-مستفعلن /فاعلن /مستفعل

سن ٌا شُ ْع َ
لة ْ
ـوان
األك ِ
ِّفً ال ُح ِ
  -ب  - / -ب - - -/ -(مجزوء البسٌط)
مستفعلن /فاعلن /مستفعل

س َك ِّ
ْ
إن ت ْه ِم ْل ُه َ
ب َعلى
فل ْ
ش َّ
والنف ُ
الط ِ
  -ب - / -ب - -/ -ب / -ب ب-مستفعلن /ف اعلن /مستفعلن َ /فعِّلن

وإن ْ
تفطِ ْم ُه ٌَ ْنفطِ ِم
ضاع ْ
ب ال ِّر َ
ُح ِّ
  -ب  /-ب ب  - - /-ب  /-ب ب -مستفعلنَ /فعِّلن  /مستفعلن َ /فعِّلن (البسٌط التام)

ٕ  -افض ْل بٌن شطري ِكل ِّ بٌت من األبٌات اآلتٌة:
صٌ ُد َو ُّ
ِم ْن هذه ال َّد ْو َح ِة َ
الثوا ُر والرُّ سلُ
لع َاألَحرا ُر وال ِّ
الخضرا ِء ْقد َط َ
ضا ِحًْ َمنابتِ ِه ْ
ٌن إشراقا
فازدا َد ِمن ُه ال ُّ
َور ٌد تؤلَّ َق فً َ
ضحى فًِ ال َع ِ
الو َسنُ
َه ْل َت ْذ
وجفا أَجفا َن ُه َ
غرٌباا َعا َدهُ َش َجنُ ِم ْن ِذ ْك ِر ُك ْم َ
كرون َ
َ
>;8
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صٌ ُد َو ُّ
الثوا ُر والرُّ سلُ
أَحرا ُر وال ِّ

ِم ْن هذه ال َّد ْو َح ِة َ
لع الـ
الخضرا ِء ْقد َط َ
ْ
ٌن إشراقا
فازدا َد ِمن ُه ال ُّ
ضا ِحًْ َمنابتِ ِه
َور ٌد تؤلَّ َق فً َ
ضحى فًِ ال َع ِ
الو َسنُ
غرٌباا َعا َدهُ َش َجنُ
َه ْل َت ْذ
وجفا أَجفا َن ُه َ
ِم ْن ِذ ْك ِر ُك ْم َ
كرون َ
َ

العروضً فً األبٌات اآلتٌة:
ٖ  -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن
ّ
من  ......فً العلم َفلس ا
ت َش ٌْ ابا وغا َب ْ
حفِ ْظ َ
ك أشٌا ُء
فة
ٔ .فق ْل لِ ْ
ت عن َ
ِ
د ْ ٌُ -تقِنُ
جـ َّ ٌ -دعً
ب َ ٌَ -ظنُّ
أ ٌَ -رى
َٕ .وقف ُ
ض أ ْب ِكً ف ْق َد ُمش ِبه ِه
ت فًِ الرَّ و ِ
ب  -ب ُدمو ِعً
أ َ -ه ّاما

كت .....أعٌُنُ َّ
ح َّتى َب ْ
الز َه ِر
د  -احْ تِجاجا ا
آي
جـ  -لِ َمرْ َ

عٌم بـبل
ٖ .و َم ْن َغدا ال ِب اسا َث ْـو َ
ب ال ّن ِ

هللا ٌ ْن َز ُع ُه
َ ..........علَ ٌْ ِه فإنَّ َ

نقوس
أ-
ٍ
ٔ .جـ َّ ٌ -دعً

?;8

ض ٍل
ب  -تف ّ
ٕ.

