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الوحدة األولى
التنشئة الصالحة

بسم هللا الرحمن الرحيم
ض َو َّ
َّللا ُ َسمِي ٌع
ِين (ُ )33ذرِّ ي ًَّة َبعْ ُ
ض َها مِنْ َبعْ ٍ
ان َعلَى ْال َعالَم َ
َّللا اصْ َط َفى آ َد َم َو ُنوحً ا َوآ َل إِب َْراهِي َم َوآ َل عِ م َْر َ
إِنَّ َّ َ
ان َربِّ إِ ِّني َن َذرْ ُ
ك أَ ْن َ
ت ال َّسمِي ُع ْال َعلِي ُم
َعلِي ٌم ( )33إِ ْذ َقالَ ِ
ك َما فِي َب ْطنِي م َُحرَّ رً ا َف َت َق َّب ْل ِم ِّني إِ َّن َ
ت لَ َ
ت ام َْرأَةُ عِ م َْر َ
ْس َّ
ضعْ ُت َها أ ُ ْن َثى َو َّ
ض َع ْ
ض َع ْت َها َقالَ ْ
الذ َك ُر َك ْاْل ُ ْن َثى َوإِ ِّني َس َّم ْي ُت َها
ت َو َلي َ
َّللا ُ أَعْ لَ ُم ِب َما َو َ
ت َربِّ إِ ِّني َو َ
(َ )33فلَمَّا َو َ
َمرْ َي َم َوإِ ِّني أُعِ ُ
ُول َح َس ٍن َوأَ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َس ًنا
يذ َها ِب َ
ان الرَّ ِج ِيم (َ )33ف َت َق َّبلَ َها َر ُّب َها ِب َقب ٍ
ك َو ُذرِّ َّي َت َها ِم َن ال َّش ْي َط ِ
اب َو َج َد عِ ْن َد َها ِر ْز ًقا َقا َل َيا َمرْ َي ُم أَ َّنى لَكِ َه َذا َقالَ ْ
ت ه َُو مِنْ عِ ْن ِد
َو َك َّفلَ َها َز َك ِريَّا ُكلَّ َما َد َخ َل َعلَ ْي َها َز َك ِريَّا ْالمِحْ َر َ
َّللا َيرْ ُز ُق َمنْ َي َشا ُء ِب َغي ِْر ِح َسا ٍ
ب ()33
َّ ِ
َّللا إِنَّ َّ َ
حرراً
ُ
 -1ما معنى كل ّ من  :اصطفى ،
نذرت ُ ،م ّ
ُ
وهبت  ،خالصا من شواغل الدنيا مفرّغا للعبادة )
( اختار وفضَّل ،
 -2ب َم وصف هللا ذر ّية األنبياء ؟ وما داللة هذا الوصف ؟
بعضها من بعض ؛ من آدم ونوح وآل عمران وآل ابراهيم )
 -3ما داللة استخدام الفعل المضارع في " أعي ُذهــا " ؟
االستمراريّة
سميع العليم " في اآليــة "  " 34؟؟
 -4ما داللة قوله تعالى " وهو ال ّ
السميع ْلقوال الناس العليم بمن يصطفي
َ
س ًنا "
ضح الصورة الجمال ّية في قوله تعالى َ " :وأ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َ
 -5و ّ
شبّه رعاية مريم وتربيتها على اْلخالق القويمة بتنمية النبتة في التربة الصالحة
 -6ما داللة تنكير كلمة ( رزقا ً ) ؟؟
أنّ نوع الطعام غير معروف ومن الممكن أن يكون من طعام أهل الج ّنة
 -7علل  :نذرت امرأة عمران ما في بطنها لخدة البيت المق ّدس .
جريا ً على عادة أهل زمانها وفرحا ً بحملها وهي الكبيرة في السنّ
ض َعت " ؟؟
 -8ما داللة الجملة المعترضة في قوله تعالى  " :وهللا أعل ُم بما و َ
داللة على عِ َظم شأن المولودة مريم وما أُعِ ّدت له من والدة عيسى عليه السّالم
 -9أشكل حرف ( القاف ) في ( بقبول ) ؟
الفتحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ك َسمِي ُع ال ُّد َعا ِء (َ )33ف َنا َد ْت ُه ْال َم َال ِئ َك ُة َوه َُو
ك ُذرِّ ي ًَّة َط ِّي َب ًة إِ َّن َ
ك َد َعا َز َك ِريَّا َر َّب ُه َقا َل َربِّ َهبْ لِي مِنْ لَ ُد ْن َ
ُه َنالِ َ
ِين
صلِّي فِي ْالمِحْ َرا ِ
ص ِّد ًقا ِب َكلِ َم ٍة م َِن َّ ِ
َّللا َو َسي ًِّدا َو َحصُورً ا َو َن ِب ًّيا م َِن الصَّالِح َ
ك ِب َيحْ َيى ُم َ
َّللا ُي َب ِّش ُر َ
َقا ِئ ٌم ُي َ
ب أَنَّ َّ َ
ك َّ
َّللا ُ َي ْف َع ُل َما َي َشا ُء (َ )34قا َل
(َ )39قا َل َربِّ أَ َّنى َي ُكونُ لِي ُغ َال ٌم َو َق ْد َب َل َغن َِي ْال ِك َب ُر َوام َْرأَتِي َعا ِق ٌر َقا َل َك َذلِ َ
َ
ار
َّام إِ َّال َرم ًْزا َو ْاذ ُكرْ َر َّب َ
ك أَ َّال ُت َكلِّ َم ال َّن َ
َربِّ اجْ َع ْل لِي آ َي ًة َقا َل آ َي ُت َ
اْل ْب َك ِ
ك َك ِثيرً ا َو َسبِّحْ ِب ْال َعشِ يِّ َو ْ ِ
اس َث َال َث َة أي ٍ
()31
 -1ما المقصود بقوله تعالى " هنالك " ؟؟
أي عندما رأى زكريّا اآليات الدالة على قدرة َّللا تعالى  ،من والدة مريم  ،والرزق الذي يبعثه َّللا
لهــا
َب لِي مِنْ لَ ُد ْن َك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة " ؟؟
 -2لماذا جاء الطلب بلفظ الهبة في قوله تعالى َ " :ر ِّب ه ْ
ْلنّ الهبة إحسانٌ محضٌ  ،ال دخل فيه للوالد كبير السنّ والوالدة العاقر
 -3من المقصود بقوله تعالى  :بكلم ٍة من هللا ؟؟
عيسى عليه السَّالم
سالم كما وردت في اآليــات الكريمة
 -4أذكر صفات يحيى عليه ال ّ
مص ِّدقا ً بعيسى  ،سيّدا في قومه  ،حصورا ( يمنع نفسه عن ال ّنساء عفّة )  ،نبيّا صالحا ً
 -5كيف استقبل زكر ّيا ال ُبشرى بيحيى ؟؟
بال ّدهشة واالستبعاد
السالم ؟؟
 -6ما األمارة التي جعلها هللا تعالى دليالً على حمل زوجة زكر ّيا عليه ّ
أن ال يُكلّم الناس ثالثة أيّام إال باْلشارة وهو الصحيح السّليم اللسان  ،والذكر  ،والتسبيح بال َعشِ يّ
واْلبكار .
ار ؟؟
 -7ما الجذر اللغوي لكل ّ من  :بِا ْل َعشِ ِّي ْ ،،اْلِ ْب َك ِ
ال َعشِ يّ  :وقت المساء جذرها ( عشو )  ،،،اْلبكار  :من الفجر إلى طلوع ال ّ
شمس جذرها (بكر )
 -8ما معنى ( عاقر ) ؟؟ وما جمعها للمذ ّكر وللمؤ ّنث ؟؟
المرأة العاقر  :التي ال تلد  ،وجمعها عواقر وعاقرات ّ ،،،
والذ َكر العاقر  :الذي ال يولَ ُد له وجمعه ُع َّقر
وعواقر
ِين (َ )32يا َمرْ َي ُم ا ْق ُنتِي
َوإِ ْذ َقالَ ِ
َّللا اصْ َط َفاكِ َو َطه ََّركِ َواصْ َط َفاكِ َعلَى ِن َسا ِء ْال َعالَم َ
ت ْال َم َال ِئ َك ُة َيا َمرْ َي ُم إِنَّ َّ َ
ك َو َما ُك ْن َ
ون
ك مِنْ أَ ْن َبا ِء ْال َغ ْي ِ
ت لَ َدي ِْه ْم إِ ْذ ي ُْلقُ َ
ب ُنوحِي ِه إِلَ ْي َ
ِين (َ )33ذلِ َ
ل َِربِّكِ َواسْ ُجدِي َوارْ َكعِي َم َع الرَّ ا ِكع َ
أَ ْق َال َم ُه ْم أَ ُّي ُه ْم َي ْكفُ ُل َمرْ َي َم َو َما ُك ْن َ
ُون ()33
ت لَ َدي ِْه ْم إِ ْذ َي ْخ َتصِ م َ
 -1ما فضل هللا تعالى على مريم ؟؟ وما الذي يتطلبه منها ؟؟
أنّ َّللا اختارها وفضّلها على نساء العالمين  ،،اختارها َّللا لتكون أمّا لنبيّ من غير أب
كفّلها زكريّا  ،،،أنبتها نباتا ً ح َسنا ً  ،،قبلها في خدمة البيت المق ّدس
( يتطلب منها القنوت – مداومة العبادة – والركوع وال ّسجود )
 -2ما المقصود بـ ( ذلك من أنباء الغيب ) ؟؟
والدة مريم  ،وكفالة زكريا لها  ،وقصّة ميالد يحيى عليه السّالم  ،وقصّة ميالد المسيح عليه السَّالم
 -3من المخاطب بقوله تعالى (نوحيه إليك ) ؟؟ ولماذا خا َط َبته اآليات ؟؟
النبيّ محمّد صلّى َّللا عليه وسلّم  ،،تأكيداً لصدق نبوّ ته
 -4ما داللة تكرار ( اصطفاكِ ) ؟؟
االصطفاء اْلوّ ل  :أنّ َّللا اختار مريم وفضّلها على نساء العالمين
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ْلمر عظيم وهو والدة عيسى عليه السّالم من غير أ ٍ
ب
االصطفاء الثاني  :أنّ َّللا اختار مريم
ٍ
لرا ِكعِينَ "؟؟
ار َكعِي َم َع ا َّ
اس ُجدِي َو ْ
سجود على الركوع في قوله تعالى َ " :و ْ
 -5علل تقديم ال ّ
ْلنّ العبد أقرب ما يكون من ربّه وهو ساجد  ،والسّجود قمّة الخضوع هلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّللا ُي َب ِّشرُكِ ِب َكلِ َم ٍة ِم ْن ُه اسْ ُم ُه ْالمَسِ ي ُح عِ ي َسى ابْنُ َمرْ َي َم َو ِجيهًا فِي ال ُّد ْن َيا َو ْاآلخ َِر ِة
إِ ْذ َقالَ ِ
ت ْال َم َال ِئ َك ُة َيا َمرْ َي ُم إِنَّ َّ َ
ِين (َ )33قالَ ْ
ت َربِّ أَ َّنى َي ُكونُ لِي َو َل ٌد َولَ ْم
اس فِي ْال َم ْه ِد َو َكه ًْال َوم َِن الصَّالِح َ
ين (َ )33و ُي َكلِّ ُم ال َّن َ
َوم َِن ْال ُم َقرَّ ِب َ
َي ْم َسسْ نِي َب َش ٌر َقا َل َك َذلِكِ َّ
ضى أَمْرً ا َفإِ َّن َما َيقُو ُل لَ ُه ُكنْ َف َي ُكونُ ()33
َّللا ُ َي ْخل ُ ُق َما َي َشا ُء إِ َذا َق َ
جي ًها  ،،كهال  ،،يمسسني ؟؟
 -1ما معنى كل ّ من َ :و ِ
وجيها  :ذو مكانة عالية مرموقة  ،،كهال  :من جاوز الثالثين إلى الخمسين  ،،،يمسسني  :يتزوجني
 -2أعرب ما تحته خط مع التعليل ؟
مري ُم  :منادى مبني على الض ّم في محل نصب ( ْلنه اسم علم )
س ِّمي عيسى بكلمة هللا ؟؟
 -3علل ُ :
ْل ّنه ُخلق بأمر َّللا ( ُكنْ ) فكان
 -4ما سبب تسمية عيسى بالمسيح ؟؟
إمّا ْلنه مسيح القدمين  ،أو ْل ّنه كان يمسح على اْلكمه واْلبرص فيشفى  ،أو لكثرة سياحته في
اْلرض للدعوة
 -5ما صفات عيسى عليه السالم كما ب ّينت اآليات ؟؟
ِين
اس فِي ْال َم ْه ِد َو َكه ًْال َوم َِن الصَّالِح َ
ين َ ،و ُي َكلِّ ُم ال َّن َ
َو ِجيهًا فِي ال ُّد ْن َيا َو ْاآلخ َِر ِة َوم َِن ْال ُم َقرَّ ِب َ
اس فِي ا ْل َم ْه ِد " ؟
 -6وضح الكناية في قوله تعالى َ " :و ُي َكلِّ ُم ال َّن َ
طفل رضيع
سالم ؟؟
سالم ال ُبشرى بعيسى عليه ال َّ
 -7كيف استقبلت مريم عليها ال ّ
بالتعجّب واالستبعاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اْل ْن ِجي َل (َ )33و َرس ً
ُوال إِلَى َبنِي إِسْ َرائِي َل أَ ِّني َق ْد ِج ْئ ُت ُك ْم ِبآ َي ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم
َو ُي َعلِّ ُم ُه ْال ِك َت َ
اب َو ْالح ِْك َم َة َوال َّت ْو َرا َة َو ْ ِ
أَ ِّني أَ ْخل ُ ُق لَ ُك ْم م َِن ِّ
ين َك َه ْي َئ ِة َّ
ص َوأُحْ ِيي
َّللا َوأ ُب ِْر ُ
الطي ِْر َفأ َ ْنفُ ُخ فِي ِه َف َي ُكونُ َطيْرً ا ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ئ ْاْلَ ْك َم َه َو ْاْلَب َْر َ
الط ِ
ِين ()39
ْال َم ْو َتى ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ك َآل َي ًة لَ ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم م ُْؤ ِمن َ
ُون فِي ُبيُو ِت ُك ْم إِنَّ فِي َذلِ َ
ون َو َما َت َّد ِخر َ
َّللا َوأ ُ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َما َتأْ ُكل ُ َ
َّللا
ص ِّد ًقا لِ َما َبي َْن َيدَيَّ م َِن ال َّت ْو َرا ِة َو ِْل ُ ِح َّل لَ ُك ْم َبعْ َ
َو ُم َ
ض الَّذِي حُرِّ َم َعلَ ْي ُك ْم َو ِج ْئ ُت ُك ْم ِبآ َي ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم َفا َّتقُوا َّ َ
َّللا َربِّي َو َر ُّب ُك ْم َفاعْ ُب ُدوهُ َه َذا صِ َر ٌ
اط مُسْ َتقِي ٌم ()31
ُون ( )34إِنَّ َّ َ
َوأَطِ يع ِ
 -1ما المقصود بكل من  :الكتاب  ،الحكمة ؟؟
الكتاب  :الكتابة  ،،الحكمة  :سنن وشرائع اْلنبياء
سالم الواردة في اآليات الكريمة ؟؟
 -2أذكر المعجزات التي جاء بها عيسى عليه ال َّ
كان يُشكل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا ح ّيا ً بإذن َّللا
كلَّم الناس في المهد وهو طف ٌل رضيع
يبرئ اْلكمه واْلبرص ويحيي الموتى بإذن َّللا
ينبّئ الناس بما يأكلون وما ي ّدخرون في بيوتهم
 -3ما داللة الفعل ( أخلُ ُق ) الواردة في اآليات الكريمة ؟؟
أش ّكل وأصوّ ر على هيئة الطير
 -4ما معنى كل من  :األكمه  ،األبرص ؟؟
اْلكمه  :الذي يولد أعمى  ،،اْلبرص  :المصاب بمرض ( بياض ) في الجلد
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سالم .
