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المستوى الرابع.

( )30ورقة.

اللغة العربية  :مهارات االتصال.
(تحليل النصوص  /تسهيل العروض والتعبير  /تبسيط القواعد)
شرح النصوص.
تبسيط القواعد .

الدكتور شعيب اللوزي.

المستوى
الرابع.

ستجدون في هذه النسخة (.)2018
(تدريبات متنوعة على القواعد).
(شرح مفصل للمادة مع مفاتيح الحفظ).

(إجابات أسئلة الكتاب من دليل المعلم).

المنهاج
الجديد.

(التنبيه على أهم األسئلة الوزارية)

توضيح العروض.

صفحة الفيس بوك :

تلخيص الكتابة.

(مهارات االتصال وعربي تخصص مع الدكتور شعيب اللوزي).
( مقترحات

/

تحليل أسئلة الوزارة

/

تدريبات يومية

/

تحديثات

).

رقم الطالب (.)0796367252

ينشغلون ابحلديث ّعن وأان مشغول بلون ربطة عنقي.
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الصيغة :
ما معىن لكمة :
وحض الصورة الفنية أو الدبية :
ما عاطفة الشاعر ؟
شلك احلروف :
ما احملسن أو الفن أو اللون البديعي :
عالم يعود الضمري :
ما املعىن البالغي لالس تفهام :

( )0796367252

توضيح :
احلفظ مع الرجوع اىل النص ..
البداية تكون ب (ش به)..
الشوق  ،الكره  ،الجعاب  ،اخلوف..اخل
مت تشكيل أمه اللكامت يف امللخص(.حتهتا خط)..
احملسن من طباق وجناس ومقابةل  ..اخل
رجوع للنص مع الرتكزي وعدم الترسع ..
مثل التعجب ..

تنبهيات.
*حيفظ الطالب النصوص املشار لها يف الصفحة الآتية...
*حيفظ  :من الاستيعاب والتحليل والتذوق ما ل يوجد هل جواب يف النص مبارشة مثل ( :فرس  ،علل  ،وحض ).
وما يوجد جوابه يف النص مبارشة يطلب فهمه وخيمت السؤال يف هذا النوع ( :كام ورد يف النص).
*حيفظ الطالب :معاين اللكامت والضاءة للك درس .
وتدرب عىل اجلذور الصعبة  :ويه موجودة بعد لك فقرة بعد أن تدرس اجلذر من ملحق القواعد .
*ركز خالل ادلراسة عىل :عالمات الرتقمي.
العنوان.
العربي المتج ّدد.
.1الفكر
ّ

النّهضة العربيّة المتج ّددة:

تأييد للحق ونصرة للعدل.

الحلْوة).
.2مفاتيح القلوب( .الكلمة ُ
.3القدس في قلوب الهاشميين.

(رسالة من باب العامود).

.4قلب نبته( .رسم القلب).
.5لغة البيان.

(العربية في ماضيها وحاضرها).

.6من صفحات الحياة .

السكاكيني وفلسفته في الحياة).
(خليل ّ

المؤلف.

الفن األدبي.

األمير الحسن بن طالل.

مقالة.

الكاتب اللبناني محمد النّقاش.

مقالة.

الحفظ.
.......

يحفظ الطالب ( )8أبيات

قصيدة.

حيدر محمود .

من القصيدة.

قصة.

جمال ناجي.

.......

علي الجارم.

قصيدة.

يوسف أيوب حداد.

سيرة.
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الوحدة الثامنة  :الفكر العر ّب املتجدّ د  .الّنّ ضة العرب ّية املتجدّدة :تأييد للحق ونرصة للعدل.
النص
جو
ّ
ّ

*كتب صاحب السّموّ الملكيّ األميرالحسن بن طالل هذا المقال قبل حلول شهر رمضان المبارك عام 1436هـ2015/م.
ص.
*ماذا يستذكر
سموه في ال ّن ّ
ّ
ّ
الحق
 -1أمجاد الثورة العربية الكبرى التي أطلقها المغفور له ال ّشريف الحسين بن علي ،وما واكبها من نهضة ا ّتخذت من قيم
والعدل ركيزة لها.
 -2ويدعو إلى تعزيز ثقافة الحوار وال ّتسامح في المجتمعات اإلنسانيّة ونبذ ال ّتعصّب بأشكاله.
 -3ويرى أنّ ال ّتراث الحضاريّ عنصر مه ّم من عناصر ال ّتطوّ ر في ظ ّل االستقالل الثقافيّ الذي يؤمن بال ّتشاركيّة وقبول اآلخر،
وي ّتخذ من التاريخ جسرً ا نحو اإلبداع وال ّتطور.
سموه لل ّتراث .
*وضح نظرة
ّ
يرى أنّ ال ّتراث الحضاريّ عنصر مه ّم من عناصر ال ّتطوّ ر في ظ ّل االستقالل الثقافيّ الذي يؤمن بال ّتشاركيّة وقبول اآلخر،
وي ّتخذ من التاريخ جسرً ا نحو اإلبداع وال ّتطور.
الفقرة رقم ( .) 1

في محاولة استيعاب روح العصر وتح ّدياته ،ندرك ما لدينا من ميراث حضاريّ وتراث سياسيّ ونهضة عربيّة تأسّست
في القرن الماضي على مبادئ القوميّة والحريّة والوحدة واالستقالل والمساواة والتق ّدم  .كما تجلّت النظرة البعيدة نحو
المستقبل في هذه النهضة المباركة وهي ّ
تشق طريق العمل من أجل الحريّة والهُويّة القوميّة  .فكانت هذه مطالب أمّة حملها
ً
ج ّدي ال ّشريف الحسين بن علي – طيّب هللا ثراه – وهو يرنو مع أبنائها إلى مستقبل مشرق ألمّتنا العربيّة قائال " :إنّ نهضتنا
ّ
الحق ونصرة العدل ،وإعزاز كتاب هللا وإحياء س ّنة رسوله "
إ ّنما قامت لتأييد
وبعد مرور ما يقارب المئة عام على هذه ال ّدعوة ،ما زلنا نستذكر بك ّل اعتزاز المنطلقيْن األساسيْين ّ
للثورة العربيّة
الكبرى  :حفظ كرامة العروبة والتمسّك بقيم اإلسالم ال ّنبيلة السّامية ( .)2لقد تص ّدت هذه الثورة لمظاهر استغالل ال ّدين الحنيف
كافة؛ مؤ ِّكدة في الوقت نفسه ،أنّ اإلسالم والتق ّدم صِ ْنوان ال يفترقان ،كما طالبت تطليق نظام ال ُّشورى كوسيلة من أه ّم وسائل
اإلصالح االجتماعيّ والسّياسيّ ْ ،
وأولت البعد الحضاريّ اإلنسانيّ للمنطقة العربيّة بأكملها وال ّتمسّك بال ّتراث واألصالة
الحضاريّة في مواجهة األخطار المحيقه باألمة جُ ّل اهتمامها وعنايتها.
*الفكرة الرئيسة  ( :النظرة البعيدة والمستقبلية للثورة العربية الكبرى).
ْ
ص ْنو ،وهو المِثل وال ّنظير.
الص ْنوان :واحدهما ال ِّ
*معاني وجذور  :يرنو  :يتطلّع (رنو) .يديم النظر إلى.
ِّ
استيعاب :إدراك (وعب).
النهضة:الوثبة (نهض).
أولى  :منح .

التحديات :المواجهة (حدو) .ندرك  :نفهم (درك).
كافة  :كلها .
السنة ( :سنن).
جل  :معظم .

تجلت :ظهرت (جلو).
مطلب :مقصد (طلب).

تشق :تمهد وتوسع(شقق).
إعزاز:إعالء (عزز).

الفهم والتحليل ( :أسئلة الكتاب المتعلقة بالفقرة).
-1اذكر ثالثة مبادئ قامت عليها النهضة العربية .القوميّة والحريّة والوحدة واالستقالل والمساواة والتقدم.
ّ
الحق ونصرة العدل ،وإعزاز كتاب هللا وإحياء س ّنة رسوله.
 -2حدد أهداف النهضة وفق رؤية الشريف الحسين .تأييد
 -13علل ما يأتي :أ -وصف سموّ األمير الحسن النهضة بالمباركة .ألنها زرعت بذور الخير في نفس ك ّل عربيّ
صادق في انتمائه لوطنه ،يسعى إلى االستقالل ،وحققت انتصارات كبيرة في سبيله.
ذوق الجمالي:
ال ّت ّ
وضح داللة ما تحته ّ
خط في العبارات اآلتية( :أسئلة الكتاب المتعلقة بالفقرة).
ّ
أ-في محاولة استيعاب روح العصر وتح ّدياته ،ندرك ما لدينا من ميراث حضاريّ وتراث سياسيّ ونهضة عربيّة.
أي ما يميّز عصرنا الحالي عن غيره.
3
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ج-فكانت هذه مطالب أمّة حملها ج ّدي الشريف الحسين بن علي وهو يرنو مع أبنائها إلى مستقبل مشرق ألمتنا العربية.
وحدة الرؤية عند الشريف الحسين بن علي وأبناء األمة العربيّة بمستقبل زاهر.
س:وضح الصورة الفنية في قوله :
تشق طريق العمل" شبه النهضة باآللة التي ّ
ّ
تشق الطريق وتمهده .
"-1النهضة المباركة وهي
:-2إحياء سنة رسوله " شبه السّنة بإنسان ميت ثم يحيا.
شبه العصر بالكائن الحي الذي له روح.
"-3روح العصر"
"-4كرامة العروبة" شبه العروبة بالكائن الذي له كرامة .
ٍ"-5تصدت الثورة " شبه الثورة بإنسان يتصدى.
س:ما عالمة الترقيم المناسبة بعد قوله " :قائال " النقطتان الرأسيتان .أو ( .) :
منطلق( :طلق) .الحنيف( :حنف) .ال ّ
شورى( :شور) .الصنوان (صنو) .محاولة( :حول).
*جذور .الدّ عوة( :دعو).
المباركة( :برك).
السامية (سمو) .مرور( :مرر) .تصدي( :صدي).
سياسي( :سوس) .مبادئ( :بدأ) .ال ّتقدم( :قدم).
ّ
المحيقة (حيق) .مواجهة( :وجه) .اهتمام( :همم) .يفترقان (فرق) .المستقبل( :قبل) .استغالل( :غلل).
كافة( :كفف).
حر ّية( :حرر) .الحق( :حقق) .أولى (ولي).
(الفهم والتحليل س .) -3ما المنطلقان اللذان انبثقت منهما الثورة العربية الكبرى؟ حفظ كرامة العروبة والتمسّك بقيم اإلسالم
النبيلة السّامية.
(الفهم والتحليل س -13ب).علل -اإلسالم والتقدم ص ْ
ِّنوان ال يفترقان.
ألنّ اإلسالم يدعو إلى التق ّدم في تنوير األذهان البشرية برسالة اإلسالم السّمْحة التي تدعو إلى النهضة والرقيّ اإلنسانيّ
ومواجهة األخطار المُحيقة.
الفقرة رقم (.)2

وكان من أبناء األمّة التوّ اقين إلى الحريّة والتغيير سليمان البستاني ،الذي كان يتطلّع مستقبل يتحقق فيه اإلصالح
المنشود ،ويت ّم فيه تفكيك االستبداد كما بيّن في كتابه " ذكرى وعبرة أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده" . 1908وهنا
أقول  :ال يع ّد ال ّتاريخ سيرورة سرديّة  ،إ ّنما هو ذكرى وعبرة تح ّفز الخيال على ال ّتفكير في الممكن من دون قيود أو حدود.
إنّ التمسّك باستقالنا الثقافيّ يعيد تجديد العقل العربيّ المنفتح على اآلخر؛ انطال ًقا من خصوصيّته التي تحترم التنوّ ع
بأشكاله والتع ّدديّة الثقافيّة التي تقودنا إلى الحديث عن مفهوم العيش المشترك  .وال ننسى أنّ الحضارات العظيمة تفسح
المجال للتنوّ ع وت ّتخذ من " ال ّتسامح للجميع" شعارً ا  .كذلك كانت الحضارة اإلسالمية في أوج ازدهارها ت ّتسع لديانات
ً
أفرادا ينتمون ألعراق وأمم مختلفة ،فكان ال ّتنوّ ع من مكامن القوّ ة ،واالختالف أحد السُّنن الكونيّة التي
وثقافات متباينة وتض ّم
ْ
قام على أساسها الوجود .وحينما تعجز العقول عن تفسير طبيعة االختالف ،وتأبى القلوب تق ُّبل اآلخر واستيعاب نظرته في
الحياة ،ويتف ّشى التعصّب ّ
للطائفة أو العقيدة سرعان ما تنشأ الحواجز ويزداد ال ّتباعد بين شرائح المجتمع الواحد ،وتخت ّل
ال ّتوازنات ّ
الطبيعيّة لعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان.
إنّ أخطار الحروب ودعوات ال ّتقسم والخطاب الطائفيّ وشرور الفرقة وال ّتشرذم ال تنبئ ّإال بالمزيد من المعاناة
اإلنسانيّة واالنتهاء السّافر لحقوق اإلنسان الذي كرّ مه هللا تعالى واستخلفه في األرض .ومن المفارقات التي يعاني منها وقعنا
العربيّ واإلسالميّ الفجوة بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن.
**تنبيه  :سليمان خاطر البستاني (1925-1856م) أديب لبناني ،اشتغل بالتدريس ،وشارك في تأليف "دائرة المعارف" أتقن
ً
عضوا في مجلس "الجامعة المصرية".
أكثر من عشر لغات ،وقام بتعريب اإللياذة شعرً ا ،انتخب
مفردات  ( :السيرورة  :االمتداد واالستمرار  / .االستبداد :االنفراد بالرّ أي من غير مشورة .األوج  :العلو  .التشرذم :
ال ّتفرق  .المنشود  :المطلوب .سردية  :متتابعة  / .تأبى  :تمتنع  / .يتفشى  :ينتشر) .
التواقين  :توق  /.الحرية  :حرر  /التغيير  :غير  /.اإلصالح :صلح  .االستبداد  :بدد  /تجديد  :جدد  .تحترم :
(جذور) ّ (:
حرم  /التسامح  :سمح  /مكامن  :كمن /الحياة  :حيي  /التوازن  :وزن  /تنبئ  :نبأ  /كائن  :كون  /يعد  :عدد  /ازدهار  :زهر
4
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يتفشى  :فشو /الطائفي  :طوف  /المنشود  :نشد  /التاريخ  :أرخ  /انطالق  :طلق  /التعددية  :عدد  /مجال  :جول  /تتسع :
وسع  /شرور  :شرر  /ال ّتشرذم  :شرذم  /تختل :خلل  /خصوصية  :خصص  /سيرورة  :سير)
السياق الذي وردت فيه:
من أسئلة الكتاب :استخرج معاني المفردات التي تحتها خط وفق ّ
التواق ،وهو النازع إلى التغيير.
أ  -وكان من أبناء األمّة التوّ اقين إلى الحر ّية والتغيير سليمان البستاني.
مفردها ّ
وضح ذلك.
(الفهم والتحليل س .)-4جاءت تطلعات سليمان البستاني منسجمة مع مبادئ النهضة العربيةّ ،
كان من أبناء األمّة التواقين إلى الحريّة ،فقد كان يتطلّع إلى مستقبل يتحقق فيه اإلصالح المنشود ،ويت ّم فيه تفكيك االستبداد كما
بيّن في كتابه "ذكرى وعبرة أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده"1908 ،
(الفهم والتحليل س .)5بين الغرض من تعلم التاريخ.
ال يع ّد التاريخ سيرورة سرديّة ،إ ّنما هو ذكرى وعبرة تح ّفز الخيال على ال ّتفكير في الممكن من دون قيود أو حدود.
).وضح جمال ال ّتصوير في العبارات اآلتية:
ذوق الجمالي (1
ّ
ال ّت ّ
أ -الذي كان يتطلّع إلى مستقبل يتح ّقق فيه اإلصالح المنشود ويتم فيه تفكيك االستبداد.
صور االستبداد شي ًئا معقدا متشابكا يت ّم تفكيكه.
ّ
السياق الذي وردت فيه:
من أسئلة الكتاب :استخرج معاني المفردات التي تحتها خط وفق ّ
أ-التنوّ ع ..واالختالف أحد السُّنن الكونيّة التي قام على أساسها الوجود.
س ّنة ،وهي ما أودعه هللا في الكون من أسباب وقوانين.
سنن :مفردها ُ
ال ُّ
ّ
نموذجا للحضاارت العظيمة ،ب ّين ذلك .ألنها تتخذ من
سمو األمير الحسن الحضارة اإلسالم ّية
(الفهم والتحليل س .)- 6جعل
ً
ّ
ً
أفرادا ينتمون
"التسامح للجميع" شعارً ا ،وكانت الحضارة اإلسالمية في أوج ازدهارها ت ّتسع لديانات وثقافات متباينة وتض ّم
ألعراق وأمم مختلفة.
وضح ذلك.
(الفهم والتحليل س .) -7
التنوع ال ّثقافي من أهم مصادر قوة الشعوبّ ،
ّ
ّ
التنوّ ع من مكامن القوّ ة ،ألنه يقود إلى العيش المشترك انطال قا من الخصوصية واالستقالل الثقافي التي تحترم التنوّ ع بأشكاله
والتعددية الثقافية ،فتقود إلى العقل المنفتح على اآلخر بخبراته المختلفة.
النص ؟
(الفهم والتحليل س .)14كيف يو ّفق اإلنسان العربي بين االستقالل الثقافي واالنفتاح على اآلارء في ضوء فهمك
ّ
االستقالل الثقافي ال يعني منع االنفتاح على ثقافات اآلخرين ،بل يعني هويّة ثقافيّة مستقلة بذاتها ،وفي الوقت نفسه تتقبّل اآلخر
وتنفح على ثقافاته ،وتحترم التنوّ ع والتع ّددية الثقافيّة وتحتكم إلى العقل .ويترك أيضًا للطالب.
.وضح داللة ما تحته ّ
خط في العبارات اآلتية:
ال ّتذوق الجمالي ( :س ) 2
ّ
د -إنّ التمسّك باستقاللنا الثقافيّ يعيد تجديد العقل العربيّ المنفتح على اآلخر.
البعد عن التعصّب ،وتقبّل اآلخر ،واالنفتاح على الثقافات المتع ّددة.
وضح ما تحمله من
ال ّتذوق الجمالي س  - 3العبارة اآلتية " :ال ّتسامح للجميع" ،موجزة في كلماتها عميقة في داللتهاّ ،
معان.
ٍ
التساهل والتيسير في التعامل مع اآلخ رين ،وتقبّلهم ،على اختالف أديانهم أو أجناسهم أو أصولهم.
السياق الذي وردت فيه:
من أسئلة الكتاب :استخرج معاني المفردات التي تحتها خط وفق ّ
أ-ال تنبئ ّإال بالمزيد من المعاناة اإلنسانيّة واالنتهاك السّافر لحقوق اإلنسان.
المكشوف الواضح.
واإلسالمي الفجوة بين
العربي
(الفهم والتحليل س  .)- 8ما المقصود بالعبارة اآلتية" :من المفارقات التي يعاني منها واقعنا
ّ
ّ
ما ينبغي أن يكون وما هو كائن"؟
ينبغي أن نتحاور ونتخاطب ال أن نتحارب ،فاهلل تعالى استخلف اإلنسان في األرض وكرّ مه ودعاه إلى اإلعمار والخير ،فهناك
مفارقة بين دور اإلنسان في اإلعمار والبناء ،وما هو كائن اليوم من أخطار الحروب ودعوات التقسيم والخطاب الطائفي
وشرور الفرقة وال ّتشرذم واالنتهاك السّافر لحقوق اإلنسان.
5

د.شعيب اللوزي.
( )0796367252

(مهارات االتصال م) 4
الفقرة رقم ( .) 3

إن اإلرادة العربيّة الحرّ ة المسؤولة ال تنفصل على تغليب العقل والحكمة ،كما تنسجم مع الق َيم اإلنسانيّة المشتركة
التي يؤ ّدي التمسّك بها إلى تحقيق األمن للجميع .إنّ البحث في هذه القيم المشتركة يسهم في كشف الوجه الحقيقيّ لل ّتطرّ ف،
وفي إطار هذا المسعى ،نحن بحاجة إلى ال ّتركيز على المشتركات العالميّة واإلقليميّة ،وتفعيل دور المؤسّسات اإلقليميّة
والعربيّة ،التي تحمل أولويّاتنا وتح ّدد معالمها بصورة مستقلة .وال ريب في أنّ مستقبل العمل العربيّ يكمن في فضاء يدعم
ال ّتعاون وال ّتكامل بين دول اإلقليم وشعوبه ،فما نعانيه اليوم من أعراض الوهْن على الصّعيد الحضاريّ يؤ ِّكد الحاجة إلى
التج ّدد في مختلف الميادين ،وتعزيز ثقافة العمل والمشاركة واإلبداع واإلنجاز.
وإذ نحتفي بعد أيام قليلة بقدوم شهر رمضان الفضل ،فإنني أزجي ال ّتهنئة بهذه المناسبة المباركة إلى أهلي وأبناء
ً
سائال المولى العلي القدير أنْ يعيده علينا وقد ح ّل السّالم واألمن واالستقرار في ربوع
وطني واألمّتين العربيّة واإلسالميّة؛
وطننا العربيّ الكبير كافة ،ورُفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات الصّارخة لكرامة اإلنسان عن ال ُم ْقتلَعين وال ُمهجرين
والالجئين من أبنائه إخوتنا في اإلنسانيّة.
مفردات  :يكمن  :يتمثل  /الواهن  :الضعيف  /نحتفي  :نحتفل  /الصارخة  :الواضحة  /أزجي  :أقدم ).
جذور  :اإلرادة  :رود  /الحكمة  :حكم  /حاجة  :حوج  /الميادين  :ميد  /مقتلعين  :قلع  /الحرة  :حرر  /المشتركة  :شرك /
فضاء  :فضو  .تعزيز  :عزز  /نحتفي  :حفو  /مهجرين  :هجر  /تحقيق  :حقق  /التعاون  :عون  /أزجى  :زجو  /استقرار :
قرر  /الجئ  :لجأ  /إبداع  :بدع  /تغليب  :غلب  /انتهاكات  :نهك  /التكامل  :كمل  /تطرف  :طرف  /تغليب  :غلب /
مؤسسات  :أسس ).
التمسك بالقيم اإلنسانية المشتركة للبشر على اختالف أجناسهم
(الفهم والتحليل س  .)-9أشار سمو األمير الحسن إلى
ّ
وطوائفهم وأصولهم ،ب ّين أهم ّية ذلك.
إنّ التمسك بالقيم اإلنسانيّة المشتركة يؤ ّدي إلى تحقيق األمن للجميع ،والبحث في هذه القيم المشتركة يسهم في كشف الوجه
الحقيقي لل ّتطرف ،فال ب ّد من التركيز على المشتركات العالميّة واإلقليميّة ،وتفعيل دور المؤسّسات اإلقليميّة والعربيّة ،التي
تحمل أولويّاتنا وتح ّدد معالمها بصورة مستقلة.
وضحها.
(الفهم والتحليل س .)-10
لسموه نظرة مستقبل ّية في تحسين واقع العالم العربيّ ،
ّ
ّ
ّ
التج ّدد في مختلف الميادين ،وتعزيز ثقافة العمل والمشاركة واإلبد اع واإلنجاز ،ودعم التعاون والتكامل بين دول اإلقليم
وشعوبه.
الحرة المسؤولة ال تنفصل عن تغليب العقل والحكمة.
(الفهم والتحليل س -13ج).علل -إن اإلرادة العرب ّية
ّ
ألنها تركن إلى العقل وتعتمد عليه ،وتنسجم مع القيم اإلنسانية المشتركة التي يؤ ّدي التمسّك بها إلى تحقيق األمن واالستقرار
وتقبّل اآلخر ونبذ التطرّ ف.
الصعيد الحضاري يؤ ّكد
ذوق الجمالي (1
).وضح جمال ال ّتصوير في عبارة :أ -فما نعانيه اليوم من أعراض الوهن على ّ
ّ
ال ّت ّ
الحاجة إلى التجدّ د.
صوّ ر الضعف الذي يصيب أبناء األمة اليوم مرضًا له أعراض تظهر على صاحبه.
.وضح داللة ما تحته ّ
خط عبارة :إنّ البحث في القيم اإلنسانيّة المشتركة يسهم في كشف الوجه
ال ّتذوق الجمالي ( :س ) 2
ّ
الحقيقيّ لل ّتطرف.
ّ
إظهار حقيقة ال ّتطرّف الذي يتستر وراء رداء آخر ال يمثله.
السياق الذي وردت فيه:
من أسئلة الكتاب  :استخرج معاني المفردات التي تحتها خط وفق ّ
أق ِّدم.
أ-إ ّنني أُزجي التهنئة بهذه المناسبة المباركة إلى أهلي وأبناء وطني.
).وضح جمال ال ّتصوير في العبارات اآلتية:
ذوق الجمالي (1
ّ
ال ّت ّ
أُ -رفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات الصارخة لكرامة اإلنسان عن المقتلعين والمهجرين.
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صوّ ر أشكال المعاناة ً
ثقال يرفع عن صاحبه ،وصوّ ر االنتهاكات إنسا ًنا يصرخ ،وصوّ ر المهجّ رين من بالدهم شجراً مقتلعً ا عن
األرض.
ب-وجه ال ّتطرف  :شبه التطرف بالكائن الحي الذي له وجه .
الفقرة رقم ( .) 4
لقد أراد هللا تعالى لشهر رمضان المبارك أن يكون شهر عبادة وتربية وتوجيه وتوثيق للصّالت بين المسلمين ؛ نقف
عند عظاته وعِ بره ،ونستفيد من معانيه ودروسه .وال يسعني في هذا المقام ّإال أنْ أذ ّكر بأهميّة تأسيس صندوق عالميّ ّ
للزكاة
وال ّتكافل ،فمنذ أنْ أطلقت هذه ال ّدعوة قبل ثالثة عقود ونيّف ،لم أتوقف يومًا عن ال ّتذكير بها وبأهمية االستفادة من نظام ّ
الزكاة
نموا ،وضمان الحياة الكريمة لألفراد في المجتمعات اإلسالميّة،
في سبيل تحقيق األهداف التنمويّة للبلدان اإلسالميّة األق ّل ًّ
وتعزيز ِقيم الغيريّة والسّلطة األخالقيّة والكرامة اإلنسانيّة.
ال تزال الصّورة الحقيقية السّمحة لل ّدين اإلسالميّ تتعرّ ض إلى أقسى أشكال ال ّتشويه من قِ َبل أولئك الذين يمارسون
اإلرهاب و العدوان وال ّتطرّف باسم الدين .إنّ ال ّتركيز من خالل ّ
الزكاة على القيم اإلنسانيّة مثل الرّ حمة واإلحسان إلى
المحتاج وابن السبيل وتفويض اإلنسان من حيث هو إنسان ،وتعزيز ال ّتكافل االجتماعيّ سيُسهم في إشاعة رسالة اإلسالم
الح ّقة المبنيّة على العدل والسّالم ،وينأى بها عن مسمّيات اإلرهاب والرُّ هاب.
(الرهاب  :الخوف المرضيّ  /إشاعة  :نشر  /ينأى  :يبعد  /نيف  :الزائد عن العقد  /الغيرية  :الحب لآلخرين ).
مفردات ُّ :
جذور  :عبادة  :عبد  /صالت  :وصل  /دروس  :درس /التكافل  :كفل  /األخالقية  :خلق  /العدوان  :عدو  /إشاعة  :شيع /
مسميات  :سمو/تربية  :ربو/عظات:وعظ  /يسعني  :وسع  /أقسى  :قسو /اإلحسان :حسن  /اإلرهاب  :رهب  /توجيه  :وجه /
المقام  :قوم /االستفادة:فيد  /التشويه  :شوه  /توثيق  :وثق  /زكاة  :زكو  /التنموية  :نمو  /تفويض :فوض /المبنية  :بني ).
(الفهم والتحليل س  )- 11ما أهمية تأسيس صندوق عالمي ّ
االجتماعي؟
للزكاة وال ّتكافل
ّ
االستفادة من نظام ّ
الزكاة في سبيل تحقيق األهداف التنمويّة للبلدان اإلسالميّة األقل ً
نموا ،وضمان الحياة الكريمة لألفراد في
المجتمعات اإلسالميّة ،وتعزيز قيم الغيريّة والسّلطة األخالقيّة والكرامة اإلنسانيّة.
(الصورة السمحة لإلسالم) شبه اإلسالم بشيء يمكن تصويره .
*صورة فنية ( :األقل نموا) شبهها بشيء ضعيف ال ّنمو /
ّ
(الفهم والتحليل س .)- 12نظام الزكاة يق ّد صورة حقيق ّية عن سماحة اإلسالم:
أ -اشرح هذا .إن التركيز من خالل الزكاة على القيم اإلنسانيّة مثل الرّ حمة واإلحسان إلى المحتاج وابن السبيل وتفويض
اإلنسان من حيث هو إنسان ،وتعزيز التكافل االجتماعيّ سيُسهم في إشاعة رسالة اإلسالم الحقّة المبنية على العدل والسالم،
وينأى بها عن مسمّيات اإلرهاب والرُّ هاب.
هات ً
ب ِّ -
سبال أخرى يمكن أنْ تسهم في إبراز صورة اإلسالم الحقيق ّية ،من وجهة نظرك.
نهى اإلسالم عن قتل األطفال والنساء والشيوخ والعجزة  /أمر اإلسالم بالوفاء بالعهود  /كان صلّى هللا عليه وسلّم يوصي بأهل
الذمة والمستأمنين وسائر المعاهدين ويدعو إلى مراعاة حقوقهم وإنصافهم واإلحسان إليهم وينهى عن إيذائهم.ويترك للطالب.
مفردات وجموع :
شعوب  :شعب .
أعراض  :عرض .
أشكال  :شكل .
ربوع  :ربع .
معالم  :معلم .
ميادين  :ميدان .
الآلجئين :الجئ.

الحضارات :حضارة.
حقوق  :حق.
التوازنات  :توازن .
العقول  :عقل .
حدود  :حد.
قيود  :قيد .
مكامن  :مكمن .