احتراس
جـ -
ٍ

ب  -ب ُدمو ِعً

كر
د-ش ٍ

كر
ٖ .د  -ش ٍ
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ثان ًٌا :

بحر ال ّطوٌـــل
ّ

 مفتبح البحر الط ويـ ــل  :ال ٌؤتً إال تا ًما .
َفعول ُ ْن َمفاعٌل ُ ْن َفعول ُ ْن َمفاعلُ

دون البُـحور َفضابِلُ
طوٌـــلٌ ل ُه َ
ّ
ٌتكون من ثمانً تفعٌالت ،أربع منها فً كل ّ شطر :
البحر الط ويـــل :
ّ
َفعول ُ ْن َمفاعٌل ُ ْن َفعول ُ ْن َمفاعٌل ُ ْن
/- -

/---

/- -

َفعول ُ ْن َمفاعٌل ُ ْن َفعول ُ ْن َمفاعٌل ُ ْن

---

اقرأ األبٌات اآلتٌة ،وتف ّهم معانٌها:
فان
بك ِمن ِذ ْكرى َحبٌ ٍ
قِفا َن ِ
ب َو ِعرْ ِ
َعلى َق ْد ِر أهْ ِل ْال َع ْز ِم َتؤتً ْال َعزابِمُ
أال ل ٌْــ َ
ب َجدٌ ُد
ان ال َّشبــا ِ
ت َرٌْعــ َ

/- -

---

/- - /- --

ت آٌاتُــ ُه ُم ْن ُذ ْ
ْـــع َخلَـ ْ
مـــان
أز
ِ
َو َرب ٍ
ْ
ـكارمُ
ـرام ال َم ِ
َو َتـؤتً َعـلى َق ْـد ِر ال ِك ِ
َودَهْ ــــرا ا َت َـولّــى ٌا ب َُث ٌْــ َن ٌَعـــو ُد

َّ
سابقة :
التقطٌع العروضً لألبٌات ال َ
ِق فا َنبْ /كِ مِنْ ِذكْ رىَ /ح بً ِبنْ َ /وعِ رْ فا نً

/ --

/ ---

---

/ --

/رأهْـ لِ ْل َع ْزِ /م َتؤْ ِت ْلَ /ع زا بـِ مو
َع لى َق ْد ِ

/ --

/---

---

/--

/ت هُو مُن ُ
/ذ ْ
ت آ ٌا ُ
َو َربْ عنْ َ /خ َل ْ
أز ما نً

/ --

/ ---

/ --

---

َو َتؤْ تًَ /ع لى َق ْد ِرل /كِ را ِم ْلَ /م كا ِر مو

/ --

/ ---

-

/ --

-

أَ ال َلًْ َ
بَ /ج دي دو
ش با ِ
/ت َريْ عا َنشْ َ /

َو دَ هْـ َرنْ َ /
ت و ْل لى ٌا /بُ َثًْ َنَ /ي عو دو

--

--

/ -الرقم
1
1
@;8

/ ---

-

/

/ --

/ ---

-

/

تفعٌالت البحر الط وٌل وما ٌطرأ علٌٌها من تؽٌٌرات
التفعٌلة الربٌسٌة
َفعول ُ ْن
-َمفاعٌل ُ ْن
---

التفعٌلة الفرعٌة
َفعولُ
َ /مفاعً
َمفا ِعل ُ ْن
- / -األستبذ  :فراس عبببىة  -اربد 7>?>:78??8 -

ّ
قطع البٌت اآلتً عروض ًٌا ،واكتب تفعٌالته:
َع ِج ْب ُ
َفل ّما ا ْن َقضى ما َبٌ َننا َس َك َن ال َّدهْ ُر
ت لِ َسعْ ً ال َّدهْ ِر َبٌنً َو َب ٌْ َنها
................................

.................................