 -5علل تكرار عبارة ( بإذن هللا ) على لسان عيسى عليه ال َّ
َد ْفعا ً للتوهّم بألوهيَّة عيسى عليه السَّالم
يدي ) ؟؟
 -3ما معنى ( لما بين ّ
لما سبقني ( موسى عليه السَّالم )
ج ْئ ُت ُك ْم ِبآ َي ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم ) ؟؟
 -7ما معنى ( آية ) في (أَ ِّني َقدْ ِ
بمعجزات تد ّل على صدق نبوّ ته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعمة كبرى أن ُيم َنح اْلنسان القدرة على السرور ،يستمتع به إن وُ ِجدَت أسبابه  ،ويخلقها إن لم تكن .
يعجبني القمر في تقلُّ ِد ِه ً
جواً
هالة تشع ف َّنا ً وسروراً  ،وبهاءاً ونوراً  ،ويعجبني الرجل أو المرأة َيخل ُ ُق حوله َّ
مشبعا ً بالغبطة والسرور ،ثم َي َت َشرَّ بُه فيشرق في مُحيّاه  ،ويلمع في عينيه  ،ويتألق في جبينه  ،ويتدفق من
وجهه.
 -1كيف ُيم َنح االنسان القدرة على السرور ؟؟
يستمتع به إن وُ ِجدَت أسبابه  ،ويخلقها إن لم تكن
 -2وضح الصورة الفن ّية في :
أ( -ثم َي َت َ
ش َّر ُبه فيشرق في ُمح ّياه )
شبّه السرور باْلشعة تشرق من وجه اْلنسان المسرور
ب -يتدفق من وجهه
شبّه السرور بالماء المتدفّق
 -3ما معنى كل ّ من  :الغبطة ُ ،مح ّياه  ،يتألّق  ،تقلّده ؟؟
الغبطة  :الفرح  ،،محيّاه  :وجهه  ،،يتألق  :يلمع  ،،تقلّده ْ :
أخذِه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يخطئ من يظن أن أسباب السرور كلها في الظروف الخارجية  ،فيشترط لِ ُي َسرَّ ماالً وبنين وصحة (*)
فالسرور يعتمد على النفس أكثر مما يعتمد على الظروف  ،وفي الناس من يشقى في النعيم ،ومنهم من
ً
ض َح ً
عميقة بكل ماله وهو كثير ،وفيهم من
كة
ينعم في الشقاء؛ وفي الناس من ال يستطيع أن يشتري َ
يستطيع أن يشتري ضحكات عالية عميقة واسعة بأتفه اْلثمان ،وبال ثمن.
مع اْلسف أُالحظ أن كمية السرور في مصر والشرق قليلة ،كما الحظت من قبل أن كمية الحب في مصر
فجونا جميل ،وخيراتنا كثيرة.
والشرق قليلة .وليست تنقصنا الوسائلُّ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1متى يكون اْلنسان ُمخطِ ئا ً ؟؟ مع التعليل
إذا ظنّ أنّ أسباب السرور كلها في الظروف الخارجية ؛ التعليل ْ :لنّ السرور يعتمد على النفس أكثر
مما يعتمد على الظروف
 -2ما اللون البديعي في  " :وفي الناس من يشقى في النعيم ،ومنهم من ينعم في الشقاء " وما الفائدة
من استخدامه ؟؟
المقابلة  ،،، ،الفائدة منه  :توضيح المعنى وتقريبه إلى نفس المتلقّي
ض َح ً
كة "
صورة الفن ّية في  " :وفي الناس من ال يستطيع أن يشتري َ
 -3وضح ال ّ
شبّه الضحكة بسلعة ُتش َترى
النص ؟
 -4ما هي وسائل الحب والسرور الواردة في
ّ
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الجوّ الجميل والخيرات الكثيرة
 -3هات من الفقرة صفة مش ّبهة  ( .جميل )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحياة َفنٌّ  ،والسرور كسائر شئون الحياة فن؛ فمن عرف كيف ينتفع بالفن استغله واستفاد منه وحظِ ي به ،
ومن لم يعرفه لم يعرف أن يستثمره .
أول درس يجب أن ُي َت َعلَّم في فن السرور قوة االحتمال ؛ فما أن يصاب المرء بالتافه من اْلمر حتى تراه
َح ِر َج الصدر ،لهيف القلب  ،كاسف الوجه ،ناكس البصر ،تتناجى الهموم في صدره  ،وتقض مضجعه،
وتؤرق جفنه .
ً
ً
وهي  ،وأكثر منها  ،إذا حدثت لمن هو أقوى احتماال  ،لم يلق لها باال ،ولم ُت َحرِّ ك منه َنفساً ،ونام ملء
جفونه رضِ يَّ البال فارغ الصدر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1علل اعتبار الكاتب السرور ف ّنا
ْلنّ السرور من شؤون الحياة والحياة فن .
 -2متى يحظى اْلنسان بالسرور ؟؟
إذا عرف كيف ينتفع به واستغلّه
بقوة االحتمال ؟؟
 -3ما المقصود ّ
أن ال يُلقي اْلنسانُ باالً ْلتفه اْلمور وال لما هو أكبر منها
 -4ما داللة كل من َ :ح ِر َج الصدر  ،كاسف الوجه ،ناكس البصر ؟
حرج الصّدر  :ضائق الصّدر  ،،،كاسف الوجه  :عابسا ً  ،،،ناكس البصر  :حزينــا ً ( كناية عن الحزن
والعبوس )
 -5وضح الكناية في  :ونام ملء جفونه رضِ َّي البال فارغ الصدر؟
االطمئنان وراحة البال
 -6أشكل حرفي الفاء والسين في ( َنفسا ً )
الفاء  :الفتحة  ،،،السين  :الفتحة
 -7وضح الصورة الفنية في  :تتناجى الهموم في صدره
شبّه الهموم بالناس يسرّ ون لبعضهم
المرة من الفعل ( َحظِ َي ) ؟؟
 -8هات المصدر الصريح ومصدر ّ
الصريح  :ح ْ
ُظ َوة  ،،،الم ّرة َ :ح ْظ َوة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومع هذا كله ففي استطاعة اْلنسان أن يتغلب على كل هذه المصاعب  ،ويخلق السرور حوله ،وجزء
كبير من اْلخفاق في خلق السرور يرجع إلى الفرد نفسه  ،بدليل أنا نرى في الظروف الواحدة واْلسرة
الواحدة واْلمة الواحدة من يستطيع أن يخلق من كل شيء سروراً ،وبجانبه أخوه الذي يخلق من كل شيء
حزناً؛ فالعامل الشخصي  -الشك  -له دخل كبير في خلق نوع من الجو الذي ُي َت َن َّفس منه ؛ ففي الدنيا
عامالن اثنان :عامل خارجي وهو كل العالم ،وعامل داخلي وهو نفسك ؛ فنفسك نصف العوامل؛ فاجتهد
أن تكسب النصف على اْلقل؛ و إذاً فرجحان كفتها قريب االحتمال  ،بل إن النصف اآلخر -وهو العالم -
ال قيمة له بالنسبة إليك إال بمروره بمشاعرك ؛ فهي التي تلونه  ،و تجمِّله أو تقبحه؛ فإذا جلوت عينيك ،
وأرهفت سمعك  ،وأعددت مشاعرك للسرور  -فالعالم الخارجي ينفعل مع نفسك فيكون سروراً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ما معنى كل من الكلمات اآلتية حسب ورودها في النص ؟ (قريب االحتمال  ،اْلخفاق  ،أرهفت )
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قريب االحتمال  :قريب الوقوع والمنال  ،،،اْلخفاق  :الفشل  ،،،أرهف  :أصغى بانتباه
سر ذلك ؟؟
 .2يقول الكاتب  :جزء كبير من اْلخفاق في خلق السرور يرجع إلى الفرد نفسه ؛ بم ف ّ
فسّره بأننا نرى في الظروف الواحدة واْلسرة الواحدة واْلمة الواحدة من يستطيع أن يخلق من كل
شيء سروراً ،وبجانبه أخوه الذي يخلق من كل شيء حزنا ً
 .3يقول الكاتب  :و إذاً فرجحان كفتها قريب االحتمال
أ -عالم يعود الضمير ( الهاء ) في ( ك ّفتها ) ؟؟
النفس
ب -علل مقولة الكاتب  " :فرجحان كفتها قريب االحتمال "
ْلنّ اْلنسان يستطيع أن يملك أمر نفسه أكثر من امتالكه زمام الظروف الخارجيّة
ضح ذلك .
 .4العالم  -ال قيمة له بالنسبة إليك إال بمروره بمشاعرك  ،و ّ
ْلنّ المشاعرهي التي تلونه  ،و تجمِّله أو تقبحه
يكون السرور له ؟؟
 .5كيف يستطيع اْلنسان أن يجعل العالم ّ
إذا أرهف ال ّسمع  ،وجال عينيه  ،وأع ّد مشاعره للسرور
 .6وضح الصورة الفن ّية في عبارة ( فهي التي تلونه ،و تج ِّمله أو تقبحه )
شبّه المشاعر باْللوان والعالم الخارجي بشيء ي َُّلون
ص َغى إِلَ ْي ِه ِبا ْنتِ َبا ٍه )
 .7هات كلمة بمعنى (أَ ْ
ارهفت السّمع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنا لنرى الناس يختلفون في القدرة على خلق السرور اختالف مصابيح الكهرباء في القدرة على الضياء؛
فمنهم المظلم كالمصباح المحترق  ،ومنهم المضيء بقدر كمصباح النوم  ،ومنهم ذو القدرة الهائلة
كمصباح الحفالت ؛ فغيِّرْ مصباحك إن ضعف ،واستعض عنه بمصباح قوي ينير لنفسك وللناس .
َ
ضيق اْلفق ،وكثرة تفكير اْلنسان في نفسه ،حتى كأنها مركز العالم ،وكأن
ولعل من أهم أسباب الحزن
الشمس والقمر والنجوم والبحار واْلنهار واْلمة والحكومة والميزانية والسعادة والرخاء كلها خلقت
لشخصه؛ فهو يقيس كل المسائل بمقياس نفسه ،ويديم التفكير في نفسه وعالقة العالم بها ،و هذا  -من غير
ريب  -يوجد البؤس والحزن؛ فمحال أن يجري العالم وفق نفسه ؛ ْلن نفسه ليست المركز ،وإنما هي
نقطة صغيرة على المحيط العظيم ،فإن هو وسَّع أفقه ،ونظر إلى العالم الفسيح ،ونسي نفسه أحياناً ،ونسي
نفسه كثيراً  -شعر بأن اْلعباء التي ترزح تحتها نفسه ،والقيود الثقيلة التي تثقل بها نفسه قد خفت شيئا ً
فشيئاً ،وتحللت شيئا ً فشيئا ً.
وهذا هو السبب في أن أكثر الناس فراغا ً أشدهم ضيقا ً بنفسه ؛ ْلنه يجد من زمنه ما يطيل التفكير فيها إلى
درجة أن يجن بنفسه؛ فإن هو استغرق في عمله ،وفكر في أمته وف َّكر في عالمه ،كان له من ذلك لذة
مزدوجة  :لذة الفكر والعمل ،ولذة نسيان النفس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1وضح الصورة الفن ّية في :
أ " -إنا لنرى الناس يختلفون في القدرة على خلق السرور اختالف مصابيح الكهرباء في القدرة
على الضياء "
شبّه قدرة الناس على السرور بقدرة المصابيح على اْلضاءة
ب -ألن نفسه ليست المركز ،وإنما هي نقطة صغيرة على المحيط العظيم
شبّه العالم بالمحيط الكبير والفرد بنقطة صغيرة فيه
 .2ما المقصود بعبارة  " :فغ ِّي ْر مصباحك إن ضعف "
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غيّر من حالتك النفسيّة وابحث عن أسباب السّعادة
 .3من أهم أسباب الحزن ضيق األفق  ،وكثرة تفكير اْلنسان في نفسه ،حتى كأنها مركز العالم  ،ما
هي سمات اْلنسان ض ِّيق األفق ؟؟
يقيس كل المسائل بمقياس نفسه ،ويديم التفكير في نفسه وعالقة العالم بها
 .4يقول الكاتب  " :فمحال أن يجري العالم وفق نفس االنسان " علل
ْلن نفسه ليست المركز ،وإنما هي نقطة صغيرة على المحيط العظيم
 .5كيف يستطيع اْلنسان التغلّب على ضيق األفق ؟؟
بأن يوسَّع أفقه ،وينظر إلى العالم الفسيح ،وينسى نفسه أحياناً ،وينسى نفسه كثيراً
 .6يقول الكاتب  :أكثر الناس فراغا ً أشدهم ضيقا ً بنفسه ؛ علل
ْلنه يجد من زمنه ما يطيل التفكير فيها إلى درجة أن يجن بنفسه
 .7كيف يستطيع اْلنسان التغلّب على الحزن الناشئ عن الفراغ ؟
باالستغراق في العمل والتفكير في أمته وفي عالمه
 .8االستغراق في العمل يحقق ل ّذتان  ،ما هما ؟؟
لذة الفكر والعمل ،ولذة نسيان النفس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولعل من دروس فن السرور أن يقبض على زمام تفكيره ؛ فيصرِّ فه كما يشاء؛ فإن هو تعرض لموضوع
ض  -كأن يناقش أسرته في أمر من اْلمور المحزنة ،أو يجادل شريكه ،أو صديقه فيما يؤدي إلى
ُم ْق ِب ٍ
حول ناحية تفكيره ،وأثار مسألة أخرى سارَّ ًة ينسى بها مسألته اْلولى المحزنة؛ فإن تضاي ْقت
الغضب َّ -
من أمر فتكلم في غيره ،وانقل تفكيرك كما تنقل بيادق الشطرنج.
