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الوحدة ال ّثامنة

العربي ال ُمتجدّد
الفكر
ّ
النهضة العربية المتجددة  :تأييدا للحق ونصرة للعدل

في محاولة استيعاب روح العصر وتح ّدياته  ,نهدر مها لهدينا مهن ميهرا حضهار ّ وتهرا سياسهيّ ونهضهة
عربيّة تأسّست في القرن الماضي على مبهاد القوميّهة والحريّهة والوحهدة واالسهتقلل والمسهاواة والتقه ّد  .كمها تجلّهت
النظرة البعيدة نحو المستقبل في هذه النهضهة المباركهة وههي ت ُ
شه ّ طريه العمهل مهن أجهل الحريّهة والهُويّهة القوميّهة.
فكانت هذه مطالب أمّة حملها ج ّد ال ّشريف الحسين بن علي ــ طيهب ّ
للا ثهراه ـهـ وههو يرنهو مه ابنائهها إلهى مسهتقبل
مشههر ألمّتنهها العربيههة قههائلا" :إنّ نهضههتنا إ ّنمهها قامههت لتأييههد الح ه ّ ونصههرة العههدل ,وإعههزاز كتههاب ّ
للا وإحيهها س ه ّنة
رسول ".
وبعد مرور ما يقارب المئة العا على هذه ال ّدعوة ,ما زلنا نستذكر بك ّل اعتزاز المنطلقيْن األساسهييْن للثهورة
العربيّة الكبرى :حفظ كرامة العروبة والتم ّس بق َي اإلسل ال ّنبيلة السّامية .لقد تصدت ههذه الثهورة لمظهاهر اسهتاللل
ال ّدين الحنيف كافة؛ مؤ ّكدة في الوقت نفس  ,أن اإلسل والتق ّد صِ ْنوان ال يفترقان ,كما طالبت بتطبي نظا ال ُّشورى
كوسيلة من أه ّ وسائل اإلصلح االجتماعيّ والسياسهيّ  ,وأولَهت البعهد الحضهار ّ اإلنسهانيّ للمنطقهة العربيّهة بأكملهها
وال ّتم ّس بال ّترا واألصالة الحضاريّة في مواجهة اإلخطار المحيقة باألمة جُ ّل اهتمامها وعنايتها.
وكههان مههن أبنهها األ ّمههة ال ّتههواقين إلههى الحر ّيههة والتالييههر سههليمان البسههتاني ,الههذ كههان يتطلّه إلههى مسههتقبل يتح ّقه فيه
اإلصههلح المنشههود ,ويههت ّ فيه تفكيه االسههتبداد كمهها بهيّن فههي كتابه "ذكههرى وعبههرة أو الدولههة العثمان ّيههة قبههل ال ّدسههتور
وبعده" . 1908 ,وهنا أقول :ال يع ّد ال ّتاريخ سيرورة سرديّة ,إ ّنما هو ذكهرى وعبهرة تح ّفهز الخيهال علهى ال ّتفكيهر فهي
الممكن من دون قيود أو حدود.
إنّ التم ّس باستقللنا الثقافيّ يعيد تجديد العقل العربيّ المنفتح على اآلخر؛ انطلقا ا من خصوصيّت التي تحتر
التنههوّ بأشههكال والتع ّدد ّيههة الثقاف ّيههة التههي تقودنهها إلههى الحههدي عههن مفهههو العههي المشههتر  .وال ننسههى أنّ الحضههارات
العظيمة تفسح المجال للتنوّ وت ّتخذ من "ال ّتسامح للجمي " شعاراا .كذل كانت الحضارة اإلسلمية في أوج ازدهارها
ت ّتس لديانات وثقافات متباينة وتض ّ أفراداا ينتمون ألعرا وأم مختلفة ,فكان ال ّتنوّ مهن مكهامن القهوة ,واالخهتلف
أحد ال ُّس َنن الكونيّة التي قا على أساسها الوجود .وحينما تعجز العقهول عهن تفسهير طبيعهة االخهتلف ,وتهأْبى القلهوب
تقبُّل اآلخر واستيعاب نظرت في الحياة ,ويتف ّشى التعصّب ّ
للطائفة أو العقيدة سرعان ما تنشأ الحواجز ويزداد ال ّتباعد
بين شرائح المجتم الواحد ,وتخت ّل ال ّتوازنات ّ
الطبيعيّة لعلقة اإلنسان بأخي اإلنسان.
إنّ أخطار الحروب ودعوات ال ّتقسي والخطاب الطائفيّ وشهرور الفرقهة وال ّتشهرذ ال تنبه ّإال بالمزيهد مهن المعانهاة
اإلنسانيّة واالنتها السّافر لحقو اإلنسان الذ كرّ م ّ
للا تعالى واستخلف فهي األرض .ومهن المفارقهات التهي يعهاني
منها واقعنا العربيّ واإلسلميّ الفجوة بين ما ينبالي أن يكون وما هو كائن.
إن اإلرادة العرب ّيههة الحههرّ ة المسههؤولة ال تنفصههل عههن تالليههب العقههل والحكمههة ,كمهها تنسههج م ه الق ه َي اإلنسههانيّة
المشتركة التي يؤ ّد التم ّس بها إلى تحقي األمن للجمي  .إنّ البح في هذه القي المشتركة يسهه فهي كشهف الوجه
الحقيقيّ لل ّتطرّ ف ,وفي إطار هذا المسعى ,نحن بحاجة إلى ال ّتركيز على المشتركات العالميّة واإلقليميّة ,وتفعيل دور
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المؤسّسات اإلقليميّة والعربيّة ,التي تحمهل أوليّاتنها وتحه ّدد معالمهها بصهورة مسهتقلة .وال ريهب فهي أنّ مسهتقبل العمهل
العربيّ يكمن في فضا يدع التعاون والتكامل بين دول اإلقلي وشعوب  ,فمها نعانيه اليهو مهن أعهراض الهوهْ ن علهى
الصعيد الحضار ّ يؤ ّكد الحاجة إلى التج ّدد في مختلف الميادين ,وتعزيز ثقافة العمل والمشاركة واإلبدا واإلنجاز.
وإذ نحتفي بعد أيا قليلة بقدو شهر رمضان الفضيل ,فإنني أزجي التهنئة بهذه المناسبة المباركة إلهى أهلهي وأبنها
وطني واألمّتين العربيّة واإلسلمية؛ سائلا المولى العلي القدير أن يعيده علينا وقد ح ّل السّل واألمن واالستقرار في
صههارخة لكرامههة اإلنسههان عههن المُقتلَعههين
ربههو وطننهها العربههيّ الكبيههر كافههة ,ورُفعههت أشههكال المعانههاة واالنتهاكههات ال ّ
والمُهجَّ رين واللجئين من أبنائ إخوتنا في اإلنسانيّة.
لقههد أراد ّ
صههلت بههين
للا تعههالى لشهههر رمضههان المبههار أن يكههون شهههر عبههادة وتربيههة وتوجي ه وتوثي ه لل ّ
المسهلمين؛ نقههف عنههد عظاته وعِ َبههره ,ونسههتفيد مهن معانيه ودروسه  .وال يسهعني فههي هههذا المقها ّإال أنْ أذ ّكههر بأهم ّيههة
تأسيس صندو عهالميّ ّ
للزكهاة والتكافهل ,فمنهذ أنْ أطلقهت ههذه اله ّدعوة قبهل ثلثهة عقهود ونيّهف ,له أتوقهف يومها ا عهن
ال ّتههذكير بههها وبأهم ّيههة االسههتفادة مههن نظهها الزكههاة فههي سههبيل تحقيه األهههداف التنمويههة للبلههدان اإلسههلمية األقه ّل نمه اّهوا,
وضمان الحياة الكريمة لألفراد في المجتمعات اإلسلميّة ,وتعزيز ق َي الاليريّة والسّلطة األخلقيّة والكرامة اإلنسانيّة.
ال تزال الصّورة الحقيقيّة السّمحة لل ّدين اإلسلميّ تتعرّ ض إلى أقسى أشكال ال ّتشوي من ِق َبل أولئ الذين يمارسهون
اإلرهاب والعدوان وال ّتطرّ ف باس الدين .إنّ ال ّتركيز من خلل ّ
الزكاة على القي اإلنسانيّة مثل الرّ حمة واإلحسان إلى
المحتاج وابن السبيل وتفويض اإلنسان من حي ههو إنسهان ,وتعزيهز ال ّتكافهل االجتمهاعيّ سيُسهه فهي إشهاعة رسهالة
اإلسل الح ّقة المبنيّة على العدل والسّل  ,وينأى بها عن مسمّيات اإلرهاب والرُّ هاب.

جو ال ّنص
ّ
كتب صاحب السّموّ الملكيّ األمير الحسن بن طلل هذا المقال قبل حلول شهر رمضان
المبار عا 1436هـ , 2015/يستذكر سموّ ه في أمجاد الثورة العربية الكبرى التي أطلقها
المالفور ل ال ّشريف الحسين بن علي ,وما واكبها من نهضة ا ّتخذت من قي الح ّ والعدل ركيزة
لها ,ويدعو إلى تعزيز ثقافة الحوار وال ّتسامح في المجتمعات اإلنسانية ,ونبذ ال ّتعصّب بأشكال ,
ويرى أنّ الترا الحضار ّ عنصر مه ّ من عناصر ال ّتطوّ ر في ظ ّل االستقلل الثقافيّ الذ
ْيؤمن بال ّتشاركيّة وقبول اآلخر ,ويتخذ من التاريخ جسراا نحو اإلبدا وال ّتطور.
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الفقرة األولى
سياسي ونهضة
حضاري وتراث
في محاولة استيعاب روح العصر وتحدّ ياته ,ندرك ما لدينا من ميراث
ّ
ّ
ّ
تأسست في القرن الماضي على مبادئ القوم ّية والحر ّية والوحدة واالستقالل والمساواة والتقدّ م .كما تجلت
عرب ّية ّ
ُ
النظرة البعيدة نحو المستقبل في هذه النهضة المباركة وهي تش ّق طريق العمل من أجل الحر ّية وال ُهو ّية القوم ّية.
شريف الحسين بن علي ــ طيب ّ
فكانت هذه مطالب أ ّمة حملها جدّي ال ّ
للا ثراه ــ وهو يرنو مع ابنائها إلى مستقبل
ّ
ّ
الحةق ونصةرة العةدل ,وإعةزاز كتةاب للا وإحيةاء سة ّنة
مشرق أل ّمتنا العربيةة قةائالا" :إنّ نهضةتنا إ ّنمةا قامةت لتأييةد
رسوله".

 معاني المفردات والتراكيب
-

استيعاب :جذرها (وعب) وهو الفه الدقي .
التحديات :جذرها (حد ) ,وهي الصعاب
ميراث :جذرها (ور ) وهو كل ما يُور من أثا وأموال وغيرها
حضاري :جذرها (حضر)عكس البداوة أ التم ّدن
ّ
السياسة :جذرها (ساس/سيس) ,تولي األمر وتسيره.
نهضة :الوثبة في سبيل ال ّتق ّد االجتماعي
القرن :مئة عا
مبادئ :مفردها (مبدأ) وهي القي
القومية :جذرها (قو ) االشترا في الوطن واللالة والتاريخ واألهداف
الحر ّية :الخلوص من الشوائب والرّ .
االستقالل :جذرها (قلل) السيادة الكاملة
المساواة :جذرها سو  ,وهي الموازنة والعدل بين شيئين.
تجلّت :وضحت
الهو ّية القوميّة :معالمُها وخصائصها المميّزة وأصالتها
يرنو :يتطل
إعزاز :محبة
إحياء :مصدر (أحيا) وهي اعادة بع الحيا .

 الصور الفنية
-

روح العصر.
صور العصر بالشي الحيّ الذ يمل روحا.
في محاولة استيعاب روح العصر وتحدّ ياته.
صور العصر بالشي الحيّ الذ يمل روحا يمكن استيعاب وتحدي .
فكانت هذه مطالب أ ّمة حملها جدّي ال ّ
شريف الحسين بن علي.
صور مطالب األمة بالشي الّذ يحمل الشريف الحسين بن علي.
الحق ونصرة العدل ,وإعزاز كتاب ّ
ّ
للا وإحياء س ّنة رسوله".
إنّ نهضتنا إ ّنما قامت لتأييد
صور النهضة باإلنسان الذ يؤيّد الح وينصره ويحي سنة للا في األرض.

 قضايا بالغية
 طيّب للا ثراه :جملة معترضة تفيد ال ّدعا4
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الفقرة الثانية
وبعد مرور ما يقارب المئة العام على هذه الدّ عوة ,ما زلنا نستذكر بكل ّ اعتزاز المنطلق ْين األساسي ْين للثورة
السامية .لقد تصدت هذه الثورة لمظاهر
العرب ّية الكبرى :حفظ كرامة العروبة
والتمسك بق َيم اإلسالم ال ّنبيلة ّ
ّ
ْ
استغالل الدّ ين الحنيف كافة؛ مؤ ّكدة في الوقت نفسه ,أن اإلسالم والتقدّم صِ نوان ال يفترقان ,كما طالبت بتطبيق
نظام ال ُّ
اإلنساني للمنطقة
الحضاري
االجتماعي والسياس ّي ,وأولَت البعد
شورى كوسيلة من أه ّم وسائل اإلصالح
ّ
ّ
ّ
مسك بال ّتراث واألصالة الحضار ّية في مواجهة اإلخطار المحيقة باألمة ُجل ّ اهتمامها وعنايتها.
العرب ّية بأكملها وال ّت ّ
ّ
ّ
وكان من أبناء األ ّمة ال ّتواقين إلى الحر ّية والتغيير سليمان البستاني ,الذي كان يتطلع إلى مستقبل يتحقق فيه
اإلصالح المنشود ,ويت ّم فيه تفكيك االستبداد كما ب ّين في كتابه "ذكرى وعبرة أو الدولة العثمان ّية قبل الدّستور
وبعده" . 1918 ,وهنا أقول :ال يعدّ ال ّتاريخ سيرورة سرد ّية ,إ ّنما هو ذكرى وعبرة تح ّفز الخيال على ال ّتفكير في
الممكن من دون قيود أو حدود.

 معاني المفردات والتراكيب
-

الدّ عوة :مصدر (دعا) أ ح ّ على اعتقاده ,ونادى ب .
السامية :العالية الرفيعة
ّ
الدّ ين الحنيف :الصحيح والمستقي وهو االسل
ال ّ
شورى :التشاور في األمور
األصالة :العراقة
ُجل ّ :معظ
يتطلع :ينظر
االستبداد :االنفراد بالرّ أ من غير مشورة

-

 الصور الفنية
 لقد تصدت هذه الثورة لمظاهر استغالل الدّ ين الحنيفصور الثورة بالشي الذ يصد ويداف عن االسل .
 مؤ ّكدة في الوقت نفسه ,أن اإلسالم والتقدّ م صِ ْنوان ال يفترقانصور االسل ومنهج التقد والتطور مترابطان ال ينف أحد عن اآلخر.

5

القيم :الفضائل
تصدّ ت :منعت
الصنوان :المثل والنظير
ّ
أولت :أعطت باهتما
ال ُمحيقة :المحيطة
ال ّتواقين :ال ّناز للتاليير
المنشود :المطلوب تحقيق برغبة مُلحّ ة
سيرورة :االمتداد واالستمرار
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الفقرة الثالثة
العربي المنفتح على اآلخر؛ انطالقا ا من خصوص ّيته التي تحترم
الثقافي يعيد تجديد العقل
التمسك باستقاللنا
إنّ
ّ
ّ
ّ
التنوع بأشكاله والتعدّ د ّية الثقاف ّية التي تقودنا إلى الحديث عن مفهوم العيش المشترك .وال ننسى أنّ الحضارات
ّ
ّ
ّ
ا
للتنوع وتتخذ من "التسامح للجميع" شعارا .كذلك كانت الحضارة اإلسالمية في أوج
العظيمة تفسح المجال
ّ
ّ
ا
نوع من مكامن
ازدهارها ت ّتسع لديانات وثقافات متباينة وتض ّم أفرادا ينتمون ألعراق وأمم مختلفة ,فكان الت ّ
س َنن الكون ّية التي قام على أساسها الوجود .وحينما تعجز العقول عن تفسير طبيعة
القوة ,واالختالف أحد ال ُّ
ّ
ّ
صب للطائفة أو العقيدة سرعان ما
االختالف ,وتأْبى القلوب تق ُّبل اآلخر واستيعاب نظرته في الحياة ,ويتفشى التع ّ
تنشأ الحواجز ويزداد ال ّتباعد بين شرائح المجتمع الواحد ,وتختل ّ ال ّتوازنات ّ
الطبيع ّية لعالقة اإلنسان بأخيه
الطائفي وشرور الفرقة وال ّتشرذم ال تنبئ ّإال بالمزيد من
اإلنسان .إنّ أخطار الحروب ودعوات ال ّتقسيم والخطاب
ّ
كرمه ّ
للا تعالى واستخلفه في األرض .ومن المفارقات
السافر لحقوق اإلنسان الذي ّ
المعاناة اإلنسان ّية واالنتهاك ّ
واإلسالمي الفجوة بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن.
العربي
التي يعاني منها واقعنا
ّ
ّ

 معاني المفردات والتراكيب
-

-

أوج :أقوى مرحلة
ألعراق :مفردها (عِ ر ) وهي أصل كل شي .
مكامن :مفردها (مكمن) وجذرها (كمن) وهي مواض القوة.
التعصب :ال ّتش ّب بالرأ .
ّ
العقيدة :المنهج ,أو ما يُقصد ب االعتقاد دون العمل.
ال ّتشرذم :جذرها (شرذ ) وهو التفرّ .

متباينة :متباعدة
وتأْبى :ترفض.
يتف ّ
شى :جذرها (فشي) :أ ينتشر.
ّ
الطائفة :الجماعة والفرقة.
الطائفي :الرأ المتطرّف.
الخطاب
ّ
الفجوة :البعد.

الفقرة الرابعة
الحرة المسؤولة ال تنفصل عن تغليب العقل والحكمة ,كما تنسجم مع الق َيم اإلنسان ّية المشتركة
إن اإلرادة العرب ّية
ّ
التمسك بها إلى تحقيق األمن للجميع .إنّ البحث في هذه القيم المشتركة يسهم في كشف الوجه
التي يؤدّي
ّ
طرف ,وفي إطار هذا المسعى ,نحن بحاجة إلى ال ّتركيز على المشتركات العالم ّية واإلقليم ّية ,وتفعيل
الحقيقي لل ّت ّ
ّ
المؤسسات اإلقليم ّية والعرب ّية ,التي تحمل أول ّياتنا وتحدّد معالمها بصورة مستقلة .وال ريب في أنّ مستقبل
دور
ّ
العربي يكمن في فضاء يدعم التعاون والتكامل بين دول اإلقليم وشعوبه ,فما نعانيه اليوم من أعراض
العمل
ّ
الحضاري يؤ ّكد الحاجة إلى التجدّ د في مختلف الميادين ,وتعزيز ثقافة العمل والمشاركة
الوهْ ن على الصعيد
ّ
واإلبداع واإلنجاز .وإذ نحتفي بعد أيام قليلة بقدوم شهر رمضان الفضيل ,فإنني أزجي التهنئة بهذه المناسبة
المباركة إلى أهلي وأبناء وطني واأل ّمتين العرب ّية واإلسالمية؛ سائالا المولى العلي القدير أن يعيده علينا وقد حل ّ
الصارخة
العربي الكبير كافة ,و ُرفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات
السالم واألمن واالستقرار في ربوع وطننا
ّ
ّ
ّ
هجرين والالجئين من أبنائه إخوتنا في اإلنسان ّية.
لكرامة اإلنسان عن ال ُمقتلَعين وال ُم َّ
 معاني المفردات والتراكيب
 اإلرادة :العز على الشي . يسهم :يشتر إطار :المجال؛ أ كل شي أحاط بالخارج ال ريب :ال ش -أزجي :أق ّد

-

الفقرة الخامسة
6

تغليب :تقدي
طرف :تجاوز حد االعتدال.
ال ّت ّ
أولو ّيات :األسبقيّة واألفضليّة
الوهْ ن :الضعف
الصارخة :ذهاب الحُرمة
االنتهاكات ّ
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لقد أراد ّ
للصالت بين المسلمين؛
للا تعالى لشهر رمضان المبارك أن يكون شهر عبادة وتربية وتوجيه وتوثيق ّ
نقف عند عظاته وعِ َبره ,ونستفيد من معانيه ودروسه .وال يسعني في هذا المقام ّإال أنْ أذ ّكر بأهم ّية تأسيس
عالمي ّ
للزكاة والتكافل ,فمنذ أنْ أطلقت هذه الدّ عوة قبل ثالثة عقود ون ّيف ,لم أتوقف يوما ا عن ال ّتذكير
صندوق
ّ
ا
نموا ,وضمان
بها وبأهم ّية االستفادة من نظام الزكاة في سبيل تحقيق األهداف التنموية للبلدان اإلسالمية األقل ّ ّ
والسلطة األخالق ّية والكرامة اإلنسان ّية.
الحياة الكريمة لألفراد في المجتمعات اإلسالم ّية ,وتعزيز ق َيم الغير ّية
ّ
تتعرض إلى أقسى أشكال ال ّتشويه من قِ َبل أولئك الذين
اإلسالمي
السمحة للدّ ين
ال تزال
ّ
ّ
الصورة الحقيق ّية ّ
ّ
طرف باسم الدين .إنّ ال ّتركيز من خالل ّ
الرحمة
الزكاة على القيم اإلنسان ّية مثل ّ
يمارسون اإلرهاب والعدوان وال ّت ّ
االجتماعي س ُيسهم
واإلحسان إلى المحتاج وابن السبيل وتفويض اإلنسان من حيث هو إنسان ,وتعزيز ال ّتكافل
ّ
والرهاب.
في إشاعة رسالة اإلسالم الح ّقة المبن ّية على العدل
والسالم ,وينأى بها عن مس ّميات اإلرهاب ُّ
ّ
 معاني المفردات والتراكيب
للصالت :ترابط
 توثيق ّ عِ ظاته :مفردها (موعظة) وهي النصح واالرشاد. عِ َبره :جمعها (عِ برات) وهي اال ّتعاظ واالعتبار بما مضى عقود :جم (عقد) هي مُضاعفات العشرة ن ّيف :األعداد من ()3 – 1 ينأى :يبتعد. -الفجوة :المتس بين شيئين

المعجم وال ّداللة
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غوي:
 -1أضف إلى معجمك اللّ ّ
ص ْنو ,وهو ْ
المثل وال ّنظير.
 الصنوان  :واحدهما ال ّ
 ال ّتشرذم  :ال ّتفرّ .

السيرورة  :االمتداد واالستمرار.
ّ
الرهاب  :الخوف المرضيّ
ُّ -

 -2عد إلى أحد معاجم اللّغة العرب ّية ,واستخرج معنى كل ّ م ّما يأتي:
 يرنو إلى  :يدي النظر إلى ,يتطلّ إلى.
األوج  :العلوّ .

ْ
 االستبداد  :االنفراد بالرّ أ من غير مشورة.
 -3استخرج معاني المفردات التي تحتها ّ
خط و ْفق السياق الذي وردت فيه :
أ -فكان التنوّ من مكامن القوة ,واالختلف أحد السُّنن الكونيّة التي قا على أساسها الوجود.
السُّنن :مفردها ُس ّنة ,وهي ما أودع للا في الكون من أسباب وقوانين.
ب -وكان من أبنا األمّة التوّ اقين إلى الحريّة والتاليير سليمان البستاني.
مفردها التوّ ا  ,وهو الناز إلى التاليير.
ج -ال تنب إال بالمزيد من المعاناة اإلنسانية واالنتها السّافر لحقو اإلنسان.
المكشوف الواضح.
د -إ ّنني أزجي ال ّتهنئة بهذه المناسبة المباركة إلى أهلي وأبنا وطني.
أقد .

الفهم وال ّتحليل
 -1اذكر ثالثة مبادئ قامت عليها النهضة العرب ّية.
القوميّة والحريّة والوحدة واالستقلل والمساواة والتقد .
 -2حددّ أهداف النهضة وفق رؤية المغفور له ال ّ
شريف الحسين بن علي.
تأييد الح ّ ونصرة العدل ,وإعزاز كتاب للا وإحيا س ّنة رسول .
 -3ما المنطلقان اللذان انبثقت منهما ال ّثورة العربية الكبرى؟
حفظ ا رمة العروبة والتمسّ بق َي اإلسل النبيلة السّامية.
وضح ذلك.
 -4جاءت تطلعات سليمان البستاني منسجمة مع مبادئ النهضة العرب ّيةّ ,
كان من أبنا األمّة التواقين إلى الحريّة ,فقد كان يتطلّ إلى مستقبل يتحق في اإلصلح المنشود ,ويت ّ في
تفكي االستبداد كما بيّن في كتاب "ذكرى وعبرة أو الدولة .العثمانية قبل الدستور وبعده"1908 ,

 -5ب ّين الغرض من تعلّم التاريخ.
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ال يع ّد التاريخ سيرورة سرديّة ,إ ّنما هو ذكرى وعبرة تح ّفز الخيال على ال ّتفكير في الممكن من دون قيود أو
حدود.
سمو األمير الحسن الحضارة اإلسالم ّية نموذجا ا للحضارات العظيمة ,ب ّين ذلك.
 -6جعل
ّ
ّ
ّ
ألنها تتخذ من "التسامح للجمي " شعارا ,وكانت الحضارة اإلسلمية في أوج ازدهارها تتس لديانات وثقافات
متباينة وتض ّ أفرا ادا ينتمون ألعرا وأم مختلفة.
وضح ذلك.
-7
قوة الشعوبّ ,
التنوع ال ّثقافي من اهم مصادر ّ
ّ
التنوّ من مكامن القوّ ة ,أل ّن يقود إلى العي المشتر انطلقا من الخصوصية واالستقلل الثقافي التي تحتر
التنوّ بأشكال والتعددية الثقافية ,فتقود إلى العقل المنفتح على اآلخر بخبرات المختلفة.
واإلسالمي الفجوة بين ما ينبغي
العربي
 -8ما المقصود بالعبارة اآلتية" :من المفارقات التي يعاني منها واقعنا
ّ
ّ
بناء على فهمك النص؟
أن يكون وما هو كائن" ا
ينبالي أن نتحاور ونتخاطب ال أن نتحارب ,فاهلل تعالى استخلف اإلنسان في األرض وكرّ م ودعاه إلى
اإلعمار والخير ,فهنا مفارقة بين دور اإلنسان في اإلعمار والبنا  ,وما هو كائن اليو من أخطار الحروب
ودعوات التقسي والخطاب الطائفي وشرور الفرقة وال ّتشرذ واالنتها السّافر لحقو اإلنسان.
التمسك بالقيم اإلنسان ّية المشتركة للبشر على اختالف اجناسهم
سمو األمير الحسن إلى ضرورة
 -9أشار
ّ
ّ
وطوائفهم وأصولهم ,ب ّين اهم ّية ذلك.
إنّ التمس بالق َي اإلنسانيّة المشتركة يؤ ّد إلى تحقي األمن للجمي  ,والبح في هذه القي المشتركة يسه في
كشف الوج الحقيقي لل ّتطرف ,فل ب ّد من التركيز على المشتركات العالميّة واإلقليميّة ,وتفعيل دور
المؤسّسات اإلقليميّة والعربيّة ,التي تحمل أولويّاتنا وتح ّدد معالمها بصورة مستقلة.
-11

وضحها.
لسموه نظرة مستقبل ّية في تحسين واقع العالم
العربيّ ,
ّ
ّ

-11

عالمي ّ
االجتماعي؟
للزكاة وال ّتكافل
ما أهم ّية تأسيس صندوق
ّ
ّ

-12

نظام الزكاة يقدّم صورة حقيق ّية عن سماحة اإلسالم :
أ -اشرح هذا.

