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رسالة من باب العامود
للشاعر حٌدر محمود
يحفظ الطالة ثمانية أتيات

ك القِبابُ
ٌ .1ا
دس ناد ْت َ
َ
حبٌب القُ ِ

والمحارٌبُ َف َق ْد طا َل الغٌابُ

ص ٕٓٔ2ف

ك وفً
 .2إ َّنها قُرَّ ةُ عٌ َن ٌْ َ

الو ْش َم ولل َكفّ الخِضابُ
ك َ
َز ْن ِد َ

ص ٕٓٔ2أ

 .3واألحبّا ُء على ال َع ْه ِد الذي

َق َطعوهُ والهوى – بعْ ُد – شبابُ

أهداب ِه ْم
ك الغالً على
َ .4رسْ ُم َ
ِ
َ
فار َس ُه ْم
َ .5و ُه ُم األهْ ُل َفٌا ِ
ك َبحْ ٌر هائ ٌج
 .6وٌَسِ رْ َخ ْل َف َ

ٌ
ك سٌْفٌ وكتابُ
راٌة واسْ ُم َ
ك الرّكابُ
ُطاوعْ َ
أَسْ ِر ِج ال ُمه َْر ٌ ِ
ٌَ ْف َتدي األقصى وأموا ٌج غِ ضابُ

ت مِنْ أنفاسِ ِه ْم
 .7ك ْم على السّاحا ِ

وردةٌ
ْ
فاحت وك ْم جا َد َسحابُ

ب العُلى َك ْم منْ ٌد
 .8وعلى با ِ

حُرَّ ة َدقّ ْ
ت وك ْم شعَّ شِ هابُ

 .9وه ُم األبطا ُل واألقصى لهم

وب ِه ْم َت ْزهو الرَّ وابً وال ّ
شعابُ
ِ

 .11والجباهُ ال ُّس ْم ُر أعراسُ فِدى

وعلٌها مِنْ َسنا المجد إهابُ

ت دَ ما
 .11إنْ ٌَكنْ بابُ البُطوال ِ

فالجباهُ ال ُّس ْم ُر للج َّن ِة بابُ

س مِنْ
ٌ .12ا
َ
س ما للقُ ْد ِ
حبٌب القُ ْد ِ

ح ٌبابُ
ك فالسّا ُ
ُم ْنقِذ ّإال َ

 .13المالٌٌنُ التً ِم ْل ُء المدى

ما لها فً َن َظ ِر الغازي حِسابُ

س فً محنتِها
غٌر أنَّ القُ ْد َ
َ .14

وحدَها صابرةٌ واأله ُل غابوا

 .15ول َك ْم نادٌ َ
صدى
ْت لكنْ ال َ

ت ْ
ول َك ْم أسمعْ َ
لكن ال جوابُ

بٌر َقها
حبٌب
ٌ .16ا
القدس ٌا َ
َ
ِ

سوف َت ْلقانا ْ
ونلقاها الرّحابُ

 .17وغدا َش ْم ُل الحِمى مُجْ تم ٌع

وغدا للمسج ِد األقصى مآبُ

التعريف ببلشبعر

حٌدر محمود شاعر أردنًّ معاصر ،ولد فً َحٌْفا عام ٕٗٔ4م ،عمل فً اإلعالم ،ث ّم مدٌرا لدائرة الثقافة
والفنون ،ثم ُعٌّن سفٌرا للمملكة فً تونس ،ث ّم وزٌرا للثقافة ،عُرف بقصائده الوطنٌّة ،وبحسّه العذب
وأسلوبه ال ّرشٌق ،ومن دواوٌنه( :شجر ال ّدفلى على ال ّنهر ٌغنً) و (من أقوال ال ّ
شاهد األخٌر) و (عباءات
الفرح األخضر) ومنه أخذت هذه القصٌدة.
ٔٓٔ
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جوالنص (منبسبت القصيدة) ش ٕٓٔ2أ.م

ألقى ال ّ
شاعر هذه القصٌدة بٌن ٌدي جاللة المغفور له الملك الحسٌن بن طالل – ط ٌّب هللا ثراه – فً احتفال للقوات المسلّحة األردن ٌّة –
العربً بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج عام ٓٔ79م ،وعرض فٌها مكانة القدس فً وجدان الهاشمٌٌن الذٌن أولوا القدس
الجٌش
ّ
والمقدسات الدٌّن ٌّة عناٌة واهتماما ً كبٌرٌن ،وقد ظهرت فً هذه القصٌدة مشاعر الفخر واالعتزاز بالعالقة التً تربط الهاشمٌٌن بالقدس،
ضحى ال ّ
فاحتفى ال ّ
العربً
شهداء من أجلها ،وقدّم الجٌش
شاعر بتصوٌرها بما نمثلّه من رمز
ّ
سالمّ ،
دٌنً عمٌق ،فهً بوابة المح ّبة وال ّ
ّ
تضحٌاته على أسوارها.
أسئلت متنوعت

من قائل قصٌدة رسالة من باب العامود ؟ حٌدر محمود
أٌن ولد الشاعر حٌدر محمود ؟ ولد فً َح ٌْفا عام ٕٗٔ7م.
بٌن مسٌرة حٌدر محمود ؟ عمل فً اإلعالم ،ث ّم مدٌراً لدائرة الثقافة والفنون ،ثم ُع ٌّن سفٌراً للمملكة فً تونس ،ث ّم وزٌراً للثقافة
اذكر بعض من دواوٌن حٌدر محمود؟ ومن دواوٌنه( :شجر الدّفلى على ال ّنهر ٌغنً) و (من أقوال ال ّ
شاهد األخٌر)
من أي دٌوان شعري لحٌدر محمود أخذت هذه القصٌدة؟ (عباءات الفرح األخضر) ش ٕٓٔ2ف.م
ما سمات شعر حٌدر محمود؟ بماذا عرف الشاعر حٌدر محمود بشعره؟
الرشٌق.
ُعرف بقصائده الوطن ٌّة،
وبحسه العذب وأسلوبه ّ
ّ