التدّرٌبات
قطع األبٌات اآلتٌة من بحر ّ
ٔ ِّ -
الطوٌل ،واذكر تفعٌالتها:
بالدي هَواها فً لسانً َو فً دَمً
ب  /- -ب  /- - -ب /- -ب  -ب -
فعولن /مف اعٌلن /فعولن /مفاعلن

ٌُ َم ِّجدُها قلبً َو ٌَدعو لها َفمً
ب  -ب /ب  /---ب /--ب  -ب -
فعولُ  /مفاعٌلن /فعولن /مفاعلن

ب َو َم ْن ِز ِل
قِفا َن ْبكِ ِمن ِذ ْكرى َحبٌ ٍ
ب  /- -ب  /- - -ب /--ب  -ب -
فعولن /مفاعٌلن /فعولن /مفاعلن

دخول َف َح ْو َم ِل
ِبسِ ْقطِ اللوى َب ٌْنَ ال
ِ
ب  /--ب  /- - -ب  -ب/ب  -ب -
فعولن /مفاعٌلن /فعولُ  /مفاعلن

س ْ
أخ ٌ
الق ت ُدل ُّ َعلى الَفتى
ولل ّن ْف ِ
ب  /--ب  /---ب  -ب/ب  -ب -
فعولن /مفاعٌلن /فعولُ  /مفاعلن

سخا ًء ما أتى أ ْم تسا ِخٌا
أكانَ َ
ب  -ب  /ب  /---ب /--ب  -ب -
فعولُ  /مفاعٌلن /فعولن /مفاعلن

سنا
تهُونُ َعل ٌْنا فًِ ال َمعالً نُفو ُ
ب  -ب /ب  /- - -ب  / - -ب  -ب -
فعولُ  /مفاعٌلن  /فعولن  /مفاعلن

الح ْسنا َء ل ْم ٌُ ْؽله ال َم ْه ُر
ب َ
َو َمن َخ َط َ
ب  -ب  /ب  / - - -ب / - -ب - - -
فعولُ  /مفاعٌلن  /فعولن  /مفاعٌلن

َوإ ّنً لتع ُرونً ْ
لذكرا َك ِهــز ٌة
ب  /- -ب  /---ب  / - -ب  -ب -
فعولن  /مفاعٌلن /فعولن /مفاعلن

تفض ال ُعصفو ُر ب َّل َل ُه َ
الق ْط ُر
َك َما ا ْن
َ
ب  -ب  /ب  / ---ب  -ب/ب - - -
فعولُ  /مفاعٌلن /فعولُ  /مفاعٌلن

أطــالل ٌ ِببُــ َ
لخولــ َة ْ
َ
رق ِة ثه َمـ ِد

الو ْ
ش ِم فً َظاه ِِر الٌ ِد
ح َكباقًِ َ
َتلو ُ

ب  -ب /ب  /- - -ب  -ب  /ب  -ب -

ب  -ب  /ب  / - - -ب / - -ب  -ب -

فعولُ  /مفاعٌلن /فعولُ  /مفاعلن

فعولُ  /مفاعٌلن  /فعولن  /مفاعلن

8<7
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ٕ  -افصلْ بٌن شطري كل ِّ بٌت من األبٌات اآلتٌة:
ُ
ْ
ت َاألٌَ ِدي إلى ّ
وم أعْ َجلُ
َو ْ
إن ُم َّد ِ
الزا ِد ل ْم أ ُك ْن ِباَعْ َج ِل ِهم إذ أجْ ش ُع ال َق ِ
ارقوا ال َهوى واسْ َت َمرَّ ْ
أفِ ْق َقد أَ َ
جال ال َمراب ُر
فاق
العاشقون و َف َ
َ
ت باَلرِّ ِ
ت ال ُّسرى َخ ْلفً لِ َم ْن َق ّل َمال ُ ُه َوأن َع ْل ُ
َت َر ْك ُ
ك َعسْ َجدا
ت أ ْفراسً بنُعْ ما َ
ت َاألٌَ ِدي إلى ّ
الزا ِد ل ْم أ ُ ُك ْن
َو ْ
إن ُم َّد ِ
أفِ ْق َقد أَ َ
ارقوا الـ
فاق
العاشقون و َف َ
َ
َت َر ْك ُ
ت السُّرى َخ ْلفً ِل َم ْن َق ّل َمال ُ ُه