ثاني الدروس أو ثالثه  -ال أدري  -أالَّ تق ّدر الحياة فوق قيمتها؛ فالحياة ه ّينة ،وكل ما فيها زائل؛ فاعمل
الخير ما استطعت ،وافرح ما استطعت وال تجمع على نفسك اْللم بتوقع الشر ثم اْللم بوقوعه؛ فيكفي في
هذه الحياة ألم واحد للشر الواحد.
ولتفعل ما يفعله الفنانون ،فالرجل ال يزال يتشاعر حتى يكون شاعراً ،ويتخاطب حتى يصير خطيباً،
ويتكاتب حتى يصير كاتبا ً ؛ فتص َّنع الفرح والسرور واالبتسام للحياة ؛ حتى يكون التطبع طبعا ً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1من دروس فن السرور أن يقبض على زمام تفكيره  ،وضح ذلك
حول ناحية تفكيره ،وأثار مسألة أخرى سارَّ ًة
ض َّ
أي يصرِّ فه كما يشاء؛ فإن هو تعرض لموضوع ُم ْق ِب ٍ
ينسى بها مسألته اْلولى المحزنة
 .2ما معنى " البيدق " ؟
ال ّدليل في السّفر والجندي الراجل ،ومنه بيدق ال ِّش ْط َر ْنج)جندي ال ِّش ْط َر ْنج (وهو المقصود هنا.
 .3للشر ألمان  ،ما هما ؟؟
اْللم بتوقع الشر ثم اْللم بوقوعه
 .4كيف يجعل االنسان السرور والفرح طبعا ً فيه ؟؟
يتص ّنع الفرح السّرور واالبتسام في مواقف حياته ويتعوّ دها حتى يصبّح التكلّف طب ًعا ،فيفعل ما يفعله
الفنانون ،فالرجل ال يزال يتشاعر حتى يكون شاعراً ،ويتخاطب حتى يصير خطيبًا ،ويتكاتب حتى يصير
كاتبًا.
 .5وضح الصورة الفن ّية في (من دروس فن السرور أن يقبض على زمام تفكيره ) ؟
شبّه التفكير ومِالكه بشيء مادي ي َُوجَّ ه
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الوحدة الثانية
حر قلباه
وا َّ

س َق ُم ( الندبة )
جسمي وحالي عن َدهُ َ
و َمن ِب ِ
ُ
سي ِ
ف الدَو َل ِة األ َم ُم ( التعجب )
وتدَّعي ُح َّب َ
َفلَ َ
در ال ُح ِّب َنق َتسِ ُم
يت أَ ّنا ِب َق ِ
َ
والح َك ُم ( االستعطاف )
الخص ُم
وأنت
في َك الخِصا ُم
َ
ْ
شح َم في َمن َ
س َب ال َ
شح ُم ُه َو َر ُم
أَن َتح َ
إِذا اِس َت َوت عِن َدهُ األَنوا ُر َوال ُظلَ ُم ( النفي )

شب ُم
.1
َّ
واحر قلباه م َّمن قل ُبه ِ
سدي
 .2مالي أ َك ِّت ُم ُح َّبــا ً قد برى ج َ
ب لِ ُغ َّر ِت ِه
 .3إِن كانَ َيج َم ُعنا ُح ٌّ
اس إال في معاملتِي
 .4يا أع َدل َ ال ّن ِ
 .5أُعي ُذها َن َظرا ٍ
ت مِن َك صا ِد َق ٍة
َ .6وما اِنتِفا ُع أَخي الدُنيا ِبناظِ ِر ِه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األول ؟؟
 .1م ّم يشكو الشاعر في البيت ّ
سقم أل ّم به لجفاء سيف الدولة له وبرود قلب سيف ال ّدولة وعدم اكتراثه لحاله
من حرارة قلبه ومن ٍ
حر قلباه ) ؟ وعالم يعود الضمير ( الهاء ) في ( قلباه ) ؟؟
 .2س ّم األسلوب اللغوي في ( وا َّ
أسلوب نداء ال ّندبة  ،،،،،،،،،يعود الضمير ( الهاء ) في ( قلباه ) على المتنبي
 .3سقم الجسم هو المرض  ،فما سقم الحال؟؟
سقم الحال  :أن سيف الدولة يرى أن المتنبي فاسد الحال ال يصلح لصداقته
 .4وضح الكناية في ( قلبه َ
شبِ ُم ) ؟؟
عدم االكتراث لحال المتنبي
 .5عاتب الشاعر سيف الدّ ولة بطريقة لبقة  ،أين يبرز ذلك ؟؟
عاتبه بإظهار مدى حبّه له ،هذا الحبّ الذي أبرى جسده وأنحله وهو كاتم له ،ليتج ّنب التملّق في حبّه كما
ي ّدعيه غيره ،بقلوب غير خالصة ،ونيّات غير صادقة.
ال يستطيع االفتراق عن سيف ال ّدولة  ،وال أحد يمكن أن يخلف سيف الدولة عند المتنبي ،أو أن يكون
للشاعر منه بدل
أ ّكد ال ّ
شاعر أنّ عتابه ما هو ّإال محبة ْ ،لنّ العتاب يجري بين المحبّين .
وضج تلك المقارنة .
قارنَ الشاعر بين ح ّبه
وحب اآلخرين لسيف الدولة ّ ،
ّ
َ .6
حبّ المتنبي لسيف الدولة كبير وصادق  ،ويبالغ في كتمانه وال يظهره كي ال يبدو متملّقا ً
حبّ اآلخرين لسيف الدولة كاذب و ُم َّدعى
حب كل
ووصال سيف الدّولة بقدْ ر ّ
 .7علل يتمنى الشاعر في البيت الثالث أن يقتسم مع اآلخرين عطاء ِ
فريق لسيف الدّولة
ْل ّنه واثق من فوزه بالنصيب اْلكبر ْلنّ حبّه صادق وحبّ اآلخرين كاذب ُم َّدعــى
سيف الدّ ولة بالعدل إال في معاملته  ،علل ذلك
 .8وصف الشاعر
َ
والح َك ُم
ْل ّنــه الخصم
َ
س َب ال َّ
شحم فيمن شحمه ور ُم ) ؟
 .9ما داللة ( أن تح َ
عدم رؤية اْلمور على حقيقتها
 .14ما الصفة التي أرادها الشاعر في سيف الدولة عندما قال  " :نظرا ٍ
ت منك صادقة " ؟؟
رؤية اْلمور على حقيقتها
 .11متى ال ينتفع اْلنسان ال ُمبصِ ر من بصره ؟؟
ّ
إذا لم ينتفع ببصيرته ويفرّق بين النور والظالم  ،بين الغث والسّمين
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 .12ما المعنى البالغي لالستفهام في البيت السادس ؟؟
النفي
 .13وظف الشاعر بعضا من عناصر الطبيعة ( األنوار وال ُّظلَم ) ما الفائدة منها ؟؟
خدمة للتجربة الشعريّة عند الشاعر ومنسجما معها
 .14أذكر عددا من الصفات االيجاب ّية في القصيدة ؟ مهم
احترام الصّديق ،العدل في معاملة الناس ،االلتزام بالعهود ،عدم االنخداع بالمظاهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص َم ُم
 .1أَنا الَّذي َن َظ َر األَعمى إِلى أَدَبي
َوأَس َم َعت َكلِماتي َمن بِ ِه َ
َو َيس َه ُر َ
ِلء ُجفوني َعن َ
الخ ُ
لق َج ّراها َو َيخ َتصِ ُم
واردِها
 .2أَنا ُم م َ
ش ِ
وجداننا كل شيء بعدكم عدم (االستعطاف )
 .3يا من يعز علينا ان نفارقهم
َ
َ
َ
َ
مرنا أ َم ُم
 .4ما كانَ أَخلَ َقنا مِن ُكم ِب َتك ُر َم ٍة
لَو أنَّ أ َ
مر ُك ُم مِن أ ِ
رح إِذا أَرضا ُك ُم أَلَ ُم
س َّر ُك ُم ما قال َ حاسِ دُنا
 .5إِن كانَ َ
َفما لِ ُج ٍ
هل ال ُنهى ِذ َم ُم
عر َف ٌة
عار َ
ف في أَ ِ
إِنَّ ال َم ِ
َ .6و َبي َننا لَو َر َعي ُتم ذا َك َم ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ .1ب َم يعت ّد ( يفخر ) الشاعر في البيت األول ؟؟
بأدبه
قصد الشاعر بـ ( نظر األعمى إلى أدبي  ....من به صم ُم ) ؟؟
ضح ْ
 .2و ّ
أي أنّ شعره سائر منتشر بين الناس فقد وصل اْلعمى واْلص ّم وتح ّقق عندهما
 .3ما داللة ( أنام ملء جفوني عن شواردها  .............ويختصم ) ؟؟
ينام مطمئنا ً مرتاح البال ْلنه قادر على استجالب المعاني واْلفكار وقول القصائد السيّارة بين الناس
متى شاء  ،فيما يختصم اآلخرون بسببها
 .4هات العبارة التي تدل على أن ال أحد يعدل مكانة سيف الدّولة عند المتنبي .
وجداننا كل شيء بعدكم عدم
ّ
يعز
ص ُعب ويشت ّد ) ؟؟
 .3هات الكلمة التي بمعنى ( َي ْ
 .6متى يكون الشاعر أولى وأجدر الناس بوصال وعطاء وكرم سيف الدّولة ؟؟
حين تكون ثقة سيف الدولة بالمتنبي ومحبته للمتنبي كثقة المتنبي به ومحبته إيّاه
 .3لماذا يرضى الشاعر بقول الواشين فيه عند سيف الدّولة ؟؟ ْلنه يسبب السرور لسيف الدولة
 .3من أساليب العتاب في هذه األبيات التذكير بالواجب  ،أين برز ذلك ؟؟ في البيت السادس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كرهُ َ
هللا ُ ما َتأتونَ َوال َك َر ُم
َو َي َ
سر )
ُيزيل ُ ُهنَّ إِلى َمن عِ ن َدهُ ال ِّد َي ُم ( التح ّ
ّ
س ُم
ال تستقل ّ بها
الر ُ
الوخا َدةُ ُّ
لَ َيح ُد َثنَّ لِ َمن َودَّع ُت ُهم َن َد ُم
فار َق ُه ْم َفالراحِلونَ ُه ُم
أال ُت ِ
َو َ
ب اْلِنسانُ ما َيصِ ُم
ش ُّر ما َيكسِ ُ
ض ِّمنَ الد َُّر إِال أَ َّن ُه َكلــــــِ ُم
َقد ُ

ج ُز ُكم
َ .1كم َتطلُبونَ لَنا َعي ًبا َف ُيع ِ
يت َ
 .2لَ َ
صوا ِعقُ ُه
الغما َم الَّذي عِندي َ
 .3أرى ال ّنوى يقتضيني كل ّ مرحلة ٍ
يرا َعن َميا ِمنِنا
ض َم ً
 .4لَئِن َت َركنَ ُ
 .5إِذا َت َر َّح َ
وم َو َقد َق َدروا
لت َعن َق ٍ
َ .6
ص َ
ديق ِب ِهــا
البال ِد بال ٌد ال َ
ش ُّر ِ
ٌ
ـــــــــــة
 .7هَذا عِتا ُب َك إِال أَ َّن ُه ِم َق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1علل  :يبحث سيف الدولة عن عي ٍ
ب للمتنبي  (.ليكون عذرا وسببا في جفاء سيف الدولة للمتنبي )
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 .2ما المقصود بعبارة ( ما تأتون ) و ( الكرم ) في البيت األول ؟؟
ما تأتون  :البحث عن عيب للمتنبي  ،،،،الكرم  :الكرام
 .3ما الذي يتمناه الشاعر في البيت الثاني ؟؟
أن يحوّ ل سيف الدولة غضبه وسخطه إلى الذين يتمتعون بعطائه ووصاله
 .4ما معنى يقتضيني ؟؟ و كل ّ مرحل ٍة ؟؟ ( يقتضيني  :يتطلب م ّني ) ( مرحلة  :مسافة ورحلة )
َّ
س ُم ) ؟؟
 .5ما داللة قوله ( ال تستقل ّ بها
الر ُ
الوخادةُ ُّ
تعجز عن قطعها اْلبل السريعة التي ّ
تؤثر أخفافها في اْلرض ( المسافة طويلة )
 .6ما األسلوب الذي عاتب فيه الشاعر سيف الدولة في البيت الرابع ؟؟ وما الدّليل على أنّ الشاعر
مصر إن نوى ذلك ؟؟
سيقصد
َ
اْلسلوب  :التعريض بالرحيل  ( ،وقوله  :لئن تركن ضميرا عن ميامننا دليل على توجّهه لمصر )
 .3من المقصود بقوله ( ليحدثن ل َمن ودّعتهم ندم ) ؟؟ سيف الدولة
 .3إلى َمن ُيشير الشاعر في البيت الخامس ؟؟ ولماذا ؟؟ إلى سيف الدولة ْلنه قادر على استرضائه
واستبقائه
ضح الحكمة في البيت السادس .
 .9و ّ
ش ّر البالد تلك التي ال صديق لك بها تأنس به وتطمئن إليه  ،وش ّر ما يكسب اْلنسان هو الشيء أو
العمل الذي يُعيبه
 .14أشِ ر إلى البيت الذي تض ّمن معنى ( العتاب هد ّية األحباب ) ؟؟ البيت اْلخير

عليكم بإخوان الصدق  ..فإنهم زينة
في الرخاء  ..وعصمة في البالء
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الوحدة الرابعة
الحساس ّيــــــــــــــة

الحساسيّة مرض من أمراض العصر ال ّ
شائعة وال سيَّما لدى اْلطفال  ،ولها أسبابٌ ش َّتى وتنشط في مواس َم
معيّنة  ،وخاصّة في نهاية موسم البرد  ،وفي موسم الربيع الذي يكثر فيه ُغبار َّ
الطــلع .