أعراق  :عرق.
المفارقات  :مفارقة.
دعوات  :دعوة .
تحديات  :نحدي.
مظاهر:مظهر.
مبادئ  :مبدأ.
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األخطار  :خطر  .أعراق  :عرق.
مطالب  :مطلب.
قيم  :قيمة .
الحواجز  :حاجز  .شرور  :شر .
المشتركات :مشتركة.
أمم  :أمة .
شرائح  :شريحة  .ثقافات  :ثقافة.
وسائل  :وسيلة .
أفراد  :فرد.
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الوحدة التّــــــــــاسعة  :مفاتيـــــــــــــــــــــــح القلوب  .اللكــــمة احلُلــــــــــــــــــوة.
ال ّتعريف بالكاتب
محمد الن ّقاش كاتب وناقد لبناني .
 جمع مقاالته التي كتبها في كتابه "مواليد األرق" عام 1960م الذي يض ّم بين دفتيه بضعً ا وثالثين مقاله ،ومنها المقالة التيبين أيدينا.
النص تناولت المقالة :
جو
ّ
ّ
ّ
 -1أثر الكلمة الطيّبة وحُسْ ن التعامل في إشاعة المحبّة واأللفة بين الناس -2 .وما يجب أن تكون عليه العالقات بين أفراد
المجتمع اإلنسانيّ بتوضيح أهمية الكالم الحسن واللباقة في الحديث ،وأثره في القلوب ،وفي تقوية أواصر األلفة بين ال ّناس
واألهل واألصدقاء ،وبين العامل وصاحب العمل.
خاصا في ال ّتفكير وال ّتعبير بلغة تبعث على األمل وال ّتفاؤل في ال ّتعامل بين
نهجا
ً
الح ْلوة" نهج فيها الكاتب ً
ومقالة " الكلمة ُ
ّ
ال ّناس ،ود ْفعهم نحو سبل الحق والخير؛ (وضح) إذ بدا الكاتب ملتزمًا نحو مجتمعه ومحيطه ،وشعر شعورً ا قويًا بما يعوزه
لينهض ويسمو ،ويصبح أجمل المجتمعات وأفضلها.
الفقرة رمق (.)1
سمِعْ ُتها تقول وصوتها يختنق بالبكاء " :هذه حياة ال ُتطاق! نعمل سحابة ال ّنهار وبعض الليل ،وال ُنكافأ ّإال بال ّتأنيب
واالنتهار ،ال نسمع من أحد كلمة حُ ْلوة ،إ ّنها حياة ال تطاق ! " كانت المتكلِّمة عاملة أميّة ،تخاطب فتاة البيت التي انتهر ْتها،
وصبّت عليها اللّوم؛ أل ّنها قصّرت في أداء واجب  .ويظهر أنّ ربّة البيت كانت قد أمطر ْتها بمثل هذا الوابل في الصّباح
الباكر ،وأنّ ربّ البيت لم ُيو ِّفر صوته في المساء الذي سبق ،فتفجّ ر البركان ،بركان اإلنسانية في أبسط مطالبها ،وتكلّمت
الخادمة األميّة بلغة فيلسوف.
ّ
الكلمة ْ
الحُلوة ،الكلمة اللطيفة  ،ما أحوج أسماعنا إليها ،بل ما أحوج قلوبنا ! إنّ كلمة شكر أو ثناء ،كلمة تلطف أو
دعاءُ ،تقال في حينها ،تفعل فعل السِّحْ ر ،ف ُت ْفرح القلب الحزين ،وتمسح عرق المتعب ،وتحرِّك الهمّة والمروءة  .إ ّنها مفاتيح
القلوب ،فأنت حين تقول من لك عنده حاجة ،ولو كان دونك مقامًا أو كان أجيرً ا لك ،من فضلك أو اعمل معرو ًفا ،كن واث ًقا
أ ّنه سيؤ ّدي العمل على خير وجه ؛ ألنه سؤ ّديه بمحبّة ،ثم متى كافأت ُه بكلمة ال ّشكر أو الثناء أو ال ّدعاء ،زدته تعلّ ًقا بك،
وحرصًا على إرضائك.
مفردات  ( :الوابل  :المطر الشديد  / .االنتهار :الزجْ ر / .تأنيب  :لوم شديد  /سحابة النهار  :طول ال ّنهار )
جذور  :يختنق  :خنق  /سحابة  :سحب  /المتكلمة  :كلم /ربة  :ربب  /لغة  :لغو  /دعاء  :دعو /مفاتيح  :فتح  /محبة  :حبب
بكاء  :بكي  /تأنيب  :أنب  /أمية  :أمم  /اللطيفة  :لطف  /حاجة  :حوج  /كافأ  :كفأ  /المساء  :مسو  /الهمة  :همم  /تعلق :
علق .مقام  :قوم  /حلوة  :حلو  /أداء  :أدي  /ثناء  :ثني  /إرضاء  :رضي  /المروءة  :مرُؤ ).
ال َف ْهم وال ّتحليل
 -1عاملت فتاة البيت الخادمة معاملة قاسية:
أِّ -
التأنيب واالنتهار واللوم وغياب الكلمة الحُلوة.
هات صوراً من هذه المعاملة.
تقصير الخادمة في أداء واجب.
ب -ما سبب هذه المعاملة.
ال أظ ّنها تستحق هذه المعاملة بدل تقصيرها؛ إذ يمكن ألهل البيت
ج -هل تظنّ أنها تستحق هذه المعاملة ؟ بيّن رأيك.
توجيهها باللفظ الطيّب.
د -ما الذي كانت تتو ّقعه العاملة من أهل البيت مقابل عملها؟ كلمة ْ
حُلوة.
هـ-حق من حقوق العمال :
تحديد ساعات العمل  /الحق في الرّ احة  /حماية كرامة العامل .
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الصور الفن ّية في ما يأتي:
ذوق
وضح ّ
الجمالي (س ّ ) 1
ّ
ال ّت ّ
أ -ويظهر أنّ ربّة البيت كانت قد أمطر ْتها بمثل هذا الواب ِّل في الصباح الباكر.
صور كالم التأنيب واالنتهار الذي صبّته ربّة البيت على العاملة مطرً اً
ً
شديدا.
ّ
ُ
وضح داللة كل ّ عبارة من العبارات اآلتية :أ -تقول وصوتها يختنق بالبكاء .ش ّدة الضّيق والحزن.
ذوق
الجمالي (س ّ .)2
ّ
ال ّت ّ
وضح داللة كل ّ عبارة من العبارات اآلتية ب -تكلّمت الخادمة األميّة بلغة فيلسوف.
ذوق ال
جمالي (س ّ .)2
ّ
ال ّت ّ
تجربتها جعلت تتكلّم كالحكماء رغم أميّتها ،داللة على قهرها وضعف احتمالها.
يل .العمل طوال اليوم.
ذوق
الجمالي (س ّ .)2
ّ
ال ّت ّ
هار وبعض اللّ ِ
وضح داللة كل ّ عبارة من العبارات اآلتية ج -نعم ُل سحابة ال ّن ِ
وضح داللة كل ّ عبارة من العبارات اآلتية د -فتفجّ ر البركانُ  ،بركانُ اإلنساني ِة.
ذوق
الجمالي (س ّ .)2
ّ
ال ّت ّ
داللة على أنّ الخادمة لم تعد تحتمل هذه المعاملة ،فثارت واضطربت.
النص في رأيك؟
من أسئلة الكتاب  :ما داللة تكرار عبارة" :حياة ال تطاق" في
ّ
تأكيد أنّ هذه المعاملة لم تعد ُتحْ تمل ،وقد تجاوزت الح ّد.
ال َف ْهم وال ّتحليل (س )4ما أثر المعاملة اللطيفة في نفوس اآلخرين؟
ك الهمّة والمروءة.
تفعل فعل السّحر ،فتفر ُح القلب الحزين ،وتمس ُح عرق المتعب ،وتحرِّ ُ
وضح ذلك.
ال َف ْهم وال ّتحليل (س  )15ألسلوب اإلنسان في تعامله مع اآلخرين دور في كسب قلوبهم أو كسرهاّ ،
الكلمة الطيّبة هي مفتاح لقلوب اآلخرين ،وهي عنوان المتكلّم ودليله ،فعلى المرء أن ينتقي ألفاظه في خطابه مع اآلخرين،
ويتج ّنب كسر خواطرهم ،فال يستهين أحد بالكلمة مهما كانت ،فربّ كلمة أضاءت الدنيا أو أظلمتها.
الصور الفن ّية في ما يأتي:
ذوق
وضح ّ
الجمالي (س ّ ) 1
ّ
ال ّت ّ
ّ
ج -ما أحوج أسماعنا إلى كلمة شكر أو ثناء! كلمة تلطف أو دعاء ،إ ّنها مفاتيح القلوب.
صور القلوب أبوابًا ،وصوّ ر الكالم الطيّب مفاتيح لهذه األبواب.
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ال َف ْهم والتحليل (س) 2جعل الكاتب التعزيز والثناء سبيال لإلخالص في العمل ،والقسوة طريقا لإلحباط:
أ -اذكر بعض صور ال ّثناء وال ّتعزيز كما ورد في النص.
"حين يدفع صاحب العمل األجر وهو يقول :سلمت يداك ،ومتى يقبض العامل أجره وهو يقول لصاحب العمل :عوّ ض هللا
عليك ،أو يو ِجز االثنان فيتبادالن كلمة أشكرك".
" فأنت حين تقول لمن لك عنده حاجة ،ولو كان دونك مقامًا أو كان أجيراً لك ،من فضلك أو اعمل معرو ًفا ،كن واث ًقا أنهّ
سيؤ ّدي العمل على خير وجه؛ ألنه سيؤ ّديه بمحبّة ،ثم متى كافأت ُه بكلمة ال ّشكر أو ّ
الثناء أو ال ّدعاء ،زدته تعل ًقا بك ،وحرصًا على
إرضائك".
" أشكرك ،من فضلك ،اسمح لي ،أسألك العفو أو المعذرة ،سلمت يداك ،عوّ ض هللا عليك ،بارك هللا فيك".
ب -بين رأيك في ما ذهب إليه الكاتب مواف ًقا أو مخال ًفا.
أوافق الكاتب في أنّ كلمات التعزيز تقود اآلخر إلى اإلخالص في العمل ومحبّته .ويترك أيضًا للطالب
الفقرة رمق (.)2
والكلمة ْ
الحُلوة ال تغني عن األجر الماديّ  ،وال تكون على حسابه ،فتحاول أنْ تنتقص منه وتقتصد؛ ألنّ األجر
واجب ،كما أنّ الخدمه واجبة ،لكنّ الكلمة الحُ لوة عطاء؛ فحين يدفع صاحب العمل األجر وهو يقول :سلمت يداك ،ومتى
يقبض العامل أجره وهو يقول لصاحب العمل :عوّ ض هللا عليك ،أو يو ِجز االثنان فيتبادالن كلمة أشكرك ،يشعر كالهما أ ّنه
ِ
فعل أكثر من الواجب ،وأنّ عالقته باآلخر لم تعد عالقة منفعة ماديّة صِ ْرفة ،وأنّ القلب ْي ِن ّ
حال مح ّل الجيب ْي ِن ،وإذا الخادمة
الماديّة ترتدي طابعً ا إنسانيًا روحان ًّيا هو ّ
الطابع الوحيد الذي يجب أن يسود العالقات بين ال ّناس؛ ألنه يشيع ال ُّطمأنينة وينشر
الهناء.
ْ
الكلمة الحُ لوة من مزايا اإلنسان ،فاآللة تو ّفر لها الوقود والزيت فتصدع بأمرك ،وليست في حاجة إلى أن تقول لها:
من فضلك أو أشكرك ،وهي تؤ ّدي العمل بد ّقة وأمانة قد يعجز عنها اإلنسان ،لكنّ ال ّنفوس الصّماء ص َم َم اآللة  ،ال ّنفوس
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نجز
المتن ّكرة إلنسانيتها تفضِّل التعامل مع اآللة على التعامل مع اإلنسان ،فتصبح فلسفة ال ّتعامل بين ال ّناس على أساس عمل ُي َ
وأجر ُيد َفع ال نصيب للقلب وال للسان فيه ،وتصبح الحياة – كما قالت العاملة األميّة – شي ًئا ال يطاق.
وينبغي للكلمة الحُ ْلوة أنْ تكون صادقة ،صادرة عن إخالص وإيمان ال يشوبها َز ْيف أو نفاق .نحن ال نعلم ما في
القلوب؛ ألن علمها عند ّ
عالم الغيوب ،والكلمة الحلوة إذ ُتقال أو ُتكتب ،تصل إلينا مباشرة ،فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا،
ويكون لها صداها المستحبّ  .قد ال يتاح لنا في كل مرّ ة أنْ نح ّدد مدى إخالصها ،وقد نفكر في ذلك ،وقد ال نحاول ال ّتفكير في
ذلك  ،وحس ًنا نفعل.
ِّ
الباطل الرّدي ُء من ال ّشي ِّء.
مفردات:الصرف  :الخالص لم يختلط بغيره /.تصدع بأمرك  :تنفذه  /.يشوبها  :يخالطها  /.المز ْيف:
يوجز :يختصر /.يسود  :يعم  / .يشيع  :ينشر /.تنقر :تضرب.الصماء  :الجافة /.صداها  :أثرها /.المتنكرة  :المتخلية).
(من أسئلة الكتاب س .) 6عد إلى المعجم واضبط بال ّ
شكل عين الفعلين( :يقبض ،يقبِّض).
غوي لكل ّ منُّ :
الطمأنينة :طمْ أن /.المادي:مدد /عطاء :عطو /العالقات :علق  /دقة :دقق /يتبادل:بدل /يشيع  :شيع .
ما
الجذر اللّ ُّ
ُ
آلة  :أول  /يشوب  :شوب  /الهناء  :هنأ  /الصماء  :صمم  /المستحب  :حبب  /واجبة  :وجب  /ترتدي  :ردي  /يتاح  :تيح /
صادرة  :صدر).
فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما ّ
خط في ما يأتي:
من أسئلة الكتاب س ّ 4
(الصّدى :رجع الصوت ،والمقصود :أثرها)
 "الكلمة الحُ ْلوة لها صداها المُستحبّ ".قال ال ّ
بعْ د أنْ حرّ قها حرُّ صداها( .عطشها الشديد) الصّدى :العطش الشديد).
ض ي ْنبُو ُع ه ًُدى
شاعر :وجرى في األرْ ِ
ال َف ْهم وال ّتحليل (س )5كيف يحرص صاحب العمل على توطيد عالقته بالع ّمال ،وتحفيزهم على العمل.
بالحفاظ على كرامتهم وتج ّنب إهانتهم ومعاملتهم بالكالم الطيّب وال ّشكر.
الحلوة عطاء:
ال َف ْهم وال ّتحليل (س  )6أشار الكاتب إلى أنّ دفع صاحب العمل األجر للعامل واجب ،والكلمة ُ
أ -هل تؤ ّيد الكاتب في ذلك ؟ ولماذا؟
أوافق الكاتب في أنّ دفع األجر للعامل هو واجب على صاحب العمل .وأخالف الكاتب في أنّ الكلمة الحلوة عطاء وليست
واجبًا؛ فأرى أ ّنها أيضً ا واجبة على صاحب العمل كدفع األجر .ويترك أيضً ا للطالب.
ب -ما الذي يضفيه هذا العطاء على العالقة بينهما؟
ّ
أنّ العالقة بينهما لم تعد عالقة مادية صِّرفة ،وأنّ قلبيْهما حال محل جيبيْهما ،بطابع إنسانيّ روحاني.
ُّ
ج -ب ّين أثره في المجتمع اإلنساني .عبارات التعاطف تش ّد رباط األلفة ،وترصّ بنيان الصّداقات ،وتنشر الطمأنينة والهناء في
المجتمع اإلنسانيّ .
وضح ذلك.
فر َق الكاتب بين إنسان
مادي ،وإنسان للعاطفة قيمة كبيرة في حياتهّ ،
ّ
ال َف ْهم وال ّتحليل (س ّ )7
اإلنسان الماديّ يتعامل مع اآلخرين في أموره على أساس عمل يُنجز وأجر يُدفع ال نصيب للقلب وال للسان فيه.
اإلنسان الذي يق ّدر قيمة الكالم الطيّب ،فالكلمة الحلوة من مزاياه ،وهي طبع فيه.
(س  )10ما المقصود بقول الكاتب :أ" -وأنّ القلبين ّ
حال محل ّ الجيب ْي ِن" .العالقة اإلنسانية تطغى على العالقة الماديّة.
الصور الفن ّية في ما يأتي:
ذوق
وضح ّ
الجمالي (س ّ )1
ّ
ال ّت ّ
الصما َء صم َم اآلل ِة هي التي تفضل التعامل مع اآللة .صوّ ر ال ّنفوس الجا ّفة التي تفضّل التعامل مع اآللة ً
آلة
لكنّ ال ّنفوس ّ
َ
صمّاء ال تشعر.
"فتصدع بأمرك" شبه اآللة بإنسان يؤدي عمله بدقة "- .ال ّنفوس المتنكرة"شبه النفوس بأناس يتنكرون إلنسانيتهم.
ال ّدعاء.
عوض هللا عليك" و"بارك هللا ُ فيك"؟
من أسئلة الكتاب :ما المعنى الذي تفيده جمل من مثلّ ":
وضح داللة كل ّ عبارة من العبارات اآلتية
ذوق
الجمالي (س ّ .)2
ّ
ال ّت ّ
قلوبنا .األثر اإليجابي للكلمة الطيبة في النفوس.
هـ -فتنق ُر على وتر من
أوتار ِ
ِ
(من أسئلة الكتاب س .) 6عد إلى المعجم واضبط بال ّ
شكل عين الفعل (:يعجز  ،يعجز ).
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الفقرة رمق (.)3
يقول المثل" :بمزاولة الحِدادة تصبح حّ ً
عو َ
دت لسانك إرسال هذه العبارات " أشكرك ،من فضلك،
دادا"  ،كذلك إذا ّ
اسمح لي  ،أسألك العفو أو المعذرة ،سلمت يداك ،عوّ ض هللا عليك ،بارك هللا فيك" فال ب ّد من أن تفعل في نفسك فعل اإليحاء،
فالكلمات الطيّبة تصدر عن ال ّنفس ،وتصقلها في الوقت ذاته.
ولَئِن كانت الكلمة الحُ ْلوة الزمة بين الرّ ئيس والمرؤس ،والخادم والمخدوم ،فهي ليست أق ّل لزومًا بين األنداد :بين
ّ
الزوج وزوجته ،واألب وابنه ،والصّديق وصديقه ،وال يحس َبن أحد أنّ رفع الكلفة ينفي كلمة المحبّة  ،بل العكس هو
ص ُبنيان الصّدقات  .وإذا كان المرء يُسرّ بسماع الكلمات ّ
الصّحيح ،فعبارات التعاطف ت ُ
الثناء من
وتر ُّ
ش ّد رباط األلفة ُ
الغرباء ،فهو أكثر سرورً ا بسماعها من أفواه المُقربين إليه أولئك الذي يعيشون معه أكثر ساعات حياته ،والذين يؤمن بهم
جه ً
أوال ويسمعها دائمًا تثني عليه.
ويطمئنّ إلى أقوالهم ،ولع ّل أسعد ال ّناس منْ يفوز بإعجاب زو ِ
(محمد الن ّقاش ،مواليد األرق ،بتصرّ ف)
مفردات (:األنداد :مفردها ال ِّن ّد ،وهو الم ِّْثل والنظير / .ترص  :تحكم  /كلفة  :عالقات رسمية  /تصقل  :تهذب  /إيحاء  :تأثير).
ص :رص  /رصص  / .األلفة :ألِف / .مزاولة  :زول  /مرؤوس  :رأس /
ما
تر ُّ
غوي لكل ّ من:اإليحاء :وحي ُ / .
الجذر اللّ ُّ
ُ
الغرباء  :غرب /حداد  :حدد  /رباط  :ربط  /سرور  :سرر  /إرسال  :رسل  /دائما  :دوم  /أفواه  :فوه  /بنيان  :بني /
العبارات  :عبر  /الزمة  :لزم).
وضح إجابتك.
إيجابي ،أهو مكتسب أم
ال َف ْهم وال ّتحليل (س )9معاملة اآلخرين بلباقة سلوك اجتماعي
فطري؟ ّ
ّ
ّ
معاملة اآلخرين بلباقة عند بعض ال ّناس سجيّة وطبع فيهم ،فال يبذلون في هذه المعاملة عناء ومشقة .ولكن اإلنسان متى ما عوّ د
لسانه ونفسه على المعاملة الطيبة  -كما قال الكاتب " :بمزاولة الحدادة تصبح حدادا" -ستصبح عندئذ طبعا مكتسبا فيه،
ويعتادها .ويترك أيضًا للطالب.
ّ
ال َف ْهم وال ّتحليل (س )10ما المقصود بقوله " بمزاولة الحِدادة تصبح ح ّد ًادا" .إذا عوّ د المرء نفسه ممارسة فعل ما فإنه يعتاده.
ال َف ْهم وال ّتحليل (س  )10ما المقصود بقول الكاتب " إنّ الكلمات الحُ ْلوة تصدر عن النفس ،وتصقلها في الوقت ذاته".
عندما يصدر المرء الكالم الطيّب فإ ّنه ال ّ
يبث السّرور في متلقيه فقط وإنما في نفسه أيضًا.
ال َف ْهم وال ّتحليل (س  )13أعطِ أمثلة للكالم ّ
الط ِّيب من واقع حياتنا.
سعد ُ
أسعد هللاُ أيامك ،بارك هللاُ فيك ،طابت أيامُكْ ،
ت برؤيتك ،جزاك هللا خيرً ا ،و ّفقك هللا .
(من أسئلة الكتاب س  -) 6استخدم الكاتب كلمة (زوج) للدّ اللة على المرأة ،عد إلى أحد معاجم اللّغة العرب ّية ،وتحقق من
استعمالها بهذه الصورة.
زوج يستوي فيها المذ ّكر والمؤنث ،ز ْو ُج المرأة :بعلها .وزو ُج الرجل :امرأته ،فيقال لالثنين :هما زوجان.
شكل فاء الفعل( :يش ّد  ،ي ُ
(من أسئلة الكتاب س .) 6عد إلى المعجم واضبط بال ّ
ش ّد ).
ال َف ْهم وال ّتحليل (س  )3استنتج من النص ح ًّقا من حقوق الع ّمال .
ّ
الحق في الرّ احة ،تحديد ساعات العمل ومناسبتها لألجر.
حماية كرامة العمّال،
ال َف ْهم وال ّتحليل (س  )8ال يقتصر التعامل بالكالم ّ
الط ّيب على جماعة محدّ دة دون غيرها في المجتمع ،ب ّين رأيك.
بمعنى أنّ ال ّتعامل بالكلمة الطيبة واستخدامها ،أو تلقّيها ليس حكرا على أحد ،إذ يشمل ك ّل فئات المجتمع ،بين أفراد العائلة أو
أفراد العمل أو الخادم والمسؤول أو صاحب العمل وغيرهم .ويترك أيضًا للطالب.
الصورة الفن ّية :عبارات التعاطف ترُصّ بُنيان الصداقات.
ذوق
وضح ّ
الجمالي (س ّ ) 1
ّ
ال ّت ّ
صور الصّداقات بنا ًء تقوّ يه عبارات التعاطف.
ّ
َ
ّ
ما تبقى من أسئلة  :الف ْهم والتحليل
أي مدى استطاع الكاتب التأثير في متلقي النص ،من وجهة نظرك .استطاع الكاتب التأثير
وضح إلى ّ
ال َف ْهم وال ّتحليل (س ّ )11
في متلقي النص إلى ح ّد كبير بسوقه أمثلة من الواقع المعيش ،وسرده قصة وقعت على مسامعه بنى عليها النص ،وافتتح بها
مقالته تشوي ًقا للقارئ وتأثيرً ا فيه.
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ال َف ْهم وال ّتحليل (س  )12يشيع على ألسنة بعض الناس أن فال ًنا يستخدم الكلمات الرقيقة تملّ ًقا أو رياء لتحقيق مآرب ومنافع
خاصة ،ب ّين رأيك في هذا الكالم في ضوء فهمك النص .يترك لتقدير الطالب( .علم ما في القلوب عند عالم الغيوب).
مجتمع تطغى فيه العالقات الماد ّية على القيم اإلنسان ّية.
مصير
 -14ال َف ْهم وال ّتحليل (س  )14تو ّقع
َ
ٍ
ستطغى فيه المصالح الماديّة على الرّ وابط اإلنسانيّة ،وستضعف فيه االهتمامات المعنويّة واألخالقية ليغدو مجتمعً ا جا ًفا في
عالقاته ،ويشعر أفراده بالغربة والضياع ،والصراع بين قيمهم األخالقية ومصالحهم الماديّة.
مفردات وجموع :
أفواه  :فاه .
أقوال  :قول.
األنداد  :ند .

المقربين  :المقرّب.
صداقات  :الصّداقة.
ال ّ
العالقات  :العالقة.

ساعات  :ساعة .
ال ّنفوس  :ال ّنفس.
أوتار  :وتر .

الغيوب  :غيب.
مفاتيح  :مفتاح.
قلوب  :قلب.

مطالب  :مطلب.
أسماع  :سمع.

الوحدة العارشة  :القدس يف قلــــــــــوب الهامش ّيني  .رساةل من ابب العـــــــــــــــــــــامود.

ال ّتعريف بال ّ
شاعر  :حيدر محمود شاعر أردنيّ معاصر ،ولد في حيْفا عام 1942م.
عمله  :عمل في اإلعالم ،ث ّم عمل مديرً ا لدائرة الثقافة والفنون ،ثم ُعيّن سفيرً ا للمملكة في تونس ،ث ّم وزيرً ا للثقافة.
س :بماذا عرف  :عُرف بقصائده الوطنيّة ،وبحسّه العذب وأسلوبه الرّ شيق.
دواوينه ( : :شجر ال ّدفلى علن ال ّنهر نغني) و(من أقوال ال ّشاهد األخير) و(عباءات الفرح األخضر) ومنه أخذت هذه القصيدة.
النص
جو
ّ
ّ
ّ
المناسبة  :ألقى الشاعر هذه القصيدة بين يدي جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل – طيّب هللا ثراه – في احتفال للقوات
المسلّحة األردنيّة – الجيش العربيّ بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج عام 1970م .
ماذا عرض فيها :
-1مكانة القدس في وجدان الهاشميين الذين أولوا القدس والمقدسات ال ّدينيّة عناية واهتمامًا كبيرين -2 .وقد ظهرت في هذه
القصدية مشاعر الفخر واالعتزاز بالعالقة التي تربط الهاشميين بالقدس -3.فاحتفى ال ّشاعر بتصويرها بما تمثلّه من رمز دينيّ
عميق (علل) فهي بوابة المحبّة والسّالم ،ضحّ ى ال ّشهداء من أجلها ،وق ّدم الجيش العربيّ تضحياته على أسوارها.
والمحاريبُ فق ْد طـال الغيــابُ .
ِبـاب
دس ناد ْتـك الق ُ
.1يا حبيب القُ ِ
مفردات  ( :القباب  :بناء مستدير مجوف ومقوس  /المحاريب مفردها محراب  :مقام اإلمام ).
جذر  ( :حبيب  :حبب  /نادى:ندي/المحاريب :حرب /طال :طول /الغياب :غيب )* .العاطفة  :دينيّة.
*الكاف في نادتك يعود على الملك الحسين.
ال ّنثر األدبي:يخاطب ال ّشاعر جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل ،ويقول له :يا حبيب القدس ،فقد نادتك القدس بمحاريبها
وقِبابها ،مستغيثة بك.
س :ما مفرد كل ّ من :القِباب :القُبّة.
(الفهم وال ّتحليل س )1نادت القِباب والمحاريب في مطلع القصيدة الملك الحسين بن طالل ط ّيب هللا ثراه ،ما داللة القِباب
والمحاريب كما وردت في القصيدة؟
داللة دينيّة ،ما ّ
تمثله المق ّدسات من رمز ديني أوالها الهاشميون الرعاية.
صورة فنية  :صوّ ر ال ّشاعر القدس محبوبة تنادي جاللة الملك ،وتستغيث به.
(الفهم وال ّتحليل س ّ .)11
بث ال ّ
شاعر الحياة في المكان ،فظهرت القدس في القصيدة صامدة تستغيث بمح ّبيها:
ً
تأكيدا على استمرار صمودها وثباتها على أرضها.
أ -ما داللة بعث الشاعر الحياة في القدس؟
تكمن قوّ ة صمودها في أهلها ،وإيمانهم بقضيتهم.
قوة صمودها في رأيك؟
ب -أين تكمن ّ
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َز ْن ِد َك ا َلو ْ
ِضاب.
ش ُم وللكفِّ الخ
.2إنهـــا قُـرةُ عـيْنـيْــك وفــــــي
ُ
الز ْند :موصل طرف ّ
ِضاب  :ما يخصب ويتلون به من حناء وغيره ّ / .
الذراع في الكفّ  / .قرة  :سرور وراحة
مفردات  :الخ
ُ
 /الوشم  :الرّ سم.
قرة  :قرر  /الكف  :كفف  /الخصاب  :خصب ).
جذر ّ ( :
ال ّنثر األدبي  :ويتابع مخاطبًا جاللته :القدس مبعث السّرور واالطمئنان في قلبك ،فقد ارتسم في زندك وشمُها ،وتخضّب في
ك ّفك لو ُنها ،داللة على ثبات العالقة بين جاللته والقدس.
فرق في المعنى في ما تحته خط في كل مجموعة مما يأتي:
(س  4من المعجم والداللة) ّ
ْ
ْ
(الرّ احة مع األصابع)
ِزندِك الوش ُم وللكفِّ الخِضابُ
ب -إنهــا قُــرةُ عينيْــــك وفـــي
 من حقوق الطريق "غضّ ْالبصر ،وكفّ ْاألذى ،ور ّد السالم ،و ْاألمْ ر ِب ْالمعْ رُوفِ  ،والنهْي عنْ ْال ُم ْنكر"( .م ْنع ،صرْ ف)ِز ْندِك الو ْش ُم وللكفّ الخِضابُ
ما داللة ما تحته خ ّط في األبيات اآلتية؟ إنهـــــا قُــرةُ عينيْــك وفـــــي
ِضاب :ثبات العالقة بين جاللته والقدس.
للكف الخ
قرة عين ْيك :مبعث سرورك ورضاك
ُ
ّ
ّ
صور فن ّية(-1:للكف خصاب) شبه القدس بالخصاب على يد الملك (-2.في زندك الوشم) شبه القدس بالخصاب على يد الملك.
قطعوهُ والهوى  -بعْ ُد – شبابُ .
.3واألحبّـا ُء علــى العهْــ ِد الــذي
ال ّنثر األدبي  :أهل القدس الذين يحبّون جاللته باقون على عهدهم معه في ال ّدفاع عنها ،وهواهم ما زال فت ًّيا ،فيهم عُنفوان
ال ّشباب واندفاعه.
جذر  ( :أحباء :حبب  /الهوى  :هوي  /شباب  :شبب ).
فرق في المعنى في ما تحته خط في كل مجموعة مما يأتي:
(س  4من المعجم والداللة) ّ
(الوعد)
ج "-واألحبّا ُء على الع ْه ِد الذي قطعوهُ".
 ُشي ْ
ِّدت ق ّب ُة الصّخرة في عهد ال ّدولة األمويّة( .زمن)
صورة فن ّية  :صوّ ر حبّ أهل القدس بالشباب القويّ في ُع ْنفوانه واندفاعه.
(الفهم وال ّتحليل س .)3
أهل القدس الذين يحبّون جاللته وينتمون لمدينتهم.
أ -من هم األح ّباء؟
ب  -ما العهد الذي قطعوه؟ الوفاء واالنتماء لبني هاشم يمثلهم الملك الحسين بن طالل -طيب هللا ثراه -في ال ّدفاع عن القدس،
ورفض الخنوع للعدو الغاصب.
(الفهم وال ّتحليل س  )2ع ّبر ال ّ
الرفيعة عند الملك الحسين بن طالل ط ّيب هللا ثراه ،ومكانة الحسين
شاعر عن مكانة القدس ّ
عند أهلها ،ب ّين ذلك.
حظيت القدس بمكانة رفيعة عند الحسين بن طالل إذ تعهدها بالرعاية واالهتمام منذ تولّيه سلطاته الدستورية ،وهذا شاهد على
عالقته الرّ وحية بمدينة
ْ
ِّ
وكالخضاب الذي يلوّ ن يده ،وأهلها يبادلونه هذا الحبّ أ ّنهم باقون على العهد
القدس ،فهي قرّ ة عينيْه ،وهي كالوشم في زنده،
معه في الدفاع عنها.
مفرد ( األحباء  :حبيب  /شباب  :شاب )* .ضمير قطعوه يعود على  :أهل القدس.
ٌ
راية واسْ مُـك سيْــفٌ وكتــابُ .
َ .4ر ْس ُمـ َك الغالـي علـى أهدا ِب ِهـ ْم
ال ّنثر األدبي  :وصورتك الغالية راية مرفوعة فوق أجفانهم داللة على منزلتك عند أهل القدس وأحبائها ،واسمك بك ّل ما فيه من
قوّ ة سيف يدافعون بهم ،وحكمتك وحنكتك كتاب يتعلّمون منه.
س :ما مفرد كل ّ من:األهداب :اله ُْدب  /س :ما جذر  ( :الغالي  :غلو  /أهداب  :هدب ).
ٌ
القوة والحنكة.
راية واسْ مُك سيْفٌ وكتـــــابُ .
أهداب ِهــ ْم
رسْ مُك الغالي على
ما داللة ما تحته خ ّط في األبيات اآلتية؟
ِ
فرق في المعنى في ما تحته خط في كل مجموعة مما يأتي:
(س  4من المعجم والداللة) ّ
ٌ
(صورتك).
راية واسْ مُك سيْفٌ وكتابُ
أهداب ِه ْم
أ -رسْ مُك الغالي على
ِ
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(األثر الباقي من ال ّديار).

وقد طال ترْ دادي بها وعنائي
يار بكائي
 لقد طال في رسْ ِم ال ّد ِصورة فن ّية  -1 :صور صورة الملك راية على أهداب أهل القدس.
 -2شبه اسم الملك بسيف يدافعون به.
ُطاوعْ ك الرِّ كابُ .
فـارسهُـــ ْم
أسْ ِر ِج ال ُم ْه َر ي ِ
.5وهُـ ُم األهْ ــ ُل فيــا ِ
كاب  :حلقة من حديد تعلق في السرج يضع فيها الفارس قدمه  / .المهر  :ولد الفرس  /أسرج  :ش ّد عليه السّرج.
الر ُ
مفردات ِّ :
الركاب  :ركب )* .ضمير فارسهم يعود على اهل القدس  /ويطاوعك  :على الملك.
جذر  ( :يطاوع :طوع ّ /
ال ّنثر األدبي  :صوّ ر ال ّشاعر جاللته فارسًا متى يسرج خيْله للدفاع عن القدس ،سيطاوعه أهل القدس ومحبّوها ويسيرون معه
مؤيّدين له.
(الفهم وال ّتحليل س .)4
أ -من الفارس الذي يتحدّث عنه ال ّ
الملك الحسين بن طالل رحمه هللا.
شاعر؟
أهل القدس.
ب  -من األهل؟
الفروسيّة والقيادة.
ج ال ُمهر"؟
ج -ما داللةِ " :
أسر ِ
داللة على تأييد أهل القدس لجاللته وسيرهم معه للدفاع عنها.
كاب"؟
الر ُ
د -ما داللة " :يطاوع َك ِّ
العاطفة  :وطنيّة * .صورة فن ّية  :شبه الركاب بإنسان يستجيب.
ي ْفتدي األقصى وأموا ٌج غِ
ضاب.
.6و َيـسِ ْـر خ ْلفـك بـحْ ــرٌ هـائـــ ٌج
ُ
ال ّنثر األدبي  :صوّ ر أهل القدس ومحبّيها من العرب بحرً ا هائجً ا يسير خلف جاللته لفداء األقصى ،كما صوّ رهم أمواجً ا شديدة
تتالطم غاضبة من عدوها.
مفردات  :هائج  :متالطم األمواج  .مفرد(أمواج  :موج  /غضاب  :غضبان) .جذر (:هائج  :هيج  /يفتدي:فدي/األقصى  :قصو
/غضاب  :غضب).
ْ
ّ
جمع كبير ثائر من أهل القدس.
ما داللة ما تحته خط ؟ ويـسِ ــرْ خلفـك بحْ ـــرٌ هائـــ ٌج يفتدي األقصى وأموا ٌج غِ ضابُ
*صور فن ّية  ( :بحر هائج ) شبه اهل القدس بالبحر الهائج ( .أمواج غضاب) شبه األمواج بإنسان غاضب.
وردةٌ
ْ
فـاحت وك ْم جاد سحابُ .
ت مِنْ أنفاسِ ه ْم
.7ك ْم على السّاحا ِ
ً
ورودا فاح أريجُها ،وصوّ ر دماءهم
ال ّنثر األدبي  :يتح ّدث الشاعر عن تضحيات ال ّشهداء في سبيل فلسطين ،وصوّ ر الشهداء
التي بُذلت غيومًا ماطرة تسقي األرض.
مفردات(:فاحت:انتشرت /جاد:بذل) مفرد(الساحات:ساحة /سحاب:سحابة).جذر(:الساحات :سوح  /فاحت  :فوح  /جاد  :جود).
احات مِنْ أنفاسِ ِه ْم وردةٌ
ْ
ِّ
ال ّشهيد.
فاحت وك ْم جاد سحابُ
ما داللة ما تحته خ ّط في األبيات اآلتية؟ ك ْم على الس
*صور فن ّية ( :وردة فاحت)شبه الشهداء بالورود الفواحة بالطيب(.جاد سحاب) شبه دماء الشهداء بغيوم ماطرة تسقي األرض.
حُ رة دق ْ
ـت وكـ ْم شـع شِ
هــاب.
ب ال ُعـلى كـ ْم مِـنْ يـد
.8وعلى بـا ِ
ُ
ال ّنثر األدبي  :كم من الشهداء بذلوا أنفسهم كرامة للقدس ،فكانوا كالنجوم المضيئة الالمعة في سماء العال.
جذر  (:العلى  :علو  /حرة  :حرر  /شهاب  :شهب).
مفرد (العال  :العليا ).
مفردات (:شع  :سطع  /العلى :الرفعة)
*داللة شع شهاب  :ال ّشهيد .
(الفهم وال ّتحليل س  )8ها ِ
ت من النص ما يتوافق ومعنى قول أحمد شوقي:
ب ُكــ ِّل يـد مُضمـرجـة يُــد ُّق .هو وعلى بابِّ العُلى ك ْم مِنْ يد حُ رة دق ْ
وللحُ ريّــ ِّة الحمــرا ِء بــابٌ
ت وك ْم شـع شِ هـابُ .
صور العلى بابًا وأيادي ال ّشهداء ّ
تدق عليه في سبيل حريّة القدس .وشبه ال ّشهيد بال ّشهاب الالمع.
صورة فن ّية ّ :
وب ِه ْم ت ْزهو الروابي وال ِّشعابُ .
.9وه ُم األبطـا ُل واألقصـى لهــم
ِ
مفردات  (:ال ِّ
الروابي  :ما ارتفع من األرض  .تزهو  :تفتخر ).
شعاب :مفردها ،ال ِّشعب :وهو انفراج بين جبلينّ .
ال ّنثر األدبي  :القدس في جبالها وشعابها تفتخر وتزهو بأبطالها الذين يدافعون عنها.
الروابي الرابية  /شِ عاب :شِ عْ ب) جذر(:تزهو:زهو /الروابي:ربو /الشعاب :شعب).
الروابي:الرّ ابية/.األبطال:بطلّ /
س :ما مفردّ :
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العاطفة  :وطنيّة  .صورة فن ّية  :شبه الجبال باإلنسان الذي يزهو  .طباق  :الرّ وابي  :ال ّشعاب).
شاعر إلى أنّ القدس هي أرض البطولة وال ّ
(الفهم وال ّتحليل س  .)5أشار ال ّ
وضح كيف ع ّبر الشاعر عن ذلك.
شهادةّ ،
(األبيات  )9،8،7تح ّدث الشاعر عن تضحيات ال ّشهداء في سبيل فلسطين ،فهؤالء الشهداء هم األبطال ،والقدس بلدهم،
واألقصى رمزهم الديني ،وتفتخر بهم القدس بجبالها وشعابها.
وعليها مِنْ سنا المجـ ِد إهــابُ .
ـر أعـراسُ ف ًِـدى
س ْم ُ
.10والجباهُ ال ُّ
السنا :الضّوء السّاطع /.اإلهاب :ال ِج ْلد.
مفردات ّ :
السمر :سمراء  /جذر  :سنا  :سنو  /إهاب  :أهب  /أعراس  :عرس).
مفرد (:الجباه  :الجبهة ّ /
ّ
ال ّنثر األدبي  :يشيد ال ّشاعر بالمواقف البطوليّة التي ق ّدمها الجيش العربي على أرض القدس ،والتضحيات التي سطرها على
ثراها ،وصوّ رها أعراسً ا أبطالُها ال ّشهدا ُء الذين ُزيّنت جباههم بنور المجد وال ّشرف.
الجيش العربيّ .
ما داللة ما تحته خ ّط في األبيات اآلتية؟ والجبــاهُ السُّمْ رُ أعراسُ ف ًِدى وعليهـا مِنْ سنا المج ِد إهـابُ
العاطفة  :قوميّة  .صورة فن ّية  :شبه تضحيات الجيش باالعراس.
*يشير البيت إلى تضحيات الجيش العربي .
ُ
فـالجبـاة السُّمْ ـرُ للجنــ ِة بــابُ .
ت دمًــا
.11إنْ يكنْ بـابُ البُطـوال ِ
ّ
ال ّنثر األدبي  :إذا كانت الطريق إلى البطولة ال تتح ّقق إال بذرف دماء األبطال من الجيش العربيّ  ،فجباههم السمراء التي
أضاءت بنور الرّ فعة وال ّشرف والشهادة هي طريقهم إلى الج ّنة .العاطفة  :قوميّة  .جذر الج ّنة  :جنن.
س :ما مفرد كل ّ من :الجباه :الجبهة .
س :صور فن ّية  :شبه ببناء له باب من دم  /وشبه تضحيات الجيش بباب الجّ نة.
(الفهم وال ّتحليل س  )6تحدّث ال ّ
العربي من أجل القدس:
شاعر عن تضحيات الجيش
ّ
(البيتان )11،10
أ -حدّ د موطن ذلك في القصيدة.
فالجبـاهُ السُّمْ رُ للجن ِة بــاب.
ت دمًـا
والجباهُ السُّمْ ـرُ أعراسُ ف ًِـدى وعليها مِنْ سنا المج ِد إهابُ  /إنْ يكنْ بـابُ البُطوال ِ
صورا من هذه ال ّتضحيات لم ترد في القصيدة.
ب  -اذكر
ً
ق ّدم الجيش العربيّ تضحياته في معارك القدس ،كمعركة اللطرون ،وباب الواد1948 .م.
ج -ما االنطباع الذي تخرج به عن الجيش العربي عندما تقف على تضحياته فداء للقدس.
الدور العظيم الذي يضطلع به الجيش العربي ،ما يتمتع به الجيش العربي من قدرة وكفاءة عالية ،ال ّتفاني ،ال ّشجاعة .ويترك
أيضا للطالب.
ّ
ْ
ُمن ِقذ إالك فالسّا ُح َيباب .
-12يا حبيب القُ ْدس ما للقدس من
الساح  :سوح  /يباب  :يبب ) الكاف تعود على الملك.
مفردات يباب  :األرض الخالية  /.مفرد ساح  :ساحة /جذر (:منقذ:نقذّ /
ال ّنثر األدبي  :يستنجد ال ّشاعر بجاللته إلنقاذ القدس ،فما لها من منقذ سواه ،وساحاتها تنتظر من يحميها ويدافع عنها.
العاطفة  :وطنيّة .
الجمالي (س ) 3ما داللة التكرار في قو ال ّ
السمر)؟
ذوق
شاعر( :يا حبيب القدس) ،و (الجباه ّ
ّ
ال ّت ّ
يا حبيب القدس :داللة على تأكيد عالقة المحبّة التي تربط جاللته بالقدس.
الجباه السّمر :تأكيد دور الجيش العربي وتضحياته على أرض فلسطين.
(الفهم وال ّتحليل س  .)10استخدم ال ّ
أسمعت) في خاطاب الملك الحسين
شاعر كلمات وعبارات من مثل( :منقفذ ،ناديت،
ْ
ط ّيب هللا ثراه ،ماذا تستنتج من ذلك؟ مكانة القدس عند الملك الحسين بن طالل -طيب هللا ثراه -وسعيه الدائم إلى الدفاع عنها،
وحرصه على توحيد العرب من أجلها.
ِساب.
.13الماليـيـنُ التـي مِــ ْل ُء المــدى
ما لها في نظ ِر الغازي ح ُ
ال ّنثر األدبي  :يأسف الشاعر لحال األمّة العربية على الرغم من عددها الكبير الذي ال يخيف العدوّ .
(الفهم وال ّتحليل س  .)9أشار الشاعر إلى غياب الوحدة العربية ،ما الطريق إلى تحقيقها في رأيك؟
ما لها في نظ ِر الغازي حِسابُ
الماليينُ التـي مِـ ْل ُء المـدى
في قوله:
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فال بد من التجسيد العملي لمشروع الوحدة العربية وتحقيقه ،وتوحيد كلمة العرب الذين يقدر عددهم بالماليين ،وجمع شملهم،
بوحدة العناصر المشتركة بينهم جميعًا .ويترك أيضا للطالب.
العاطفة  :قوميّة  .داللة ملء المدى  :كثرة العدد  .مفرد ماليين  :مليون .
جذر ( :ملء  :مأل  /المدى  :مدي  /الغازي  :غزو  /حساب  :حسب ).
وحدها صابرةٌ واأله ُل غابـوا.
.14غير أن القـدس فــي محنتِهــا
ال ّنثر األدبي  :القدس ستبقى صابرة أمام أعدائها ،وصوّ ر القدس فتاة صابرة على محنتها وقد غاب عنها أهلها.
مفردات  :محنة  :البالء وال ّشدة  .جذر  ( :محنة  :محن  /صابرة  :صبر  /غاب  :غيب ).
العاطفة  :قوميّة  .البيت يشير إلى وحدة القدس وصبرها .صورة فن ّية  :صوّ ر القدس فتاة صابرة على محنتها.
.15ولكـ ْم ناديْـت لكـنْ ال ص ً
أسمع َ
ـت ل ِكـنْ ال جـوابُ .
ولك ْم
ـــدى
ْ
ال ّنثر األدبي  :يخاطب الشاعر جاللته :وكم حرصت بمواقفك الثابتة على أنْ تر ّد كيد األعداء ،وتستنهض هِّمم العرب.
معنى الصدى  :رجْ ع الصوت  .جذر  :ناديت  :ندو  /صدى  :صدي  /جواب  :جوب  /أسمعت  :سمع .
المخاطب في  ( :ناديت  :أسمعت ) الملك الحسين.
داللة ال جواب  :عدم االستجابة لنداء الملك الحسين.
سوف ت ْلقانا ْ
حـاب.
بيـر َقهــا
.16يـا حبيـب
الر ُ
ونلقاهـا ِّ
القـدس يـا َ
ِ
الرحاب  :مفردها الرّ حْ بة وهي األرض الواسعة  /.البيرق  :العلم الكبير .
مفردات ِّ :
الرحاب  :رحب .ومفردها :رحبة.
جذر  :تلقانا  :لقي ّ .
ً
ال ّنثر األدبي  :يخاطب جاللته الذي أحب القدس ودافع عنها فكان كالعلم بمواقفه الثابتة ،آمال رجوع القدس الحبيبة ،وتح ّقق
النصر بمالقاة ساحات األقصى.
العاطفة  :دينية  .ضمائر  :بيرقها  :على القدس  /نلقاها  :على الرحاب /
الرحاب ) شبه رحاب األقصى بإنسان يستقبل الوافدين.
صورة فن ّية ( :يا بيرقها) شبه الملك الحسين بالعلم (تلقانا ّ
.17وغـدا َ
ً
ً
ش ْمـل ُ الحِمــى مُجْ تـ ِمـعٌ
وغدا للمسجـ ِد األقصـى مـآبُ .
مفردات  ( :مآب  :المرجع  /الحمى  :الوطن )
جذر  ( :حمى  :حمي  /مجتمع  :جمع  /غدا  :غدو  /مآب  :أوب )
ال ّنثر األدبي  :الشاعر متفائل بالمستقبل ،ويتطلّع إلى غد تعود فيه ديار القدس إلى أهلها ،ويعود فيه األقصى حرً ا بإذن هللا.
ً
متفائال بالمستقبل ،عالم يعتمد ال ّ
(الفهم وال ّتحليل س  )7بدا ال ّ
شاعر في ذلك ،في رأيك؟
شاعر
ً
ً
وغدا شم ُل الحِّ مى مجتمعٌ
وغدا للمسج ِّد األقصى مآبُ
بدا الشاعر متفائال في نهاية القصيدة ،يقول:
ويعتمد على همّة الهاشميين ،وعلى وحدة العرب لنصرة القدس وجمع شملهم تحت راية واحدة .ويترك أيضا للطالب.
العاطفة  :دينية  .في البيت تفاؤل  /صورة فن ّية  :شبه الحمى بغنسان يلتم شمله بأهله .
ال ُمعجم والدّ اللة
ً
وأس َر َج من الس ْرج ،أكمل شفو ًيا:
العرب
(س  5المعجم والداللة) .اشتقت
ألج َم من اللّجامْ ،
أفعاال من األسماء الجامدة ،نحوَ :
ُ
خيّم من الخيمة .أبحر من البحر .اسْ تحْ جر من الحجر .ذهّب من ّ
الذهب .تخ ّشب من الخشب .وأصحر من الصّحراءْ .
وبلور من
البلّ ْور.
ِ
الفهم وال ّتحليل (المتبقي من األسئلة ).
تتعرض لها المقدّ سات في بيت المقدس؟
(الفهم وال ّتحليل س .)12ما أه ّم األخطار التي ّ
االعتداء على المسجد األقصى والمصلّين فيه ،واالعتداء على اآلثار اإلسالميّة بالحفريات وإنشاء األنفاق.
(الفهم وال ّتحليل س .)13ما واجب األمة العربية تجاه القدس؟
ّ
والحق
ال ّدفاع عنها بكل ما أمكن من وسائل ،وااللتزام نحوها بتوحيد الصفوف العربيّة وتكاتفها ،وإبراز القضية الفلسطينية
الشرعي للعرب في فلسطين أمام العالم .ويترك أيضا للطالب.
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(الفهم وال ّتحليل س .)14ما المعاني التي تثيرها في نفسك لفظة "القدس"؟
األرض المطهّرة /األرض المباركة /بيت الم ْقدس عاصمة دولة فلسطين .ويترك أيضً ا للطالب.
الجمالي (س  )4برزت العواطف الدينية والقومية والوطن ّية واضحة في وجدان ال ّ
شاعر ،م ّثل لهذه العواطف من
ذوق
ّ
ال ّت ّ
ال ّنص.
الدينية ،مثل:
ً
وغدا للمسج ِد األقصى مآبُ
دس ناد ْتك القِبابُ والمحاريبُ فق ْد طال الغيابُ سوف تلقاها ونلقاها الرّ حاب
 يا حبيب القُ ِالوطنية ،مثل:
ّ
ْ
ُ
ُ
س مِـنْ ُمنــقِــذ إالك فـالسّــا ُح يـبــــابُ
وهُــ ُم األهْ ــ ُل فيــا
س ما للق ْـد ِ
ُطاوعْ ك الرِّ كـابُ يا حبيـب الق ْد ِ
فـــارسهُـــ ْم أسْ ِر ِج ال ُمهْر ي ِ
ِ
وبهم تزهو الروابـي وال ِّشعـابُ .
وهـم األبطـال واألقصـى لهـــم
القوم ّية ،مثل:
والجباهُ السُّمْ رُ أعراسُ ف ًِدى وعليها مِنْ سنا المجـ ِد إهــابُ
الماليينُ التـي م ْل ُء المـــدى ما لها في نظر الغازي حسابُ
ً
وغدا شمْ ُل الحِمـى مُجتمــعٌ غير أن القدس في محنتـهـا
إن يكن باب البطوالت دمـا فالجبـاه السّمـر للج ّنــة بـــابُ
وحدها صابرة واألهل غابــوا.