دس ناد ْت َك القِبابُ
ٌٔ .ا
َ
حبٌب القُ ِ

والمحارٌبُ َف َق ْد طا َل الغٌابُ

الشرح ٌخاطب الشاعر جاللة المغفور له الملك الحسٌن بن طالل قائال لهٌ :ا حبٌب القدس،قد نادتك القدس بمحارٌبها وقبابها مستغٌثة بك.
ِباب" صور الشاعر القدس محبوبة تنادي جاللة الملك وتستغٌث به( .التذوق الجمالً)
الصور الفنيت " ناد ْت َك الق ُ
أسئلت متنوعت
ٔ-نادت القباب و المحارٌب فً مطلع القصٌدة الملك الحسٌن بن طالل ط ٌّب هللا ثراه ،ما داللة القِباب و المحارٌب كما وردت فً القصٌدة؟
داللة دٌنٌة ،ما تمثله المقدسات من رمز دٌنً أوالها الهاشمٌون الرعاٌة( .الفهم والتحلٌل) ش  ٕٓٔ2أ.م
ٗٔ-ما المعانً التً تثٌرها فً نفسك لفظة "القدس"؟ (الفهم والتحلٌل)
األرض المطهرة  /األرض المباركة /بٌت المقدس عاصمة دولة فلسطٌن .وٌترك أٌضا للطالب.
ٗ-برزت العواطف الدٌن ٌّة واضحة فً وجدان ال ّ
النص( .التذوق الجمالً)
شاعر ،م ّثل لهذه العواطف من
ّ
والمحارٌب فقد طال الغٌاب
الدٌنٌة مثلٌ :ا حبٌب القدس نادتك القباب
من المخاطب فً البٌت ؟ جاللة المغفور له الملك الحسٌن بن طالل ش ٕٓٔ2ف.م
ماذا أنطق الشاعر القباب والمحارٌب المقدسات الدٌنٌة للملك الحسٌن بن طالل؟ أنطقهم بطلب االستغاثة منه
على من ٌعود الضمٌر الكاف فً "نادتك"؟ الملك الحسٌن بن طالل

الو ْش َم ولل َكفّ الخِضابُ
ك َ
َز ْن ِد َ

ك وفً
 .2إ َّنها قُرَّ ةُ عٌ َن ٌْ َ
الكف.
المفردات الزند :موصل طرف ال ّذراع في
ّ

للكف :الراحة مع األصابع

الشرح :وٌتابع مخاطبا جاللته :القدس مبعث السرور واالطمئنان فً قلبك،فقد ارتسم فً زندك وشمها ،وتخضب فً كفك لونها،
داللة على ثبات العالقة بٌن جاللته والقدس.
أسئلت متنوعت

ٕ-ما داللة ما تح َته خ ّط فً األبٌات اآلتٌة؟ (التذوق الجمالً)
الو ْ
ِضاب
ف الخ
أ-إ َّنها قُ َّرةُ عٌ َن ٌْ َك وفً
ُ
ش َم ولل َك ّ
َز ْن ِد َك َ
للكف الخضاب :ثبات العالقة بٌن جاللته والقدس.
قرة عٌنٌك :مبعث سرورك ورضاك.
ٕٓٔ
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ٖ.واألحبّا ُء على ال َع ْه ِد الذي

َق َطعوهُ والهوى – بعْ ُد – شبابُ

المفردات :العهد :الوعد

الشرح أهل القدس الذٌن ٌحبون جاللته باقون على عهدهم معه فً الدفاع عنها ،وهواهم ما زال فتٌا،فٌهم عنفوان الشباب واندفاعه.
شباب" صور حب أهل القدس بالشباب القوي فً عنفوانه اندفاع( .التذوق الجمالً) شٕٓٔ2أ.م
بع ُد –
ُ
الصور الفنٌة "والهوى – ْ
أسئلة متنوعة
ٖ-أ.من هم األح ّباء؟ أهل القدس الذٌن ٌحبون جاللته وٌنتمون لمدٌنتهم (الفهم والتحلٌل)
ب .ما العهد الذي قطعوه؟ الوفاء واالنتماء لبنً هاشم ٌمثلهم الملك الحسٌن بن طالل – طٌب هللا ثراه -فً الدفاع عن القدس ورفض
الخنوع للعدو الغاصب(الفهم والتحلٌل)

ٌ
ك سٌْفٌ وكتابُ
راٌة واسْ ُم َ

أهداب ِه ْم
ك الغالً على
َٗ .رسْ ُم َ
ِ
المفردات :رسمك :صورتك

قوة سٌف
الشرح :وصورتك الغالٌة راٌة مرفوعة فوق أجفانهم داللة على منزلتك عند أهل القدس وأحبائها ،واسمك بكل ما فٌه من ّ
ٌدافعون بهم ،وحكمتك وحنكتك كتاب ٌتعلمون منه
الصور الفنيت "رسمك الغالً على أهدابهم راٌة " صور صورة الملك راٌة على أهداب أهل القدس (التذوق الجمالً) ش ٕٓٔ2ف.م
أسئلت متنوعت

ٕ -ما داللة ما تح َته خ ّط فً األبٌات اآلتٌة؟ (التذوق الجمالً)
ٌ
وكتاب
ف
أهداب ِه ْم
بَ .ر ْس ُم َك الغالً على
ُ
واس ُم َك س ٌْ ُ
راٌة ْ
ِ

القوة والحنكة شٕٓٔ2أ.م

ما داللة رفع صورة الملك الحسٌن عند أهل القدس؟ داللة على منزلته عند أهل القدس وأحبائها
بٌن مما ٌتعلمون أهل القدس من الملك الحسٌن؟ من حكمته و حنكته
على من ٌعود الضمٌر الكاف فً "رسمك"؟ الملك الحسٌن بن طالل
على من ٌعود الضمٌر هم فً "أهدابهم"؟ أهل القدس
اكتب مفرد كلمة (أهداب) الواردة فً البٌت الثالث مع الشكل التام  .ش  ٕٓٔ2أ.م