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1الحساس ّية مرض من أمراض العصر ال ّ
شائعة ؛ علل
ْلنه يصيب الماليين من البشر في جميع أنحاء المعمورة
 .2ما المواسم التي تنشط فيها الحساس ّية ؟؟ مع التعليل
تنشط الحساسيّة في مواس َم معيّنة  ،وخاصّة في نهاية موسم البرد  ،وفي موسم الربيع ؛ ْلنه يكثر فيه
ُغبار َّ
الطــلع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحساسيّة تفاعل غير طبيعيّ يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة ما ّدة غريبة  ،مثل  :غبار َّ
الطـلع أو
موا ّد التجميل  ،أو شعر الحيوانات  ،أو الموا ّد السَّامة  ،أو بعض اْلدوية مثل المضا ّد الحيويّ البنسلين ،
فضال عن ال ُّدخان الناتج عن عوادم السيّارات  ،ودخان السجائر  ،وعن كائنات صغيرة تعيش في الفراش
ّ
المكتظـة بالكتب والستائر والسجاد والمالبس  ،وهي تصل إلى داخل الجسم عن طريق الفم
داخل الغرف
أو اْلنف أو اللمس أو الحقن فتهيّج اْلماكن التي وصلت إليها  ،فيؤ ّدي ذلك إلى تولّد أجسام مضا َّدة دفاعيّة
ّ
تؤثر في النسيج المُصاب وال ُّشعيرات ال ّدمويّة المحيطة المسبّبة ْلعراض الحساسيّة .
ــــــــــــــــــــــ
النص
عرف الحساس ّية كما ورد في
ّ
ّ .1
تفاعل غير طبيعيّ يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة ما ّدة غريبة
 .2ما هي مس ّببات الحساس ّية ؟؟
غبار َّ
الطـلع أو موا ّد التجميل  ،أو شعر الحيوانات  ،أو الموا ّد السَّامة  ،أو بعض اْلدوية مثل المضا ّد
الحيويّ البنسلين  ،فضال عن ال ُّدخان الناتج عن عوادم السيّارات  ،ودخان السجائر والفطريّات
 .3كيف تصل مس ّببات الحساس ّية إلى داخل الجسم ؟؟
تصل إلى داخل الجسم عن طريق الفم أو اْلنف أو اللمس أو الحقن
 .4ما هي آلية عمل تلك المس ّببات ؟؟
ّ
تهيّج اْلماكن التي وصلت إليها  ،فيؤ ّدي ذلك إلى تولّد أجسام مضا َّدة دفاعيّة تؤثر في النسيج المُصاب
وال ُّشعيرات ال ّدمويّة المحيطة المسبّبة ْلعراض الحساسيّة
 .5وعن كائنات صغيرة تعيش في الفراش داخل الغرف المكت ّظـة بالكتب والستائر والسجاد والمالبس ،
فما هي هذه الكائنات ؟؟
الفطريّات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وللحساسيّة أنواع ع ّدة ؛ منها حساسيّة الجلد  ،وحساسيّة الجهاز التن ّفسيّ  ،التي تشمل حساسيّة الصَّدر
( الرَّ بو القصبيّ ) وحساسيّة اْلنف  ،وقد ثبت علميّا وجود عدد من الفطريّات في وسائد ُغرف ال َّنوم ت ّتجه
بشكل رئيس إلى الجيوب اْلنفيّة والرِّ ئتين  ،وقد تسبّب التهابات في العيون  ،ويزداد اْلمر خطورة
أبواغها
ٍ
في حالة نقص مناعة جسم المريض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ذكر الكاتب ع ّدة أنواع للحساس ّية  ،أذكرهــا
حساسيّة الجلد  ،وحساسيّة الجهاز التنفّسيّ  ،التي تشمل حساسيّة الصَّدر ( الرَّ بو القصبيّ ) وحساسيّة
اْلنف
ُ
 .2أين تتواجد الفطر ّيات ؟؟ ما األضرار الناتجة عنها ؟؟
في وسائد ُغرف ال َّنوم  ،،،تسبّب التهابات في العيون  ،ويزداد اْلمر خطورة في حالة نقص مناعة جسم
المريض .
بشكل رئيس إلى الجيوب اْلنفيّة
 .3ما هي المناطق التي تتجه إليها أبواغ الفطريات ؟؟ ت ّتجه أبواغها
ٍ
والرِّ ئتين
 .3أشكل حرف الفاء في ( الفطريات ) ؟ الضمّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويمكن الوقاية من تلك الفطريات بتغيير الوسائد على فترات متقاربة  ،واستعمال مواد التنظيف
والمطهّرات الجيّدة أسبوعيّا  ،واستعمال القطن الطبيعيّ بدالً من الصّناعيّ في الوسائد  ،وضرورة التهوية
الدائمة المستم ّرة للمنازل وتعريض محتويات الغرف ْلشعّة الشمس من وق ٍ
ت إلى آخر ؛ لتعقيمها من
الجراثيم  ،إضافة إلى تج ّنب تكديس حجرة ال ّنوم بالمالبس خارج أماكنها  ،وتج ّنب ترك اْلحذية فيها ؛
ْلنها من أه ّم مصادر التلوّ ث التي يستنشقها النائم في أثناء تنفّسه .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .1علل ما يأتي :
المستمرة للمنازل وتعريض محتويات الغرف ألش ّعة الشمس من وق ٍ
ت إلى
أ -ضرورة التهوية الدائمة
ّ
آخر  ( .لتعقيمها من الجراثيم )
ب  -تج ّنب تكديس حجرة ال ّنوم بالمالبس خارج أماكنها  ،وتج ّنب ترك األحذية فيها .
ْلنها من أه ّم مصادر التلوّ ث التي يستنشقها النائم في أثناء تنفّسه
 .2ما هي طرق الوقاية من الفطريات؟؟
بتغيير الوسائد على فترات متقاربة  ،واستعمال مواد التنظيف والمطهّرات الجيّدة أسبوعيّا  ،واستعمال
القطن الطبيعيّ بدالً من الصّناعيّ في الوسائد  ،وضرورة التهوية الدائمة المستم ّرة للمنازل وتعريض
محتويات الغرف ْلشعّة الشمس من وق ٍ
ت إلى آخر
التلوث والحساس ّية ؟؟
 .3ما العالقة بين ّ
التلوّ ث من أهم مسببات الحساسيّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوع معيّن من الغذاء ؛ فأيّ نوع من البروتينات الغذائيّة
ومن أنواع الحساسيّة أيضا ً حساسيّة اْلنسان نحو ٍ
التي يتناولها االنسان ال ب ّد من أن يُهضم قبل وصوله إلى اْلمعاء ّ
ُب امتصاص البروتينات غير
صع َ
وإال َ
المهضومة  ،أمّا إذا استطاعت اْلمعاء أحيانــا ً امتصاص هذه البروتينات بصعوبة  ،فإنّ الخطورة في
ٌ
غريبة  ،وعندهــا تتكوّ ن أجسا ٌم مضا ّدة تتص ّدى
هذه الحالة تكمن في تعامل الجسم معها على أ ّنها أجسا ٌم
عرف بأمراض الحساسيّة  ،ويمكن القول إنّ هذا النوع من
لهــا  ،فينتج عن ذلك تفاعالت كيميائيّة ُت َ
الحساسيّة  ،هو معارك كيميائيّة تحدث بين أيّ بروتين غذائيّ ينجح في الوصول إلى خاليــا الجسم أو
13

أنسجته من غير هضم ٍ  ،وبين اْلجسام المُضا َّدة التي تتكوّ ن من أنسجة الجسم ؛ لحمايتها من هذا البروتين
الغريب الذي يجب التص ّدي له .
وقد ُتسبّب بعض اْلغذية الحساسيّة لإلنسان مثل اللبن  ،فيُع ّد جزيء البروتين في اللبن مسؤوالً عن
حدوث الحساسيّة منه  ،وقد تحدث من س ّكر اللبن ( الالكتوز ) الذي يسبّب انتفاخا ً في المعدة  ،ويصاحب
االنتفاخ مغصٌ وإسها ٌل بعد فترة وجيزة من تناوُ لِه  ،ومن اْلغذية اْلخرى التي تسبب الحساسيّة لدى
بعض اْلشخاص البيضُ والسَّمك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئي ؟؟
سس الغذا ّ
 .1ما المقصود بالتح ّ
امتصاص اْلمعاء لبروتين غير مهضوم وتعامل الجسم معه على أنه جسم غريب
 .2ما خطورة وصول أي بروتين غذائي إلى خاليا الجسم أو أنسجته من غير هضم ؟؟
ٌ
غريبة  ،وعندهــا تتكوّ ن أجسا ٌم مضا ّدة تتص ّدى لهــا  ،فينتج
في تعامل الجسم معها على أ ّنها أجسا ٌم
عرف بأمراض الحساسيّة
عن ذلك تفاعالت كيميائيّة ُت َ
تتكون من أنسجة الجسم عند وصول بروتين غير مهضوم الى
 .3علل  :تكوين األجسام ال ُمضا َّدة التي ّ
أنسجة الجسم .
ٌ
غريبة
ْلنّ الجسم يتعامل معها على أ ّنها أجسا ٌم
 .4ما هي األغذية التي يمكن أن تسبب الحساس ّية ؟؟
اللبن والسّمك والبيض
 .5أذكر األعراض المصاحبة للتحسس الغذائي تجاه اللبن .
انتفاخا ً في المعدة  ،ويصاحب االنتفاخ مغصٌ وإسها ٌل بعد فترة وجيزة من تناوُ لِه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثمّة عوامل طبيعيّة قد تسبّب الحساسيّة  ،مثل درجات الحرارة العالية أو المنخفضة فضالً عن أشعّة
ال ّ
شمس  ،تظهر أعراض الحساسيّة هنا بالقيء واْلسهال والمغص المُتكرِّ ر في البطن أو العطس أو الرَّ شح
أو اْلزمات ال ّربْويّة أو ّ
الطفح الجلديّ المعروف باْلكزيما التي يكثر انتشارها بين اْلطفال  ،وقد تظهر
ٌ
وانتفاخات في مناطق مختلفة من الجسم  .أمّا أكثر أنسجة الجسم تعرُّ ضا ً لإلصابة بالحساسيّة فهي
أورا ٌم
أنسجة الجلد واْلغشية المخاطيّة للجهازين  :الجهاز الهضميّ  ،والجهاز التنفّسيّ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ما العوامل الطبيع ّية التي قد تس ّبب الحساس ّية ؟؟
درجات الحرارة العالية أو المنخفضة فضالً عن أشعّة ال ّ
شمس
 .2أذكر األعراض الحساس ّية الناتجة عن ارتفاع أو انخفاض الحرارة ؟؟
بالقيء واْلسهال والمغص المُتكرِّ ر في البطن أو العطس أو الرَّ شح أو اْلزمات ال ّربْويّة أو ّ
الطفح
ٌ
وانتفاخات في مناطق مختلفة من الجسم
الجلديّ المعروف باْلكزيما  ،أورا ٌم
تعرضا ً لإلصابة بالحساس ّية ؟؟
 .3ما هي أكثر أنسجة الجسم ُّ
أنسجة الجلد واْلغشية المخاطيّة للجهازين  :الجهاز الهضميّ  ،والجهاز التنفّسيّ
الربوية ) ؟؟ الفتحة
 .3أشكل حرف الراء في ( ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وتصيب الحساسيّة الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة  ،وقد أشارت بعض ال ّدراسات إلى أنّ
للمرأة دوراً أساسيّا في الوقاية من هذا ال ّداء على نحو عا ّم  ،وحساسيّة الجهاز التنفّسي على نحو خاص ؛
ْلنّ التركيب الجينيّ لأل ّم أش ّد تأثيرا من التركيب الجينيّ لألب من حيث االستعداد الوراثيّ للمولود
لإلصابة بأمراض الحساسيّة  .وتزداد نسبة اْلصابة بهذا المرض كلَّــما كان اْلخوال والخاالت المصابون
به أكثر من اْلعمام والعمَّات  ،وأ َّكدت بعض ال ّدراسات أنّ نسبة اْلصابة باْلنواع الشديدة من حساسيّة
الصَّدر تصيب الفتيات أكثر من الفتيان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1وتصيب الحساس ّية الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورة  ،ما داللة ذلك ؟؟
داللة على أنها من اْلمراض الشائعة
 .2للمرأة دوراً أساس ّيا في الوقاية من هذا الدّاء على نحو عا ّم  ،وحساس ّية الجهاز التن ّفسي على نحو
خاص علل .
ْلنّ التركيب الجينيّ لأل ّم أش ّد تأثيرا من التركيب الجينيّ لألب من حيث االستعداد الوراثيّ للمولود
لإلصابة بأمراض الحساسيّة
 .3متى تزداد نسبة اْلصابة بهذا المرض ؟ مع التعليل
كلَّــما كان اْلخوال والخاالت المصابون به أكثر من اْلعمام والعمَّات ْ ،لنّ اْلخوال والخاالت أقرب
إلى اْلم التي تورّث االستعداد لإلصابة بالحساسيّة للجنين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصر معوض  :عالم مصري حاصل على الدكتوراه في تكنولوجيا تحلّل اْلحماض اْلمينية من كتبه :
التكنولوجيا الحيويّة لمنتجات اللبن الثانويّة " و " الغذاء والوقاية من اْلمراض " ومنه أخذ النصّ
النص أه ّم أسباب الحساس ّية مثل :
ب ّين الكاتب في
ّ
غبار الطلع ومواد التنظيف  ،وبعض اْلطعمة
أهم أعراض الحساسيّة التي تظهر على الجلد أو الجيوب اْلنفيّة والجهازين الهضميّ والتنفّسيّ
ذكر طرق الوقاية من الحساسيّة  ،مثل أ -تج ّنب بعض اْلطعمة التي تسبّب الحساسيّة ب -التقليل من
التعرّض للبرد ودرجات الحرارة المرتفعة وغيرها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والفق ُر شينٌ لل ِّرجا ِل فإنـه
األنسـب
حقـا ً يهـونُ بـه الشَّريـفُ
ُ
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الوحدة الخامسة
وأنت
الحب يا أردنّ
ّ
عنك يا َو َطنِي
سأك ُتبُ
َ
ً
لوحة لل ّ
وق تس ُكنُ رحل َة ال ّز َم ِن
وأر ُس ُم
ش ِ
ً
وأرف ُع را َية للحبّ أحملها وتحملُنِي
سأك ُتبُ ك ّل ما أهوى
وما يحلو إلى الوطن
سأذك ُر أ ّنك البُشرى
للبشر
الخير
وك ّل
ِ
ِ
فآتي كلّما ه َت َف ْ
ت
ظال ُل ال ّ
وق تطلُبُني
ش ِ
وآتي كلّما ام َت ّدت ذرا ُع َك كي تعان َقني
ض َننِي
بشوق ث ّم َتح ُ
ٍ

ض ْ
ت
سآتــي كلَّما َن َه َ
ك ُّ
الطه ُر تسألُني
رُبا َ
ّ
سآتـي في ُ
مس والظلما ِء والقمر ِ
شعاع ال َّش ِ
سأر ِج ُع للرُّ بى طوعــا ً
وأحم ُل ُغربتي شوقا ً
واْلوجاع والم َِح ِن
وأطوي رحلة اْليّام ِ
ِ
سآتي حالَما تدعو
خيل
بال ٍ
طير
وال ٍ
وال ُسفُ ٍن
َ
عزيزاً َ
ولتبق
كنت
مدى اْلي ِّام يا وطني

األسئلة :
 .1اقرأ المقطع األول وأجب ع ّما يأتي ؟
أ -ع ّبر الشاعر عن شوقه لوطنه  ،أذكر مظهرين لهذا ال ّ
شوق ؟
وأرسم لوحة للشوق "و" ظالل الشوق تطلبني "و" بشوق ثم تحضنني".