الوحدة احلــــــــــــــــــــــــــــادية عرشة  :قلب نبتة  .رمس القـــــــــــــــــــــلب.
التعريف بالكاتب
ّ
ّ
ّ
جمال ناجي روائيّ وقاصّ أردنيّ ( ،أ).عضو اتحاد الكتاب العرب( .ب).ورئيس سابق لرابطة الكتاب األردنيين ،نال عدّ ة
جوائز محلية وعربية كان آخرها:
-2وجائزة الملك عبدهللا الثاني لإلبداع األدبيّ 2016م.
-1جائزة الدولة التقديرية لآلداب /2015األردن.
**له مجموعة من األعمال األدب ّية ُترجم عدد منها إلى لغات أجنب ّية ،ومن رواياته:
(-3عندما تشيخ الذئاب).
( -2مخلّفات الزوابع األخيرة).
(-1الطريق إلى بلحارث).
ومن مجموعاته القصصية:
(-3ما جرى يوم الخميس) التي أخذت منها هذه القصة.
(-2رجل بال تفاصيل).
(-1رجل خالي الذهن).
جوّ النصّ يصوّ ر القاصّ في قصّة ((رسم القلب)) :
العالقة التي نشأت بينه وبين نبتة تشبه رسم القلب اهداها إليه صديقه لشفائه من المرض.
ّ
الصراع بين القاصّ والنبة في حبكة ق ّدمها القاصّ بضمير المتكلم (علل) لتكشف مسؤولية اإلنسان
ويبرز في القصة عنصر ّ
في تحقيق السّعاده لنفسه ولمن حوله ،تلك السّعادة (وضحها) التي تتمثل في أن يترك اإلنسان اآلخرين يمارسون حرّ يتهم ،وأن
يقبل اآلخرين ،ويتكيّف معهم ،وال يتسرّ ع في ا ّتخاذ قراراته.
القاص عنوان قصته؟ من شكل النبتة التي أهداها إليه صديقه ،ألنها تشبه رسم القلب.
الفهم وال ّتحليل س ( )1م ّم استوحى
ّ
املقطع رمق (.)1
أعرف لماذا ضاق صدري بتلك ال ّنبتة التي تحدت وحدتي واقتحمت حياتي ،واعرف لماذا ساءت عالقتي بها إلى ذلك
الح ّد المخجل  .ال ب ّد لي من أن أبرِّئ صديقي (حسني) ،الذي احضرها بمناسبة شفائي من مرضي ،فأنا لم أكرهها بسبب ذلك
الصّديق الذي تعاطف معي ،وزارني في بيتي ،مصطحبًا تلك النبتة ،بلفافتها ال ّش ّفافة.
صحيح أ ّنه هو الذي اختار لها ذلك المكان أسفر جدار الغرفة ،ووضعها فيه بعد أن نزع عنها لفافة الورق والش َبر،
وصحيح أنه شرح لي بحرصه المعهود ،وبما يشبه اإلمالء ،مها ّم رعايتها التي أتعبتني في ما بعد ،إال أ ّنه لم يكن سببًا في العداء
الذي نما بيني وبين تلك النبتة بأوراقها التي تشبه رسم القلب.
في البداية لم أشعر بضرورة وجود عالقة حبّ أو بغض بيني وبينها ،قد رأيت فيها ،مجرّد واحدة من موجودات
ّ
والطاولة ،والمِدْ فأة ،والخزانة ،أو ح ّتى إطارات الصّور على الجدار.
الغرفة ،مثل الكرسي،
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غير أنني بعد أيام ،تنب ُ
سم َرة مثل ال ّتماثيل
السأَم في نفسي ،مالذي يجذبني إلى مجرد نبتة ُم َ
ّهت إلى ما يثيره صمتها من ّ
صفرة ال ُمتق ِّ
ُ
شرة ،أو ربما في تقاطيع وجهي ،وال
ال ّنحاسيّة أو البالستيكيّةُ ،ت
حملق في سقف الغرفة القاتم ،أو في الجدران ال ُم ّ
سيّما تلك األخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خدي؟
مفردات ُ :ت َحملق :تنظر بش ّدة/ .اإلمالء  :اإللزام  /مس ّمرة  :ثابتة  /تقاطيع  :مالمح  /السأم  :الملل  /األخاديد  :الحفر ).
جذر (:إطارات:أطر /تحملق:حملق  /العداء:عدو  /ال ّ
شفافة  :شفف  /حياتي :حيي /أبرئ :برئ  /لفافة  :لفف  /المكان  :كون
مدفأة  :دفأ  /خد  :خدد  /تحدي  :حدو  /اختار  :خير  /ساء  :سوأ  /اإلمالء  :مأل  /السأم  :سئِم  /صحيح  :صحح  /شفاء :
شفي ).
ّ
مفرد  ( :ورق  :ورقة  /التماثيل  :تمثال  /إطارات  :أطر  /تقاطيع  :تقطيع  /أخاديد  :أخدود ).
الجمالي (صورة فن ّية)
ذوق
ّ
ال ّت ّ
ّ
وتتدخل في شؤونه ،وتتح ّدى وحدته.
صور النبتة إنسانة تقتحم خصوصية القاصّ
التي تح ّدت وحدتي واقتحمت حياتيّ :
القاص بصديقه (حسني)  ،دلّل على ذلك.
الفهم وال ّتحليل س ( )2ثمة رباط و ّد متين يربِط
ّ
تعاطف حسني مع القاص خاصة وقت مرضه ،وزيارته .وإحضار حسني هدية (نبتة تشبه رسم القلب) ملفوفة بالورق وال ّشبر
لصديقه.
اهتمام القاص بكالم صديقه حسني الذي أوصاه بأال يغيّر مكان النبتة.
القاص األول ّية إلى النبتة؟
الفهم وال ّتحليل س ()3ب َم ا ّتسمت نظرة
ّ
ّ
والطاولة ،والم ِْدفأة ،والخزانة ،أو ح ّتى إطارات الصور على
رأى فيها مجرّ د واحدة من موجودات الغرفة ،مثل الكرسي،
الجدار ،ولم يشعر بضرورة وجود عالقة حبّ أو بغض بينه وبينها.
(س  3من الكتاب ).عد إلى الفقرة الرابعة ،واستخرج منها ما يقارب في المعنى كل كلمة من الكلمات اآلتية:
الحُفر :األخاديد / .ثابتة :مسمّرة.
مالمح :تقاطيع/ .
صور النبتة إنسانة تنظر بش ّدة إلى سقف الغرفة القاتم.
الجمالي (صورة فن ّية) نبتة تحملق في سقف الغرفة القاتم:
ذوق
ّ
ّ
 ال ّت ّصور:النبتة أنسانة تقتحم خصوصية القاص وتتحدى وحدته.
تحدت وحدتي واقتحمت حياتي ّ .
صور  :النبتة إنسان يبني معه عالقة وينمو بينه وبينها عداء.
ساءت عالقتي بها  /العداء بيني وبينها ّ
ُ
تحملق في سقف الغرفة القاتم ،أو في الجدران المُصفرّ ة المتق ِّشرة.
الجمالي من أسئلة الكتاب ما داللة :
ذوق
ّ
ال ّت ّ
سوء األوضاع الماديّة للقاصّ .
التق ّدم في السنّ .
األخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خ ّدي.
الجمالي من أسئلة الكتاب ما داللة كل ّ من:
ذوق
ّ
ال ّت ّ
مثال على اللون من الفقرة " :في الجدران المصفرة" .وقيمته الفنية:
تقريب المعنى من نفس المتلقي والتأثير فيه ونقل أفكار القاص بصورة أوضح.
املقطع رمق (.)2
إنها نبتة ُمت ِع َبة ومقلِقة في آن معً ا ،وهي تحتاج إلى عناية يوميّة كي تنمو ببطنها السميك ،كما أنها ترغمني ك ّل
صباح على إزاحة السّتائر ،كي ترى ال ّنور أو يراها ،وتجبرني على ريّها ،وتنظيف أوراقها من الغبار ،ثم تسميدها بين م ّدة
وأخرى ،أجزم بأني كرهتها.
ما أثار غيظي ،هو ما قرأته في إحدى الصّحف ،من أنّ النباتات التي تعيش داخل البيوت تحتاج إلى من يبتسم لها
أحيا ًنا ؛ ألنها مخلوقات حسّاسة ،كائنات حيّة تتل ّقف االبتسامة ،كما الضّوء الذي يبعث الحياة في عروقها.
هذا ما ينقصي ،ثم إنّ االبتسام ليس من طبعي ،فأنا ال أكاد أرخي شفتيّ أمام أكثر األمور طرافة ( .حسني) الذي جاء
بها ،يعرف هذه الحقيقة ،فكيكف يمكنني االبتسام لمجرد نبتة بليدة ؟
ّ
أفضل حل هو أن أضعها خارج الغرفة ،عند زاوية درج العمارة ،لكن (حسني) أوصاني بأال أنقلها من مكانها ؛ ألنّ
تغيير موقعها سيؤ ّدي إلى اضطرارها لل ّتكيّف مع المكان الجديد ،وقد ال يناسبها ،فتذبل وتموت.
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خالل شهر آذار  ،انتعشت تلك النبتة ،ونمت بما يوحي رغبتها في التخلّص من عيوب صمتها ،لكن هذا لم يوقف
ّ
ويتدخل في يومياتي ،لماذا ال أتخلّص منها ؟ أال
صامت معها ،فهي على أيّة حال ،كائن يدهم حياتي ،يخرق وحدتي،
صراعي ال ّ
يمكن أن يكون (حسني) قد تآمر على حياتي بوضعها في غرفتي ؟
ّ
ْ
ُ
اقتربت يدي من ساقها ،تحس ُ
ّست تلك السّاق ،إ ّنها خشنة مع طراوتها ،فكرت  :لنْ يستغرق األمر أكثر من ثانية
حين
واحدة ،أدير يدي ،فأقصف السّاق ،حركة واحدة وأرتاح منها.
قلّبت الفكرة في رأسي ،فتوصّلت بسرعة إلى أ ّنني مقدم على ارتكاب فعلة تنتمي إلى سلسلة جرائم قتل ال ّنفس.
ُ
ُ
ُ
وجلست على المقعد ،ووضعت كفّي أسفل فكي مح ّد ًقا بحيرة وقلق  .في تلك اللحظة رأيتها تشرئبّ  ،وتولّدت
وتنهدت،
تراجعت،
ألوراقها عيون ،عيون كثيرة اخذت تراقبني بحذر ،فوجئت بشفتيّ تفترّ ان عن ابتسامة غير مفهومة ،على األقل بالنسبة لي.
مفردات  :يده ُم :يفاجئ / .تتلقف :تلتقط  /طرافة  :حسن /أقصف  :أكسر  /محدقا  :منعم النظر  /أرخي  :أرسل  /بليدة :
خاملة /تحسست  :تلمست  /تنهد  :تأوه  /تشرئب  :تمد عنقها لتنظر .
جذر (:إزاحة :زيح /ضوء :ضوأ  /حقيقة  :حقق  /صراع  :صرع  /تنتمي  :نمي  /أقل  :قلل  /تراقب  :رقب  /ستائر  :ستر
يمكن  :مكن  /أوصى  :وصي  /كائن  :كون  /أدير  :دير  /سلسلة  :سلسل  /فوجئ  :فجأ  /ري  :روي  /حية  :حيي /
تشرئب  :شرب  /تولد  :ولد  /ارتكاب  :ركب  /طراوة  :طرو  /زاوية  :زوي  /يبتسم  :بسم  /عناية  :عني  /ساق  :سوق /
تخلص  :خلص ).
مفرد  ( :عروق  :عرق  /عيوب  :عيب  /مخلوقات  :مخلوق  /نباتات  :نبات  /ستائر  :ستارة ).
الفهم وال ّتحليل س ( )4عدد ثالثة أمور أثارت استياء القاص من النبتة.
تحتاج إلى عناية يوميّة كي تنمو ،فترغمه كل صباح على إزاحة الستائر ،وريها ،وتنظيف أوراقها ،وتسميدها ،كما أنها تحتاج
إلى من يبتسم لها.
ّ
مرة؟
الفهم وال ّتحليل س ()5حاول
القاص أن يتخلص من النبتة غير مرة ،ما السبب الذي دفعه إلى التراجع في كل ّ ّ
ّ
 -1حاول وضعها خارج الغرفة ،عند درج العمارة.
ما دفعه إلى التراجع :أنّ صديقه حسني أوصاه ّ
بأال ينقلها من مكانهان ألنّ تغيير موقعها سيؤ ّدي إلى اضطرارها للتكيّف مع
المكان الجديد ،وقد ال يناسبها ،فتذبل وتموت.
 -2خالل شهر آذار ف ّكر أن يقصف ساقها ليرتاح منها.
ما دفعه إلى التارجع :أيقن أنه مقدم على ارتكاب فعلة تنتمي إلى سلسلة جرائم قتل ال ّنفس ،وشعر بأن النبتة تراقبه بحذر.
تطور أحداث القصة:
تحول
الفهم وال ّتحليل س ( )6بدا على
إيجابي واضح نحو النبتة مع ّ
ّ
القاص ّ
ّ
أ -ب ّين مالمحه.
جئ بشفتيه تفترّ ان عن ابتسامة غير مفهومة تجاه النبتة.
 فُو ِ أخذ يرقب نموها السّريع ك ّل يوم؛ كيف تتف ّتح أوراقها الجديدة ،وكيف تتبسّط مثل كفٍّ آدمية ،وفي الصباح ،كان يتف ّقد األوراقوالبراعم الجديدة ،وكثيرً ا ما كان يسمع صوتها ،صوت الطقطقة الخافتة لألوراق في أثناء تف ّتحها في الصّباحات الباكرة.
 أيقظ ذلك الصّوت في أعماقه فرحً ا طفول ًّيا ،وضبط نفسه ذات مرة وهو يبتسم لها. لوى عنقها برفق ناحية الباب.أنّ القاص أخذ يعتاد على وجودها ،ويرغب في بقائها .ويترك أيضً ا للطالب.
ب -ما سببه في رأي َك؟
أخذت تنمو سريعًا بعد أن توافرت لها أسباب العناية اليومية.
ج -ما أثره في النبتة؟
وضحها.
الفهم وال ّتحليل س ( )8أشار
القاص إلى جملة من الحقائق العلمية المتعلّقة بالنباتّ ،
ّ
 تحتاج إلى الضّوء ،والريّ ،والتسميد ،وتنظيف األوراق. تج ّنب نقلها من مكان إلى آخر.وصور النور
صور النبتة إنسانة تنظر بعينيها إلى النور،
الجمالي (صورة فن ّية) كي ترى النور أو يراها:
ذوق
ّ
ّ
ّ
ال ّت ّ
شخصً ا ينظر إلى النبتة.
صور النبتة إنسانة تجبره على سقايتها.
ذوق
الجمالي (صورة فن ّية)تجبرني على ريّها ّ :
ّ
ال ّت ّ
19

د.شعيب اللوزي.
( )0796367252

(مهارات االتصال م) 4

صور النباتات أشخاصًا يستقبلون االبتسامة.
الجمالي (صورة فن ّية) كائنات ح ّية تتل ّقف االبتسامة:
ذوق
ّ
ّ
 ال ّت ّالعبوس والتجهّم.
شفتي أمام أكثر األمور طرافة.
أنا ال أكاد أرخي
الجمالي من أسئلة الكتاب ما داللة كل ّ من:
ذوق
ّ
ّ
ال ّت ّ
الجمالي
ذوق
ّ
ال ّت ّ
القصة.
القاص عناصر الحركة ،والصوت ،واللون في
 -4و ّظف
ّ
ّ
أ -هات ً
مثاال لك ّل منها.
لويت عنقها .توجّ ه ْ
ُ
ُ
ت إلى غير ما أريد .سقط الرأس من يدي.
جلست على المقعد.
الحركة :انتعشت تلك النبتة ،ونمت.
ُ
تحسست تلك الساق.
تسقط .تشرئب .اقتربت يدي من ساقها.
ُ
سمعت صوتها ،صوت الطقطقة الخافتة
الصوت" :كان الصوت الذي سمعته أشبه بصوت كسر عظمة بشريّة"" .وكثيرً ا ما
ّ
لألوراق".
" اصفرّ ت أوراقها .أغصانها التي اسو ّدت ،يعود الجدار مصفرّ ا .أو في الجدران المصفرّ ة"
اللون:
ب  -ب ّين القيمة الفن ّية لها في النص.
تقريب المعنى من نفس المتل ّقي والتأثير فيه ،ونقل أفكار القاصّ بصورة أوضح وأصدق.
املقطع رمق (.)3
ُ
كدت أرى بعيني المجردة كيف تتفتح أوراقها الجديدة  ،وكيف
راقبت نموها السريع كل يوم ،كل ساعة ،حتى
ُ
سمعت صوتها ،صوت الطقطقة
تتبسط مثل كفِّ آدمية ،وحين أصحو في الصباح ،أتفقد األوراق والبراعم الجديدة ،وكثيرا ما
ُ
وضبطت نفسي ذات
الخافتة لألوراق في أثناء تفتحها في الصباحات الباكرة  .ولقد أيقظ ذلك الصوت في أعماقي فرحً ا طفول ًّيا،
مرة وأنا أبتسم لها.
وفي األيام الالحقة ،نمت وتوالت لها أوراق جديدة ،أوراق خضراء يانعة ،وحين بلغت منتصف الجدار ،دبّ
ْ
ُ
فتوجهت إلى غير ما أريد ،نحو النافذة.
أردت توجيهها نحو الباب كي تكسو يسار الجدار ،أما هي
الخالف بيننا من جديد ،فأنا
هدأ ْ
أمسكت رأسها ُ ،
ُ
قلت كمن يخاطب امرأة  :من هنا أيّتها العزيزة ،ولويت ُع ُنقها برفق ناحية الباب ،
ت نفسي ،
ْ
فبدت كأنما تنظر إلى الوراء.
ثم ربطته بخيط متصل بحافة ذلك الباب  .بعد أيّام ،عاد رأسها يتوجّ ه نحو النافذة ،
صحيح أن المشهد أثار في نفسي أسًى مبهمًا  ،وال سيّما حين ق ّدرت أنها أردات بحركتها تلك لفت انتباهي وتذكيري
بال ّتفاهم الذي تم بينا ،لكن  ،لماذا ال تستجيب لرغبتي ؟ على األقل إكرامًا الهتمامي بها  ،إنّ المساحة المتبقية من الجار حتى
النافذة التستوعب نموها وامتدادها ،فهي مألى بالصور.
ُ
حاولت ليّ ُع ُن َقها برفق وتصميم لكنها هذه المرة بدت أكثر صالبة وإصرارً ا على التوجيه نحو النافذة  ،وحين قسمت
ً
أصابعي عليها قليال ،أحسْ ُ
ست ب ُع ُنقها ترتجف  ،أجل ،لقد ارتجفت مرّ تين.
مفردات  :مجردة :وحدها / .الخافتة :منخفضة  /مبهما  :غامض /الطقطقة  :صوت  /لويت  :ثنيت ).
جذر  ( :راقبت  :رقب  /أرى  :رأي  /أصحو  :صحو  /الالحقة  :لحق  /متصل  :وصل  /انتباه  :نبه  /تستوعب  :وعب /
المجردة  :جرد /الباكرة  :بكر  /عزيزة  :عزز  /حافة  :حفف  /اهتمام  :همم  /امتداد  :مدد  /الطقطقة  :طقطق  /خضراء :
خضر  /أريد  :رود  /وراء  :ورأ /قست  :قسو  /ساعة  :سوع  /ناحية  :نحو  /تستجيب  :جوب  /متبقية  :بقي  /تصميم :
صمم  /ترتجف  :رجف ).
مفرد  ( :البراعم  :برعم  /صباحات  :صباح  /صور  :صورة  /أصابع  :أصبع  /ستائر ).
(من أسئلة الكتاب ) ورد في ال ّنص عبارة (خضراء يانعة) ،واليانع :صفة للون األخضرُ .عد إلى أحد معاجم اللّغة العرب ّية،
الصافي  :األزرق .
ألي األلوان تستعمل الصفات اآلتية :الفاقع  :األصفر  .الناصع  :األبيض  .القاني  :األحمر ّ .
وتب ّين ِّ
الحالك  :األسود.
صور النبتة إنسانة على خالف مع
الجمالي (صورة فن ّية) حين بلغت منتصف الجدار دبّ الخالف بيننا من جديد:
ذوق
ّ
ّ
 ال ّت ّالقاصّ .
ّ
صور النبتة إنسانة تنظر إلى الوراء.
الجمالي (صورة فن ّية) فبدت كأنه تنظر إلى الوراء:
ذوق
ّ
ّ
ال ّت ّ
20

د.شعيب اللوزي.
( )0796367252

(مهارات االتصال م) 4

الجمالي (صورة فن ّية) لويت عنقها  :شبه النبتة بإنسان يلوى عنقه.
ذوق
ّ
ال ّت ّ
الجمالي من أسئلة الكتاب ما داللة كل ّ من :المساحة المتبقية من الجدار مألى بالصّور.
ذوق
ّ
ال ّت ّ
يظهر في الفقرة األولى من المقطع السابق مشاعر الفرح بقوله  " :فرحا طفوليا".
املقطع رمق (.)4

ذكريات القاص الكثيرة.

من الصّعب أن أفهم أو أص ّدق ما حدث ،لكن تلك ال ُع ُنق ارتجفت بين أصابعي مثل سمكة حيّة .ازد ْد ُ
ت إصراراًعلى
تنفيذ ما بدأ ُته ،وبينما أحاول ثنيها نحو الباب بإصرار ،إذا بها تنكسر.
كان الصّوت الذي سمعته لحظتئذ أشبه بصوت كسر عظمة بشريّة ،ودهمني شعور من ارتكب جرمًا في غفلة من
نز من مكان الكسر ّ
ال ّناس ،والسّائل الذي ّ
أدر ماذا أفعل به ،تل ّف ُّ
ت حولي ب ُذعر،
لطخ يدي ،أمّا رأسها فظ ّل بين اصابعي ،لم ِ
ْ
ُ
ُ
وغادرت البيت.
وفتحت الباب،
تراجعت قدماي نحو الوراء ،رأيت في األوراق عيو ًنا ت ّتهمني ،وإذ سقط الرأس من يدي،
حاولت إنقاذهاّ ،
نظ ُ
ُ
فت مساماتها بقطعة من القماش المبلول ،رويتها
تمض سوى أيام قليلة حتى ذبلت أوراقها،
لم
ِ
بحرص ،فتحت السّتائر والنوافذ ،لكن كانت أشبه بعزيز يريد االنسحاب من حياتي بصمت موجع.
ً
ً
رويدا اصفرّ ت أوراقها ،ك ّل يوم تصفرّ أوراق جديدة ،ثم تجفّ وتسقط .لم يبق سوى أغصانها التي اسو ّدت
رويدا
وبدت مثل أذرع سوداء لعنكبوت خرافي يتشبّث بجدار ،ث ّم يسقط على األرض فجأة في إحدى ليالي أيّار ،فيعود الجدار مثلما
مصفرا ،وعاريًا ،أما أنا فقد دهمتني رغبة جامحة ،غير مفهومة برؤية ذلك الصديق (حسني) ،لماذا اشت ْق ُ
ت إليه
كان ،متق ّشرً ا
ًّ
حين سقط العنكبوت في سكون تلك الليلة من أيّار ؟
(جمال ناجي ،ما جرى يوم الخميس ،بتصرّف).

مفردات  :دهمني :فاجأني / .لطخ :لوث  /جامحة  :قويّة ّ /
نز  :سال  /يتش ّبث  :يمسك بقوّ ة ).
جذر  ( :االنسحاب  :سحب  /اسودت  :س ِود  /أحاول  :حول  /أدري  :دري  /قليلة  :قلل  /رؤية  :رأي  /تلفت  :لفت  /رويدا
 :رود عاريا  :عري  /ارتكب  :ركب  /تتهم  :وهم /مسام  :وسم  /خرافي  :خرف  /جامحة  :جمح  /اشتقت  :شوق  /السائل
 :سيل  /تمض  :مضي  /مبلول  :بلل  /يتشبث  :شبث  /مفهومة  :فهم  /ليلة  :ليل).
مفرد  ( :مسامات  :مسام  /أذرع  :ذراع  /ليالي  :ليلة).
القاص أن تسير النبتة في طريق ،وأرادت النبتة أن تسير في طريق آخر:
الفهم وال ّتحليل س ( )7أراد
ّ
أصر كل ّ منهما على رأيه؟
أ -لماذا
ّ
القاص :أراد لها أن تتوجّ ه نحو الباب؛ ألنّ المساحة المتبقية من الجدار حتى النافذة ال تستوعب نموّ ها وامتدادها ،فهي مألى
بالصّور .وكأ ّنه ال يريدها داخل بيته ،ويريدها أن تنمو خارجه ،أو أن ترحل عنه.
النبتة :أرادت التوجّ ه نحو النافذة :حيث الضوء والهواء ،وكأنها تريد البقاء والحياة.
ب – ما نتيجة هذا التع ّنت على كل ّ منهما؟
القاص :قست أصابعه عليها وهو يحاول لي ُع ُنقها نحو الباب ،فانكسرت ،مما أثار في نفسه خوفا ،ورأى في أوراق النبتة عيونا
تتهمه.
تمض سوى أيام قليلة حتى ذبلت أوراقها واصفرّ ت ،ثم ج ّفت وسقطت.
النبتة :انكسر ُع ُنقها أوال ،ولم ِ
صة إلى رؤية صديقه حسني ،عالم يدُل ذلك في رأيك؟ له ع ّدة دالالت.
الفهم وال ّتحليل س ( )10اشتاق
القاص في نهاية الق ّ
ّ
 أسفه وندمه على موت النبتة ،وكأ ّنه يريد نبتة أخرى من صديقه حسني بدل تلك التي ذبلت. شعوره بالذنب لما ح ّل بالنبتة ،وخجله من صديقه الذي أوصاه بالعناية بها..ً
حامال بيده نبتة تشبه تلك التي
 ربما يكون قد عاوده المرض بعد سقوط النبتة ،فاشتاق لرؤية صديقة ليعوده ويطمئن عليهسقطت.ويترك للطالب.
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ّ
التأزم في القصة.
من أسئلة الكتاب  :ضع يدك على مواضع
عندما فرض القاص على النبتة التوجّ ه برأسها نحو الباب ،لك ّنها رفضت ،وتوجّ هت نحو النافذة ،وعندما حاول إجبارها على ما
يريد انكسرت ،وهنا بدأت مأساة بطل القصة ،إذ أحسّ باقترافه جريمة ،وحاول أن ينقذ النبتة.
موت النبتة.
الجمالي من أسئلة الكتاب ما داللة كل ّ من :حين سقط العنكبوت في سكون تلك الليلة من أيار.
ذوق
ّ
ال ّت ّ
القصة؟
الجمالي س  3ب َم يوحي استخدام القاص لفظة (عنكبوت) في نهاية
ذوق
ّ
ّ
 -3ال ّت ّ
التشبث بالحياة ،فقد كانت النبتة مقاومة ،متشبثة بالحياة كعنكبوت يتشبّث بالجدار ،ثم هوى وسقط.
ُ -2عدْ إلى أحد معاجم اللّغة العرب ّية ،واستخرج معاني الكلمات اآلتية :أقايضُ  :أباد ُل أو أعاوضُ .
السّأّم :س ِّئم / .االنسحاب :سحب/ .اسو ّدت :س ِود.
(س  4من الكتاب) ما الجذر اللغوي لكل ّ من:
الفهم وال ّتحليل س ( )9اقترح نهاية أخرى للقصة تتفق مع رؤيتك لمنطق األحداث.
نمو النبتة وانتعاشها ورؤية حسني وصديقة لها وهي تكبر وتزهو .ويترك أيضً ا للطالب.
الفهم وال ّتحليل س (")11الحر ّية ّ
القصة.
حق طبيعي لإلنسان" ،ناقش هذه العبارة في ضوء فهمك
ّ
ِّ
أن نترك اآلخرين يمارسون حريتهم كما يشاءون ،وال نضغط عليهم ،أو نقتحم حياتهم ما لم ُتؤذنا حريتهم .ويترك للطالب.
القاص هذه المقولة في رأيك.
الفهم وال ّتحليل س ( )12تق ّبل اآلخر شيء ضروري في حياتنا ،ب ّين مدى التزام
ّ
لم يكن القاصّ ملتزمًا التزمًا مطل ًقا في تقبّله النبتة وفق أحداث القصّة ،ففي ك ّل مر ّة كان يحاول التخلّص منها؛ ألنها تزعجه
وتثير السّأم في نفسه ،وقد اخترقت وحدته وحياته ،ورفضت التوجّ ه إلى الجهة التي أرادها نحو الباب.
وعندما شعر بتأنيب ضميره كان يتراجع ،وأخذ أول مرّ ة يبتسم لها ابتسامة غير مفهومة ،ث ّم أخذ يتف ّقد أوراقها ،ويُسرّ بسماع
صوتها وهي تتفتح ،فوجد نفسه يبتسم لها.
وضح إجابتك.
الفهم وال ّتحليل س ( )13أ ُّيما أنجح في رأيك :إنسان سريع التك ّيف مع العالم المحيط أم إنسان بطيء التك ّيفّ ،
يترك للطالب.
الفهم وال ّتحليل س ()14هبك أردت أن تقدّم فكرة لغيرك في قالب قصصي:
أ -ما الفكرة التي تشغلك وتريد التعبير عنها.
ً
معلال .
ب  -ما الرمز الذي تختاره وسيلة إليصال فكرتك،
أشر إلى المواضع التي ظهرت فيها المشاعر اآلتية :التردّ د ،الدهشة واالستغراب ،الندم  ،الفرح.
ْ -5
ُ
ُ
ُ
وجلست على المقعد"" .تراجعت قدماي نحو الوراء".
وتنهدت،
تراجعت،
"قلبّت الفكرة في رأسي،
التردّ د:
ُ
تحملق في سقف
"ما الذي يجذبني إلى مجرد نبتة ُمسمرة مثل ال ّتماثيل النحاسيّة أو البالستيكيّة،
الدّ هشة واالستغراب:
ربما في تقاطيع وجهي ،وال سيّما تلك األخاديد المتقاطعة في
الغرفة القاتم ،أو في الجدران المُصفرّ ة المتق ِّشرة ،أو
جبهتي وفي خدي؟".
"فكيف يمكنني االبتسام لمجرد نبتة بليدة؟".
"حاولت إنقاذها .كانت أشبه بعزيز يريد االنسحاب من حياتي".
الندم:
نز من مكان الكسر ّ
"ودهمني شعور من ارتكب جرمًا في غفلة من ال ّناس ،والسّائل الذي ّ
لطخ يدي".
ْ
وضبط ُ
ت نفسي ذات مرة وأنا أبتسم لها".
الفرح" :ولقد أيقظ ذلك الصّوت في أعماقي فرحً ا طفول ًّيا،
" فوجئت بشفتي تفترّ ان عن ابتسامة غير مفهومة ،على األقل بالنسبة لي.
القصة.
السالمة" .اذكر ما ي ُدل ُّ على ذلك من
ّ
 -6قيل" :في العجلة الندامة وفي ال ّتأ ّني ّ
العجلة واضحة في موقف القاص من النبتة ،فقد أراد التخلّص منها غير مرّ ة وفي المرة األخيرة قست أصابعه على عنقها
فانكسرت ،والندم ظهر واضحا عندما دهمه شعور من ارتكب جرما في غفلة من الناس بعد أن كسرها ،ثم حاول إنقاذها
بتنظيف مساماتها بقطعة من القماش المبلول ،وريّها ،وتعريضها للضوء.
أي قصة ال يحدث في فراغ ،فال ب ّد له من لمان ،ومكان ،وشخوص ،وحدث ،وغيرها من عناصر أخرى،
الصراع في ّ
ّ -7
وضح هذه العناصر في القصة.
ّ
من شهر آذار إلى شهر أيار.
الزمان:
منزل القاصّ .
المكان:
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الشخوص :النبتة ،القاصّ  ،حسني صديق القاصّ .
العالقة بين القاصّ والنبتة التي مرّت بمراحل وتحوّ الت كثيرة؛ إذ تبدأ العالقة متوازنة بين القاص والنبتة ،فعالقته
الحدث:
بها تماثل عالقته باألشياء من حوله ،مثل الكرسي أو الطاولة أو الخزانة ،ثم تتحوّ ل العالقة إلى حالة من عدم التوازن إلى حالة
عدائية ،إذ تفرض النبتة عليه تغييرا في السلوك اليومي ،ألنها تحتاج إلى ريّ وتسميد وتنظيف ،ف ّكر في هذه المرحلة أن ينقلها
من مكانها ويضعها خارج الغرفة ،ألنه يريد التخلّص منها فقد ّ
تدخلت في حياته واخترقت وحدته ،لكنه يتراجع عن ذلك وتبدأ
العالقة في التحوّ ل إلى حالة من التوازن خاصة عندما انتعشت النبتة قليال في شهر آذار ،ثم تعود العالقة إلى حالة عدم التوازن
مرة أخرى فحاول التخلّص منها مرّ ة أخرى ،لك ّنه تراجع ،ورأى أنها تراقبه ،فعادت العالقة متوازنة بعدها؛ إذ أخذ يراقب
ّ
التأزم عندما أجبر النبتة على التوجّ ه نحو الباب ،فكسر
نموّ ها ويتف ّقد أوراقها ويسمع صوت تفتحها ،لتعود العالقة إلى حالة
ُع ُنقها ،وهنا بدأت مأساة القاصّ  ،إذ أحسّ باقترافه جريمة ،وحاول أن ينقذ النبتة.
ّ
التأزم :انكسار عنق النبتة عندما رفضت التوجّ ه نحو الباب.
ذروة
موت النبتة ،واشتياق القاصّ إلى رؤية صديقه حسني.
الحل ّ:
 -8ص ّنف شخصيات القصة إلى شخصيات نامية وثابتة.
الشخصيات الثابتة :حسني صديق القاصّ .
الشخصيات النام ّية :القاص ،والنبتة.
 -10قدّم الكاتب أفكاره في قالب قصصي:
أ -هل نجح القاص في عرض أفكاره بهذا األسلوب من وجهة نظرك؟
ق ّدم القاص أفكاره في قالب قصصي جميل أراد من خالله أن يقول :إنّ اإلنسان مسؤول عن تحقيق السعادة ال لنفسه حسب بل
لمن حوله أيضا ،تلك السعادة التي تتمثل في ترك اآلخرين يمارسون حريتهم كما يشاءون ما دامت ال تؤذي اآلخرين ،فانكسار
النبتة وسقوطها توضّح الواقع المؤلم لإلنسان بسبب سلوكه .وأرى أ ّنه نجح في عرض أفكاره في هذا الشكل الفني (القصّة).
بالصبر على حاله وعلى اآلخرين ،استخدم أسلو ًبا فن ًيا لنصحه غير القصة.
ب -ه ْبك أردت أن تنصح صديقك
ّ
بضرب األمثال أو الحكم أو الشعر الذي يتضمّن الحكمة أو بخاطرة أو غير ذلك.

