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 الكلمة الُحْلوة                   

نعمل سحابة الّنهار وبعض اللٌل، وال ُنكافؤ إاّل بالّتؤنٌب واالنتهار، ال نسمع من ! هذه حٌاة ال ُتطاق: "سِمْعُتها تقول وصوُتها ٌختنق بالبكاء
ٌّة، تخاطب فتاة البٌت التً انتَهرْتها، وصّبت علٌها اللّوم؛ ألّنها قّصرت فً أداء !" ُحْلوة، إّنها حٌاة ال تطاقأحد كلمة  كانت المتكلّمة عاملة أم

سبق،  وٌظهر أّن رّبة البٌت كانت قد أمطَرْتها بمثل هذا الواٌل فً الّصباح الباكر، وأّن رّب البٌت لم ٌوّفر صوَته فً المساء الذي. واجب
ٌّة بلغة فٌلسوف  .فتفّجَر البركان، بركان اإلنسانٌة فً أبسط مطالبها، وتكلّمت الخادمة األم

إّن كلمة شكر أو ثناء، كلمة تلّطف أو دعاء، ُتقال فً حٌنها، ! الكلمة الُحْلوة، الكلمة اللطٌفة، ما أحوَج أسماَعنا إلٌها، بل ما أحوَج قلوبنا 
إّنها مفاتٌح القلوب، فؤنت حٌن تقول لمن لك عنده . لقلب الحزٌن، وتمسح عرق المتعب، وتحّرك الهّمة والمروءةتفعل فعل الّسْحر، فُتفرح ا

محّبة، حاجة، ولو كان دونك مقاماً أو أكان أجٌراً لك، من فضلك أو اعمل معروفاً، كن واثقاً أّنه سٌإّدي العمل على خٌر وجه؛ ألنه سٌإّدٌه ب
 .الّشكر أو الّثناء أو الّدعاء، زدَته تعلقاً بك، وحرصاً على إرضائكثم متى كافؤَتُه بكلمة 

اجبة، والكلمة الُحْلوة ال تغنً عن األجر المادّي، وال تكون على حسابه، فتحاول أْن تنتقص منه وتقتصد؛ ألّن األجر واجب، كما أّن الخدمة و
عّوَض : سلمت ٌداك، ومتى ٌقبض العامل أجره وٌقول لصاحب العمل: ٌقوللكّن الكلمة الُحْلوة عطاء؛ فحٌن ٌدفع صاحب العمل األجر وهو 

ٌّة هللا علٌك، أو ٌوِجز االثنان فٌتبادالن كلمة أشكرك، ٌشعر كالهما أّنه فعل أكثر من الواجب، وأّن عالقته باآلخر لم تعد عالقة منفعة  ماد
ِن، وإذا الخدمة الم ٌْ ِن حاّل محلّ الجٌب ٌْ ة ترتدي طابعاً إنسانٌاً روحانٌاً هو الّطابع الوحٌد الذي ٌجب أن ٌسود العالقات بٌن ِصْرَفة، وأّن القلب ٌّ اد

مؤنٌنة وٌنشر الهناء  .الّناس؛ ألنه ٌشٌع الطُّ

 الكلمة الُحْلوة من مزاٌا اإلنسان، فاآللة توّفر لها الوقود والزٌت فتصدع بؤمرك، ولٌست فً حاجة إلى أن تقول لها من فضلك أو أشكرك، 
مل مع اآللة وهً تإّدي العمل بدّقة وأمانة قد ٌعجز عنها اإلنسان، لكّن الّنفوس الّصماء صَمَم اآللة، الّنفوس المتنّكرة إلنسانٌتها تفّضل التعا

ٌُدَفع ال نصٌب للقلب وال للسان فٌه، وت ٌُنَجز وأجر  صبح الحٌاة على التعامل مع اإلنسان، فتصبح فلسفة الّتعامل بٌن الّناس على أساس عمل 
ٌّة  –  .شٌئاً ال ٌطاق –كما قالت العاملة األم

ٌْف أو نفاق  نحن ال نعلم ما فً القلوب؛ ألن علمها عند . وٌنبغً للكلمة الُحْلوة أْن تكون صادقة، صادرة عن إخالص وإٌمان ال ٌشوبها َز
قد ال ٌتاح . ى وتر من أوتار قلوبنا وٌكون لها صداها المستحبّ عاّلم الغٌوب، والكلمة الحلوة إذ ُتقال أو ُتكتب، تصل إلٌنا مباشرة، فتنقر عل

 .لنا فً كل مّرة أْن نحّدد مدى إخالصها، وقد نفكر فً ذلك، وقد ال نحتاول الّتفكٌر فً ذلك، وحسناً نفعل

فضلك، اسمح لً، أسؤلك العفو أو أشكرك، من "، كذلك إذا عّودَت لسانك إرسال هذه العبارات "بمزاولة الِحدادة تصبح حّداداً : "ٌقول المثل
بة تصدر عن الّنفس، "المعذرة، سلمت ٌداك، عّوض هللا علٌك، بارك هللا فٌك ٌّ ، فال بّد من أن تفعل فً نفسك فعل اإلٌحاء، فالكلمات الط