َ
فار َس ُه ْم
َ .5و ُه ُم األهْ ُل َفٌا ِ

ك الرّكابُ .
ُطاوعْ َ
أَسْ ِر ِج ال ُمه َْر ٌ ِ

الشرح صور الشاعر جاللته فارسا متى ٌسرج خٌله للدفاع عن القدس  ،سٌطاوعه أهل القدس ومحبوها وٌسٌرون معه مإٌدٌن له.
الصور الفنيت
أسئلت متنوعت( :الفهم والتحلٌل)
ٗ-أ .من الفارس الذي ٌتحدّ ث عنه ال ّ
شاعر؟ الملك الحسٌن بن طالل رحمه هللا.
ب.من األهل؟ أهل القدس
ج.ما داللة" :أَ ْس ِر ِج ال ُم ْهر"؟ الفروسٌة والقٌادة
كاب "؟ داللة على تؤٌٌد أهل القدس لجاللته وسٌرهم معه للدفاع عنها
الر ُ
طاو ْع َك ّ
د.ما داللةِ ٌُ " :
ّ
ٗ-برزت العواطف الوطنٌة واضحة فً وجدان ال ّ
النص( .التذوق الجمالً)
شاعر ،مثل لهذه العواطف من
ّ
أسرج المهر ٌطاوعك الركاب
الوطنٌة ،مثل  :وهم األهل فٌا فارسهم
على من ٌعود الضمٌر هم فً "فارسهم" و الكاف فً "ٌطاوعك"؟ على الملك الحسٌن بن طالل
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ك َبحْ ٌر هائ ٌج
.6وٌَسِ رْ َخ ْل َف َ

ٌَ ْف َتدي األقصى وأموا ٌج غِ ضابُ

صورهم أمواجا شدٌدة تتالطم غاضبة
الشرح صور أهل القدس ومحبٌها من العرب بحرا هائجا ٌسٌر خلف جاللته لفداء األقصى ،كما ّ
من عدوها.
الصور الفنيت
أسئلت متنوعت
ٕ-ما داللة ما تح َته خ ّط فً األبٌات اآلتٌة؟ (التذوق الجمالً)
ِضاب
جغ
د .و ٌَسِ ْر َخ ْل َف َك َب ْح ٌر هائ ٌج
ُ
ٌَ ْف َتدي األقصى وأموا ٌ

(جمع كبٌر ثائر)

من الثائر فً البٌت ؟ الثائرون هم أهل القدس والعرب
ما سبب سٌر أهل القدس والعرب خلف جاللة الملك الحسٌن بن طالل؟ لفداء األقصى
على من ٌعود الضمٌر الكاف فً "خلفك"؟ الملك الحسٌن بن طالل

وردةٌ
ْ
فاحت وك ْم جا َد َسحابُ

ت مِنْ أنفاسِ ِه ْم
.7ك ْم على السّاحا ِ

الشرح ٌتحدث الشاعر عن تضحٌات الشهداء فً سبٌل فلسطٌن .
الصور الفنيت صور الشهداء ورودا فاح أرجها ،وصور دماءهم التً بذلت غٌوما ماطرة تسقً األرض
أسئلت متنوعت
ضح كٌف ع ّبر ال ّ
شاعر إلى أنّ القدس هً أرض البطولة وال ّ
٘-أشار ال ّ
شاعر عن ذلك(.الفهم والتحلٌل)
شهادة ،و ّ
(األبٌات  )9،2،7تحدث الشاعر عن تضحٌات الشهداء فً سبٌل فلسطٌن فهإالء الشهداء هم األبطال والقدس بلدهم واألقصى رمزهم
الدٌنً وتفخر بهم القدس بجبالها وشعابها.
ٕ-ما داللة ما تح َته خ ّط فً األبٌات اآلتٌة؟ (التذوق الجمالً)
حاب
ت مِنْ أنفاسِ ِه ْم
ساحا ِ
س ُ
وردةٌ فاحتْ وك ْم جا َد َ
ج.ك ْم على ال ّ
على من ٌعود الضمٌر هم فً "أنفاسهم"؟ على الشهداء

الشهٌد

حُرَّ ة َدقّ ْ
ت وك ْم شعَّ شِ هابُ

ب العُلى َك ْم منْ ٌد
.2وعلى با ِ

الشرح كم من الشهداء بذلوا أنفسهم كرامة للقدس ،فكانوا كالنجوم المضٌئة الالمعة فً سماء العال .
" صور العلى بابا وأٌادي الشهداء تدق علٌه فً سبٌل حرٌة القدس.

ب ال ُعلى َك ْم منْ ٌد ُح َّر ٍة دَ ّقتْ
الصور الفنيت "وعلى با ِ
(التذوق الجمالً)
هاب" صور الشهداء بالنجوم المضٌئة الالمعة فً سماء العال
شع شِ ُ
" وك ْم َّ
أسئلت متنوعت

ضح كٌف ع ّبر ال ّ
شاعر إلى أنّ القدس هً أرض البطولة وال ّ
٘-أشار ال ّ
شاعر عن ذلك(.الفهم والتحلٌل)
شهادة ،و ّ
(األبٌات  )9،2،7تحدث الشاعر عن تضحٌات الشهداء فً سبٌل فلسطٌن فهإالء الشهداء هم األبطال والقدس بلدهم واألقصى رمزهم
الدٌنً وتفخر بهم القدس بجبالها وشعابها.
النص ما ٌتوافق ومعنى قول أحمد شوقً(:الفهم والتحلٌل)
ت من
-2ها ِ
ّ
شع شهاب
ض َّر َج ٍة ٌُدَق  /وعلى باب العلى كم من ٌد
باب
حرة دقت وكم ّ
ب ُكل ّ ٌ ٍد ُم َ
الحمراءِ ٌ
ولل ُحر ٌّ ِة َ
لمن ٌبذل الشهداء أنفسهم ولماذا ؟ للقدس و السبب كرامة للقدس
ٗٓٔ
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.4وه ُم األبطا ُل واألقصى لهم