التجدّد في مختلف الميادين ,وتعزيز ثقافة العمل والمشاركة واإلبدا واإلنجاز ,ودع ال ّتعاون وال ّتكامل بين دول اإلقلي
وشعوب .

االستفادة من نظا ال ّزكاة في سبيل تحقي األهداف التنمويّة للبلدان اإلسلميّة األقل ا
نموا ,وضمان الحياة الكريمة لألفراد في
المجتمعات اإلسلميّة ,وتعزيز ق َي الاليريّة والسّلطة األخلقيّة والكرامة اإلنسانيّة.

إن التركيز من خلل الزكاة على القي اإلنسانيّة مثل الرّحمة واإلحسان إلى المحتاج وابن السبيل وتفويض اإلنسان
من حي هو إنسان ,وتعزيز التكافل االجتماعيّ سيُسه في إشاعة رسالة اإلسل الح ّقة المبنية على العدل
والسل  ,وينأى بها عن مسمّيات اإلرهاب والرُّ هاب.
ب -هات سبلا أخرى يمكن أن ُتسه في إبراز صورة اإلسل الحقيقيّة ,من وجهة نظر .
 نهى اإلسل عن قتل األطفال والنسا والشيوخ والعجزة. أمر اإلسل بالوفا بالعهود. كان صلّى للا علي وسلّ يوصي بأهل الذمة والمستأمنين وسائر المعاهدين ويدعوإلى مراعاة حقوقه وإنصافه واإلحسان إليه وينهى عن إيذائه  .ويتر أيضا ا للطالب.

 -13علل ّ ما يأتي في رأيك :
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أ -وصف سموّ األمير الحسن النهضة بالمباركة.
ألنها زرعت بذور الخير في نفس ك ّل عربيّ صاد في انتمائ لوطن  ,يسعى إلى االستقلل ,وحققت
انتصا ا رت كبيرة في سبيل .
ب -اإلسل والتقد صِ ْنوان ال يفترقان.
ألنّ اإلسل يدعو إلى التق ّد في تنوير األذهان البشرية برسالة اإلسل السّمْحة التي تدعو إلى النهضة
والرقيّ اإلنسانيّ ومواجهة األخطار المُحيقة.
ج -إنّ اإلرادة العربيّة الحرّة المسؤولة ال تنفصل عن تالليب العقل والحكمة.
ألنها تركن إلى العقل وتعتمد علي  ,وتنسج م القي اإلنسانية المشتركة التي يؤ ّد التم ّس بها إلى
تحقي األمن واالستقرار وتقبّل اآلخر ونبذ التطرّف.

العربي بين االستقالل الثقافي واالنفتاح على اآلخر في ضوء فهمك النص؟
 -14كيف ُيو ّفق اإلنسان
ّ
االستقلل الثقافي ال يعني من االنفتاح على ثقافات اآلخرين ,بل يعني هويّة ثقافيّة مستقلة بذاتها ,وفي
الوقت نفس تتقبّل اآلخر وتنفح على ثقافات  ,وتحتر التنوّ والتع ّددية الثقافيّة وتحتك إلى العقل .ويتر
أيضا ا للطالب.

ذوق الجمالي
ال ّت ّ
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وضح جمال التصوير في العبارات اآلتية :
ّ -1
ّ
ّ
أ -الذ كان يتطل الى مستقبل يتحق في اإلصلح المنشود ,ويت ّ في تفكي االستبداد.
صوّ ر االستبداد شي ائا معقدا متشابكا يت ّ تفكيك .
ب -رُفعت أشكال المعاناة واالنتهاكات الصّارخة لكرامة اإلنسان عن المُقتلَعين والمُهجَّ رين.
صوّ ر أشكال المعاناة ا
ثقل يرف عن صاحب  ,وصوّ ر االنتهاكات إنسا انا يصرخ ,وصوّ ر المهجّ رين من
بلده شجرا مقتلعاا عن األرض.
الوهْ على الصّعيد الحضار يؤ ّكد الحاجة إلى التج ّدد.
ج -فما نعاني اليو من أعراض َ
صوّ ر الضعف الذ يصيب أبنا األمة اليو مرضا ا ل أ ا رض تظهر على صاحب .
وضح داللة ما تح َته خ ّط في العبارات اآلتية :
ّ -2
أ -في محاولة استيعاب روح العصر وتح ّديات  ,ندر ما لدينا من ميرا حضار ّ وترا سياسيّ ونهضة
عربيّة.
أ ما يميّز عصرنا الحالي عن غيره.
ب -إنّ البح في القي اإلنسانيّة المشتركة يسه في كشف الوج الحقيقيّ لل ّتطرف.
إظهار حقيقة ال ّتطرّف الذ يتستر ورا ردا آخر ال ّ
يمثل .
ج -فكانت هذه مطالب أمّة حملها ج ّد ال ّشريف الحسين بن علي ــ طيّب ّ
للا ثراه ــ وهو يرنو م أبنائها إلى
مستقبل مشر ألمّتنا العربيّة.
وحدة الرؤية عند الشريف الحسين بن علي وأبنا األمة العربيّة بمستقبل زاهر.
د -إنّ التم ّس باستقللنا الثقافيّ يعيد تجديد العقل العربيّ المنفتح على اآلخر.
البعد عن التعصّب ,وتقبّل اآلخر ,واالنفتاح على الثقافات المتع ّددة.
وضح ما تحمله من معان.
 -3العبارة اآلتية" :ال ّتسامح للجميع" ,موجزة في كلماتها عميقة في داللتهاّ ,
التساهل والتيسير في التعامل م اآلخرين ,وتقبّله  ,على اختلف أديانه أو أجناسه أو أصوله .
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الوحدة ال ّتاسعة

مفاتيح القلوب

++

الكلمة ال ُح ْلوة
سمِعْ ُتها تقول وصوتها يختن بالبكا " :هذه حياة ال ُتطا ! نعمل سحابة ال ّنهار وبعض الليل ,وال ُنكافأ ّإال
بال ّتأنيب واالنتهار ,ال نسم من أحد كلمة ْ
حُلوة ,إ ّنها حياة ال تطا !" كانت المتكلّمة عاملة أميّة ,تخاطب فتاة البيت
أمطر ْتها بمثل هذا
انتهر ْتها ,وصبّت عليها اللّو ؛ أل ّنها قصّرت في أدا واجب .ويظهر أنّ ربّة البيت كانت قد
التي
َ
َ
الوابل في الصّباح الباكر ,وأنّ ربّ البيت ل يو ّفر صو َت في المسا الذ سب  ,فتفجّ َر البركان ,بركان اإلنسانيّة في
أبسط مطالبها ,وتكلّمت الخادمة األميّة بلالة فيلسوف.
أحوج قلوبنا! إنّ كلمة شكر أو ثنا  ,كلمة ّ
تلطف
أسماعنا إليها ,بل ما
أحوج
الكلمة الحُ ْلوة ,الكلمة اللطيفة ,ما
َ
َ
َ
أو دعا ُ ,تقال في حينها ,تفعل فعل السّحْ ر ,ف ُتفرح القلب الحزين ,وتمسح عر المتعب ,وتحرّ الهمّة والمرو ة.
إ ّنها مفاتيح القلوب ,فأنت حين تقول لمن ل عنده حاجة ,ولو كان دون مقاماا أو أجيرا ا ل  ,من فضل أو اعمل
معروفا ا ,كن واثقا ا أ ّن سيؤ ّد العمل على خير وج ؛ أل ّن سيؤ ّدي بمحبّة ,ث متى كافأ َت ُ بكلمة ال ّشكر أو ّ
الثنا أو
الدعا  ,زد َت تعلّ اقا ب وحرصا ا على إرضائ .
والكلمة الحُ ْلوة ال تالني عن األجر الماد ّ  ,وال تكون على حساب  ,فتحاول أنْ تنتقص من وتقتصد؛ ألنّ
األجر واجب ,كما أنّ الخدمة واجبة ,لكنّ الكلمة الحُ ْلوة عطا ؛ فحين يدف صاحب العمل األجر وهو يقول :سلمت
ض ّ
للا علي  ,أو يو ِجز االثنان فيتبادالن كلمة
يدا  ,ومتى يقبض العامل أجره وهو يقول لصاحب العمل :عوّ َ
ّ
ْن
أشكر  ,يشعر كلهما أ ّن فعل أكثر من الواجب ,وأنّ علقت باآلخر ل تعد علقة منفعة مادية صِ رْ فة ,وأنّ القلبي ِ
ْن ,وإذا الخدمة الماديّة ترتد طابعاا إنسانياا روحان اّيا هو ّ
ّ
الطاب الوحيد الذ يجب أن يسود العلقات
حل مح ّل الجيبي ِ
بين ال ّناس؛ ألن يشي ال ُّطمأنينة وينشر الهنا .
الكلمة الحُ ْلوة من مزايا اإلنسان ,فاآللة تو ّفر لها الوقود والزيت فتصد بأمر  ,وليست في حاجة إلى أن
تقول لها :من فضل أو أشكر  ,وهي تؤ ّد العمل بد ّقة وأمانة قد يعجز عنها اإلنسان ,لكنّ ال ّنفوس الصّما ص َم َ
اآللة ,ال ّنفوس المتن ّكرة إلنسانيتها تفضّل التعامل م اآللة على التعامل م اإلنسان ,فتصبح فلسفة ال ّتعامل بين الناس
ُنجز وأجر يُد َف ال نصيب للقلب وال للسان في  ,وتصبح الحياة ــ كما قالت العاملة األميّة ــ شي ائا ال
على أساس عمل ي َ
يطا .
وينبالي للكلمة الحُ ْلوة أنْ تكون صادقة ,صادرة عن إخلص وإيمان ال يشوبها َزيْف أو نفا  .نحن ال نعل ما
في القلوب؛ ألن علمها عند ّ
عل الاليوب ,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 إخلصها ,وقد نفكر في ذل  ,وقد
ال نحاول ال ّتفكير في ذل  ,وحس انا نفعل.
يقول المثل" :بمزاولة الحِدادة تصبح ح ّد اادا" ,كذل إذا عوّ َ
دت لسان إرسال هذه العبارات "أشكر  ,من
ّ
فضل  ,اسمح لي ,اسأل العفو أو المعذرة ,سلمت يدا  ,عوّ ض ّ
للا علي  ,بار للا في " ,فل ب ّد من أن تفعل في
نفس فعل اإليحا  ,فالكلمات الطيّبة تصدر عن ال ّنفس ,وتصقلها في الوقت ذات .
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ولَئِن كانت الكلمة الحُ ْلوة الزمة بين الرّ ئيس والمرؤوس ,والخاد والمخدو  ,فهي ليست أق ّل لزوما ا بين
األنداد :بين ّ
صدي وصديق  ,وال يحس َبنَّ أحد أنّ رف الكلفة ينفي كلمة المحبّة ,بل
الزوج وزوجت  ,واألب ابن  ,وال ّ
العكس هو الصّحيح ,فعبارات التعاطف تش ّد رباط األلفة وترُصُّ بُنيان الصّداقات .وإذا كان المر يُسرّ بسما كلمات
ّ
الثنا من الالربا  ,فهو أكثر سرورا ا بسماعها من أفواه المُقرَّ بين إلي أولئ الذين يعيشون مع أكثر ساعات حيات ,
ا
أوال ويسمعها دئماا تثني علي .
والذين يؤمن به ويطمئنّ إلى أقواله  ,ولع ّل أسعد ال ّناس َمنْ يفوز بإعجاب زو ِج

ال ّتعريف بالكاتب

محمد الن ّقا كاتب وناقد لبناني ,جم مقاالت التي كتبها في كتاب "مواليد األر " عا 1960
الذ يض ّ بين دفتي بضعا ا وثلثين مقالة ,ومنها المقالة التي بين أيدينا.

جو ال ّنص
ّ

ص؟
س :ما نوع ال ّن ّ
مقالة أدبيّة
س :ما أثر الكلمة الط ّيبة في المجتمع؟
تقوية أواصر األلفة بين ال ّناس في المجتم الواحد
س :ما المنهج الّذي انتهجه الكاتب في مقالته؟
وضح ذلك.
نهجا
خاصا في ال ّتفكير وال ّتعبيرّ ,
ا
الح ْلوة" نهج فيها الكاتب ا
مقالة " الكلمة ُ
نحو سبل الح ّ
كانت الالة تبع على األمل وال ّتفاؤل في ال ّتعامل بين الناّس ,ود ْفعه
َ
والخير ؛ إذ بدا الكاتب ملتزماا نحو مجتمع ومحيط  ,وشعر شعورا ا قوياا بما يعوزه
لينهض ويسمو ,ويصبح أجمل المجتمعات وأفضلها.
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 الفقرة األولى
سم ِْع ُ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 ُح ْلوة ,إ ّنها حياة ال تطاق!" كانت المتكلّمة عاملة أم ّية ,تخاطب فتاة
أمطر ْتها
قصرت في أداء واجب .ويظهر أنّ ر ّبة البيت كانت قد
البيت التي
َ
انتهر ْتها ,وص ّبت عليها اللّوم؛ أل ّنها ّ
َ
ّ
َ
فتفج َر البركان ,بركان
رب البيت لم يوفر صوته في المساء الذي سبق,
ّ
الصباح الباكر ,وأنّ ّ
بمثل هذا الوابل في ّ
ّ
اإلنسان ّية في أبسط مطالبها ,وتكلمت الخادمة األم ّية بلغة فيلسوف.
أسماعنا إليها ,بل ما أحو َج قلوبنا! إنّ كلمة شكر أو ثناء ,كلمة
الح ْلوة ,الكلمة اللطيفة ,ما أحو َج
َ
الكلمة ُ
ّ
ُ
ُ
وتحرك اله ّمة
الس ْحر ,فتفرح القلب الحزين ,وتمسح عرق المتعب,
ّ
تلطف أو دعاء ,تقال في حينها ,تفعل فعل ّ
أجيرا لك ,من
والمروءة .إ ّنها مفاتيح القلوب ,فأنت حين تقول لمن لك عنده حاجة ,ولو كان دونك مقا اما أو
ا
فضلك أو اعمل معروفا ا ,كن واثقا ا أ ّنه سيؤدّي العمل على خير وجه؛ أل ّنه سيؤدّيه بمح ّبة ,ثم متى كافأ َت ُه بكلمة
ال ّ
وحرصا على إرضائك.
شكر أو ال ّثناء أو الدعاء ,زد َته تعلّ اقا بك
ا

 معاني المفردات والتراكيب
 نعمل سحابة ال ّنهار وبعض الليل :العمل طوال الليل. االنتهارّ :الزجر.
 الوابل :المطر الشديد اللّوم :العذل ّرب البيت :جمعها أرباب؛ وهو سيّد البيت وصاحب ثناء :جمعها أثنية؛ وهو المدح ال ُم ُروءة :كمال الرّ جولة -أجير :جمعها أُجرا ؛ كل من يعمل بأجر
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عاملة أ ّم ّية :غير مُتعلمة
ال ُتطاق :ال ُتحتمل.
فيلسوف :حكي
أسماعنا :آذا ُننا
اله ّمة :جمعها هم ؛ وهو العز القو ّ
مقام :ال ّدرجة والمنزلة

األستاذ أسامة التميمي

االتقان يف اللغة العربية املشرتكة

0789073059

الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
 الفقرة الثانية
المادي ,وال تكون على حسابه ,فتحاول أنْ تنتقص منه وتقتصد؛ ألنّ األجر
الح ْلوة ال تغني عن األجر
ّ
والكلمة ُ
الح ْلوة عطاء؛ فحين يدفع صاحب العمل األجر وهو يقول :سلمت
واجب ,كما أنّ الخدمة واجبة ,لكنّ الكلمة ُ
ض ّ
جز االثنان فيتبادالن كلمة
عو َ
يداك ,ومتى يقبض العامل أجره وهو يقول لصاحب العملّ :
للا عليك ,أو يو ِ
أشكرك ,يشعر كالهما أ ّنه فعل أكثر من الواجب ,وأنّ عالقته باآلخر لم تعد عالقة منفعة مادّية صِ ْرفة ,وأنّ
طابعا إنسان ايا روحان اّيا هو ّ
القلب ْي ِن ّ
الطابع الوحيد الذي يجب أن
حال محل ّ الجيب ْي ِن ,وإذا الخدمة الماد ّية ترتدي
ا
يسود العالقات بين ال ّناس؛ ألنه يشيع ال ُّطمأنينة وينشر الهناء.
الح ْلوة من مزايا اإلنسان ,فاآللة تو ّفر لها الوقود والزيت فتصدع بأمرك ,وليست في حاجة إلى
الكلمة ُ
ّ
ّ
الصماء
أن تقول لها :من فضلك أو أشكرك ,وهي تؤدّي العمل بدقة وأمانة قد يعجز عنها اإلنسان ,لكنّ النفوس ّ
تفضل التعامل مع اآللة على التعامل مع اإلنسان ,فتصبح فلسفة ال ّتعامل
ص َم َم اآللة ,ال ّنفوس المتن ّكرة إلنسانيتها
ّ
نجز وأجر ُيد َفع ال نصيب للقلب وال للسان فيه ,وتصبح الحياة ــ كما قالت العاملة
بين الناس على أساس عمل ُي َ
األم ّية ــ شي ائا ال يطاق.

 معاني المفردات والتراكيب
 ال ُتغني :ال تكفي عطاء :جمعها أعطية وأعطيات؛ أ كل ما يُعطىعوض للا عليك :جملة تفيد ال ّدعا ؛ أ أعطا عِ وضا ع ّنها
ّ
 صِ رف :الخالص الّذ ل يختلط بشي مزايا :الخصيصة التي تميّزه عن غيره تصدع بأمر :تأتمر بأمر وتطيع -المتنكرة :المُتاليرة عن حالها
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تقتصد :ال ُتسرف
ُيوجز :يختصر
ُيشيع :ينشر
الهناء :افرح والسّرور
يعجز :ال يقوى
ص ؛ أ ال تسم
الص ّماء :جمعها ُ
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 الفقرة الثالثة
الح ْلوة أنْ تكون صادقة ,صادرة عن إخالص وإيمان ال يشوبها َز ْيف أو نفاق .نحن ال نعلم
وينبغي للكلمة ُ
ما في القلوب؛ ألن علمها عند ّ
عالم الغيوب ,والكلمة الحلوة إذ تقال أو ُتكتب ,تصل إلينا مباشرة ,فتنقر على وتر
مرة أنْ نحدّد مدى إخالصها ,وقد نفكر في
من أوتار قلوبنا ,ويكون لها صداها
المستحب .قد ال يتاح لنا في كل ّ
ّ
ا
ذلك ,وقد ال نحاول ال ّتفكير في ذلك ,وحسنا نفعل.
عو َ
دت لسانك إرسال هذه العبارات "أشكرك ,من
يقول المثل" :بمزاولة الحِدادة تصبح حدّاداا" ,كذلك إذا ّ
ّ
ّ
عوض للا عليك ,بارك للا فيك" ,فال ب ّد من أن تفعل في
فضلك ,اسمح لي ,اسألك العفو أو المعذرة ,سلمت يداكّ ,
نفسك فعل اإليحاء ,فالكلمات الط ّيبة تصدر عن ال ّنفس ,وتصقلها في الوقت ذاته.
الرئيس والمرؤوس ,والخادم والمخدوم ,فهي ليست أقل ّ لزوما ا بين
الح ْلوة الزمة بين ّ
ولَئِن كانت الكلمة ُ
األنداد :بين ّ
والصديق وصديقه ,وال يحس َبنَّ أحد أنّ رفع الكلفة ينفي كلمة المح ّبة,
الزوج وزوجته ,واألب ابنه,
ّ
سر بسماع
الصداقات .وإذا كان المرء ُي ّ
ص ُبنيان ّ
وتر ُّ
الصحيح ,فعبارات التعاطف تش ّد رباط األلفة ُ
بل العكس هو ّ
سرورا بسماعها من أفواه ال ُمق َّربين إليه أولئك الذين يعيشون معه أكثر
كلمات ال ّثناء من الغرباء ,فهو أكثر
ا
جه ا
أوال ويسمعها
ساعات حياته ,والذين يؤمن بهم ويطمئنّ إلى أقوالهم ,ولعل ّ أسعد ال ّناس َمنْ يفوز بإعجاب زو ِ
دائ اما تثني عليه.

 معاني المفردات والتراكيب
 ينبغي :يلز زيف :الباطل الرّ د من ال ّشي تنقر :تضرب وتعزف ُيتاح :يتهيّأ مزاولة :ممارسة تصقلهاّ :تهذبها
 رفع الكلفة :تر المُجاملةترص :تض ّ بعضها إلى بعض
ّ
 -أفواه :الف

-
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يشوبها :يُخالطها
نفاق :إظهار المر خلف ما يُبطن
صداها :رج الصّوت؛ والمقصود أثرها
مدى :المسافة والالاية
اإليحاء :اإليما واإللها
األنداد :المثل وال ّنظير
األلفة :االجتما وااللتئا
بنيان :ما بُني
طابعاُ :
الخل الالالب
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المعجم وال ّداللة
اللغوي:
 -1أضف إلى معجمك
ّ
 الوابل  :المطر ال ّشديد.
 يشوبها  :يخالطها.
 تصد بأمر ُ :ت َن ّفذه.
 الصّرف  :الخالص ل يختلط باليره .
 -2عد إلى أحد معاجم اللّغة العرب ّية ,واستخرج معاني المفردات اآلتية:
 األنداد :مفردها الند ,وهو الم ْثل والنظير.
 االنتهارّ :
الزجْ ر.
َّ
الزيْف :الباطل الرّ د ُ من ال ّشي .

غوي لكل ّ من:
 -3ما
الجذر اللّ ُّ
ُ
ُّ
طمْأن.
 الطمأنينة:
َ
ص.
 ترُصُّ َ :رصّ /
رص َ
َ
ف.
 األلفة :أَل َ
 اإليحا َ :و َح َي.
فر ْق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خ ّط في ما يأتي:
ّ -4
" الكلمة الحُ ْلوة لها صداها المُستحبّ ".
الصّدى :رج الصوت ,والمقصود :أثرها
صداها
ض َي ْنبُو ُ ه اُدى
َبعْ دَ أَنْ َحرّ َقها َحرُّ َ
 قال علي الجار َ :و َجرى في األَرْ ِ
(عطشها الشديد) الصّدى :العط الشديد
ْ
واضبط بال ّ
شكل عين الفعلين( :يقبض ,يعجز) ,وفاء الفعل(:يشدّ ).
 -5عد إلى المعجم
ُ
ّ
يعجز) ,وفا الفعل( :يشد).
(يقبضَ ,
 -6استخدم الكاتب كلمة( زوج )للدّ اللة على المرأة ,عد إلى أحد معاجم اللّغة العرب ّية ,وتح ّقق من استعمالها بهذه
الصورة.
ّ
َ
َ
زوج يستو فيها المذكر والمؤن  ,ز ْو ُج ال أ رة :بعلها .وزو ُج الرجل :ا أ رت  ,فيقال للثنين :هما زوجان.
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الفهم وال ّتحليل
 -1عاملت فتاة البيت الخادمة معاملة قاسية:
ت صورا ا من هذه المعاملة.
أ -ها ِ
التأنيب واالنتهار واللو وغياب الكلمة الحُلوة.
ب -ما سبب هذه المعاملة؟
تقصير الخادمة في أدا واجب.
ج -هل تظنّ أ ّنها تستح ّ هذه المعاملة؟ بيّن رأي .
ال أظ ّنها تستح هذه المعاملة بدل تقصيرها؛ إذ يمكن ألهل البيت توجيهها باللفظ الطيّب .ويتر أيضاا
للطالب.
د -ما الذ كانت تتو ّقع العاملة من أهل البيت مقابل عملها؟
كلمة حُ ْلوة.
ا
سبيال لإلخالص في العمل ,وال َق ْسوة طري اقا لإلحباط:
 -2جعل الكاتب ال ّثناء
ّ
أ  -اذكر بعض صور الثنا وال ّتعزيز كما وردت في النصّ .
" حين يدف صاحب العمل األجر وهو يقول :سلمت يدا  ,ومتى يقبض العامل أجره وهو يقول
ض للا علي  ,أو يوجز االثنان فيتبادالن كلمة أشكر ".
لصاحب العمل :عوّ َ
ا
 " فأنت حين تقول لمن ل عنده حاجة ,ولو كان دون مقاماا أو كان أجي ا ر ل  ,من فضل أو
اعمل معرو افا ,كن واث اقا أ ّن سيؤ ّد العمل على خير وجهن ألن سيؤ ّدي بمحبّة ,ث متى كافأ َت ُ
بكلمة ال ّشكر أو ّ
الثنا أو ال ّدعا  ,زد َت تعل اقا ب  ,وحرصا ا على إرضائ ".
 " أشكر  ,من فضل  ,اسمح لي ,أسأل العفو أو المعذرة ,سلمت يدا  ,عوّ ض للا علي ,
بار للا في ".
ب -بيّن رأي في ما ذهب إلي الكاتب مواف اقا أو مخال افا.
أواف الكاتب في أنّ كلمات التعزيز تقود اآلخر إلى اإلخلص في العمل ومحبّت  .ويتر أيضاا للطالب.
ص ح اّقا من حقوق الع ّمال.
 -3استنتج من ال ّن ّ
 حماية كرامة العمّال.
 الح ّ في الرّ احة.
 تحديد ساعات العمل ومناسبتها لألجر.
 -4ما أثر المعاملة اللطيفة في نفوس اآلخرين؟
القلب الحزين ,وتمس ُح عر المتعب ,وتحرّ ُ الهمّة والمرو ة.
 تفعل فعل السّحر ,فتفر ُح
َ
 -5كيف يحرص صاحب العمل على توطيد عالقته بالع ّمال ,وتحفيزهم على العمل؟
بالحفاظ على كرامته وتج ّنب إهانته ومعاملته بالكل الطيّب وال ّشكر.
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الح ْلوة عطاء:
 -6أشار الكاتب إلى أنّ دفع صاحب العمل األجر للعامل واجب ,والكلمة ُ
أ  -هل تؤيّد الكاتب في ذل ؟ ولماذا؟
أواف الكاتب في أنّ دف األجر للعامل هو واجب على صاحب العمل .وأخالف الكاتب في أنّ الكلمة
الحلوة عطا وليست واجباان فأرى أ ّنها أيضا ا واجبة على صاحب العمل كدف األجر .ويتر أيضاا
للطالب.
ب – ما الذ يضيف هذا العطا على العلقة بينهما؟
ّ
أنّ العلقة بينهما ل تعد علقة مادية صرفة ,وأنّ قلبيْهما حل محل جيبيْهما ,بطاب إنسانيّ روحاني.
ج – بيّن أثره في المجتم اإلنسانيّ .
ُّ
عبارات التعاطف تش ّد رباط األلفة ,وترصّ بنيان الصّداقات ,وتنشر الطمأنينة والهنا في المجتم اإلنسانيّ .
وضح ذلك.
فرق الكاتب بين إنسان
مادي ,وإنسان للعاطفة قيمة كبيرة في حياتهّ ,
ّ
ّ -7
اإلنسان الماد ّ يتعامل م اآلخرين في أموره على أساس عمل يُنجز وأجر يُدف ال نصيب
للقلب وال للسان في .
اإلنسان الذ يق ّدر قيمة الكل الطيّب ,فالكلمة الحلوة من مزاياه ,وهي طب في .
 -8ال يقتصر ال ّتعامل 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 المجتم ,
بين أفراد العائلة أو أفراد العمل أو الخاد والمسؤول أو صاحب العمل وغيره  .ويتر أيضاا للطالب.
وضح إجابتك.
 -9معاملة اآلخرين بلباقة سلوك اجتماعي
إيجابي ,أهو مكتسب أم فطري؟ ّ
ّ
معاملة اآلخرين بلباقة عند بعض ال ّناس سجيّة وطب فيه  ,فل يبذلون في هذه المعاملة عنا ومشقة .ولكن
اإلنسان متى ما عوّ د لسان ونفس على المعاملة الطيبة  -كما قال الكاتب " :بمزاولة الحدادة تصبح حدادا"-
ستصبح عندئذ طبعا مكتسبا في  ,ويعتادها .ويتر أيضاا للطالب.
 -11ما المقصود بقول الكاتب:
أ" -وأنّ القلبين ّ
ْن".
حل مح ّل الجيبي ِ
العلقة اإلنسانية تطالى على العلقة الماديّة.
ب" -بمزاولة الحِدادة تصبح ح ّد اادا".
إذا عوّ د المر نفس ممارسة فعل ما فإ ّن يعتاده.
ج" -إنّ الكلمات الح ُْلوة تصدر عن النفس ,وتصقلها في الوقت ذات ".
عندما يصدر المر الكل الطيّب فإ ّن ال يب ّ السّرور في متلقي فقط وإنما في نفس أيضاا.
النص ,من وجهة نظرك.
أي مدى استطاع الكاتب ال ّتأثير في متلقي
-11
ّ
وضح إلى ّ
ّ
استطا الكاتب التأثير في متلقي النص إلى ح ّد كبير بسوق أمثلة من الواق المعي  ,وسرده قصة وقعت
على مسامع بنى عليها النص ,وافتتح بها مقالت تشوي اقا للقار وتأثيرا ا في .
 -12يشيع على ألسنة بعض ال ّناس أنّ فال انا يستخدم الكلمات الرقيقة تملّ اقا أو ِرياء لتحقيق مآرب ومنافع
النص.
خاصة ,ب ّين رأيك في هذا الكالم في ضوء َف ْهمك
ّ
ّ
يتر لتقدير المعل والطالب.
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 -13أعطِ







ثالثة أمثلة للكالم ّ
الط ّيب من واقع حياتنا.
أسعدَ للاُ أيام َ .
َ
بار َ للاُ في َ .
طابت أيا ُم َ .
سعد ُ
ْ
ت برؤيت َ .
جزا َ للا خيرا ا.
و ّفق َ للا .