الوحــــــــــــــــــــــــــدة الثّانية عرشة  :لغة البيان  .العرب ّية يف ماضــــهيا وحاضـــرها.

التعريف باألديب :
علي الجارم (1949-1881م) أديب مصريّ ،عمل في :
ً
 -1التعليم ،كان كبير مفتشي اللّغة العربيّة بمصر -2 .ثم وكيال لدار العلوم -3 .وهو أحد األعضاء المؤسسين للمجْ مع اللّغوي
في مصر.
دواوينه ( :له ديوان شعر) ،وله (قصة العرب في إسبانيا) مترجمة عن اإلنجليزية ،وقد شارك في تأليف كتب أدبية ،منها:
(المجمل) و(المفصّل) ،و(ال ّنحْ و الواضح) ،والبالغة الواضحة) .تقع هذه القصيدة في مئة بيت ،اختيرت منها هذه األبيات.
المناسبة :
ألقاها الجارم في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع اللّغة العربيّة المصريّ عام 1934م ( :عدد مواضيعها) ويشير إلى رسالة
العربيّة من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث ،ويفخر بأ ّنها لغة القرآن الكريم التي المجْ مع السّامية في الحفاظ على اللّغة
حفظها اإلسالم  ،ويتح ّدث كذلك عن فصاحة الرّ سول وبيانه ،ثم يشير إلى التح ّديات التي تتعرّ ض إليها اللّغة العربيّة في الوقت
الحاضر.
الفهم والتحليل (س  ) 8تقوم فكرة القصيدة في مجملها على المقارنة بين حالين عاشتهما العربية ،ب ّين ذلك.
في النصف األول من القصيدة (: )11-1
ذكر ال ّشاعر صفات العربيّة ،فهي األحسن صو ًتا واألكثر عطاء ،وأشار إلى فصاحتها وأصالتها ،ومناسبتها لك ّل حال نظمًا
ونثرً ا ،وتغ ّني الشعراء بها.
وفي النصف الثاني (: )21-12
ً
وصف حال العرب اليوم وقد استعاروا لكالمهم ألفاظا  -غريبة دخيلة ،وأهملوا لغتهم األصيلة ،فما عادوا يفرّ قون بين الفصيح
والعامي ،أو بين ألفاظها عامة.
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هال شد ْوت ِبأمْ
ب
ب
ــداح ابْنــ ِة العــر ِ
.1ماذا طحا ِبــك يــا ص ّناجــة األد ِ
ِ
اج َ
ــة  :الالعب بالصنج وهو آلة موسيقية وكان األعشى يلقب بصناجة العرب لحسن
ص ّن َ
مفردات َ :طحا ِبــ َك  :صرفك عن َ / .
رنين شعره .
ّ
ابنة العرب :اللغة العربيّة وهي كناية  /شدوت  :ترنمت  .مفرد  ( :أمداح ْ :
مدح ).
ً
ّ
ال ّ
متسائال عن تقصيره مع العربية بانصرافه عنها وهو خير من تغ ّنى بها ،فيحث نفسه على
شرح  :يخاطب الشاعر نفسه
التغ ّني بجمالها ،ومدحها .وعمد ال ّشاعر في هذا البيت إلى ال ّتجريد؛ بانتزاعه شخصًا آخر من نفسه يناجيه ،مش ّبهًا نفسه باألعشى
ميمون بن قيس ال ّشاعر ،الذي ل ّقب بص ّناجة العرب لحسن رنين شعره.
ما الجذر اللغوي لكل ّ من ( :طحا  :طحو / .صناجة  :صنج / .شدوت  :شدو / .أمداح  :مدح ).
الفهم والتحليل ( س  ) 1يعمد بعض الشعراء في مطالع قصائدهم إلى التجريد؛ باستحضار اآلخر ومخاطبته ،أو بانتزاع
شخصا آخر من نفسه يناجيه:
الشاعر
ً
َ
األول؟ وعال َم يح ّثه الشاعر؟
أَ -منِّ
المخاطب في البيت ّ
ّ
ّ
ّ
يخاطب الشاعر نفسه ،ويحثه على التغني باللغة العربيّةْ ،
ومدحها.
نفس ُه بص ّناجة األدب؟
ب  -لماذا وصف الشاعر َ
(ص ّناجة العرب) لقب لألعشى ميمون بن قيس ال ّشاعر لحسن رنين شعره ،ووصف الشاعر نفسه (بص ّناجة األدب) ليد ّل على
مكانة شعره وحسنه ،ومنزلة اللغة العربيّة في وجدانه.
الجمالي (س  ) 4ما الغرض البالغي الذي خرج إليه االستفهام في البيتين اآلتيين:
ذوق
ّ
ال ّت ّ
هال شد ْوت ِبأمْ
(التعجّ ب).
ب
ب
ــداح ابْنــ ِة العــر ِ
ماذا طحا ِبــك يــا ص ّناجــة األد ِ
ِ
.2أطار ن ْومـك أحْ ـد ٌ
ف ِبت ت ْنـفُــ ُخ بيْــن الهــ ِّم ْ
ب
اث وجمْـت لهــا
والوصــ ِ
صب :المرض أو التعب /.تنفخ :ترسل نفسًا طويال .اله ّم :الحزن .أطار :أذهب.
الو َ
مفردات َ :و َج َم :سكت حز ًناَ / .
األدبي  :ما يقلق ال ّشاعر هو ما آلت إليه حال العربيّة اليوم حتى كأنه راح يتقلب بين الحزن والمرض.
ال ّنثر
ّ
ما الجذر اللغوي لكل ّ من ( :أطار  :طير / .الهم  :هممّ / .
بت  :بيت / .أحداث  :حدث ) .مفرد  ( :أحداث  :حدث )
ضمير نومك يعود على الشاعر  .وضمير لها يعود على األحداث.
صورة فن ّية  :ش ّبه النوم بطائر يطير.
ْ
ْ
ُ
ً
ً
ْ
حُزن أ ْو ش ْدوا من الطرب
.3و ْاليعْ ـ ُر ِبـيــة أنـدى مـا بعـثـت ِبـــ ِه
شجْ وا مِن ال ِ
ـر ِبـي ُ
ــة  :اللغة العربية نسبة إلى يعرب بن قحطان الذي ينتسب إليه العرب القحطانيون  /.أندى :أحسن صو ًتا وأكثر
مفردات  :ا ْل َي ْع ُ
عطاء وجذرها ندي.
ّ
ال ّ
الطباق ( :شجْ ًوا ،ش ْد ًوا)* .استخرج كناية ( :اليعربيّة).
شجو :الحزن .الشدو  :التغني.
األدبي :يفتخر ال ّشاعر باللّغة العربية وما تتميّز به من قدرة على التأثير؛ بثراء معجمها اللغوي ،فهي أحسن صو ًتا بألفاظها وأكثر
ال ّنثر
ّ
*من سمات العرب ّية ( :سعة معجمها ).
مالءمة للتعبير عن الفرح والحزن في معانيها وأصواتها.
ــان وآت ْ
هللا أحْ ي ْ
ب.
ازعــة
ــت ُكــل مُطـلــ ِ
.4رُ و ٌح مِـن ّ ِ
مِــن البي ِ
ــت ُكــل ن ِ
ــان  :ميل إليه  /.آتت :أعْ ط ْ
ُمطلَب :مطلوب ،أصلهُ :م ْتطلب/.
ت/ .
از َعــ ٍة مِــنَ ال َب َي ِ
مفردات َ :ن ِ
األدبي :اللّغة العربيّة لغة البيان والفصاحة ،ولغة القرآن الكريم ،ومن عظمة اللغة العربية أنها أطلقت ك ّل ميل إلى البيان
ال ّنثر
ّ
بقوة ألفاظها ووضوحها.
عند الناطق بها وأحيته ،فأصبحت العربيّة بالنسبة للنصّ كالروح للجسد لبالغتها وفصاحتها .يتغنى ّ
ما الجذر اللغوي لكل ّ من ( :أحيت  :حيي / .نازعة  :نزع / .آتت  :أتي / .مطلب  :طلب ).
صورة فن ّية  :شبه اللغة بروح من هللا تحيي الميل إلى البيان.
ْ
ب
ــام م ْو ِقعُهــا وجرْ سُ ألفاظِ ها أحْ لى مِن الضر ِ
.5أ ْزهى مِـن األم ِ
ــل البس ِ
مفردات  :الض َر ِ
ب  :العسل َ / .جرس :صوت .أزهى  :أحسن  / .موقعها :تأثيرها.
األدبي :لكلمات اللغة العربية تأثيرٌ على سامعها ،وألفاظها ذات إيقاع موسيقي حلو ر ّنان أحلى من العسل.
ال ّنثر
ّ
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 /أحلى  :حلو / .موقع  :وقع ).

ما الجذر اللغوي لكل ّ من ( :أزهى  :زهو / .البسام  :بسم.
الجمالي (س  ) 2ما داللة ما تحت ُه خط في األبيات اآلتية:
ذوق
ّ
ال ّت ّ
مكانة اللغة العربيّة وأثرها الجميل في ال ّنفوس.
ب
ــام م ْو ِقعُهــا وجرْ سُ أ ْلفاظِ ها أحْ لى مِن الضر ِ
أ ْزهى مِـن األم ِ
ــل البس ِ
صور فن ّية  :شبه األمل بإنسان يبتسم  /وشبه ألفاظ اللغة العربية بطيب مذاق العسل.
.6وسْ نى ِب ْ
ب
مْس أ ْو همْسٌ مِن الشه ِ
أخ ِبيـ ِة الصحْ ــرا ِء يُوقِظهــا وحْ يٌ مِن الش ِ
أخ ِب َيـ ِة  :الخيام مفردها ( الخِباء ) وهي الخيمة  / .ال ُّ
مفردات َ :و ْس َنى  :النائمة من السِّنة وهي النوم ِ / .ب ْ
ش ُهب ، :جمع شهاب ،وهو
النجم المضيء الالمع.
ّ
األدبي :يشير ال ّشاعر إلى موطن اللغة العربية األصيل في الصحراء ،ويقول إنها اليوم تحتاج إلى من يوقظها من قلب الصحراء،
ال ّنثر
ّ
ويحييها بوحي وإلهام من الشمس أو ال ّشهب ،هذا الوحي الذي يلهم األدباء والشعراء للتغ ّني بجمال العربيّة ،ويُطلق قرائحهم للقول بها.
استخدم كلمة تراثية  ( :أخبية).
ّ
الطباق ( :وسْ نى ،يوقظها) .مفرد  ( :أخبية  :خباء  /شهب  :شهاب ) .جذر  :وسنى  :وسن  /أخبية  :خبو).
صورة فن ّية  :صوّ ر الشاعر العربيّة فتا ًة نائمة في خيمتها في الصحراء يوقظها ضو ُء ال ّشمْس في الصّباح أو الشهاب السّاطع.
(برزت عناصر ّ
الطبيعة في هذا البيت ).
آن مُـ ْفصِ ح ً
ــــة فأسْ كت ْ
.7تكلم ْ
ب
اح والقُ ُ
ض ِ
ـت سُــو ُر القُــرْ ِ
ت صخب األرْ م ِ
ض ِ
ب  :السيوف /.الص َخب :اختالط األصوات /.األرماح :جمع رُ مْح ،وهو قناةٌ في رأسِ ها سِ نانٌ ي ُْطعن به.
مفردات  :القُ ُ
األدبي :استطاعت اللّغة العربيّة التي نزل بها القرآن الكريم بفصاحتها وبيانها أن تح ّقق ما عجزت السّيوف والرّ ماح عن
ال ّنثر
ّ
تحقيقه ،فنشرت تعاليم ال ّدين الحنيف في ك ّل األرجاء ،ونبذ القرآن الكريم عصبيّة الجاهليّة وخالفاتها وقتالها.
ما الجذر اللغوي لكل ّ من ( :القرآن  :قرأ / .مفصحة  :فصح / .األرماح  :رمح / .تكلم  :كلم ).
مفرد  ( :األرماح  :رمح  /قضب  :قضيب ).
الفهم والتحليل (س  .)10اللّغة العرب ّية لغة القرآن الكريم:
أ -ب ّين أثر القرآن الكريم في عالمية اللّغة العرب ّية.
حفظ القرآنُ الكريم اللغة العربية ،وبالقرآن ذاعت وانتشرت ،فجعل لها الصدارة والعالميّة؛ ألن كثيرً ا من غير العرب دخلوا
اإلسالم وتعلموا العربية.
وضح هذا.
ب  -اللّغة العرب ّية خالدة بخلود القرآن الكريمّ ،
ألنها لغة القرآن الكريم ،فهي محفوظة بحفظه وحمايته ،وباقية ببقائه ،فاكتسب القدسيّة والخلود.
صورة فن ّية  :شبه سور القرآن الكريم بإنسان يتكلم بفصاحة  / .شبه سور القرآن بإنسان يسكت األصوات المرتفعة.
هللا فـي ع ْ
ب
.8وقـام خيْـرُ قُريْــش وا ْبــنُ سادتِهــا
ـزم وفـي دأ ِ
ي ْدعُو إِلى ّ ِ
ْ
دَأب :ج ّد.
مفردات  :خير قريش :الرّ سول صلّى هللا عليه وسلّم.
األدبي :لقد كانت العربيّة معجزة القرآن الكريم وسيلة عظيمة استطاع بها رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم أن يؤ ّدي
ال ّنثر
ّ
بها رسالته بال ّدعوة إلى اإلسالم بعزيمة وهمّة عالية.
ما الجذر اللغوي لكل ّ من ( :قام  :قوم / .سادة :سود .).مفرد(:سادة :سيد) .تغنى بالعربية التي دعا بها الرسول عليه السالم.
.9بم ْنطِ ق هاشمِيِّ الو ْشي ل ْـو ُنسِ ج ْ
ب
ــت
ِم ْن ُه األصا ِئ ُل ل ْم ت ْنصُـ ْل ولـ ْم تغِــ ِ
ِ
الو ْ
صـلْ  :يتغير لونها  /األصائل :مفردها :أصيل ،الوقت حين تصفرّ الشمس لمغربها/.
شي  :نقش الثوب َ / .ت ْن ُ
مفردات َ :
األدبي :كان حديث الرسول الكريم باللغة العربيّة خير حجّ ة في دعوته ،فعربيّته تميّزت بحبكة منطقها وقوّ تها في مخاطبة
ال ّنثر
ّ
العقل واإلقناع ،فهي ّ
كالثوب المنسوج من خيوط ال تفسد وال يتغيّر لو ُنها عبر الزمن.
ما الجذر اللغوي لكل ّ من ( :منطق  :نطق /.الوشي  :وشي /.األصائل  :أصل / .تغب  :غيب ).
مفرد  ( :أصائل  :أصيل ).
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بنقش ثوب منسوج من خيوط قوية ال تفسد وال يتغيّر
صور منطق اللغة العربية الذي تكلّم به الرّ سول الهاشميّ
صورة فن ّية ّ :
ِ
لونها عبر الزمن.
ً
خيوطا يُصْ ن ُع منها نقشٌ لثوب ال يتغيّر لونه عبر الزمن.
وصور األصائل
صورة فن ّية :
ّ
ّ
(برزت عناصر الطبيعة في هذا البيت )
النص
البخاري) ،ب ّين عالقة
البيان لسِ ْح ًرا" (رواه
الرسول صلّى هللا عليه وسلّم " :إنّ مِنَ
ّ
ّ
الفهم والتحليل (س  ) 11قال ّ
ِ
بمضمون الحديث الشريف.
جمال اللغة العرب ّية وتأثيرها نابع من بالغتها وبيانها ،وجمال أسلوبها ،كقول الشاعر:
ــان وآت ْ
هللا أحْ ي ْ
ب
ازعــة
ــت ُكــل مُطـلــ ِ
رُ و ٌح مِـن ّ ِ
مِــن البي ِ
ــت ُكــل ن ِ
آن مُـ ْفصِ ح ً
فأسْ كت ْ
تكلم ْ
ب
اح والقُ ُ
ــــة
ض ِ
ـت سُــو ُر القُــرْ ِ
ت صخب األرْ م ِ
ِبم ْنطِ ق هاشمِيِّ الو ْشي ل ْـو ُنسِ ج ْ
ب.
ــت
ِم ْن ُه األصا ِئ ُل ل ْم ت ْنصُـ ْل ولـ ْم تغِــ ِ
.10فاز ْ
ب
ــر ِ
ْـر ُم ْنصــدِع مِن البي ِ
ْـر ُمضْ ط ِ
ان وحبْـل غي ِ
ت برُ ْكن شديــد غي ِ
مفردات  ( :منصدع  :متشقق  /مضطرب  :متحرك ).
جذر (:فازت :فوز/شديد  :شدد /منصدع  :صدع /مضطرب  :ضرب )
األدبي:وتفوّ قت هذه اللّغة على غيرها بالبيان والبالغة ،فهي جدار قويّ ال يمكن أن تتخلله التشققات عبر السنين ،وهي
ال ّنثر
ّ
حبل مستقيم مكين ال يحيد عن طريقه ً
أبدا.
يتغنى بتفوق اللغة العربية على بق ّية اللغات.
صورة فن ّية  :ش ّبه اللغة العربية بإنسان يفوز بمكانة قوية.
الجمالي (س  ) 2ما داللة ما تحت ُه خط  :فاز ْ
وقوتها.
ْـر ُم ْنصــدِع
ذوق
بالغة اللغة العرب ّية ّ
ّ
ال ّت ّ
ت برُ ْكن شديــد غي ِ
ـزل خصِ ـب
.11ول ْم تز ْل مِنْ حِمى اإلِسْ ال ِم في كنف سهْل ومْن عِ ِّزه في م ْن ِ
األدبي :اللغة العربية محمية في ظ ّل اإلسالم؛ أل ّنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ،كإنسان نزل بديار خصبة تحميه
ال ّنثر
ّ
ّ
وتعزه.
وترعاه
مفردات  ( :كنف  :رعاية  /خصب  :رغد ) .جذر  ( :تزل  :زيل  /اإلسالم  :سلم  /عزة  :عزز  /منزل  :نزل ).
صورة فن ّية  :ش ّبه اللغة العربية بإنسان نزل بديار خصبة تحميه وترعاه.
ْ
ْ
ُ
ب
.12حتى رم ْتهــا الليالـي فــي فرائدهــا وخر سُلطانها ينهــارُ مِــنْ صبــ ِ
فرائد :جمع فريدة ،وهي الجوهرة الثمينة.
ص َبب :ما انحدر من األرض/.
خر :سقط/ .
َ
مفردات ّ :
األدبي :بعد أن بيّن الشاعر مكانة اللغة قديمًا راح يقارنها بالحال المؤسف الذي آلت إليه اليوم ،فانهار عرشها وسقطت
ال ّنثر
ّ
فرائدها بعد أمجاد عريقة ،من إهمال أهلها لها.
ما الجذر اللغوي لكل ّ من ( :سلطان  :سلط / .رمتها  :رمي / .ينهار  :هور / .رمتها  :رمي ).
مفرد  ( :فرائد  :فريدة ).
صورة فن ّية  :صور الشاعر اللغة العربية ملكة تجلس على عرشها ،ولكنّ ملكها قد سقط بطول الليالي من التعب والمرض.
.13كــأن ع ْـدنـــان لــ ْم ت ْ
ب
مــأل بـدائِـعُــ ُه
ــر ِ
مسامِـع الك ْـو ِن مِـنْ نـاء و ُم ْقت ِ
مفردات  :عدنان :جد العرب ،كناية عن اللغة العربيّة / .بدائع  :الروائع  /ناء  :بعيد ّ .
ُقترب).
الطباق( :ناء ،م ِ
ما الجذر اللغوي لكل ّ من ( :بدائع  :بدع / .ناء  :نأي / .مقترب  :قرب / .تمأل  :مأل ).
مفرد  ( :بدائع  :بديع  /مسامع  :مسمع ).
األدبي :فبدت اللغة العربية مجهولة ،وكأنّ (العربيّة) لم يمأل جمالها وبديع أسلوبها أقصى األرض وأدناها.
ال ّنثر
ّ
كناية عن اللغة العرب ّية  ( :عدنان )" .مسامع الكون" تدل على  :االنتشار الواسع.
نــاء وأ ْ
ب
.14نطيـ ُر لِلـ ْفــظِ نسْ تجْ دِيــه مِــنْ بـلـــد
مثــالُــ ُه مِنــا علــى كـثــ ِ
ب
.15ك ُمه ِْر ِق الماء في الصحْ را ِء حِين بدا
ـارض كــ ِذ ِ
ـار ٌق مِــنْ ع ِ
لِع ْينِــ ِه ب ِ
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ض :السّحاب الم ِّ
ُط ّل /.ناء :قاص أو بعيدَ /.ك َثب :قُرْ بَ /.ك ُم ْه ِّرق الماء :كمن يصبّ الماء /.بارق :سحاب ذو
ـار ٍ
مفردات َ :ع ِ
برق.
األدبي (:)15- 14
ال ّنثر
ّ
ً
ألفاظا أخرى غيرها ،من ال ّدخيل
( )14يتألّم الشاعر لما آل إليه حال العربيّة اليوم ،فصار أهلها يستعيرون في كالمهم
والمترجم في اللغات األخرى ،وهم ال يعلمون أنّ العربيّة غنيّة في اشتقاقها وتصريفها.
( )15وحالهم هذا كحال من صبّ الماء في الصّحراء ،حين ظهر له سحاب ذو برق مط ّل في األفق ال مطر فيه .قصد أن
أهل اللغة العربية تخلّوا عنها عندما وجدوا ً
بديال في كالمهم حتى وإن كان ال يؤ ّدي المعنى كما تؤ ّد يه اللغة العربيّة.
(في البيتين سجل الشاعر عتبًا على أبناء العربية الذين خذلوها).
صورة فنية :
صور ال ّشاعر اللفظ شيئا نستعيره من بلد بعيد ،رغم أنّ لدينا مثله ،وهو قريب في متناول األيدي.
ّ
وصور حال من يستخدم هذا اللفظ الدخيل في كالمه من لغات أخرى ،ويبتعد عن العربيّة بحال من صبّ الماء في الصّحراء
ّ
واستغنى عنه ،حين ظهر له سحاب ذو برق مط ّل في األفق ال مطر فيه.
(برزت عناصر ّ
الطبيعة في البيت ) 15
ما الجذر اللّغوي لكل ّ من  (:مُهرق :هرق  /.نستجديه :جدو /.ماء  :موه  . /بدا  :بدو  ./بارق  :برق  /عارض  :عرض).
وضح ذلك.
الفهم والتحليل (س  ) 4ذكر الشاعر بعض مظاهر تراجع اللّغة العرب ّية في نفوس أبنائهاّ ،
يهملون العربية الفصيحة ،ويبتعدون عن معاجمها ،ويفضلون األلفاظ ال ّدخيلة من الثقافات األخرى ،ال يميّزون بين ألفاظ
العربيّة.
وضح ذلك.
 -6العيب ليس في اللّغة ،وإن ّما في أبنائهاّ ،
اللغة العربية لغة البالغة والبيان ،نزل بها القرآن الكريم بإعجازه وبيانه وبالغته ،فهي أت ّم اللغات وأكملها ،أمّا أبناء العربيّة فهم
ً
ألفاظا من لغات أخرى وتكلّموا بها.
مقصرّ ون في ح ّقها ،بابتعادهم عنها ،واستعارتهم
ّ
الطباق ( :ناء ،كثب) .مفرد أمثال  :مثل .
ب
ت قُريْــش ثــم حاربهـــا
ْـع والغــر ِ
.16أ ْزرى ِب ِب ْنـ ِ
مــنْ ال يُفرِّ ُق بيْن النب ِ
مفردات َ :
الغ َرب  :ضرب من شجر تسوى منه السهام ينمو على ضفاف الماء واألنهار ويطلق في بالد الشام على شجر الحور
واحدته (غربة).
أزرى :أهان وعاب /.بنت قريش :كناية عن اللغة العربيّة /.الن ْبع :شجر صلب ينمو على رؤوس الجبال/.
األدبي :من يحارب اللغة العربيّة اليوم ويعيبها الجاهل الضّعيف بعربيّته الذي اليفرّ ق بين ألفاظها.
ال ّنثر
ّ
ال ُمعجم والدّ اللة (س  )4فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خ ّط في كل ّ مجموعة م ّما يأتي:
ب النبْع :شجر صلب ينمو على رؤوس الجبال.
ت قُريْش ُث ّم حاربها
منْ ال يُفرِّ ُق بيْن النب ِْع والغر ِ
أ -أ ْزرى ِب ِب ْن ِ
ُ
النبْع :عين الماء.
ينه ُل ّإال أنت والنسْ رُ
حيث ال
قال جبران خليل:أنهل ماء النبْع من
(في هذا البيت سجل الشاعر عتبًا على أبناء العربية الذين خذلوها)
ْ
ْ
مــنْ ال يُفرِّ ُق
ت قُريْــش ثــم حاربهـــا
الجمالي (س  ) 2ما داللة ما تحت ُه خط في األبيات اآلتية:
ذوق
أزرى ِب ِبنـ ِ
ّ
ال ّت ّ
ب العيب ليس في اللغة العربية وإنما العيب في الذين ال يتقنها من العرب وال يميز بين ألفاظها.
ْـع والغــر ِ
بيْن النب ِ
س :استخرج من القصيدة ما يقارب معنى كل ّ م ّما يلي :فالن ال يفرِّ ُق بين الغ ّ
ث والسّمين.
منْ ال يُفرِّ ُق بيْن النب ِْع والغـربِ.
ت قُريْـش ثـم حاربهــا
أ ْزرى ِب ِب ْن ِ
ما الجذر اللّغوي لكل ّ من  (:أزرى :زري  /.يفرق :فرق.).
كلمات من الشعر القديم  ( :النبع  /الغرب  /قريش ).
إلـى دخِيـل مِـن ْ
ب
ك العربــي السمْ ــح م ْنطِ قُـــ ُه
.17أ ْنـ ْتــرُ ُ
ــر ِ
األلفــاظِ م ُْغـت ِ
ــم ك ْن ٌ
لِمــنْ يُمـيِّــ ُز بيْـن الـ ُّدرِّ والس ُ
ب
ــز ال نفــاد لـــ ُه
ُّـخــ ِ
.18وفِــي المعا ِج ِ
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س ُ
ـخــ ِ
ب  :مفردها سِ خاب وهو العقد من الخرز ونحوه يخلو من الجواهر  / .الس ْمح :السهْل /.الد ُّّر :واحدته ُدرّ ة،
مفردات  :ال ُّ
السمح  :السهل .
وهي اللؤلؤة الكبيرة.ال نفاد  :ال انقطاع /
ّ
األدبي :البيتان السابع عشر والثامن عشر
ال ّنثر
ّ
( )17يتساءل ال ّشاعر :هل نترك اللفظ العربيّ اليوم ونجري وراء الدخيل والغريب من لغات أخرى لنتكلّم به.
وفي هذا البيت عمل موازنة بين سهولة العربية وصعوبة اللغة الدخيلة.
()18في المعاجم العربيّة كنز ثمين من المفردات باشتقاقها وتصريفها وأصالتها ،لمن يميّز بين ألفاظ اللغة.
بمعنى أنّ الذي يميّز بين اللؤلؤ وغيره من الحُ لِّيّ التي تخلو من اللؤلؤ أو الجواهر يستطيع أن يميّز بين مفردات اللغة العربيّة
وألفاظها في المعاجم ،ولمثله وُ ضِّعت المعاجم ،وهذه الصورة تقابل صورة من ال يميّز بين شجر النبع وشجر الغرب فحارب
العربيّة لضعف قدرته على التمييز بين ألفاظها.
 -5استخدام المفردة األجنبية أحد الصعوبات التي تواجهها اللغة العربية ،كيف نستطيع بعث اللغة العربية من جديد وفق رأي
الشاعر؟
بالرّ جوع إلى معاجم اللغة العربيّة ،وتوظيف ألفاظها الفصيحة ،حبيسة المعاجم ،كتابة ونط ًقا.
إيجابي  :سعة معاجمها  /سلبي  :يبتعدون عن معاجمها  .مفرد  ( :السخب  :سِ خاب  /الدرّ  :درة )
الدر  :درر).
ما الجذر اللّغوي لكل ّ من  (:منطق :نطق  /.مغترب :غرب /.المعاجم  :عجم  . /نفاد  :نفد  ./يميز  :ميز ّ /
(في البيت  17سجل الشاعر عتبًا على أبناء العربية الذين خذلوها).
الجمالي (س  )4ما الغرض البالغي الذي خرج إليه االستفهام في
ذوق
ّ
ال ّت ّ
إلـى دخِيـل مِـن ْ
(النفي).
ب
ك العربــي السمْ ــح م ْنطِ قُـــ ُه
أ ْنـ ْتــرُ ُ
ــر ِ
األلفــاظِ م ُْغـت ِ
وضح ذلك.
الفهم والتحليل (س  ) 4ذكر الشاعر بعض مظاهر تراجع اللّغة العرب ّية في نفوس أبنائهاّ ،
يهملون العربية الفصيحة ،ويبتعدون عن معاجمها ،ويفضلون األلفاظ ال ّدخيلة من الثقافات األخرى ،ال يميّزون بين ألفاظ
العربيّة.
وضح ذلك.
 -6العيب ليس في اللّغة ،وإن ّما في أبنائهاّ ،
اللغة العربية لغة البالغة والبيان ،نزل بها القرآن الكريم بإعجازه وبيانه وبالغته ،فهي أت ّم اللغات وأكملها ،أمّا أبناء العربيّة فهم
ً
ألفاظا من لغات أخرى وتكلّموا بها.
مقصرّ ون في ح ّقها ،بابتعادهم عنها ،واستعارتهم
حتــى لق ْـد له ْ
.19كــ ْم ل ْفظــة جُ ِهــد ْ
ب
ت مِمــا ُنكرِّ رُهــا
ثـت مِــنْ شِ د ِة التعـ ِ
ــوفِ م ْ
ل ْم ت ْن ُ
جن ْ
ت فـي ج ْ
ب
ُظلِمــة
ظر الشمْ سُ ِم ْنها عيْن مُرْ ت ِق ِ
.20ول ْفظة ُس ِ
ُم ْظلِ َمة :حف رة عميقة مظلمة / .جهدت  :تعبت ).
مفردات  (:لهث :أخرج لسانه تعبًا/.
األدبي:البيتان التاسع عشر والعشرون :
ال ّنثر
ّ
كثير ممن يستخدمون اللغة العربية يركزون على األلفاظ الشائعة ،ويتركون الروائع من األلفاظ الكامنة في معاجم
العربية حتى باتت هذه األلفاظ تشكو من كثرة استعمالها.
ّ
وفي المقابل هناك كثير من األلفاظ العربية األصيلة ظلت حبيسة المعاجم لم ينظر إليها أحد ،إذ حكم عليها بالبقاء
مسجونة في حفرة مُظلِّمة ال يقربها ضوء الشمس.
ما الجذر اللّغوي لكل ّ من  (:نكررها :كرر  /.شدة :شدد /.مظلمة  :ظلم  . /مرتقب  :رقب).
ً
مسجونة في حفرة عميقة مُظلمة ال يقربها ضوء الشمس.
صور األلفاظ العربيّة األصيلة وقد أهملها أصحابها
صورة فن ّية ّ :
(في البيتين سجل الشاعر عتبًا على أبناء العربية الذين خذلوها)
(برزت عناصر ّ
الطبيعة في البيت  .) 20داللة  :سجنت هي  :ترك األلفاظ الفصيحة وإهمالها).
.21كأنـمــا ق ْ
ب
ــان ِبهــا
فل ْم يؤُ وبـا إِلــى الد ْنيــا ولــ ْم تــؤُ ِ
ارظ ِ
ــد تولــى الق ِ
ــان  :رجالن من بني عنزة خرجا في طلب القرض فلم يرجعا والقرض واحدته قرضة وهو ورق من شجر
ار َظ ِ
مفردات  :ال َق ِ
يؤوب :يعود.
يدبغ فيه  / .ال َق َرظ واحدتهَ :ق َرظة ،وهو ورق من شجر ي ُْدبغ به.
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األدبي ّ :
تأثر ال ّشاعر بال ّتراث القديم ،إذ ذكر القارظيْنِّ اللذيْنِّ أصبحت حكايتهما مضرب المثل عند العرب ،وهما رجالن
ال ّنثر
ّ
من بني عنزة خرجا يبحثان عن ورق شجر يستخدم للدباغة وهو القرظ ،ولم يعودا بطائل ،وهذا حال من ي ّدعي أنه توصّل إلى
اللفظ الصحيح في لغتنا العربية ولم يصل إليه ،وفي الحقيقة حاله كحال هذين القارظين اللذين لم يعودا بشيء بعد عناء بحثهما.
ما الجذر اللّغوي لكل ّ من ( :تولّى :ولِّي : / .يؤوب :أوِّ ب  / .القارضان  :قرض  /الدنيا  :دنو ).
كلمات تراثية مثل القارضان .
(في هذا البيت سجل الشاعر عتبًا على أبناء العربية الذين خذلوها)
الجمالي (س  ) 2ما داللة ما تحت ُه خط في األبيات اآلتية:
ذوق
ّ
ال ّت ّ
ل ْم ت ْن ُ
جن ْ
ت فـي ج ْ
ترك األلفاظ الفصيحة وإهمالها.
ب
ــوفِ م ُْظلِمــة
ظر الشمْسُ ِم ْنها عيْن مُرْ ت ِق ِ
ول ْفظة ُس ِ
شاعر :فرجّ ـي الخيْر وا ْنتظِ ري إِيابـي إِذا مــا القـار ُ
س :استخرج من القصيدة ما يقارب معنى  :قول ال ّ
ظ العنــ ِزيُّ آبــــا
ِ
َفلَ ْم َيؤُ و َبـا إِلَى الد ْن َيـا َولَـ ْم َتـؤُ ِ
ب.
ـان ِب َهــا
ار َظ ِ
َكأن َمـا َقـدْ َت َولى ال َق ِ
.22يا شِ يخـة الضـا ِد و ِّ
ب
الذ ْكــرى مُخلِّــدةٌ هُـنــا يُؤسـسُ مــا ت ْب ُنــون ل ِْلعـقِــ ِ
ْ
ب
.23هُنا ت ُخ ُّطون مجْ ــداً مــا جــرى قلـ ٌم
ار و ْالحِقـ ِ
ِبمِثلِـ ِه فــي مـدى األ ْده ِ
مفردات ِّ :
الضاد:
الضاد :علماء اللّغة العربيّةّ /.
شيخة :مفردها :شيخ ،وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رئاسة /.وشِ يخة ّ
اللّغة العربيّة.
العقِب :من يأتي بعدكم من األجيال الالحقة .ال ِح َقب :مفردهاِ :ح ْقبة ،وهي الم ّدة ال وقت لها أو السّنة ،والمقصود :العصور.
َ
ّ
ال ُمعجم والدّ اللة (س  ) 4فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خط في كل ّ مجموعة م ّما يأتي:
ب -يا شِ يخة الضّا ِد و ّ
العقِّب :األجيال الالحقة العاقبة التي تأتي بعدكم.
ب
الذ ْكرى مُخلّدةٌ هُنا يُؤسسُ ما ت ْب ُنون لِّ ْلع ِق ِ
العقِب :عظم مؤخر القدم.
العُرْ قُوب عصبة في مُؤم خر السّاق ف ْوق الع ِّقب.
األدبي :البيتان الثاني والعشرون والثالث والعشرون  :يخاطب ال ّشاعر شيوخ اللغة العربية وعلماءها في مجمع اللغة
ال ّنثر
ّ
العربية ،ويعقد األمل عليهم بتجديد مكانة العربية في نفوس األجيال ،مشيرً ا إلى أثرهم في حفظ أمجاد اللغة العربية في معاجمها
ومواكبة تطور اللغة عبر العصور.
ما الجذر اللّغوي لكل ّ من  (:شيخة :شيخ  /.مخلدة :خلد /.يؤسس  :أسس  . /تبنون  :بني).
مفرد  :األدهار  :دهر  /الحقب  :حقبة ).
الفهم والتحليل (س  ) 7في ضوء قراءتك البيت ْين األخير ْين من القصيدة:
أ -ما الدّ ور الذي يضطلع به علماء العرب ّية لحفظها في رأيك؟
وضع معاجم لمصطلحات اآلداب والعلوم والفنون الحديثة ،وال ّسعي إلى توحيد المصطلحات ،والترجمة والتأليف والنشر في
موضوعات اللغة العربية وقضاياها .ويترك أيضًا للطالب.
ب  -ب ّين داللة تفاؤل ال ّ
شاعر في هذين البيت ْين.
لوجود علماء يغارون على العربية ويعملون على إحيائها بما يبذلون من جهود في مجامع اللغة العربية.
المتبقي من أسئلة الدرس :
الفهم والتحليل
الفهم والتحليل ( س  ) 2تغ ّنى الشاعر بسمات العرب ّية ومزاياها ،اذكر ثالثا منها.
(-لغة القرآن الكريم محميّة في ظل اإلسالم ،دعا بها رسول هللا عليه السالم - ،سعة معجمها - ،صالحة لجميع األغراض- ،
صوت حروفها أحلى من العسل- ،تفوّ قت على اللغات في فصاحتها وبالغتها ،قوّ ة ألفاظها وبيانها).
وضح ذلك بثالثة أمثلة.
 -9ثمة مظاهر كثيرة في هذا
النص تم ّثل العودة إلى الشعر العربي القديم في معانيه وألفاظهّ ،
ّ
استخدم الشاعر كلمات تراثية مثل :القارظان ،ال ّنبْع ،الغرب ،قريش  ،أخبية ،ص ّناجة األدب.
 -12اقترح ً
سبال للنهوض باللّغة العرب ّية تعيد إليها ألقها ومكانتها التي تليق بها.
 استخراج كل ما هو بديع وجميل من معاني اللغة وألفاظه (الرجوع الى المعاجم وكتب التراث العربي) استعمال اللغة الفصيحة ًبدال من اللهجة العاميّة وال سيّما في المدرسة والجامعات ووسائل اإلعالم.
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 الوقوف على األخطاء الشائعة في استعمال اللغة وتصحيحها .ويترك أيضً ا للطالب. -13ما رأيك في كل ّ م ّما يأتي:
أ .كتابة الكلمات العربية بحروف أجنبيّة في وسائل التواصل المختلفة.
ب .استخدام مسمّيات أجنبيّة في كثير من اليافطات التجاريّة اإلعالنيّة.
ج .التح ّدث باإلنجليزيّة في مواقف ينبغي فيها استخدام العربيّة ،أو استخدام اللغة المزدوجة بين العربيّة واإلنجليزيّة .يترك
لتقدير الطالب.
ّ
ّ
 -14االعتزاز باللغة العرب ّية ال يعني إهمال تعلم لغات أخرى ،ناقش هذا القول .
تعلّم لغات أخرى يفيدنا في االطالع على حضارات الثقافات األخرى ،المساعدة في السّفر ومخاطبة اآلخرين بلغتهم ،ومواكبة
أحدث التطورات في العالم وفهمها ،ألنّ العلم ال يقتصر على أصحاب لغة بعينها.
التقعر في اللّفظ والتص ّنع في الخطاب ،ب ّين رأيك.
 -15التحدّ ث باللّغة العرب ّية ال يعني
ّ
ً
ألفاظا ال تليق بمقام التح ّدث ،فيمكن إيصال
أن أتكلّم باللغة الفصيحة ال يعني هذا أن أبحث عن الغريب في اللغة أو أن أتص ّنع
األفكار بلغة سهلة سليمة وفصيحة في الوقت نفسه .ويترك أيضا للطالب.
 -16بدا ال ّ
متأثرا ببائية أبي تمام التي مطلعها:
شاعر في قصيدته
ً
ْ
ُ
ُ
ب
ب
في حد ِه الح ُّد بين ال ِج ِّد واللع ِ
السيْفُ أصْ د ُق إنبا ًء مِن الكت ِ
ب ّين أوجه هذا التأثر ،في رأي َك.
ّ
تأثر الجارم موسيقيًا بقصيدة أبي تمام فكالهما من بحر البسيط ،وبنفس حرف الرّ وي أيضً ا ،فتلك (بائية) أبي تمام ،وهذه (بائيّة)
الجارم.
 -18اذكر جوانب من تقصيرك تجاه لغتك (العرب ّية) .يترك لتقدير الطالب.
ونثرا ودارسة.
شعرا
 -19عال َم يدلّك إبداع كثير من األعاجم باللّغة العرب ّية تألي ًفا وتصني ًفا
ً
ً
ألنها لغة القرآن الكريم الذي دعا الناس إلى التف ّكر وال ّتدبر في أمور الكون والحياة ،فوضع العرب وغير العرب المص ّنفات
والبحوث والكتب بهذه اللغة ،خاصة عند اتصال األعاجم بالثقافة العربيّة ،هذه الثقافة أسّست لها حضارة عربيّة إسالميّة في
األدب والفنون والعلوم ما دعا األعاجم إلى تعلّمها.
الجمالي
ذوق
ّ
ال ّت ّ
ّ
الجمالي (س  ) 3استخرج من القصيدة ثالث كنايات ك ّنى بها ال ّ
شاعر عن اللغة العرب ّية .بنت قريش  ،اليعربيّة ،
ذوق
ّ
 -3ال ّت ّ
ابنة العرب  ،الضّاد.
النص ألفاظ ،مثل (الصحراء)( ،ال ّ
شمس):
تكررت في
ذوق
ّ
الجمالي (س ّ ) 8
ّ
ال ّت ّ
أ -ما داللة هذا ال ّتكرار؟
الصّحراء وردت مرتين :داللة على أصالة اللغة العربيّة وموطن الضّاد القديم.
ال ّشمس مرتين :ت ُد ُّل على الوضوح ،وتنسجم مع المعنى الذي أراد الشاهر التعبير عنه في إيقاظ العربيّة من جديد ،في قوله:
يُوقظها وحي من الشمس ،وقوله :ولفظة ...لم تنظر الشمسُ منها عين مرت ِقبِ ،بمعنى أنّ ال ّشاعر ّ
ً
رمزا إلحياء
وظف ال ّشمس
اللغة العربيّة من جديد.
ب -هل و ّفق ال ّ
شاعر فيه؟
نعم و ّفق ال ّشاعر فيه؛ أل ّنه جاء منسجمًا مع تجربته الشعريّة ،فال ّشاعر يتح ّدث عن اللغة العربيّة الضاربة في القدم وموطنها
(الصّحراء)  ،وإحيائها من جديد م ّت ً
ً
رمزا لهذا اإلحياء.
خذا (ال ّشمس)