ْ
وم أعْ َجلُ
ِباَعْ َج ِل ِهم إذ أجْ ش ُع ال َق ِ
َهوى واسْ َت َمرَّ ْ
جال ال َمراب ُر
ت باَلرِّ ِ
َوأن َع ْل ُ
ك َعسْ َجدا
ت أ ْفراسً ب ُنعْ ما َ

العروضً فً األبٌات اآلتٌة:
ٖ  -امالأ الفراغ بالكلمة المناسبة؛ لٌس تقٌم الوزن
ّ
جر
ك ال َتدري
َٔ .ت َّ
زو ْد ِم َن  ......فإ َّن َ
َإذا َجنَّ لٌلٌ َهل َتعٌشُ إلى ال َف ِ
َّ
دْ -
بار
جـ  -ال ّتقوى
عام
المال
أ-
ِ
األخ ِ
ب  -الط ِ
لٌس ٌَ ْشفً َغلـٌْـلَـ ُه
َٕ .كؤنَّ َ ......
ب ُ -فإادي
لب
أ  -ال َق َ

جان
سوى ْ
أن ٌَرى الرّ َ
ٌن َتمْ َت ِز ِ
وح ِ
د َ -س َقمً
نتظار
جـ  -اال
َ

ٖ .إذا ال ِخـ ُّل لَـ ْم ّ ......إال َم ا
ـبللـة
ك
ك
ُعط َ
بِ ٌ -
أ ٌُ -فار ْق َ

َ
ب
ـــراق ِعـــتا ُ
ٌــس لَــ ُه ّإال ال ِف
فل َ
ك
ك
د ٌَ -هْجرْ َ
جـ ٌُ -جافِ َ

ٔ .جـ  -ال ّتقوى

ٕ .ب  -فُإادي

ك
ٖ .د ٌَ -هْجرْ َ

تدرٌب عام :
ّ
قطع األبٌات اآلتٌة  ،واذكر تفع ٌالتها  ،وبحر كل ّ منها :
صبا وأٌا َم أ ْنسً
واللٌل ٌُ ْنسً
نهار
ْاذ ُكرا لً ال ِّ
ُ
ِ
اختالؾ ال ِ
 ب  /- -ب  -ب  - / -ب - - ب  /- -ب  -ب  - / -ب - -فاعبلتن /متفعلن /فاعبلتن (بحر الخفٌؾ)
فاعبلتن /متفعلن /فاعبلتن
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ما َه ٌّ َج ال ّ
أطالل
ش ْو َق م ِْن
ٍ
  -ب - / -ب - - -/ -مستفعلن  /فاعلن  /مستفعل

كو ْحً الواحًِ
فارا َ
أضح ْت ِّق ً
َ
  -ب  - / -ب - - -/ -مستفعلن /فاعلن  /مستفعل (مجزوء البسٌط)

ح
أ َم
اومً إنّ المــال َ َؼـــا ٍد َواربِــ ٌ
ّ
ب  /- -ب  /- - -ب  / - -ب  -ب -

المال األحاد ٌْ ُ
ث َوال ِّذ ْك ُر
َوٌ ْب َقى مِنَ
ِ
ب  / - -ب  / - - -ب / - -ب - - -

فعولن /مفاعٌلن /فعولن /مفاعلن

فعولن /مفاعٌلن /فعولن /مفاعٌلن (بحر الطوٌل)

العٌش حٌن أهلً جمٌ ٌع
ح ّبذا
ُ
 -ب  /- -ب  -ب  - / -ب - -

تفـر ْق قلو َبها األهوا ُء
ل ْم ِّ
 -ب  /- -ب  -ب - - - / -

فاعبلتن  /متفعلن  /فاعبلتن

فاعبلتن  /متفعلن  /فاالتن

( بحر الخفٌؾ)