 -14تو ّق ْع مصير مجتمع تطغى فيه العالقات الماد ّية على القيم اإلنسان ّية.
ستطالى في المصالح الماديّة على الرّ وابط اإلنسانيّة ,وستضعف في االهتمامات المعنويّة واألخلقية ليالدو
مجتمعاا جا افا في علقات  ,ويشعر أفراده بالالربة والضيا  ,والصرا بين قيمه األخلقية ومصالحه
الماديّة.
وضح ذلك في رأيك.
 -15ألسلوب اإلنسان في تعامله مع اآلخرين أثر في كسب قلوبهم أو كسرهاّ ,
الكلمة الطيّبة هي مفتاح لقلوب اآلخرين ,وهي عنوان المتكلّ ودليل  ,فعلى المر أن ينتقي ألفاظ في خطاب م
اآلخرين ,ويتج ّنب كسر خواطره  ,فل يستهين أحد بالكلمة مهما كانت ,فربّ كلمة أضا ت الدنيا أو أظلمتها.
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الجمالي
ذوق
ّ
ال ّت ّ
الصور الفن ّية في ما يأتي:
وضح ّ
ّ -1
ْ
الوابل في الصّباح الباكر.
أمطرتها بمثل هذا
أ -ويظهر أنّ ربّة البيت كانت قد
َ
ِ
ا
شديدا.
صوّ ر كل التأنيب واالنتهار الذ صبّت ربّة البيت على العاملة مطرا ا
ب -عبارات ال ّتعاطف ترُصّ بُنيان الصّداقات.
صوّ ر الصّداقات بنا ا تقوّ ي عبارات التعاطف.
أحوج أسماعنا إلى الكلمة ْ
الحُلوة ,الكلمة اللطيفة ,...إ ّنها مفاتيح القلوب.
ج -ما
َ
صوّ ر القلوب أبواباا ,وصوّ ر الكل الطيّب مفاتيح لهذه األبواب.
فوس الصّما َ صم َ اآلل ِة هي التي تفضّل التعامل م اآللة.
د -لكنّ ال ّن َ
ا
صوّ ر ال ّنفوس الجا ّفة التي تفضّل التعامل م اآللة آلة صمّا ال تشعر.
وضح داللة كل ّ عبارة من العبارات اآلتية:
ّ -2
أ -تقول وصوتها يختن بالبكا .
ش ّدة الضّي والحزن .
ب -تكلّمت الخادمة األميّة بلالة فيلسوف.
تجربتها جعلت تتكلّ كالحكما رغ أميّتها ,داللة على قهرها وضعف احتمالها.
ج -نعمل سحابة ال ّنهار وبعض اللّيل.
العمل طوال اليو
د -فتفجّ ر البركانُ  ,بركانُ اإلنساني ِة.
داللة على أنّ الخادمة ل تعد تحتمل هذه المعاملة ,فثارت واضطربت.
هـ -فتنقر على وتر من أوتار قلوبنا.
األثر اإليجابي للكلمة الطيبة في النفوس.
للا ُ عليك" و "بار َك ّ
عوض ّ
للا ُ فيك"؟
 -3ما المعنى الذي تفيده جمل من مثلّ " :
ال ّدعا .
النص في رأيك؟
 -4ما داللة تكرار عبارة" :حياة ال تطاق" في
ّ
تأكيد أنّ هذه المعاملة ل تعد ُتحْ َتمل ,وقد تجاوزت الح ّد.
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القدس في قلوب الهاشم ّيين

الوحدة العاشرة

رسالة من باب العامود
ِباب
 -1يا
س نادَ ْت َك الق ُ
َ
حبيب القُدْ ِ

ـــاب
والمحاريب َف َقدْ طال َ الغي ُ
ُ

ــرةُ َع ْيـ َنـ ْيـ َك وفـــــي
 -2إ ّنهــا قُ َّ

الو ْ
ِضاب
ف الخ
ُ
ش ُم ولل َك ّ
َز ْن ِد َك َ

الع ْه ِد الـــــذي
 -3واألح ّبا ُء على َ

شباب
َق َطعوهُ والهوى ــ َب ْع ُد ــ
ُ

دابــ ِه ْم
َ -4ر ْس ُم َك الغالي على أهْ ِ

وكتــاب
واس ُم َك ســــيف
ُ
رايـة ْ

س ُهــــ ْم
فار َ
 -5وهُـــ ُم األهْ ل ُ َفيــا ِ

كاب
الر ُ
طاو ْع َك ّ
ْ
ج ال ُمـ ْه َر ُي ِ
أس ِر ِ

ــر َخ ْل َف َك َب ْحــــر هائـــج
َ -6و َيسِ ْ

َي ْف َتدي األقصى وأَمواج غِ
ضاب
ُ

الساحا ِ
ت مِنْ أنفاسِ ِه ْم
َ -7ك ْم على ّ

حــــــاب
س
ُ
فاح ْت و َك ْم جادَ َ
وردة َ

 -8وعلى با ِ
ب ال ُعلى َكـــ ْم مِنْ َيد

ُح َّرة دَ َّق ْ
شــع شِ
هـاب
ــــت وكــ ْم
ُ
َّ

َ -9و ُه ُم األبطال ُ واألقصى لَ ُهــــ ْم

الروابي وال ّ
عــــاب
ش
ُ
وب ِه ْم َت ْزهو اّ
ِ
إهــــاب
سنـا المجــ ِد
ُ
وعل ْيها مِـنْ َ
َ

ِـــدى
س ْم ُر
أعراس ف ا
ْ
 -11وال ِجباهُ ال ُّ

بــــــاب
ـر للَجـ ّنـــ ِة
ُ
س ْم ُ
فالـجباهُ ال ُّ

ت دَ مــا ا
باب ال ُبطوال ِ
 -11إنْ َيـ ُكنْ ُ
 -12يا
س ِمنْ
َ
حبيب القُدس ما للقُدْ ِ

بـــــاب
ح َي
ُمــ ْنـقِـــذ ّإال َك
ُ
فــالســا ُ
َّ

 -13الماليينُ الــتي امـلْ ُء المـــدى

ِساب
مــا لهـا في َن َظ ِر الغازي ح ُ

محنتِهـــا
-14
دس في ْ
غــير أنَّ القُ َ
َ

وحــدَ ها صابــرة واألهل ُ غــابوا
ــع َ
جـواب
ــت لكنْ ال
ُ
ول َكـــ ْم أَ ْس َم ْ

 -15ولَ َك ْم نادَ ْي َ
صـــداى
ت لــكنْ ال َ
دس يا َب ْير َقهـــا
 -16يا
َ
حبيـــب القُ ِ

حــاب
الر
ُ
سـوف َتــ ْلــقـانا و َن ْلقاها ّ
َ
َ
مــــآب
وغــــداا لل َم ْســ ِج ِد األ ْقصى
ُ

 -17وغداا َ
ش ْمل ُ الحِمـــى ُم ْج َتمِـــع

ال ّشاعر حيدر محمود
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ال ّتعريف بالكاتب
حيدر محمود شاعر أردنيّ معاصر ,ولد في َحيْفا عا  , 1942عمهل فهي اإلعهل  ,ثه ّ عمهل
مديرا ا لدائرة الثقافة والفنون ,ث ُعيّن سفيرا ا للمملكة في تونس ,ث ّ وزيرا ا للثقافة ,عُرف بقصهائده
الوطنيّة ,وبح ّس العذب وأسلوب الرّ شي  .ومن دواوين ( :شجر اله ّدفلى علهى ال ّنههر يالنهي) و(مهن
أقوال ال ّشاهد األخير) و(عبا ات الفرح األخضر) ومن أخذت هذه القصيدة.
ص
جو ال ّن ّ
ّ
ّ
ألقى ال ّشاعر هذه القصيدة بين يد جللة المخفور ل المل الحسين بن طلل ــ طيّب للا ثهراه
ــ في احتفال للقوات المسلّحة األردنيّهة ,الجهي العربهيّ بمناسهبة ذكهرى اإلسهرا والمعهراج عها
 , 1970وعرض فيها مكانة القدس في وجدان الهاشميين الذين أولوا القدس والمقدسهات ال ّدينيهة
عناية واهتماماا كبيهرين ,وقهد ظههرت فهي ههذه القصهيدة مشهاعر الفخهر واالعتهزاز بالعلقهة التهي
تربط الهاشميين بالقدس ,فاحتفى ال ّشاعر بتصويرها بما ّ
تمثل من رمز دينهيّ عميه  ,فههي بوابهة
المحبّة والسّل  ,ضحّ ى ال ّشهدا من أجلها ,وق ّد الجي العربيّ تضحيات على أسوارها.

شرح القصيدة
ِباب
 -1يا
س نادَ ْت َك الق ُ
َ
حبيب القُدْ ِ
 معاني المفردات
 حبيب القدس :المقصود المل الحسين بن طلل
 القباب :مفردها قبّة؛ وهي بنا مستدير مقوّ س مجوّ ف يُعقد باآلجر ونحوه.
 المحاريب :مفردها محراب؛ وهو مقا االما في المسجد.
 ال ّ
شرح
يخاطب ال ّشاعر جللة المل الحسين بن طلل ,فيقول ل  :يا حبيب القدس ,قد نادت القدس بمحاريبها وقبابها
مستاليثة ب .
 الصورة الف ّن ّية
صوّ ر ال ّشاعر مدينة القدس بالمحبوبة التي تخاطب المل الحُ سين وتستالي ُ ب .
//

الغيـــاب
ُ
ُ
والمحاريب َف َقدْ طال َ

ــرةُ َع ْيـ َنـ ْيـ َك وفـــــي //
 -2إ ّنهــا قُ َّ
 معاني المفردات
 قُ ّرة عينك :مبع سرور ورضا .
ِ ز ْن ِد َك :موصل طرف ّ
الذرا في الكفّ .
 الو ْ
شم :ما يكون من غرز االبر في البدن ,وجمعها وشو .
الكف :الرّ احة من األصاب .

ّ
ضب ويُتلوّ ن ب حِنا ٍ ونحوه
 الخِضاب :ما ي ُْخ َ
 ال ّ
شرح
ُ
والطمأنينة
يُخاطب ال ّشاعر جللة المالفور ل المل الحسين بن طلل ,قائل :القدسُ مبع ُ السّرور والرّ ضا
في قلب  ,فقد ارتس في زند وشمها ,وتخضّب في كفّ لو ُنها ,داللة على ثبات العلقة بين القدس وجللت .
الصورة الفن ّية

ّ
ّ
صوّ ر القدس بقرّ ة العين ومرّ ة بالوش في الزند وأخرى بالخِضاب في الكفّ .
الو ْ
ِضاب
ف الخ
ُ
ش ُم ولل َك ّ
َز ْن ِد َك َ
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شباب
الع ْه ِد الـــــذي َ //ق َطعوهُ والهوى ــ َب ْع ُد ــ
ُ
 -3واألح ّبا ُء على َ
 معاني المفردات
 األح ّباء :المقصود أهل القدس.
 العهد :الوعد.
 الهوى :الحُبّ والعش .
 ال ّ
شرح
دس يُحبّون جللت وباقون على عهده ووفائه في ال ّدفا ع ّنها ,فحبّه ما زال
يُؤكد ال ّشاعر على أنّ أهل القُ ِ
فت اّيا ,وما زال عنفوان ال ّ
شباب فيه .
 الصّورة الف ّنيّة
دس لجللت بال ّشباب الفتيّ القو ّ في عِ نفوان واندفاع .
صوّ ر ال ّشاعر حُبّ أهل القُ ِ
وكتــاب
واس ُم َك ســــيف
ُ
َ -4ر ْس ُم َك الغالي على أهْ دابِــ ِه ْم  //رايـة ْ
 معاني المفردات
 رسمك :صورت .
 أهداب :مفردها الهُدب؛ وهو شعر أجفان اعين.
العل
 رايةَ :
 ال ّ
شرح
ُ
ّ
يقول الشاعر أنّ القدس جعلت المل الحُ سين راية مرفوعة فو أجفانه داللة على منزلت عند أهل القدس,
فيجعلون اسم سي افا يدافعون ب عن القدس ,ويجعلون حكمت وحنكت كتابا يتعلمون من .
 الصورة الف ّن ّية
صوّ ر المل الحسين راية على أهداب أهل القدس.
كاب
س ُهــــ ْم //
الر ُ
طاو ْع َك ّ
ْ
فار َ
ج ال ُمـ ْه َر ُي ِ
 -5وهُـــ ُم األهْ ل ُ َفيــا ِ
أس ِر ِ
 معاني المفردات
 وهم :عائدة على أهل القدس.
 أسرج ال ُمهر :وض عليها السّرج (الرّ حْ ل).
 ال ُم ْهر :أول ما يُنتج من الخيل والحُ مُر األهليّة وغيرها .وجمعها( :أمهار ,مهار ,مهارة).
كاب :حلقة من حديد ُتعلّ في السّرج ,يض ُ فيها الفارس قدم .
الر ُ
ّ 
 ال ّ
شرح
ُ
ُ
ّ
يُؤكد الشاعر على فروسيّة المل الحُ سين في ال ّدفا عن القدس ,أنّ أهل القدس يسيرون خلف مؤيّدين ل .
 الصورة الف ّن ّية
صوّ ر ال ّشاعر جللة المل فارسا يُطا .
َي ْف َتدي األقصى وأَمواج غِ
ضاب
ُ

ــر َخ ْل َف َك َب ْحــــر هائـــج //
َ -6و َيسِ ْ
 معاني المفردات
 بحر هائج :المقصود جم ٌ كبي ٌر ثائر.
أقاص.
 األقصى :المسجد األبعد ,والجم
ٍ
 غِ ضاب :غاضبة ,ومفردها غضبان َ
وغضِ ب.
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 ال ّ
شرح
يُؤكد ال ّشاعر أنّ أهل القُدس ومُحبيها من العرب بحرا ا هائجا ا يسير خلف جللت فدا ا لألقصى.
الصورة الف ّن ّية

ّ
صوّ ر أهل القُدس ومحبيها بالبحر الهائج واألمواج المتلطمة غضياا.
الساحا ِ
حــــــاب
س
ُ
فاح ْت و َك ْم جادَ َ
ت مِنْ أنفاسِ ِه ْم  //وردة َ
َ -7ك ْم على ّ
 معاني المفردات
 فاحت :انتشرت رائح ُتها.
 جاد :سخا وبذل.
 ال ّ
شرح
يتح ّد ال ّشاعر عن تضحيات ال ُّشهدا في سبيل فلسطين ,فقد انتشرت رائح ُت ّ
الزكيّة الطاهرة في أرجا
ّ
الطاهرة.
المعمورة ,ترتو األرض من دمائه
الصورة الف ّن ّية

ّ
ّ
ّ
ّ
صوّ ر الشهدا بالورود التي تفيح رائحتها ,وصوّ ر دما ه بالاليو الماطرة التي ترتو منها األرض.
ب ال ُعلى َكـــ ْم مِنْ َيد ُ //ح َّرة دَ َّق ْ
شــع شِ
 -8وعلى با ِ
هـاب
ــــت وكــ ْم
ُ
َّ
 معاني المفردات
 ال ُعلى :الرّ فعة وال ّشرف ,ومفردها العُليا.
 كم :خبريّة ُتفيد التكثير.
شع :تفر وانتشر.

ّ
 شِ هاب :جُ ر ٌ َسماو ّ يسب ُح في الفضا أو ال ّنج ُ المُضي  ,وجمعُها ُ
شهُب.
 ال ّ
شرح
ا
كرامة للقُدس ,فكانوا كال ّنجو المُضيئة ّ
اللمعة في سما العُل.
يُؤكد ال ّشاعر على تضحية ال ّشهدا
الصورة الف ّن ّية

ّ
ّ
ٌّ
صوّ ر العُل باباا ,وأياد الشهدا تد علي في سبيل حُرّ يّة فلسطين.
الروابي وال ّ
عــــاب
ش
ُ
َ -9و ُه ُم األبطال ُ واألقصى لَ ُهــــ ْم  //وبِ ِه ْم َت ْزهو اّ
 معاني المفردات
 تزهو :تفتخر.
الروابي :مفردها الرّ ابية؛ وهي كل ما ارتف من األرض.
ّ 
 ال ِّ
شعاب :مفردها الشعب؛ وهو االنفراج بين الجبلين.
 ال ّ
شرح
ُدافعون ع ّنها.
القدسُ في جبالها وشِ عابها تفتخر وتزهو بأبطالها الّذين ي
َ
الصورة الف ّن ّية

ّ
صوّ ر الرّ وابي والشعاب بإنسان يفتخر باألبطال.
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إهــــاب
سنـا المجــ ِد
ِـــدى //
س ْم ُر
ُ
وعل ْيها مِـنْ َ
َ
أعراس ف ا
ْ
 -11وال ِجباهُ ال ُّ
 معاني المفردات
 ال ِجباه :مفردها الجبهة؛ وهي ما بين الحاجبن إلى ال ّناصية ,ومقصوده الجي العربيّ .
 فِداى :جم فِدية.
 سنا :الضو السّاط .
 المجد :ال ّنيل وال ّشرف.
ُ
 إهاب :ال ِجلد ,وجمعها أهُب.
 ال ّ
شرح
يُشي ُد ال ّشاعر بالمواقف البُطوليّة الّتي ق ّدمها الجي ُ العربيّ على أرض القُدس.
الصور الف ّن ّية

ّ
ّ
ّ
صوّ ر المواقف البطوليّة أعراسا ا سطرها ال ّشهدا التي ُزي ْ
ّنت جباهه بنور المجد وال ّشرف.
باب ال ُبطوال ِ
بــــــاب
س ْمـ ُر للَجـ ّنـــ ِة
ُ
ت دَ مــا ا  //فالـجباهُ ال ُّ
 -11إنْ َيـ ُكنْ ُ
 ال ّ
شرح
إذا كانت البُطولة ال تتح ّق ّإال بذرف ال ّدما من أبطال الجي العربيّ  ,فجباهُه السّمرا الّتي أضا ْ
ت بنور
الرّ فعة وال ّشرف وال ّشهادة هي طريقُه إلى الج ّنة.
الصورة الف ّن ّية

ّ
ّ
جباه ال ُّسمُر بابا يقوده إلى الجنة.
صوّ ر البُطوالت ببنا باب من ال ّد  ,وصوّ ر ال ِ
بـــــاب
ح َي
س مِنْ ُ //مــ ْنـقِـــذ ّإال َك
 -12يا
ُ
فــالســا ُ
َّ
َ
حبيب القُدس ما للقُدْ ِ
 معاني المفردات
 حبيب القدس :المقصود المل الحُسين.
الساح :جم ساحة.

ّ
 اليباب :األرض الخالية.
 ال ّ
شرح
يستنجد ال ّشاعر بجللت إلنقاذ القدس ,فما لها من مُنق ٍذ سِ واهُ ,وساح ُتها تنتظر َمنْ يحميها ويداف ُ ع ّنها.
الصورة الف ّن ّية

ّ
صوّ ر ال ّشاعر المل الحُ سين بحبيب القدس والمُنقذ لها.
ب
 -13الماليينُ الــتي امـلْ ُء المـــدى  //مــا لهـا في َن َظ ِر الغازي حِسا ُ
 معاني ال ُمفردات
 المدى :المسافة والالاية.
 الغازي :العدوّ  ,وجمعها ُغزاةٌ.
 نظر :بصر.
ِساب :ال يعت ُّد العدوّ بالمليين من العرب ,وال يخاف منه .
 مــا لهـا في َن َظ ِر الغازي ح ُ
 ال ّ
شرح
ّ
يأسف ال ّشاعر من حال األمّة العربيّة بالرّ غ من عددها الكبير الذ ال يُخيفُ العدوّ .
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محنتِهـــا  //وحــدَ ها صابــرة واألهل ُ غــابوا
-14
دس في ْ
غــير أنَّ القُ َ
َ
 معاني المفردات
 م ِْحنة :البل والشدة ,وجمعها م َِحن.
 ال ّ
شرح
يُؤكد ال ّشاعر أنّ القدسُ ستبقى صابرة أما أعدائها
 الصورة الف ّن ّية
صوّ ر القدس فتاة صابرة على مِحنتها في ظ ّل غياب أهلها.
ــع َ
 -15ولَ َك ْم نادَ ْي َ
جـواب
ــت لكنْ ال
ُ
صـــداى  //ول َكـــ ْم أَ ْس َم ْ
ت لــكنْ ال َ
 معاني المفردات
 صداىَ :رجْ ُ الصّوت ,وجمعها أصدا .
 ال ّ
شرح
ّ
ا
ّ
يُخاطب الشاعر جللت  ,قائل :ك حرصت بمواقفك الثابتة على كيد األعدا  ,تستنهضُ ِه َم َ العرب.
حــاب
الر
دس يا َب ْير َقهـــا //
 -16يا
ُ
سـوف َتــ ْلــقـانا و َن ْلقاها ّ
َ
َ
حبيـــب القُ ِ
 معاني المفردات
 بيرق :العل الكبير ,وجمعها بيار .
الرحاب :مفردها الرّ حْ بة؛ وهي األرض الواسِ عة.
ّ 
 ال ّ
شرح
ّ
ا
ُ
ّ
يُؤكد الشاعر عل أنّ جللت مثل العل بمواقف الثابتة ,آمل رجو القدس الحبيبة.
الصورة الف ّن ّية

ّ
صوّ ر ال ّشاعر المل الحُ سين وساحات األقصى بشخصين يلتقيان.
َ
 -17وغداا َ
مــــآب
وغــــداا لل َم ْســ ِج ِد األ ْقصى
ش ْمل ُ الحِمـــى ُم ْج َتمِـــع //
ُ
 معاني المفردات
َ 
ش ْمل ُ :مجتم .
 الحِمى :الوطن.
 المآب :المرج .
 ال ّ
شرح
ال ّشاعر مُتفائل بالمُستقبل ,ويتطلّ إلى غ ٍد تعود في ديار القُدس إلى أهلها ,ويعود فيها األقصى حُ رّ ا.
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المعجم وال ّداللة
غوي:
 -1أضف إلى معجمك اللّ ّ
ضب و ُي َتلَوَّ ن ب من ح ّنا ونحوه.
 الخِضاب  :ما ي ُْخ َ
الركاب  :حلقة من حديد ُتعلّ في السَّرْ ج ,يض فيها الفارس قدَ م .
ّ 
 ال ّ
شعاب  :مفردها ال ّشعب ,وهو انفراج بين جبلين.
 اليباب  :األرض الخالية.
الرحاب  :مفردها الرّ حْ بة ,وهي األرض الواسعة.
ّ 
 المآب  :المرج .
ُ -2عد إلى المعجم ,واستخرج معاني الكلمات اآلتية:
الز ْند :موصل طرف ّ
َّ 
الذ ا ر في الكفّ .
السنا :الضّو السّاط .

ّ
 اإلهاب :الج ْلد.
 -3ما مفرد كل ّ من:
 القِباب :القُبّة.

 -األهداب :اله ُْدب.

 -الجباه :الجبهة.

 -الرّ وابي :الرّ ابية.