 .وتصقلها فً الوقت ذاته

الّزوج وزوجته، واألب : ً لٌست أقلّ لزوماً بٌن األندادولَئِن كانت الكلمة الُحْلوة الزمة بٌن الّرئٌس و المرإوس، والخادم والمخدوم، فه 
لفة وابنه، والّصدٌق وصدٌقه، وال ٌحسَبنَّ أحد أّن رفع الكلفة ٌنفً كلمة المحّبة، بل العكس هو الّصحٌح، فعبارات التعاطف تشّد رباط األ

ٌُسّر بسماع كلمات الّثناء من الغر. وُترصُّ ُبنٌان الّصداقات بٌن إلٌه أولئك وإذا كان المرء  باء، فهو أكثر سروراً بسماعها من أفواه المقرَّ
ا الذٌن ٌعٌشون معه أكثر ساعات حٌاته، والذٌن ٌإمن بهم وٌطمئّن إلى أقوالهم، ولعلّ أسعد الّناس َمْن ٌفوز بإعجاب زوِجه أوالً وٌسمعه

 .دائماً تثنً علٌه

  

 التعرٌف بالكاتب

 م الذي يضمّ 0291عام " مواليد األرق"محمد النقّاش كاتب وناقد لبناني، جمع مقالته التي كتبها في كتابه 
 .بين دفتيه بضعاً وثالثين مقالة، ومنها المقالة التي بين يدينا 

 
 أسئلة متنوعة

 محمد النقّاش؟ "الكلمة الحلوة " مقالة ما اسم كاتب   

 كاتب وناقد لبناني؟ "النقاش محمد" مقالةما هً جنسٌة كاتب ال

 م0291عام " مواليد األرق"في كتابه ؟  وفً أي عام كتب محمد النقاش جمعت هذه المقالة من  كتابأي  فً
 أ 8102ص ما النوع األدبي الذي ينتمي إليه النص السابق؟  مقالة
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 جو النص

بة وُحْسن الّتعامل فً إشاعة  ٌّ المحّبة واأللفة بٌن الناس، وما ٌجب أن تكون علٌه العالقات بٌن أفراد المجتمع تناولت المقالة أثر الكلمة الط
، بتوضٌح أهمٌة الكالم الحسن واللباقة فً الحدٌث، وأثره فً القلوب، وفً تقوٌة أواصر األلفة بٌن الّناس واألهل و األصدقاء ًّ ، اإلنسان

 .وبٌن العمل وصاحب العمل

فٌها الكاتب نهجاً خاصا ًفً الّتفكٌر والّتعبٌر بلغة تبعث على األمل والّتفاإل فً الّتعامل بٌن الّناس، نهج " الكلمة الُحْلوة"ومقالة  
ودْفعهم نحَو سبل الحّق والخٌر؛ إذ بدا الكاتب ملتزماً نحو مجتمعه ومحٌطه، وشعر شعوراً قوٌاً بما ٌعوزه لٌنهض وٌسمو، وٌصبح أجمل 

 .المجتمعات وأفضلها

 الّزجر : االنتهار         .الّشدٌدالمطر : الوابل     المفردات

   الصور الفنية
 

 (التذوق الجمالً" ).وٌظهر أّن رّبة البٌت كانت قد أمطَرْتها بمثل هذا الوابِل فً الّصباح الباكر"-أ
 صور كالم التؤنٌب واالنتهار الذي صبته ربة البٌت على العاملة مطرا شدٌدا

 

 أسئلة متنوعة

 (الفهم والتحلٌل) :معاملة قاسٌةعاملت فتاة البٌت الخادمة  -1

 .التؤنٌب واالنتهار واللوم وغٌاب الكلمة الحلوة. هاِت صوراً من هذه المعاملة -أ 

 ما سبب هذه المعاملة؟ تقصٌر الخادمة فً أداء واجب - ب

ٌّن رأٌك - ج   .هل تظّن أّنها تستحّق هذه المعاملة؟ ب
 .البٌت توجٌهها باللفظ الطٌبال أظنها تستحق هذه المعاملة بدل تقصٌرها، إذ ٌمكن ألهل 

 كلمة حلوة ما الذي كانت تتوّقعه العاملة من أهل البٌت لقاء عملها؟  -د

 

 (التذوق الجمالً) :وّضح دالالت العبارات اآلتٌة -2

 شدة الضٌق والحزنداللة     .تقول وصوُتها ٌختنق بالبكاء - أ

ٌّة بلغة فٌلسوف - ب  ء رغم أمٌتها داللة على قهرها وضعف احتمالهااتتكلم كالحكمتجربتها جعلت داللة   .تكلّمت الخادمة األم

 .العمل طوال الٌومداللة     .نعملُ سحابَة الّنهاِر وبعَض الّلٌلِ  - ج

 .داللة على أن الخادمة لم تعد تحتمل هذه المعاملة فثارت واضطربت  .فتفّجَر البركاُن، بركاُن اإلنسانٌةِ  - د

 