اككين وفلسفته يف احلياة.
الــــــــــــوحدة الث ّالثة عرش  :من صفحـــات احلياة .خليل ّ
الس ّ

ال ّتعريف بالكاتب
يوسف أيوب حداد ،باحث وأديب فلسطينيّ معاصر ،ومن أبرز أعماله األدبيّة:
" "خليل السكاكينيّ ،حياته مواقفه وآثاره" الذي أخذ منه النصّ .
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النص
جو
ّ
ّ
يتح ّدث النصّ الذي بين يديك عن خليل السكاكينيّ (1953-1878م) وهو:
أديب ومربِّ فلسطينيّ  ،كان من أعضاء المجْ مع العلميّ العربيّ في دمشق ،عمل:
زم ًنا في ال ّتعليم ،وفي إدارة المعارف ،وانتقل بعد نكبة فلسطين إلى القاهرة ،وفجع بموت وحيده (س ِريّ ) ،ولم يعش بعده
ّإال بضعة شهور.
*من كتبه :
(-1الجديد)هو كتاب مدرسيّ لتعليم القراءة العربيّة بأسلوب حديث(-2مطالعات في اللّغة واألدب)(-3.ما تيسّر)(-4 .األصول
في تعليم اللّغة العربيّة).
النص  :جانبًا من سيرة حياة السكاكينيّ  ،وهو :
ويتناول
ّ
 -1كان ذا نظرة ثاقبة إلى الحياة ،ملتزمًا بمبادئه ومعتقداته التي آمن بها في ك ّل نواحي حياته العامّة والخاصّة-2 .قدرته على
تحويل الصّعوبات إلى حوافز للعمل والعطاء -3.ودعا إلى الحبّ وال ّتعاطف وال ّنظرة اإليجابيّة إلى الحياة-4 .يرفض بعض
التقاليد البالية التي تش ّل الحياة وتعيق التطوّ ر ،وثار على المفاسد والضّعف وصغائر األمور-5 .وكان ّ
يمثل مصداقيّة الرّ جل
الذي تحكمه األفعال ال األقوال ،فهو الرّ جل صاحب المبادئ تجاه حياته ووطنه وتجاه اإلنسانية كلّها.
املقطع رمق (.)1
ذهب السّكاكينيّ في محبّته وتعاطفه ورأفته إلى أبعد من الحدود القوميّة ،إذ كان يتطلع إلى يوم تسود فيه المحبّة بني
ّ
متخطية العرق والجنس والقوم ّية ،فهو يبكي من الباكين ويتألّم للجائعين المظلومين.
اإلنسان
ففي أثناء جولة تف ّقدية قام بها إلى مدرسة في حيْفا ،طلب من الصّغار أنْ يخرجوا مناديلهم من جيوبهم ،وحدث أنْ
ً
تخلّف واحد تبيّن أنّ منديله ّ
منديال أبيض نظي ًفا"؟ فقال والخجل يكاد يعقد لسانه" :ال يوجد
ممزق ،فسأله همسًا" :لماذا ال تحمل
عندي" ،فقال السكاكينيّ ّ " :
ُ
دفعت إلى المدير خمسة
تأثرت ج ًّدا حتى اغرورقت عيناي بال ّدموع ،وبعد أنْ خرجنا من الصّفّ
ْن ويق ّدمهما له هديه ،ما أسعدني لو أستطيع أن أخ ّفف شقاء البشر!".
ْن أبيضي ِ
قروش ،وكلّفته أن يشتري له منديلي ِ
فُطِ ر السكاكينيّ على خ ّفة الرّ وح ودماثة األخالق ومحبّة ال ّتن ّدر ،وكان بارعً ا في ابتكار الفُكاهات ،فمجالسه كانت حافلة
الطرْ فة ّ
بال ُّدعابات التي تنسي الهموم وترفه عن النفس حين يعلوها ال ّتعب وينال منها اإلعياء ،كان له ميل شديد إلى ُّ
الظريفة
يرويها ويستمع لها ضاح ًكا .وبلغ به هذا الميل إلى ح ّد أن جمع نوادر ال ّنحاة ليعلّم طالبه ال ّنحْ و وهو يدخل البهجة إلى قلوبهم.
كان قلبه الكبير ال يعرف الحقد وال يسيء الظنّ باآلخرين ،وكان يرتقب الخير في ك ّل إنسان؛ ذلكم ألنّ في أعماق ك ّل نفس
ج ْذوة من الخير كامنة ،فإذا نشدناها وعالجناها بشيء من العطف والحبّ وجدناها.
هذا الحبّ كان كبيرً ا نحو أسرته وأهله وأصدقائه ،كبيرً ا نحو وطنه وأبناء أمته ،وعارمًا نحو ال ّناس أجمعين .كان ظاهره
ً
كباطنه ال يضمر ً
صبًا على أحد من ال ّناس ،وأمّا أصدقاؤه فأقربهم إليه أعالهم أدبًا وأكرمهم ُخل ُ ًقا.
حقدا وال
حسدا وال تع ّ
*مفردات  :فُطِ ر على :ا ّتصف بصفة أو موهبة معينة منذ الوالدة .دماثة :لين وسهولةَ / .ج ْذوة  :الجمرة الملتهبة  / .رأفة :
رحمة  /تسود  :تنتشر /تخلف  :تأخر  /اغرورق  :امتأل  /حافلة  :مليئة  /نوادر  :طرائف  /التندر  :الحديث بالنوادر  /يضمر
 :يخفي  /عارما  :جارفا  /كامنة  :مخفية.
جذر  ( :متخطية  :خطو  /محبة  :حبب  /شقاء  :شقو  /التندر  :ندر  /يسيء  :سوأ  /الباكين  :بكي  /خفة  :خفف  /ترفه :
رفه  /مدرسة:درس  /يستمع  :سمع  /جولة  :جول  /يشتري  :شري /دماثة  :دمث  /فكاهات  :فكه  /يعلو  :علو  /ا ّمة  :أمم /
الجائعين  :جوع  /أخفف  :خفف  /شديد  :شدد  /النحاة  :نحو  /جذوة  :جذو  /تعصب  :عصب).
طباق  ( :ظاهره  :باطنه ).
مفرد  ( :دموع  :دمع  /نوادر  :نادرة  /اآلخرين  :اآلخر  /ال ّنحاة  :نحويّ  /مناديل  :منديل  /الجائعين  :الجائع  /الفكاهات :
الفكاهة).
الداللي لكلمة (ال ِّنكات).
(من أسئلة الكتاب س  )-3 :استخرج الكلمات التي تنتمي إلى الحقل
ّ
( الفكاهات  ،ال ّدعابات ّ ،
الطرفة  ،نوادر )
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غوي لكل من :اغرورق :غ ِرق  / .اإلعياء :ع ِيي .
(من أسئلة الكتاب س  ) -4 :ما الجذر اللّ ّ
(نحوي).
نحويُ ،عد إلى المعجم واضبط حرف الحاء في
(من أسئلة الكتاب س )-5 :مفرد ( ُنحاة)
ّ
ّ
السكون (نحْ ويّ ) نسبة الى (نحْ و).
(الفهم والتحليل سّ )-1
كاكيني حدود الفرد ّية الذات ّية إلى اإلنسان ّية بكل ّ أبعادها:
الس
ّ
تخطى ّ
النص على هذا.
أ-هات موق ًفا من
ّ
اغرورقت عيناه بال ّدموع عندما وجد طالبًا في الصّف منديله ممزق ،في إحدى المدارس التي كان يتف ّقدها.
السكاكيني هذه السبيل؟
ب -لماذا نهج ّ
ألنه كان يسعى إلى إشاعة المحبّة بين الناس جميعًا ً
بعيدا عن العرق والجنس والقوميّة.
أيضا ،ب ّين ذلك.
الفني بل تشمل الجانب
التربوي إلى المدرسة على الجانب
س -2ال تقتصر زيارة المشرف
اإلنساني ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ألنّ جو ُّ
الطمأنينة الذي يعيش فيه الطالب اجتماعيًا ونفسيًا ينعكس على أدائه الوظيفيّ  ،وبالتالي على مخرجات التعليم ،فاالهتمام
بالجانب اإلنساني ّ
يعزز الجانب التربوي الفنيّ وينمّيه.
وضح داللة التراكيب  :ما أسعدني لو أستطيع أنْ أخ ّفف شقاء البشر! اإلنسانيّة والتعاطف.
ال ّتذوق الجمالي (س ّ ) 2
كاكيني في أسلوبه في ال ّتعليم:
للس
ّ
الروح المرحة ّ
(الفهم والتحليل س  )-3أ ّثرت ّ
أِّ -
أعط ً
جمع نوادر ال ّنحاة ليعلم طالبه ال ّنحْ و وهو يدخل البهجة إلى قلوبهم.
مثاال على ذلك.
ب -هل تؤ ّيد استخدام أسلوب الفكاهة في ال ّتعليم؟ ب ّين رأيك.
نعم؛ ألنّ مثل هذا األسلوب يشوّ ق الطالب ويجذبه،ويكسر رتابة الدرّ س .ويترك للطالب.
كاكيني أ ن يحسنَ الظنّ باآلخرين ،علّل ذلك.
الس
ّ
(الفهم والتحليل س  )-4اعتاد ّ
أل ّنه يرى في أعماق ك ّل نفس ج ْذوة من الخير كامنة ،فإذا نشدناها وعالجناها بشيء من العطف والحبّ وجدناها ،فالسّكاكيني
كان يرتقب الخير في ك ّل إنسان.
الصورة الفن ّية في كل ّ م ّما يأتي:
وضح ّ
التذوق الجمالي (س ( ) 1أ) ّ
ّ
ْ
صور ما في داخل ك ّل إنسان جمرة ملتهبة من الخير.
أ -في أعماق ك ّل نفس جذوة من الخير.
ّ
السكاكيني في عالقاته بأصدقائه؟
(الفهم والتحليل س  ): 5ما األساس الذي اعتمده
ّ
ً
كان ظاهره كباطنه ال يضمر ً
صبًا على أحد من ال ّناس ،وأمّا أصدقاؤه فأقربهم إليه أعالهم أدبًا وأكرمهم
حقدا وال
حسدا وال تع ّ
ُخلُ ًقا.
املقطع رمق (.)2
من هنا كان متعاط ًفا مع الجميع بال استثناء ،وف ًّيا صاد ًقا في تعامله ،مخلصًا  ،ال يتلجْ لج في القول حين ي ِع ُد ،وال ّ
تتعثر
خطاه حين يمشي إلى الوفاء ساعيًا ،ويتعالى طبعه عن سماع نابي الكالم ،فإن سمعه أزورّ عنه ونأى وساق الحديث إلى حيث
يُرضي السّماحة وال ّنبل.
ً
طويال إال أ ّنه لم يصبر لحظة واحدة على أيّ اعوجاج
لقي الرجل من نكد األيام ما لم يلقه سواه ،ولَئِن صبر على ذلك
حوله ،فلقد نشأ متحرّ رً ا من األوهام التي تقيّد الرّ وح والعقل ،هذا التحرّ ر دفعه إلى رفض الجمود والتقاليد البالية ،وك ّل العوائد
التي تش ّل التق ّدم ،وتعيق ال ّتفاهم ،وتبطل إنسانيّة اإلنسان ،وتجعله مقي ًّدا مكب ًّال بأغالل الوهم والعادة.
ومع ك ّل ُع ْنفوان اإلباء الذي ّ
مثله ،ومع ك ّل ِكبْر ال ّنفس واالعتداد بها ،كان اإلنسان المتواضع الصّريح في مواقفه،
وامش"  ،فجعل شعاره " :ق ْل كلمتك
الجريء في آرائه ،المدافع عنها بثبات ،فخالف قول صديقه أمين الريحانيّ (*) " :ق ْل كلمتك
ِ
ّ
وقفْ " ،وأعلن نقمته على ك ّل قبيح ،كيف ال وقد تع ّ
والطبيعة والفنّ  ،وأراد أن يغمر الوجود بالجمال ح ّتى
شق الجمال في ال ّنفس
تع ّم البهجة ك ّل ال ّنفوس ،ويخيّم الحُبور على ك ّل القلوب.
لم تكن فلسفة السّكاكينيّ الحيايتيّة فلسفة نظريّة ينادي بها حسب ،بل كانت فلسفة حياتيّة واقعيّة ،طبّقها بحذافيرها حرف ًّيا،
لقد نادى بما اعتنقه ودافع عن ما آمن به  ،دعا إلى ال ّنبل واإلباء واألَ َنفة ،دعا إلى ّ
النزعة اإلنسانيّة القائمة على المحبّة
وال ّتعاون ،دعا إلى القوّ ة وال ّشجاعة الوطنيّة ،والذين يعرفونه يعرفون أ ّنه عاش هذه المثل التي نادى بها.
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ازور عن :مال وانحرفُ / .ع ْنفوان  :أول الشيء
*مفردات  :يتلَ ْجلج  :يتر ّدد  / .نابي الكالم  :الكالم القلق غير المنسجم / .
ّ
وح ّدته ونشاطه  / .الحبور :السّرور / .نأى  :أعرض  /تشل ّ  :توقف  /يخ ّيم  :يع ّم  /حذافير  :جوانب /األنفة  :العزة  /أغالل :
قيود .فلسفة :مبدأ ونهج في الحياة.
جذر  ( :يتلجج  :لجلج  /يلقه  :لقي  /امش  :مشي  /نادى  :ندي  /تعاون  :عون  /حياتية  :حيي  /االعتداد  :عدد  /أغالل :
غلل  /عادة:عود  /نأبى  :نبو  /خطاه  :خطو  /متحررا  :حرر /البالية  :بلي  /الجريء  :جرأ  /حذافير  :حذفر  /ساعيا :
سعي  /استثناء  :ثني  /يتعالى  :علو /عنفوان  :عنف  /طويال  :طول  /أزور  :زور  /قوة  :قوي).
طباق  ( :ظاهره  :باطنه ).
ّ
ّ
مفرد  ( :األوهام  :وهم  /حذافير  :حذفور  /التقاليد  :تقليد  /العوائق  :عائق  /النفوس  :نفس  /أغالل  :غل ).
غوي لكل من  :اعوجاج :ع ِوج .
(من أسئلة الكتاب س  ) -4 :ما الجذر اللّ ّ
يتصرف في مجلس قيل فيه قول مخالف ّ
للذوق؟
كاكيني
الس
ّ
ّ
(الفهم والتحليل س  ): 6كيف كان ّ
كان يتر ّفع عن سماع نابي الكالم ،فإن سمعه ازورّ عنه ونأى وساق الحديث إلى حيث يُرضي السّماحة وال ّنبل.
وضح داللة التراكيب التي تح َتها ّ
خط :
ال ّتذوق الجمالي (س ّ ) 2
ال ّ
تتعثر خطاه حين يمشي إلى الوفاء ساعيًا .الثبات على رأيه وموقفه.
وضح داللة التراكيب التي تح َتها ّ
خط  :ساق الحديث إلى حيث يرضي السّماحة والنبل.
ال ّتذوق الجمالي (س ّ ) 2
نباهته في توجيه الحديث.
ّ
َ
وضح داللة التراكيب التي تحتها خط  :عنفوان اإلباء :حدّ ة رفضه.
ال ّتذوق الجمالي (س ّ ) 2
(الفهم والتحليل س  ): 7عالم تدل ّ قلّة صبره على االعوجاج في المجتمع؟ ألنه نشأ متحرّ رً ا من األوهام التي تقيّد الرّ وح
والعقل ،وهذا التحرّ ر دفعه إلى رفض الجمود والتقاليد البالية ،وك ّل ما يعيق التق ّدم أو التفاهم أو يبطل إنسانيّة البشر.
الصورة الفن ّية في كل ّ م ّما يأتي:
وضح ّ
التذوق الجمالي (س ( ) 1ب) ّ
ّ
ً
صور الوهم والعادة قيو ًدا تقيِّد اإلنسان.
ب -تجعله مقي ًّد ا مكبّال بأغالل الوهم والعادة.
ّ
الصورة الفن ّية في كل ّ م ّما يأتي:
وضح ّ
التذوق الجمالي (س ( ) 1ج) ّ
ّ
ج -هذا التحرّ ر دفعه إلى رفض الجمود والتقاليد البالية ،وك ّل العوائق التي تش ّل التق ّدم.
ً
عضوا في جسم اإلنسان ،وصوّ ر العوائق مرضً ا يش ّل هذا العضو.
صور التق ّدم
ّ
السكاكيني رؤيته في الحياة على أن يطابق قوله فعله:
(الفهم والتحليل س  ): 8بنى
ّ
أ -ما المقصود بهذا؟
ً
مسؤوال عن كالمه ،فال يقول كلمته ويمشي ،بل يقف ويقصد ما يقول ،ويطبّقه واقعً ا ال
بمعنى أنه عندما كان يتكلّم فإنه كان
كالمًا حسب .وقد نادى بما اعتنق من مبادئ ودافع عن ما آمن به.
بِّ -
هات موق ًفا يؤ ّكد هذه الرؤية.
خالف قول صديقه أمين الريحانيّ  " :قل كلمتك وامشِّ " ،وجعل شعاره " :قل كلمتك وقف" ،وأعلن نقمته على ك ّل قبيح ،وأراد
أنْ يغمر الوجود بالجمال ح ّتى تع ّم البهجة كل ال ّنفوس ،ويخيّم الحبور على ك ّل القلوب.
السكاكيني في قوله " :وأراد أن يغمر الوجود بالجمال حتى تع ّم
(الفهم والتحليل س  ): 13وازن بين قيمة الجما عند كل ّ من ّ
البهجة ك ّل ال ّنفوس ،ويخيّم الحبور على ك ّل القلوب" وإيليا أبو ماضي في قوله:
ً
ً
أ ُّيهذا ال ّ
جميال.
تر الوجو َد
شاكي وما ِب َك داء
ُكنْ
جميال َ
ّ
عند السكاكيني :إذا ّ
تعزى اإلنسان بالصبر والتحمّل في حياته ،وقابل الصعوبات والتذ بمقابلتها والتغلب عليها ،جعل الكون من
ً
ّ
الحث على التفاؤل
جميال  ،وإنّ ع ّم الجمال الكون عمّت البهجه ك ّل النفوس .وهذا يوافق رأي إيليا أبو ماضي في
حوله باسمًا
ً
ّ
ودفع ال ّشكوى من غير سبب ،والتحلي بالصبر وجمال النفس ،فإن رضي اإلنسان رأى ك ّل ما يحيط به جميال.
خط  :مع ك ّل ُع ْنفوان اإلباء الذي ّ
وضح داللة التراكيب التي تح َتها ّ
مثله...كان اإلنسان المتواضع
ال ّتذوق الجمالي (س ّ ) 2
الصّريح في مواقفه .حدّة رفضه.
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وضح ذلك.
الس
كاكيني يمكن أن يعدّ من دعاة حقوق اإلنسان؟ ّ
ّ
(الفهم والتحليل س  ): 12هل ترى أن ّ
نعم؛ ألنه كان يريد مجتمعًا تسود فيه المحبّة متخطيّة العرق والجنس والقوميّة ،ودعا إلى النزعة اإلنسانية القائمة على المحبّة
والتعاون  .ويترك أيضً ا للطالب.
املقطع رمق (.)3
لقد آمن بمبدأ القوّ ة الذي أخذه عن المتنبّي ونيتشه ،وهذه القوّ ة ب ّدلت الفلسفة السّوداويّة التي سيطرت على تفكيره أو
ّ
حياته ،على أن هذه القوّ ة التي آمن بها لم تكن قوّ ة ّ
والطغيان ،كان يريدها قوّ ة تحمي من االعتداء ،وتصون الكرامة ،ال
للظلم
قوّ ة تعتدي على حريّات اآلخرين ،كان يريدها ّ
عزة وأنفة وتر ّفعً ا عن الصّغار ،ال بط ًشا وظلمًا وإيذاء ،وكان لذلك يبدأ بنفسه،
فهو مثال القوّ ة الرّ وحية والقوّ ة الجسميّة التي ال تعترف بال ّشيخوخة أو الضّعف أو الوهْ ن ،على أنّ هذه القوّ ة ليست منحصرة في
الجسد بل بالعقل أيضا بحيث ال تجوز عليه األوهام ،وال تستعصي عليه المشكالت ،وال تروج عنده الخرافات وال ُّترهات ،وال
تكتمل القوّ ة المنشودة بالجسم والعقل بل بال ّنفس أيضً ا  ،وتقوية ال ّنفس إ ّنما تكون بال ّتهذيب ،وبأن يكون اإلنسان شجاعًا ذا حفاظ
ومبادئ عالية ومطالب شريفة.
ّ
ّ
ّ
ّ
أمّا أسلوبه ّ
ُ
ُ
فيلخصه قوله" :أقوم من النوم فأحسّ أني تلذذت في نومي ،وألعب فأحسّ أني تلذذت بألعابي ،وأستح ّم فأحسّ
فألتذ بما أقرأ أو في ما أكتب ،أمشي ُّ
أنّ السّعادة كلّها في االستحمام بالماء البارد ،أقابل وأقرأ وأكتب ُّ
فألتذ بالمشي ،وأجلس إلى
أصدقائي ُ
فألتذ باالجتماع بهم ،أقابل الصّعوبات ّ
فألتذ بالجلوس إليهم ،وأجتمع بال ّناس في الليل والنهار ّ
فألتذ بمقاومتها والتغلّب
فأتعزى بالصّبر وال ّتحمّل ،بل أكاد ّ
ّ
ألتذ بما اكتشفه فيها من ال ّدروس والعبر".
عليها ،وتل ّم بي المصائب
ّ
ّ
إنّ فلسفة الفرح التي آمن بها السّكاكيني ودعا إليها ال تعني بحال من األحوال أنه كان ال يتأثر بما يجري حوله ،وال ينفعل
باألحداث الخاصّة والعامّة التي تل ّم به ،إ ّنما المرح عنده كان محاولة لتغليب حقيقة الحياة في قيمها العليا على حقيقة الحياة في
مش ّقاتها وأحزانها.
الوهْ ن  :الضّعف / .فلسفة :
*مفردات  :ال ُّترهات  :مفردها ُ :ترّ هة وهي األقوال التي ال قيمة لها  / .ذا حفاظ  :موف بالعهدَ / .
مبدأ ونهج في الحياة ّ /
أتعزى بـ :أتصبر / .ترفع  :تنزه  /نيتشة  :فيلسوف  /صغار  :ذل  /ال تجوز  :ال تمر  /تلم  :تصيب ).
جذر(:يريد:رودّ /
قوة  :قوي /سوداوية :سود /ترهات:تره /اعتداء :عدو  /إيذاء:أذي
عزة :عزز  /تلذذ  :لذذ  /مطالب :طلب ّ /
استحم :حمم/عالية :علو  /مشكالت :شكل /حريات:حرر /تلم :لمم  /عليا :علو /مصائب :صوب/خاصة :خصص /عامة  :عمم
قيمة  :قوم  /مشقات  :شقق  /اجتماع  :جمع  /محاولة  :حول).
طباق  ( :ظاهره  :باطنه ).
ّ
مفرد  ( :الترهات  :ال ّترهة  /عبر  :عبرة  /األحوال  :حال  /مشقات  :مش ّقة  /حر ّيات  :حريّة  /أحزان  :حزن ).
للسكاكيني ،اذكره.
النص إلى أحد المشارب الثقافية
(الفهم والتحليل س  ): 9أشار
ّ
ّ
أخذ مبدأ القوّ ة عن المتنبي ،ونيتشه (فيلسوف ألماني)؛ هذه القوّ ة ب ّدلت الفلسفة السّوداويّة التي سيطرت على تفكيره أول حياته.
السكاكيني.
كونت شخص ّية
ّ
(الفهم والتحليل س  ): 10ب ّين العوامل النفس ّية والجسد ّية والعقل ّية التي ّ
الجسد ّية :آمن بالقوة الجسميّة التي ال تعترف بال ّ
شيخوخة أو الضّعف أو الوهن.
العقل ّية :القوّ ة التي آمن بها ليست منحصرة في الجسد بل بالعقل أيضا بحيث ال تجوز عليه األوهام ،وال تستعصي عليه
المشكالت وال تروج عنده الخرافات وال ُّترهات.
النفس ّية :وال تكتمل القوّ ة التي آمن بها بالجسم والعقل بل بال ّنفس أيضًا ،وتقوية ال ّنفس إ ّنما تكون بال ّتهذيب ،وبأن يكون اإلنسان
شجاعًا ذا حفاظ ومبادئ عالية ومطالب شريفة.
وضح ًّ
النص:
كال م ّما يأتي من
ّ
(الفهم والتحليل س ّ ): 11
القوة ونزعته اإلنسان ّية.
س
كاكيني بمبدأ ّ
ّ
أ -ال تعارض بين إيمان ال ّ
ّ
ّ
ّ
القوة التي آمن بها لم تكن قوّ ة للظلم والطغيان ،وإنما هي قوّ ة تحمي من االعتداء ،وتصون الكرامة؛ فهو لم يُردها قوّ ة تعتدي
على حريّات اآلخرين ،وإ ّنما أرادها ّ
عزة وأنفة وتر ّفعً ا عن الصّغار ،ال بط ًشا وظلمًا وإيذاء.
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كاكيني إلى ترك العادات السلب ّية القديمة.
الس
ّ
ب -دعوة ّ
ألنها تش ّل التق ّدم ،وتعيق ال ّتفاهم ،وتبطل إنسانيّة اإلنسان ،وتجعله مقي ًّدا مكب ًّال بأغالل ألنها الوهم والعادة.
وضح داللة التراكيب التي تح َتها ّ
خط  :ال تستعصي عليه المشكالت وال تروج عنده الخرافات
ال ّتذوق الجمالي (س ّ ) 2
وال ُّترّ هات .وعيه وعمق تفكيره.
ت " ،و" ّ
ال ّتذوق الجمالي (س  )3ما داللة تكرار " ّ
تلذ ْذ ُ
السكاكيني؟
ألتذ " في قول ّ
السّعادة والسرور الذي يخلقه السكاكيني في ك ّل أمر يفعله ،داللة على إيجابيته وحسن ظ ّنه ،وتقبّله ك ّل شيء بنفس راضية،
وسعة تفكيره.
(يوسف أيوب حداد ،خليل السكاكيني ،حياته ،مواقفه ،وآثاره ،بتصرّ ف).

ومؤرخ لبناني ،وأحد أبرز أدباء المهجر ،يع ّد من أكابر دعاة اإلصالح االجتماعي
(*) أمين الريحاني :مف ّكر ،وروائي
ّ
وعمالقة الفكر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في الوطني العربي.
(*) .تنبه لضبط ما تحته خط.
*ما تبقى من أسئلة التحليل :
النص.
 -14أعطِ ثالث قيم إيجاب ّية استفدتها من هذا
ّ
ّ
التعزي بالصّبر والتحمّل / .الرأفة والمحبّة والتعاطف / .تر ُّقب الخير دائما في ك ّل شيء / .التر ّفع عن سماع نابي الكالم.
االلتذاذ بك ّل شيء جميل نفعله / .تهذيب النفس وتقويتها / .النبل واإلباء واألنفة / .التعاون .
كاكيني ،في رأيك؟
الس
ّ
 -15ما الذي دفع الكاتب إلى كتابة سيرة حياة ّ
ً
ً
ومناضال وطنيًا ،وصاحب أخالق عظيمة
واحدا من أبرز رجاالت عصره في العالم العربي ،كان كاتبًا،
ألنّ السكاكيني كان
ً
مركزا للحياة الثقافية في مدينة القدس ،وكان مؤم ًنا كثيرً ا بقيمة التعليم والمعرفة ،وقد أسس ً
عددا من
وعقل راجح ،وكان
المدارس في فلسطين.
ّ
ً
النص .يترك للطالب.
سؤاال يدور في ذهنك حو هذا
 -16اقترح
ّ
ما تبقى من أسئلة ال ّتذوق الجمالي (س ) 4برز ّ
النص بصورة الفتة للنظر:
الطباق في
ّ
النص .
أ -أعط أمثلة على ذلك من
ّ
قبيح  /الجمال  ،نظرية  /واقعية.
امش /قف  ،الخاصة  /العامة ،
ظاهره /باطنه ،
ِ
صبر /لم يصبر.
 /لم يلق ،
لقي
أقرأ  /أكتب،
الليل  /النهار ،
والسأم في نفس المتل ّقي ب ّين رأيك.
ب -هل نجح الكاتب في توظيفه أم بعث الملل
ّ
المتضادات التي ّ
وظفها الكاتب كشفت الجانب المشرق من حياة صاحب السيرة ،فقد كان ظاهره كباطنه ال ضمر ً
حقدا ألحد،
وكان يقول كلمته وال يمشي بل يقف عندها ويكون مسؤوال عنها ،وكان يحب الجمال ويبتعد عن ك ّل قبيح ،وكانت الفلسفة التي
نادى بها فلسفة واقعية حياتية ال فلسفة نظرية ،وهكذا.
السيرة.
أي مدى استطاعت لغة الكاتب أن تع ّبر عن الجانب
اإلنساني من حياة صاحب ّ
ّ
ضح إلى ِّ
ال ّتذوق الجمالي (س)5و ّ
أرى أنّ الكاتب نجح بشكل كبير في تسليط الضوء على الجانب اإلنساني من حياة السّكاكيني بأسلوب أدبيّ جميل نقل فيه فلسفة
السّكاكيني بك ّل أبعادها اإلنسانيّة والعقليّة والروحيّة ،وبلغة جاذبة في نقل وقائع من حياة السكاكيني تدلّل على إنسانيته وسعة
تفكيره.