َإذا َ
ور َة َفـاست ِعـ ْن
ي ال َمشُـ َ
بلػ ال ّر ْا ُ
ب  -ب /ب  /- - -ب  -ب /ب  -ب -

بِ ْ
صٌحــ ِة حــا ِز ِم
ي َنصٌــ ٍح ْأو َن َ
رأ ِّ
ب  -ب /ب  /- - -ب  -ب /ب  -ب -

فعولُ  /مفاعٌلن /فعولُ  /مفاعلن

فعولُ  /مفاعٌلن /فعولُ  /مفاعلن ( بحر الطوٌل)

ش ّدةُ الدهْ ِر تنقضً
 -ب  /- -ب  -ب -

ث ّم ٌؤتً َرخاإ ُه
 -ب  /- -ب  -ب -

فاعبلتن /متفعلن

فاعبلتن /متفعلن

(مجزوء الخفٌؾ)

العٌش لوال أ ّن ُه
ب
َ
ما أط ٌَ َ
 - -ب  - /-ب  - - /-ب -

عن عا ِجل ُكلّ ُه مترو ُك
 - -ب - / -ب- - -/ -

مستفعلن /فاعلن /مستفعلن

مستفعلن /فاعلن /مستفعل

ص ْن ُ
س َن ْفسً
ت َن ْفسِ ً َع ّما ٌُ َد ّن ُ
ُ
 ب  - - / - -ب / -ب ب - -فاعبلتن /مستفعلن َ /ف ِعبلتن
8<9

تر ّف ْع ُ
س
َو َ
ت َع ْن َجدا كل ِّ ِج ْب ِ
ب ب  /- -ب  -ب  - /-ب - -
َف ِعبلتن /متفعلن  /فاعبلتن

( مجزوء البسٌط )

( بحر الخفٌؾ )
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ُمت ٌّمٌ ْإثرها لم ٌُ ْف َد َم ْكبول ُ
ب  -ب  - /-ب  - - /-ب - - /-
متفعلن  /فاعلن /مستفعلنَ /فعْ لن ( بحر البسٌط)

با َن ْت ُ
سعا ُد َفق ْلبً ال ٌَ ْو َم َمتبول ُ
  -ب  /-ب ب  - - /-ب - - /-مستفعلنَ /فعِّلن  /مستفعلنَ /فعْ لن
ض ُه
س مِنَ اللّ ْإ ِم ع ِْر ُ
إذا ال َم ْر ُء ل ْم ٌُدْ َن ْ
ب / - -ب / - - -ب / - -ب -ب-
فعولن /مفاعٌلن /فعول ُن /مفا ِع لن
ح وال َبد َْن
الرو ُ
لك ُم ّ
ب ب  /- -ب – ب -
َفعِّبلتن /متفعلن

8<:

َف ُكـل ُّ ِرداء ٌَ ْرتدٌـ ِه َجمٌـل ُ
ب  -ب  /ب  /- - -ب / - -ب - -
فعولُ /مفاعٌلن /فعول ُن /مفاعً ( بحر الطوٌل)

لن
س ُّر وال َع ْ
لك ُم ال ِّ
ب ب  /- -ب – ب –
َفعِّبلتن /متفعلن

(مجزوء الخفٌؾ)
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القافٌة
القافٌة من ال ّشعر هً مجموعة من الحروف فً آخر البٌت ال ّشعريّ وأهمها حرف الرَّ ويّ .
وٌمكن تحدٌد القافٌة َوفق تعرٌف الخلٌل بن أحمد ،من آخر حرف فً البٌت إلى أول ساكن
ٌسبقه مع المتحرك الذي قبل ال ّساكن .
ت ؤمّل األبٌات اآلتٌة:
على َق ْد ِر أهْ ِل ال َع ْزم تؤتً ال َعزابمُ
َو َتعْ ُ
غٌر صغارُها
ٌن ال ّ
ظ ُم فً َع ِ
ص ِ
ش َه َّم ُه
ٌُ َكلِّفُ سٌفُ ال ّد ْولَ ِة الجٌ َ
اس ما عن َد نفسـه
َو ٌَطل ُ ُ
ب عنـ َد ال ّنـ ِ