 (التذوق الجمالً)  فً النّص برأٌك؟" تطاقحٌاة ال : "ما داللة تكرار عبارة-٘

 .تؤكٌد أن هذه المعاملة لم تعد تحتمل وقد تجاوزت الحد
 

نعمل سحابة الّنهار وبعض اللٌل، وال ُنكافؤ إاّل بالّتؤنٌب ! هذه حٌاة ال ُتطاق: "ل وصوُتها ٌختنق بالبكاءسِمْعُتها تقو
ٌّة، تخاطب فتاة البٌت التً !" واالنتهار، ال نسمع من أحد كلمة ُحْلوة، إّنها حٌاة ال تطاق كانت المتكلّمة عاملة أم

وٌظهر أّن رّبة البٌت كانت قد أمطَرْتها بمثل هذا الواٌل فً . فً أداء واجب انتَهرْتها، وصّبت علٌها اللّوم؛ ألّنها قّصرت
الّصباح الباكر، وأّن رّب البٌت لم ٌوّفر صوَته فً المساء الذي سبق، فتفّجَر البركان، بركان اإلنسانٌة فً أبسط 

ٌّة بلغة فٌلسوف  .مطالبها، وتكلّمت الخادمة األم
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إّن كلمة شكر أو ثناء، كلمة تلّطف أو ! الكلمة الُحْلوة، الكلمة اللطٌفة، ما أحوَج أسماَعنا إلٌها، بل ما أحوَج قلوبنا
إّنها مفاتٌح القلوب، . القلب الحزٌن، وتمسح عرق المتعب، وتحّرك الهّمة والمروءة، فُتفرح تفعل فعل الّسْحردعاء، ُتقال فً حٌنها، 

فؤنت حٌن تقول لمن لك عنده حاجة، ولو كان دونك مقاماً أو أكان أجٌراً لك، من فضلك أو اعمل معروفاً، كن واثقاً أّنه سٌإّدي العمل 
 .الّشكر أو الّثناء أو الّدعاء، زدَته تعلقاً بك، وحرصاً على إرضائك على خٌر وجه؛ ألنه سٌإّدٌه بمحّبة، ثم متى كافؤَتُه بكلمة

والكلمة الُحْلوة ال تغنً عن األجر المادّي، وال تكون على حسابه، فتحاول أْن تنتقص منه وتقتصد؛ ألّن األجر  
سلمت ٌداك، ومتى ٌقبض العامل : ٌقول واجب، كما أّن الخدمة واجبة، لكّن الكلمة الُحْلوة عطاء؛ فحٌن ٌدفع صاحب العمل األجر وهو

عّوَض هللا علٌك، أو ٌوِجز االثنان فٌتبادالن كلمة أشكرك، ٌشعر كالهما أّنه فعل أكثر من الواجب، وأّن : أجره وٌقول لصاحب العمل
ِن، وإذا الخدمة ال ٌْ ِن حاّل محلّ الجٌب ٌْ ة ِصْرَفة، وأّن القلب ٌّ ة ترتدي طابعاً إنسانٌاً روحانٌاً هو عالقته باآلخر لم تعد عالقة منفعة ماد ٌّ ماد

مؤنٌنة وٌنشر الهناء  .الّطابع الوحٌد الذي ٌجب أن ٌسود العالقات بٌن الّناس؛ ألنه ٌشٌع الطُّ

 

 .الخالص لم ٌختلط بغٌره: الّصْرف    المفردات

   الصور الفنية
 

 (التذوق الجمالً) ".إّنها مفاتٌح القلوب، ...ما أحوَج أسماَعنا إلى الكلمة الُحْلوة، الكلمة اللطٌفة"-ج
 .صور القلوب أبوابا وصور الكالم الطٌب مفاتٌح لهذه األبواب

 

 أسئلة متنوعة

 (الفهم والتحلٌل) :جعل الكاتب الّثناء سبٌالً لإلخالص فً العمل، والَقْسوة طرٌقاً لإلحباط-ٕ

 أ 2ٕٔٓص .اذكر بعض صور الّثناء والّتعزٌز كما وردت فً النصّ  - أ

عوض هللا علٌك أو ٌوجز : سلمت ٌداك ، ومتى ٌقبض العامل أجره وهو ٌقول لصاحب العمل :حٌن ٌدفع صاحب العمل األجر وهو ٌقول" 
 "االثنان فٌتبادالن كلمة أشكرك

العمل على  فؤنت حٌن تقول لمن لك عنده حاجة ولو كان  دونك مقاما أو كان أجٌرا لك من فضلك أو اعمل معروفا كن واثقا أنه سٌإدي"
 "خٌر وجه ألنه سٌإدٌه بمحبة ثم متى كافؤته بكلمة الشكر أو الثناء أو الدعاء زدته تعلٌقا بك وحرصا على إرضائك

 "أشكرك، من فضلك ،اسمح لً،أسؤلك العفو أو المعذرة ، سلمت ٌداك، عوض هللا علٌك، بارك هللا فٌك" 

ٌّن رأٌك فً ما ذهب إلٌه الكاتب موافقاً أو مخا-ب  .لفاً ب

 وٌترك أٌضا للطالب. أوافق الكاتب فً أن كلمات التعزٌز تقود اآلخر إلى اإلخالص فً العمل ومحبته