فرق في المعنى في ما تح َته ّ
خط في كل ّ مجموعة م ّما يأتي:
ّ -4
ٌ
راية واسْ ُم َ سيْفٌ وكتابُ
أَ -رسْ ُم َ الالالي على
أهداب ِه ْ
ِ
(صورت )
وقد طا َل ترْ داد بها وعنائي
يار بكائي
 قال أبو نواس :لقد طا َل في َرسْ ِ ال ّد ِ
(األثر الباقي من ال ّديار)
الو ْش ُ ولل َكفّ الخِضابُ
ب -إ ّنها قُرَّ ةُ عي َن ْي وفي
َز ْن ِد َ َ
(الرّ احة م األصاب )
ّ
الطري كما بيّنها الرّ سول ﷺَ " :غضّ البصر ,وكفّ األذى ,ور ّد السّل  ,واألمر
 من حقو
ّ
بالمعروف ,والنهي عن المنكر".
(م ْن  ,صرْ ف)
َق َطعوهُ والهوى ــ بعْ ُد ــ شبابُ
جـ -واألحبّا ُ على ال ّع ْه ِد الذ
(الوعد)
ُ
ُ 
شيّدت ق ّبة الصّخرة في عهد ال ّدولة األمويّة.
(زمن)
ا
الس ْرج ,أكمل شفو ايا:
العرب
 -5اشتقت
وأس َر َج من َّ
ألج َم من اللّجامْ ,
أفعاال من األسماء الجامدة ,نحوَ :
ُ
ّ
وأصحر
ب من الخشب,
َ
ّب من الذهب ,تخ ّش َ
أبح َر من البحر ,اسْ تحْ َج َر من الحجر ,ذه َ
خ ّي َ من الخيمةَ ,
من الصّحرا ْ ,
البلّ ْور .
وبل َو َر من ِ
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الفهم وال ّتحليل
 -1نادت القِباب والمحاريب في مطلع القصيدة الملك الحسين بن طالل ط ّيب ّ
للا ثراه ,ما داللة القِباب والمحاريب
كما وردت في القصيدة؟
داللة دينيّة ,ما ّ
تمثل المق ّدسات من رمز ديني أوالها الهاشميون الرعاية.
الرفيعة عند الملك الحسين بن طالل ط ّيب ّ
 -2ع ّبر ال ّ
للا ثراه ,ومكانة الحسين عند أهلها,
شاعر عن مكانة القدس ّ
ب ّين ذلك.
ّ
حظيت القدس بمكانة رفيعة عند الحسين بن طلل إذ تعهدها بالرعاية واالهتما منذ تولي سلطات الدستورية,
وهذا شاهد على علقت الرّ وحية بمدينة القدس ,فهي قرّ ة عين ْي  ,وهي كالوش في َز ْنده ,وكالخضاب الذ يلوّ ن
يده ,وأهلها يبادلون هذا الحبّ أ ّنه باقون على العهد مع في الدفا عنها.
بع ُد ــ َ
 -3في قول ال ّ
باب
شاعر :واألح ّبا ُء على الع ْه ِد الذي
ش ُ
َقطعوهُ وال َهوى ــ ْ
أ -من ه األحبّا ؟
أهل القدس الذين يحبّون جللت وينتمون لمدينته .
ب -ما العهد الذ قطعوه؟
الوفا واالنتما لبني هاش يمثله المل الحسين بن طلل -طيب للا ثراه -في ال ّدفا عن القدس ,ورفض
الخنو للعدو الالاصب.
 -4في قول ال ّ
كاب
س ُهــــ ْم
الر ُ
طاو ْع َك ّ
ْ
فار َ
ج ال ُمـ ْه َر ُي ِ
شاعر :وهُـــ ُم األهْ ل ُ َفيــا ِ
أس ِر ِ
أ -من الفارس الذ يتح ّد عن الشاعر؟
المل الحسين بن طلل رحم للا.
ب -من األهل؟
أهل القدس.
أسر ِج المُهر"؟
جـ -ما داللةِ " :
الفروسيّة والقيادة.
د -ما داللة" :يطاوع َ الرّ كابُ "؟
داللة على تأييد أهل القدس لجللت وسيره مع للدفا عنها.
 -5أشار الشاعر إلى أنّ القدس هي أرض البطولة وال ّ
وضح كيف عبر الشاعر عن ذلك.
شهادةّ ,
األبيات ( )7,8,9تح ّد الشاعر عن تضحيات ال ّشهدا في سبيل فلسطين ,فهؤال الشهدا ه األبطال ,والقدس
بلده  ,واألقصى رمزه الديني ,وتفتخر به القدس بجبالها وشعابها.
العربي من أجل القدس:
 -6تحدّ ث الشاعر عن تضحيات الجيش
ّ
أ -ح ّدد موطن ذل في القصيدة.
البيتان ()10,11
والجباهُ السُّمْ رُ أعرسُ ف ادى  //وعليها منْ َسنا المجد إهابُ
إنْ َيكنْ بابُ البُطوالت دَ ماا  //فالجباهُ السُّمْ رُ للج ّنة بابُ
ب -اذكر صورا ا من هذه ال ّتضحيات ل ترد في القصيدة.
ق ّد الجي العربيّ تضحيات في معار القدس ,كمعركة اللطرون ,وباب الواد .1948
جـ -ما االنطبا الذ تخرج ب عن الجي العربيّ عندما تقف على تضحيات فدا للقدس.
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العربي ,ما يتمت ب الجي

العربي من قدرة وكفا ة عالية ,ال ّتفاني,

الدور العظي الذ يضطل ب الجي
ال ّشجاعة .ويتر أيضا للطالب.
ا
متفائال بالمستقبل ,عال َم يعتمد الشاعر في ذلك ,في رأيك؟
 -7بدا الشاعر
بدا الشاعر متفائل في نهاية القصيدة ,يقول:
ا
ا
وغدا للمسجد األقصى مآبُ
وغدا شم ُل الحمى مجتم ٌ //
ويعتمد على همّة الهاشميين ,وعلى وحدة العرب لنصرة القدس وجم شمله تحت راية واحدة .ويتر أيضا
للطالب.
 -8ها ِ
النص ما يتوافق ومعنى قول أحمد شوقي:
ت من
ّ
ض َّر َجة ُي ُّ
دَق
الحمراءِ باب  //ب ُكل ّ يد ُم َ
لحر ّي ِة َ
ول ُ
وعلى باب العُلى َك ْ منْ يد  //حُ رّ ة ْ
دَقت وك ْ ش ّ شهابُ

 -9أشار الشاعر إلى غياب الوحدة العرب ّية ,ما ّ
الطريق إلى تحقيقها في رأيك؟
ساب
في قوله :الماليينُ التي ِّملْ ُء المدى  //ما لها في َن َظ ِّر الغازي ِّح ُ
فل بد من التجسيد العملي لمشرو الوحدة العربية وتحقيق  ,وتوحيد كلمة العرب الذين يقدر عدده بالمليين,
وجم شمله  ,بوحدة العناصر المشتركة بينه جميعاا .ويتر أيضا للطالب.
ت) في خطاب الملك الحسين ط ّيب ّ
أسمع َ
 -11استخدم الشاعر كلمات وعبارات من مثل:):منقِذ ,ناد ْي َ
للا ثراه,
ت,
ْ
ماذا تستنتج من ذلك؟
مكانة القدس عند المل الحسين بن طلل -طيب للا ثراه -وسعي الدائ إلى الدفا عنها ,وحرص على توحيد
العرب من أجلها.
ّ -11
بث الشاعر الحياة في المكان ,فظهرت القدس في القصيدة صامدة تستغيث بمح ّبيها:
أ -ما داللة بع الشاعر الحياة في القدس؟
ا
تأكيدا على استمرار صمودها وثباتها على أرضها.
ب -أين تكمن قوّ ة صمودها في رأي ؟
تكمن قوّ ة صمودها في أهلها ,وإيمانه بقضيته .
 -12ما أه ّم األخطار التي تتعرض لها المقدّ سات في بيت القدس؟
االعتدا على المسجد األقصى والمصلّين في  ,واالعتدا على اآلثار اإلسلميّة بالحفريات وإنشا اإلنفا .
 -13ما واجب األ ّمة العرب ّية تجاه القدس؟
ال ّدفا عنها بكل ما أمكن من وسائل ,وااللت ا ز نحوها بتوحيد الصفوف العربيّة وتكاتفها ,وإبراز القضية
الفلسطينية والح ّ الشرعي للعرب في فلسطين أما العال  .ويتر أيضا للطالب.
 -14ما المعاني التي تثيرها في نفسك لفظة "القدس"؟
األرض المطهّرة /األرض المباركة /بيت ال َم ْقدس عاصمة دولة فلسطين .ويتر أيضا ا للطالب.
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الجمالي
ذوق
ّ
ال ّت ّ
الصورة الفن ّية في ما تحته خ ّط في األبيات اآلتية:
وضح ّ
ّ -1
ْ
ُ
والمحاريبُ َ ,ف َق ْد طا َل الاليـــابُ
س نادَ ت َ ال ِقبابُ
أ -يا
َ
حبيب الق ْد ِ
صوّ ر ال ّشاعر القدس محبوبة تناد جللة المل  ,وتستالي ب .
َق َطعوهُ والهوى ــ َبعْ ُد ــ شبابُ
الع ْه ِد الـــــذ
ب -واألحبّا ُ على َ
ْ
صوّ ر حبّ أهل القدس بالشباب القو ّ في ُعنفوان واندفاع .
ٌ
رايـة واسْ ُم َ ســــيفٌ وكتــابُ
ــه ْ
داب ِ
جـَ -رسْ ُم َ الالالي على أهْ ِ
صور صورة المل راية على أهداب أهل القدس.
حُ رَّ ٍة دَ َّق ْ
ــــت وكــ ْ شــ َّ شِ هـابُ
ب العُلى َكـــ ْ مِنْ َي ٍد
د -وعلى با ِ
صوّ ر العلى باباا وأياد ال ّ
شهدا تد ّ علي في سبيل حريّة القدس.
 -2ما داللة ما تح َته خ ّط في األبيات اآلتية:
أ -إ ّنهــا قُــرَّ ةُ َعيْـ َنـيْـ َ وفـــــي
قرّ ة عين ْي  :مبع سرور ورضا
ــه ْ
داب ِ
بَ -رسْ ُم َ الالالي على أهْ ِ
القوة والحنكة.
جـَ -ك ْ على السّاحا ِ
ت مِنْ أنفاسِ ِه ْ
ال ّشهيد.
دَ -ويَسِ ــرْ َخ ْل َف َ َبحْ ــــ ٌر هائـــ ٌج
جم كبير ثائر.
هـ -وال ِجباهُ السُّمْ ُر أعراسْ ِفـــدىا
الجي العربيّ .

الو ْش ُ ولل َكفّ الخِضابُ
َز ْن ِد َ َ
ٌ
رايـة واسْ ُم َ ســــيفٌ وكتــابُ
فاح ْ
ت و َك ْ جادَ َسحــــــابُ
وردةٌ َ
َي ْف َتد األقصى وأَموا ٌج غِ ضابُ
وعليْها مِـنْ َسنـا المجــ ِد إهــــابُ
َ

السمر)؟
 -3ما داللة ال ّتكرار في قول الشاعر(:يا حبيب القدس) ,و( الجباه ّ
 يا حبيب القدس :داللة على تأكيد علقة المحبّة التي تربط جللت بالقدس.
 الجباه السّمر :تأكيد دور الجي العربي وتضحيات على أرض فلسطين.
 -4برزت العواطف الدين ّية والقوم ّية والوطن ّية واضحة في وجدان الشاعر ,م ّثل لهذه العواطف من النص.
 الدينية ,مثل:
حبيب القُدس ناد ْت َ القبابُ والمحاريبُ َف َق ْد طا َل الاليابُ
 يا
َ
 سوف تلقاها ونلقاها الرّ حاب
ا
وغدا للمسجد األقصى مآبُ

 الوطنية ,مثل:
 //أَسْ رج ال ُمه َْر يُطاوعْ َ الرّ كابُ
َ و ُه ُ األَهْ ُل ف َيا
َ
فارس ُه ْ
حبيب القُ ْدس ما للقُ ْدس منْ ُ //م ْنقذ ّإال فالسّا ُح َيبابُ
 يا
َ
//وبه تزهو الروابي والشعابُ
 وه األبطال واألقصى له
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 القوميّة ,مثل:
 المليينُ التي م ْل ُ المدى  //ما لها في نظر الالاز حسابُ
 والجباهُ السُّمْ رُ أعراسُ ف ادى  //وعليها منْ َسنا المجد إهابُ
 إن يكن باب البطوالت دما  /فالجباه السّمر للج ّنة بابُ
ا
وغدا َشمْ ُل الحمى مُجتم ٌ

 غير أن القدس في محنتها  //وحدها صابرة واألهل غابوا
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الوحدة الحادية عشرة

قلب نبتة

رس ُم القلب
ْ
أعرف لماذا ضا صدر بتل ال ّنبتة التي تح ّدت وحدتي واقتحمت حيهاتي ,وأعهرف لمهاذا سها ت علقتهي بهها
إلى ذل الح ّد
المخجل .ال ب ّد لي من أن أبرّ صديقي (حسني) ,الذ أحضرها بمناسبة شهفائي مهن مرضهي ,فأنها له أكرههها
بسبب ذل الصّدي الذ تعاطف معي ,وزارني في بيتي ,مصطحباا تل النبتة ,بلفافتها ال ّش ّفافة.
صحيح أ ّن هو الذ اختار لها ذله المكهان أسهفل جهدار الالرفهة ,ووضهعها فيه بعهد أن نهز عنهها لفافهة الهور
وال َّش َبر ,وصحيح أ ّن شرح لي بحرص المعهود ,وبما يشب اإلمل  ,مها ّ رعايتها التي أتعبتني فيما بعهد ,إال أ ّنه له
يكن سبباا في العدا الذ نما بيني وبين تل النبتة بأوراقها التي تشب رس القلب.
في البداية ل أشعر بضرورة وجود علقة حبّ أو بالض بيني وبينها ,قد رأيت فيها مجرّ د واحدة من موجودات
ّ
والطاولة ,والم ِْدفأة ,والخزانة ,أو ح ّتى إطارات الصّور على الجدار.
الالرفة ,مثل الكرسي,
َ
غير أ ّنني بعد أيا  ,تنب ُ
ّهت إلى ما يثيره صمتها من السّأ في نفسي ,ما الذ يجذبني إلى مجرد نبتة م ٌَسه َّم َرة مثهل
التماثيل ال ّنحاسيّة أو البلسهتيكيّةُ ,تحمله ُ فهي سهقف الالرفهة القهات  ,أو فهي الجهدران المُصهفرّ ة المُتق ّشهرة ,أو ربمها فهي
تقاطي وجهي ,وال سيّما تل األخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خد ؟
إنها نبتة مُت ِع َبة و ُم ْقلِ َقة في آن معا ا ,وهي تحتاج إلى عناية يوميّة كي تنمو ببطنها السمي  ,كما أ ّنهها ترغمنهي كه ّل
صباح على إزاحة السّتائر كي ترى ال ّنور أو يراها ,وتجبرني على ريّها ,وتنظيف أوراقهها مهن الالبهار ,ثه تسهميدها
بين م ّدة وأخرى ,أجز بأني كرهتها.
ما أثار غيظي ,هو ما قرأت في إحدى الصّحف ,من أنّ النباتات التي تعي داخل البيوت تحتهاج إلهى مهن يبتسه
لها أحيا انا ,ألنها مخلوقات حسّاسة ,كائنات حيّة تتل ّقف االبتسامة ,كما الضّو الذ يبع الحياة في عروقها.
هذا ما ينقصني ,ث إنّ االبتسا ليس من طبعي ,فأنا ال أكاد أرخي شهفتيّ أمها أكثهر األمهور طرافهة(.حسهني) الهذ
جا بها يعرف هذه الحقيقة ,فكيف يمكنني االبتسا لمجرّ د نبتة بليدة؟
أفضل ح ّل هو أنْ أضعها خارج الالرفة ,عند زاوية درج العمارة ,لكن(حسهني)أوصهاني ّ
بهأال أنقلهها مهن مكانهها؛
ألنّ تاليير موقعها سيؤ ّد إلى اضطرارها لل ّتكيّف م المكان الجديد ,وقد ال يناسبها ,فتذبل وتموت.
خلل شهر آذار ,انتعشت تل النبتة ,ونمت بما يوحي برغبتهها فهي الهتخلّص مهن عيهوب صهمتها ,ولكهن ههذا له
ّ
ويتهدخل فهي يوميهاتي ,لمهاذا ال
يوقف صراعي الصّامت معها ,فهي على أيّة حال كائن يده حياتي ,يخر وحهدتي,
أتخلّص منها؟ أال يمكن أن يكون (حسني) قد تآمر على حياتي بوضعها في غرفتي؟
ْ
اقتربت يد من ساقها ,تحسّست تل السا  ,إ ّنها خشنة م طراوتها ,ف ّك ُ
رت :لنْ يستالر األمر أكثهر مهن
حين
ثانية واحدة ,أدير يد  ,فأقصف السّا  ,حركة واحدة وأرتاح منها.
ّ
قلّبت الفكرة في رأسي ,فتوصّلت بسرعة إلى أ ّنني مقد على ارتكاب فعلة تنتمي إلى سلسهلة جهرائ قتهل الهنفس,
هدت ,وجلسه ُ
هت ,وتنهه ُ
تراجعه ُ
هت علههى المقعههد ,ووضههعت ك ّفههي أسههفل فكههي محه ّد اقا بحيههرة وقله  .فههي تله اللحظههة رأيتههها
تشههرئبّ  ,وتولّههدت ألوراقههها عيههون ,عيههون كثيههرة أخههذت تراقبنههي بحههذر ,فوجئههت بشههفتيّ تفتههرّ ان عههن ابتسههامة غيههر
مفهومة ,على األقل بالنسبة لي.
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كهد ُ
راقب نموّ ها السّري كه ّل يهو  ,كه ّل سهاعة ,حتهى ْ
ت أرى بعينهي المجهرّ دة كيهف تتفه ّتح أوراقهها الجديهدة ,وكيهف
ُ
سمعت صوتها ,صوت
تتبسّط مثل كفّ آدمية ,وحين أصحو في الصّباح ,أتف ّقد األورا والبراع الجديدة ,وكثيرا ا ما
ّ
صباحات الباكرة .ولقد أيقظ ذله الصّهوت فهي أعمهاقي فرحا ها طفول اّيها,
الطقطقة الخافتة لألورا في أثنا تف ّتحها في ال ّ
ُ
وضبطت نفسي ذات مرة وأنا أبتس لها.
وفهي األيها اللحقهة ,نمهت وتوالهت لهها أورا جديهدة ,أورا خضهرا يانعهة ,وحهين بلالهت منتصهف الجههدار ,دبّ
أردت توجيهها نحو الباب كي تكسو يسار الجدار ,أمها ههي فتوجّ ْ
ُ
ههت إلهى غيهر مها أريهد,
الخلف بيننا من جديد ,فأنا
نحو النافذة.
هدأَ ْ
أمسكت رأسهاُ ,
ُ
قلت كمن يخاطب امرأة :من هنا أيّتها العزيزة ,ولويت ُع ُنقها برفه ناحيهة البهاب ,ثه
ت نفسي,
ربطت بخيط م َّتصل بحافة ذل الباب .وبعد أيّا  ,عاد رأسها يتوج نحو النافذة ,فبدت كأ ّنما تنظر إلى الورا .
صههحيح أن المشهههد أثههار فههي نفسههي أسا ههى مبه امهها ,وال س هيّما حههين ق ه ّدرت أنههها أرادت بحركتههها تل ه لفههت انتبههاهي
وتذكير بال ّتفاه الذ حصل بيننا ,لكن ,لماذا ال تستجيب لرغبتي؟ على األقل إكراماا الهتمامي بها ,ث إنّ المساحة
المتب ّقية من الجدار حتى النافذة ال تستوعب نموّ ها وامتدادها ,فهي مألى بالصّور.
ُ
حاولت ليّ ُع ُنقها برف وتصمي  ,لك ّنها هذه المرّ ة بدت أكثر صلبة وإصرارا ا على التوجّ نحو النافذة ,وحين قست
ا
أصابعي عليها قليل أحسسْ ُ
ت ب ُع ُنقها ترتجف ,أجل ,لقد ارتجفت مرّ تين.
ازدَد ُ
ْ
ت إصهرارا ا
من الصّعب أن أفه أو أص ّد ما حد  ,لكن تل ال ُع ُن ارتجفهت بهين أصهابعي مثهل سهمكة حيّهة,
على تنفيذ ما بدأ ُت  ,وبينما أحاول ثنيها نحو الباب بإصرار ,إذ بها تنكسر.
كان الصّوت الذ سمعت لحظتئ ٍذ أشب بصوت كسر عظمة بشريّة ,ودهمني شعور من ارتكب جرماا في غفلة من
ّ
ّ
أدر ماذا أفعل به  ,تل ّف ُّ
هت حهولي
ال ّناس ,وال ّسائل الذ
نز من مكان الكسر لطخ يد  ,أمّا رأسها فظ ّل بين أصابعي ,ل ِ
ْ
ُ
ُ
فتحهت البهاب,
بذعر ,تراجعت قهداما نحهو الهورا  ,رأيهت فهي األورا عيو انها ت ّتهمنهي ,وإذ سهقط الهرأس مهن يهد ,
ُ
وغادرت البيت.
حاولت إنقاذهاّ ,
نظ ُ
ُ
فت مساماتها بقطعة مهن القمها المبلهول ,رويتهها
تمض سوى أيا قليلة حتى ذبلت أوراقها,
ل
ِ
بحرص ,فتحت السّتائر والنوافذ ,لكن كانت أشب بعزيز يريد االنسحاب من حياتي بصمت موج .
رويه اهدا رويه اهدا اصههفرّ ت أوراقههها ,ك ه ّل يههو تصههفرّ أورا جديههدة ,ث ه تجههفّ وتسههقط ,ل ه يب ه َ سههوى أغصههانها التههي
اسو ّدت ,وبدت مثل أذر سودا لعنكبوت خرافي يتش ّب بجدار ,ث ّ يسقط على األرض فجأة فهي إحهدى ليهالي أيّهار,
مصفرا ,وعارياا ,أما أنا فقد دهمتني رغبة جامحة ,غير مفهومة برؤية ذل الصّدي
فيعود الجدار مثلما كان ,متق ّشرا ا
اّ
(حسني) ,لماذا اشت ْق ُ
ت إلي حين سقط العنكبوت في سكون تل الليلة من أيّار؟
قصّة قصيرة للكاتب األردني جمال ناجي.
ال ّتعريف بالكاتب
ّ
جمال ناجي روائيّ وقاصّ اردنيّ  ,عضو ا ّتحاد الك ّتاب العرب ورئيس سهاب لرابطهة الكتهاب األردنيهين ,نهال
عدّة جوائز محلية وعربية كان آخرهها جهائزة الدولهة التقديريهة لهدداب  / 2015األردن ,وجهائزة المله عبهد ّ
للا
الثاني لإلبدا األدبيّ  , 2016ول مجموعة من األعمال األدبيّة ُترج عدد منها إلى لالات أجنبيّة ,ومن روايات :
(الطري إلى بلحار ) و(مخلّفات الزواب األخيرة) و(عندما تشيخ الهذئاب) ,ومهن مجموعاته القصصهية( :رجهل
خالي الذهن) ,و(رجل بل تفاصيل) ,و(ما جرى يو الخميس) التي أخذت منها هذه القصة.
ص
جو ال ّن ّ
ّ
يصوّ ر القاصّ في قصّة (رسه القلهب) العلقهة التهي نشهأت بينه وبهين نبتهة تشهب رسه القلهب أههداها إليه صهديق
لشفائ من المرض ,ويبرز في القصة عنصر الصّرا بين القاصّ والنبتة في حبكة قدّمها القاصّ بضمير المهتكلّ
لتكشف مسؤولية اإلنسان في تحقيه السّهعادة لنفسه ولمهن حوله  ,تله السّهعادة التهي تتمثهل فهي أن يتهر اإلنسهان
اآلخرين يمارسون حرّيته  ,وأن يقبل اآلخرين ,ويتكيّف معه  ,وال يتس ّر في ا ّتخاذ قرارات .
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المنهاج الجديد
 الفقرة األولى
أعرف لماذا ضاق صدري بتلك ال ّنبتة التي تحدّ ت وحدتي واقتحمت حياتي ,وأعرف لماذا ساءت عالقتي بها إلى
ذلك الحدّ
المخجةةل .ال بةةدّ لةةي مةةن أن أبة ّةرئ صةةديقي (حسةةني) ,الةةذي أحضةةرها بمناسةةبة شةةفائي مةةن مرضةةي ,فأنةةا لةةم
الصديق الذي تعاطف معي ,وزارني في بيتي ,مصطح ابا تلك النبتة ,بلفافتها ال ّ
ش ّفافة.
أكرهها بسبب ذلك ّ
صحيح أ ّنه هو الذي اختار لها ذلك المكان أسفل جدار الغرفة ,ووضعها فيه بعد أن نزع عنها لفافة الةورق
وال َّ
ش َبر ,وصحيح أ ّنه شرح لي بحرصه المعهود ,وبما يشبه اإلمالء ,مهةا ّم رعايتهةا التةي أتعبتنةي فيمةا بعةد ,إال
أ ّنه لم يكن سب ابا في العداء الذي نما بيني وبين تلك النبتة بأوراقها التي تشبه رسم القلب.
مجةرد واحةدة مةن
حةب أو بغةض بينةي وبينهةا ,قةد رأيةت فيهةا
ّ
في البداية لةم أشةعر بضةرورة وجةود عالقةة ّ
ّ
ّ
الصور على الجدار.
موجودات الغرفة ,مثل الكرسي,
والطاولة ,والمِدْ فأة ,والخزانة ,أو حتى إطارات ّ
َ
غير أ ّنني بعد أيام ,تن ّب ُ
س َّم َرة
السأم في نفسي ,ما الذي يجذبني إلى مجرد نبتة م َ
هت إلى ما يثيره صمتها من ّ
صةفرة ال ُمتق ّ
ُ
شةرة ,أو
حملق في سةقف الغرفةة القةاتم ,أو فةي الجةدران ال ُم
مثل التماثيل ال ّنحاس ّية أو البالستيك ّيةُ ,ت
ّ
ربما في تقاطيع وجهي ,وال س ّيما تلك األخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خدي؟

 معاني المفردات والتراكيب
ضجرت وصِ ُ
ُ
رت مهموماا
 ضاق صدري: لفافة :ما يُلفّ على الرّ جل وغيرها ,والجم لفائف نزع :أزال ال ّشبر :الالطا المُزيّن
 المعهود :المعروف والمُعتاد ُب ْغضُ :كره اإلمالء :ما يُنط بالكلمات والجمل وآخرون يكتبون ُيثير :يُحرّالسأم :الملل والضجر
ّ
س ّمرة :ثابتة
 ُم َ ُتحملق :تنظر بش ّدة القاتم :الالام  ,جمعها قوات الجدران ال ُمتق ّشرة :المنزو ع ّنها قشرها
 تقاطيع :ملمح ,ومفردها تقطي األخاديد :مفردها األخدود؛ وهو ال ّش المستطيل في األرض ,أو الحفرة -جبهة :ما بين الحاجبين إلى ال ّناصية
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المنهاج الجديد
 الفقرة الثانية
معةةا ,وهةةي تحتةةاج إلةةى عنايةةة يوم ّيةةة كةةي تنمةةو ببطنهةةا السةةميك ,كمةةا أ ّنهةةا
إنهةةا نبتةةة ُمت ِع َبةةة و ُم ْقلِ َقةةة فةةي آن ا
السةتائر كةي تةرى ال ّنةور أو يراهةا ,وتجبرنةي علةى ر ّيهةا ,وتنظيةف أوراقهةا مةن
ترغمني كل ّ صةباح علةى إزاحةة ّ
الغبار ,ثم تسميدها بين مدّ ة وأخرى ,أجزم بأني كرهتها.
الصحف ,مةن أنّ النباتةات التةي تعةيش داخةل البيةوت تحتةاج إلةى مةن
ما أثار غيظي ,هو ما قرأته في إحدى ّ
الضةوء الةذي يبعةث الحيةاة فةي
حساسةة ,كائنةات ح ّيةة تتل ّقةف االبتسةامة ,كمةا ّ
يبتسم لهةا أحيا انةا ,ألنهةا مخلوقةات ّ
عروقها.
شةفتي أمةام أكثةر األمةور طرافةة(.حسةني)
هذا ما ينقصني ,ثم إنّ االبتسام ليس مةن طبعةي ,فأنةا ال أكةاد أرخةي
ّ
لمجرد نبتة بليدة؟
الذي جاء بها يعرف هذه الحقيقة ,فكيف يمكنني االبتسام
ّ
أفضل حل ّ هو أنْ أضعها خارج الغرفة ,عند زاوية درج العمارة ,لكن(حسني)أوصاني ّ
بأال أنقلها من مكانها؛
ألنّ تغيير موقعها سيؤدّي إلى اضطرارها لل ّتك ّيف مع المكان الجديد ,وقد ال يناسبها ,فتذبل وتموت.
خالل شهر آذار ,انتعشت تلك النبتة ,ونمت بما يوحي برغبتها في التخلّص من عيوب صمتها ,ولكن هذا لم
الصامت معها ,فهي على أ ّية حال كائن يدهم حياتي ,يخرق وحدتي ,وي ّ
تدخل في يوميةاتي ,لمةاذا
يوقف صراعي ّ
ال أتخلّص منها؟ أال يمكن أن يكون (حسني) قد تآمر على حياتي بوضعها في غرفتي؟

 معاني المفردات والتراكيب
 آن :وقت ,وجمعها آونةالسميك :الالليظ
ّ
 ترغمني :فعل ال ّشي على كره إزاحة :إبعادري :سقي ,وجذرها رو
ّ
 غيظ :غضب شديد تتل ّقف :تتناول ُعروق :مفردها عر ؛ وهو أصل كل شي أكاد( :كاد) من أفعال المقاربة بمعنى اقترب أرخي شفتي :أسدلها فتصير مُرتخية داللة على العُبوس وال ّتج ّه طرافة :مُستملحة نادرة بليدة :ضعيفة ّالذكا وقليلة ال ّنشاط
ّ
والظروف
 ال ّتك ّيف :التواف م البيئة تذ ُبل :تذهب نداوتها وطراوتها انتعش :نشِ ط ونهض َيدْ ه ْم :يُفا ِج يخرق :يش ّ تآمر :حاول االيقا بشخص36
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 الفقرة الثالثة
ست تلك الساق ,إ ّنها خشنة مع طراوتهةا ,ف ّك ُ
تحس ُ
ْ
ةرت :لةنْ يسةتغرق األمةر أكثةر
اقتربت يدي من ساقها,
حين
ّ
الساق ,حركة واحدة وأرتاح منها.
من ثانية واحدة ,أدير يدي ,فأقصف ّ
فتوصةلت بسةرعة إلةى أ ّننةي مقةدم علةى ارتكةاب فعلةة تنتمةي إلةى سلسةلة جةرائم قتةل
قلّبت الفكرة فةي رأسةي,
ّ
ُ
ُ
ُ
وجلست على المقعد ,ووضعت ك ّفي أسةفل فكةي محةدّ اقا بحيةرة وقلةق .فةي تلةك اللحظةة
وتنهدت,
تراجعت,
ال ّنفس,
تفتةران عةن ابتسةامة
بشةفتي
تشرئب ,وتولّدت ألوراقها عيون ,عيون كثيرة أخذت تراقبني بحةذر ,فوجئةت
رأيتها
ّ
ّ
ّ
غير مفهومة ,على األقل بالنسبة لي.
ّ
ُ
المجةردة كيةف تتفةتح أوراقهةا الجديةدة ,وكيةف
السريع كل ّ يوم ,كل ّ ساعة ,حتى كةدْ ت أرى بعينةي
ّ
نموها ّ
راقب ّ
ّ
ُ
سةمعت صةوتها,
ثيةرا مةا
الصةباح ,أتفقةد األوراق والبةراعم الجديةدة ,وك ا
كف آدمية ,وحةين أصةحو فةي ّ
تتبسط مثل ّ
ّ
ّ
ّ
فرحةا
الصوت في أعمةاقي ا
الصباحات الباكرة .ولقد أيقظ ذلك ّ
صوت الطقطقة الخافتة لألوراق في أثناء تفتحها في ّ
ُ
وضبطت نفسي ذات مرة وأنا أبتسم لها.
طفول اّيا,
دب
وفي األيام الالحقة ,نمت وتوالةت لهةا أوراق جديةدة ,أوراق خضةراء يانعةة ,وحةين بلغةت منتصةف الجةدارّ ,
فتوج ْ
ُ
هت إلى غير ما أريةد,
أردت توجيهها نحو الباب كي تكسو يسار الجدار ,أما هي
الخالف بيننا من جديد ,فأنا
ّ
نحو النافذة.