رام ال َمكارمُ
َوتؤتً على َق ْد ِر ال ِك ِ
ظٌم ال َعظا ِب ُم
َو َتصْ ُغ ُر فً َعٌن ال َع ِ
َوق ْد َع ِج َز ْ
ت عن ُه الجٌوشُ الخضارمُ
ضرا ِغــ ُم
ك مــا ال َتــ ّدعٌــ ِه ال َّ
َوذلــ َ

صوت الذي
لعلك لحظت أنّ األبٌات تشترك فً صوت تنتهً به ،ولو ر ّددنا هذا ال ّ
تشترك به نهاٌات األبٌات لوجدناه كما ٌؤتً:
المـ(كار ُم) ،العـ(ظاب ُم) ،الخـ(ضار ُم) ،الضـ(راغ ُم)
والحروف التً بٌن األقواس فً ما سبق هً القافٌة ،وهً فً البٌت األول المٌم
المضمومة (ضمّة المٌم) ،ثم أول ساكن ٌسبقها وهو األلف ال ّساكنة ،ثم المتحرّ ك الذي قبل
ّ
المخطط
هذا ال ّس اكن؛ وهو حرف الكاف فً البٌت األول .ولعلك أدركت حدود القافٌة فً
اآلتً للبٌت األول:
المتحرك الذي قبل الساكن
ك
َ

أول س اكن
ْا

آخرحرف فً البٌت
ر

مُ

فالقافٌة قد تكون جزءاا من كلمة كما مرّ بكْ فً األبٌات ال ّس ابقة ،وقد تكون كلمة واحدة
ت اآلتً:
كما فً البٌ ِ
أما لل َهوى َن ْه ٌ
ك وال ( أَمْ ُر )
ك الص ْب ُر
ً علٌ َ
ك َعصًَّ ال َّدمْ ِع شٌمتُ َ
أرا َ
وقد تكون كلمتٌن ،كقول ال ّشاعر:
َرم ْت نً ك ُّل حادث ٍة

;<8

ف ْ
ب)
ص ِ
ؤخ َط ْتنً َو(لَ ْم تُ ِ
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وي
الر ّ
َّ
اقرأ األبٌات اآلتٌة ،وتف ّهم معانٌها:
ْ
ت
عمرو
أال أم
أجمعت فاستقلّ ِ
ٍ
وقد سبقتنا أ ُ ُّم عمْ ٍرو بؤمرها
وقال النابؽة :
شمس والملوك كواك ٌ
ٌ
ب
بؤ ّنك