 

 (الفهم والتحلٌل) ما أثر المعاملة اللطٌفة فً نفوس اآلخرٌن؟ -4
 .تفعل فعل السحر ،فتفرح القلب الحزٌن ،وتمسح عرق المتعب،وتحرك الهمة والمروءة

 

 (الفهم والتحلٌل) :صاحب العمل األجر للعامل واجب، والكلمة الُحْلوة عطاءأشار الكاتب إلى أّن دفع  -6

د الكاتب فً ذلك؟ ولماذا؟ - أ ٌّ  هل تإ

 أوافق الكاتب فً أن دفع األجر للعامل هو واجب على صاحب العمل
 األجر وٌترك أٌضا للطالبوأخالف الكاتب فً أن الكلمة الحلوة عطاء ولٌست واجبا فؤرى أنها أٌضا واجبة على صاحب العمل كدفع 

 
 ما الذي ٌضفٌه هذا العطاء على العالقة بٌنها؟ - ب

 أن العالقة بٌنهما لم تعد عالقة مادٌة صرفة وأن قلبٌهما حاّل محل جٌبٌهما بطابع إنسانً روحانً
 
ًّ  - ت ٌّن أثر هذا العطاء فً المجتمع اإلنسان  .ب

  ًنٌنة والهناء فً المجتمع اإلنساننشر الطمؤعبارات التعاطف تشد رباط األلفة وترص بنٌان الصداقات وت

 (التذوق الجمالً) ؟ الدعاء"بارَك هللاُ فٌك"و " عّوض هللاُ علٌك: "ما المعنى الذي تفٌده جمل من مثل-ٖ
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 أ2ٕٔٓص (الفهم والتحلٌل) :ما المقصود بقول الكاتب-ٓٔ
ِن "  -أ  ٌْ  ".وأّن القلبٌن حاّل محلّ الجٌب
 على العالقة المادٌةلعالقة اإلنسانٌة تطغى ا

 
 أ  2ٕٔٓعلل كال مما ٌؤتً:  ص

 ألن األجر واجب كما أن الخدمة واجبة  الكلمة الحلوة ال تغنً عن األجر المادي. - أ
 ألنه ٌشٌع الطمؤنٌنة وٌنشر الهناء الطابع اإلنسانً الروحً هو الطابع الوحٌد الذي ٌجب أن ٌسود العالقات بٌن الناس. - ب
 

 أ 2ٕٔٓإلنسانٌتها كما ورد فً النص. ص بٌن نتٌجة تنكر النفوس
 

 كما قالت العاملة األمٌة –تصبح فلسفة التعامل بٌن الناس على أساس عمل ٌنجز وأجر ٌدفع  ال نصٌب للقلب وال للسان فٌه وتصبح الحٌاة 
 شٌئا ال ٌطاق. -

 أ 2ٕٔٓصطمؤن        اكتب الجذر اللغوي لكلمة )الطمؤنٌنة( الواردة فً النص. 
 

 أ 2ٕٔٓصِصرفة     حرف الصاد فً كلمة )صرفة( المخطوط تحتها فً النص. اضبط 
 

الكلمة الُحْلوة من مزاٌا اإلنسان، فاآللة توّفر لها الوقود والزٌت فتصدع بؤمرك، ولٌست فً حاجة إلى أن تقول لها من فضلك أو 
ل أشكرك، وهً تإّدي العمل بدّقة وأمانة قد ٌعجز عنها اإلنسان، لكّن الّنفوس الّصماء صَمَم اآللة، الّنفوس المتنّكرة إلنسانٌتها تفضّ 

ٌُدَفع ال نصٌب للقلب وال  التعامل مع ٌُنَجز وأجر  اآللة على التعامل مع اإلنسان، فتصبح فلسفة الّتعامل بٌن الّناس على أساس عمل 
ٌّة  –للسان فٌه، وتصبح الحٌاة   .شٌئاً ال ٌطاق –كما قالت العاملة األم

 أ2ٕٔٓص .ُتَنّفذه:  تصدع بؤمرك   لمفرداتا

   الصور الفنية
 

 (التذوق الجمالً)" الّنفوَس الّصماَء صمَم اآللِة التً تفّضل الّتعامل مع اآللةلكّن " -هـ
 .صور النفوس الجافة التً تفضل التعامل مع اآللة آلة صماء ال تشعر

 

 أسئلة متنوعة
 (الفهم والتحلٌل) :جعل الكاتب الّثناء سبٌالً لإلخالص فً العمل، والَقْسوة طرٌقاً لإلحباط-ٕ
 "أشكرك، من فضلك "    .صور الّثناء والّتعزٌز كما وردت فً النصّ اذكر بعض -أ

 

 (الفهم والتحلٌل).فّرق الكاتب بٌن إنسان مادّي، وإنسان للعاطفة قٌمة كبٌرة فً حٌاته، وّضح ذلك-7