ً
لوحة في شوقه إلى وطنه ،والعودة إلى وطنه كلّما ناداه
كتابته شعراً في وطنه ،ورسمه
ب -انتقى الشاعر كل ما هو جميل من الكلمات ليع ّبر بها عن ح ّبه لوطنه  ،أين تجد ذلك في المقطع ؟
قوله" :سأكتب ك ّل ما أهوى ،وما يحلو إلى الوطن".
 .2االردن بلد الخير مع قلة موارده
أ -استخرج ما يدل ّ على ذلك ؟
في قوله " سأذك ُر أ ّنك البشرى ،وك ّل الخير لل َب َشر".
ب  -أذكر صورا من هذا الخير في وقتنا الحاضر
يستقبل اْلردن الالجئين من مختلف مناطق الوطن العربي ،ويق ّدم لهم العون وال ّدعم
 .3ال تقف العوائق أمام الشاعر في تلبية نداء الوطن
أ -كيف ع ّبر الشاعر عن هذا المعنى ؟
في قوله " :سآتي حالما تدعو بال خيل وال طير وال سفن "بمعنى أنّ العوائق ال تقف أمام
ال ّ
شاعر في تلبية نداء وطنه حالما يدعوه ،حتى وإن لم تتوافر لديه وسيلة للنقل بحرا أو برا أو جوا  ،تقلّه
إلى وطنه ،فهذا العائق ال يقف حاجزا أمامه.
ب  -عالم يدل ّ ذلك ؟
على ش ّدة شوقه لوطنه وتعلّقه به
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 .4هات ما يدل ّ على أنّ الوطن باعث السرور في نفس الشاعر .
واْلوجاع والم َِح ِن
قوله  :وأطوي رحلة اْليّام ِ
ِ
 .5ما داللة كل من :
واألوجاع والم َِح ِن
أ -وأطوي رحلة األ ّيام ِ
ِ
قرار العودة إلى الوطن بعد أن أتعبته الغربة
للحب أحملها وتحملُنِي
ب -وأرف ُع را َي ًة
ّ
حبّ الوطن متبادل بين ال ّ
شاعر ووطنه
شعاع ال َّ
ج -سآتـي في ُ
لماء والقمر
مس وال ّظ ِ
ش ِ
عودة ال ّ
شاعر إلى وطنه في ك ّل الظروف.
سفن
طير وال
د -تكرار ( ال ) النافية في  :بال ٍ
ِ
خيل وال ٍ
تأكيد النفي ،بمعنى عودة ال ّ
شاعر إلى وطنه متحققة مع نفي وجود وسيلة تقلّه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك مدىً
ك ال أهوى سِ وا َ
سأبقى في َ
فيك ح َّتى لحْ َظ َة ال َقد َِر
وأحيا َ
ك ْإذ تسامى خف َق َة الص َّْد ِر
تراب َ
سأجع ُل من ِ
هر
وأغسِ ُل في مياهِك ما ُي َب ّد ُد قسْ َو َة ال ّد ِ
ك ما يُخلِّ ُد َبه َْج َة ال ُع ْم ِر
وأنسج من ربي ِع َ
ولست أكونُ مغتربــا ً
ُ
طو ْف ُ
ت في ال ّدنيــا
إذا َّ
وع ُْد ُ
شوق
ك في
ت إلي َ
ٍ
وحبٍّ ال حدو َد لــ ُه

الليل إعصاراً
رياح
سـآتي في
ِ
ِ
الفجر أحالمــا ً
نسيم
وآتي في
ِ
ِ
َ
فأنت العالَ ُم المزرو ُع في ذاتي
َ
وأنت أنـــا
وأنت ِبشارةُ
َ
الخير
ِ
َ
وأنت الحبّ يا أردنّ
أنت َّ
َ
اْلفكار والص َُّو ِر
والوجدانُ في
الطيْفُ
ِ
ِ

األسئلة :
 .1يرفض الشاعر فكرة االغتراب النفسي  ،علل ؟؟
ْلن الوطن يعيش في داخله  ،وبسكن ك ّل منهما اآلخر وْلنّ الشوق وحبّ الوطن سيعيده إلى الوطن
مهما سافر وطاف في أرجاء العالم
 .2ما داللة كل ّ من :
أ ( -تسامى  ،تنامى ) ؟؟
السموّ والرفعة والنموّ  ،وهي صفات الوطن
ب -استخدام السين في ( سآتي  ،سأجعل  ،سأبقى ) ؟؟
السين ت ُد ُّل على المستقبل القريب ،بمعنى تحقق إنجاز هذه اْلفعال في القريب.
التوحد بين الذات والوطن وضح ذلك .
 .3ع ّبر الشاعر عن
ّ
ذات ال ّ
شاعر تحيا في وطنه حتى لحظة َقدَره ،وإن كان بعي ًدا عنه ،وهي حالة التحام وامتزاج بين
ذات الشاعر وذات الوطن ،فالوطن أمام مرأى الشاعر دائمًا ال يهوى غيره ،والوطن م ّتحد في ال ّ
شاعر
وهو فيه " :أنت أنا".
 .4هات ما يدل ّ على لهفة الشاعر وشوقه للعودة إلى وطنه ؟؟
الليل إعصاراً
رياح
سـآتي في
ِ
ِ
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الفجر أحالمــا ً
نسيم
وآتي في
ِ
ِ
 .5استخرج ما يدل على :
أ -مدى عمق ارتباط الشاعر بوطنه .
ّ
قوله " :وأنت الحبّ يا أردنّ " " ،أنت الطيف في الوجدان واْلفكار والصّور "يعبّر عن مدى
عمق ارتباطه بوطنه ،فالوطن هو منبع الشعور والملهم للشاعر ،وهو ك ّل اْلفكار والصور في
شاعر ،وهو حاضر في وجدان ال ّ
مخيلة ال ّ
شاعر وإنْ كان بعي ًدا عنه.
حب الوطن يتنامى في نفس الشاعر ح ّتى مماته
بّ -
ك مدىً
ك ال أهوى سِ وا َ
سأبقى في َ
فيك ح َّتى لحْ َظ َة ال َقد َِر
وأحيا َ
ص َو ِر ) ؟؟ حضور الوطن في وجدان ال ّ
 .3ما داللة ( َ
شاعر وإنْ كان
والوجدانُ في
ف
األفكار وال ُّ
أنت ال َّط ْي ُ
ِ
ِ
بعي ًدا عنه  ،وهو ك ّل اْلفكار والصور في مخيلة ال ّ
شاعر
 .7ما المقصود باألسطر ( الثالث والرابع والخامس ) ؟؟
جعل الشاعر من الربيع والماء والتراب صوراً يعبّر بها عن انتمائه لوطنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك َّللا يا أردنّ يا وطنــا ً
صى ِبال َع َد ِد
ك اْلسما َء ال ُتحْ َ
ف َسجَّ لنا ل َ
حما َ
نظير لــ ُه
ِب َف ْخ ٍر ال
تنامى في محبّتنا
َ
ُغتربــا ً ؟
يان وال ِّس َي ِر
َ
َ
اريخ وال ُب ْن ِ
فكيف أكونُ م ِ
مع ال ّت ِ
ُ
ُ
ك الرَّ ُ
ضننــا
معالم ال ّدنيــا و َتحْ ُ
وأنت بك ِّل
ايات نعْ لِيهــــا
ل َ
ِ
ب تس ُك ُنني
ِيار ال َمج ِد م ُْل ِه َم ًة
ك في حنايا القل ِ
وأ َّن َ
لِ َتخف َِق في د ِ
ك في ال ّدنا سهالً وصحرا َء
ِبرُؤيا أنت تح ِملُهــا
أح ّب َ
ب
َو َمجْ ٍد أنت صا ِن ُع ُه
ِي ال َع َر ِ
َو َخ ْف َق َة واد َ
ب
وراف ُع راي َة ال َع َر ِ
األسئلة :
غتربــا ً ؟) ؟؟ مع التعليل للعبارة .
 .1عالم تدل ّ عبارة (
َ
فكيف أكونُ ُم ِ
رفض الشاعر لفكرة االغتراب النفسي ؛ ْلن الوطن يعيش في داخله  ،وبسكن ك ّل منهما اآلخر
 .2ما المعنى البالغي للعبارة ( حماك هللا يا أردنّ ) ؟؟ الدعاء بأن يحمي هللا الوطن
 .3وصف الشاعر األردنّ بأ َّنه مبعث الفخر واالعتزاز في ماضيه وحاضره  ،ب ّين ذلك .
يان وال ِّس َي ِر إشارة إلى أنّ لألردنّ سيرة تاريخيّة مش ّرفة بمواقفه وبطوالت أبنائه،
قوله َ :
اريخ وال ُب ْن ِ
مع ال ّت ِ
ويفخر ال ّ
شاعر براية اْلردنّ ومجده ورفعته ،وماضيه من معركة مؤتة إلى معارك الثورة العربية الكبرى
إلى بطوالت الكرامة ،وغيرها من البطوالت التي ت ُد ّل على مكانة اْلردن في التاريخ ،وسير أبطاله
العظماء من مثل كايد مفلح عبيدات أول شهيد أردني على أرض فلسطين عام  1920م.
سهل والوادي في المقطع ؟؟
 .4ما داللة الجمع بين الصحراء وال ّ
الشاعر يحبّ الوطن بك ّل ما فيه ؛ ببدوه وحضره وسهوله وصحرائه وبواديه
صى بِال َع َد ِد " ؟؟
س َّجلنا ل َك األسما َء ال ُت ْح َ
 .5إال َم أشار الشاعر بقوله  " :ف َ
الصفات والفضائل التي يمتاز بها اْلردن وأهله
 .6أذكر صفات أخرى تعرفها عن األردن ارتبطت باألردن مب ّينا داللتها .
ّ
العزة والنخوة ،داللة على شهامة رجالها وع ّزهم.
أردنّ
أردنّ أرض العزم :داللة على إرادة أهله القويّة.
 .7هات عبارات تدل ّ على ال ُبعدين الحركي والوجداني في تصوير الوطن ؟؟
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الوجداني :منها" :لم تفارقني" "،أنت ّ
الطيف والوجدان في اْلفكار والصّور" "،أنت الحبّ يا
أردن" "،كما روحي تنادمني" " ،فأنت العالم المزروع في ذاتي".
الحركي :منها ":سنتي في شعاع الشمس" "،سنتي في رياح الليل إعصارا" "،إذا طوّ فت في
الدنيا" "،وخفقة وادي العرب" "،لتخفق في ديار المجد".
األثر الفني  :البعد الوجداني  :امتزجت به عواطف الشاعر في صور جمالية فهو ملتزم تجاه وطنه الذي
ينتمي إليه بإخالص وصدق.
والبعد الحركي جاء منسجمًا مع البعد الوجداني ملبيّا لهّ ،
لبث الحيوية في الصورة الشعرية
 .3ما المقصود بـ ( رؤيا أنت تحملها ) وهل وُ ِّفق الشاعر في اللفظة ؟؟ ولماذا ؟؟
استخدم ال ّ
شاعر) رؤيا ( وأراد بها التطلّع نحو أمر ما ،لذا فاستعمالها بهذه الصورة لم يحقّق المعنى الذي
أراده .
رؤيا  :ما يُرى في ال ّنوم .رؤية :ما يُرى في اليقظة ) إدراك ال َمرْ ئيّ (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ك قد َز َرعْ َ
فأنت ال ّدا ُر يا أر ُدنّ أس ُك ُنها و َتسْ ُك ُننِي
ت ِب ِه
ترا ُب َ
رأت َس َك َنـــــا ً
ْ
فروحي ما
بذور الحُبِّ خالد ًة إلى اْل َب ِد
َ
ك يا َو َطنِي
ت
لتعلو في سمائك أجم ُل ال ّرايا ِ
ك  ......سِ وا َ
سِ وا َ
َ
َّ
يمان والظ َف ِر
رمز
الفخر واْل ِ
ِ
فما أح َسسْ ُ
يوم
ت في ٍ
كنت مُغتربــا ً
ُ
بأ ّني
فار ْقنِي
ْل ّنـــ َ
ك لم ُت ِ
كما روحي ُتنا ِدمُني
كما ظلّي تسي ُر َمعِي
األسئلة :
 .1األردنّ مزروع بالحب  ،ما ثمرة هذا ّ
الزرع ؟؟
رفع الراية اْلردنية رمز االستقالل
 .2ما داللة ال ّرايات ؟؟ وما سبب علوّ ها في السَّماء ؟؟
صور الفن ّية اآلتية :
ضح ال ّ
 .3و ّ
ك قد َز َرعْ َ
بذور الحُبِّ خالد ًة
ت ِب ِه
َ
أ -ترا ُب َ
شبّه الحبّ بالبذور والوطن إنسانا يزرعها
ب -كما روحي ُتنا ِد ُمني
شبه الوطن بالروح لجسده والتي تجالس الشاعر
ج -كما ظلّي تسي ُر َمعِي
شبّه الوطن بظ ّل له ال يفارقه
َ
فأنت الدّا ُر يا أردُنّ أس ُك ُنها و َت ْس ُك ُننِي
د-
شبه الوطن بالدار التي يسكنها ويحبها
 .4يرى الشاعر أ ّنه قريب وبعيد من وطنه  ،وضح ذلك
الوطن يسير مع ال ّ
شاعر كظلّه ال يفارقه ،ويجالسه كروحه ،فهو بعيد جغرافيا عن وطنه ،لك ّنه
قريب منه نفسيا .