القضايا اللغو ّية.
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العدد
أوافقك ب (  ، 12 ، 11 ، 2 ، 1والمرتب )
ولكن أخالفك في (  3إلى  9و  10المفردة )وأثبت كالمي عند (المئة واأللف والعقود).
*تعامل مع المفرد ال الجمع  ( .حقائب مفردها  :حقيبة).
 -4ضع دائرة.
-3اضبط بالشكل.
-2أعرب العدد.
*صيغ السؤال المقترحة -1 :حول الرقم إلى كلمات .
العددان ( .) 2 ، 1
يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث ( جاء طالب واحد ) (جاءت طالبتنان اثنتان ).
مؤنث مؤنث
مذكر مذكر
يعربان نعتا بشرط كونهما مفردين ( غير مركب وال معطوف ).العدد اثنان يلحق بإعراب المثنى يرفع باأللف وينصب ويجر بالياء ).مثال  :شاهدت طالبين اثنين  :نعت منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بالمثنى .
األعداد من ()10-3
تخالف المعدود في التذكير وال ّتأنيث :
طالع زي ٌد ثالثة كتب و أربع قصص  ،حضر خمسة رجال
مؤنث مذكر
مؤنث مذكر مذكر مؤنث
في اإلعراب  :المعدود يكون جمعا مجرورا باإلضافة ويعرب مضاف إليه  ،والعدد يعرب حسب موقعه من الجملة .
سبعة  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  .كتب  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره
مثال  :اشتريت سبعة كتب.
الكسرة .
العددان ()12-11
ً
مفردا منصوبًا .نحو:
يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث ،ويأتي تمييزها
ْ
ً
ً
 ،قرأ ُ
راوية.
ت أحد عشر كتابًا وإحدى ع ْشرة
محافظة
في األردنّ اثنتا ع ْشرة
العدد (ُ )11يبْنى على فتح الجزأين رفعً ا ونصبًا وجرً ا تبعً ا لموقعه في الجملة.
مثال  :في المدرسة أحد عشر طالبا
مذكر مذكر مذكر
المعدود ( طالبا ) جاء مذكرا مفردا منصوبا فيطابقه العدد ( )11لذلك جاء مذكرا ( أحد عشر وهو مبني على فتح الجزأين ).
فنقول  :أحد عشر  :عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل رفع مبتدأ مؤخر  .رجال  :تمييز منصوب وعالمة نصبه
تنوين الفتح.
مثال  :قرأت إحدى عشرة روايةً
تنبيه  :الفتحة مقدرة على األلف منع من ظهورها ال ّتعذر.
مؤنث مؤنث مؤنث
رواية  :مؤنث  :ويعرب تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .
إحدى عشرة ( مركب وافق المعدود ) ويعرب عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به .
العدد ( )12جزؤه األول يعرب إعراب المثنى تبعًا لموقعه في الجملة ،وجزؤه الثاني ُيبْنى على الفتح وال محل له من اإلعراب.
ً
محافظة .
في األردنّ اثنتا ع ْشرة
مؤنث مؤنث مؤنث.
المعدود مؤنث و 12يطابقه بالتانيث .
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اثنتا  :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى  .عشرة  :عدد جزئي مبني على الفتح ال محل له من
اإلعراب .
في األردن  :شبه جملة في محل رفع خبر مقدم.
محافظة  :تمييز منصزب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر.
عشر معلمًا. .
كان الحضور اثني
مذكر مذكر.
مذكر
معل ًما  :مذكر ويعرب تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح  .فيوافقه العدد في التذكير.
عشر  :عدد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.
اثني  :خبر كان منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بالمثنى.
َ
األعداد من ()19-13
جزؤها األول يخالف المعدود والجزء الثاني يوافقه.ً
وجرا تبعًا لموقعه في الجملة .نحو:
مفردا منصوبًا ،و(العدد ) يبْنى على فتح الجزأين رفعً ا ونصبًا
ويأتي تمييزها (المعدود )ًّ
اشترك في الرّ حلة خمسة عشر طالبًا المعدود مذكرا مفردا منصوبا ويعرب تمييزا فالعدد  15الجزء األول
خالف والثاني طابق.
مذكر مذكر
مؤنث
طالبا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
خمسة عشر  :عدد مر ّكب مبني على فتح الجزأين في محل رفع فاعل .
في مدرسة اإلناث تسْ ع ع ْشرة معلّ ً
مة .المعدود جاء مؤنثا مفردا منصوبا ويعرب تمييزا فالعدد  19الجزء األول خالف
والثاني طابق.
مذكر مؤنث مؤنث
تسع عشر َة  :عدد مر ّكب مبني على فتح الجزأين في محل رفع مبتدأ مؤخر  .طالبا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
َ
ألفاظ العقود من ()90-20
ً
وجرا بالياء).
ملحقة بجمع المذكر السّالم ،فتعرب إعرابه تبعًا لموقعها في الجملة؛ (رفعً ا بالواو ،ونصبًا
ّ
ً
مفردا منصو ًبا.
ويأتي تمييزها
ً
وتلزم ألفاظ العقود صورة واحدة مع معدودها ،سواء أكان مذ ّكرً ا أم مؤنثا ،نحو:
ً
ُ
وحفظت ثالثين بي ًتا مِن ال ّشعر.
طالبة ،
شاركت في الحوار عشرون
ثابت مذكر
ثابت مؤنث
تنبيه  :العدد ثابت رغم أن المعدود يتغير .المعدود  :جاء مفردا منصوبا ويعرب تمييزا منصوبا .
عشرون  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم .
ثالثين  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم .
طالبة  :بيتا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة أو تنوين الفتح .
ٌ
سبعة وأربعون طالبًا .
مثال  :تنافس
المعدود طالبا مذكر وسبعة تخالف المعدود فجاءت مؤنثة وأربعون ثابتة .
سبعة  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه تنوين الض ّم  .و :حرف عطف ال محل له من اإلعراب .
أربعون :اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم.
األعداد (مئة  ،ألف  ،مليون)....
ً
مفردا مجرورً ا باإلضافة والعدد يعرب حسب موقعه من الجملة وهي ألفاظ ثابتة ال تتغير مع المعدود  ،نحو :
يأتي معدودها
ُ
كتبت فقرة في مئ ِة كلمة.
مئة  :ثابت ال عالقة له بالمعدود  .وهم اسم بجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة .
كلمة  :مفرد ويعرب مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.
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األعداد الترتيب ّية على وزن فاعل ( الثالث  ،الرابع  ،الخامس  : )...وهنا يأتي المعدود قبل العدد والعدد يعرب نعتا والعدد
يطابق المعدود دائما في التذكير والتأنيث .نحو:
( تــــــاء مربوطة  +تــــــاء مربوطة )
قرأت الفصل الرّ ابع من الرّ واية.
الفصل  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  .الرابع  :نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
قرأت الصفحة السابعة  / .حفظت الدرس الخامس .
مذكر مذكر
مؤنث مؤنث
الصفحة و الدرس  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
السابعة والخامس  :نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
ويلحق بالعدد كلمة (بضع)
(تعامل معاملة العدد من ) 9 – 3
وهي تد ّل على عدد مبهم ال يق ّل عن ثالثة وال يزيد على تسعة.
و ُتستعمل استعمال األعداد المفردة من ( )9-3أي تخالف.
وقد تر ّكب مع العشرة تركيبًا مزجيًا ،وقد يكون معطو ًفا عليها أحد ألفاظ العقود.
وحكمها من حيث التذكير والتأنيث أو اإلعراب كأحكام األعداد من ( ،)9-3نحو:
ُ
أقمت في القدس ِبضْ عة أعوام.
-1
المعدود أعوام مذكر وبضعة تخالفه فجاءت مثنى .
أعوام  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.
ض َعة  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
بِ ْ
ٍ
-2م ُ
كثت في م ّكة ِبضْ ع سنوات .المعدود سنوات مؤنث وبضع تخالفه فجاءت مذكرة .
ت  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.
ض َع  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  .سنوا ٍ
ِب ْ
ُ
شاهدت بِضْ عة عشر رج ًُال .المعدود رجال مذكر وبضعة تخالفه فجاءت مؤنثة وعشر المركبة تطابق
-3
َ
ً
َ
ض َعة َعش َر  :عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به  .ر ُجال  :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
ِب ْ
ّ
 -4كل ُ
المعدود امراة مؤنث وبضع تخالفه فجاءت مذكرة وعشرة المركبة تطابق
مت ِبضْ ع ع ْشرة امرأ ًة.
ض َع َع َ
ش َر  :عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به  .امرأة  :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحسة.
ِب ْ
ً
ً
-5صافحْ ُ
المعدود رجال مذكر وبضعة تخالفه فجاءت مؤنثة وعشرين لفظ ثابت.
رجال.
بضعة وعشرين
ت
ض َع ًة  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح  .و  :حرف عطف .
ِب ْ
عشرين  :اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم  .رجال  :تمييز منصزب وعالمة نصبه
تنوين الفتح .
كلمة (الن ّيف)
ّ
ّ
ّ
الزائد على العقد ،وتد ّل على عدد من الواحد إلى الثالثة  ،وال تستعمل إال بعد العقود وبعد المئة واأللف ،نحو( :أرْ بعون ونيّفٌ ،
ٌ
مئة ونيّفٌ  ،أ ْلفٌ ونيّفٌ ) أي :أكثر من  ،وزيادة على .
ْ
ً
حفظ ُ
رجال ونيّفٌ  ،انف ْق ُ
ت عشرين
ت عشرين دينارً ا ون ّي ًفا،
وتلزم حالة واحدة من حيث ال ّتذكير وال ّتأنيث ،ونقول :جاء ثالثون
قصيد ًة ون ّي ًفا.
تعرب اسما معطوفا على العدد الذي قبلها ودائما تكون منونة .
ً
رجال ونيّفٌ
جاء ثالثون
ثالثون  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم  .رجال  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .
و  :حرف عطف  .ن ّي ًفا  :اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .
انف ْق ُ
ت عشرين دينارً ا ون ّي ًفا.
عشرين  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم .
دينارا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .
ً
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ن ّي ًفا  :اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .

و  :حرف عطف .
كتابة األعوام :
المعدود هو سنة ( مؤنث) عام ( مذكر)
العدد بعد كلمتي سنة وعام مجرور دائما فتنبه فقط لرقم اآلحاد.
عام (  ) 1964ألف وتسعمئة وأربعة وستين  .الحظ  4خالفت المعدود .
سنة (  ) 1985ألف وتسعمئة وخمس وثمانين  .الحظ  5خالفت المعدود .
الحظ  6خالفت المعدود.
عام ( )2006ألفين وستة.
سنة ( )2017ألفين وسبع عشرة  .المعدود سنة مؤنث و  7تخالف المعدود فجاءت مذكرة و 10المركبة تطابق .
حول األرقام التي بين قوس ْي ِن إلى كلمات:
ّ -1
واثنين وستين .
سنة ألف وتسعمئة
أسست الجامعة األردنية سنة ()1962م.
أّ -
ِ
ً
ثالثا وعشرين ً
سنة وشهرينِّ  .وثمانية عشر يومًا.
ب -مكث هارون الرشيد في الخالفة ( 23سنة) و (2شهر) و ( 18يوم ).
ّ
عام ألف وثمانمئة وستة وخمسين .
البستاني عام ( )1856م.
جُ -ولد سليمان
ّ
ً
ْ
إحدى عشرة صفحة .
د -يقع الدّ رس في ( )11صفحة من الحجم المتوسط.
ٌ
سبعة وثمانون .
هـُ -عمر جدّي ( )87عا ًما.
مئتا كتاب .
هـ  -في مكتبة بيتنا ( )200كتاب.
 -2أعرب ما تحته خط في ما يأتي:
َ
َ
َ
َ
َ
ت أ َحدَ َع َ
ت إِ ِّني َرأ ْي ُ
ف ِألَ ِبي ِه َيا أ َب ِ
سا ِجدِينَ ) [يوسف]4:
س َوا ْلق َم َر َرأ ْي ُت ُه ْم لِي َ
ش َر َك ْو َك ًبا َوالش ْم َ
س ُ
أ -قال تعالى( :إِ ْذ َقال َ ُيو ُ
عدد مركب مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به.
س َنةٍ) [سورة المعارج :آية ]4
ف َ
دَارهُ َخ ْمسِ ينَ أَ ْل َ
ح إِلَ ْي ِه فِي َي ْو ٍم َكانَ ِم ْق ُ
الرو ُ
ج ا ْل َم َالئِ َك ُة َو ُّ
ب -قال تعالىَ ( :ت ْع ُر ُ
خمسين  :خبر كان منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه ملحق بجمع المذكر السالم ،وهو مضاف.
الروم :آية ]4
ح ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ) [سورة ّ
ض ِع سِ نِينَ ِلِلِ ْاألَ ْم ُر مِنْ َق ْبل ُ َومِنْ َب ْع ُد َو َي ْو َمئِ ٍذ َي ْف َر ُ
ج -قال تعالى( :فِي ِب ْ
بضعِّ  :اسم مجرور وعالمة جرّ ه الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
د -قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم ":صالة في مسجدي هذا أفضل من أل ِ
ف صال ٍة فيما سواه ّإال المسجد الحرام ".
ألفِّ  :اسم مجرور وعالمة جرّ ه الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
 -3اضبط أواخر كل ّ من العدد والمعدود في ما يأتي:
وقوة ،فسألته عن سبب نشاطه ،فقال:
أ -قال
األصمعي :رأيت في البادية أعراب ًّيا له من العمر مئة وعشرون سنة ،وفيه عزم ّ
ّ
ٌ
مئة وعشرون ً
ْ
ترك ُ
سنة  .له  :شبه جملة في محل رفع خبر مقدم.
الحسدَ ،فبقي الجسد.
ت
َ
ألفَ دينار ( .مفعول به).
قبض ال ّتاجر ألف دينار ثمن بضاعته.
ب-
َ
أرب َع ع ْشرةَ شجرة (مركب مبني على فتح الجزأين).
زر ْع َنا في حديقة مدرستنا أربع عشرة شجرة مثمرة.
جَ -
د -أمض ْي ُ
س بعة أايم ( .مفعول به منصوب).
يفي سبعة أيام.
الص ّ
ت في ال ّنادي ّ
نص القراءة ،واستخرج منها العدد والمعدود ،وأعربهما.
ُ -4عد إلى الفِ ْقرة قبل األخيرة من ّ
أطلقت هذه الدعوة قبل َ ثالثة عقود ون ّيف .
ثالثة  :مضاف إليه مجرور وعالمة جرّ ه الكسرة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
عقود  :مضاف إليه مجرور وعالمة جرّ ه تنوين الكسر الظاهر على آخره.
الواو :حرف عطف ،مبني على الفتح ،ال مح ّل له من اإلعراب.
نيّف :اسم معطوف على ثالثة مجرور وعالمة جرّ ه تنوين الكسر الظاهر على آخره.
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التعجب
أسلوب
ّ
التعجب قسمان:
قياسي ،وله صيغتان ،هما:
-1
ّ
أ(.ما أفعل) نحو :ما أجمل االبتسامة المرسومة على محيّاك !
القياسي ( ما افعل!) على النحو اآلتي:
التعجب
يعرب تركيب
ّ
ّ
ما أجمل المنظر! (فتحة  +فتحة).
ما :التعجبيّة  ،اسم مبنيّ على السّكون في محل رفع مبتدأ.
أجمل :فعل ماض جامد مبنيّ على الفتح إلنشاء التعجّب ،وفاعله ضمير مستتر وجوبًا تقديره هو يعود على (ما)  ،والمنظر:
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والجملة الفعليّة (أجمل المنظر) في محل رفع خبر المبتدأ.
تنبيهات :
ما أفعله  :الضمير يعرب ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.
ما أروع المعلِميْن  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى.
ما أروع المعلِ ِميْن  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم.
ت  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه جمع مؤنث سالم .
ما أروع المعلما ِ
ب(-أف ِع ْل بـ) نحو :أعظِ ْم بقاض يعد ُل بين الناس ! ( أروعْ بالمعلمين  /أروعْ بالمعلِمين  /أروعْ بأبيك )
سماعي :يفهم من سياق الجملة ،نحو :هللا هللا على هذا اإلنجاز! ما شاء هللا ما شاء هللا! هلل درُّ اللّغة العربية لغة القرآن
-2
ّ
الكريم!
عجب في اآليتين الكريمتين اآلتيتين:
الصيغة التي جاء عليها أسلوب ال ّت ّ
 -1ب ّين ّ
ك فِي حُ ْك ِم ِه
ض أبْصِ رْ ِب ِه وأسْ مِعْ ما ل ُه ْم مِنْ ُدو ِن ِه مِنْ ولِيٍّ وال ُي ْش ِر ُ
أ -قال تعالى( :قُ ِل هللا ُ أعْ ل ُم بِما لبِ ُثوا ل ُه غيْبُ السماوا ِ
ت و ْاألرْ ِ
أفعِل بـ /تعجّ ب قياسي.
أح ًدا) [الكهف]26 :
ْ
اإل ْنسانُ ما أ ْكفرهُ) [عبس . ]17 :ما أفعل /تعجّب قياسي.
ب-قال تعالى( :قُتِل ِ
تعجب قياس ًّيا من األفعال اآلتية ،وو ّظفها في جمل من إنشائك.
 -2صغ أسلوب ّ
ع ُ
ظم ،حسُن ،جمُل ،كرُم .
ً
أعْ ِّ
ظ ْم بأيام ال ّ
ما أحسن صفاء الماء!
تلميذا! /
أحسِّنْ بالمجته ِّد
شباب نضار ًة!
/
ما أعظم الحُ ريّة!
ً
ِّ
ما أكرم عليّا!
/
أكر ْم بأخيك ضيفا!
أجْ ِم ْل بالطبيع ِة ما ًء وخضر ًة!
الحق! /
ما أجمل انتصار
ِ
أنضر خضر َة ّ
رع!
 -3أعرب ما يأتي :ما
َ
الز ِ
ما :التعجبيّة ،اسم مبنيّ على السكون في محل رفع مبتدأ.
أنضر :فعل ماض جامد مبنيّ على الفتح إلنشاء التعجّب ،والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره هو يعود على (ما).
خضرة :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضافّ ،
رع :مضاف إليه مجرور وعالمة جرّ ه
الز ِ
الكسرة الظاهرة على آخره.والجملة الفعليّة في محل رفع خبر المبتدأ.
تعجب قياس ًّيا ،وأعربه.
ُ -4عد إلى الفقرة الثانية ،واستخرج منها
أسلوب ّ
َ
ما أحوج أسماعنا إليها /ما أحوج قلوبنا/
ما :التعجبيّة ،اسم مبنيّ على السكون في محل رفع مبتدأ.
أحوج :فعل ماض جامد مبنيّ على الفتح إلنشاء التعجّب ،والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره هو يعود على (ما).
أسماعنا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف ،والناء :ضمير م ّتصل مبني في محل جر
باإلضافة.
والجملة الفعليّة (أحوج أسماعنا) في محل رفع خبر المبتدأ.
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كم االستفهام ّية وكم الخبر ّية
 -1كم االستفهام ّية :تدخل على االسم والفعل ،ويُطلب بها ال ّتعيين؛ أي تحتاج إلى جواب ،ويأتي تمييزها مفردًا منصو ًبا إذا كان
اسمًا ،نحو:
االمتحان ؟
كم طالبًا نجح في
ِ
جمعا ،نحو :كم عالم
 -2كم الخبر ّية :تفيد ال ّتكثير ،ويأتي تمييزها
مجرورا باإلضافة أو بحرف الجرّ  ،سواء أكان اس ًما مفردًا أم ً
ً
ً
السياق ،نحو قول حافظ إبراهيم متحدثا عن بيته:
خدم الوطن ،وكم مِنْ مريض شفاهُ هللا  ،ويجوز حذفه إن دل ّ عليه ّ
ت أذ ُكرُ ه ومر بي فيه عيْشٌ لسْ ُ
ك ْم مر بي فيه عيشٌ لسْ ُ
والتقدير :ك ْم مرة مر بي عيشٌ .
ت أنساهُ
واضعا عالمة سؤال بعد جملة كم االستفهام ّية في ما يأتي:
 -1م ّيز كم االستفهامية من كم الخبرية،
ً
ْ
أ -قال تعالى( :ك ْم مِنْ فِئة قلِيلة غلب ْ
خبرية.
هللا وهللا ُ مع الص ِاب ِرين) [سورة البقرة :آية ]249
ت فِئ ًة كثِير ًة ِبإِذ ِن ِ
جاء بعدها حرف جر واسم مجرور .
خبرية.
ب -قال صلّى هللا عليه وسلم " :كم مِنْ أ ْشعث أ ْغبر ذي طِ مْ رين ،ال يؤبه له ،لو أقسم على هللا ألبرّ ه".
جاء بعدها حرف جر واسم مجرور .
ج -كم كيلومترً ا تبع ُد العقبة عن عمّان استفهاميّة.
جاء بعدها اسم منصوب ويعرب تمييزا.
لها فضْ ٌل كفضْ لِك واأليـــادي.
وك ْم لك مِنْ يد بيضاء عندي
د -قال البحتري:
خبرية .أصلها كم من يد لك.
ً
دولة عرب ّي ًة تطل ُّ على البحر األبيض المتوسط
هـ -كم
استفهاميّة .جاء بعد كم اسم منصوب.
 -2أعرب ما تحته خط في ما يأتي:
ً
تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
مدرسة في محافظة إربد؟
أ -كم
ب -قال ال ّ
شاعر:
فألقـى ل ُه األسباب فارتقيا معـا .مضاف إليه مجرور وعالمة جرّ ه تنوين الكسر.
قدر صاحب
وك ْم صاحب قد جل عن ِ
 -3اضبط آخر ما تحته ّ
خط في قول العباس بن يعيش:
ك ْم إّخوة لك لم ْ
إخوة (الحظ جاء اسم جمع واالستفهامية ال يأتي جمع).
وكأنـما آباؤُ هـــم ولدوكــا
يلدك أبو ُه ُم
ُ -4عد إلى القصيدة ،واستخرج منها (كم) ،وب ّين نوعها.
وردةٌ
ْ
خبرية( .أصلها كم من أنفاس).
فاحت وك ْم جاد سحـابُ
ت مِنْ أنفاسِ ِه ْم
ك ْم على السّاحا ِ
حُ رة دق ْ
خبرية.
ت وك ْم شع شِ هابُ
ب العُلى ك ْم مِنْ يد
وعلى با ِ
خبرية.
ولك ْم أسمعْ ت لكنْ ال جوابُ
ولك ْم ناديْت لكنْ ال ص ًدى
ال ّتمييز
ال ّتمييز  :اسم نكرة منصوب يزيل اإلبهام عن ما قبله جاء عشرون طالبًا فكلمة طالبا أزالت الغموض عن عشرون وعليه نسمي
عشرون المميز والتمييز دائما منصوب  ،وهو نوعان:
 -1تمييز الذات (المفرد)( :ميزوا ذاتي مفردا فوزنت العدد وكلت المساحة) .الخالصة يسبق بعدد أو كيل أو وزن أو مساحة.
وهو الذي يزيل الغموض عن لفظة أو كلمة بعينها تسبقه تكون ً
عددا أو مقدارً ا من كيل ووزن ومساحة ،أو شبه مقدار ،أو فرعً ا
لل ّتمييز ،نحو:
أ -قال تعالى(:إِن هذا أخِي ل ُه تِسْ عٌ وتِسْ عُون نعْ ج ًة ولِي نعْ ج ٌة واحِدةٌ ) هنا عدد.
المميز ( تسع وتسعون ) نعجة  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .
ُ
ً
هنا مقدار.
حديدا.
ب-اشتريت ط ًّنا
المميز (طنا)  .حديدا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.
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ً
ج-ق ّد ُ
حفنة قمحً ا .هنا شبه مقدار .مثل ( قدر  /راحة  /حفنة  /مثقال ).
مت للعصافير
المميز (حفنة)  .قمحا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.
د-لبسْ ُ
هنا فرعا للتمييز.
ت قميصًا قط ًنا.
قميصا  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح  .قطنا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.
أروع الناس أكثرهم مساعد ًة للناس .
أروع  :مبتدأ  ...الناس  :مضاف إليه . ...أكثر  :خبر مرفوع . ...والضمير متصل في محل جر باإلضافة  .مساعدة  :تمييز
منصوب....
 -2تمييز الجملة (النسبة) :يزيل الغموض عن جملة وليس عن كلمة .
أميز جملة النسبية بتحويل الفاعل والمفعول له والمبتدأ وال أحول التعجب والمدح والذم.
ال ّتمييز المحوّ ل .وهو ما يزيل الغموض عن عالقة بين :
المبتدأ بالخبر :أي كان التمييز مبتدأ (أنا أ ْكثرُ ِم ْنك م ًاال وأع ُّز نفرً ا) أصلها مالي أكثر من مالك ونفري أكثر من نفرك.
لمعرفته يسبق عادة يسبق باسم تفضيل على وزن أفعل .
ّ
ً
ّ
أو الفعل بالفاعل :أي كان التمييز فاعال فحول إلى تمييز ازداد الطلبة إقباال على تعل ِم المِهن .وأصلها ازداد إقبا ُل الطلبة .
أو بالمفعول به  :أي كان التمييز مفعوال به  :وفي ُ
ّت ال ُعمّال أجورً ا .أصلها وفيت أجور العمال.
المحول يزيل اإلبهام عن جملة ال ّتعجّب وجملتي المدح والذ ّم :
ال ّتمييز غير
ّ
ً
(بعد جملة ال ّتعجب).
رجال!
هلل درُّ هُ
 ِنِعْ م الص ِّْد ُق ُخل ُ ًقا( .بعد جملة مدح أو ذم)رجال ،خلقا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.
الخالصة :
تمييز ّ
الذات المفرد يسبق بعدد أو مساحة أو كيل أو وزن .
تمييز الجملة (ال ّنسبة)المحول :عن فاعل أو مفعول به أو مبتدأ  .ويقبل الباء مثل  :وفيت العمال أجورا  /وفيت أجور
العمال/وفيت العمال باألجور
غير محول  :يسبق بتعجب أو مدح أو ذم .
 -1م ّيز تمييز الذات من تمييز النسبة في ما يأتي:
ش َر َ
ور ِع ْندَ هللاِ ا ْث َنا َع َ
أ -قال تعالى( :إِن عِ د َة ال ُّ
شهرً ا :تمييز ذات.
ش ْه ًرا) [التوبة]36 :
ش ُه ِ
ض َولَنْ َت ْبلُ َغ ا ْل ِج َبال َ ُط ً
وال) [اإلسراء ]37 :طوال :تمييز نسبة.
ب -قال
ش فِي ْاألَ ْر ِ
ض َم َر ًحا إِن َك لَنْ َت ْخ ِر َق ْاألَ ْر َ
َ
تعالى(و َال َت ْم ِ
أصلها لن تبلغ طول الجبال  /فهو تمييز محول عن المفعول به.
ً
شعبة :تمييز ذات.
ج -قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :اإليمانُ ِّبضع وسبعونَ شعبة"( .متفق عليه).
د -ما ّ
تمييز نسبة.
بناء!
أدق البيت ً
هـ -اشترى والدي ِر ْط ًال زي ًتا .زي ًتا :تمييز ذات.
ً
طالبة .طالبة :تمييز ذات.
و -تشتر ُك في جماعة صديقات المكتبة
اثنتان وعشرونَ
ِ
صدي ًقا :تمييز نسبة.
أكر ْم بالمهذب صدي ًقا!
زِ -
شجرً ا :تمييز نسبة.
شجرا.
ح  -غرست األرض
ً
ّ
ً
 -2أعرب ما تحته خط إعرا ًبا تا ّما:
دره عال ًما :عالمًا :تمييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
أ -لِل ّ
أكثرهم إحسا ًنا.
ب  -أغنى الناس ُ
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أكثرُ هم :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ،وهم ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة.
إحسا ًنا :تمييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
ض ًة :
ج -لبست خات ًما ف ّ
ً
خاتمًا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .فضة :تمييز ذات منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح
الظاهر على آخره.
 -3امأل الفراغ بتمييز مناسب في ما يلي:
ب  -البحتريّ أسهل من أبي تمّام شعرً ا.
أ -الرّ يف أنقى من المدينة هوا ًء.
ً
ُ
ُ
اشتريت ف ّدانا أرضًا.
د-
شربت كوبًا ما ًء.
ج-
 -4اجعل كل اسم مما يلي ُممي ًزا في جملة مفيدة من إنشائك:
ُ
 /ذراع :باعني التاجر ذراعًا حريرً ا.
شربت كأسًا لب ًنا.
كأس:
ْ
ً
ً
ً
ُ
 /صاع :اشتريت صاعًا طحينا.
ِرطل :اشترى والدي ِرطال زيتا.
ٌ
 /سبعة وعشرون :في الصفّ سبعة وعشرون طالبًا.
ثوب :ألبسُ في ال ّشتا ِء ثوبًا صو ًفا.
ُ
لي عنقها" إلى الفقرة التي تنتهي بـ "إ ذ بها تنكسر"،
ُ -5عد إلى الفقرة التي تبدأ بـ "
حاولت ّ
واستخرج منهما التمييز ،وأعربه إعرا ًبا تا ًّما.
ً
صالبة  :تمييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.
بدت أكثر
ازدد ُ
ْ
ت إصرارً ا :تمييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
المنقوص والمقصور والممدود
 -1االسم المنقوص :اسم معرب ينتهي بياء الزمة ،مكسور ما قبلها ،مثل (الهادي ،القاضي ،الداعي) وإذا كان مجرّ ًدا من أل
واإلضافة تحذف ياؤه ويعوض عنها بتنوين كسر على ما قبل الياء المحذوفة
**في حالتي الرفع والجر او اإلضافة أو التعريف بأل فيعرب بالحركتين الكسرة أو الضمة المقدرتين على الياء المحذوفة :
جرا ،مثل :مررْ ُ
ت بقاض.
(الضمة) رفعً ا ،مثل :جاء قاض.
و(الكسرة) ًّ
قاض:فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة ألنه اسم منقوص.
ٍ
(علل الحذف نقول  :النه نكرة وهو غير مضاف مرفوعا أو مجرورا أما حالة النصب فستظهر كما سأوضح الحقا).
قاض :اسم مجرور وعالمة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة ألنه اسم منقوص.
ب ٍ
مررت بالقاضي.
جاء القاضي
القاضي  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها ّ
الثقل.
بالقاضي  :اسم مجرور بالكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل.
**أمّا في حالة النصب فإنّ الياء تثبت وتكون عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء ،مثل قول المتنبيّ :
ك دا ًء أنْ ترى الموت شافيا وحسْ ــبُ المنايــا أنْ ي ُكــن أمانيــا.
كفى ب ّ
ُ
رأيت القاضي.
شافيا  :مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره .ومثل :
 -2االسم المقصور :اسم معرب ينتهي بألف الزمة مقصورة مفتوح ما قبلها  ،مثل ( :ال ّدنيا)( ،الكبرى) ويعرب بالحركات
المق ّدرة على آخره ،في جميع حاالته رفعًا ونصبًا وجرً ا للتعذر .
نجح الفتى  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على االلف منع من ظهورها ال ّتعذر.
ضربت الفتى  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة على االلف منع من ظهورها ال ّتعذر.
مررت بالفتى  :اسم مجرور وعالمة جره كسرة مقدرة على االلف منع من ظهورها ال ّتعذر.
علل لم تظهر عالمة اإلعراب  :ألنه اسم مقصور وجميع الحركات تقدر على األلف للتعذر.
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 -3االسم الممدود :اسم معرب ينتهي بألف ممدودة (ألف زائدة وهمزة) سواء أكانت هذه الهمزة
*أصلية وتعرف من الثالثي نحو (إنشاء) جذرها نشأ .
*منقلبة عن أصل هو حرف علة ( أ  ،و  ،ي ) نحو (رجاء جذرها رجو  /بناء وجذرها بني)
*زائدة الثالثي ال ينتهي بهمزة وال حرف علة غالبا ألوان وعيوب  :نحو (نجالء) من نجل خرساء من خرس خضراء من
خضر شعراء من شعر
* ويعرب بالضمة والفتحة والكسرة الظاهرة.
*إال إذا كان االسم الممدود (نكرة غير مضافة والهمزة فيه زائدة) ،فإنه يجرّ بالفتحة عوضًا من الكسرة ألنه يكون عندئذ
ممنوعًا من الصّرف ،نحو :حمراء ،وعلماء.
اجتمعت بشعراء  :شعراء  :اسم مجرور وعالمة جره الفتحة عوضا عن الكسرة ألنه ممنوع من الصّرف.
تنبيه الممنوع من الصرف يجب أن يكون غير معرف بأل وال باإلضافة :
ُ
اجتمعت بشعرا ِء اإلردن  :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة .
 -1أعرب ما تحته خط في ما يلي:
أ -قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم" :كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رع ّيته"( .م ّتفق عليه).
راع  :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المق ّدرة على الياء المحذوفة ،ألنه اسم منقوص.
الح ّر والبرد.
ستر الجسدَ ووقى من َ
خير الكساءِ ما َ
بُ -
الكسا ِء :مضاف إليه مجرور وعالمة جرّ ه الكسرة الظاهرة على آخره.
ج -ال ُّ
الصالح.
شورى أساس الحكم ّ
ال ُّشورى :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرّ ة على األلف ،منع من ظهورها التعذر.
ِّ
الجامعة أدبا ُء وعلما ُء وشعرا ُء.
تخر َج في
دّ -
أدبا ُء :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة عوضا عن التنوين ألنه ممنوع من الصرف.
هـ -تقدي ُر العلماءِ واحترامهم ظاهرة حضار ّية سامية.
العلما ِء :مضاف إليه مجرور وعالمة جرّ ه الكسرة الظاهرة على آخره.
الخير كفاعل ِه.
و-الدّاعي إلى
ِ
ال ّداعي :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء ،منع من ظهورها الثقل.
البستي:
 -2علّل :حذف ياء االسم المنقوص (راضي) في قو أبي الفتح
ّ
ص إنْ أثرى فغضبْانُ
وذو القنـاعــ ِة راض مـن معيـشتِــــ ِه
وصاحبُ الحِرْ ِ
أل ّنه غير معّرف (نكرة) وغير مضاف وهو في حالة رفع ،خبر مرفوع لـ (ذو).
 -3اضبط ما تح َته ّ
خط في ما يأتي:
وال أهْ ُل هـذاك ِّ
رأي ُ
الطـرافِ المُمـد ِد
ْـت بني غبراء ال ُي ْنكِروننـي
أ -قال َط َرفة بن العبد:
نكرة والهمزة زائدة فهو ممنوع من الصرف.
ُ
ُ
ُ
وبـيْـنــكــ ُم المـــودة واإلخــــــا ُء
ك جـار ُكـــ ْم ويكــون بيْنـــي
أل ْم أ ُ
الح َط ْيئة:
ب -قال ُ
معطوف على مرفوع .
 -4ها ِ
منقوصا ،واس ًما ممدودًا من األفعا اآلتية:
مقصورا ،واس ًما
ت اس ًما
ً
ً
ممدود
منقوص
مقصور
 .اصطفاء
اصطفى  :مُصطفى  .مُصطف  /المصطفي
 .افتداء
 .مفتد  /المفتدي
مُفتدى
افتدى:
 .ارتضاء
مُرتضى  .مرتض  /المرتضي
ارتضى:
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مقصورا ،واس ًما ممدودًا.
منقوصا ،واس ًما
ُ - 5عد إلى القصيدة واستخرج منها اس ًما
ً
ً
المقصور :أندى ،أزهى ،وسنى ،حمى ،مدى ،الذكرى ،ال ّدنيا.
المنقوص :ناء ،الليالي.
الممدود :الصحراء.
ً
ممدودا ألنّ قبل آخره ألف أصلية وليست زائدة.
مالحظة :الماء :ليس اسمًا
كاد وأخواتها
كاد وأخواتها أفعال ناقصة تدخل على الجملة االسميّة  ،فترفع االسم ويسمى اسمها وتنصب الخبر في المح ّل ويسمّى خبرها،
ويكون جملة فعليّة مضارع مقترن بأن أو غير مقترن بها .وهي ثالثة أقسام:
-1أفعال المقاربة ،وت ُدل على قُرب وقوع الفعل ،ومنها :كاد وأوشك.
كاد المطر يهطل  .أوشك الليل انْ ينقضي.
أوشك  :فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره .
الليل  :اسم اوشك مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره  .والمصدر المؤول في محل نصب خبر أوشك .
الرجاء ،وت ُد ّل على رجاء وقوع الفعل ،ومنها :حرى وعسى.
 -2وأفعال ّ
عسى الكربُ أن ينفرج .
عسى  :فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدرة على األلف منع من ظهورها ال ّتعذر .
الكربُ  :اسم عسى مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره  .والمصدر المؤول في محل نصب خبر لعسى
 -3وأفعال ال ّ
شروع ،وت ُد ّل على ال ّشروع بالفعل ،ومنها :شرع ،وجعل  ،وبدأ وأنشأ  ،وطفِق ،مثل شرع الطالبُ يدرس.
وإن لم ت ُدل ّ على ال ّ
شروع بالفعل فهي أفعال تامّة وليست ناقصة ،نحو قولنا :أنشأت الحكومة مدرسة جديدة.
علل عد فعال تاما نقول  :ألنه لم يدل على الشروع .
قد يكون اسمها ضميرا مستترا مثل  :يوشك أن يصل البيت.
 -1ع ّين كاد وأخواتها واسمها وخبرها في ما يأتي:
يل) [سورة القصص :آية .]22
أ -قال تعالى( :ولما توجه ت ِْلقاء م ْدين قال عسى ربِّي أنْ ي ْهدِينِي سواء الس ِب ِ
"
ب -قال صلّى هللا عليه وسلّم " :ومن وقع في ال ّشبهات وقع في الحرام ،كالرّ اعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه
(متفق عليه)
ْ
ْ
ْ
ُ
ّ
ْ
ــبــــ ُل
ج -قال معن بن أوس:
ــر تـق ِ
إذا انصرفت نفسي ع ِن الشي ِء ل ْم تك ْد إليــْ ِه ِبوجْ ــه آخِــر الدهْ ِ
خبرها .
اسمها .
كاد وأخواتها.
المصدر المؤول من (أن والفعل
ربي.
أ -عسى .
يهديني).
المصدر المؤول من (أن والفعل
ضمير مستتر تقديره هو.
ب -يوشك.
يرتع).
قبلُ).
ضمير مستتر تقديره هي.
ج -تكد.
الجملة الفعلية ( ُت ِ
 -2م ّيز فعل ال ّ
شروع من غيره في ما تحته خ ّط في ما يأتي:
أ -قال تعالى ُ ( :ثم أَ ْن َ
سنُ ا ْل َخالِقِينَ ) [سورة المؤمنون :آية  : ]14ليس من أفعال الشروع.
ار َك هللاُ أَ ْح َ
شأْ َناهُ َخ ْل ًقا آَ َخ َر َف َت َب َ
الرسول صلّى هللا عليه وسلّم:
ب -قال أحمد شوقي في مدح ّ
َوإِذا أَ َخ َ
ميـع َعهـ ِد َك ذِمــة َو َوفـــا ُء ليس من أفعال الشروع.
العهدَ أَو أَعط َي َتــ ُه
َف َج ُ
ذت َ
يتدربون بنشاط .من أفعال الشروع.
ج -جعل َ الالعبونَ
ّ
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الريحان البيروني ينظر في ما خلّفه اليونان من رياضة وهندسة حتى مهر فيه ،ث ّم رحل إلى الهند ،وأنشأ يطالع
د -بدأ أبو ّ
ثقاف َتها .بدأ /أنشا من أفعال ال ّشروع.
 -3حدّ د خبر كاد وأخواتها في ما يأتي:
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ضا َء ل ُه ْم َمش ْوا فِي ِه َوإِذا أظل َم َعل ْي ِه ْم قا ُموا) الجملة الفعلية (يخطف).
ار ُه ْم كل َما أ َ
ص َ
ف أَ ْب َ
أ -قال تعالىَ ( :ي َكا ُد ا ْل َب ْر ُق َي ْخ َط ُ
صى آَ َد ُم َرب ُه َف َغ َوى) الجملة الفعلية (يخصفان).
ان َعلَ ْي ِه َما مِنْ َو َر ِق ا ْل َجن ِة َو َع َ
ب -قال تعالىَ ( :فأ َ َك َال ِم ْن َهاَ .......و َطفِ َقا َي ْخصِ َف ِ
ج -قال محمد بن مناذر وهو يرثي ً
ْإذ ثوى ح ْ
ش َـو َر ْي َطــ ٍة وبــــرو ِد
تفيــض عليــه
فـس أنْ
َ
رجال :كادت ال ّن ُ
المصدر المؤول (أن تفيض).
ُ
ِّ
ّ
الر ّمة :خليلـي عُوجـا ع ْوجـة ثـم سلمــا عسى الربْعُ بالجرعا ِء أنْ يتكلمـا.
 -4أعرب ما تح َته خط في قول ذي ّ
الرّ بعُ  :اسم (عسى) مرفوع وعالمة رفعه الضمّة الظاهرة على آخره.
النص واسترج منها ً
مثاال على كاد وأخواتها ،ثم أعرب خبره.
ُ -5عد إلى الفقرة ال ّثانية من
ّ
فقال والخجل يكاد يعقد لسانه.
يكاد :الفعل الناقص.
يعقد :الجملة الفعلية (خبر يكاد).
كتابة األلف المقصورة:
االسم المقصور  :هو االسم المختوم بألف أصلية مفتوح ما قبلها مثل  ( :فتى  /عصى  /مصطفى  /مشفى ).
في الفعل الثالثي :
 .1تكتب األلف المقصورة قائمة بصورة ( ا ) إذا كانت منقلبة عن واو في
الفعل الثالثي  ،نحو :
(رجا) من يرجو (دنا) من يدنو (دعا ) من يدعو ( .هنا يساعدك المضارع ).
واالسم الثالثي  ،نحو :
(عصا) من عصوان ( .رضا ) من الرضوان  ( .هنا يساعدك المثنى وجمع المذكر السالم ).
وإذا وقعت في االسم والفعل الزائد على ثالثة أحرف وسبقت بياء ،نحو (الهدايا) ،ويحيا).
ّ
ً
تمييزا له من الفعل (يحيا).
ويشذ عن هذه القاعدة اسم العلم (يحيى)
**تكتب األلف المقصورة بصورة (ى) إذا كانت منقلبة عن ياء في
الفعل الثالثي ،نحو (سعى) من السعي (مشى) من يمشي (مضى ) من يمضي (فأصلها ياء).
واالسم الثالثي ،نحو (الفتى) من فتيان (األذى ) من أذيان (هدى) من هديان  .وإذا وقعت في االسم والفعل ّ
الزائد على ثالثة
أحرف ،وغير مسبوقة بياء ،نحو (مصطفى ،استسقى).
**يمكن أن يعرف أصل األلف في األسماء إذا كان ياء أو ً
واوا أيضًا بالرّ جوع إلى :
 -1المثنى أو بر ّد الجمع إلى مفرده أو بجمع الكلمة جمع مؤنث سالمًا أو بالرّ جوع إلى المصدر ،نحو :عصا :عصوان ،فتى:
فتيان ،أذى :أذيان ،رضاِ :رضوان (من الرِّ ضْ وان).
قُرى :قريةُ ،ذرا :ذروة ،رشا  :رشوة ،رُبا  :ربْوة.
هُدى :هُديات ،مها :مهوات ،عصا :عصوات.
غزاْ :
غز ًوا ،سعى :سعيًا.
بالصورة التي رسمت عليها في ما تحته خ ّط في ما يأتي:
 -1ب ّين سبب كتابة األلف المقصورة
ّ
فعل زائد على ثالثة أحرف ،واأللف فيه غير
اس َت َوى) [ سورة طه :آية]5
ش ْ
أ -قال تعالى( :الر ْح َمنُ َعلَى ا ْل َع ْر ِ
مسبوقة بياء.
ّ
فعل ثالثي ،األلف فيه منقلبة عن واو.
الصالحة.
الرجل هللا تعالى أنْ يه َبه الذرية ّ
ب -دعا ّ
السفلى"( .متفق عليه)
ج -قال صلّى هللا عليه وسلّم" :اليد العليا خير من اليد ّ
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عليا :اسم زائد على ثالثة أحرف ،واأللف فيه مسبوقة بياء.
سفلى :اسم ا زئد على ثالثة أحرف ،واأللف فيه غير مسبوقة بياء.
األلف فيها أصلها ياء مفردها :قرية.
المكرمة أ ّم القرى .
د -مكة
ّ
ّ
فعل ثالثي ،األلف فيه منقلبة عن ياء.
هـ -رثى الشاعر صديقه.
و -قال ال ّ
شاعر:
وسمّي ُت ُه يحيى لِيحْ يا فلم يكنْ
لر ِّد قضاء هللا فيه سبي ُل
يحيا :فعل زائد على ثالثة أحرف ،واأللف فيه مسبوقة بياء.
يحيى :اسم لتمييزه من الفعل.
 -2امأل الفراغ ب (ا ،ى) معلّ ًال:
هدايا  :اسم زائد على ثالثة أحرف واأللف فيه مسبوقة بياء.
يُمنى  :اسم زائد على ثالثة أحرف واأللف فيه غير مسبوقة بياء .
امتطى  :فعل زائد على ثالثة أحرف واأللف فيه غير مسبوقة بياء.
حمى  .فعل ثالثي األلف فيه منقلبة عن ياء.
 -3اجمع الكلمات اآلتية مراع ًيا كتابة األلف المقصورة فيها كتابة صحيحة عند الجمع:
قضيّة ،شكوى ،بِ ْنية.
قضايا ،شكاوىِ ،ب ًنى.
ُ -4عد إلى القصيدة ،واستخرج منها ثالث كلمات منتهية بألف مقصورة ،معلّ ًال كتابتها بالصورة التي جاءت عليها.
ِّفدى ،صدى ،الحِمى ،المدى :أسماء ثالثية ،األلف فيها منقلبة عن ياء.
منها:
فِدى جمع مفرده :ف ِْدية (فِدى :فِدية) ومثنى صدى :صديان .ومثنى حمى حميان ومثنى المدى مديان
وأيضًا
.
سنا :اسم ثالثي ،األلف فيه منقلبة عن واو (سنا /يسنو).
األقصى :زائد على ثالثة أحرف ،واأللف فيه غير مسبوقة بياء.
المصادر.
الصريح
المصدر ّ
ّ
الصريح اسم ي ُد ّل على حدث غير مقترن بزمن ،ومن أوزن مصدر الفعل الثالثي المشهورة:
المصدر ّ
فِعالة :صِ ناعةَ ،ف َعالن :جريان ،فُعوله :سُهولةَ ،ف َعل :مرض ،فُ ُعول :قدومَ ،ف ْعل :عرْ ضَ ،فعيل :دبيب ،فُعال :سُعال.
ش ّكل عبارة للحفظ :
.............................................................................................................................................
أ ّما مصادر غير الثالثي ،فلها أوزان محدّ دة:
باعي :إفعال :إنتاج ،إفالة :إعادة ،تفعيل :تشديدَ ،تفعِله ،تهدئة ،فِعال و ُمفاعلة ،جدال ومجادلة ،ف ِْعاللِ :وسْ واس َ ،ف ْعلَلة:
الر ّ
ّ -1
طمْ أنة.
ش ّكل عبارة للحفظ :
.............................................................................................................................................
الخماسي :افتعال :اجتهاد ،انفعال :اندماج ،تفا ُعل :تبايُن ،تف ُّعل :تعلُّم ،ا ْفعِالل :اسوداد.
-2
ّ
ش ّكل عبارة للحفظ :
.............................................................................................................................................
داسي :اسْ تِفعال :استغفار ،استفالة  :استجابة ،افعيعال :اخشيشان.
الس
ّ
ّ -3
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ش ّكل عبارة للحفظ :
.............................................................................................................................................
 -1ها ِ
ت المصدر الصريح لكل ّ فعل من األفعا اآلتية:
ّ
ْ
فهِّم ْ ،
استوطن  ،طالع  ،علم  ،أخرج  ،أشرف  ،اخضرّ  ،انهزم.
ْ
فهْم  ،استيطان  ،مطالعة  ،تعليم  ،إخراج  ،إشراف  ،اخضِ رار ،انهزام.
المؤولة إلى مصادر صريحة في ما يأتي:
حو المصادر
ّ
ّ -2
استثمار.
أ -يعجبني أنْ تستثمر طاقاتك في أعمال مفيدة.
مطالعة.
الكتب العلم ّية.
أطالع
ب-
أحب أنْ
َ
َ
ُّ
ص اآلتي:
الصريحة من الثالثي و غير
الثالثي في ال ّن ّ
ّ
 -3ع ّين المصادر ّ
"قيل ألعرابيّ  :بم يسود الرّ جل فيكم؟ قال :بال ّدين والكرم ،وال ّشجاعة ،وتج ُّنب الكذب ،واالشمئزاز منه ،واالبتعاد عن جلساء
السّوء ،وال ّتقرُّ ب إلى ال ّناس ،باحترام الكبار واالستماع إلى آرائهم وال ّتشاور معهم واالستفادة من تجاربهم ،والعطف على
الصّغير ،واالعتناء بذي الحاجة الملهوف".
ثالثي  :الكرم  ،العطف .
التقرب ،احترام ،االستماع ،ال ّتشاور ،االستفادة ،االعتناء.
غير ثالثي  :تج ّنب ،االشمئزاز ،االبتعاد،
ّ
نص (النهضة العرب ّية المتجدّ دة) ،واستخرج منها:
ُ -4عد إلى الفقرة قبل األخيرة من ّ
ً
أ -مصدراً
نموا.
ثالثي.
صريحا لفعل
عبادة ،ال ّدعوةّ ،
ّ
ً
ب  -مصدراً
رباعي  .تربية ،توجيه ،توثيق ،تأسيس ،التذكير ،تحقيق.
صريحا لفعل
ّ
ً
خماسي .التكافل.
صريحا لفعل
ج -مصد اً ر
ّ
ً
االستفادة.
سداسي.
د -مصدراً صري ًحا لفعل
ّ
الميمي:
المصدر
ّ
ْ
الميمي  :مصدر يبدأ بميم زائد ًة لغير وزن المفاعلة ،وي ُد ّل على ما يد ّل عليه المصدر ،نحو :مطلب ،مسْ عى ،م ْنفعة،
المصدر
ّ
مأْخذ ،مسرّ ة ،م ْكسب.
من الثالثي ( م ْفعِل  +م ْفعل ) وهنا يتشابه مع اسم الزمان والمكان وللتفريق الميمي يحل مكانه الصريح.
من غير الثالثي ( مُشترك ) .وهنا يتشابه مع اسم الزمان والمكان واسم المفعول .
فرق :
مستخرج الماء صباحا ( .زمان) مستخرج الماء البئر ( .مكان) استخرجت الماء مستخرجا ( .ميمي).
 -1م ّيز المصدر الميمي من اسم المفعول من اسمي الزمان المكان في اآليات الكريمة اآلتية:
محياي /مماتي
هلل ربِّ ْالعالمِين" [سورة األنعام ،آية . ]162
أ -قال تعالى " :قُ ْل إِن صالتِي و ُن ُسكِي ومحْ ياي ومماتِي ِ ِ
(مصدر ميمي).
ب -قال تعالى( :ومنْ تاب وعمِل صالِحً ا فإِن ُه ي ُتوبُ إِلى هللاِ متابًا) [سورة الفرقان ،آية ( .]71مصدر ميمي) .عملية التوبة.
ج -قال تعالى  " :إِن ل ِْلمُتقِين مف ً
ازا " ( /مصدر ميمي)  .للمتقين فوزا (مصدر)
د -قال تعالى " :قال م ْوعِ ُد ُك ْم ي ْو ُم ِّ
الزين ِة وأنْ يُحْ شر الناسُ ضُحً ى "(.اسم زمان) .وقت الوعد يوم الزينة .
ت ع ْدن مُفتح ًة ل ُه ُم ْاألبْوابُ ".
هـ -قال تعالى " :هذا ذ ِْكرٌ وإِن ل ِْلمُتقِين لحُسْ ن مآب ( )49جنا ِ
مآب( /مصدر ميمي) .يقبل المصدر الصريح أوب
مفتحة( /اسم مفعول) .ال تدل على زمان أو مكان وال يحل محلها مصدر صريح .
ْ
و -قال تعالى" :إِنما الصدق ُ
ارمِين"( .اسم مفعول).
ِين و ْالعا ِملِين عليْها و ْالمُؤلف ِة قُلُو ُب ُه ْم وفِي الرِّ قا ِ
ات ل ِْلفُقرا ِء و ْالمساك ِ
ب والغ ِ
ال تدل على زمان أو مكان وال يحل محلها مصدر صريح .
ز -قال تعالى " :وأما منْ خاف مقام ر ِّب ِه ونهى الن ْفس ع ِن ْالهوى "( .اسم مكان)  .الج ّنة مكان اإليواء.
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مصدرا ميم ًيا مكان المصدر الصريح في ما تح َته خ ّط في الجمل اآلتية:
 -2ضع
ً
مسعاك
أ -و ّفقك هللا في نجاح سعيك.
موعظة
ب -اقرأ القرآن ليكون لك منه عظة.
منجاة
ج -في الصّدق نجاة.
دْ -
أغ ِن نفسك عن سؤال ال ّناس بالعمل .مسألة
نص القراءة ،واستخرج منه ثالثة مصادر ميم ّية.
ُ -3عد إلى ّ
مطالبها (مطلب) ،منفعة ،معذرة ،محبّة ،مقام.
الكتـــــــــــــــــابـــة :
عنوان المقالة
المقالة فنّ نثريّ  ،تناول فكرة أو موضو ًعا في ال ّ
شؤون الحياتيّة ،ليس الغاية منها االنفعال الوجدانيّ بل اإلقتناع الفكريّ بأسلوب شائق ،وتتضمّن
المقدمة والعرض والخاتمة.
السامات اآلتية:
ولك ّل مقالة عنوان ي ُد ُّل على موضوعها؛ ألنه أول ما يطالعه القارئ ،فينبغي أنْ يكون الف ًتا ومثيرً ا الهتمامه ،وتتوافر في العنوان ّ
 -1ي ّتصف بال ِجدّة واالبتكار-2 .يعالج فكرة واحدة فقط-3 .يوجز من غير تكرار لأللفاظ -4 .يتج ّنب اللهجة العاميّة.
 -5يتميّز بالوضوح الذي ال تعقيد فيه وال غموض-6 .يتج ّنب العبارات المهجورة والغريبة.
اقرأ المقالة اآلتية ،ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
ال ّ
شباب ثروة وثورة
لع ّل أكبر عقبة في طريق ال ّناس إلى ال ّتجدّد هي أ ّنهم يألفون ً
نمطا من العيش ،إلى ح ّد أن يعدّوه غير قابل لل ّتغيير وال ّتحسين ،بل إلى ح ّد
أن يعدّو ك ّل تغيير فيه خروجً ا على ال ّنظام ،وتص ّدعًا في بُنيان حياتهم ،وخطرً ا جسيمًا على راحتهم وبقائهم .فحالهم من هذا القبيل حال العصفور
يألف قفصه وال ّنحلة خليّتها ،ولوال قلّة من ال ّناس تتطلّع أب ًدا إلى أبعد من عيدان أقفاصها ،لما خطت البشريّة خطوة واحدة إلى األمام.
تلك القلّة هي في الغالب من ال ّ
شباب الذي يُطِ ّل على الحياة بعينين ما اختطف بريقهما الملل من تكرار المشاهد ،وال شلّهما الخوف من
الفشل والهزيمة.
إنّ ثورة ال ّ
شباب هي في صفاء بصرة وبصيرته ،وفي مضاء عزيمته ،وفي ثورته على الرّكود والجمود ،وعلى القيود والسّدود ،وهذه
الصّفات هي التي تميّز ال ّ
شباب من غيرهم ،والتي لوالها ما جرى مركب في بحر ،وال دار دوالب في ب ّر ،وال كان حرف وال كان كتاب.
شباب هذه ال يندر أن تجدها في بعض الكهول وال ّ
وصفات ال ّ
شيوخ ،الذين كان العمر وأثقاله أضعف من أن تسدل الغشاوات الكثيفة على
أبصارهم وبصائرهم ،فما ألفوا قيودهم ،وال انكمشوا ضمن حدودهم وسدودهم ،فهم بركة ال ّناس إال أنهم وإن قاموا بقسط من تجديد البشريّة ،فالقسط
األكبر يقوم به ال ّ
شباب من غير شكّ.
ويقيني أنّ ما في دم شبابنا من حرارة  ،وما في عقله من أ ّتزان ،وما في قلبه من إيمان بالعدل وال ّنظام واإلخاء والحريّة لكفيل بأن يطقع بنا
ً
شوطا بعي ًدا نحو عالم ألطف ً
جوا ،وأفسح أف ًقا وأعذب صو ًتا من عالم نعيش فيه اآلن.
(ميخائيل نعيمة ،دروب ،بتصرّف)
ال ّ
شباب هو الدّور الذي تستكمل فيه الحياة البشرية جميع معداتها ومقوماتها ،بالتجدّد والتقدّم.
 -1ما المفكرة العامة في المقالة؟
 -2هل وافق عنوان المقالة مضمونها ب ّين رأيك .نعم ،فقد جاء متن المقالة مواف ًقا لعنوانها ،مفسِّرً ا له .ويترك أيضً ا للطالب.
قدرة الشباب ،كلمة إلى الشباب ،التجدّد مرتهن بالشباب ،عزيمة الشباب .ويترك أيضً ا للطالب.
آخر مناس ًبا للمقالة.
 -3ضع عنوا ًنا َ
اكتب مقالة بما ال يقل َ عن مئة وخمسين كلمة في واحد من الموضوعين اآلتيين ،واقترح عنوا ًنا مناس ًبا لها:
 -1درجة التقدّم في المجتمع المعاصر تقاس بمدى اهتمامه بشبابه-2 .تماسك المجتمع يتجلّى بمدى ال ّتكافل بين فئاته على اختالف مذاهبهم.
الذاتي بعد كتابتي المقالة أتأ ّكد من أ ّنني:
التقويم
ّ
 -1ر ّتبت األفكار وعرضتها في فقرات متسلسلة ومترابطة-2 .ن ّقحت مقالتي وحرّ رتها من األخطاء اللغوية-3 .اخترت عنوا ًنا مناسبًا لها.
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المقالة االجتماع ّية
المقالة فنّ أدبيّ نثري توضّح رأيًا خا ً
صا وفكرة عامة ،أو مسألة علميّة أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة يشرحها الكاتب ويؤيّدها بالبراهين .والمقالة
االجتماعيّة يتناول فيها الكاتب حقائق وأفكارً ا م ّتصلة بظواهر اجتماعيّة ،وتعتمد على اللغة البسيطة ،وتنأى عن التعقيد ،وت ّتسم غالبًا باإليجاز؛
قصيرة أو متوسطة الطول ،وبسهولة األلفاظ ،وقربها من الحياة الواقعيّة ،ووضوح معانيها وترابطها.
اقرأ المقالة اآلتية ،ثم أجب عن األسئلة التي تليها،
فق ماال يدر ُك ُه بال ُع ْنف
يدر ُك المرء ّ
بالر ِ
قال ال ّ
شاعر:
خرج الحّية ِمنْ و ْك ِرها
منْ يست ِعنْ بالرِّ ْف ِق في أ ْم ِره يسْ ت ِ
" اطلبْ ما تري ُد بابتسامتِك" هي القاعدة األخالقيّة التي تستطيع أن تجعلنا محبوبين ممّن حولنا ،وتستميلهم إلينا ،ونجتذب بها مح ّبة ال ّناس وإخالصهم
جمي ًعا ،فليس في الدّنيا شيء كال ّرفق يفعل في النفوس فعل السِّحْ ر ،وقد يستعصي أمر من األمور على اإلنسان فال يصل إلى حلّه ّإال عن طريق
ال ّرفق ،فمن ا ّتخذه وسيلة له تم ّكن من تذليل أش ّد المصاعب ،وفاز بما يطلب ولو ع ّز الطلب.
ً
رجال يحترمه ال ّناس ويجلّونه ،وقد ال نجد نحن – في نظرنا – ما يبرِّ ر ذلك من علم أو مال ،أو منطق ،أو جاه أو غير ذلك،
وربّما صاد ْفنا في حياتنا
وحين نمضي في استكشاف السّبب نجده ال ّرفيق؛ فالرّجل الرّفيق يستطيع أنْ يستوليّ على العقول ،وأنْ تعنو أمامه النفوس وتغدو طوع إرادته.
وحيث يعتمد اإلنسان على ال ّرفق في معالجة شؤونه يستطيع أن يقنع أصلب العقول بوجهة نظره ،فبعض المحامين يعمدون في مرافعاتهم إلى أن
يكون دفاعهم قانوني المنطق ،ولكن بأسلوب رقيق ليّن ،ال عنف فيه وال إيماء بال ّتطاول ،وال تجاوز للحدود ،وإذا بالحكمة ترى في رأيهم الصّواب،
ّ
الحق بجانبه.
فاإلنسان الل ِبق ال يعجز أنْ يثبت بمنتهى السّهولة أنّ
(على رضا ،اإلنشاء السّهل ،بتصرّف)
اجتماعية.
السابقة.
 -1ما نوع المقالة ّ
 -2ما الفكرة العامة التي تناولتها المقالة؟ فضل الرّفق وأثره في المجتمع اإلنساني.
 -3استخرج خصائصها َو ْفقَ ما تعلّمته في المقالة االجتماع ّية.
ّ
وتوثر في عالقاته ،موجزة ،سهلة ،قريبة من الحياة الواقعيّة ،معانيها واضحة ومترابطة.
تناولت قضية ته ّم المجتمع
ً
اكتب مقالة بما ال يقل ّ عن مئة وخمسين كلمة في واحد من الموضوعين اآلتيين ،مراع ًيا ما تعلّمته سابقا:
 -1الكلمة الطيّبة أساس دوام العالقات.
 -2الزيْف وال ّنفاق عبْ ٌء على المجتمعات اإلنسانيّة.
الذاتي بعد كتابتي المقالة أتأ ّكد من أ ّنني:
التقويم
ّ
-1ر ّتب األفكار وعرضتها في فقرات متسلسلة ومترابطة-2.ن ّقحت مقالتي وحرّ رتها من األخطاء اللغوية-3 .كتبت مقالة اجتماعيّة مراعيًا شروطها.
األسلوب
األسلوب هو طريقة ال ّتفكير وال ّتصوير وال ّتعبير التي يُعبّر بها عن المعاني ،أو نظم الكالم وتأليف ألداء األفكار وعرض الخيار ،ويختلف األسلوب
باختالف الموضوع ،فلك ّل من المقالة ،والقصيدة ،والخطابة ،والرواية أسلوب خاص ،حتى قيل(( :األسلوب هو الموضوع)).
أيضا األسلوب طريقة الكاتب في ّ
بث أفكاره ومعانيه وتشبيهاته الخاصة في موضوع معيّن بطريقة تختلف عن أساليب غيره في الموضوع
وقيل ً
نفسه.
ومن أهم صفات األسلوب:
 -1الوضوح :أن يكون أسلوب الكاتب مفهومًا يرمي إلى إفادة قرّائه ورفع مستواهم الثقافي.
القوة :بإيقاظ العقول ،وبعث ال ّ
شعور والحماسة ،وإثارة العواطف واالنفعاالت في نفس المتلقي .فالكاتب الذي يدرك الحقائق بوضوح ،ويعتقدها
ّ -2
بصدق ،تجد في عبارته صدى ذلك  ،وهي قوّ ة ال تكون بالتقليد والتص ّنع ،بل هي من صحة فهم وبعد أغواره.
 -2الجمال  :المالءمة الطبيعية بين األلفاظ والمعاني حتى تكون األولى حكاية للثانية فتمثل حركاتها ،وأصواتها .والجمال صفة تصدر عن خيار
األديب وذوقه ،فالخيال المصوّ ر يدرك ما في المعاني من عمق وما ي ّتصل بها من أسرار جميلة إدرا ًكا حا ًّدا رائعً اّ ،
والذوق يختار أصفى العبارات
وأليقها بهذا الخيال الجميل.
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(أحمد ال ّ
شايب ،األسلوب).