 .اإلنسان المادي ٌتعامل مع اآلخرٌن فً أموره على أساس عمل ٌنجز وأجر ٌدفع ال نصٌب للقلب وال للسان فٌه
 .اإلنسان الذي ٌقدر قٌمة الكالم الطٌب فالكلمة الحلوة من مزاٌاه وهً طبع فٌه

 

ٌْف أو نفاق نحن ال نعلم ما فً القلوب؛ ألن علمها . وٌنبغً للكلمة الُحْلوة أْن تكون صادقة، صادرة عن إخالص وإٌمان ال ٌشوبها َز
. نا مباشرة، فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا وٌكون لها صداها المستحبّ عند عاّلم الغٌوب، والكلمة الحلوة إذ ُتقال أو ُتكتب، تصل إلٌ

 .قد ال ٌتاح لنا فً كل مّرة أْن نحّدد مدى إخالصها، وقد نفكر فً ذلك، وقد ال نحتاول الّتفكٌر فً ذلك، وحسناً نفعل

أشكرك، من فضلك، اسمح لً، "، كذلك إذا عّودَت لسانك إرسال هذه العبارات "بمزاولة الِحدادة تصبح حّداداً : "ٌقول المثل 
بة "أسؤلك العفو أو المعذرة، سلمت ٌداك، عّوض هللا علٌك، بارك هللا فٌك ٌّ ، فال بّد من أن تفعل فً نفسك فعل اإلٌحاء، فالكلمات الط

 .تصدر عن الّنفس، وتصقلها فً الوقت ذاته

 

ٌْف     .ٌخالطها: ٌشوبها    المفردات  أثرها: رجع الصوت ، والمقصود: الّصدى        الباطل الرديء من الشًء:الزَّ

 

 أسئلة متنوعة

 (الفهم والتحلٌل) :جعل الكاتب الّثناء سبٌالً لإلخالص فً العمل، والَقْسوة طرٌقاً لإلحباط-ٕ
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 .اذكر بعض صور الّثناء والّتعزٌز كما وردت فً النصّ -أ
 "لً،أسؤلك العفو أو المعذرة ، سلمت ٌداك، عوض هللا علٌك، بارك هللا فٌكاسمح " 

، أهو مكتسٌب أم فطرٌي؟ وّضح إجابتك-9 ًّ  (الفهم والتحلٌل) .معاملة اآلخرٌن بلباقة سلوك اجتماعً إٌجاب

ولكن اإلنسان متى ما عّود لسانه . معاملة اآلخرٌن بلباقة عند بعض الناس سجٌة وطبع فٌهم فال ٌبذلون فً هذه المعاملة عناء ومشقة
وٌترك أٌضا . ستصبح عندئذ طبعا مكتسبا فٌه وٌعتادها " بمزاولة الحدادة تصبح حدادا :" كما قال الكاتب  –ونفسه على المعاملة الطٌبة 

 للطالب

 (الفهم والتحلٌل) :ما المقصود بقول الكاتب-ٓٔ
 ".بمزاولة الِحّدادة تصبح حّداداً " -ب 

 .نفسه ممارسة فعل ما فإنه ٌعتادهإذا عّود المرء 
 

 ".إّن الكلمات الُحْلوة تصدر عن النفس، وتصقلها فً الوقت ذاته" -ج 
 .عندما بصدر المرء الكالم الطٌب فإنه ال ٌبث السرور فً متلقٌه فقط وإنما فً نفسه أٌضا

 
 (التذوق الجمالً) :وّضح دالالت العبارات اآلتٌة-ٖ

 .قلوبِنافتنقُر على وتٍر من أوتاِر  -هـ
 .األثر اإلٌجابً على وتر من أوتار قلوبنا

 

الّزوج وزوجته، : ولَئِن كانت الكلمة الُحْلوة الزمة بٌن الّرئٌس و المرإوس، والخادم والمخدوم، فهً لٌست أقلّ لزوماً بٌن األنداد
بل العكس هو الّصحٌح، فعبارات التعاطف تشّد واألب وابنه، والّصدٌق وصدٌقه، وال ٌحسَبنَّ أحد أّن رفع الكلفة ٌنفً كلمة المحّبة، 

ٌُسّر بسماع كلمات الّثناء من الغرباء، فهو أكثر سروراً بسماعها من أفواه . رباط األلفة وُترصُّ ُبنٌان الّصداقات وإذا كان المرء 
بٌن إلٌه أولئك الذٌن ٌعٌشون معه أكثر ساعات حٌاته، والذٌن ٌإمن بهم وٌطمئّن إلى أقوال هم، ولعلّ أسعد الّناس َمْن ٌفوز المقرَّ

 .بإعجاب زوِجه أوالً وٌسمعها دائماً تثنً علٌه

   مفردها النِّد وهو المثل والنظٌر: األنداد          لمفردات ا

   الصور الفنية    
 

 (التذوق الجمالً" ) .عبارات التعاطف تُرّص ُبنٌان الّصداقات" -أ 
 التعاطفصور الصداقات بناء تقوٌه عبارات 

 

 أسئلة متنوعة
ٌّة، وتحّقق من استعمالها بهذه الصورة( زوج)استخدم الكاتب كلمة -ٙ  (المعجم والداللة).للّداللة على المرأة، عد إلى أحد معاجم اللّغة العرب