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 .5ماذا قصد الشاعر بقوله  ":فروحي ما ْ
س َك َنـــــا ً  ....سِ وا َك  ....سِ وا َك يا َو َطنِي ؟
رأت َ
شاعر سك ًنا يأوي إليه أفضل من وطنه ،فإذا كانت روح ال ّ
لم يجد ال ّ
شاعر تسكن جسده ليعيش -
ْلنه ال حياة للجسد من غير روح  -فإنّ هذه الرّوح ال ترى الحياة إال في أرض الوطن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( محمود فضيل التل  ،شراع الليل وال ّطوفان )
من دواوينه  :اغنيات الصمت واالغتراب  ،،،نداء للغد اآلتي  ،،،جدار االنتظار  ،،،هامش الطريق ،،،،
شراع الليل والطوفان الذي أخذ منه النص
جوّ النصّ :
ّ
ويعتز باالنتماء إليه وتعلّقه به ( علل )
يعشق الشاعر اْلردن و يفخر بمحبّته له
لما لألردن من حضور دوليّ متميّز  ،يؤ ّكد احترامه لإلنسان وما ق ّدمه للمجتمع اْلنسانيّ من إنجازات في
مختلف المجاالت
إال َم أشار الشاعر في القصيدة ؟؟
إلى أيام اغترابه عن الوطن مؤ ّكداً أنّ اْلردن يعيش في داخله ويسكن ك ٌّل منهما َ
اآلخر
عدم شعوره بالغربة ( علل ) :
ْلنّ اْلردن معه كروحه التي ال تفارقه حيثما ح ّل وارتحل
يجد في طبيعة الوطن المنزل الذي يطمئنّ إليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الوحدة السادسة
بين األصالة والحداثة  -التراث والمعاصرة

تفسير له هو الرّباط السريّ الذي يربط الماضي بالحاضر  ،وهو ُي َع ُّد بمعطياته
التراث الحيّ في أبسط
ٍ
جيل إلى لغته ووطنه  ،ومن هنا فالحديثُ
ً
الحضاريّة والفكريّة حِزا َم اْلمان الذي يش ّد المسافر جيال بعد ٍ
عنه واالهتمام به يُش ّكل البداية الصحيحة نحو النهضة  ،إذ بدأ عصر النهضة في أوروبــا بإعادة اكتشاف
التراث اْلدبيّ والعلمي للعرب والرّومان واليونان  ،كما بدأت حركة اْلحياء اْلدبيّة في الوطن العربيّ
ّ
المتمثلة في أشعار العرب في ال ّ
شرق واْلندلس من
معتمدة النماذج الشعريّة ال ّرائعة لعصور االزدهار
أمثال أبي تمّام والبحتريّ والمتنبي وابن زيدون وابن خفاجه وغيرهم من قمم الشعر العربيّ في عصور
االزدهــار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرف التراث .
ّ .1
مجموعة العادات والتقاليد والسلوكات االجتماعية والثقافية واالقتصادية وجملة المنجزات الحضاريّة
الماديّة والمعنوية المتوارثة لشعب ما
النص ؟؟
 .2ب ّين أهم ّية التراث كما ورد في
ّ
ربط الماضي بالحاضر و ش ّد اْلجيال إلى لغتها ووطنها
 .3الحديث عن التراث واالهتمام به ُيش ّكل البداية الصحيحة نحو النهضة ( علل )
ْلنّ عصر النهضة في أوروبــا بإعادة اكتشاف التراث اْلدبيّ والعلمي للعرب والرّومان واليونان  ،كما
ّ
المتمثلة
بدأت حركة اْلحياء اْلدبيّة في الوطن العربيّ معتمدة النماذج الشعريّة ال ّرائعة لعصور االزدهار
في أشعار العرب في ال ّ
شرق واْلندلس من أمثال أبي تمّام والبحتريّ والمتنبي وابن زيدون وابن خفاجه
وغيرهم من قمم الشعر العربيّ في عصور االزدهــار .
 .4عالم يدل ّ اسهام التراث العربي االسالمي في صناعة النهضة الحديثة في أوروبا ؟؟
يد ّل على أنّ اْلوروبيين وجدوا في التراث العربي اْلسالمي وفي الثقافة العربية اْلسالمية ضالتهم
المنشودة ،في غياهب العصور الوسطى ،بينما كانت الحضارة اْلسالمية في أوج ازدهارها ،فقد أسهم
العلماء العرب كثيراً في تق ّدم العلم والطب والفلسفة ،وغيرها
الرائعة لعصور االزدهار ) ؟
 .5ما العاطفة التي برزت في (معتمدة النماذج الشعر ّية ّ
اْلعجاب والفخر واالعتزاز
العربي ) ؟
 .6ما داللة عبارة ( من قمم الشعر
ّ
الشعراء المشهورون الفحول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
أمانة ال يمكن تجاهلها أو إغفالها
وللمثقّفين العرب – اآلن – إزاء التراث مواقف مختلفة  ،فمنهم من يراهُ
ٌ
تراث فحسب  ،ومنهم من يرى أنّ التراث هو الصِّلة التي تربط اْلجيال
 ،أو التر ّدد في العناية بها ؛ ْل َّنها
الماضية بالالحقة بما يضمّه من ألوان الثقافة والمعرفة ؛ فالتراث هو الماضي  ،والمعاصرة هي الحاضر
ماضي من غير أن تكون له أفكارُه وثقافته التي تسهم في صنع
ماض  ،وال
 ،وال حاضر من غير ٍ
َ
ّ
وتمثل له لبنة في البناء الذي تظ ّل البشريّة تقيم عليه أبنيتها العلميّة والثقافيّة .
الحاضر ،
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والتوازن قائ ٌم بين َّ
الط َرفين وال أقول بين ال ّنقيضين ؛ ْل ّنه ال تناقُض بين اْلصل الذي هو ال ّتراث وبين
الفرع الذي هو المُعاصرة  ،وحين يغيب هذا ال ّتوازن تحدث المشكلة  ،فمن ينظر بالعين العابرة إلى واقعنا
 ،وما يعيش فيه إنسا ُننا من بعض ظروف اْللم ال َّنفسيّ والفكريّ والوجدانيّ يجد من أسبابه الرئيسة
االنفصال بين حاضره وما فيه من المعاصرة وبين التراث  ،بين فكره المُشوّ ش المنقطع عن جذوره وبين
الواقع الذي يدفع برياحه القادرة على اقتالع ك ّل اْلجسام ال ُم َعلَّقة في الفضاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضح آراء المث ّقفين العرب إزاء التراث  ،مع التعليل كل رأي .
 .1و ّ
ٌ
ً
تراث فحسب  ،ومنهم
أمانة ال يمكن تجاهلها أو إغفالها  ،أو التر ّدد في العناية بها ؛ ْل َّنها
منهم من يراهُ
من يرى أنّ التراث هو الصِّلة التي تربط اْلجيال الماضية بالالحقة بما يضمّه من ألوان الثقافة والمعرفة
 .2متى يكون التراث جديرا بالعناية به ؟؟
ّ
عندما يكون له أفكارُه وثقافته التي تسهم في صنع الحاضر  ،وتمثل له لبنة في البناء الذي تظ ّل البشريّة
تقيم عليه أبنيتها العلميّة والثقافيّة
والوجداني التي يعيشها إنسا ُننا ؟؟
والفكري
فسي
ّ
ّ
 .3ما هي أسباب األلم ال َّن ّ
االنفصال بين حاضره وما فيه من المعاصرة وبين التراث بين فكره المُشوّ ش المنقطع عن جذوره وبين
الواقع الذي يدفع برياحه القادرة على اقتالع ك ّل اْلجسام ال ُم َعلَّقة في الفضاء .
 .3ما المقصود باْلجسام ال ُم َعلَّقة في الفضاء ؟ ( ثوابت اْلصالة )
 .5يقول الكاتب ":والتوازن قائ ٌم بين ال َّط َرفين وال أقول بين ال ّنقيضين " علل
ْل ّنه ال تناقُض بين اْلصل الذي هو ال ّتراث وبين الفرع الذي هو المُعاصرة
 .3ما داللة فكره المشوش ؟؟ اختالط اْلفكار وتخبّطها
 .7يقول الكاتب  " :وحين يغيب هذا ال ّتوازن تحدث المشكلة" فما المقصود بـ (المشكلة ) ؟؟
اْللم ال َّنفسيّ والفكريّ والوجدانيّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سريع للماضي القريب والبعيد نرى أنّ إعالن التحلّل من التراث ظاهرة غير جديدة  ،بل هي
وباستقرا ٍء
ٍ
ظاهرة تالزم التحوّ ل الحضاريّ  ،وال تتعارض مع إقبال بعض المثقّفين على الجديد ونفورهم من القديم
عبر العصور .
في سلسلة متكرّرة َ
وكثيراً ما يكون الميل إلى المعاصرة  ،أو اْلخذ بأسلوب الحياة الجديدة أقرب إلى ميول اْلنسان وأكثر
تعبيراً عن همومه وانسجامه مع تطلّعاته نحو الجديد  ،لكنّ هذا ال يستدعي ضرورة مناصبة اْلنسان
المعاصر التراث العداء  ،أو يقف من ك ّل أثر يعود إلى الماضي موقف المجابهة واْلنكار  ،ث ّم إنّ التراث
ليس الماضي عينه ؛ لهذا ليس لنا أن نتساءل  :ما شأننا به وقد ذهبت أسبابه ؟ وبالمقابل ليست المعاصرة
هي الحاضر نفسه فنتساءل  :لماذا ال ننصرف بك ّل جهودنــا نحوه ؟
إنّ التراث والمعاصرة كليهما في دمائنا  ،في اللغة التي نتكلّم بهــا ونكتبهــا  ،وفي الماء النظيف الذي
نشربه  ،وفي ال ِق َيم التي نسير على ضوء توجيهاتِهــا  ،وهما معنا في السيّارة وفي ال ّ
شعر والموسيقــا ،
واْلعياد والتقاليد  ،في الفنون وال ّدواء في اْلزهار والتماثيل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ما رأي الكاتب في ظاهرة إعالن التحلّل من التراث ؟؟
التحلّل من التراث ظاهرة غير جديدة  ،بل هي ظاهرة تالزم التحوّ ل الحضاريّ  ،وال تتعارض مع إقبال
عبر العصور
بعض المثقّفين على الجديد ونفورهم من القديم في سلسلة متكرّرة َ
 .2علل ميل اْلنسان إلى الحداثة والمعاصرة  ،أو األخذ بأسلوب الحياة الجديدة .
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ْلنّ اْلخذ بأسلوب الحياة الجديدة أقرب إلى ميول اْلنسان وأكثر تعبيراً عن همومه وانسجامه مع تطلّعاته
نحو الجديد
 .3علل يجب أن ال ُيعادي مح ّبو الحداثة والمعاصرة التراث .
ْلنّ التراث ليس الماضي عينه
 .4علل يقول الكاتب  ":ليس لنا أن نتساءل  :ما شأننا بالتراث وقد ذهبت أسبابه ؟ و ليس لنا أن
نتساءل لماذا ال ننصرف بكل ّ جهودنــا نحو الحداثة ؟ "
ْلنّ التراث والمعاصرة كليهما في دمائنا  ،في اللغة التي نتكلّم بهــا ونكتبهــا  ،وفي الماء النظيف الذي
نشربه  ،وفي ال ِق َيم التي نسير على ضوء توجيهاتِهــا
النص توكيدا معنويا ( .عينه )
 .3هات من
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ المفهوم الضيّق للمعاصرة كالمفهوم الضيّق للتراث يحصر ك ّل منهما نفسه في مساح ٍة ضيّق ٍة ال ت ّتسع
للحاضر  ،فحين تسود الخصومة
ص َبيْن ِ للماضي أو
أتباع الفري َقيْن ال ُم َت َع ِّ
إال للخصومات والمُشاحنة بين
ِ
ِ
تضيق رقعة الفهم بين َّ
ً
ُ
مجابهة من مثل
ك ال َّن
الط َر َفيْن  ،ويضي ُع العق ُل  ،وتتشاب ُ
ظرات  .ويُمكننا القول إنّ
ابع من الواقع ومن العناصر الثقافيّة
هذا ال َّنوع مر ّدهــا إلى الجهل والتعصُّب  ،وفقدان المنظور الفكريّ ال ّن ِ
لألمَّة الواحدة .
ولك ّل قطر من أقطارنا العربيّة رصيده الثمين من التراث العربيّ الذي يجمع بين التراث ال ّدينيّ واْلدبيّ
وبين ال ّنقوش والعِمارة والفنون اْلخرى بمختلف أنواعها  ،ويُكوِّ ن مع تراث سائر اْلقطار وحدة ذات قيمة
حضاريّة إنسانيّة ُكبرى  .وقد بقي هذا التراث عرضة لل َّتلف والضّياع ،فما كان منه مخطوطا ً فهو في
كثير من اْلحيان حبيس الخزائن  ،وما كان نقشا ً أو معمارا ً فهو عرضة للرّياح واْلمطار واْلتربة
ٍ
واْليدي العابثة التي ال تقيم وزنا ً للتراث .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ما هي سلب ّيات التح ّيز المفرط للتراث أو المعاصرة ؟ وإال َم ير ّده الكاتب ؟؟
للحاضر  ،،وير ّده الكاتب إلى الجهل
ص َبيْن ِ للماضي أو
أتباع الفري َقيْن ال ُم َت َع ِّ
الخصومات والمُشاحنة بين
ِ
ِ
والتعصّب
صه من ال ُّتراث .
قطر عربي ما يخ ّ
 .2ألمح الكاتب إلى أنّ لكل ّ ٍ
أ -أذكر اثنين من أشكال التراث ؟
التراث ال ّدينيّ واْلدبيّ
ب -ب ّين قيمة تراث كل ّ بلد في سياق تراث األ ّمة .