 معاني المفردات والتراكيب
الصاق :اكسرها
ف ّ
 أ ْقصِ ْ ارتكاب :اقتراف تن ّهد :تن ّفس الصُّعدا أسفل ف ّكي :مالرس األسنان ,والجم فُكو ُمحدّق :منع ال ّنظرتشرئب :تم ّد عنقها لتنظر
ّ
 أخذت ُتراقبني :بدأت ُتراقبنيْ
بدت أسنان
تران :افترّ؛ ابتس
 تف ّتتبسط :بسط ,فر وامت ّد
ّ
 البراعم :زهرة ال ّشجرة قبل أن تتف ّتح ,ومفردها بُرع الخافتة :المُنخفضة يانعة :صفة للون األخضر ,تقول :ين الثمر؛ أ نضج وحان قطافا
ا
رويدا
رويدا
دب الخالف :سرى
ّ
 -تكسو الجدارُ :تالطي
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 الفقرة الرابعة
أمسكت رأسهاُ ,
ُ
قلت كمن يخاطب امرأة :من هنا أ ّيتها العزيزة ,ولويت ُع ُنقها برفةق ناحيةة
هدأَ ْت نفسي,
الباب ,ثم ربطته بخيط م َّتصل بحافة ذلك الباب .وبعد أ ّيام ,عاد رأسها يتوجه نحةو النافةذة ,فبةدت كأ ّنمةا تنظةر إلةى
الوراء.
أسى مبه اما ,وال س ّيما حين قدّ رت أنها أرادت بحركتها تلك لفت انتباهي
صحيح أن المشهد أثار في نفسي ا
وتةةذكيري بال ّتفةةاهم الةةذي حصةةل بيننةةا ,لكةةن ,لمةةاذا ال تسةةتجيب لرغبتةةي؟ علةةى األقةةل إكرا امةةا الهتمةةامي بهةةا ,ثةةم إنّ
بالصور.
نموها وامتدادها ,فهي مألى
ّ
المساحة المتب ّقية من الجدار حتى النافذة ال تستوعب ّ
ُ
التوجةه نحةو النافةذة ,وحةين
وإصةرارا علةى
المرة بدت أكثر صةالبة
ّ
ا
لي ُع ُنقها برفق وتصميم ,لك ّنها هذه ّ
حاولت ّ
قست أصابعي عليها ا
أحسس ُ
مرتين.
قليال
ت ب ُع ُنقها ترتجف ,أجل ,لقد ارتجفت ّ
ْ
الصعب أن أفهم أو أصدّ ق ما حدث ,لكن تلك ال ُع ُنق ارتجفت بين أصةابعي مثةل سةمكة ح ّيةة ,ازدَ دْ ُ
إصةرارا
ت
ا
من ّ
ُ
على تنفيذ ما بدأته ,وبينما أحاول ثنيها نحو الباب بإصرار ,إذ بها تنكسر.
الصوت الذي سمعته لحظتئذ أشبه بصوت كسر عظمة بشر ّية ,ودهمني شعور من ارتكةب جر امةا فةي غفلةة
كان ّ
ّ
ّ
ّ
أدر ماذا أفعةل بةه ,تلف ُّ
ةت
من ال ّناس,
ّ
والسائل الذي نز من مكان الكسر لطخ يدي ,أ ّما رأسها فظل ّ بين أصابعي ,لم ِ
حولي ب ُذعر ,تراجعت قداماي نحو الوراء ,رأيةت فةي األوراق عيو انةا ت ّتهمنةيْ ,
ُ
فتحةت
وإذ سةقط الةرأس مةن يةدي,
ُ
وغادرت البيت.
الباب,
ّ
ةت إنقاذهةةا ,نظفة ُ
ةض سةةوى أيةةام قليلةةة حتةةى ذبلةةت أوراقهةةا ,حاولة ُ
ةت مسةةاماتها بقطعةةة مةةن القمةةاش
لةةم تمة ِ
الستائر والنوافذ ,لكن كانت أشبه بعزيز يريد االنسحاب من حياتي بصمت موجع.
المبلول ,رويتها بحرص ,فتحت ّ
تجف وتسقط ,لم َ
يبق سوى أغصانها التي
تصفر أوراق جديدة ,ثم
اصفرت أوراقها ,كل ّ يوم
رويداا رويداا
ّ
ّ
ّ
اسودّ ت ,وبدت مثل أذرع سوداء لعنكبوت خرافي يتش ّبث بجدار ,ث ّم يسقط على األرض فجأة في إحدى ليالي أ ّيار,
فيعود الجدار مثلما كان ,متق ّ
مصفرا ,وعار ايا ,أما أنا فقد دهمتني رغبة جامحة ,غير مفهومة برؤية ذلك
ش ارا
اّ
الصديق (حسني) ,لماذا اشت ْق ُ
ت إليه حين سقط العنكبوت في سكون تلك الليلة من أ ّيار؟
ّ
 معاني المفردات والتراكيب
ْ
ْ
ظهرت ,وجذرها بدو
بدت:
 ُمبهم :غامض ترتجف :ترتعد وتضطربّ
نز :قطر وسال
ذعر :خوف
ْ
 عزيز :حبيب مكرّ -تش ّبث :تمس بقوّ ة

-
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أسى :حُزن
إصرار :إلحاح وثبات
دهَمني :فاجأني
ّ
لطخ :لوّ
َمسامات :منافذ
رويداا :بتمهّل
جامحة :عارمة مُندفعة ال يُمكن ر ّدها
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المعجم وال ّداللة
غوي:
 -1أضف إلى معجمك اللّ ّ
َ ت ْشرئبّ  :تم ّد عنقها لتنظر.
 مح ّد  :منع النظر.
 :ابتس َ وبدت أسنان التي في مُق ّد الف .
 افترّ
ّ 
قطر وسال.
:
نز
َ
 تشب ّ  :تم ّس بقوة.

ّ
ُ -2عدْ إلى أحد معاجم اللغة العرب ّية ,واستخرج معاني الكلمات اآلتية:
 يده  :يفاج .
 أقايض :أباد ُل أو أعاوضُ .
ُ ت َحمْ ل  :تنظر بش ّدة.
الرابعة ,واستخرج منها ما يقارب في المعنى كل َّ كلمة من الكلمات اآلتية:
 -3عد إلى الفقرة ّ
 ملمح :تقاطي .
 الحُ َفر :األخاديد.
 ثابتة :.مسمّرة.
 -4ما الجذر اللّغوي لكل ّ من:
 السّأ َ :سئ َ .
ب.
 االنسحابَ :س َح َ
 اسو ّدتَ :سو َد.
النص عبارة (خضراء يانعة) ,واليانع :صفة للون األخضرُ ,عد إلى أحد معاجم اللّغة العرب ّية ,وتب ّين
 -5ورد في
ّ
الصفات اآلتية:
ألي األلوان تستعمل ّ
ّ
 الفاق  :األصفر.
 الناص  :األبيض.
 القاني :األحمر.
 الصّافي :األزر .
 الحال  :األسود.
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الفهم وال ّتحليل
القاص عنوان قصته؟
 -1م ّم استوحى
ّ
من شكل النبتة التي أهداها إلي صديق  ,ألنها تشب رس القلب.
القاص بصديقه (حسني) ,دلّل على ذلك.
 -2ث ّمة رباط و ّد متين يربط
ّ
تعاطف حسني م القاص خاصة وقت مرض  ,وزيارت  .وإحضار حسني هدية (نبتة تشب رس القلب) ملفوفة
بالور وال ّ
شبر لصديق .
القاص األول ّية إلى النبتة؟
 -3ب َم ا ّتسمت نظرة
ّ
ّ
رأى فيها مجرّ د واحدة من موجودات الالرفة ,مثل الكرسي ,والطاولة ,والم ْدفأة ,والخزنة ,أو ح ّتى إطارات
الصور على الجدار ,ول يشعر بضرورة وجود علقة حبّ أو بالض بين وبينها.
القاص من النبتة.
 -4عدد ثالثة أمور أثارت استياء
ّ
تحتاج إلى عناية يوميّة كي تنمو ,فترغم كل صباح على إزاحة الستائر ,وريها ,وتنظيف أوراقها ,وتسميدها,
كما أنها تحتاج إلى من يبتس لها.
مرة؟
 -5حاول
السبب الذي دفعه إلى التراجع في كل ّ ّ
القاص أن يتخلّص من النبتة غير مرة ,ما ّ
ّ
 حاول وضعها خارج الالرفة ,عند درج العمارة.
ّ
ّ
ما دفع إلى التراج  :أنّ صديق حسني أوصاه بأال ينقلها من مكانها ألنّ تاليير موقعها سيؤد إلى
اضطرارها للتكيّف م المكان الجديد ,وقد ال يناسبها ,فتذبل وتموت.
 خلل شهر آذار ف ّكر أن يقصف ساقها ليرتاح منها.
ما دفع إلى التراج  :أيقن أن مقد على ارتكاب فعلة تنتمي إلى سلسلة جرائ قتل ال ّنفس ,وشعر بأن النبتة
تراقب بحذر.
القصة:
تطور أحداث
تحول
 -6بدا على
ّ
إيجابي واضح نحو النبتة مع ّ
ّ
القاص ّ
ّ
أ -بيّن ملمح .
 فُوج بشفتي تفترّ ان عن ابتسامة غير مفهومة تجاه النبتة.
 أخذ يرقب نموها السّري ك ّل يو كيف تتف ّتح أوراقها الجديدة ,وكيف تتبسّط مثل كفّ آدمية ,وفي
الصباح ,كان يتف ّقد األورا والبراع الجديدة ,وكثيرا ا ما كان يسم صوتها ,صوت الطقطقة الخافتة
لألورا في أثنا تف ّتحها في الصّباحات الباكرة.
 أيقظ ذل الصّوت في أعماق فرحا ا طفول اّيا ,وضبط نفس ذات مرة وهو يبتس لها.
 لوى عنقها برف ناحية الباب.
ب -ما سبب في رأي ؟
أنّ القاص أخذ يعتاد على وجودها ,ويرغب في بقائها .ويتر أيضا ا للطالب.
جـ -ما أثره في النبتة؟
أخذت تنمو سريعاا بعد أن توافرت لها أسباب العناية اليومية.
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القاص أن تسير النبتة في طريق ,وأرادت النبتة أن تسير في طريق آخر:
 -7أراد
ّ
أ -لماذا أصرّ ك ّل منهما على رأي ؟
 القاص :أراد لها أن تتوجّ نحو الباب ألنّ المساحة المتبقية من الجدار حتى النافذة ال تستوعب
نموّ ها وامتدادها ,فهي مألى بالصّور .وكأ ّن ال يريدها داخل بيت  ,ويريدها أن تنمو خارج  ,أو أن
ترحل عن .
 النبتة :أرادت التوجّ نحو النافذة :حي الضو والهوا  ,وكأنها تريد البقا والحياة.
ب -ما نتيجة هذا التع ّنت على ك ّل منهما؟
 القاص :قست أصابع عليها وهو يحاول لي ُع ُنقها نحو الباب ,فانكسرت ,مما أثار في نفس خوفا,
ورأى في أورا النبتة عيونا تتهم .
 النبتة :انكسر ُع ُنقها أوال ,ول تمض سوى أيا قليلة حتى ذبلت أو ا رقها واصفرّ ت ,ث ج ّفت
وسقطت.
وضحها.
 -8أشار
القاص إلى جملة من الحقائق العلم ّية المتعلّقة بالنباتّ ,
ّ
 تحتاج إلى الضّو  ,والر ّ  ,والتسميد ,وتنظيف األورا .
 تج ّنب نقلها من مكان إلى آخر.
 -9اقترح نهاية أخرى للقصة ت ّتفق مع رؤيتك ومنطق األحداث.
نمو النبتة وانتعاشها ورؤية حسني وصديقة لها وهي تكبر وتزهو  .ويتر أيضاا للطالب.
القصة إلى رؤية صديقه (حسني) ,عال َم ي ُدل ّ ذلك في رأيك؟
القاص في نهاية
 -11اشتاق
ّ
ّ
ل ع ّدة دالالت:
 أسف وندم على موت النبتة ,وكأ ّن يريد نبتة أخرى من صديق حسني بدل تل التي ذبلت.
 شعوره بالذنب لما ح ّل بالنبتة ,وخجل من صديق الذ أوصاه بالعناية بها.
ا
حامل بيده
 ربما يكون قد عاوده المرض بعد سقوط النبتة ,فاشتا لرؤية صديقة ليعوده ويطمئن علي
نبتة تشب تل التي سقطت .ويتر أيضا ا للطالب.
" -11الحر ّية ّ
القصة.
طبيعي لإلنسان" ,ناقش هذه العبارة في ضوء فهمك
حق
ّ
ّ
ُ
أن نتر اآلخرين يمارسون حريته كما يشا ون ,وال نضالط عليه  ,أو نقتح حياته ما ل تؤذنا حريته .
ويتر أيضا ا للطالب.
القاص هذه المقولة في رأيك.
 -12تق ّبل اآلخر شيء ضروري في حياتنا ,ب ّين مدى التزام
ّ
ّ
ّ
ل يكن القاصّ ملتزماا التزاماا مطلقا في تقبّل النبتة وف أحدا القصّة ,ففي ك ّل مرة كان يحاول التخلص منها
ألنها تزعج وتثير السّأ في نفس  ,وقد اخترقت وحدت وحيات  ,ورفضت التوجّ إلى الجهة التي أرادها نحو
الباب.
ّ
وعندما شعر بتأنيب ضميره ,كان يتراج  ,وأخذ أول مرّ ة يبتس لها ابتسامة غير مفهومة ,ث ّ أخذ يتفقد أوراقها,
ويُسرّ بسما صوتها وهي تتفتح ,فوجد نفس يبتس لها.
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وضح إجابتك.
 -13أ ُّيما أنجح برأيك :إنسان سريع التك ّيف مع العالم المحيط أم إنسان بطيء التك ّيف؟ ّ
يتر للطالب.
قصصي:
َ -14ه ْب َك أردت أن تقدّ م لغيرك في قالب
ّ
أ -ما الفكرة التي تشالل  ,وتريد التعبير عنها؟
ا
ّ
ب -ما الرّ مز الذ تختاره وسيلة إليصال فكرت  ,معلل؟
يتر للطالب.
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الجمالي
ذوق
ّ
ال ّت ّ
القصة براعة في ال ّتصوير ,ها ِ
ووضحها.
الصور الفن ّية,
القاص في
 -1أبدى
ّ
ت أرب اعا من ّ
ّ
ّ
 كائنات ح ّية تتل ّقف االبتسامة :صوّ ر النباتات أشخاصاا يستقبلون االبتسامة.
 نبتة تحملق في سقف الغرفة القاتم :صوّ ر النبتة إنسانة تنظر بش ّدة إلى سقف الالرفة القات .
دب الخالف بيننا من جديد :صوّ ر النبتة إنسانة على خلف م القاصّ .
 حين بلغت منتصف الجدار ّ
 فبدت كأ ّنه تنظر إلى الوراء :صوّ ر النبتة إنسانة تنظر إلى الورا .
ّ
وتتدخل في
 تلك النبتة التي تحدّت وحدتي واقتحمت حياتي :صوّ ر النبتة إنسانة تقتح خصوصية القاصّ
شؤون  ,وتتح ّدى وحدت .
 كي ترى النور أو يراها :صوّ ر النبتة إنسانة تنظر بعينيها إلى النور ,وصوّ ر النور شخصا ا ينظر إلى
النبتة.
 تجبرني على ر ّيها  :صوّ ر النبتة إنسانة تجبره على سقايتها.
 -2ما داللة كل ّ من:
ّ
أ -تحمل ُ في سقف الالرفة القات  ,أو في الجدران المُصفرّ ة المُتقشرة.
سو األوضا الماديّة للقاصّ .
ب -األخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خ ّد .
التق ّد في السنّ .
جـ -أنا ال أكاد أرخي شفتيّ أما أكثر األمور طرافة.
العبوس والتج ّه .
د -المساحة المتبقّية من الجدار مأل بالصّور.
ذكريات القاص الكثيرة.
هـ -حين سقط العنكبوت في سكون تل الليلة من أيّار.
موت النبتة.
القصة.
 -3ب َم يوحي استخدام القاص لفظة (عنكبوت) في نهاية
ّ
التشب بالحياة ,فقد كانت النبتة مقاومة ,متشبثة بالحياة كعنكبوت يتش ّب بالجدار ,ث هوى وسقط.
ّ -4
القصة:
القاص عناصر الحركة ,والصوت ,واللون في
وظف
ّ
ّ
أ -هات مثا اال لك ّل منها.
 الحركة:
 انتعشت تل النبتة.
ُ
جلست على المقعد.

 توجّ َه ْ
ت إلى غير ما أريد.
 تسقط .تشرئب.
ُ
تحسست تل السا .
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نمت.
ُ
لويت عنقها.
سقط الرأس من يد .
اقتربت يد من ساقها.
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الصوت:

ّ
" كان الصوت الذ سمعت أشب بصوت كسر عظمة بشريّة".
ُ
سمعت صوتها ,صوت الطقطقة الخافتة لألو ا ر ".
" وكثيرا ا ما
 اللون:
" اصفرّ ت أوراقها ,أغصانها التي اسو ّدت ,يعود الجدار مصفرّ ا .أو في الجد ا ر المصفرّ ة"
ب -بيّن القيمة الفنيّة لها في النصّ .
تقريب المعنى من نفس المتل ّقي والتأثير في  ,ونقل أفكار القاصّ بصورة أوضح وأصد .
أشر إلى المواضع التي ظهرت فيها المشاعر اآلتية:
ْ -5
 ال ّتر ّدد:
ُ
ُ
ُ
وجلست على المقعد".
وتنهدت,
جعت,
أ .قلبّت الفكرة في رأسي ,ترا
ب" .تراجعت قدما نحو الورا ".
 ال ّدهشة واالستالراب:
ّ
ُ
مرة مثل التماثيل النحاسيّة أو البلستيكيّة ,تحمل في سقف الالرفة
أ" .ما الذ يجذبني إلى مجرد نبتة م َُس َ
القات  ,أو في الجدران المُصفرّ ة المتقشرة ,أو ربما في تقاطي وجهي ,وال سيّما تل األخاديد المتقاطعة
في جبهتي وفي خد ".
ب" .فكيف يمكنني االبتسا لمجرد نبتة بليدة".
 ال ّند  ,الفرح:
أ .ال ّند " :حاولت إنقاذها .كانت أشب بعزيز يريد االنسحاب من حياتي".
ّ
ّ
نز من مكان الكسر لطخ يد ".
" ودهمني شعور من ارتكب جرماا في غفلة من ال ّناس ,والسّائل الذ
ْ
وضبط ُ
ت نفسي ذات مرة وأنا أبتس لها".
ب .الفرح " :ولقد أيقظ ذل الصّوت في أعماقي فرحا ا طفول اّيا,
" فوجئت بشفتي تفترّ ان عن ابتسامة غير مفهومة ,على األقل بالنسبة لي.
صة.
 -6قيل" :في العجلة ال ّندامة وفي ال ّتأني السالمة" .اذكر ما ي ُدل ّ على ذلك من الق ّ
العجلة واضحة في موقف القاص من النبتة ,فقد أراد التخلّص منها غير مرّ ة وفي المرة األخيرة قست أصابع
على عنقها فانكسرت ,والند ظهر واضحا عندما دهم شعور من ارتكب جرما في غفلة من الناس بعد أن
كسرها ,ث حاول إنقاذها بتنظيف مساماتها بقطعة من القما المبلول ,ور ّيها ,وتعريضها للضو .
أي قصة ال يحدث في فراغ ,فال بدّ له من زمان ,ومكان ,وشخوص ,وحدث ,وغيرها من عناصر
الصراع في ّ
ّ -7
القصة.
وضح هذه العناصر في
ّ
أخرىّ ,
 الزمان :من شهر آذار إلى شهر أيار.
 المكان :منزل القاصّ .
 الشخوص :النبتة ,القاصّ  ,حسني صدي القاصّ .
 الحدث :العلقة بين القاصّ والنبتة التي مرّ ت بمراحل وتحوّ الت كثيرة إذ تبدأ العلقة متوازنة بين القاص
والنبتة ,فعلقت بها تماثل علقت باألشيا من حول  ,مثل الكرسي أو الطاولة أو الخزانة ,ث تتحوّ ل العلقة
إلى حالة من عد التوازن إلى حالة عدائية ,إذ تفرض النبتة علي تاليير في السلو اليومي ,ألنها تحتاج إلى
ر ّ وتسميد وتنظيف ,ف ّكر في هذه المرحلة أن ينقلها من مكانها ويضعها خارج الالرفة ,ألن يريد التخلّص
منها فقد ّ
تدخلت في حيات واخترقت وحدت  ,لكن يتراج عن ذل وتبدأ العلقة في التحوّ ل إلى حالة من
التوازن خاصة عندما انتعشت النبتة قليل في شهر آذار ,ث تعود العلقة إلى حالة عد التوازن مرة أخرى
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فحاول التخلّص منها مرّ ة أخرى ,لك ّن تراج  ,ورأى أنها تراقب  ,فعادت العلقة متوازنة بعدها إذ أخذ
يراقب نموّ ها ويتف ّقد أوراقها ويسم صوت تفتحها ,لتعود العلقة إلى حالة التأز عندما أجبر النبتة على
التوجّ نحو الباب ,فكسر ُع ُنقها ,وهنا بدأت مأساة القاصّ  ,إذ أحسّ باقتراف جريمة ,وحاول أن ينقذ النبتة.
ّ
التأزم :انكسار عن النبتة عندما رفضت التوجّ نحو الباب.
 ذروة
 الحل ّ  :موت النبتة ,واشتيا القاصّ إلى رؤية صديق حسني.
القصة إلى شخص ّيات نامية وثابتة.
 -8ص ّنف شخصيات
ّ
 الشخصيات النام ّية :القاص ,والنبتة.
 الشخصيات الثابتة :حسني صدي القاصّ .
ّ
القصة.
التأزم في
 -9ضع يدك على مواضع
ّ
ّ
التأز األوّ ل :عندما فرض القاص على النبتة التوجّ برأسها نحو الباب ,لك ّنها رفضت ,وتوجّ هت نحو

النافذة
أز ّ
 ال ّت ّ
الثاني :عندما حاول إجبارها على ما يريد انكسرت ,وهنا بدأت مأساة بطل القصة ,إذ أحسّ
باقتراف جريمة ,وحاول أن ينقذ النبتة.
القصة لعرض أفكاره:
 -11استخدم الكاتب
ّ
أ -هل نجح القاصّ في عرض أفكاره بهذا األسلوب من وجهة نظر ؟
ق ّد القاص أفكاره في قالب قصصي جميل أراد من خلل أن يقول :إنّ اإلنسان مسؤول عن تحقي السعادة
ال لنفس حسب بل لمن حول أيضا ,تل السعادة التي تتمثل في تر اآلخرين يمارسون حريته كما يشا ون
ما دامت ال تؤذ اآلخرين ,فانكسار النبتة وسقوطها توضّح الواق المؤل لإلنسان بسبب سلوك  .وأرى أ ّن
نجح في عرض أفكاره في هذا الشكل الفني (القصّة).
ا
بَ -ه ْب أردت أن تنصح صديق بالصّبر على حال وعلى اآلخرين ,استخد أسلوباا فن ّيا لنصح غير القصّة.
بضرب األمثال أو الحك أو الشعر الذ يتضمّن الحكمة أو بخاطرة أو غير ذل .
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الوحدة ال ّثانية عشرة

لغة البيان

العرب ّية في ماضيها وحاضرها
َهلَّ َشــــــــــــد َْو َ َ
ب
اح ا ْب َن ِة ال َع َر ِ
ت ِبأمْ َد ِ
ــــــــــــــت َت ْنفُ ُخ َبي َْن ال َه ْ
َّ
ب
َف ِب
ص ِ
وال َو َ
من َّ
الط َرب
ُزن أَ ْو َش ْدواا َ
َشجْ واا م َِن ْالح ِ
ـــت ُكـــــــ َّل م َّ
ــــــان َوآ َت ْ
ب
م َِن ال َب َي
ُطلَ ِ
ِ
ب
َّــــر ِ
َو َجرْ سُ أَ ْل َفاظِ َها أَحْ لَى م َِن الض َ
ب
ْس أَ ْو همْسٌ م َِن الشه ِ
َوحْ ٌي م َِن ال َّشم ِ
ص َخ َ َ
َفـــــأَسْ َك َت ْ
ب
اح والقُ ُ
ض ِ
ت َ
ب األرْ َم ِ
ْ
ب
َي
للا في َع ْز ٍ وفي َدأ ِ
ــــــــدعُو إِلَى ّ ِ
ب
صا ِئ ُل لَ ْ َت ْن ُ
ص ْل َولَ ْ ت ِال ِ
ِم ْنـــــــــ ُ األَ َ
ب
ان َو َحب ٍْل َغ ْي ِر مُضْ َط ِر ِ
مِـــــــــن ال َب َي ِ
َســــــــه ٍْل َومِن عِ ز ٍة في َم ْن ِز ٍل َخصِ ب
ب
ص َب ِ
َو َخـــــرَّ س ُْل َطــــــا ُن َها َي ْن َها ُر مِنْ َ
ْ
ب
َمســـــا ِم َ ال َك
ـــــــو ِن مِنْ َنا ٍ َو ُم ْق َت ِر ِ
َنــــا ٍ َوأَ ْ
ب
مثال ُ ُ مِـــــــــ َّنا َعلَـــــــى َك َث ِ
ب
لِــــــــ َع ْي ِن ِ َب
ض َك ِذ ِ
ار ٍ
ـــــــار ٌ مِنْ َع ِ
ِ
ب
ْـــــن ال َّنبْــــ ِ َوال َال َر ِ
َمــــنْ الَ يُفر ُ َبي َ
ِــــــن ْ
ب
األل َفاظِ م ُْال َت
ِيل م
ــــــــــر ِ
َ
إلَى َدخ ٍ
ِ
ب
ِل َمـــــــنْ ُي َمي ُز َبي
ْــــــن الــــــ ُّدر َوال ُّس ُخ ِ
َ
َح َّتــى لَـ َق ْد لَ َه ْ
ب
ثت مِــــــــنْ شِ ــــــ َّد ِة ال َّت َع ِ
لَــــــــ ْ َت ْن ُ
ب
ـــظر ال َّشمْسُ ِم ْن َها َعي َْن مُرْ َت ِق ِ
ب
َفـــلَــــــ ْ َيـــــــؤُ و َبا إِلَى الــــ َّد ْن َيا َولَ ْ َتؤُ ِ
ب
ُـــــــؤسَّسُ َمـــــا َت ْب ُن
هُـــــــ َنا ي
ــــون ل ِْل َع ِق ِ
َ
َ
َ
ْ
ب
ار َو ْال ِح َق ِ
ِبـــــمِث ِل ِ فــــــــي َمــــدَى األ ْد َه ِ