 .هما زوجان: امرأته، فٌقال لالثنٌن: وزوج الرجل. بعلها :زوج ٌستوي فٌها المذكر والمإنث ، زوج المرأة
 

 

  المعجم والداللة
 

 :ما الجذُر اللّغويُّ لكلّ من-ٖ

مؤنٌنة ًَ :اإلٌحاء               أَلِف: األلفة        رّص، رص: تُرصُّ      طمؤن: الطُّ  َوَح

 

 :فّرْق فً المعنى بٌن الكلمتٌن التٌن تحتهما خّط فً ما ٌؤتً-ٗ

 (أثرها: ، والمقصودرجع الصوت : الّصدى". )الُمستحبّ  صداهاالكلمة الُحْلوة لها " -

ْنُبوُع ُهدىً : قال علً الجارم  - ٌَ  َصَداهاَبْعَد أَْن َحّرَقها َحرُّ   َوَجرى فً األَْرِض 

 العطش الشدٌد: الّصدى( عطشها الشدٌد)

 

 (.ٌُشدّ : )، وفاء الفعل(ٌقِبض، ٌعَجز: )عد إلى المعجم واضبْط بالشكل عٌن الفعلٌن-٘
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 الفهم والتحلٌل     

 .الّنّص حّقاً من حقوق العّمال استنتج من-ٖ
 .حماٌة كرامة العمال، الحق فً الراحة ، تحدٌد ساعات العمل ومناسبتها لألجر

 
 كٌف ٌحرص صاحب العمل على توطٌد عالقته بالعّمال، وتحفٌزهم على العمل؟-٘

 بالحفاظ على كرامتهم وتجنب إهانتهم ومعاملتهم بالكالم الطٌب والشكر 
 
ٌّن رأٌكال ٌقتصر -2 ٌّب على جماعة محّددة دون غٌرها فً المجتمع، ب  .الّتعامل بالكالم الّط

ل أو بمعنى أن التعامل بالكلمة الطٌبة واستخدامها أو تلقٌها لٌس حكرا على أحد إذ ٌشمل كل فئات المجتمع بٌن أفراد العائلة أو أفراد العم
 .للطالبوٌترك أٌضا    .الخادم والمسإول أو صاحب العمل وغٌرهم

 
 .وّضح إلى أّي مدى استطاع الكاتب الّتؤثٌر فً متلقً النّص من وجهة نظرك-ٔٔ

استطاع الكاتب التؤثٌر فً متلقً النص إلى حد كبٌر بسوقه أمثلة من الواقع المعٌش وسرده قصة وقعت على مسامعه بنى علٌها النص 
 .وافتتح بها مقالته تشوٌقا للقارئ وتؤثٌرا فٌه

 

ٌّن رأٌك فً هذا الكالم فً  ٌشٌع على-ٕٔ ألسنة بعض الّناس أّن فالناً ٌستخدم الكلمات الرقٌقة تملّقاً أو ِرٌاء لتحقٌق مآرب ومنافع خاّصة، ب
 .ٌترك لتقدٌر المعلم والطالب   .ضوء َفْهمك النصّ 

 

ٌّب من واقع حٌاتنا-ٖٔ  .أعِط ثالثة أمثلة للكالم الّط
 .ابت أٌامك، سعدت برإٌتك ، جزاك هللا خٌرا ، وفقك هللاأسعد هللا أٌامك ، بارك هللا فٌك، ط

 
ٌّة-ٗٔ ٌّة على القٌم اإلنسان  .توّقْع مصٌر مجتمع تطغى فً العالقات الماد

ستطغى فٌه المصالح المادٌة على الروابط اإلنسانٌة وستضعف فٌه االهتمامات المعنوٌة واألخالقٌة لٌغدو مجتمعا جافا فً عالقاته وٌشعر 
 .الغربة والضٌاع والصراع بٌن قٌمهم األخالقٌة ومصالحهم المادٌةأفراده ب

 
 .ألسلوب اإلنسان فً تعامله مع اآلخرٌن أثر فً كسب قلوبهم أو كسرها، وّضح ذلك فً رأٌك-٘ٔ

و ٌتجنب كسر الكلمة الطٌبة هً مفتاح لقلوب اآلخرٌن وهً عنوان المتكلم ودلٌله فعلى المرء أن ٌنتقً ألفاظه فً خطابه مع اآلخرٌن 
 .خواطرهم فال ٌستهٌن أحد بالكلمة مهما كانت فرب كلمة أضاءت الدنٌا أو أظلمتها
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 قضايا لغوية

 أسلوب التعّجب

 :التعجب قسمان

، وله صٌغتان، هما -1 ًّ  :قٌاس

ٌّاك: نحو( ما أفَعلَ ) - أ  !ما أجملَ االبتسامَة المرسومَة على مح

 !أعِظْم بقاٍض ٌعدلُ بٌن الناس: نحو( أفِعلْ بـ) - ب

2-  ًّ ة لغة القرآن الكرٌم! ما شاء هللا ما شاء هللا! هللاَ هللاَ على هذا اإلنجاز: ٌفهم من سٌاق الجملة، نحو: سماع ٌّ  !هلل درُّ اللّغة العرب