وب ِه ْم َت ْزهو الرَّ وابً وال ّ
شعابُ
ِ

المفردات

الشعاب :مفردها ،الشعب:وهو انفراج بٌن جبلٌن شٕٓٔ2أ.م

الشرح

القدس فً جبالها وشعابها تفتخر وتزهو بؤبطالها الذٌن ٌدافعون عنها

الصور الفنيت صور القدس وكؤنها إنسان ٌفتخر
أسئلت متنوعت
ضح كٌف ع ّبر ال ّ
شاعر إلى أنّ القدس هً أرض البطولة وال ّ
٘-أشار ال ّ
شاعر عن ذلك(.الفهم والتحلٌل)
شهادة ،و ّ
(األبٌات  )9،2،7تحدث الشاعر عن تضحٌات الشهداء فً سبٌل فلسطٌن فهإالء الشهداء هم األبطال والقدس بلدهم واألقصى رمزهم
الدٌنً وتفخر بهم القدس بجبالها وشعابها.
ٗ-برزت العواطف الدٌن ٌّة واضحة فً وجدان ال ّ
النص( .التذوق الجمالً) الوطنٌة ،مثل :
شاعر ،م ّثل لهذه العواطف من
ّ
وبهم تزهو الروابً والشعاب
وهم األبطال واألقصى لهم
بمن تفتخر القدس فً البٌت السابق؟ بؤبطالها الذٌن ٌدافعون عنها.
من المقصود ب (وهم)؟ األبطال الذٌن ٌدافعون عن القدس

وعلٌها مِنْ َسنا المجد إهابُ

ٓٔ.والجباهُ ال ُّس ْم ُر أعراسُ فِدى

المفردات
الشرح ٌقول الشاعرٌ :شٌد الشاعر بالمواقف البطولٌة التً قدمها الجٌش العربً على أرض القدس والتضحٌات التً سطرها على ثراها
الصور الفنيت صورها أعراسا أبطالها الشهداء الذٌن زٌنت جباههم بنور المجد والشرف.
سنا :الضوء الساطع

جلد ش 2102ف.م
اإلهاب :ال ِ

أسئلت متنوعت

-ٙتح ّدث ال ّ
العربً من أجل القدس( :الفهم والتحلٌل)
شاعر عن تضحٌات الجٌش
ّ
وعلٌها من سنا المجد إهاب
أ.حدّد موطن ذلك فً القصٌدة( .البٌت ٓٔ) والجباه السمر أعراس فدى
ب.اذكر صوراً من هذه ال ّتضحٌات لم ترد فً القصٌدة(.الفهم والتحلٌل)
قدم الجٌش العربً تضحٌاته فً معارك القدس  ،كمعركة اللطرون وباب الواد ٔ7ٗ2
العربً عندما تقف على تضحٌاته فداء للقدس(.الفهم والتحلٌل)
ج.ما االنطباع الذي تخرج به عن الجٌش
ّ
الدور العظٌم الذي ٌضطلع به الجٌش العربً ما ٌتمتع به الجٌش العربً من قدرة وكفاءة عالٌة  ،التفانً  ،الشجاعة .وٌترك أٌضا للطالب
ٕ-ما داللة ما تح َته خ ّط فً األبٌات اآلتٌة؟ (التذوق الجمالً)
(الجٌش العربً) ش ٕٓٔ2ف.م

إهاب
سما المجد
ِدى
هـ .والجبا ُه الس ْم ُر
ُ
وعلٌها مِنْ َ
أعراس ف ً
ُ
ٗ-برزت العواطف القومٌة واضحة فً وجدان ال ّ
النص( .التذوق الجمالً)
شاعر ،م ّثل لهذه العواطف من
ّ
وعلٌها من سنا المجد إهاب
القومٌة مثل :والجباه السمر أعراس فدى
على من ٌعود الضمٌر ها فً "علٌها"؟ أرض القدس
حدد البٌت الذي ٌدل على كل مما ٌؤتً:
القدس أرض البطولة و الشهادة .ش ٕٓٔ2ف.م
ما مفرد كلمة (الجباه) الواردة فً النص .جبهة

ش  ٕٓٔ2ف.م
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فالجباهُ ال ُّس ْم ُر للج َّن ِة بابُ

ت دَما
ٔٔ.إنْ ٌَكنْ بابُ البُطوال ِ

الشرح ٌقول الشاعر  :إذا كانت الطرٌق إلى البطولة ال تتحقق إال بذرف دماء االبطال من الجٌش العربً فجباههم السمراء التً أضاءت
بنور الرفعة والشرف والشهادة هً طرٌقهم إلى الجنة.
أسئلت متنوعت

-ٙتح ّدث ال ّ
العربً من أجل القدس ( :الفهم والتحلٌل)
شاعر عن تضحٌات الجٌش
ّ
أ.حدّد موطن ذلك فً القصٌدة( .البٌت ٔٔ)
فالجباه السمر للجنة باب
إن ٌكن باب البطوالت دما
ٖ-ما داللة ال ّتكرار فً قول ال ّ
شاعر( :والجباهُ الس ْمر)؟(التذوق الجمالً)
الجباه السمر :تؤكٌد دور الجٌش العربً وتضحٌاته على أرض فلسطٌن.
ٗ-برزت العواطف القومٌة واضحة فً وجدان ال ّ
النص( .التذوق الجمالً)
شاعر ،م ّثل لهذه العواطف من
ّ
فالجباه السمر للجنة باب
القومٌة مثل :إن ٌكن باب البطوالت دما
ما هو الطرٌق إلى البطولة ؟ بذرف دماء االبطال من الجٌش العربً
ما هو الطرٌق إلى الجنة؟ جباههم السمراء التً أضاءت بنور الرفعة والشرف والشهادة
بماذا أضٌئة جباه األبطال المودٌة إلى طرٌق الجنة؟ بنور الرفعة والشرف والشهادة