ْ
ب
طلعت ل ْم ٌب ُد منهنَّ كوك ُ
إذا

بمستبق ا
َ
أخا ال تل ُّم ُه
ولست
ٍ

ب
ث أيُّ الرِّ جال المهذ ُ
على شع ٍ

وما و َّد َع ْ
ت
ت جٌرانها ْإذ تولَّ ِ
ت
ضلَّ ِ
وكانت بؤعناق المطًِّ أَ َ

لعلّك الحظت أنّ فً ك ّل بٌت من األبٌات ال ّسابقة حر افا تكرّ ر فً آخر البٌت تسمّى به
القصٌدة ،فبٌتا ال َّش ْنفرى انتهٌا بحرف التاء ،فتسمّى القصٌدة (تابٌّة) ،وبٌتا النابغة انتهٌا
بحرف الباء ،فتسمّى القصٌدة (بابٌّة)  ،وهكذا ،وهذا الحرف ٌسمى الرَّ ويّ .
فالرَّ ويّ  :هو الحرف الذي تُبنى علٌه القص ٌدة ،وٌتكرّ ر فً نهاٌة أبٌاتها ،وتسمّى به
القصٌدة ،نحو :س ٌنٌّة أو رابٌّة أو حابٌّة ،وٌكون ساك انا أو متحرّ اكا.
وجمٌع الحروف تصلح أن تكون رو ّاٌا ،ما عدا حروف الم ّد ال ّساكنة ،وتكون الهاء رو ّاٌا
إذا سبقها ساكن سواء أكانت أصلٌّة أم زابدة ،أ ّما إذا سبقها متحرِّ ك فبل تكون رو ّاٌا ،نحو
قول أبً العتاهٌة:
ك الب ُم ُه
والب ُْخلُ ال ٌَـ ْن َف ُّ
ك حا ِم ُدهُ
الجـو ُد ال ٌَ ْن َف ُّ
فالهاء فً هذا البٌت لٌست رو ّاٌا ،والرويّ حرف (المٌم).
أ ّما فً قول ال ّشاعر:
تُـبْـ َت َـذلُ فٌه الــوجــوهُ
ف ما لَ ْم
أفضلُ المعرو ِ
فحرف (الهاء) هو الرويّ ؛ أل ّنه من أصل الكلمة وما قبله ساكن.
وفً قول ال ّشاعر:
ا
ك ودَعْ ُه
إنَّ فً ال َم ْوت ِعبْر اة
ب َع ْن هوا َ
واتعاظا فازجُر ال َق ْل َ
ضا؛ أل ّنه زابد وما قبله ساكن.
حرف (الهاء) رويّ أٌ ا

<<8
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ضرورات ال ّ
شعرٌة
ال ّ
الضرورة ال ّشعرٌة رخصة أعطٌت لل ّشعراء لل ّتخ ّفف من قٌود قواعد اللّغة لٌستقٌم
الوزن العروضًّ ؛ إذ إنّ ال ّش اعر قد ٌضطرّ إلى ذلك فً بعض الحاالت ،أي فً مواضع
مح ّددة ولٌس فً كل شًء؛ نحو:
صرؾ ما ال ٌنصرؾ:
وألقى ال ّش ُ
ـرق منها فً ثٌـابً

ــنان
دنانٌـرا ا تفِــــرُّ ِم َ
ــن ال َب ِ

دنانٌر
واألصل:
َ
تخفٌؾ المشدَّد فً القوافً:
ـٌــك ابنـ َة العا ِمـــريّ
فـبل وأَب ِ

ــو ُم أَنـً أَ ِفـــرْ
(م) ال ٌَـ َّد ِعً ال َق ْ

واألصل :أفرّ
قطع همزة الوصل:
ثنـٌن ِســرٌّ َفإ َّنـ ُه
إذا
َ
جـاو َز ِاإل ِ
واألصل :االثنٌن
وصل همزة القطع :
روف فً َغٌ ِْر أهلِ ِه
و َم ْن ٌَصْ َن ِع ال َمعْ
َ

ِب َن ٍّ
ـٌر الوُ شـا ِة َقمٌنُ
ث و َت ْكثِ ِ

ٌُبلقً ّ
عامر
الذي لقى مُجٌ ُر ا ِّم
ِ

واألصل :أ ّم عامر

الذاتً
التقوٌم
ّ
بعد دراستً هذه الوحدة أتؤ ّكد من أ ّننً:
ّ
والطوٌل.
 -1ح ّددت ال ّتفعٌبلت الرّ بٌسة والثانوٌة لبحور الخفٌف والبسٌط
 -2مٌّزت البحور التامّة من المجزوءة.
 -3ح ّددت القافٌة والرَّ ويّ .
ضرورات الشعرٌّة.
 -4مٌّزت بعض ال ّ

=<8
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