 ًّ  !ما أجملَ المنظرَ   :على النحو اآلتً!( ما أفعل)ٌعرب تركٌب التعّجب القٌاس

ة، اسم : ما ٌّ ًّ على الّسكون فً محل رفع مبتدأالتعجب  .مبن

ًّ على الفتح إلنشاء التعّجب، وفاعله ضمٌر مستتر وجواباً تقدٌره هو ٌعود على : أجملَ   ، (ما)فعل ماٍض جامد مبن

ة : والمنظر ٌّ  .دأفً محل رفع خبر المبت( اجملَ المنظرَ )مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، و الجملة الفعل

 تدرٌبات

ٌّن الّصٌغة التً جاء علٌها أسلوب الّتعّجب فً اآلٌتٌن الكرٌمتٌن اآلتٌتٌن -1  :ب

 ( وأسمع ما لهم من دونه من ولً وال ٌشرك فً حكمه أحدا أبصر بهقل هللا أعلم بما  لبثوا  له  غٌب السماوات واألرض  : قال تعالى.أ

 تعجب قٌاسً / أفعل ب 

 تعجب قٌاسً / ما أفعل .      }قتل اإلنسان ما أكفره  {: قال تعالى . ب

اً من األفعال اآلتٌة، ووّظفها فً جمل من إنشائك -1 ٌّ  :صغ أسلوَب تعّجب قٌاس

 أعظم بؤٌام الشباب نضار! / حرٌةما أعظم ال:  َعُظمَ 

!ما أحسن صفاء المال!/ أحسن بالمجتهد تلمٌذا ّ:   َحُسنَ       

!أجمل بالطبٌعة ماء وخضرة!/الحقّ ما أجمل انتصار  : َجُملَ   

ا!/ أكرم بؤخٌك ضٌقا:َكُرَم  ٌّ !ما أكرم عل  

 !ما أنضَر خضرَة الّزرعِ : أعرب ما ٌؤتً -2

 فعل ماٍض جامد مبنً على الفتح إلنشاء التعجب، والفاعل ضمٌر مستتر وجوبا تقدٌره هو : أنضر 

 .هو مضافمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و: خضرة

 .مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره: الّزرع

 .والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر المبتدأ

 

اً، وأعربه -3 ٌّ  .ُعد إلى الفقرة الثانٌة، واستخرج منها أسلوَب تعّجب قٌاس

 .ما أحوج قلوبنا/ما أحوَج أسماعنا إلٌها 

 .محل رفع مبتدأالتعجبٌة، اسم مبنً على السكون فً : ما 

 (ما)فعل ماٍض جامد مبنً على الفتح إلنشاء التعجب، والفاعل ضمٌر مستتر وجوبا تقدٌره هو ٌعود على :أحوجَ 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف:أسماعنا

 .ضمٌر متصل مبنً فً محل جر باإلضافة : والناء

 .فً محل رفع خبر المبتدأ( أحوج أسماعنا)والجملة الفعلٌة
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 المصدر المٌمً

 

ًّ مصدر ٌبدأ بمٌم زائدة لغٌر المفاعلة، وٌُدلّ على ما ٌدلّ علٌه المصدر، نحو  َمْطلب، َمْسعى، َمْنفعة، َمؤْخذة، : المصدر المٌم
 .َمْسّرة، َمْكسب

 فائدة 

ًّ مع اسمً المكان والزمان واسم المفعول من   ٌّز بٌنهما من السٌاقتتشابه صٌاغة المصدر المٌم ، فنم ًّ  .غٌر الثالث

 

 :طرٌقة  تساعد لتمٌٌز المصدر المٌمً   فٌصلح أن نضع مصدرا صرٌحا مكان المصدر المٌمً نحو

 إخراج صدق >>>>رب أخرجنً مخرج صدق 

 الشٌطان مخرج من رحمة هللا: نحو . أما اسم المفعول فٌشٌر إلى من وقع علٌه حدث اإلخراج

 

 تدرٌبات

 :المصدر المٌمً من اسم المفعول من اسمً الزمان والمكان فً ما تحته خط فً اآلٌات الكرٌمة اآلتٌةمٌز  -1

 ( . ٕٙٔسورة األنعام آٌة ) هلل رب العالمٌن مماتًو محٌايقل إن صالتً ونسكً و  : قال تعالى -أ 

 (مصدر مٌمً)مماتً / محٌاي

 (مصدر مٌمً( . )7ٔسورة الفرقان،آٌة ) متاباومن تاب وعمل صالحا فإنه ٌتوب إلى هللا  : قال تعالى -ب 