س مِنْ
ٌٕٔ.ا
َ
س ما للقُ ْد ِ
حبٌب القُ ْد ِ

ك فالسّا ُح ٌبابُ
ُم ْنقِذ ّإال َ

الشرح ٌستنجد الشاعر بجاللته إلنقاذ القدس ،فما لها من منقذ سواه ،وساحاتها تنتظر من ٌحمٌها وٌدافع عنها.ش ٕٓٔ2أ.م
أسئلت متنوعت
ٓٔ-استخدم ال ّ
شاعر كلمات وعبارات من مثل( :منقِذ) فً خطاب الملك الحسٌن ط ٌّب هللا ثراه ،ماذا تستنتج من ذلك؟(الفهم والتحلٌل)
مكانة القدس عند الملك الحسٌن بن طالل-طٌب هللا ثراه -وسعٌه الدائم إلى الدفاع عنها وحرصه على توحٌد العرب من أجلها.
ٗٔ-ما المعانً التً تثٌرها فً نفسك لفظة "القدس"؟ (الفهم والتحلٌل)
األرض المطهرة  /األرض المباركة /بٌت المقدس عاصمة دولة فلسطٌن .وٌترك أٌضا للطالب.
ٗ-برزت العواطف الوطنٌة واضحة فً وجدان ال ّ
النص( .التذوق الجمالً)
شاعر ،م ّثل لهذه العواطف من
ّ
منقذ إالك فالساح ٌباب
الوطنٌة ،مثل ٌ :ا حبٌب القدس ما للقدس من
بمن ٌستنجد الشاعر ولماذا ؟ ٌستنجد بجاللة الملك الحسٌن بن طالل إلنقاذ القدس
على من ٌعود الضمٌر الكاف فً "إالك"؟ على الملك الحسٌن بن طالل
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ما لها فً َن َظ ِر الغازي حِسابُ

ٖٔ.المالٌٌنُ التً ِم ْل ُء المدى

العدو.
الشرح ٌؤسف الشاعر لحال األمة العربٌة على الرغم من عددها الكبٌر الذي ال ٌخٌف
ّ

أسئلت متنوعت
-7أشار ال ّ
شاعر إلى غٌاب الوحدة العرب ٌّة ،ما ال ّطرٌق إلى تحقٌقها فً رأٌك؟ (الفهم والتحلٌل)
ما لها فً نظر الغازي حساب
فً قوله  :المالٌٌن التً ملء المدى
فال بد من التجسٌد العملً لمشروع الوحدة العربٌة وتحقٌقه وتوحٌد كلمة العرب الذٌن ٌقدر عددهم بالمالٌٌن وجمع شملهم بوحدة العناصر
المشتركة بٌنهم جمٌعا .
إالم ٌشٌر الشاعر فً البٌت  .إلى غٌاب الوحدة العربٌة  .شٕٓٔ2أ.م
ٗ-برزت العواطف القومٌة واضحة فً وجدان ال ّ
النص( .التذوق الجمالً)
شاعر ،م ّثل لهذه العواطف من
ّ
ما لها فً نظر الغازي حساب
القومٌة مثل :المالٌٌن التً ملء المدى
من المقصود ب الغازي؟ العدو
العدو
على ماذا ٌؤسف الشاعر ؟ ٌؤسف لحال األمة العربٌة على الرغم من عددها الكبٌر الذي ال ٌخٌف
ّ

س فً محنتِها
غٌر أنَّ القُ ْد َ
َٗٔ .

وحدَها صابرةٌ واأله ُل غابوا

مفردات محنتها :وقت الشدة
الشرح يقول :القدس ستبقى صابرة أمام أعدائها .
الصور الفنيت وصور القدس فتاة صابرة على محنتها وقد غاب عنها أهلها
أسئلت متنوعت

ٗٔ-ما المعانً التً تثٌرها فً نفسك لفظة "القدس"؟ (الفهم والتحلٌل)
األرض المطهرة  /األرض المباركة /بٌت المقدس عاصمة دولة فلسطٌن .وٌترك أٌضا للطالب.
ٗ-برزت العواطف القومٌة واضحة فً وجدان ال ّ
النص( .التذوق الجمالً)
شاعر ،م ّثل لهذه العواطف من
ّ
وحدها صابرة واألهل غابوا
القومٌة مثل :غٌر أن القدس فً محنتها
من الصابرة فً البٌت؟ القدس
على من ٌعود الضمٌر الهاء فً "محنتها"؟ على القدس

ول َك ْم أسمعْ َ
ت ل ْكن ال جوابُ

٘ٔ.ول َك ْم نادٌ َ
صدى
ْت لكنْ ال َ

الشرح ٌخاطب الشاعر جاللته :وكم حرصت بمواقفك الثابتة على أن تر ّد كٌد األعداء  ،وتستنهض همم العرب.
أسئلت متنوعت
ٓٔ-استخدم ال ّ
أسمعتَ ) فً خطاب الملك الحسٌن ماذا تستنتج من ذلك؟ (الفهم والتحلٌل)
شاعر كلمات وعبارات من مثل (:ناد ٌْتَ ْ ،
مكانة القدس عند الملك الحسٌن بن طالل-طٌب هللا ثراه -وسعٌه الدائم إلى الدفاع عنها وحرصه على توحٌد العرب من أجلها.
من المخاطب فً البٌت؟ جاللة الملك حسٌن بن طالل
ما نتجة مناداة وإسماع صوت جاللة الملك لحماٌة القدس؟ ال صدى وال جواب
على من ٌعود الضمٌر التاء فً"نادٌت""،أسمعت"؟ على الملك الحسٌن بن طالل

ٔٓ7

الوحدة العاشرة "القدس في قلوب الهاشميين "