يُكوِّ ن مع تراث سائر اْلقطار وحدة ذات قيمة حضاريّة إنسانيّة ُكبرى
 .3اقترح ّ
العربي م ّما يأتي :
حال لكل مشكلة يعانيها تراثنا
ّ
كثير من األحيان حبيس الخزائن
أ -فما كان منه مخطوطا ً فهو في ٍ
العمل على تحقيق المخطوطات ونشرهــا
للرياح واألمطار واألتربة
ب -وما كان نقشا ً أو معمارا ً فهو عرضة ّ
العمل على إصالحها وترميمهــا
ج -وما كان نقشا ً أو معمارا ً فهو عرضة لأليدي العابثة التي ال تقيم وزنا ً للتراث
النشرات التوعويّة والندوات والمحاضرات إضافة إلى عمل أسوار تمنع وصول اْليدي العابثة إليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكم هو مفز ٌع كال ُم شابٍّ طائش يسخر من ال ّتراث بدعوى االنتماء إلى العصر  ،ويرى االهتمام به نوعا
من االنقياد إلى الماضي والوقوف على اْلطالل  ،ويقيني أنّ انتماءه للحاضر ال يزيد على كالم  ،فهو ال
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ُيكِنّ أدنى تعاطف مع الحاضِ ر أو المُستقبل ؛ إذ إنّ الحاضر بمافيه سيكون ماضيا ً  ،وفيه من الجوانب
المُضيئة في بعض المجاالت ما سوف يصبح مح ّل اعتبار وتقدير من اْلجيال القادمة  ،وإنّ اْلسراف في
ص َرة
رفض ال ّتراث وا ّتهام المُنتمي إليه بال ّرجعيّة ال يق ّل في محصّلته خطراً عن اْلسراف في رفض المُعا َ
َ ،و َع َّدها ِب ْدعة مُناف َي ًة لمناقب الماضي  ،فكال الموقفين إدانة غير علميّة وال موضوعيّة للماضي والحاضر
معا ً  ،وال يخدِمان سوى الجهل والتخلّف واالنسالخ عن ّ
الذات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1علل  :يقف الشباب أحيانا ً موق ًفا سلب ّيا من التراث
بدعوى االنتماء إلى العصر  ،وأنّ االهتمام بالتراث نوع من االنقياد إلى الماضي والوقوف على اْلطالل
 .2يقول الكاتب عن هذا الموقف  " :ويقيني أنّ انتماءه للحاضر ال يزيد على كالم " بماذا ع ّلل ذلك ؟؟
ْلنّ صاحب هذا الموقف ال ُيكِنّ أدنى تعاطف مع الحاضِ ر أو المُستقبل ؛ إذ إنّ الحاضر بمافيه سيكون
ماضيا ً  ،وفيه من الجوانب المُضيئة في بعض المجاالت ما سوف يصبح مح ّل اعتبار وتقدير من اْلجيال
القادمة
أي من التراث والمعاصرة خطراً على األجيال  ،علل
ُ .3ي َع ُّد اْلسراف ( اْلفراط ) في رفض ّ
ْلنّ كال الموقفين إدانة غير علميّة وال موضوعيّة للماضي والحاضر معا ً  ،وال يخدِمان سوى الجهل
والتخلّف واالنسالخ عن ّ
الذات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت فجأ ًة  ،وأنّ كثيرا من مكاسب االنسان في العصر
ولع ّل من الضروريّ أن نتذ ّكر أنّ تق ّدم الطبّ لم يأ ِ
عر َع وازدهر في َس َنوا ٍ
ت  ،إ ّنه حصيل ُة الرِّ حلة الطويلة التي قطعها
وتر َ
الحديث ليس نبتا ً عصريّــا نما َ
تكونت المعارف اْلنسانيّة ،
اْلنسانُ في آالف السّنين  ،ومن المعلومات الصغيرة ومن الخبرات المحدودة َّ
وا ّتسعت بذلك التطوّ رات العلميّة  ،واستطاع اْلنسان أن يمتلك في مناطق عِ ّدة من العالم زما َم التطوّ ر
والجماليّ  ،وأن يُق ّدم للبشريّة من المُخترعات الحديثة الكثيرة والمختلفة ما كان الحديث عنها
الحضاريّ
َ
ُي َع ّد ضربا من ال ُخرافة ونوعــا ً من اْلساطير .
وبع ُد ؛ فإنّ تراثنا عظي ٌم ومجي ٌد  ،ولكن أعظم منه أن نسعى إلى إحياء هذا التراث وتحويله إلى أداة ٍ نافعة ٍ
لق واالبتكار  ،وإنّ ّ
ودافع ٍة َ
حظ البشريّة اليوم من المُعاصرة عظي ٌم ومجي ٌد  ،فلم َيعُد أمامنا إزاء
للخ ِ
االختيارات التي طرحها عصرنا سوى االقتناع الجا ّد بضرورة التوازن بين ترا ٍ
ث حضاريٍّ نحافظ به
ص َر ٍة تقبل بها حضارة العصر .
على جذورنا  ،ومُعا َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطب وغيره إلى ضرورة االلتفات إلى أهم ّية الماضي في
 .1يدفعنا التقدّم العلمي الواسع في مجال
ّ
صناعة الحاضر ( علل )
ت فجأ ًة  ،وأنّ كثيرا من مكاسب االنسان في العصر الحديث ليس نبتا ً عصريّــا
ْلنّ تق ّدم الطبّ مثالً لم يأ ِ
عر َع وازدهر في َس َنوا ٍ
ت  ،إ ّنه حصيل ُة الرِّ حلة الطويلة التي قطعها اْلنسانُ في آالف السّنين ،
وتر َ
نما َ
تكونت المعارف اْلنسانيّة  ،وا ّتسعت بذلك التطوّ رات
ومن المعلومات الصغيرة ومن الخبرات المحدودة َّ
العلميّة
 .2تراثنا عظي ٌم ومجي ٌد  ،ولكن من وجهة نظر الكاتب ما الذي يعتبره أعظم من التراث نفسه ؟؟
أن نسعى إلى إحياء هذا التراث وتحويله إلى أداة ٍ نافعة ٍ ودافع ٍة َ
لق واالبتكار
للخ ِ
 .3كيف ُنوائِم بين حظنا العظيم من المعاصرة وبين التراث ؟؟
باالقتناع الجا ّد بضرورة التوازن بين ترا ٍ
ص َر ٍة تقبل بها حضارة
ث حضاريٍّ نحافظ به على جذورنا  ،ومُعا َ
العصر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التعبيـــــــــــــــــــر
القصة القصرية ّفن أديب يتناول حادثة أو مجموعة حوادث تتعلق بشخصية أو مجموعة من الشّ خصيات الإنسان ّية يف بيئة زمان ّية أو ماكن ّية ما تنهتي
التعريف ّ :
اإىل غاية أو هدف ب ُنيت من أجهل القصة بأسلوب أد ّيب ممتع.
هدفها  :و هتدف القصة اإىل التّأثري يف القارئ و اإمتاعه و تسليته عن طريق ال ّتلميح و ّالرمز.
عنارصها:
احلدث اذلي ميث ّل مجموعة من الوقائع اجلزئية املرتابطة و ّ
املنظمة عىل حنو خاص ،
القصة ،
احلبكة  :اليت تبدأ غامضة ّث تتكشّ ف تدرجي ًّيا ،و يه مقة احلدث يف ّ
اخلارج
اخل و
ّ
ّ
الّصاعان ادلّ ّ
احلوار
ّالزمان و املاكن،
الشّ خص ّيات الرئيسة و الثّانويّة و النّامية و الث ّابتة،
أبعاد الشّ خص ّية تمتثل يف :
اخل و يشمل الحداث النفس يّة و
البعد
اخلارج اذلي ميث ّل املظهر العام و ّ
ّ
السلوك  ،و البعد ادلّ ّ
السلوك النّاجت عهنا  ،و اجلانب الاجامتع ّ اذلي يشمل املركز اذلي تشعهل الشّ خص ّية يف اجملمتع
الفكريّة و ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقاةل
خطوات اإعداد املقاةل  ،ميكن اإجيازها يف:
 .1الإعداد و التّحضري  :مجع احلقائق و الآراء يف موضوع املقاةل.
 .2التّنفيذ :ترتيب الفاكر وعرضها يف فقرات متسلسةل و مرتابطة.
 .3التّنقيح و التّحرير  :هام اخلطوة الخرية اليت ينظر فهيا الاكتب يف لغة مقالته و حصّة تراكيهبا و رصانة عباراهتا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّالرساةل الشّ خص ّية الكم مكتوب يتبادهل خشصان بيهنام صداقة أو قرابة أو حنوهام  ،يكشف الاكتب فهيا عن مشاعره و انفعالته ،و قد اختلفت موضوعاهتا
وفْق املواقف احليات ّية  ،فاكنت رسائل العتاب  ،والهتّ نئة  ،والاعتذار  ،و العزاء  ،و الإهداء  ،و الشّ كر.
أ ّما أمه سامهتا الفن ّية  ،فهي  :الوضوح  ،و البساطة  ،و الإجياز من غري اإخالل ابملعىن ،و غلبة العاطفة بقالب بس يط من غري مغوض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نرثي  ،يقوم عىل قراءة النّصّ ،ث اإعادة صوغه من جديد بلغة الاكتب
التّلخيص فن ّ
صل ،و من أمه رشوطه
اخلاصة ابإجيا ز و تكثيف من غري اإخالل بأفاكره ومعانيه اليت أرادها صاحب النّ ّص ال ّ
المانة يف نقل الفاكر  ،و تدويهنا بدّ قة بال زايدة أو نقص يف املعاين  ،و اإظهار النّ ّص اجلديد يف حدود
احلجم احملدّد.
و من ّث فا ّإن التّلخيص عبارة عن ّنص قصري حيوي مادة ّنص أطول منه ابت ّباع اخلطوات الآتية:
صل  ،و فهم املوضوع
 .1قراءة النّص ال ّ
 .2اس تخراج الفاكر الرئيسة  ،وترك الفاكر الثّانويّة.
صل
 .3اإعادة صياغة النّ ّص بلغتنا اخلاصة من غري ّالرجوع اإىل النّ ّص ال ّ
 .4احملافظة عىل الفاكر من غري تدخّل أو اإصدار أحاكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احلاكية
القصة القصرية اإل أهنا تكون عىل لسان الراوي
نفس ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
23

كيفيّة كتابة الرسالة
بدايةً يفضّل أن تبدأ بالبسملة و بعدها بالتّحية( حتية طيبة و بعد ) و من ثم نبدأ مقدمة الرسالة جيب
أن تبدأ بكلمة عزيزي او صديقي العزيز و إذا كانت انثى عزيزتي أو صديقيت العزيزة .
فعندما تبدأ بهذه الكلمات تكون قد وصلت لقلب صديقك ملا تكنه له من معزة غالية .
بعد كلمة عزيزي نبدأ الرسالة بالسؤال عن صحة الصديق بالقول كيف حالك  ،و نسأله عن أموره و
أحواله  .فهذا دليل إنك تهتم بصحته و أحواله و هذه لباقة يف كتابة الرسائل إلنّها تعكس مدى
اإلهتمام الواضح بهذا الصديق البعيد .
وسط الرسالة  :و هذا يعكس فحوى موضوع الرسالة حيث يقوم املرسل بإرسال ما يريده من املرسل إليه
فأغلب املواضيع تسأل عن أموره الشخصية أو يتحدث املرسل عن احواله هو إذا كانت األسرار بينهم
مفتوحة إلنّ البوح باألسرار وسيلة للتواصل و اإلرتياح من الضغط النفسي  .قد يعكس موضوع الرسالة
أيضاً عن طلب مساعدة من هذا الصديق أو يريد أن يرسل إليه تهنئة مبناسبة معينة كأعياد امليالد أو
التهنئة بالعيدين أو قدوم مولود أو خترج و الكثري الكثري من املواضيع اليت ختلق ترابطاً إجتماعياً بني
الطرفني .
و موضوع الرسالة يرجع أيضاً عند التحدث إىل مدى هي قوة الصداقة بني الطرفني فنوع العالقة مهما
كانت قوية ال بد إن التجربة أثبت مدى الصداقة العزيزة و من ثم يبدأ املرسل بكتابة رسالته بإرتياح و
ليبتعد عن ما يزعج صديقه عند كتابة الرسالة  ،و أحياناً الرسالة تكون رداً على رسالة سابقة من
صديقه فال بد من اإلجابة على أسئلة رسالة صديقه السابقة .
اخلامتة  ،يف هذه الفقرة جيب أن يعكس مدى سعادته مبراسلته و إنه يتنظر الرد القريب و جيب أن
خيتمها بعبارة سالمي أو مع حتييت و حمبيت.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم  -قصّة قصرية لألستاذ قاسم ذيابات ( الصرب مفتاح الفرج )
عام ...كانت بلقيس ابنة قرية  ....فتاة ذات حسن فائق ومجالٍ بارع  ،فضالً عن أنها تلقت تعليماً
ب جمّ  ،تعرَّفت ذات يوم وهي على مقاعد الدراسة اجلامعيّة إىل
جامعيّا عالي ًا ،ذات خُ ُل ٍق رفيع  ،وأد ٍ
طالبٍ فقري احلال  ،غينّ النفس  ،مجعهما احلبّ الصّادق  ،العفيف الطاهر  ،وتعاهدا على الزواج .
وفعالً بعد التخرّج عمل سائد يف شركة للمقاوالت  ،براتب جيّد ،وبعد مدّة ذهب سائد وأهله خلطبة
الفتاة ،فوافق أهلها مرحّبني  ،ومتّ عقد القران  ،وبعد سنة استأجر منز ًال صغريا وتزوّج مبن أحبّها
وأحبّته  ،وعاشــا عِيشة هانئة  ،ال يعكّر صفوهما شيء  .كانا راضيني مقتنعني مبا قسم اهلل هلما .
مرّت سنتان واحلبيبني كعصفورين مجيلني  ،يتبادالن احلبّ الصادق  ،والعشرة اهلانئة  ،إال أنّه وكما
يُقال  " :جتري الرّياح مبا ال تشتهي السّفن " فقد نبّهت والدة سائد ابنها بأنّ قطار العمر ميضي ومل
يُرزق سائد بطفلٍ حيمل امسه  ،وجيلو عن نفسه هموم احلياة  ،وطلبت منه أن يأخذ زوجته بلقيس إىل
الطبيب لريى ما العلّة يف تأخّر اإلجناب ؟
وبالفعل أقنع سائد زوجته باصطحابها إىل الطبيب  ،وبعد الفحوصات السريريّة واملخربيّة لكال الزّوجني
تبيّن أنّ الزوجة تعاني من ضعفٍ يف عمليّة التبويض  ،وكتب هلا الطبيب بعض املنشّطات .