 (مصدر مٌمً)  مفازاإن للمتقٌن   : قال تعالى -ج 

 (اسم زمان( . )ٌوم الزٌنة وأن ٌحشر الناس ضحى موعدكمقال :) قال تعالى  -د 

 :اآلتٌة ضع مصدراً مٌمٌاً مكان المصدر الّصرٌح فً ما تحَته خّط فً الجمل -2

 مسعاك.  وّفقك هللا فً نجاح سعٌك -أ 

 موعظة. اقرأ القرآن لٌكون لك منه عظة -ب 

 منجاة. فً الّصدق نجاة -ج 

 مسؤلة. أْغِن نفسك عن سإال الّناس بالعمل -د 

ٌّة -3  .ُعد إلى نّص القراءة، واستخرج منه ثالثة مصادر مٌم

 .،منفعة،معذرة،محبة،مقام(مطلب)مطالبها

  



 التاسعة"مفاتيح القلوب"الوحدة                                                                                           

011 

 

 الكتابة

 االجتماعّيةالمقالة 

ٌّدها بالبراهٌن :المقالة   ٌّة ٌشرحها الكاتب وٌإ ة أو اجتماع ٌّ ة أو اقتصاد ٌّ ًّ نثري توّضح رأٌاً خاصاً وفكرة عامة، أو مسؤلة علم  . فّن أدب

ة ٌتناول فٌها الكاتب حقائق وسمات  ٌّ ةالمقالة االجتماع ٌّ  أفكار مّتصلة بظواهر اجتماع

عقٌد    تّتسم غالباً ٌاإلٌجاز   قصٌرة أو متوسطة الطولتعتمد على اللغة البسٌطة        وتنؤى عن التَّ

ة    وقربها من ا وبسهولة األلفاظ    ٌّ  .ووضوح معانٌها وترابطها لحٌاة الواقع

 

 :اقرأ المقالة اآلتٌة، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها

 ٌدرُك المرء بالّرفق ماال ٌدرُكُه بالُعْنف

 : قال الّشاعر

ة ِمْن َوْكِرها    ٌسَتِعْن بالّرْفِق فًِ أْمِرهِ َمْن  ٌَّ ْسَتْخرِج الَح ٌَ 

 

ة التً تستطٌع أن تجعلنا محبوبٌن مّمن حولنا، وتستمٌلهم إلٌنا، ونجتذُب بها محبة " اطلْب ما ترٌُد بابتسامتِكَ " ٌّ هً القاعدة األخالق
النفوس فعل الّسْحر، وقد ٌستعصً أمر من األمور على اإلنسان فال  الّناس وإخالصهم جمٌعاً، فلٌس فً الّدنٌا شًء كالّرفق ٌفعل فً

 .ٌصل إلى حلّه إاّل عن طرٌق الّرفق، فمن اّتخذه وسٌلة له تمّكن من تذلٌل أشّد المصاعب، وفاز بما ٌطلب ولو عّز الطلب

ما ٌبّرر ذلك من علم أو مال، أو منطق، أو جاه  –فً نظرنا  –ورّبما صاَدْفنا فً حٌاتنا رجالً ٌحترمه الّناس وٌجلّونه، وقد ال نجد نحن 
ًَ على العقول، وأْن تعنَو أمامه  أو غٌر ذلك، وحٌن نمضً فً استكشاف الّسبب نجده الّرفق؛ فالّرجل الّرفٌق ٌسٌتطٌع أْن ٌستول

 .النفوس وتغدو طوع إرادته

 

العقول بوجهة نظره، فبعض المحامٌن ٌعمدون فً وحٌث ٌعتمد اإلنسان على الّرفق فً معالجة شإونه ٌستطٌع أن ٌقنع أصلب 
ٌّن، ال عنف فٌه وال إٌماء بالّتطاول، وال تجاوز للحدود، وإذا  مرافعاتهم إلى أن ٌكون دفاعهم قانونً المنطق، ولكن بؤسلوب رقٌق ل

 .بجانبهبالحكمة ترى فً رأٌهم الّصواب، فاإلنسان اللَّبِق ال ٌعجز أْن ٌثبت بمنتهى الّسهولة أّن الحّق 

 

 ما نوع المقالة الّسابقة؟اجتماعٌة -1

 ما الفكرة العامة التً تناولتها المقالة؟فضل الرفق وأثره فً المجتمع اإلنسانً -2

ٌّة -3  .استخرج خصائصها َوْفَق ما تعّلمته فً المقالة االجتماع

 ٌها واضحة ومترابطةتناولت قضٌة تهّم المجتمع وتإثر فً عالقاته،موجزة،سهلة،قرٌبة من الحٌاة الواقعٌة،معان

 :اكتب مقالة بما ال ٌقلّ عن مئة وخمسٌن كلمة فً واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن، مراعٌاً ما تعلّمته سابقاً 

بة أساس دوام العالقات -1 ٌّ  .الكلمة الط

ٌّة -2 ٌْف والّنفاق عْبٌء على المجتمعات اإلنسان  .الزَّ

 التقوٌم الذاتً

 :بعد كتابتً المقالة أتؤّكد من أّننً

 .ّقحت مقالتً وحّررتها من األخطاء اللغوٌةن -ٕ       .رّتبت األفكار وعرضتها فً فقرات متسلسلة ومترابطة-ٔ

 .كتبت مقالة اجتماعٌة مراعٌا شروطها -3

 

 