بٌر َقها
حبٌب
ٌ.ٔٙا
القدس ٌا َ
َ
ِ

سوف َت ْلقانا ْ
ونلقاها الرّحابُ

أحب القدس ودافع عنها فكان كالعلم بمواقفه الثابتة آمال رجوع القدس الحبٌبة وتحقق النصر بمالقاة
الشرح ٌخاطب جاللته الذي
ّ
ساحات األقصى.
الصور الفنيت صور مواقف الملك الحٌن الثابتة بالعلم
أسئلت متنوعت
ٗٔ -ما المعانً التً تثٌرها فً نفسك لفظة "القدس"؟(الفهم والتحلٌل)
األرض المطهرة  /األرض المباركة /بٌت المقدس عاصمة دولة فلسطٌن .وٌترك أٌضا للطالب.
ٖ-ما داللة ال ّتكرار فً قول ال ّ
دس)؟(التذوق الجمالً)
شاعرٌ( :ا
َ
حبٌب القُ ِ
ٌا حبٌب القدس :داللة على تؤكٌد عالقة المحبة التً تربط جاللته بالقدس.
ٗ-برزت العواطف الدٌن ٌّة واضحة فً وجدان ال ّ
النص( .التذوق الجمالً)
شاعر ،م ّثل لهذه العواطف من
ّ
الرحاب
الدٌنٌة مثل :سوف تلقاها ونلقاها ّ
ما األمل الذي ٌتؤمله الشاعر فً البٌت؟ رجوع القدس الحبٌبة وتحقق النصر بمالقاة ساحات األقصى
من المخاطب فً البٌت؟ جاللة الملك الحسٌن بن طالل
ما األسلوب اإلنشائً فً البٌت؟ النداء
على من ٌعود الضمٌر النا فً "تلقانا" والهاء فً"نلقاها"؟ النا على الملك الحسٌن بن طالل والهاء على القدس

.ٔ7وغدا َش ْم َل الحِمى مُجْ تم ٌع

وغدا للمسج ِد األقصى مآبُ

الشرح الشاعر متفائل بالمستقبل ،وٌتطلع إلى غ ٍد تعود فٌه دٌار القدس إلى أهلها ،وٌعود فٌه األقصى حرا بإذن هللا.
أسئلت متنوعت
شاعر متفائالً بالمستقبل ،عال َم ٌعتمد ال ّ
-9بدا ال ّ
شاعر فً ذلك ،فً رأٌك؟ (الفهم والتحلٌل)
وغدا للمسجد األقصى مآب
بدا الشاعر متفائال فً نهاٌة القصٌدةٌ ،قول :وغدا شمل الحمى مجتمع
وٌعتمد على همة الهاشمٌٌن وعلى وحدة العرب لنصرة القدس وجمع شملهم تحت راٌة واحدة.
ٗ-برزت العواطف الدٌن ٌّة واضحة فً وجدان ال ّ
النص( .التذوق الجمالً)
شاعر ،م ّثل لهذه العواطف من
ّ
الدٌنٌة مثل :وغدا للمسجد األقصى مآدب
حدد البٌت الذي ٌدل على
أ) تفاإل الشاعر بالمستقبل .ش ٕٓٔ2ف.م

المعجم والداللة
ٖ -ما مفرد كلّ من:
األهداب :ال ُهدب شٕٓٔ2
القِباب:ال ُق ّبة

الرابٌة.
الروابًّ :
ّ

الجباه :الجبهة

فرق فً المعنى فً ما تح َته خ ّط فً كلّ مجموعة م ّما ٌؤتً:
ّٗ -
ٌ
وكتاب
ف
أهداب ِه ْم
أَ - -ر ْس ُم َك الغالً على
ُ
واس ُم َك س ٌْ ُ
راٌة ْ
ِ

(صورتك)

(األثر الباقً من الدٌّار)
تردادي بها وعنائً
ٌّار بكائً وقد طالَ ْ
 قال أبو نواس :لقد طالَ فً َر ْس ِم الد ِالو ْ
(الراحة مع األصابع)
ِضاب
ف الخ
ّ
ُ
ش َم ولل َك ّ
ب -إ َّنها قُ َّرةُ عٌ َن ٌْ َك وفً َز ْن ِد َك َ
الرسول صلى هللا علٌه وسلم:
من حقوق ال ّطرٌق كما ب ٌّنها ّ
ْ
ّ
صرف)
سالم ،واألمر بالمعروف ،والنهً عن المنكر".
ض البصر،
(منعْ ،
وكف األذى ،ور ّد ال ّ
ّ
" َغ ّ
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ج" -واألح ّبا ُء على ال َع ْه ِد الذي َق َطعوهُ " (الوعد)
 ُصخرة فً عهد الدّولة األمو ٌّة ( .زمن)
ش ٌّدتْ ق ّب ُة ال ّ
س ْرج ،أكمل شفوٌاً:
هـ -اشتقت
ألج َم من اللّجام ،وأَ ْس َر َج من ال َّ
العرب أفعاالً من األسماء الجامدة ،نحو َ
ُ
ّ
ْ
استح َج َر من .الحجر ،ذ ّه َب من .الذهب  ،تخ ّ
وأصحر من .الصحراء وبل َو َر من البلور.
ش َب من .الخشب،
أبح َر من .البحر ،
َ
ْ
خ ٌّ َم من .الخٌمة َ ،

الفهم والتحلٌل
-6
أ-
ب-

بث الشاعر الحٌاة فً المكان ،فظهرت القدس فً القصٌدة صامدة تستغٌث بمحبٌها:
ما داللة بعث الشاعر الحٌاة فً القدس؟ تؤكٌدا على استمرار صمودها وثباتها على أرضها
أٌن تكمن قوة صمودها فً رأٌك؟تكمن قوة صمودها فً أهلها،وإٌمانهم بقضٌتهم

ما أهم األخطار التً تتعرض لها المقدسات فً بٌت القدس؟
-7
االعتداء على المسجد األقصى والمصلٌن فٌه ،واالعتداء على اآلثار اإلسالمٌة بالحفرٌات وإنشاء األنفاق.
ما واجب األمة العربٌة تجاه القدس؟ الدفاع عنها بكل ما أمكن من وسائل،وااللتزام نحوها بتوحٌد الصفوف العربٌة وتكاتفها وإبراز
القضٌة الفلسطٌنٌة والحق الشرعً للعرب فً فلسطٌن أمام العالم.
قضاٌا لغوٌة(قواعد)

كم االستفهامٌّة وكم الخبرٌّة
-1

كم االستفهام ٌّة :تسؤل عن عدد مجهول تحتاج إجابة وتنتهً جملتها ب ؟

تدخل على االسم والفعل ،و ٌُطلب بها ال ّتعٌٌن؛ أي تحتاج إلى جواب
ٌؤتً تمٌٌزها مفرداً منصوبا ً إذا كان اسما ً

وزاااااارة

االمتحان؟
نحو :كم طالبا ً َن َج َح فً
ِ

.1استخرج

كم موقفا دفعك إلظهار الرجولة؟

 .2أعرب ما بعد كم ...