ب
اجـــ َة األ َد ِ
صـــــــ َّن َ
َ -1ما َذا َط َحا ِب َ َيــا َ
ار َن ْو َم َ أَحْ َدا ٌ َو َجــــــم َ
ْت لَــــــ َها
 -2أ َط َ
ْ -3
وال َيعْ ر ُِب َّي ُة أَ ْندى َمـــــا َبـــــــ َع ْث َ
ت ِبــــــ ِ
للا أَحْ َي ْ
ــــاز َع ٍة
 -4رُو ٌح م َِن ّ ِ
ت ُكـــــــــ َّل َن ِ
 -5أَ ْز َهى م َِن األَ َم ِل ال َبسَّــا ِ َم ْوقِــــ ُع َهـــــــا
َ -6وسْ َنى ِب ْ
ــرا ِ يُوقِظـــــ َها
أخ ِب َي ِة الصَّـــــحْ َ
َ -7ت َكلَّ َم ْ
ــح اة
تس
آن ُم ْفصِ ــــ َ
َ
ُــــــــــو ُر القُرْ ِ
َ -8و َقا َ َخ ْي ُر قُ َر ْي ٍ َوابْنُ َســــا َدتِــــــــــ َها
ــج ْ
الو ْشي لَ ْ
ت
ـــــو ُنسِ َ
ِ -9ب َم ْنطِ ٍ َهاشمِي َ
از ْ
َ -10ف َ
ت ب ُر ْك ٍن َشدي ٍد َغــــي ِْر ُم ْن َ
صـــــ ِد ٍ
اإلسْ لَ ِ في َكـــ َن ٍ
ف
َ -11ولَ ْ َت َز ْل مِنْ حِمى ِ
َ -12ح َّتى َر َم ْت َها اللَّ َيالي في َف َرائــــدهــــــا
ْ
مـــــأل َب َدائِـــعُـــــــــ ُ
ان لَ ْ َت
َ -13كأَنَّ َع ْد َن َ
َ -14نطي ُر لِلَّ ْفظِ َنسْ َتجْ دِي مِـــــــــنْ َبـــــلَ ٍد
ِين َب َدا
َ -15ك ُمه ِْر ِ ال َما في الصَّحْ را ِ ح َ
ار َبــــــــــها
 -16أَ ْز َرى ِب ِب ْن ِ
ت قُ َر ْي ٍ ث َّ َح َ
 -17أ ْن ْت ُر ُ ال َع َربيَّ ال َّس ْم َح َم ْنــــــــــــطِ قُ ُ
َ -18وفِي ال َم َعا ِج ِ َك ْن ٌز الَ َن َفـــــــــا َد لَــــ ُ
َ -19ك ْ لَ ْف َظ ٍة ج ُِهد ْ
َت ِممَّا ُنـــــــكر ُر َهــــا
ت في َج ْـوفِ م ْ
َ -20ولَ ْف َظ ٍة ُس ِج َن ْ
ُظلِ َمـــــ ٍة
ـــــان ِبـــــــ َها
ار َظ
ِ
َ -21كأ َّن َما َق ْد َت َولَّى ال َق ِ
ُــــــخل َدةٌ
َ
َ -22يا شِ َ
يخ َة الضَّا ِد َوالذ ْك َرى م
ُ -23ه َنا َت ُخ ُّط َ
ون َمجْ داا َما َج َرى َقلَـــــــ ٌ

قصيدة عمود ّية لل ّ
شاعر علي الجارم
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ال ّتعريف بالكاتب

جمال ناجي روائيّ وقاصّ اردنيّ  ,عضو ا ّتحاد الك ّتاب العرب ورئيس ساب لرابطهة الك ّتهاب
األردنيين ,نال ع ّدة جوائز محلية وعربيهة كهان آخرهها جهائزة الدولهة التقديريهة لهدداب / 2015
األردن ,وجائزة المل عبد ّ
للا الثاني لإلبدا األدبيّ  , 2016ول مجموعة من األعمال األدبيّهة
ُتههرج عههدد منههها إلههى لالههات أجنب ّيههة ,ومههن رواياته ( :الطريه إلههى بلحههار ) و(مخلّفههات الزوابه
األخيرة) و(عندما تشيخ الذئاب) ,ومن مجموعات القصصية( :رجل خالي الهذهن) ,و(رجهل بهل
تفاصيل) ,و(ما جرى يو الخميس) التي أخذت منها هذه القصة.

ص
جو ال ّن ّ
ّ

تق هذه القصيدة فهي مئهة بيهت ,اختيهرت منهها ههذه األبيهات ,وقهد ألقاهها الجهار فهي حفهل افتتهاح
الدورة الثالثة لمجم اللّالة العربيّة المصر ّ  , 1934يحيّهي فيهها أعضها ال َمجْ مه  ,ويثنهي علهى
دورهه فههي إحيهها اللّالههة العرب ّيههة ,وبعثههها فههي األجيههال ,ويشههير إلههى رسههالة ال َمجْ مه ال ّسههامية فههي
الحفاظ على اللّالة العربيّة والتال ّني بجمالها ,ويتح ّد عن موطن الضّهاد القهدي  ,ويسهتعرض فيهها
تطوّ ر اللّالة العربيّة من العصهر الجهاهلي إلهى العصهر الحهدي  ,ويفخهر بأ ّنهها لالهة القهرآن الكهري
التي حفظها اإلسل  ,ويتح ّد كذل عن فصاحة الرّ سول ﷺ وبيان  ,ثه يشهير إلهى التحه ّديات
التي تتعرّ ض إليها اللّالة العربيّة في الوقت الحاضر.
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شرح القصيدة
شــــــــــــدَ ْو َ َ
َهالَّ َ
الع َر ِ
ب
دَاح ا ْب َن ِة َ
ت ِبأ ْم ِ

اج َ
ـــة األدَ ِ
ب
صـــــــ َّن َ
َ -1م َاذا َط َحا ِب َك َيــا َ
 معاني المفردات
َ ط َحا ِب َك :صرف عن.
اج َ
ـــة :آلة موسيقيّة ,وكان األعشى يُلقب بص ّناجة العرب لحُسن رنين شعره.
صـــــــ َّن َ
َ 
َ هالَّ :كلمة تفيد التحضيض والح ّ.
َ 
َ
شــــــــــــدَ ْو َ
أنشدت.
ت:
َ
دَاح :مفردها مدح؛ وهو الثنا .
 أ ْم ِ
الع َر ِ
ب :اللالة العربيّة.
 ا ْب َن ِة َ
 ال ّ
شرح
ا
ّ
نفس متسائل عن تقصيره م العربية بانصراف عنها وهو خير من تال ّنى بها ,فيح نفس
يخاطب الشاعر َ
على التال ّني بجمالها ,ومدحها .وعمد ال ّشاعر في هذا البيت إلى ال ّتجريد بانتزاع شخصا ا آخر من نفس يناجي ,
مش ّبهاا نفس باألعشى ميمون بن قيس ال ّشاعر ,الذ ل ّقب بص ّناجة العرب لحسن رنين شعره .ابنة العرب:
اللّالة العربيّة.
الصورة الف ّن ّية

ّ
ش ّب نفس باألعشى ميمون بن قيس ال ّشاعر.
//

َ -2
ــــــم َ
ت لَــــــ َها
ار َن ْو َم َك أَ ْحدَاث َو َج ْ
أط َ
 معاني المفردات
 أَ ْحدَاث :مفردها حد  ,وهي ال ّنوائب.
ــــــم َ
ت :سكت حُز انا.
َ و َج ْ
ــــــــــــــت :فصِ رْ َ
َّ
ت.
َ فبِ
 ال َه ِّم :الحُزن.
ص ِ
ب :المرض أو التعب.
 ا ْل َو َ
 ال ّ
شرح
ما يقل ال ّشاعر هو ما آلت إلي حال العربيّة اليو حتى كأن راح يتقلب بين الحزن والمرض.
الصورة الف ّن ّية

ّ
ّ
صوّ ر النو بإنسان يطير بسبب اله والحُزن.
//

َّ
ص ِ
ب
َف ِب
ــــــــــــــت َت ْنفُ ُخ َب ْينَ ال َه ِّم وا ْل َو َ

ـــــــع ْث َ
ت بِــــــ ِه
 -3وا ْل َي ْع ُربِ َّي ُة أَ ْندى َمـــــا َب
َ
 معاني المفردات
ُ
 ا ْل َي ْع ُر ِب َّية :اللالة العربيّة نسبة إلى يعرب بن قحطان الّذ ينتسب إلي العرب القحطانيّون.
 أَ ْندى :أحسنُ صو اتا وأكثر عطا ٍ .
َ 
ش ْج اوا :حُز انا.
َ 
ا
انشادا أو غنا ا.
شدْ اوا:
َّ
خ ّفة وه ِّزة ُتثيرُ ال ّنفس.

الط َربِ :
//

شدْ واا منَ َّ
زن أَ ْو َ
َ
الط َرب
ش ْجواا مِنَ ا ْل ُح ِ
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 ال ّ
شرح
ّ
يفتخر ال ّشاعر باللالة العربية وما تتميّز ب من قدرة على التأثير بثرا معجمها اللالو  ,فهي أحسن صو اتا
بألفاظها وأكثر مل مة للتعبير عن الفرح والحزن في معانيها وأصواتها.
ــاز َعة
ُ -4روح مِنَ ّ ِ
للا أَ ْح َي ْت ُكـــــــــل َّ َنــ ِ
 معاني المفردات
ــــــان :مائلة إلي .
ــــاز َعة مِنَ ال َب َي
ِ
َ ن ِ
ْ
 آ َت ْ
أعطت.
ـــت:
ُ م َّطلَ ِ
ب :مطلوب ,االها مُتطلّب.
 ال ّ
شرح
اللّالة العربيّة لالة البيان والفصاحة ,ولالة القرآن الكري  ,ومن عظمة اللالة العربية أنها أطلقت ك ّل ميل إلى
البيان عند الناط بها وأحيت  ,فأصبحت العربيّة بالنسبة للنصّ كالروح للجسد لبلغتها وفصاحتها.
الصورة الف ّن ّية

ّ
صوّ ر قيمة اللالة العربيّة كقيمة الرّ وح للجسد.
//

ــــــان َوآ َت ْ
ـــت ُكـــــــل َّ ُم َّطلَ ِ
ب
مِنَ ال َب َي
ِ

ــام َم ْوقِــــ ُع َهـــــــا
 -5أَ ْزهَى مِنَ األَ َم ِل ال َب َّ
س ِ
 معاني المفردات
 أَ ْزهَى :أكثر عظمة وإشرا اقا.
س :صوت.
َ ج ْر ُ
ــــر ِ
ب :العسل.

الض َ
َّ
 ال ّ
شرح
لكلمات اللالة العربية تأثي ٌر على سامعها ,وألفاظها ذات إيقا موسيقي حلو ر ّنان أحلى من العسل.
الصورة الف ّن ّية

ّ
صوّ ر ألفاظ اللالة العربيّة بموسيقا ذات إيقا أحلى من العسل.
//

ــــر ِ
ب
س أَ ْل َفاظِ َها أَ ْحلَى مِنَ
الض َ
َّ
َو َج ْر ُ

َو ْحي مِنَ ال َّ
همس مِنَ الشه ِ
ب
س أَ ْو ْ
ش ْم ِ

َ -6و ْس َنى بِ ْ
ــراءِ ُيوقِظـــــ َها
ـــــح َ
الص ْ
أخبِ َي ِة َّ
 معاني المفردات
ْ س َنى :نائمة ,من السنة وهو ال ّنو .
ْ 
أخ ِب َي ِة :مفردها خِبا وهي الخيمة.
َ و ْحي :كل ما ألقيت إلى غير ليعلم .
همس :الكل الخفي الّذ ال يكا ُد يُسم .

ْ
ّ
 الشه ِ
ب :مفردها شهاب؛ وهو ال ّنج المُضي اللم .
 ال ّ
شرح
يشير ال ّشاعر إلى موطن اللالة العربية األصيل في الصحرا  ,ويقول إ ّنها اليو تحتاج إلى من يوقظها من قلب
الصحرا  ,ويحييها بوحي وإلها من الشمس أو ال ّشهب ,هذا الوحي الذ يله األدبا والشعرا للتال ّني بجمال
العربيّة ,ويُطل قرائحه للقول بها.
الصورة الف ّن ّية

ّ
ّ
ا
صوّ ر الشاعر العربيّة فتاة نائمة في خيمتها في الصحرا يوقظها ضو ُ الشمْس في الصّباح أو الشهاب
السّاط .
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//

ص َخ َ َ
ض ِ
ب
اح والقُ ُ
َفـــــأ َ ْس َك َت ْت َ
ب األ ْر َم ِ

//

َيــــــــدْ ُعو إِلَى ّ
للاِ في َع ْزم وفي دَأ ِ
ب

//

صلْ َولَ ْم ت ِغ ِ
ب
صائِل ُ لَ ْم َت ْن ُ
ِم ْنـــــــــ ُه األَ َ

آن ُم ْفصِ
ــــــح اة
س
َ
َ
َ -7ت َكلَّ َم ْت ُ
ــــــــــو ُر القُ ْر ِ
 معاني المفردات
ُ م ْفصِ
ــــــح اة :مُوضحة.
َ
ب :اختلط األصوات.
ص َخ َ
َ 
َ
اح :مفردها رُ مْ حٌ؛ وهي القناة في رأسها سِ نان يُطعن بها.
 األ ْر َم ِ
ض ِ
ب :مفردها القضيب؛ وهي السّيوف.
 القُ ُ
 ال ّ
شرح
استطاعت اللّالة العربيّة التي نزل بها القرآن الكري بفصاحتها وبيانها أن تح ّق ما عجزت السّيوف والرّ ماح
عن تحقيق  ,فنشرت تعالي ال ّدين الحنيف في ك ّل األرجا  ,ونبذ القرآن الكري عصبيّة الجاهليّة وخلفاتها
وقتالها.
ّ
الصورة الفن ّية

ّ
صوّ ر آيات القرآن الكري بإنسان يتكل بفصاحة.
ســــادَ تِــــــــــ َها
َ -8و َقا َم َخ ْي ُر قُ َر ْيش َوا ْبنُ َ
 معاني المفردات
َ خ ْي ُر قُ َر ْيش :الرّ سول.
ســــادَ تِــــــــــ َها :مفردها سيّد وه أشراف القو .
َ 
َ ع ْزم :الصّبر وال ِجد.
 دَأ ِ
بِ :جد.
 ال ّ
شرح
لقد كانت العربيّة معجزة القرآن الكري وسيلة عظيمة استطا بها رسولنا الكري علي الصلة والسل أن
يؤ ّد بها رسالت بال ّدعوة إلى اإلسل بعزيمة وهمّة عالية.
الو ْ
ـــــو ُنسِ ــ َج ْت
شي لَ ْ
ِي َ
 -9بِ َم ْنطِ ق هَاشم ِّ
 معاني المفردات
َ م ْنطِ ق :كل .
ّ
الو ْ
شي :نق الثوب.
َ 
ْ
حاكت.
ــج ْت:
ُ نسِ َ
صائِل ُ :مفردها األصيل؛ وهو الوقت حين تصّفرُّ ال ّشمسُ عند غروبها.
 األَ َ
صلْ :يتاليّرُ لونها.
َ ت ْن ُ
 ال ّ
شرح
كان حدي الرسول الكري باللالة العربيّة خير حجّ ة في دعوت  ,فعربيّت تميّزت بحبكة منطقها وقوّ تها في
مخاطبة العقل واإلقنا  ,فهي ّ
كالثوب المنسوج من خيوط ال تفسد وال يتاليّر لو ُنها عبر الزمن.
الصورة الف ّن ّية

ّ
ّ
صوّ ر منط اللالة العربية الذ تكل ب الرّ سول الهاشميّ الكري بنق ثوب منسوج من خيوط قوية ال تفسد
ا
خيوطا يُصْ ن ُ منها نق ٌ لثوب ال يتاليّر لون عبر الزمن.
وال يتاليّر لونها عبر الزمن .وصوّ ر األصائل
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ض َط ِر ِ
ب
ان َو َح ْبل َغ ْي ِر ُم ْ
مِـــــــــن ال َب َي ِ

بر ْكن َ
َ -11ف َ
صـــــدِع
شديد َغــــ ْي ِر ُم ْن َ
از ْت ُ
 معاني المفردات
ُ ر ْكن :جدار قو ّ وأحدبُ الجوانب الّتي يستند إلي ال ّ
شي ويقو ب  ,وجمعها أركان.
صـــــدِع :مُنش .
ُ م ْن َ
ان :البلغة والفصاحة.
 مِـــــــــن ال َب َي ِ
ض َط ِر ِ
ب :غير مُختل.

غير ُم ْ
ُ
 ال ّ
شرح
وتفوّ قت هذه اللّالة على غيرها بالبيان والبلغة ,فهي جدار قو ّ ال يمكن أن تتخلل التشققات عبر السنين,
وهي حبل مستقي مكين ال يحيد عن طريق ا
أبدا.
الصورة الف ّن ّية

ّ
ّ
صوّ ر اللالة العربيّة بالجدار القو ّ والحبل المستقي المكين.
//

َ -11ولَ ْم َت َزلْ مِنْ حِمى اإلِ ْسالَ ِم في َكـــ َنف
 معاني المفردات
 حِمى :حِماية ,والوطن يحمي أهل .
َ كـــ َنف :جمعها أكناف؛ وهو الظل.
 عِ ِّزة :القوّ ة َ
والاللبة.
 منزل :ديار.
َ خصِ ب :جمعها ْ
أخصاب؛ داللة على كثرة العشب.
 ال ّ
شرح
اللالة العربية محمية في ظ ّل اإلسل أل ّنها اللالة التي نزل بها القرآن الكري  ,كإنسان نزل بديار خصبة تحمي
ّ
وتعزه.
وترعاه
الصورة الف ّن ّية

ّ
ّ
صوّ ر االسل بشجرة واللالة العربيّ بإنسان يستظ ّل بها
ّ
وتعزه.
صوّ ر لالة القرآن الكري بإنسان نزل بديار خصبة تحمي وتراعاه
//

ســــــــ ْهل َو ِمن عِ ِّزة في َم ْن ِزل َخصِ ب
َ

//

ص َب ِ
ب
ار مِنْ َ
س ْل َطــــــا ُن َها َي ْن َه ُ
ـــــر ُ
َو َخ َّ

َ -12ح َّتى َر َم ْت َها اللَّ َيالي في َف َرائــــدهــــــا
 معاني المفردات
 اللَّ َيالي :ال ّنوائب.
َ ف َرائــــدهــــــا :جم فريدة؛ وهي الجوهرة ّ
الثمينة.
خر :سقط.

ّ
 سلطانها :عرشها وقوتها.
 ينهار :ينهد .
 صبب :جمعها أصْ باب؛ ما انحدر من األرض.
 ال ّ
شرح
بعد أن بيّن الشاعر مكانة اللالة قديماا راح يقارنها بالحال المؤسف الذ آلت إلي اليو  ,فانهار عرشها وسقطت
فرائدها بعد أمجاد عريقة ,من إهمال أهلها لها.
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الصورة الف ّن ّية

ّ
ّ
ّ
صوّ ر ال ّشاعر اللالة العربيّة ملِكة على عرشها ,ولكنّ مُلكها سقط بطول الليالي من ال ّتعب والمرض.
ْ
مـــــأل َبدَائِـــ ُعـــــــــ ُه
َ -13كأَنَّ َعدْ َنانَ لَ ْم َت
 معاني المفردات
َ عدْ َنانَ  :ج ّد العرب ,كناية عن اللالة العربيّة.
َ بدَائِـــ ُعـــــــــ ُه :روائ  ,ومفردها بدي .
َ مســـــام َِع :آذان ,ومفردها مسم .
َ ناء :بعيد.
ُ م ْق َت ِر ِ
ب :قريب.
 ال ّ
شرح
فبدت اللالة العربية مجهولة ,وكأنّ (العربيّة) ل يمأل جمالها وبدي أسلوبها أقصى األرض وأدناها.
الصورة لف ّن ّية

ّ
صوّ ر الكون بإنسان يسم .
طير لِلَّ ْفظِ َن ْس َت ْجدِيه مِـــــــــنْ َبـــــلَد
َ -14ن ُ

//

ـــــــو ِن مِنْ َناء َو ُم ْق َت ِر ِ
ب
َمســـــام َِع ال َك
ْ

//

َنــــاء َوأَم ْثالُ ُه مِـــــــــ َّنا َعلَـــــــى َك َث ِ
ب

//

ارض َك ِذ ِ
ب
ِــــــــع ْينِ ِه َب
ل
َ
ـــــــارق مِنْ َع ِ
ِ

ص ْحراءِ حِينَ َبدَا
َ -15ك ُم ْه ِر ِق ال َماء في ال َّ
 معاني المفردات
َ ن ْس َت ْجدِيه :نطلب  ,وجذرها جدو.
َ نــــاء :بعيد.
َ ك َث ِ
ب :قُرب.
َ ك ُم ْه ِر ِق ال َماء :ك َمنْ يصبُّ الما .
َ بدَا :ظهر.
ـــــــارق :سحاب ذو بر .
َ ب
ِ
ارض :سحاب مُطل.
َ ع ِ
 ال ّ
شرح
ا
ألفاظا أخرى غيرها ,من
يتألّ الشاعر لما آل إلي حال العربيّة اليو  ,فصار أهلها يستعيرون في كلمه
ال ّدخيل والمترج في اللالات األخرى ,وه ال يعلمون أنّ العربيّة غنيّة في اشتقاقها وتصريفها .وحاله هذا
كحال من صبّ الما في الصّحرا  ,حين ظهر ل سحاب ذو بر مط ّل في األف ال مطر في  .قصد أن أهل
ا
بديل في كلمه حتى وإن كان ال يؤ ّد المعنى كما تؤ ّد ي اللالة
اللالة العربية تخلّوا عنها عندما وجدوا
العربيّة.
الصورة الفن ّية

ّ
 صوّ ر ال ّشاعر اللّفظ شي ائا نستعيره من بلد بعيد. صوّ ر ال ّشاعر حال َمن يستخد هذا اللّفظ العريب في كلم من لالات أخرى ,ويبتعد عن أصالة اللالةالعربيّة كحال َمن صبّ الما في الصّحرا واستالنى ع ّن  ,حين ظهر ل سحاب ذو بر مُطبّ في
األف ال مطر في .
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 -16أَ ْز َرى ِببِ ْن ِ
ار َبــــــــــها
ت قُ َر ْيش ث َّم َح َ
 معاني المفردات
 بِ ِب ْن ِت قُ َر ْيش :اللّالة العرب ّية.
 أَ ْز َرى :أهان وعاب.
َ
الغ َر ِ
(غر َبة) وهو ضرب من
ــــع :شجر صلب ينمو على رؤوس الجبال.
ب :مفردها َ
 ال َّن ْب ِ
الشجر تصن من السّها  ,ينمو في ضفاف الما واأل ّنهر ,ويُطل في بلد ال ّشا بشجر الحور.
 ال ّ
شرح
من يحارب اللالة العربيّة اليو ويعيبها الجاهل الضّعيف بعربيّت الذ ال يفرّ بين ألفاظها.
الصورة الف ّن ّية

ّ
صوّ ر اللالة العربيّة بإنسان يحارب الجاهلون والضعفا .
ــــع َو َ
الغ َر ِ
ب
َمــــنْ الَ ُي ِّ
فر ُق َب ْيـــــنَ ال َّن ْب ِ

//

//
//

ــــــــــر ِ
ب
إلَى دَ خِيل مِــــــنَ األ ْل َفاظِ ُم ْغ َت
ِ
س ُخ ِ
ب
لِ َمـــــــنْ ُي َم ِّي ُز َب ْيــــــنَ الــــــد ُِّّر َوال ُّ

الس ْم َح َم ْنــــــــــــطِ قُ ُه
بي َّ
الع َر َّ
 -17أ ْن ْت ُر ُك َ
َ -18وفِي ال َم َعا ِج ِم َك ْنز الَ َن َفـــــــــادَ لَــــ ُه
 معاني المفردات
ُ
 َم ْنــــــــــــطِ ق ُه :كلم .الس ْم َح :السّهل.