اكتب في واحد من الموضوعين اآلتيين ،مراع ًيا ما تعلّمته ساب ًقا:
ٌ
 -1ال ّتراث ال ّ
إرث وطنيّ إنسانيّ ووثيقة اجتماعيّة.
شعبي في فلسطين
 -2تخيّل نفسك تقف أمام المسجد األقصى المبارك ،صف شعورك ،مستنط ًقا المسجد وهو يشكو إليك ما أصابه من االحتالل.
الذاتي
التقويم
ّ
بعد كتابتي الموضوع أتأ ّكد من أ ّنني:
ً
ألفاظا قوّ ية مؤدّية للمعنى.
 -1وصفت مشاعري بصورة جميلة-2 .وضّحت الدّالالت التي أرمي إليها في الموضوع-3 .استخدمت
ّ -4
وظفتت عنصر الخيال والصّور الفنيّة.
صة وفنّ ال ّتلخيص سابقً  ،اكتب في واحد من الموضوعين اآلتيين:
في ضوء دراستك فنّ الق ّ
 -1قصّة عنْ أهميّة الصّديق في حياتنا  ،بما ال يق ّل عن مئتي كلمة .
 -2مل ّخص أحداث قصّة (رسم القلب) التي تدرستها في حدود مئة وخمسي كلمة.
الذاتي
التقويم
ّ
بعد كتابتي القصّة ،وتلخيص أحداث قصّة (رسم القلب) أتأ ّكد من أ ّنني:
 -1راعيت عنصري الزمان والمكان في القصّة-2 .ص ّنفت الشخوص نوعين :رئيسه وثانوية3 .استخدمت الحوار القصصي بنوعيه الداخلي
والخارجي-4 .حدّدت العقدة في القصّة.
 -5أعدت صياغة النصّ بلغتي الخاصة من غير الرجوع إلى النصّ األصليّ .
 -6حافظت على األفكار من غير تد ّخل أو إصدار أحكام.
الخاطرة
الخاطرة فنّ نثريّ حديث يعبّر عن وجهة نظر الكاتب وانطباعته تجاه ظاهرة ما أو حادثة طارئة أو فكره ما ،وت ّتسم باإليجاز ،وحسْ ن ال ّتصوير
وال ّتعبير ،وصدق العاطفة ،ومن ابرز ك ّتابها في العصر الحديث :مي زيادة ،وجبران خليل جبران ،وأحمد أمين.
(حسن فالح البكور ،فن الكتابة ،بتصرّ ف).

نموذج خاطرة
صا على الوهج) ،ثم أجب عن ما يليها:
اقرأ الخاطرة اآلتية بعنوان (حر ً
ّ
ً
ّ
(( قد تر ُّد السّأم الذي تسبّبه أزمات السّير أحيانا بالتطلع إلى ما يحلو لسائقي بعض المركبات كتابته خلف مركباتهم ،ويظ ّل األمر يتس ُم
ّ
بالطرافة ،وال سيما أمام عبارات ،من مثل (( :قاهرة البراري)) أو (( سارحة والرّب راعيها)) وغيرهما ،إلى أن تصل إلى الجملة األكثر شيوعً ا
بينها كلّها ،وهي  (( :ص ّل على النبي)) التي تكتب دائما (( صلّي على النبي)) بثبوت الياء...
وحين تف ّكر في أن طلبتنا يتعلّمون في مدارسهم وفي أثناء حصص اللّغة العرب ّية وجوب حذف الياء في فعل األمل (صلّ) ،ث ّم يخرجون إلى
ً
ال ّ
رجاال عريضي المناكب وبشوارب كثيفة وعظالت مفتولة يقودون قالبات أو حافالت ويتح ّكمون في مركبات ضخمة ....تصل إلى
شارع ليرو
نتيجة مفا ُدها أن هؤالء السّائقين قد يبدون للطلبة أشد إقنا ًعا في ما يتعلّق بالقاعدة النحْ ويًة من مدرّسهم ،وكذلك هو تأثير معظم اليافطات التي تخالف
قواعد العربيّة أحيا ًنا.
ّ
يستحق االلتفات إليه أو محاولة
كلنا يخطئ ،لكنْ يبقى الفرق خطيرً ا بين من يؤ ّرقه الخطأ في اللّغة ،ومن ي ُع ّد الخطأ أمرً ا هاشم ًّيا ال
تصحيحه.
وعليه ،أترانا نرنو نحو مثالية زائدة إذا حملنا بوجود لغويّ متخصّص في دائرة السّير ،يمنع ترخيص أيّة مركبة تحمل عبارات مكتوبة
ً
أصال.
بطريقة خطأ؟ هذا إذا اتفقنا على ضرورة وجودها
ّ
وهل نحلم ّ
للخطاطين وشركات اإلعالن ّإال بعد امتحان في أصول اللّغة العربيّة :نحوها وصرفها وإمالئها ،مع منع استخدام
بأال يُرخص
اللهجة العامية منعً ا با ًّتا!
وبع ُد  ،فاللّغة العربيّة  ،لغة الهُويّة والوجود ...سحر خاصّ ووهج جميل نتم ّنى أن نعمل بحزم وجديّة على استمراره وبهائه)).
(النا مامكغ ،صحفية الرأي األردنيّة ،بتصرّ ف).
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وضح رأيك.
 -1هل تؤ ِّيد الكتابة في ما ذهبت إليه؟ ّ
نعم أؤيّدها ،وأوافقها الرأي في وجود أخطاء كثيرة؛ إمالئية ونحويّة ولغويّة ألحظها في اإلعالنات و اليافطات وغيرها .ويترك أي ً
ضا للطالب.
 -2اقترح ً
النص.
سبال أخرى لمقولة (( :نحو لغة خالية من األخطاء)) غير ما ورد في
ّ
التعاقد مع متخصصين في محالت الدعاية واإلعالن وكتابة اليافطات لمراجعة اإلعالنات وتنقيحها بلغة سليمة .ويترك أي ً
ضا للطالب.
اكتب خاطرة بما ال يقل ّ عن خمسي كلمة في واحد من الموضوعين اآلتيين:
* لغتي هُويّتي * .اللّغة أداتها اللّسان ،كيف نطوّ عه لل ّتعبير عنها؟
الذاتي بعد كتابتي الخاطرة أتأ ّكد من أ ّنني:
التقويم
ّ
 -1عبّرت عن وجهة نظري في اللغة العربية بوضوح تا ّم-2 .راعيت االختصار واإليجاز-3 .عبّرت عن ما يجول في خاطري بصدق من غير
تكلّف-4 .التزمت حسن التصوير والخيال.
سيرة
ال ّ
سيرة فنّ نثريّ  ،تتناول حياة شخصيّة لها أثر بارز في أحد المجاالت الحياتيّة التي ته ّم القارئ مثل المجال األدبيّ أو السّياسيّ أو الفكريّ أو
ال ّ
االجتماعيّ  ،وهي نوعان:
ّ
والسيرة الغير ّية التي يتناول فيها الكاتب شخصيّة أخرى،
سيرة الذاتية ،ويتحدّث فيها الكاتب عن حياته الشخصيّة مثل كتاب "األيام" لطه حسين ،
ّ
ال ّ
ومن أمثلتها" أخي إبراهيم" لفدوى طوقان.
ومن سماتها الفنيّة ال ّنزاهة والموضوعيّة في نقل األحداث ،ودقّة الوصف وبراعته ،واال ّتكاء على ال ّتصوير البالغيّ  ،واالهتمام بعنصر ال ّتشويق
وسالمة اللّغة ،والقدرة على اإلقناع وال ّتأثير.
(ماهر شعبان عبدالباري ،الكتابة الوظيفية واإلبداعية)

اكتب في واحد من الموضوعين اآلتيين:
 -1شخصيّة بارزة تركت أثرً ا كبيرً ا في نفسك بما ال يق ّل عن مئتي كلمة -2 .جانب من جوانب حياتك بما ال يق ّل عن مئة وخمسين كلمة .
الذاتي بعد كتابتي السّيرة أتأ ّكد من أ ّنني:
التقويم
ّ
 -1ح ّددت نوع السّيرة المكتوبة-2 .راعيت الموضوعيّة في نقل األحداث-3 .ا ّتكأت على ال ّتصوير البالغيّ -4 .راعيت عنصري اإلقناع والتشويق.

العـــــــــــــــــروض.

أوال  :يجب أن تحلل البيت الشعري في ذهنك بشكل صحيح مع التشكيل قبل الحل* .القاعدة الذهبية وهي " :نكتب ما نلفظ فقط ونحذف ما ال نلفظه"
ثانيا  :المقطع طويل ( = ) _ ( :حرفين متحرك فساكن ) مثل ( :ل ْم ق ْم منْ عنْ ك ْم).
ثالثا :المقطع قصير  ( :ب ) = (متحرك ال يوجد بعده سكون) مثل (الالم في قولنا لنا = ل نا )..
وعليه نقوم بزيادة األلف في بعض الكلمات على النحو اآلتي:
لكن  :ال كن .
هذه  :ها ذ ه .
هذان  :ها ذا ن .
هذا  :ها ذا .
الرحمان  :ار رح ما ن.
هللا  :ال ال ه .
هؤالء :ها ؤ ال ء .
لكنّ  :ال كن ن .
نحذف ما ال نلفظه * :واعمل =

وع مل .ذهبوا = ذ ه

بو * .رجعوا = ر ج عو.

(.)1التنوين  :مثل ( ٌ
ت ً
ت ت ) = مباشرة مقطع طويل ( _ ) جب ٌل = ج ب لن.
(.)2المد ( :آ ) = ( أ أ ) ( حركة  +سكون ) مقطع طويل (  ) -مثل  :آمن = ( أأ

م

ن ).

(.)3الشدة = (ساكن  +متحرك ) والحرف األول يتصل بما قبله دائما ويشكالن مقطع طويل مثل * :ش ّد = ( ْ
شد
( .)4همزة الوصل تحذف دائما وفي بداية البيت تثبت ( والبيداء ) تصبح  (:ول

بي

دا

د)

ء ).

( .)5هاء الضمير المتحرك تشبع في كل مكان من البيت الشعري في حال ( جاء قبلها وبعدها متحرك ) وهذا شرط  .مثل ( :له فرسٌ )
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تصبح ( ل هو ف ر سن ).
( .)6الحرف المتحرك نهاية الشطر األول والثاني يشبع بحرف مناسب للحركة على النحو اآلتي :
(والضمة = واو ).
( والفتحة = ألف ).
( الكسرة = ياء ).
(.)7األحرف القمرية تجمع في جملة ( ابغ حجك وخف عقيمه ) تتصل بالحرف مع المتحرك السابق لها (دمج) مثل  :والخيل = (ول خي ل ).
( .)8الالم الشمسية تحذف مع تضعيف (الحرف األول ) :من الشمس = (م

نش

شم

س ).
ت ).

( .)9حذف حرف العلة السابق ( ال ) التعريف لمنع التقاء الساكنين مثل :في البيت = ( فل بي
( .)12كل شطر من البيت يجب أن ينتهي بمقطع طويل .
أحرف العلة ( أ و ي ) الساكنة توصل دائما مع الحرف الذي قبلها وتعطينا مقطع طويل (  . ) -مثل  :عادي = ( عا

بحر الخفيف

وزنه :

(فَ ِ
اعالتُ ْن)

(م ْستفعِلن)
ُ

(فَاعِالتُن) //

(فَاعِالتُن)

(مستَفعِلن)
ُ

دي )..

(فاعِالتُن)

**التفعيالت الفرعية لفاعالتن :
ً
ً
.1حذف ( أ ) = فعِالتن (ب ب  : )- -وتقع في أي مكان من البيت .2.حذف ( ع ) = فاالتن (  : ) - - -وتقع عروضا وضربا .
**تفعيالت مستفعلن حذف السين = ( متفعلن ) ( ب  -ب .)-
كيف نحدده؟ المقطعان الثالث والرابع في الشطر األول = (  . ) - -وهذا الشكل (  -ب  ) -يكون في المقطع ( . ) 8 ، 7 ، 6
في عَناءٍ أَ ْعظِ ـ ْم بــ ِه مِــنْ عنــاءِ .
س ّمـــي
ِـب مَــنْ ال أ ُ َ
إن ق ْلبــي ُيح ُّ
ُ
ب هي /منْ ع نا ئي
إنْ ن ق ْل بي  /يُ ِحبْ بُ منْ  /ال أ س ْم مي
في غ نا ئنْ  /أعْ ظِ ْم ِ
ــ ب ــ ــ  /ــ ــ ب ــ  /ــ ب ــ ــ
ــ ب ــ ــ  /ب ــ ب ــ  /ــ ب ــ ــ

(فَ ِ
اعالتُ ْن).

( ُمتفعِلن).

(فَ ِ
اعالتُن).

(فَ ِ
اعالتُن)// .

ب َزمــانِـــــ ْه
ــواره وطِ يــ ِ
َوبِــأ َ ْن ِ
ب ز ما نِ ْه
ب أنْ وا ِ /ر هي و طي ِ /
و ِ
ب ب ــ ــ  /ب ـــ ب ــ  /ب ب ــ ــ

بيــع فــي َر ْيعـانِـــهْ
َم ْرح ًبــا ّ
بالر ِ
مرْ ح بنْ ِبرْ  /ر بي ِع في  /ريْ عا ِن ْه
ــ ب ــ ــ  /ب ــ ب ــ  /ــ ــ ــ

(فَ ِ
اعالتُ ْن).

( ُمتفعِلن).

(فَاالتُن).

(فَعِالتُن).

//

(فَعِالتُ ْن).

( ُمتفعِلن).

( ُمتَفعِلن).

(فعِالتُن).

فيه َم ْ
ميــر فــي ُبستانِـــ ْه
ش َ
ـي األَ ِ
في ـه مشْ ي ْل  /أ مي ر ِ في  /بُسْ تا ِن ْه
ــ ب ــ ــ  /ب ــ ب ــ  /ــ ــ ــ

َن َزل َ الس ْهل َ ضا ِح َك البِ ْ
ش ِر َي ْمشي
ن ز لسْ س ْه  /ل ضا ِح ك ْل ِ /بشْ ِر ي ْم شي
ب ب ــ ــ  /ب ــ ب ــ  /ــ ب ــ ــ

(فَاعالتُن).

( ُمستَفعِلن).

( ِ
فاعالتُن).

//

(فَاعِالتُن).

( ُمتَفعِلن).

(فاالتُن).

مجزوء الخفيف * :ويكو ُن حبذف التفعيلة الثالثة (فاعالتن) من كل شطر ( ،ويكون بيته قصري وعدد مقاطع الشطر األول) = (. )8

*املقطعان الثالث والرابع = (  - ( = ) 8 7 6( + ) - -ب  . ) -واليك األمثلة :

خيال بنا أَلَ ْم
مِنْ
ٍ
ِمنْ خ يا لِنْ  /بـِ نا أ ل ْم
ــ ب ــ ــ  /ب ــ ب ـ

ص ْحبي َول ْم أن ْم
نا َم َ
نا م صحْ بي  /و ل ْم أ ن ْم
ـ ب ــ ــ /ب ــ ب ــ

(فَا ِعالتُ ْن).

( ُمتفعِلن).

قُلْ لِمنْ ال َم في ال َهوى
قُ ْل ِل منْ ال  /م ِف ْل هـ وى
ــ ب ــ ــ  /ب ــ ب ــ

(فَاعِالتُ ْن).

( ُمتفعِلن).