كم هدفا أصبت؟

كم سيجارة فً جٌبك؟
اإلعراب  :موقفاً ،هدفاً ،سٌجار ًة :تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح
-2

 .3ضع دائرة

كم الخبر ٌّة :تخبر عن الكثرة أي تفٌد ال ّتكثٌر ال تحتاج إجابة

الجر ،سواء أكان اسما ً مفرداً أم جمعا ً ))وغالبا الحدٌث واآلٌة وبٌت الشعر :خبرٌة)
ٌؤتً تمٌٌزها مجروراً باإلضافة أو بحرف
ّ
نحو :كم عالم َخ َد َم الوطن
مرٌض شفاهُ هللا
كم مِنْ
ٍ
ب حقق نجاحه بالسهر والدراسة
كم طال ٍ
كم فرص ٍة منحك المعلم قبل حرمانك من االمتحان
،مرٌض،طالبٍ،فرصةٍ :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره تنوٌن الكسر
عالم
اإلعراب:
ٍ
ٍ
من مرٌض :اسم مجرور وعالمة جره تنوٌن الكسر
السٌاق ،نحو قول حافظ إبراهٌم متحدثا ً عن بٌته:
ٌجوز حذف تمٌٌزها إن دل ّ علٌه ّ
عٌش.
والتقدٌرَ :ك ْم َم َّر ٍة بً
لستُ أنساه
لستُ أذ ُك ُره
َك ْم َم َّر بً فٌه
ٌ
ش ْ
َو َم َّر بً فٌه َع ٌْ ٌ
عٌش ْ
ٌ
ٔٓ4
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تدرٌبات
ٔ .م ٌّز كم االستفهام ٌّة من كم الخبر ٌّة ،واضعا ً عالمة السإال بعد جملة كم االستفهام ٌّة فً ما ٌؤتً:
قال تعالى  :كم من فئة قلٌلة غلبت فئة كثٌرة بإذن هللا وهللا مع الصابر  سورة البقرة :آٌة  ( ٕٗ7خبرٌة)
أ-
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :كم مِنْ أَ ْ
بره"( .خبرٌة )
ب-
ش َع َث أَ ْغ َبر ذي طِ ْم َرٌن ،ال ٌُإ َبه له ،لو أَقسم على هللا َألَ ّ
كم كٌلو متراً تبع ُد العقبة َعن عمّانَ  ( .استفهامٌة)
ج-
َ
َ
ضلِ َك واألٌادي (خبرٌة)
ٌضاء عندي
د -قال البحتريَ :و َك ْم لَ َك مِنْ ٌَ ٍد َب
ضل ٌ َكف ْ
لها ف ْ
َ
ً
(استفهامٌة)
دولة عرب ٌّ ًة تطل على البحر األبٌض المتوسط
ه -كم
 -1أعرب ما تح َته خط فً ما ٌؤتً:
ً
مدرسة فً محافظة إربد؟
كم
أ-
تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره
قال ال ّ
ب
قدر صاح ٍ
شاعر :وك ْم صاح ٍ
ب-
ب قد جلَّ عن ِ
مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره تنوٌن الكسر .

األسباب فارتقٌا معا ً
فؤلقى ل ُه
َ

 -2اضبط آخر ما تح َته خ ّط فً قول العباس بن ٌعٌش:
َ
وكؤ َّنما آباإُ هم َولدوكا
ك ْم إِخوة ل َك لم ٌلدْ َك أبو ُه ُم

(إخو ٍة)

ُ -3عد إلى القصٌدة ،واستخرج منها (كم) ،وب ٌّن نوعها.
وردة فاحت وكم جاد سحاب .خبرٌة
كم على الساحات من أنفاسهم
حرة دقت وكم شع شهاب .خبرٌة
وعلى باب العلى كم من ٌد
ولكم أسمعت لكن ال جواب  .خبرٌة
ولكم نادٌت لكن ال صدى

كتابة األلف المقصورة

تكتب األلف المقصورة قائمة بصورة (ا) إذا كانت منقلبة عن واو
-

فً الفعل الثالثً ،نحو (رجا) ،دعا  .نما  .سما  .غزا <<ٌرجوٌ،دعوٌ،نموٌ،سمو
واالسم الثالثً ،نحو (العصا) ،الصّفا  .العُال  ،الربا

 وإذا وقعت فً االسم والفعل الزائد على ثالثة أحرف وسبقت بٌاءّ
وٌشذ عن هذه القاعدة اسم العلم (ٌحٌى) تمٌٌزا له من الفعل (ٌحٌا).
نحو (الهداٌا) ،زواٌا  ،خباٌا و(ٌحٌا).

وزااااااارة

استخرج .علل
ضع دائرة .