َّ
َ
 الَ َنفـــــــــادَ  :ال فنا ل . دَ خِيل :كل كلمة أدخلت في كل العرب وليست م ّن .
س ُخ ِ
ب :مفردها سِ خاب؛ وهو العقد
 الــــــد ُِّّر :مفردها ُدرّ ة؛ وهي اللؤلؤة الكبيرة.
 ال ُّمن الخرز ونحوهِ ,يخلو من الجواهر.
 ال ّ
شرح
يتسا ل ال ّشاعر :هل نتر اللفظ العربيّ اليو ونجر ورا الدخيل والالريب من لالات أخرى لنتكلّ ب ,
وفي المعاج العربيّة كنز ثمين من المفردات باشتقاقها وتصريفها وأصالتها ,لمن يميّز بين ألفاظ اللالة.
بمعنى أنّ الذ يميّز بين اللؤلؤ وغيره من الحُ ليّ التي تخلو من اللؤلؤ أو الجواهر يستطي أن يميّز بين
مفردات اللالة العربيّة وألفاظها في المعاج  ,ولمثل وُ ضعت المعاج  ,وهذه الصورة تقابل صورة من ال
يميّز بين شجر النب وشجر الالرب فحارب العربيّة لضعف قدرت على التمييز بين ألفاظها.
الصورة الف ّن ّية

ّ
ّ
صوّ ر كلمات اللالة العربيّة بالكنز الثمين.
//
//

َح َّتــى َلـ َقدْ َل َه ْ
ثت مِــــــــنْ شِ ــــــدَّ ِة ال َّت َع ِ
ب
لَــــــــ ْم َت ْنـــ ُظر ال َّ
س ِم ْن َها َع ْينَ ُم ْر َتقِ ِ
ب
ش ْم ُ

َ -19ك ْم لَ ْف َظة ُج ِهد ْ
ـــــــكر ُرهَــــا
َت ِم َّما ُن
ِّ
س ِج َن ْت في َج ْـوفِ ُم ْظلِ َمـــــة
َ -21ولَ ْف َظة ُ
 معاني المفردات
 ُج ِه ْدَت :أصابتها المش ّقة.
َ ك ْم :خبريّة ُتفيد التكثير.
ْ
 لَ َه ْ
 َج ْـوفِ  :باطن ,وجمعها أجواف.رجت لسانها من ال ّتعب.
ثت :أخ
ُ م ْظلِ َمـــــة :حفرة عميقة مظلمة.
 ال ّ
شرح
كثير ممن يستخدمون اللالة العربية يركزون على األلفاظ الشائعة ,ويتركون الروائ من األلفاظ الكامنة
في معاج العربية حتى باتت هذه األلفاظ تشكو من كثرة استعمالها .وفي المقابل هنا كثير من األلفاظ
العربية األصيلة ظلّت حبيسة المعاج ل ينظر إليها أحد ,إذ حك عليها بالبقا مسجونة في حفرة مُظلمة
ال يقربها ضو الشمس.
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الصورة الف ّن ّية

ّ
ا
صوّ ر األلفاظ العربيّة األصيلة وقد أهملها أصحابها مسجونة في حفرة عميقة مُظلمة ال يقربها ضو
الشمس.
ـــــان ِبـــــــ َها
ار َظ
ِ
َ -21كأ َّن َما َقدْ َت َولَّى ال َق ِ
 معاني المفردات
َ ت َولَّى :تقلّد األمر وقا ب .
ـــــان :واحدت َق َرظة ,وهو ور من شجر ُي ْد َبغ ب  .وهما رجل من بني عنزة خرجا في
ار َظ
ِ
 ال َق ِ
طلب القرظ فل يرجعا.
 يؤوب :يعود ,وجذرها أوب.
 ال ّ
شرح
ّ
تأثر ال ّشاعر بال ّترا القدي  ,إذ ذكر القارظيْن اللذيْن أصبحت حكايتهما مضرب المثل عند العرب ,وهما
رجلن من بني َع َنزة خرجا يبحثان عن ور شجر يستخد للدباغة وهو ال َق َرظ ,ول يعودا بطائل ,وهذا
حال من ي ّدعي أن توصّل إلى اللفظ الصحيح في لالتنا العربية ول يصل إلي  ,وفي الحقيقة حال كحال
هذين القارظين اللذين ل يعودا بشي بعد عنا بحثهما.
الصورة الف ّن ّية

ّ
ّ
ّ
ّ
صوّ ر حال َمن ي ّدعي أن توصّل إلى اللفظ الصّحيح في لالتنا العربيّة كحال القارظين اللذين ل يعودا
بشي بعد عنا بحثهما.
الضا ِد َو ِّ
َ
َ -22يا شِ َ
ــــــخلِّدَ ة
الذ ْك َرى ُم
يخ َة َّ

//

َفـــلَــــــ ْم َيـــــــؤُ و َبا إِلَى الــــدَّ ْن َيا َولَ ْم َتؤُ ِ
ب

//

َ
س َمـــــا َت ْب ُنــــونَ لِ ْل َعقِ ِ
ب
هُـــــــ َنا ُي
س ُ
ـــــــؤ َّ

//

َار َوا ْل ِح َق ِ
ب
ِبـــــ ِم ْثلِ ِه فــــــــي َمــــدَى األَدْ ه ِ

ُ -23ه َنا َت ُخ ُّطونَ َم ْجداا َما َج َرى َق َلـــــــم
 معاني المفردات
 شِ َ
يخ َة :مفردها شيْخ؛ وهو الرّ جل ذو المكانة من عل أو فضل أو ِرئاسة.
الضا ِد :اللّالة العربيّة.

َّ
َ
ّ
 شِ َ
الضا ِد :علما اللالة العربيّة.
يخة َّ
ب :األجيال ّ
العقِ ِ
اللحقة العاقبة الّتي تأتي بعدك  ,وجمعها أعقاب.
َ 
َ ت ُخ ُّطونَ  :تكتبون.
َ م ْجداا :الرّ فعة وال ّشرف.
 مدى :طِ وال.
َارّ :
الزمن الطويل ,ومفردها ال ّدهر.
 األَدْ ه ِ
 ا ْلحِق ِ
ح ْق ِبة؛ وهي ال ُم ّدة التي ال وقت لها والمقصود العصور.
ب :مفردها ِ
 ال ّ
شرح
ّ
يخاطب الشاعر شيوخ اللالة العربية وعلما ها في مجم اللالة العربية ,ويعقد األمل عليه بتجديد مكانة
العربية في نفوس األجيال ,مشي اا ر إلى أثره في حفظ أمجاد اللالة ال ربية في معاجمها ومواكبة
تطور اللالة عبر العصور.
 الصّورة الف ّنيّة
صور المجد بشي مكتوب.
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المعجم وال ّداللة
غوي:
 -1أضف إلى معجمك اللّ ّ
ص َرف َ عن.
 طحا بك َ :
ص ْنج ,وهو آلة موسيقية ,وكان األعشى يل ّقب بص ّناجة العرب لحسْ ِن رنين شعره.

الصناجة  :اللعب بال َّ
َّ
 اليعرب ّية  :اللّالة العربيّة نسبة إلى يعرب بن قحطان الذ ينتسب إلي العرب القحطانيون.
 نازعة من البيان  :ميل إلي .
الض َرب  :العسل.

َّ
الو ْسنى  :النائمة ,من السّنة وهي النو .
َ 
 األخبية  :الخيا  ,مفردها الخِبا  ,وهي الخيمة.
ضب  :السّيوف.
 القُ ُ
ّ
الو ْ
الثوب.
 :نق
شي
َ 
 :يتاليّر لونها.
صل
َ ت ْن ُ
 العارض  :السّحاب المُط ّل.
َ 
 :ضرب من شجر ُتسوّ ى من السّها  ,ينمو على ضفاف الما واألنهار ,ويُطل في بلد الشا
الغ َرب
على شجر الحور ,واحدت َ :غ َربة.
س ُخب  :مفردها سِ خاب ,وهو العقد من الخرز ونحوه ,يخلو من جواهر.
 ال ُّ
 القارظان  :رجلن من بني َع َنزة خرجا في طلب ال َق َرظ فل يرجعا ,وال َق َرظ ,واحدت َق َرظة ,وهو ور
من شجر ي ُْدبغ ب .
 -2عد إلى أحد معاجم اللّغة العرب ّية ,واستخرج معاني الكلمات اآلتية:
َ
سكت حز انا.
َ و َج َم:
صب :المرض أو التعب.
الو َ
َ 
الص َخب :اختلط األصوات.

َّ
 األصائل :مفردها :أصيل ,الوقت حين تصفرّ الشمس لمالربها.
 شِ يخة :مفردها :شيخ ,وهو ذو المكانة من عل أو فضل أو رئاسة.
 -3ما الجذر اللّغوي لكل ّ من:
 تولّىَ :ول َي
 مهرقَ :ه َر َ
ب
 يؤوب :أَ ِو َ
 -4فرق في المعنى بين اللتين تح ّتهما ّ
خط في كل ّ مجموعة م ّما يأتي:
َمنْ الَ يُفر ُ َبي َْن ال َّن ْب ِ َو َ
ب
ار َبها
الال َر ِ
أ -أَ ْز َرى ِب ِب ْن ِ
ت قُ َر ْي ٍ ث َّ َح َ
الن ْب  :شجر صلب ينمو على رؤوس الجبال.
قال جبران خليل:
ُ
ّ
ينه ُل إال َ
أنت وال َّنسْ ُر
أنهل ما ال َّنب من حي ال
النب  :عين الما .
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يخ َة الضَّا ِد َوالذ ْك َرى م َُخلدَ ةٌ
بَ -يا شِ َ
ب
ون ل ِْل َع ِق ِ
ُه َنا ي َُؤسَّسُ َما َت ْب ُن َ
العقب :األجيال اللحقة العاقبة التي تأتي بعدك .
َ
ُ
ّ
َّ
العقِب.
صبة في م َُؤخر السّا ف ْو
َ
العُرْ قوب َع َ
العقب :عظ مؤخر القد .
َ

الفهم وال ّتحليل
 -1يعمد بعض ال ّ
شخصا
شعراء في مطالع قصائدهم إلى ال ّتجريد؛ باستحضار اآلخر ومخاطبته ,أو بانتزاع الشاعر
ا
آخر من نفسه يناجيه:
ّ
َ
المخاطب في البيت األول؟ وعل َ يحث ال ّشاعر؟
أَ -من
ّ
ّ
يخاطب الشاعر نفس  ,ويحث على التال ّني باللالة العربيّةْ ,
ومدحها.
ب -لماذا وصف الشاعر نفس بص ّناجة األدب؟
(ص ّناجة العرب) لقب لألعشى ميمون بن قيس ال ّشاعر لحسن رنين شعره ,ووصف الشاعر نفس (بص ّناجة
األدب) ليد ّل على مكانة شعره وحسن  ,ومنزلة اللالة العربيّة في وجدان .
 -2تغ ّنى الشاعر بسمات العرب ّية ومزاياها ,اذكر ثال اثا منها.
لالة القرآن الكري محميّة في ظل اإلسل  ,دعا بها رسول للا علي السل َ ,س َعة معجمها ,صالحة لجمي
األغراض ,صوت حروفها أحلى من العسل ,تفوّ قت على اللالات في فصاحتها وبلغتها ,قوّ ة ألفاظها وبيانها.
سجل الشاعر عت ابا على أبناء العرب ّية الذين خذلوها ,حدّ د األبيات التي تض ّمنت ذلك.
ّ -3
األبيات)21/20/19/17/16/15/14( :
وضح ذلك.
 -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.
الصعوبات التي تواجهها اللّغة العرب ّية ,كيف نستطيع بعث اللّغة العرب ّية من
 -5استخدام المفردة األجنبية أحد ّ
جديد في رأي الشاعر؟
ا
بالرّ جو إلى معاج اللالة العربيّة ,وتوظيف ألفاظها الفصيحة ,حبيسة المعاج  ,كتابة ونطقا.
وضح ذلك.
 -6العيب ليس في اللّغة .وإ ّنما في أبنائهاّ ,
اللالة العربية لالة البلغة والبيان ,نزل بها القرآن الكري بإعجازه وبيان وبلغت  ,فهي أت ّ اللالات وأكملها ,أمّا
ا
ألفاظا من لالات أخرى وتكلّموا بها.
أبنا العربيّة فه مقصرّ ون في ح ّقها ,بابتعاده عنها ,واستعارته
 -7في ضوء قراءتك البيت ْين األخير ْين من القصيدة:
أ -ما الدور الذ يضطل ب علما اللّالة العربيّة لحفظها في رأي ؟
وض معاج لمصطلحات اآلداب والعلو والفنون الحديثة ,والسّعي إلى توحيد المصطلحات ,والترجمة
والتأليف والنشر في موضوعات اللالة العربية وقضاياها .ويتر أيضاا للطالب.
ب -بيّن داللة تفاؤل الشاعر في هذين البيتيْن.
لوجود علما يالارون على العربية ويعملون على إحيائها بما يبذلون من جهود في مجام اللالة العربية.
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 -8تقوم فكرة القصيدة في مجملها على المقارنة بين حالين عاشتهما العربية ,ب ّين ذلك.
ا
في النصف األول من القصيدة ( )11-1ذكر ال ّشاعر صفات العربيّة ,فهي األحسن صوتا واألكثر عطا  ,وأشار
إلى فصاحتها وأصالتها ,ومناسبتها لك ّل حال نظماا ونثرا ا ,وفي النصف الثاني ( )21-12وصف حال العرب
ا
ألفاظا غريبة دخيلة ,وأهملوا لالته األصيلة ,فما عادوا يفرّ قون بين الفصيح
اليو وقد استعاروا لكلمه
والعامي ,أو بين ألفاظها عامة .وتال ّني الشعرا بها.
النص تم ّثل العودة إلى ال ّ
وضح ذلك بثالثة
شعر
 -9ث ّمة مظاهر كثيرة في هذا
العربي القديم في معانيه وألفاظهّ ,
ّ
ّ
أمثلة.
استخد الشاعر كلمات تراثية مثل :القارظان ,ال ّن ْب َ ,
الال َرب ,قري  ,أخبية ,ص ّناجة األدب.
 -11العرب ّية لغة القرآن الكريم:
أ -بيّن أثر القرآن الكري في عالميّة اللّالة العربيّة.
حف َظ القرآنُ الكري اللالة العربية ,وبالقرآن ذاعت وانتشرت ,فجعل لها الصدارة والعالميّة ألن كثيرا ا من غير
العرب دخلوا اإلسل وتعلموا العربية.
ب -اللّالة العربيّة خالدة بخلود القرآن ,وضّح هذا.
ألنها لالة القرآن الكري  ,فهي محفوظة بحفظ وحمايت  ,وباقية ببقائ  ,فاكتسب القدسيّة والخلود.
النص بمضمون الحديث الشريف.
البيان لسِ ْح ارا"  ,ب ّين عالقة
الرسول ﷺ " :إنّ مِنَ
ّ
 -11قال ّ
ِ
جمال اللالة العربيّة وتأثيرها ناب من بلغتها وبيانها ,وجمال أسلوبها ,كقول الشاعر:
َّ
ــــــان َوآ َت ْ
للا أَحْ َي ْ
ب
م َِن ال َب َي
ــــاز َع ٍة
ـــت ُكـــــــ َّل مُطلَ ِ
رُ و ٌح م َِن ّ ِ
ِ
ت ُكـــــــــ َّل َن ِ
ص َخ َ َ
َفـــــأَسْ َك َت ْ
َت َكلَّ َم ْ
ب
اح والقُ ُ
ــــــح اة
تس
ض ِ
آن ُم ْفصِ
ت َ
َ
َ
ُــــــــــورُ القُرْ ِ
ب األرْ َم ِ
ــج ْ
الو ْشي لَ ْ
ب
صا ِئ ُل لَ ْ َت ْن ُ
ت
ص ْل َولَ ْ ت ِال ِ
ِم ْنـــــــــ ُ األَ َ
ـــــو ُنسِ َ
ِب َم ْنطِ ٍ َهاشمِي َ
 -12اقترح ا
سبال للنهوض باللّغة العرب ّية تعيد إليها ألقها ومكانتها التي تليق بها.
 استخراج كل ما هو بدي وجميل من معاني اللالة وألفاظ (الرجو الى المعاج وكتب الترا العربي)
 استعمال اللالة الفصيحة ا
بدال من اللهجة العاميّة وال سيّما في المدرسة والجامعات ووسائل اإلعل .
 الوقوف على األخطا الشائعة في استعمال اللالة وتصحيحها .ويتر أيضاا للطالب.
 -13ما رأيك في كل ّ م ّما يأتي:
أ -كتابة الكلمات العربية بحروف أجنبيّة في وسائل التواصل المختلفة.
ب -استخدا مسمّيات أجنبيّة في كثير من اليافطات التجاريّة اإلعلنيّة.
ّ
جـ -التح ّد باإلنجليزية في مواقف ينبالي فيها استخدا العربيّة ,أو استخدا اللالة المزدوجة بين العربيّة
واإلنجليز ّية.
ّ
يُتر لتقدير الطالب.
 -14االعتزاز باللّغة العرب ّية ال يعني إهمال تعلّم لغات أخرى ,ناقش هذا القول.
تعلّ لالات أخرى يفيدنا في االطل على حضارات الثقافات األخرى ,المساعدة في السّفر ومخاطبة اآلخرين
بلالته  ,ومواكبة أحد التطورات في العال وفهمها ,ألنّ العل ال يقتصر على أصحاب لالة بعينها.
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التقعر في اللّفظ والتص ّنع في الخطاب ,ب ّين رأيك.
 -15التحدّ ث باللّغة العرب ّية ال يعني
ّ
ا
ألفاظا ال تلي بمقا التح ّد ,
إنّ أتكلّ باللالة الفصيحة ال يعني هذا أن أبح عن الالريب في اللالة أو أن أتص ّن
أيضا للطالب.
فيمكن إيصال األفكار بلالة سهلة سليمة وفصيحة في الوقت نفس  .ويتر
َ
متأثرا ببائية أبي تمام التي مطلعها:
 -16بدا الشاعر في قصيدته
ا
ص ُ
الح ُّد بينَ ال ِجدّ واللَّع ِ
دَق إِ ْنبا اء مِنَ ال ُك ُت ِ
ب
//
ب
في حد ِه َ
ف أَ ْ
الس ْي ُ
َّ
بيّن أوج هذا ّ
التأثر ,في رأي َ .
ّ
تأثر الجار موسيقياا بقصيدة أبي تما فكلهما من بحر البسيط ,وبنفس حرف الرّ و أيضا ا ,فتل (بائية) أبي
تما  ,وهذه (بائيّة) الجار .
 -17اذكر جوانب من تقصيرك تجاه لغتك العرب ّية.
يتر لتقدير المعلّ والطالب.
ونثرا ودراسة.
شعرا
 -18عال َم يدلّك إبداع كثير من األعاجم باللّغة العرب ّية تألي افا وتصني افا
ا
ا
ألنها لالة القرآن الكري الذ دعا الناس إلى التف ّكر وال ّتدبر في أمور الكون والحياة ,فوض العرب وغير العرب
المص ّنفات والبحو والكتب بهذه اللالة ,خاصة عند اتصال األعاج بالثقافة العربيّة ,هذه الثقافة أسّست لها حضارة
عربيّة إسلميّة في األدب والفنون والعلو ما دعا األعاج إلى تعلّمها.
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الجمالي
ذوق
ّ
ال ّت ّ
 -1وضح الصورة الفن ّية في ما يأتي:
َ
أَ -وسْ َنى ِب ْ
َّ
ب
أخ ِب َي ِة الصَّحْ َرا ِ يُــــــــوقِظ َها //
س أ ْو همْ سٌ م َِن الشــــــه ِ
َوحْ ٌي م َِن الشمْ ِ
صوّ ر اللالة العربية فتاة نائمة في خيمتها في الصّحرا يوقظها ضو ال ّشمس أو ال ّنج .
ــــو ُنسِ َج ْ
الو ْشي لَ ْ
ب
صا ِئ ُل لَ ْ َت ْن ُ
//
ت
ص ْل َولَـــــــــــــــ ْ ت ِال ِ
ِم ْن ُ األَ َ
بِ -ب َم ْنطِ ٍ َهاشمِي َ
صوّ ر منط اللالة العربية الذ تكلّ ب الرّ سول الهاشميّ الكري بنق ثوب منسوج من خيوط قويّة ال تفسد
وال يتالير لونها عبر الزمن.
ْ
َ
ب
//
جـَ -ح َّتى َر َم ْت َها اللَّ َيالي في َف َرائـدهــــــا
صــــــ َب ِ
َو َخرَّ سُلطا ُن َها َي ْن َهــــارُ مِـــــــنْ َ
صور الشاعر اللالة العربية ملكة تجلس على عرشها ,ولكنّ ملكها قد سقط بطول الليالي من التعب
والمرض.
ْ
َ
َ
ُ
ب
//
دَ -نطي ُر لِلَّ ْفظِ َنسْ َتجْ دِي مِـــــــــنْ َبــــلَ ٍد
َنــــــــــا ٍ َوأمثال ُ مِــــ َّنا َعـــلَى َكـــثــــ ِ
ب
ـــــار ٌ مِــــنْ َع
 //ل َِع ْي ِن ِ َب
ِين َبدَ ا
ض َكــــــ ِذ ِ
ـــــار ٍ
َك ُمه ِْر ِ ال َما في الصَّحْ را ِ ح َ
ِ
ِ
صوّ ر ال ّشاعر اللفظ شيئا نستعيره من بلد بعيد ,رغ أنّ لدينا مثل  ,وهو قريب في متناول األيد .
وصوّ ر حال من يستخد هذا اللفظ الدخيل في كلم من لالات أخرى ,ويبتعد عن العربيّة بحال من صبّ
الما في الصّحرا واستالنى عن  ,حين ظهر ل سحاب ذو بر مط ّل في األف ال مطر في .
 -2ما داللة ما تحته خ ّط في األبيات اآلتية:
َ
َ
الض َر ِ
ب
س ِام َم ْوقِـــ ُع َها
س أ ْل َفاظِ َها أ ْحلَى مِنَ
َّ
َو َج ْر ُ
أ -أَ ْزهَى مِنَ األَ َم ِل ال َب َّ
مكانة اللالة العربيّة وأثرها الجميل في ال ّنفوس.
بر ْكن َ
بَ -ف َ
ض َط ِر ِ
ب
صدِع
ان َو َح ْبل َغ ْي ِر ُم ْ
شديد َغ ْي ِر ُم ْن َ
از ْت ُ
مِــــن ال َب َي ِ
بلغة اللالة العربيّة وقوّ تها.
ــــع َو َ
الغ َر ِ
جـ -أَ ْز َرى بِ ِب ْن ِ
ب
ار َبــــــــــها
َمــــنْ الَ ُي ِّ
ت قُ َر ْيش ث َّم َح َ
فر ُق َب ْيـــــنَ ال َّن ْب ِ
العيب ليس في اللالة العربية وإنما العيب في الذين ال يتقنها من العرب الو يميز بين ألفاظها.
لَ ْم َت ْن ُظر ال َّ
س ِم ْن َها َع ْينَ ُم ْر َتقِ ِ
ب
س ِج َن ْت فـي َج ْوفِ ُم ْظلِ َمة
ش ْم ُ
دَ -ولَ ْف َظة ُ
تر األلفاظ الفصيحة وإهمالها.
 -3استخرج من القصيدة ثالث كنايات ك ّنى بها الشاعر عن اللّغة العرب ّية.
بنت قري  ,اليعربيّة ,ابنة العرب ,الضّاد.
البالغي الذي خرج إليه االستفهام في البيتين اآلتيين:
 -4ما الغرض
ّ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َهل شدَ ْو َ
ب
ب
الع َر ِ
اجة األ َد ِ
اح ا ْبن ِة َ
صن َ
أَ -م َاذا َط َحا ِب َ َيا َ
ت ِبأمْدَ ِ
(التعجّ ب)
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ب
ْح َمنــــطِ ق ُ
ِيل م َِن األلفاظِ مُالت ِر ِ
الع َربيَّ ال َّسم َ
ب -أ ْن ْترُ ُ َ
إلـى دَ خ ٍ
(النفي)
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 -5استخرج من القصيدة ما يقارب معنى كل ّ م ّما يأتي:
قول الشاعر:
ُ
ْ
ّ
القارظ ال َع َن ِز ُّ آبـــــــــا
 //إِذا ما
أَ -ف َرجّ ي الخي َْر َوان َتظِ ر إِيابي
ِ
ْ
َ
َ
َ
ب
//
ـــــان ِبـــــــ َها
ار َظ
َفـــلــــــ ْ َيـــــــؤُ و َبا إِلى الــــ َّدن َيا َول ْ َتؤُ ِ
ِ
َكأ َّن َما َق ْد َت َولَّى ال َق ِ
ب -فلنٌ ال يفرّ ُ بين َ
الال ّ والسّمين.
ْـــــن ال َّنبْــــ ِ َو َ
ب
ار َبــــــــــها
الال َر ِ
أَ ْز َرى ِب ِب ْن ِ
َمــــنْ الَ يُفر ُ َبي َ
ت قُ َر ْي ٍ ث َّ َح َ
 -6برزت الطبيعة بعناصرها المختلفة واضحة في القصيدة ,دلّل على ذلك بأبيات.
األبيات)20/15/9/6( :
 -7ورد ّ
مرة في األبيات ,اذكر مثالين له.
الطباق غير ّ
(نا  ,مُقترب) ( َشجْ اواَ ,ش ْد اوا) ( َوسْ نى ,يوقظها).
الصحراء)( ,ال ّ
شمس):
 -8تكررت في
النص ألفاظ ,مثل ( ّ
ّ
أ -ما داللة هذا ال ّتكرار؟
الصحراء وردت مرتين :داللة على أصالة اللالة العربيّة وموطن الضّاد القدي .