//

//
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( ُمتَفعِلن).
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ّ -1
قطع األبيات اآلتية ،واذكر تفعيالتها ،مم ّي ًزا الخفيف ال ّتام من مجزوئه:
بــاح الوليــــ ِد
ـر ًّيـــا
ر ِّددي الـلحْ ــن را ِئ ًعـــا عبْق ِ
يتهــادى مــع الص ِ
ب ب ــ ــ/ب ــ ب ــ /ــ ب ــ ــ
ــ ب ــ ــ /ب ــ ب ــ /ــ ب ــ ــ
فـعِـالتـن  /متـفعـلن  /فـاعـالتــن
فـاعالتـن  /متفعــلن  /فـاعالتـن
الخفيف التام.
وطنـي ل ْـو ُ
شغ ِْل ُ
نـازع ْتنـي إل ْي ِه فـي ْال ُخ ْـل ِد ن ْفسـي
ـت ِب ْال ُخ ْلــ ِد ع ْنـــ ُه
ــ ب ــ ــ/ب ــ ب ــ /ــ ب ــ ــ
ب ب ــ ــ /ب ــ ب ــ /ــ ب ــ ــ
فـاعالتـن  /متفعـلن  /فاعـالتـن
فـعِـالتـن  /متفعـلـن  /فاعــالتــن
الخفيف التام.
تعـِب ْ
ـت فــي مُرادِهـــا األجْ ســـا ُم
ت ال ُّنـفـــوسُ ِكـبـــــــارً ا
وإذا كــانـ ِ
ب ب ــ ــ  /ب ــ ب ــ  /ــ ــ ــ
ب ب ــ ــ /ب ــ ب ــ /ب ب ــ ــ
فـعِـالتـن  /متـفعـلن  /فــاالتـــن
فـعِـالتـن  /متـفعـلـن  /فـعِـــالتـــن
الخفيف التام.
لــ ْم يـم ْ
وحيــاةٌ مِـــن السِّــيـــــــرْ
ُـت مـنْ لــ ُه أثـــــرْ
ب ب ــ ــ  /ب ـــ ب ـــ
ـــ ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب ـــ
فــعِالتــن  /مــتــفـعـلــن
فـــاعـالتـن  /مـتـفـعــلــن
مجزوء الخفيف
يـا مـالكـي و ُكــ ُّل شـيْ ء لد ْيـــكِ
أي شيْ ء في العي ِد أُهـدي إل ْيـــكِ
ــ ب ــ ــ/ب ــ ب ــ /ــ ب ــ ــ
ــ ب ــ ــ /ــ ــ ب ــ /ــ ب ــ ــ
فاعـالتـن  /متـفعـلن  /فاعالتـن
فاعالتـن  /مستفعلن  /فاعالتـن
الخفيف التام
ونِظــا ُم األ ُ
مــــور ع ْقــ ٌل وع ْ
فـــــإذا ولّيـــــا تــولّـى ال ِّنـظــــا ُم
ــــد ٌل
ِ
ب ب ــ ــ /ب ــ ب ــ /ــ ب ــ ــ
ب ب ــ ــ /ب ــ ب ــ /ــ ب ــ ــ
فـعِـالتـن  /متـفعـلن  /فـاعالتـــن
فـعِـالتـن  /متـفـعـلــن  /فاعـالتـن
الخفيف التام
 -2افصل بين شطري كل ِّ بيت من األبيات اآلتية:

الهوى والشبابُ واألم ُل الم ْنشو ُد ُتوحي فتب ُ
ْعث ال ِّشعْ ر حيّا
شو ُد ُتوحي فتب ُ
ْعث ال ِّشعْ ر حيّا
الهوى والشبابُ واألم ُل الم ْنـ
ق ْد ت ِرفُّ الحياةُ بعْ د ُذبول ويلينُ الزمانُ بعْ د جفا ِء
ويلينُ الزمانُ بعْ د جفا ِء
ق ْد ت ِرفُّ الحياةُ بعْ د ُذبول
رحِم هللاُ منْ أعان على الص ُّْل ِح واحْ تسبْ
ن على الص ُّْل ِح واحْ تسبْ
رحِـــم هللا ُ مـنْ أعـــا

العروضي في األبيات اآلتية:
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن
ّ
(أ)
* يا أخي ال ت ِم ْل ِبوجْ ِهك ع ّني ما أنا  ........وال أ ْنت فرْ ق ْد
ج -م ُْختلفٌ
بْ -الغريبُ
د -عظي ٌم
أ -فحْ م ٌة
* ُ
ْش  .......وشبابٌ
(ب)
فإذا ولّيا ع ِن ْالمرْ ِء ولّى
آلة ْالعي ِ
أ -سعادةٌ
ج -ضحْ ٌ
د -ما ٌل
ك
ب -صِ ح ٌة
(ج)
وهْ و في  ........داخ ُل
* كيْف أ ْنجو مِن الهوى
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ب -خيالي
شاء
أ -األحْ ِ
*بحر البسيط يتكون الشطر الواحد من ( :إن البسيط لديه يبسط األمل ).
ُمستَ ْف ِعلُنْ .
فَا ِعلُنْ .
ُمستَ ْف ِعلُنْ .

ب
جْ -الق ْل ِ

فوس
د -ال ُّن ِ
فَ ِعلُنْ .

التفعيالت الفرعية ُ :م ْستَعلُ ْن -(.ب ب ُ .)-متَ ْفعلُ ْن( .ب  -ب ُ . )-م ْستَفعل .)- - -(.فَعلُ ْن(.ب ب  .)-فَ ْعلُ ْن.) - -(.

َفمــا أ ُ َح ْيلــى َتالقينـــا َوأَ ْحـــالها.
ف ما أ ُ حيْ  /لى ت ال  /قي نا و أحْ  /ال ها
ب ــ ب ــ  /ــ ب ــ  /ــ ــ ب ــ  /ــ ــ

ال َق ْي ُتها َوهْ َي َت ْهواني َوأَهْ واهــــا
ال قيْ ُ
ت ها  /وهْ ـ ي ت ْه  /وا ني و أ ْه /وا ها
ــ ــ ب ــ  /ــ ب ــ  /ــ ــ ب ــ /ــ ــ

ُمتَ ْفعِلُ ْن.

مستَ ْفعِلُن .فَ ِ
اعلُ ْنُ .مستَ ْفعِلُ ْن .فَ ْعلُ ْن.
ْ
ُ
َ

ـي َب ْه َج ُتـ ُه
ف ْهي الربي ُع ال ُم َغ ّني َوهْ َ
ف ْه يرْ ر بي ُ /ع ْل ُم غنْ  /ني وهْ ـ ي ب ْه  /ج ُ
ت هُو
ــ ــ ب ــ  /ــ ب ــ  /ــ ــ ب ــ  /ب ب ــ

مستَ ْفعِلُن .فَ ِ
اعلُ ْن.
ْ
ُ

ُمستَ ْفعِلُ ْن.

الحياةُ َو َم ْعنى ال ُح ِّب َم ْعناها.
َوهْ َي َ
ب معْ  /نا ها
وهْ ـ ي ْل ح يا  /ةُ و معْ  /ن ْل حُبْ ِ
ــ ــ ب ــ  /ب ب ــ  /ــ ــ ب ــ  /ــ ــ

فَعِلُ ْن.

َفنُّ
فنْ
ــ

َوفِ ْت َنة مِن َ
ــن َرق َمهــا
شبا ِ
ب ال ُح ْس ِ
و ف ْ
ِت ن ُتنْ ِ /منْ ش با ِ /ب ْل حُسْ ِن ر ْق  /ق م ها
ب ــ ب ــ  /ــ ب ــ  /ــ ــ ب ــ  /ب ب ــ

ُمتَ ْفعِلُ ْن.

مجزوء البسيط:

فَ ِ
اعلُ ْنُ .مستَ ْفعِلُ ْن.
ُمستَ ْفعلُ ْن.

فَاعلُ ْن.

فَعِلُ ْن.

ُمستَ ْفعلُ ْن.

فَا ِعلُ ْنُ .مستَ ْفعِلُ ْن.

ُمستَ ْفعلُ ْن.

ُمستَ ْفعِلُ ْن .فَعِلُ ْن.

ُمستَ ْفعِلُ ْن.

فَ ْعلُ ْن.

فَعِلُ ْن.

ُمستَ ْفعِلُ ْن.

فَ ْعلُ ْن.

الحب غ ّنــاهــا.
صبا وحِوا ُر
ِّ
ال ِّ
ب غنْ  /نا ها
ص با  /و ِح وا ُ /ر ْل حُبْ ِ
نص ِ
ــ ب ــ  /ــ ــ
ــ ب ــ  /ب ب ــ  /ــ

ُمستَ ْفعِلُ ْن.
فَاعلُ ْن.

ُمستَ ْفعلُ ْن.

*يكتشف من خالل وجود هذا الشكل ( ب .) -في المقطع الثالث والرابع من الشطر والعدد في الشطر ( 11أو  ) 10والتام ( )13وأكثر.
َماذا وقُوفي َعلى َر ْب ٍع َعفا
ما ذا وُ قو /في ع لى /ربْ عِ نْ ع فا
ــ ــ ب ــ  /ــ ب ــ  /ــ ــ ب ــ

س ُم ْس َتع ِجم
دار ٍ
َم ْخلَ ْول ٍِق ِ
م ُْخ ل ْو ِل ِقنْ  /دا ِر سِ نْ  /مُسْ تعْ ِج مي
ــ ــ ب ــ  /ــ ب ــ  /ــ ــ ب ــ

مستَ ْفعِلُن .فَ ِ
اعلُ ْنُ .مستَ ْفعِلُ ْن.
ْ
ُ

ُمستَ ْفعِلُ ْن .فَا ِعلُ ْنُ .مستَ ْفعِلُ ْن.

لـوب
سلَ ٍ
ب َم ْس ُ
َو ُكل ُّ ذي َ
و ُك ْل ُل ذي  /س ل ِبنْ  /مسْ لو بو
ب ــ ب ــ  /ب ب ــ  /ــ ــ ــ

بــل َمــوروث
َو ُكـل ُّ ذي إِ ٍ
ب لِنْ  /م ْو رو ُثنْ
ِ
و ُكل ُل ذي  /إِ
ب ــ ب ــ  /ب ب ــ  /ــ ــ ــ

ُمتَ ْفعِلُ ْن.

فَعِلُ ْن.

فَ ْعلُ ْن.

ُمتَ ْفعِلُ ْن.

ُمستَ ْفعِل.

فَعِلُ ْن.

ُمستَ ْفعِل.

 -1ق ِّطع األبيات اآلتية من بحر البسيط ،واذكر تفعيالتها ،مم ّي ًزا ال ّتام من المجزوء:
وهــ ْل تطيــ ُق وداعــا ً أيهـــا الرّجـــــ ُل
ودّعْ هـريـــرة إنْ الركــــب مرتحــــ ُل
ب ــ ب ــ /ب ب ــ /ــ ــ ب ــ /ب ب ــ
ــ ــ ب ــ /ب ب ــ /ــ ــ ب ــ /ب ب ــ
مستفعـلـن  /فعِـلـن  /مستفعـلـن /فـعِـلـن
مستفعـلـن  /فعِـلـن  /مستفعـلـن /فـعِـلـن
البسيط التام.
مــن ســرهُ زمـــنٌ سـاءتـــه أزمـــــانُ
هــــي األ ُمـــو ُر كمـــا شـاهـدتـهـــا دو ٌل
ــ ــ ب ــ  /ب ب ــ  /ــ ــ ب ــ  /ــ ــ
ب ــ ب ــ /ب ب ــ /ــ ــ ب ــ /ب ب ــ
مستفعـلـن  /فعِـلـن  /مستفعـلـن /فـعْ ـلـن
متـفعـلـن  /فعِـلــن  /مستفعـلـن /فـعِـلــن
البسيط التام.
وهـذا الجمـا ُل وهـذا السِّـحْ ـــ ُر تـاجــاك
نسِ يْــ ُج وحْ ـدِك أنـت الحُسْ ـنُ يـا وطنـــي
ــ ــ ب ــ  /ب ب ــ  /ــ ــ ب ــ  /ــ ــ
ب ــ ب ــ /ب ب ــ /ــ ــ ب ــ /ب ب ــ
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مستفعـلـن  /فعِـلـن  /مستفعـلـن /فـعْ ـلـن
متـفعـلـن  /فعِـلــن  /مستفعـلـن /فـعِـلــن
البسيط التام.
ــن
إن الكِـــرام إذا مــا أيْـســـروا ذكــــروا
مـنْ كـان يـأْلفُهُـ ْم فِــي الم ِ
نـزل الخشِ ِ
ــ ــ ب ــ /ب ب ــ /ــ ــ ب ــ /ب ب ــ
ــ ــ ب ــ /ب ب ــ /ــ ــ ب ــ /ب ب ــ
مستفعـلـن  /فعِـلـن  /مستفعـلـن /فـعِـلـن
مستفعـلـن  /فعِـلـن  /مستفعـلـن /فـعِـلـن
البسيط التام.
ُســن يــا ُ
ْ
ــــوان
شعْ لــة األ ْك
ّـــــــــــان
قـالــت أال إ ّنـنــــــا سِ ي
ِ
فِي الح ِ
ِ
ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ـــ
ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ـــ /ـــ ـــ ـــ
مستـفعـلــن  /فـاعلــن  /مـستفعــل
مستـفعـلـن  /فـاعلـن  /مـستفعــل
مجزوء البسيط.
وال ّنـ ْفـسُ ك ِّ
ــم
حُــبِّ الـر
فـل إنْ ُت ْهم ِْلـ ُه شـب علـى
الط ِ
ضـاع وإنْ تـ ْفطِ ْمــ ُه ي ْنـفـطِ ِ
ِ
ــ ــ ب ــ /ب ب ــ /ــ ــ ب ــ /ب ب ــ
ــ ــ ب ــ /ــ ب ــ /ــ ــ ب ــ /ب ب ــ
مستفعلـن  /فعِـلـن  /مستفعـلـن /فـعِـلـن
مستفعلن  /فاعلـن  /مستفعـلـن /فـعِـلـن
البسيط التام.
 -2افصلْ بين شطري كلِّ بيت من األبيات اآلتية:
ُّ
ُّ
مِنْ هذ ِه الد ْو َح ِة َ
راء ْقد طلع الـ  //أحرا ُر والصِّي ُد والثوا ُر والرُّ س ُل.
صي ُد والثوا ُر
ُّ
لع األَحرا ُر وال ِّ
ضراءِ قدْ َط َ
الخ ْ
والرسل ُ ِمنْ هذ ِه الد ْوح ِة الخضْ ِ
ْ //
ضاحِي َمنابتِ ِه ْ
ين إشراقا.
ور ٌد تألق في ضاحِــــي منابتِــــ ِه
ين إشراقا
فازدا َد مِن ُه ال ُّ
َورد تألقَ في َ
ضحى فِي ال َع ِ
فازداد مِن ُه الضُّحى فِي الع ِ
َهلْ َت ْذكرونَ غري ًبا عَادَ هُ َ
ه ْل ت ْذكرون غريبًا عادهُ شجنُ
ِ //منْ ذ ِْك ِر ُك ْم وجفا أجفان ُه الوسنُ .
الوسَنُ
وجفا أَجفا َن ُه َ
ش َجنُ مِنْ ِذ ْك ِر ُك ْم َ
العروضي في األبيات اآلتية:
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن
ّ
ْ
ً
ً
ْ
خفِظت ش ْيئا وغابت عنك أشيا ُء
العلم فلسفة
فق ْل لِمنْ  ........في
ِ
دُ -ي ْتقِنُ
(ج)
ج -يدعي
ب -يظنُّ
أ -يرى
ُشب ِه حتى ب ْ
و ُ
كت  ......أعيُنُ الزه ِر
قفت فِي الر ِ
وض أبْكي ف ْقد م ِ
(ب)
د -احْ ِتجاجً ا
ج -لِمرْ آي
ب -ب ُدموعِ ي
أ -هّما
ْ
ّ
 ..........عل ْي ِه فإن هللا ينز ُع ُه
عيم بال
ومنْ غدا ِ
البسً ا ث ْوب الن ِ
(د)
د -شكر
ج -احتراس
ب -تفضّل
أ -نقوش
*بحر الطويل يتكون الشطر الواحد من ( :طويل له دون البحور فضائل ).
رئيسية.
فرعية :

ُن.
فَعول ْ

ُن.
فَعول ْ

َمفاعيلُن.

(ب .)- -

(ب .)- -

(ب .)- - -

عول(.ب  -ب)
فَ ُ

َ -1مفاعلن(.ب  -ب .)-

َمفاعيلُن.

(ب .)- - -

-2مفاعي(.ب .)- -
عروض وضرب فقط.

*كشفه  ( :الثالث والرابع ) (  -ب ) أو ( ب ب ).

مــان
ــع َخلَـتْ آيا ُتــ ُه ُم ْنــ ُذ أَ ْز
فان
قِفا َنبكِ مِن ِذ ْكرى َحبي ٍ
ِ
ب َو ِع ْر ِ
َو َر ْب ٍ
و ربْ عنْ  /خ ل ْ
ت آ يا ُ /
ت هُو مُن ُ /ذ أ ْز ما ني
ِق فا نبْ  /كِ ِمنْ ِذكْ رى  /ح بي ِبنْ  /و عِ رْ فا ني
ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ
ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ /ب ـــ ـــ ـــ
مفاعيلُن.
فعولُنْ .
مفاعيلُن.
فعولُنْ .
مفاعيلُن// .
فعولُنْ .
مفاعيلُن.
فعولُنْ .
كــار ُم
َعلى َقدْ ِر أهْ ِل ا ْل َع ْز ِم َتأتي ا ْل َعزائِ ُم
ِـرام ال ْم ِ
َو َتأتي َعلى َقدْ ِر ا ْلك ِ
56

د.شعيب اللوزي.
( )0796367252

(مهارات االتصال م) 4

ع لى ق ْد ِ /ر أهْ ـ لِ ْل ع ْز ِ /م تأْ ِت ْل  /ع زا ئـِ مو  //و تأْ تي  /ع لى ق ْد ِرل /كِ را ِم ْل  /م كا ِر مو
 /ب ـــ ب ـــ  //ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب ـــ
ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ
مفاعلُن.
فعولُنْ .
مفاعيلُن.
 //فعولُنْ .
مفاعلُن.
فعولُنْ .
مفاعيلُن.
فعولُنْ .
ــرا َت َولّــى يــا ُب َثيْــنَ َيعـــو ُد
ب َجديــ ُد
أال ل ْيـتَ َريْعــانَ الشبــا ِ
و َدهْ ً
ب  /ج دي دو  //و دهْ ـ رنْ  /ت و ْل لى يا  /بُ ثيْ ن  /ي عو دو
أ ال ليْ  /ت ريْ عا نشْ  /ش با ِ
 //ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ
ب ـــ ـــ /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ
ُ
ُ
مفاعي.
فعو ُل.
مفاعيلن.
 //فعولنْ .
مفاعي.
فعو ُل.
مفاعيلُن.
فعولُنْ .
 -1ق ّطع األبيات اآلتية من بحر ال ّطويل ،واذكر تفعيالتها:
َ
َ
ُي َم ِّجــدُهـا قلبـــي َو َيدعـو لهــا فمـــي
بـالدي هَواها فـي لِسانـي َوفـي َدمـــي
ب ــ ب /ب ــ ــ ــ/ب ــ ــ/ب ــ ب ــ
ب ــ ــ /ب ــ ــ ــ /ب ــ ــ /ب ــ ب ــ
فـعـو ُل  /مفاعيـلن  /فعولن  /مفاعلـن
فعولـن  /مفاعيلن  /فعلـولن  /مفاعلـن
ــل
ِبـسِ ـ ْقـطِ اللِّوى َبيْـنَ الـد
ــز ِل
قِـفـا َن ْبـكِ مِـن ِذ ْكـرى َح ِبـيـ ٍ
خــول َف َح ْو َم ِ
ِ
ب و َم ْن ِ
ب ــ ــ /ب ــ ــ ــ/ب ــ ب/ب ــ ب ــ
ب ــ ــ /ب ــ ــ ــ /ب ــ ــ /ب ــ ب ــ
فـعـولن  /مفاعيـلن  /فعو ُل  /مفاعلـن
فعولـن  /مفاعيلن  /فعلولن  /مفـاعلـن
َ
سـخــا ًء مــا أَتــى أ ْم َتــســاخِـيـــا
أ
ـتـــى
ــس أَ ْخـالق َتــ ُدل ُّ َعلـــى ال َف
كـانَ َ
ولـل ّنـ ْف ِ
ب ــ ب /ب ــ ــ ــ /ب ــ ــ /ب ــ ب ــ
ب ــ ــ /ب ــ ــ ــ /ب ــ ب /ب ــ ب ــ
فـعــو ُل  /مفاعيـلن  /فعولــن  /مفاعلـن
فعولـن  /مفاعيلـن  /فعلــو ُل  /مفـاعلـن
َ
ْ
نـاء لـ ْم ُيغلِـه ال َم ْهــ ُر
سـنـــا
الح ْس َ
ـب َ
َو َمـن َخط َ
َتـهْــونُ َعلَـ ْيـنـا فِـي ال َمعالــي ُنفـو ُ
ب ــ ب /ب ــ ــ ــ /ب ــ ــ /ب ــ ــ ــ
ب ــ ب /ب ــ ــ ــ /ب ــ ــ /ب ــ ب ــ
فـعـو ُل  /مفاعيـلن  /فعولن  /مفاعيلـن
فـعـــو ُل  /مفاعيلن  /فعلـولن  /مفاعلـن
ـض ال ُعـصفــو ُر بللَ ُه الـ َق ْ
ـطــ ُر
َوإِ ِّنــــي لَـ َتـعـرونــي لِـذ ْكــراكِ هِــــزة
َك َمـا ا ْنـ َتـ َف َ
ب ــ ب /ب ــ ــ ــ /ب ــ ب /ب ــ ــ ــ
ب ــ ــ /ب ــ ــ ــ /ب ــ ــ /ب ــ ب ــ
فـعــو ُل  /مفاعيـلن  /فعــو ُل  /مفاعيلـن
فعــولن  /مفاعيلن  /فعلـولن  /مفاعلـن
ــولَ َ
ــة ْ
الو ْ
ِــر اليـــ ِد
أطــالل بِ ُبــر َقـــ ِة َثـهـ َمـــــــــ ِد
ح َكبـاقِي َ
َتـلـو ُ
ل َِخ ْ
ش ِـم فـي َظاه ِ
ب ــ ب /ب ــ ــ ــ /ب ــ ــ /ب ــ ب ــ
ب ــ ب /ب ــ ــ ــ /ب ــ ب /ب ــ ب ــ
فـعــو ُل  /مفاعيـلن  /فعولن  /مفاعلــن.
فـعـــو ُل  /مفاعيلن  /فعلـو ُل  /مفاعلـن
 -2افصلْ بين شطري كلِّ بيت من األبيات اآلتية:
ت األيدِي إلى ال ّزا ِد ل ْم أ ُ
ُ
لهم ْ
ُ
أجْ
عْ
نْ
إنْ
عْ
لهم ْإذا أجْ
ُ
ُ
ُ
وم أعْ ج ُل
الق
ع
ش
ا
إذ
ج
أ
ب
/
/
ك
ُد
م
و
.
ل
ج
أ
وم
الق
ع
ش
ِ
وإنْ مُد ِ
ِ
ت األيدِي إِلى ال ّزا ِد ل ْم أ ُكنْ ِبأعْ ج ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
جال المرائ ُر
أفِق قد أفاق العاشِ قون وفارقوا الـ
جال المرائ ُر.
 //هوى واسْ تمرت بالرِّ ِ
أف ِْق قد أفاق العاشِ قون وفارقوا الهوى واسْ تمرت بالرِّ ِ
 //وأنع ْل ُ
تر ْك ُ
ت السُّرى خ ْلقي لِمنْ ق ّل مالُ ُه وأنع ْل ُ
تر ْك ُ
ت أ ْفراسي ب ُنعْ ماك عسْ جدا.
ت السُّرى خ ْلقي لِمنْ ق ّل مالُ ُه
ت أ ْفراسي ب ُنعْ ماك عسْ جدا.
العروضي في األبيات اآلتية:
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
جر
ف
ال
إلى
عيش
ت
َل
ه
ليل
ن
ج
ا
ذ
إ
دري
ت
ال
ك
فإن
......
م
ِنَ
َتزودْ
ُ
َ
ِ
ْ
ّ
(ج).
بار
ج -التقوى
عام
المال
أ-
ِ
د -األخ ِ
ب -الط ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
جان
ز
ت
م
ت
ين
وح
الر
رى
ي
سوى
ه
ل
ي
ل
غ
في
ش
ي
ليس
.....
أن
ك
أنْ
ْ
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ
ِ ِ
ِ
(ب).
د -سقمي
ج -االنتظار
ب -فُؤادي
أ -القلب
ً
فليس لَ ُه ّإال الفِراقَ
عِتاب
إِذا ال ِخل ُّ لَ ْم ّ .......إال َماللة
ُ
َ
(د).
د -يهْجرْ ك
ج -يُجافِك
ب -يُعطِ ك
أ -يُفار ْقك
تدريب عا ّم  :ق ّطع األبيات اآلتية ،واذكر تفعيالتها ،واسم البحر في كلّ منهما.
صبـا وأ ّيــا َم أ ُ ْنســي.
يــل ُي ْنسـي
ْاذ ُكرا لـي ال ِّ
ُ
هــار واللّ ِ
اختــالف الن ِ
ــ ب ــ ــ/ب ــ ب ــ /ــ ب ــ ــ
ــ ب ــ ــ /ب ــ ب ــ /ــ ب ــ ــ
فاعالتن  /متـفعـلن  /فـاعـالتــن
فـاعالتـن  /متفعــلن  /فـاعالتـن
بحر الخفيف.
كو ْحــي الواحــي.
أطــالل
ــوقَ مِــنْ
ِفــارا َ
أضحـتْ ق ً
َ
مــا هَيــ َج الش ْ
ٍ
ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ـــ
ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ـــ /ـــ ـــ ـــ
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مستـفعـلـن  /فـاعلـن  /مـستفعــل

مستـفعـلــن  /فـاعلــن  /مـستفعــل

مجزوء البسيط.
ِّ
المـال األحا ِد ْي ُ
ـث والـذ ْكــ ُر.
ـــــاوي إِن الـمـــال َ َغــا ٍد َو َرائـــــح
أ َم
قـى مِـنَ
َو َي ْب ّ
ِ
ِ
ب ــ ب /ب ــ ــ ــ/ب ــ ــ/ب ــ ــ ــ
ب ــ ــ /ب ــ ــ ــ /ب ــ ــ /ب ــ ب ــ
ُ
فعـولن  /مفاعيـلن  /فعولن /مفاعلين
فعولُـن  /مفاعيلن  /فعلـولن  /مفاعلـن
بحر الطويل.
ـفــر ْق قلو َبهــــا األهــــوا ُء.
العيش حيـن أهلـي جميــع
ح ّبــذا
لــ ْم ُت ِّ
ُ
ــ ب ــ ــ  /ب ــ ب ــ  /ــ ــ ــ
ــ ب ــ ــ /ب ــ ب ــ /ــ ب ــ ــ
فـاعـالتـن  /متـفعـلـن  /فـاالتــن
فـاعالتـن  /متفعــلن  /فـاعالتـن
بحر الخفيف.
َ
ْ
إذا َبــلَ َ
ي ال َمـ ُ
حــــاز ِم.
نـصـيـحــ ِة
نـصـيـح أ ْو
ــرأي
ــور َة َفـاسـ َتـعِــــنْ
َ
ِب َ
ش َ
الـر ْأ ُ
ــغ ّ
ِ
ٍ
ب ــ ب /ب ــ ــ ــ /ب ــ ب /ب ــ ب ــ
ب ــ ب /ب ــ ــ ــ /ب ــ ب /ب ــ ب ــ
فـعـــو ُل  /مفاعيـلن  /فعـــو ُل  /مفاعلـن
فـعـــو ُل  /مفاعيلـن  /فعلـو ُل  /مفـاعلـن
بحر الطويل.
ثــــ ّم يـأتـــــي َرخـــــــاؤُ هُ.
ــــر تنـقـضــــي
شـــدّ ةُ الـدهْ ِ
ــ ب ــ ــ  /ب ـــ ب ـــ
ـــ ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب ـــ
فـــاعـالتـن  /مـتـفـعــلــن
فـــاعــالتــن  /مـتـفـعــلـــن
مجزوء الخفيف.
ـــل كـُلُّــ ُه متــــرو ُك.
العيــش لــوال أنـــ ُه
ــب
َ
مــا أط َي َ
عـــن عـا ِج ٍ
ـــ ـــ ب ـــ /ـــ ب ـــ /ـــ ـــ ـــ
ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ـــ /ـــ ب ـــ
مستـفعـلـن  /فـاعلـن  /مـستفعـل
مستـفعـلـن  /فـاعلـن  /مـستفعـلن
مجزوء البسيط.
ــس.
ـس َن ْفـس
َو َت َ
ص ْنـتُ َن ْفسـي َع ّمـا ُيدَ ِّن ُ
ُ
ـر ّف ْعـتُ َعـنْ َحـدا كـل ِّ ِج ْب ِ
ب ب ــ ــ/ب ــ ب ــ /ــ ب ــ ــ
ــ ب ــ ــ /ــ ــ ب ــ /ب ب ــ ــ
فعِالتـن  /متـفعـلن  /فاعالتـن
فاعالتـن  /مستفعلن  /فعِالتـن
بحر الخفيف.
ْ
ْ
ْ
ـرهـــا لـــم ُيـفـــدَ َمكبــــول ُ.
ُمـ َتـيـــم إث َ
سعـا ُد َفـ َقـ ْلبــي ال َي ْ
بـا َنتْ ُ
ــو َم َمـ ْتـبــول ُ
ب ــ ب ــ  /ــ ب ــ /ــ ــ ب ــ  /ـــ ـــ
ــ ــ ب ــ /ب ب ــ /ــ ــ ب ــ /ـــ ـــ
متفعـلـن  /فاعلن  /مستفعـلـن /فـعْ ـلـن
مستفعلن  /فعِـلن  /مستفعلـن  /فـعْ لـن
بحر البسيط.
َ
فـ ُكــــل ُّ ِرداءٍ َي ْـر َتـدِيــــ ِه َجـمـيـــــل ُ.
ضـ ُه
ـس مِنَ اللُّ ْـؤ ِم عِ ْر ُ
إذ ال َم ْـر ُء َلـ ْم ُيـدْ َن ْ
ب ــ ب /ب ــ ــ ــ /ب ــ ــ /ب ــ ــ
ب ــ ــ /ب ــ ــ ــ /ب ــ ــ /ب ــ ب ــ
ُ
فـعـو ُل  /مفاعيـلن  /فعولن  /مفاعي
فعــولُن  /مفاعيلن  /فعلـولُن  /مفاعِ لُـن
بحر الطويل.
َ
والعلــــنْ .
لـكـــ ُم
لـكــ ُم
ح وال َبـــــــدَ نْ
ـــر َ
الــس ُّ
ِّ
الـــرو ُ
ّ
ب ب ــ ــ  /ب ـــ ب ـــ
ب ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب ـــ
فــعِالتــن  /مــتــفـعـلــن
فـعِــالتــن  /مـتـفـعــلـــن
مجزوء الخفيف.

58

د.شعيب اللوزي.
( )0796367252

(مهارات االتصال م) 4

القافية القافية من ال ّ
شعر هي  :مجموعة من الحروف في آخر البيت ال ّشعريّ وأهمها حرف الرويّ.
ويمكن تحديد القافية وفق تعريف الخليل بن أحمد ،من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يسبقه مع المتحرك الذي قبل
السّاكن.
تأمّل األبيات اآلتية:
ْ
ْ
ْ
ْ
ار ُم
على ق ْد ِر أهْ ِل العز ِم تأتـي العزا ِئـ ُم
رام المْ كـــ ِ
وتأتي على ق ْد ِر الكِــ ِ
وتعْ ُ
ظيم العظا ِئــ ُم
ّغير صغارُ هـا
ظ ُم في ع ِ
ين الص ِ
وتصْ ُغ ُر في عين الع ِ
وقد ع ِجز ْ
ت عن ُه الجيوشُ الخضــار ُم
يُكلِّفُ سيفُ ال ّد ْول ِة الجيـش همــــ ُه
وذلـك مــا ال تـ ّدعيــ ِه الضراغِ ـــ ُم
اس مـا عنـد نفسِ ــه
ويطلُبُ عند ال ّن ِ
* ما ال ّنغم الذي تشترك فيه نهايات هذه األبيات؟
لعلك الحظت أنّ األبيات تشترك في صوت تنتهي به ،ولو ر ّددنا هذا الصّوت الذي تشترك به نهايات األبيات لوجدناه كما
يأتي:
المـ (كار ُم) ،والعـ (ظائ ُم) ،الخـ (ضار ُم)  ،الضـ(راغ ُم)
والحروف التي بين األقواس في ما سبق هي القافية ،وهي البيت األول الميم المضمومة (ضمّة الميم) ،ثم أول ساكن يسبقها
وهو األلف السّاكنة ،ثم المتحرّ ك الذي قبل هذا السّاكن؛ وهو حرف الكاف في البيت األول .ولعلك أدركت حدود القافية في
ّ
المخطط اآلتي للبيت األول:
آخر حرف في البيت
أول ساكن
المتحرك الذي قبل الساكن
ُم
ا
ك
السابقة ،وقد تكون كلمة واحدة كما في البيت اآلتي:
مر بك في األبيات ّ
فالقافية قد تكون جز ًءا من كلمة كما ّ
أما للهوى نهْـيٌ عليــك وال (أمْ رُ)
أراك عصِ ي الدمْ ِع شيم ُتك الصبْـ ُر
ْ
وقد تكون كلمتين ،كقول ال ّ
فأخط ْتني و (لــ ْم ُتصِ ـــبِ)
شاعر :رمـ ْتــنــي كـــ ُّل حــادثـــة

وي
الر ّ
اقرأ األبيات اآلتية ،وتف ّهم معانيها:
قال الش ْن َفرى:
وما ودع ْ
أال أ ُ ُّم عمْ رو أجْ مع ْ
ت
ت
جيرانها إِ ْذ تـولـ ِ
ت فاسْ تقلـ ِ
ت ِ
ُ
ت
مرهــا
ناق المطِ ـيِّ أظلـ ِ
وكانت بأعْ ِ
وقد سبق ْتنـا أ ُّم عمْ ـرو بأ ِ
وقال ال ّنابغة:
ْ
طلعت لم ي ْب ُد منهن كوكـبُ
إذا
بأ ّنك شمسٌ والمملوك كواكـبُ
ولست بمُسْ تبــق ً
جال المُهذبُ
أخـا ال تلُمُّــ ُه
على شعث أيُّ الرِّ ِ
الحظت أنّ في ك ّل بيت من األبيات السّابقة حر ًفا تكرّ ر في آخر البيت تسمّى به القصيدة ،فبيتا الش ْنفرى انتهيا بحرف التاء،
فتسمّى القصيدة (تائيّة) ،وبيتا النابغة انتهيا بحرف الباء ،فتسمّى القصيدة (بائيّة) ،وهكذا وهذا الحرف يمسى الرويّ .
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وي :هو الحرف الذي ُتبنى عليه القصيدة ،ويتكرّ ر في نهاية أبياتها ،وتسمّى به القصيدة ،نحو :سينيّة أو رائيّة أو حائيّة،
فالر ّ
ويكون ساك ًنا أو متحرّ ًكا.
وجميع الحروف تصلح أن تكون رو ًّيا ،ما عدا
حروف الم ّد السّاكنة ،وتكون الهاء رو ًّيا إذا سبقها ساكن سواء أكان أصليّة أم زائدة ،أمّا إذا سبقها متحرِّك فال تكون رو ًّيا،
نحو قول أبي العتاهية:
ك الئـمُــــ ُه
ك حـامِــــ ُدهُ
والب ُْخــ ُل ال ي ْنـفـ ُّ
الجــو ُد ال ي ْنـفــ ُّ
فالهاء في هذا البيت ليست رو ًّيا ،والرويّ حرف (الميم).
ُتـ ْبـ َت َ
أ ّما في قول ال ّ
أفضــل ُ المعــرو ِ
ــــذل ُ فيــــه الوجـــــوهُ.
ف مـا لَـــ ْم
شاعر :
َ
فحرف (الهاء) هو الرويّ ؛ أل ّنه من أصل الكلمة وما قبله ساكن.
إن في ال َم ْوت عِ ْبر ًة وا ِّت ً
وفي قول ال ّ
ب َعنْ هوا َك ودَ ْع ُه.
عاظـا
شاعر:
فازجر ال َق ْل َ
ُ
حرف (الهاء) رويّ أيضً ا؛ أل ّنه زائد وما قبله ساكن.
الضرورات ال ّ
شعرية وهي  :رخصة أعطيت لل ّشعراء للتخ ّفف من قيود قواعد اللّغة ليستقيم الوزن العروضيّ ؛ إذ إنّ ال ّشاعر قد
ّ
يضطرّ إلى ذلك في بعض الحاالت ،أي في مواضع مح ّددة وليس في كل شيء؛ نحو:
وألقى ال ّش ُ
ـنـــان
دنـانيــرً ا تِـفــرُّ مِـن الب
رق منها في ثيابـي
صرف ما ال ينصرف:
ِ
واألصل :دنانير
فــال وأبيــكِ ابنــة العامِــريّ (م) ال يــدعِ ــي الق ْ
ــو ُم أ ِّنـي أفِـــرْ .
تخفيف المشدد في القوافي:
واألصل :أفرّ
ِبـن ٍّ
ِـيــــر الوُ شــا ِة قمـيـــنُ
ـث وت ْـكث
يــن سِ ـــرٌّ فـإنـــــ ُه
قطع همزة الوصل:
إذا جــاوز اإلِثن ِ
ِ
واألصل :االثنين
ّ
يُالقي الذي القى مُجي ُر ا ِّم عامِر(*)
ومنْ يصْ ن ِع المعْ روف في غي ِْر أهلِ ِه
وصل همزة القطع:
واألصل :أ ّم عامر.
الذاتي :بعد دراستي هذه الوحدة أتأ ّكد من أ ّنني:
التقويم
ّ
ّ
والطويل.
 -1ح ّددت ال ّتفعيالت الرّ ئيسة والثانويّة لبحور الخفيف والبسيط
 -2ميّزت البحور التامّة من المجزوءة.
 -3ح ّددت القافية والرويّ .
-4ميّزت بعض الضّرورات الشعريّة.

والحمد لِل رب العالمين.
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