مرّت الشهور  ،وانقضت سنوات ومل حتمل بلقيس  ،وكان األخ األصغر لسائد قد تزوّج ورُزق بطفلٍ
مجيل  ،كان السبب يف إثارة الغرية يف نفس سائد  ،فأراد اإلجناب بشدّة  ،وأحسّت بلقيس ببعض
اجلفاء من قبل سائد  ،فقالت بلقيس لزوجهــا أنّها اختذت قرارا ولن ترتاجع عنه  ،وهو أن ميهلها
زوجهــا حلني جتربة خخر فرصة يف العالج بعد أن تؤدّي العمرة  ،وبعدهــا جترب زوجها على أن يتزوّج
بأخرى  ،فوافق الزوج بعد جدالٍ طويل  ،وذهبت بلقيس وسائد لزيارة بيت اهلل  ،وهناك دعت ربّها
أن يرزقها بطفل  ،وما إن عادت بلقيس ومرّ شهران حتّى أحسّت بلقيس بعوارض احلمل  ،وذهبت إىل
الطبيب وتأكّدت من محلها  ،فعمّ الفرح  ،وعاد احلبّ والوئام  ،ليجمع بني احلبيبني  ،وولدت بلقيس
طف ًال أمسته " هبة اهلل " وكرب الطفل يف كنف والديه فزادهما سعادة وهناءً .
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رعاية األيتام – عدنان ومهند – قصة قصرية – لألستاذ قاسم ذيابات
عدنان ومهند طفالن يتيما األبوين  ،كان أهلهما جرياناً يف يوم من األيام  ،ولفرتة طويلة  ،ذهبت
العائلتان يوما يف رحلة إىل إحدى املناطق السياحيّة مستقلّني سيّارة أبي عدنان  ،ويا للهول  ،ففي طريق
العودة تعرّضوا حلادثٍ رهيب ذهب ضحيّته العائلتان وكان عدنان ومهند الناجيني الوحيدين .
ترك الطفالن املدرسة  ،وعمل عدنان لدى تاجر قماش  ،يبيع الزبائن  ،ويقوم على خدمة احمللّ
وصاحبه رغم أنّ هذا التّاجر كان يعاني من ضائقة ماليّة،إال أنّه قرّر أن يستأجره ألنه يتيم  ،أمّا مهند
فقد عمل يف " مقهى " القرية  ،يقدّم الشاي للزبائن ويغسل األكواب وما إىل ذلك من األعمال املتعلّقة
باملقهى .
كان عدنان طفالً موهوباً مواظباً على الصالة  ،وقراءة القرخن يف أوقات الفراغ  ،أعجب به وبأخالقه
صاحب احملل " أبو رياح " فقرّر أن يكفله كابنٍ له  ،وأصبح عدنان كواحدٍ من أبناء " أبو رياح " يأكل
معهم  ،ويلعب ويلهو يف أوقات الفراغ  ،وألنّه بدأ يشبّ عن الطوق  ،كان ينام يف منزل والديه املتوفّيان
 ،ألنّ بنت " أبو رياح " أصبحت صبيّة أيضــاً .
ومنذ أن اعترب " أبو رياح " عدنان ابناً له  ،راجت جتارته وازدهرت  ،وسدّد ديونه  ،وباع عدنان
بيت والديه  -رمحهما اهلل – وأصبح شريكــاً لـ " أبو رياح يف جتارته  ،وخطب ابنته وتزوّجا ،
وأصبح فيما بعد تاجراً مشهورًا باألمانة والصّدق  ،وعاش وزجته يف سعادةٍ وهناء .
أمّا مهنّد  ،واحسرتاه على مهنّد ! لقد تعلّم لعب الورق  ،وتطوّر به األمر إىل لعب القمار  ،إذ مل جيد
من يسنده أو يتكفّل به وهو طفلٌ صغري  .ويا ليت األمر توقّف عند هذا احلدّ  ،بل زاد الطني بلّة حني
أقدم على تعاطي أحد أنواع املخدّرات  ،بقصد نسيان نفسه  ،وهمّه  ،وديونه  ،فانتهى به املطاف يف
السّجن  .وال أحد يعلم متى خيرج منه إال اهلل  .مسع عدنان مبا حصل مع مهند فقرر التكفل بديونه
ح ًا للتعايف من أثر املخدّرات .
وأخرجه من السّجن وأودعه مص ّ
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حكاية القطّة اجلميلة واألفعى اللئيمة – لألستاذ قاسم ذيابات
يف قديم الزّمان ن وسالف العصر واألوان ن كان الطفل أيهم يعيش يف قرية سوم مشال األردن  ،كان طفالً
شغوفاً باللعب وسط البساتني واحلقول  ،يركض وراء الفراشات اجلميلة  ،يقطف زهرة ليشتمّ رائحتها ،
أو مثرة من بستان والده ليأكلهــا .
يف يوم من األيّام وبينما كان يلهو يف البستان  ،يطارد الفراشات  ،يف زاوية من البستان املُمتدّ  ،رأى
أيهم قطّة صغرية مجيلة جدًا  ،متوء  ،فخطر يف باله أنّهــا جوعى أو عطشى .
التقط أيهم القطّة الصغرية  ،وركض باجتاه البيت  ،كان أهله يعملون يف البستان  ،ومل يكن أحد سواه
يف البيت  ،أحضر الطعام للقطّة  ،وأسقاها املاء  ،فانتعشت وبدت عليها معامل السّرور  ،وأخذت تلعق
وجه الطفل تعبرياً عن مدى امتنانها له .
يف املساء عادت األمّ  ،ومل يعجبها ما فعله إيهم من إحضار القطّة إىل البيت  ،أرادت منه أن يطعمها
ويسقيها خارج البيت حيثما وجدهــا يف البستان  ،وأخذت القطة ورمتها بعيداً  ،إال أنّ أيهم أخذ
بالبُكاء والعويل  ،ولكن سَرعان ما عادت القطّة وحدهــا إىل أيهم  ،فأخفاها عن أمّه ووضعها يف فراشه
.
يف الصباح الباكر كان يأخذها بعيدا عن أمّه – إىل البستان – ويف املساء يتسلل ويأتي بها إىل فراشه
لتنام بقربه .
مرّت األيّام والشهور  ،كبُر أيهم  ،وكربت القطّة  ،وازداد أيهم تعلّقاً بها  ،ويف يوم من األيام  ،تأخر
أيهم يف االستيقاظ من النوم للذهاب إىل املدرسة  ،أتت األم لتوقظ أيهم للذهاب إىل مدرسته  ،ويا لَهول
ما رأت ! رأت القطة والدماء تغطّي جزءاً كبريا من جسدها فظنّت أن الدّم دم ابنها  ،ورفعت الغطاء
فإذا ابنها سليماً مُعافى  ،ونظرت حوهلــا فإذا بأفعى مُمَزَّقة  ،كانت قد حاولت االنقضاض على ابنها
أيهم  ،وفهمت أ ّم أيهم أن القطة اجلميلة هي اليت أنقذت فلذة كبدهــا  ،ومن يومها أصبحت أمّ أيهم
متعلّقة بالقطّة أكثر من تعلُّق أيهم بهــا  ،تطعمها وتسقيها  ،وتنظفها  ،وتصطحبها لتلهو يف البستان .
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منوذج كتابة رسالة إىل صديق
رسالة إىل صديقيت خالدة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
صديقــيت العزيزة خالدة
حتيّة طيّبة وبعد ،،،،
أودّ يف بداية رساليت هذه أن أسأل عن صحّتك  ،وأحوالك  ،وأحوال األهــل واألحبّة مجيعاً  ،عساكم
خبريٍ إن شاء اهلل تعاىل .
لقد رأيتُ أنّه من أقلّ واجباتــي أن أكتب إليك هذه السّطور  ،مبناسبة خترّجك من اجلامعة ،
وحصولك على شهادة املاجستري  ،يف ختصّص اإلدارة الرتبويّة  ،وبتقدير " ممتاز "  ،وأن أبارك لك
حصيلة تعبك وجهدك الدؤوب  ،للحصول على الدرجة اليت وصلتِ إليهــا  ،متمن ّياً على اهلل العلي
القدير  ،أن تستمرّ النجاحات حليفة لكِ  ،وأن يأتي اليوم الذي أبارك لكِ فيه على حصولك على
شهادة " الدكتوراه " بإذن اهلل  .وليس ذلك على اهلل ببعيد  ،وال عليكِ ألنّك مثابرة مُجدّة  ،وتستحقّني
كلّ اخلري .
وأنت تعرفني صديقيت العزيزة  ،مدى قوّة ومتانة عُرى الصّداقة واحملبّة اليت تربطنا منذ الطفولة ،
فهي اليت أثلجت صدري وبثّت الفرحة يف نفسي  ،ودفعتين لكتابة هذه السّطور  ،اليت ال يُمكن أن
تفي حمبّتنا وصداقتنا األبديّة  -بإذن اهلل . -متمنيّة أن أكحّل عيينَّ مبرأى وجهك احلَسَن قريب ًا وقريباً
جداً إن شاء اهلل .
صديقتك املشتاقة واملخلصة دوما ........................ :
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منوذج مقالة بعنوان ( أثر االبتسامة يف حياتنا ) ( منقول )
تعبري وجهي يتشكل من خالل ثين العضالت األكثر وضوحاً اليت تكون قريبة من طريف الفم..تستعمل
االبتسامة عادة للتعبري عن املتعة أو السعادة أو التعجب .
باالبتسامة نتجاوز احلزن وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية االبتسامة أمرها عجيب للغاية .إن رمستها
حلبيب شعر بالراحة ...وإن رمستها لعدو شعر بالندم وإن رمستها ملن التعرف أصبحت صدقةً لك...وإن
رمستها لنفسك ازددت قوة !.وإذا كان باستطاعة االنسان ان يعطي االمل فال يبخل به على الناس ولو
كان امال كاذبا
وفضال عن هذا كلّه فلالبتسامة فوائد عديدة ؛ فمن املسلَّم به بأن االبتسامة تسارع يف التماثل إىل الشفاء
من األمراض وهي خري عالج لقلب اإلنسان .ألن االبتسامة هي غذاء للنفس والروح ،ألنها تساعد على
اهلضم وحتفظ الشباب وتزيد العمر ،وتنعش االبتسامة عملنا وتدفعه إىل األمام وجتعله حمبباً إلينا،
وتزيد االبتسامة من نشاط الذهن ومردوده ،وتقوي القدرة على تثبيت الذكريات وتوسيع ساحة االنتباه
والتعمق الفكري ،وبالتالي يصبح املرء أقدر على التخيل واإلبداع ودقة التفكري ،وتبعث االبتسامة فينا
السعادة الداخلية وبالتالي تزداد إشراقة الوجه من جديد باحليوية والنشاط.
ميكنك من خالل االبتسامة أن تدخل السرور لقلب اآلخرين ،وهذا نوع من أنواع العطاء بل قد يكون
أهمها .ألن الدراسات بينت أن حاجة اإلنسان للسرور والفرح :رمبا تكون أهم من حاجته أحياناً للطعام
والشراب ،وأن السرور يعاجل كثرياً من األمراض على رأسها اضطرابات القلب
من خالل االبتسامة ميكنك أن توصل املعلومة بسهولة لآلخرين ،ألن الكلمات احململة بابتسامة يكون
هلا تأثري أكرب على الدماغ حيث بينت أجهزة املسح :بالرنني املغنطيسي الوظيفي أن تأثري العبارة
خيتلف كثرياً إذا كانت حمملة بابتسامة .مع أن العبارة ذاتها إلّا أن املناطق اليت تثريها يف الدماغ
ختتلف حسب :نوع االبتسامة اليت ترافق هذه املعلومة أو هذه العبارة.
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مقال بعنوان ( سعادة املرء يف عطائــه ) لألستاذ قاسم ذيابــات
كلّ الناس يبحثون عن السّعادة ؛ ألنها مطلبٌ ورغبة جاحمة  ،وحاجة أساسيّة  ،لكن قبل أن ندخل
يف لبّ املوضوع  ،ال بدّ لنا أن نعرف ما هي السّعادة ؟؟
يعرّف أرسطو السّعادة بأنها اللذة  ،أو أي شيء يرتبط باللذة ارتباطاً وثيقا  ،واليت عندها يغيب الوعي
باألمل واإلزعاج .
إنّ السّعادة يف نظري هي شعور املرء براحة البال  ،والطمأنينة والسّكينة  ،ألنّه مل يعتدِ على أحدٍ  ،ومل
يأكل حقّ أحد  ،وبأنّه أعطى أكثر ممّا أخذ  .لكن كيف تتحقق السعادة ؟؟
هناك من الناس من يرى السّعادة أمواال ً حيقّق بها ما يُريد  ،كأن يشرتي ما لذّ وطاب من الطعام
والشراب واملأكل وامللبس واملسكن أو سيّارة فخمة  .ومنهم من يراهــا يف القناعة والرّضا مبا قسم اهلل .
ولكن أخي احلبيب  ،أخيت احلبيبة  ،هل فكّرتَ يوما أن جترّب أن تزرع السعادة يف نفوس اآلخرين
؟؟ لتجرّب مدى السّعادة اليت تدخل قلبك عندما تراها ترتاقص يف عيون طفلٍ أو قريبٍ أو حبيب ؟؟؟
ب إنسانٍ يرى السّعادة يف عطائـه  ،سواء أكان هذا العطاءُ مادّياً أو معنويّا  ،ألنين أعرف الكثري من
رُ ّ
الناس  ،يرى السعادة يف تربية يتيم  ،أو مساعدة حمتاج  ،أو احلنوّ على الصغري  ،والعطف على
الكبري  ،وهو حني يفعل ذلك يشعر بشعورٍ فريد غامر يريح باله ويبثّ الطمأنينة والسّكينة يف نفسه .
على سبيل املثال ال احلصر  ،هناك من العاملني – يف أي جمال – يشعر بالسّعادة حني يعطي وينتج
واحلبيب يشعر بالسّعادة حني يعطي حبيبه دون انتظار املقابل  ،فتتحقق له اللذة اليت حتدث عنها
أرسطو .
إنّ السعادة إذاً ال تتحقق باألشياء املاديّة فقط  ،وإال كان اإلنسان كاحليوان  ،إنّما السعادة يف البذل
والعطاء والعمل الصاحل  ،قال تعاىل  " :من عمل صاحلاً من ذك ٍر أو أنثى وهو مؤمنٌ فلنحيينّه حياة طيّبة
" وأنا – وكثريون أمثالي  -أعترب العطاء عم ًال صاحل ًا يقرّبنا إىل اهلل  ،وتتحقّق به سعادتنا .
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