نكتب األلف المقصورة بصورة (ى

) إذا كانت منقلبة عن ٌاء

فً الفعل الثالثً  ،نحو (سعى)  ،رمى  ،حكى  ،شكى  ،روى <<< ٌسعً ٌرمً ٌحكً ٌشكً ٌروي
واالسم الثالثً ،نحو (الفتى)  ،هدى  ،منى
وإذا وقعت فً االسم والفعل ّ
الزائد على ثالثة أحرف ،وغٌر مسبوقة بٌاء ،نحو (مصطفى ،استسقى .سلوى  ،منتدى  ،مفدّى )
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بالرجوع إلى المثنى أو بردّ الجمع إلى مفرده أو
وٌمكن أن ٌعرف أصل الفعل فً األسماء إذا كان ٌاء او واواً أٌضا ً ّ
بالرجوع إلى المصدر
بجمع الكلمة جمع مإنث سالما ً أو ّ
صوان ،فتىَ :ف َتٌان ،أذى :أَ َذٌان.
نحو :عصاَ :ع َ
قُرى :قرٌةُ ،ذرا :ذروةِ ،رشا :رشوةُ ،ربا :ر ْبوة.
صوات.
صاَ :ع َ
هُدى :هُدٌاتَ ،مهاَ :م َهواتَ ،ع َ
غزاْ :
غزواً ،سعى :سعٌا ً
تدرٌبات
بالصورة التً رسمت علٌها فً ما تح َته خ ّط فً ما ٌؤتً:
ب ٌّن سبب كتابة األلف المقصورة
-1
ّ
قال تعالى :الرحمن على العرش استوى ( سورة طه آٌة ٘)
أ-
فعل زائد على ثالثة أحرف واأللف فٌه غٌر مسبوقة بٌاء
الرجل هللا تعالى أنْ ٌه َبه ّ
صالحة.
ب-
الذرٌة ال ّ
دعا ّ
فعل ثالثً ،األلف فٌه منقلبة عن واو.
سفلى".
ت-
قال صلى هللا علٌه وسلم" :الٌد العلٌا خٌ ٌر من الٌد ال ّ
علٌا :اسم زائد على ثالثة أحرف،واأللف فٌه غٌر مسبوقة بٌاء.
سفلى :اسم زائد على ثالثة أحرف،واأللف فٌه غٌر مسبوقة بٌاء.
ث-
ج-

المكرمة أ ّم القرى.
مكة
ّ
رثى ال ّ
شاعر صدٌقه.

األلف فٌها أصلها ٌاء مفردها :قرٌة
فعل ثالثً  ،األلف فٌه منقلبة عن ٌاء

قال ال ّ
ح-
شاعر :وس َّم ٌْ ُته ٌحٌى ل ٌَ ْحٌا فلم ٌكنْ
ٌحٌا:فعل زائد على ثالثة أحرف،واأللف فٌه مسبوقة بٌاء
ٌحٌى:اسم لتمٌٌزه من الفعل
-2
-3
-4

لر ّد قضاءِ هللا فٌه سبٌل ُ

امأل الفراغ بؤلف مقصورة (ا،ى) معلّالً :هداٌـ...اٌُ ،..منـ....ى ،...امتط...ىَ ،...حمـ..ى. ....
اجمع الكلمات اآلتٌة مراعٌا ً كنتابة األلف المقصورة فٌها كتابة صحٌحة عند الجمع:
نٌة:بنى.
ً
قض ٌّة :قضاٌا  ،شكوى :شكاوى ،بِ
ُعد إلى القصٌدة ،واستخرج منها كلمات منتهٌة بؤلف مقصورة ،معلّالً كتابتها بالصورة التً جاءت علٌها.

فدى،صدى،الحمى،المدى :أسماء ثالثٌة ،األلف فٌها منقلبة عن ٌاء
وأٌضا فدى جمع مفرده:فدٌة (فدى:فدٌة) ومثنى صدى:صدٌان
سنا :اسم ثالثً،األلف فٌه منقلبة عن واو (سنا ٌ/سنو)
األقصى:زائد على ثالثة أحرف،واأللف فٌه غٌر مسبوقة بٌاء
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الكتابة:
األسلوب
األسلوب هو طرٌقة ال ّتفكٌر وال ّتصوٌر وال ّتعبٌر التً ٌُعبّر بها عن المعانً ،أو نظم الكالم وتؤلٌفه
ألداء األفكار وعرض الخٌال ،وٌختلف األسلوب باختالف 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 تختلف عن أسالٌب غٌره فً
الموضوع نفسه.
ومن أهم صفات األسلوب:
.1

قرائه ورفع مستواهم الثقافً.
الوضوح :أن ٌكون أسلوب الكاتب مفهوما ً ٌرمً إلى إفادة ّ

القوة :بإٌقاظ العقول ،وبعث ال ّ
شعور والحماسة ،وإثارة العواطف واالنفعاالت فً نفس المتلقً .فالكاتب الذي ٌدرك الحقائق
.2
ّ
ّ
قوة ال تكون بالتقلٌد والتصنع ،بل هً من صحة الفهم وبعد أغواره.
بوضوح ،وٌعتقدها بصدق ،تجد فً عبارته صدى ذلك ،وهً ّ
الجمال :المالءمة الطبٌعٌة بٌن األلفاظ والمعانً حتى تكون األولى حكاٌة للثانٌة فتمثل حركاتها ،وأصواتها .والجمال صفة تصدر
.3
المصور ٌدرك ما فً المعانً من عمق وما ٌ ّتصل بها من أسرار جمٌلة إدراكا ً حاداً رائعا ًّ ،
والذوق ٌختار
عن خٌال األدٌب وذوقه ،فالخٌال
ّ
أصفى العبارات وألٌقها بهذا الخٌال الجمٌل.

اكتب فً واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن ،مراعٌا ما تعلّمته سابقا:
ٌ
 -1التراث ال ّ
إرث وطنًّ إنسانًّ ووثٌقة اجتماعٌّة.
شعبً فً فلسطٌن
 -2تخٌّل نفسك تقف أمام المسجد األقصى المبارك ،صف شعورك ،مستنطقا المسجد وهو ٌشكو إلٌك
ما أصابه من االحتالل.
التقوٌم الذاتًّ
بعد كتابتً الموضوع أتؤ ّكد من أ ّننً:
 -1وصفت مشاعري بصورة جمٌلة.
 -2وضّحت ال ّدالالت التً أرمً إلٌها فً الموضوع.
 -3استخدمت ألفاظا قوّ ٌة مإدٌّة للمعنى.
ّ -4
وطفت عنصر الخٌال والصّور الفنٌّة.
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