ّ
 ال ّ
شمس مرتين :ت ُد ُّل على الوضوح ,وتنسج م المعنى الذ أراد الشاعر التعبير عن في إيقاظ
عين
العربيّة من جديد ,في قول  :يُوقظها وحي من الشمس ,وقول  :ولفظة ...ل تنظر الشمسُ منها َ
مر َتقب ,بمعنى أنّ ال ّشاعر ّ
ا
رمزا إلحيا اللالة العربيّة من جديد.
ف ال ّشمس
وظ َ
ب -هل و ّف الشاعر؟
نع و ّف ال ّشاعر فيهن أل ّن جا منسجماا م تجربت الشعريّة ,فال ّشاعر يتح ّد عن اللالة العربيّة الضاربة في
القد وموطنها (الصّحرا ) ,وإحيائها من جديد م ّت ا
ا
رمزا لهذا اإلحيا .
خذا (ال ّشمس)
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الوحدة الثالثة عشرة

من صفحات الحياة

السكاكيني وفلسفته في الحياة
خليل ّ
ذهب السّكاكينيّ في محبّت وتعاطف ورأفت إلى أبعد من الحدود القوميّة ,إذ كان يتطل إلى يو تسود في المحبّة بني
ّ
متخطية العر والجنس والقوميّة ,فهو يبكي من الباكين ويتألّ للجائعين المظلومين.
اإلنسان
ّ
ُخرجوا مناديله من جيوبه  ,وحد أنْ
ففي أثنا جولة تفقديّة قا بها إلى مدرسة في َحيْفا ,طلب من الصّالار أنْ ي ِ
ا
ا
ّ
منديل أبيض نظيفا"؟ فقال والخجل يكاد يعقد لسان :
ممز  ,فسأل همساا" :لماذا ال تحمل
تخلّف واحد تبيّن أنّ منديل
"ال يوجد عند " ,فقال السكاكينيّ ّ " :
ُ
دفعت
تأثرت ج اّدا حتى اغرورقت عينا بال ّدمو  ,وبعد أنْ خرجنا من الصّفّ
ْن ويق ّدمهما ل هدية ,ما أسعدني لو أستطي أن أخ ّفف
ْن أبيضي ِ
إلى المدير خمسة قرو  ,وكلّفت أن يشتر ل منديلي ِ
شقا البشر!".
ُ
فُطِ ر السكاكينيّ على خفّة الرّ وح ودماث األخل ومحبّة ال ّتن ّدر ,وكان بارعاا في ابتكار الفكاهات ,فمجالس كانت
حافلة بال ُّدعابات التي تنسي الهمو وتر ّف عن النفس حين يعلوها ال ّتعب وينال منها اإلعيا  ,كان ل ميل شديد إلى
الطرْ فة ّ
ُّ
الظريفة يرويها ويستم لها ضاح اكا .وبلغ ب هذا الميل إلى ح ّد أن جم نوادر ال ّنحاة ليعلّ طلب ال ّنحو وهو
يدخل البهجة إلى قلوبه .
كان قلب الكبير ال يعرف الحقد وال يسي الظنّ باآلخرين ,وكان يرتقب الخير في ك ّل إنسان؛ ذلك ألنّ في أعما
ك ّل نفس َج ْذوة من الخير كامنة ,فإذا نشدناها وعالجناها بشي من العطف والحبّ وجدناها.
هذا الحبّ كان كبيرا ا نحو أسرت وأهل وأصدقائ  ,كبيرا ا نحو وطن وأبنا أمت  ,وعارماا نحو ال ّناس أجمعين .كان
ا
ظاهره كباطن ال يضمر ا
صباا على أحد من الناس ,وأمّا أصدقاؤه فأقربه إلي أعله أدباا
حقدا وال
حسدا وال تع ّ
وأكرمه ُخلُ اقا.
من هنا كان متعاط افا م الجمي بل استثنا  ,وف اّيا صاد اقا في تعامل  ,مخلصا ا ,ال يتلَجْ لج في القول حين َي ِع ُد ,وال
ّ
تتعثر خطاه حين يمشي إلى الوفا ساعياا ,ويتعالى طبع عن سما نابي الكل  ,فإن سمع ازورّ عن ونأى وسا
الحدي إلى حي يُرضي السّماحة وال ّنبل.
ا
ئن صبر على ذل
طويل إال أ ّن ل يصبر لحظة واحدة على أ ّ
لقي الرجل من نكد األيا ما ل يلق سواه ,ولَ ِ
اعوجاج حول  ,فلقد نشأ متحرّ را ا من األوها التي تقيّد الرّ وح والعقل ,هذا التحرّ ر دفع إلى رفض الجمود والتقاليد
ا
مكبل بأغلل الوه
البالية ,وك ّل العوائ التي تش ّل التق ّد  ,وتعي ال ّتفاه  ,وتبطل إنسانيّة اإلنسان ,وتجعل مقي اّدا
والعادة.
ّ
مثل  ,وم ك ّل ِكبْر ال ّنفس واالعتدا بها ,كان اإلنسان المتواض الصّريح في
وم ك ّل ُع ْنفوان اإلبا الذ
مواقف  ,الجر في آرائ  ,المداف عنها بثبات ,فخالف قول صديق أمين الريحانيّ " :ق ْل كلمت وام ِ " ,فجعل
ّ
والطبيعة والفنّ  ,وأراد
شعاره" :ق ْل كلمت وقفْ " ,وأعلن نقمت على ك ّل قبيح ,كيف ال وقد تع ّش الجمال في ال ّنفس
أن يالمر الوجود بالجمال ح ّتى تع ّ البهجة ك ّل ال ّنفوس ,ويخ ّي الحُبور على ك ّل القلوب.
ل تكن فلسفة السّكاكينيّ الحياتيّة فلسفة نظريّة يناد بها حسب ,بل كانت فلسفة حياتيّة واقعيّة ,طبّقها بحذافيرها
حرف اّيا ,لقد نادى بما اعتنق وداف عن ما آمن ب  ,دعا إلى ال ُّنبل واإلبا واألَ َنفة ,دعا إلى ّ
النزعة اإلنسانيّة القائمة
على المحبّة وال ّتعاون ,دعا إلى القوّ ة وال ّشجاعة والوطنيّة ,والذين يعرفون يعرفون أ ّن عا هذه المُثل التي نادى
بها.
61

األستاذ أسامة التميمي

االتقان يف اللغة العربية املشرتكة

0789073059

الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
لقد آمن بمبدأ القوّ ة الذ أخذه عن المتنبّي ونيتش  ,وهذه القوّ ة ب ّدلت الفلسفة السّوداويّة التي سيطرت على تفكيره
ّ
أول حيات  ,على أن هذه القوّ ة التي آمن بها ل تكن قوّ ة ّ
والطاليان ,كان يريدها قوّ ة تحمي من االعتدا  ,وتصون
للظل
الكرامة ,ال قوّ ة تعتد على حريّات اآلخرين ,كان يريدها ّ
عزة وأنفة وتر ّفعاا عن الصّالار ,ال بط اشا وظلماا وإيذا ,
الوهْن,
وكان لذل يبدأ بنفس  ,فهو مثال القوّ ة الرّ وحية والقوّ ة الجسميّة التي ال تعترف بالشيّخوخة أو الضّعف أو َ
على أنّ هذه القوّ ة ليست منحصرة في الجسد بل بالعقل أيضا بحي ال تجوز علي األوها  ,وال تستعصي علي
المشكلت ,وال تروج عنده الخرافات وال ُّترَّ هات ,وال تكتمل القوّ ة المنشودة بالجس والعقل بل بال ّنفس أيضاا ,وتقوية
ال ّنفس إ ّنما تكون بال ّتهذيب ,وبأن يكون اإلنسان شجاعاا ذا حفاظ ومباد عالية ومطالب شريفة.
ّ
فيلخص قول " :أقو من ال ّنو فأحس أني ّ
ّ
تلذذت في نومي ,وألعب فأحسّ أ ّني تلذ ُ
أمّا أسلوب
ذت بألعابي ,وأستح ّ
فألتذ بما أقرأ أو في ما أكتب ,أمشي فألتذُّ
ُّ
ّ
فأحسّ أنّ السّعادة كلها في االستحما بالما البارد ,أقابل وأقرأ وأكتب
ُّ
فألتذ بالجلوس إليه  ,وأجتم بال ّناس في الليل والنهار فألتذ باالجتما به  ,أقابل
بالمشي ,وأجلس إلى أصدقائي
ّ
ّ
ّ
فأتعزى بالصّبر وال ّتحمّل ,بل أكاد ألتذ بما أكتشف فيها
فألتذ بمقاومتها والتاللّب عليها ,وتل ّ بي المصائب
الصّعوبات
من ال ّدروس والعبر".
ّ
إنّ فلسفة الفرح التي آمن بها السّكاكيني ودعا إليها ال تعني بحال من األحوال أ ّن كان ال يتأثر بما يجر حول ,
وال ينفعل باألحدا الخاصّة والعامّة التي تل ّ ب  ,إ ّنما المرح عنده كان محاولة لتالليب حقيقة الحياة في قيمها العليا
على حقيقة الحياة في مش ّقاتها وأحزانها.

سيرة غير ّية للكاتب الفلسطيني يوسف أديب حدّاد.

ال ّتعريف بالكاتب
يوسف أيوب حهداد ,باحه وأديهب فلسهطينيّ معاصهر ,ومهن أبهرز أعماله األدبيّهة" :خليهل
السكاكينيّ  ,حيات مواقف وآثاره" الذ أخذ من النصّ .

ص
جو ال ّن ّ
ّ

يتح ه ّد الههنصّ الههذ بههين يههدي عههن خليههل السههكاكينيّ ( ) 1953-1878وهههو أديههب ومههربّ
فلسطينيّ  ,كان من أعضا ال َمجْ م العلميّ العربيّ في دمش  ,عمل زم انا فهي ال ّتعلهي  ,وفهي إدارة
المعارف ,وانتقل بعد نكبة فلسطين إلى القاهرة ,وفج بموت وحيده ( َس ِر ّ ) ,ول يعه بعهده ّإال
بضعة شهور ,ومهن كتبه (الجديهد) وههو كتهاب مدرسهيّ لتعلهي القهرا ة العربيّهة بأسهلوب حهدي ,
و(مطالعات في اللّالة واألدب) ,و(ما تيسّر ) ,و(األصول في تعلي اللّالة العربيّة).
ويتنههاول الههنصّ الههذ بههين يههدي جانباهها مههن سههيرة حيههاة السههكاكينيّ  ,إذ أشههار كاتبهه إلههى أنّ
السكاكيني كان ذا نظرة ثاقبة إلى الحياة ,ملتزماا بمبادئ ومعتقدات التي آمهن بهها فهي كه ّل نهواحي
حيات العامّة والخاصّة ,فقد أ ّكد قدرت على تحويل الصعوبات إلى حوافز للعمل والعطها  ,ودعها
إلى الحبّ وال ّتعاطف والنظرة اإليجابيّة إلى الحياة.
وأعلهن السهكاكينيّ رفضه بعهض التقاليههد الباليهة التهي تشه ّل الحيههاة وتعيه التطهوّ ر ,وثهار علههى
المفاسد والضّعف وصالائر األمور ,وكان ّ
يمثل مصداقيّة الرّ جل الذ تحكم األفعال ال األقوال,
فهو الرّ جل صاحب المباد تجاه حيات ووطن وتجاه اإلنسانيّة كلّها.
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الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
 الفقرة الولى
كاكيني في مح ّبته وتعاطفه ورأفته إلى أبعد من الحدود القوم ّية ,إذ كان يتطلع إلى يوم تسود فيه
الس
ّ
ذهب ّ
ّ
متخطية العرق والجنس والقوم ّية ,فهو يبكي من الباكين ويتألّم للجائعين المظلومين.
المح ّبة بني اإلنسان
خرجوا مناديلهم من جيوبهم,
ففي أثناء جولة تف ّقد ّية قام بها إلى مدرسة في َح ْيفا ,طلب من ّ
الصغار أنْ ُي ِ
ا
وحدث أنْ تخلّف واحد تب ّين أنّ منديله ّ
منديال أبيض نظي افا"؟ فقال والخجل
همسا" :لماذا ال تحمل
ممزق ,فسأله
ا
السكاكيني" :تأ ّثرت ا
يكاد يعقد لسانه" :ال يوجد عندي" ,فقال
جدّ ا حتى اغرورقت عيناي بالدّ موع ,وبعد أنْ
ّ
ُ
دفعت إلى المدير خمسة قروش ,وكلّفته أن يشتري له منديل ْي ِن أبيض ْي ِن ويقدّمهما له هدية ,ما
ف
الص ّ
خرجنا من ّ
ّ
أسعدني لو أستطيع أن أخفف شقاء البشر!".
ُ
ّ
بارعا في ابتكار الفكاهات ,فمجالسه
الروح ودماثه األخالق ومح ّبة التندّ ر ,وكان
فُطِ ر
ا
السكاكيني على خ ّفة ّ
ّ
كانت حافلة بالدُّعابات التي تنسي الهموم وتر ّفه عن النفس حين يعلوها ال ّتعب وينال منها اإلعياء ,كان له ميل
شديد إلى ال ُّط ْرفة ّ
الظريفة يرويها ويستمع لها ضاح اكا .وبلغ به هذا الميل إلى حدّ أن جمع نوادر ال ّنحاة ليعلّم
طالبه ال ّنحو وهو يدخل البهجة إلى قلوبهم.
 معاني المفردات والتراكيب
 رأفة :رحمة وعطف يتطلّع :ينظر ُمتخطية :مُتجاوزة ,وجذره خطو العِرق :أصل كل شي  ,وجمعها أعراّ
 منديل :نسيج من قُطن أو حرير مُر ّب الشكل يُمسح ب العر أو الما  ,والجم مناديل. تخلّف :تأخر تب ّين :ا ّتضح يكاد :من كاد ,وهو فعل ناقص ,يد ّل على قُرب الوقو يعقِد :يحبسْ
ْ
غر
 اغرورقت العين :امتألت بال ّدمو  ,وجذرها ِ
ّ
 فُطر :اتصف بموهبة منذ الوالدة دماثة :ليّن وسهولة الفكاهات :الدعابات وجذرها فك حافلة :مليئة الدّ عابات :مفردها ال ّدعابة ,وهو المُزاح ُتر ّفهُ :تزيل عن ال ّتعب االعياء :ال ّتعب واالرها  ,وجذرها َع ِي َيالطرفة :ك ّل شي مُستحد عجيب ,وجمعها ُ
ّ
ط َرف
 الظريفة :اللطيفة الممتعة -البهجة :السّرور
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الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
 الفقرة الثانية
كان قلبه الكبير ال يعرف الحقد وال يسيء الظنّ باآلخرين ,وكان يرتقب الخير في كل ّ إنسان؛ ذلكم ألنّ في
والحب وجدناها.
أعماق كل ّ نفس َج ْذوة من الخير كامنة ,فإذا نشدناها وعالجناها بشيء من العطف
ّ
كبيرا نحو وطنه وأبناء أمته ,وعار اما نحو ال ّناس أجمعين.
كبيرا نحو أسرته وأهله وأصدقائه,
الحب كان
هذا
ا
ا
ّ
تعص ابا على أحد من الناس ,وأ ّما أصدقاؤه فأقربهم إليه أعالهم
كان ظاهره كباطنه ال يضمر حقداا وال حسداا وال
ّ
أد ابا وأكرمهم ُخلُ اقا.
مخلصا ,ال يتلَ ْجلج في القول حين َي ِع ُد ,وال
من هنا كان متعاط افا مع الجميع بال استثناء ,وف اّيا صاد اقا في تعامله,
ا
ازور عنه ونأى
تتع ّثر خطاه حين يمشي إلى الوفاء ساع ايا ,ويتعالى طبعه عن سماع نابي الكالم ,فإن سمعه
ّ
السماحة وال ّنبل.
وساق الحديث إلى حيث ُيرضي ّ
ا
َ
ّ
أي
ئن صبر على ذلك طويال إال أنه لم يصبر لحظة واحدة على ّ
لقي الرجل من نكد األيام ما لم يلقه سواه ,ول ِ
التحرر دفعه إلى رفض الجمود
الروح والعقل ,هذا
اعوجاج حوله ,فلقد نشأ
ّ
متحر ارا من األوهام التي تق ّيد ّ
ّ
والتقاليد البالية ,وكل ّ العوائق التي تشل ّ التقدّ م ,وتعيق ال ّتفاهم ,وتبطل إنسان ّية اإلنسان ,وتجعله مق ّيداا مكبالا
بأغالل الوهم والعادة.
 معاني المفردات والتراكيب
 جذوة :الجمرة المُلتهبة كامنة :مُتوارية مخفيّة نشدناها :طلبناهاا
شديدا
 عار اما: ُيضمر :يُخفي يتلجلج :يتر ّددُ
 ُخطى :مفردها خطوة ,وهي المسافة بين القدمين يتعالى :يترفّ نابي الكالم :الكل القل غير منسجازور عن :مال وانحرف
ّ
 نأى :ابتعدالسماحة :الجود والكر والسّهولة
ّ
ّ
 ال ّنبل :الشرف نكد :كل شي جرّ على صاحب سرّ ا ,والجم نِكاد البالية :المُتخلّفة األوهام :مفردها (الوه ) وهو ما يق في ّالذهن من خاطر
 تشل ّ :تبطل و ُتضعف تعيق :تمن  ,وجذرها عو ُمك ّبل :مُقيّد -أغالل :مفردها (ال ُالل) وهو طو من حديد أو جلد يُجعل في عُن أو يد ْ األسير
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الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
 الفقرة الثالثة
لصريح في
ومع كل ّ ُع ْنفوان اإلباء الذي م ّثله ,ومع كل ّ ِك ْبر ال ّنفس واالعتداد بها ,كان اإلنسان المتواضع ا ّ
وامش" ,فجعل
الريحاني" :قلْ كلمتك
مواقفه ,الجريء في آرائه ,المدافع عنها بثبات ,فخالف قول صديقه أمين
ّ
ِ
ّ
وقف" ,وأعلن نقمته على كل ّ قبيح ,كيف ال وقد تع ّ
والطبيعة والفنّ ,
شق الجمال في ال ّنفس
شعاره" :قلْ كلمتك
ْ
الحبور على كل ّ القلوب.
وأراد أن يغمر الوجود بالجمال ح ّتى تع ّم البهجة كل ّ ال ّنفوس ,ويخ ّيم ُ
كاكيني الحيات ّية فلسفة نظر ّية ينادي بها حسب ,بل كانت فلسفة حيات ّية واقع ّية ,ط ّبقها
الس
ّ
لم تكن فلسفة ّ
َ
ّ
َ
ُّ
بحذافيرها حرف اّيا ,لقد نادى بما اعتنقه ودافع عن ما آمن به ,دعا إلى النبل واإلباء واألنفة ,دعا إلى النزعة
القوة وال ّ
شجاعة والوطن ّية ,والذين يعرفونه يعرفون أ ّنه عاش
اإلنسان ّية القائمة على المح ّبة وال ّتعاون ,دعا إلى ّ
هذه ال ُمثل التي نادى بها.
السوداو ّية التي سيطرت على
القوة بدّلت الفلسفة ّ
القوة الذي أخذه عن المتن ّبي ونيتشه ,وهذه ّ
لقد آمن بمبدأ ّ
ّ
ّ
قوة تحمي من
قوة للظلم والطغيان ,كان يريدها ّ
القوة التي آمن بها لم تكن ّ
تفكيره أول حياته ,على أن هذه ّ
ّ
ّ
الصغار ,ال
قوة تعتدي على حر ّيات اآلخرين ,كان يريدها عزة وأنفة وترف اعا عن ّ
االعتداء ,وتصون الكرامة ,ال ّ
بط ا
والقوة الجسم ّية التي ال تعترف بالش ّيخوخة
الروحية
ّ
شا وظل اما وإيذاء ,وكان لذلك يبدأ بنفسه ,فهو مثال الق ّوة ّ
الوهْ ن,
الضعف أو َ
أو ّ
القوة ليست منحصرة في الجسد بل بالعقل أيضا بحيث ال تجوز عليه األوهام ,وال تستعصي عليه
على أنّ هذه ّ
ّ
ُّ
أيضا,
القوة المنشودة بالجسم والعقل بل بالنفس
ا
المشكالت ,وال تروج عنده الخرافات والت َّرهات ,وال تكتمل ّ
شجاعا ذا حفاظ ومبادئ عالية ومطالب شريفة.
وتقوية ال ّنفس إ ّنما تكون بال ّتهذيب ,وبأن يكون اإلنسان
ا
 معاني المفردات والتراكيب
 ُعنفوان :اوّ ل الشي وح ّدت ونشاط كِبرَ :ع َظ َمة نِقمة :سُخط ي ُع ّم :تنتشرالحبور :السّرور
ُ
ْ
ُ
 بحذافيرها :جوانبها المختلفة ,ومفردها (حُذفور ,وحِذ َفار) األنفة :الع ِّزة والحميّة ال ُم ُثل :األخل الحميدة ,ومفردها (مثال)السوداو ّية :تد ّل على ال ّتشاؤ والحزن
 الفلسفة ّ تصون :تحفظ الوهْ ن :الضعف تروج :تشيُ
الخرافات :مفردها خرافة؛ وهو الحدي المستملح المكذوب
ّ
 ال ُت ّرهات  :مفردها ال ُترّ هة؛ وهي األقوال التي ال قيمة لها المنشودة :المطلوبة -ذو حِفاظ :مُوف بالعهد

65

اإلباءّ :
العزة والكبريا
االعتداد :االعتزاز
يغمر :يمأل ويفيض
يخ ّيم :يُالطي
فلسفة :مبدأ ونهج في الحياة
النزعة :الميل واال ّتجاه
نيتشة :فيلسوف ألماني
الطغيان :تجاوز الح ّد في الظلُ
بطش :عنف
ال تجوز :ال تنطلي

األستاذ أسامة التميمي

االتقان يف اللغة العربية املشرتكة

0789073059

الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
 الفقرة الرابعة
فأحس أ ّني ّ
فيلخصه قوله" :أقوم من ال ّنوم فأحس أني ّ
ّ
تلذ ُ
ذت بألعابي,
تلذذت في نومي ,وألعب
أ ّما أسلوبه
ّ
السعادة كلّها في االستحمام بالماء البارد ,أقابل وأقرأ وأكتب فألت ُّذ بما أقرأ أو في ما أكتب,
وأستح ّم
فأحس أنّ ّ
ّ
أمشي فألت ُّذ بالمشي ,وأجلس إلى أصدقائي فألت ُّذ بالجلوس إليهم ,وأجتمع بال ّناس في الليل والنهار فألتذ باالجتماع
بالصبر وال ّتح ّمل ,بل أكاد ّ
ّ
ألتذ بما
فأتعزى
الصعوبات فألت ّذ بمقاومتها والتغلّب عليها ,وتل ّم بي المصائب
ّ
بهم ,أقابل ّ
أكتشفه فيها من الدّ روس والعبر".
السكاكيني ودعا إليها ال تعني بحال من األحوال أ ّنه كان ال يتأ ّثر بما يجري
إنّ فلسفة الفرح التي آمن بها ّ
ّ
الخاصة والعا ّمة التي تل ّم به ,إنما المرح عنده كان محاولة لتغليب حقيقة الحياة في
حوله ,وال ينفعل باألحداث
ّ
ّ
قيمها العليا على حقيقة الحياة في مشقاتها وأحزانها.
 معاني المفردات والتراكيب
 تل ّم بي :تجتم عليّّ
أتعزى بـ :أتصبّر
 العِبر :مفردها عبرة؛ وهو اال ّتعاظ بما مضى تغليب :تقدي القيم :مفردها قيمة؛ وهي الفضائلَ -مش ّقات :مفردها مشقة؛ وهو العنا والتعب
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المنهاج الجديد
المعجم وال ّداللة
غوي:
 -1أضف إلى معجمك اللّ ّ
 :الجمرة الملتهبة.
الج ْذوة

َ
 :يتر ّدد.
َ ي َتلَجْ لج
 ال ُع ْنفوان  :أول الشي وح ّدت ونشاط .
 ال ُّترّ هات  :مفردها ُترَّ هة ,األقوال التي ال قيمة لها.
 نابي الكل  :الكل القل غير المنسج .
ف بالعهد.
 ذو حفاظ  :مو ٍ
 :الضّعف.
الوهْ ن
َ 
ُ -2عدْ إلى أحد معاجم اللّغة العرب ّية ,واستخرج معاني كل ّ من:
 فُطِ ر على :ا ّتصف بصفة أو موهبة معينة منذ الوالدة.
 ازورّ عن :مال وانحرف.
ّ
أتعزى بـ  :أتصبر.

الداللي لكلمة (ال ّنكات).
النص ,واستخرج الكلمات التي تنتمي إلى الحقل
ُ -3عد إلى الفقرة الثالثة من
ّ
ّ
ّ
(الفكاهات ,ال ّدعابات ,الطرفة ,نوادر).
غوي لكل ّ من:
 -4ما الجذر اللّ ّ
 اغرور َ :غ ِر .
 اعوجاجَ :ع ِو َج.
 اإلعيا َ :ع ِي َي
حوي).
حويُ ,عد إلى المعجم واضبط حرف الحاء في ( َن ّ
 -5مفرد ( ُنحاة) َن ّ
السكون ( َنحْ و ّ ) نسبة الى ( َنحْ و).
 -6ب ّين معاني الكلمات التي تح َتها ّ
السياق الذي وردت فيه:
خط َو ْفق ّ
أ -فُطِ ر السكاكينيّ على خفّة الرّ وح ودماثة األخل .
دماثة :لين وسهولة.
ب -يخ ّي الحبُور على ك ّل القلوب.
الحبور :السّرور.
جـ -ل تكن فلسفة السكاكينيّ الحيات ّية فلسفة نظريّة ,بل كانت فلسفة حياتيّة واقعيّة.
فلسفة :مبدأ ونهج في الحياة.
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الفهم وال ّتحاليل
ّ
السكاكيني حدود الفرد ّية الذات ّية إلى اإلنسان ّية بكل ّ أبعادها:
تخطى
-1
ّ
ا
ت موقفا من النصّ يؤيّد هذا.
أ -ها ِ
اغرورقت عيناه بال ّدمو عندما وجد طالباا في الصّف منديل ممز  ,في إحدى المدارس التي كان
يتف ّقدها.
ب -لماذا نهج السكاكينيّ هذه السبيل؟
ألن كان يسعى إلى إشاعة المحبّة بين الناس جميعاا ا
بعيدا عن العر والجنس والقوميّة.
أيضا ,ب ّين
الفني بل تشمل الجانب
التربوي إلى المدرسة على الجانب
 -2ال تقتصر زيارة المشرف
اإلنساني ا
ّ
ّ
ّ
ذلك.
ّ
ُّ
ألنّ جو الطمأنينة الذ يعي في الطالب اجتماعياا ونفسياا ينعكس على أدائ الوظيفيّ  ,وبالتالي على
مخرجات التعلي  ,فاالهتما بالجانب اإلنساني ّ
يعزز الجانب التربو الفنيّ وينمّي .
للسكاكيني في أسلوبه في التعليم:
الروح المرحة
ّ
 -3أ ّثرت ّ
ا
مثاال على ذل .
أ -أعطِ
جم نوادر ال ّنحاة ليعل طلب ال ّنحْ و وهو يدخل البهجة إلى قلوبه .
ب -هل تؤيّد استخدا أسلوب الفُكاهة في التعلي ؟ بيّن رأي .
نع ألنّ مثل هذا األسلوب يشوّ الطالب ويجذب  ,ويكسر رتابة الدرّ س .ويتر أيضا ا للطالب.
السكاكيني أنْ يحسنَ الظنّ باآلخرين ,علّل ذلك.
 -4اعتاد
ّ
أل ّن يرى في أعما ك ّل نفس َج ْذوة من الخير كامنة ,فإذا نشدناها وعالجناها بشي من العطف والحبّ
وجدناها ,فالسّكاكيني كان يرتقب الخير في ك ّل إنسان.
السكاكيني في عالقاته بأصدقائه؟
 -5ما األساس الذي اعتمده
ّ
ا
كان ظاهره كباطن ال يضمر ا
صباا على أحد من ال ّناس ,وأمّا أصدقاؤه فأقربه إلي
حقدا وال
حسدا وال تع ّ
أعله أدباا وأكرمه ُخلُ اقا.
يتصرف في مجلس قيل فيه قول مخالف ّ
للذوق؟
السكاكيني
 -6كيف كان
ّ
ّ
كان يترفّ عن سما نابي الكل  ,فإن سمع ازورّ عن ونأى وسا الحدي
وال ّنبل.

إلى حي

يُرضي السّماحة

 -7عالم ت ُدل ّ قلّة صبره على االعوجاج في المجتمع؟
ألن نشأ متحرّ را من األوها التي تقيّد الرّ وح والعقل ,وهذا التحرّ ر دفع إلى رفض الجمود والتقاليد البالية,
وك ّل ما يعي التق ّد أو التفاه أو يبطل إنسانيّة البشر.
السكاكيني رؤيته في الحياة على أن يطابق قوله فعله:
 -8بنى
ّ
أ -ما المقصود بهذا؟
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ا
مسؤوال عن كلم  ,فل يقول كلمت ويمشي ,بل يقف ويقصد ما
بمعنى أن عندما كان يتكلّ فإن كان
يقول ,ويطبّق واقعاا ال كلماا حسب .وقد نادى بما اعتن من مباد وداف عن ما آمن ب .
ت موق افا يؤ ّكد هذه الرؤية.
ب -ها ِ
خالف قول صديق أمين الريحانيّ  " :قل كلمت وام " ,وجعل شعاره " :قل كلمت وقف" ,وأعلن نقمت
على ك ّل قبيح ,وأراد أنْ يالمر الوجود بالجمال ح ّتى تع ّ البهجة كل ال ّنفوس ,ويخ ّي الحبور على ك ّل
القلوب.
للسكاكيني ,اذكره.
النص إلى أحد المشارب الثقافية
 -9أشار
ّ
ّ
أخذ مبدأ القوّ ة عن المتنبي ,ونيتش (فيلسوف ألماني)؛ هذه القوّ ة ب ّدلت الفلسفة السّوداويّة التي سيطرت على
تفكيره أول حيات .
السكاكيني.
كونت شخص ّية
ّ
 -11ب ّين العوامل الجسد ّية والعقل ّية والنفس ّية التي ّ
 الجسد ّية :آمن بالقوة الجسميّة التي ال تعترف بال ّ
شيخوخة أو الضّعف أو الوهن.
 العقل ّية :القوة التي آمن بها ليست منحصرة في الجسد بل بالعقل أيضا بحي ال تجوز علي األوها ,
وال تستعصي علي المشكلت وال تروج عنده الخرافات وال ُّترهات.
 النفس ّية :وال تكتمل القوة التي آمن بها بالجس والعقل بل بال نفس أيضا ا ,وتقوية ال نفس إ ّنما تكون
بال ّتهذيب ,وبأن يكون اإلنسان شجاعاا ذا حفاظ ومباد عالية ومطالب شريفة.
 -11وضح ا
النص:
كال م ّما يأتي من
ّ
أ -ال تعارض بين إيمان السكاكينيّ بمبدأ القوّ ة ونزعت اإلنسانيّة.
ّ
القوة التي آمن بها ل تكن قوّ ة ّ
والطاليان ,وإ ّنما هي قوّ ة تحمي من االعتدا  ,وتصون الكرامة فهو
للظل
ل يُردها قوّ ة تعتد على حريّات اآلخرين ,وإ ّنما أرادها ّ
عزة وأنفة وتر ّفعاا عن الصّالار ,ال بط اشا وظلماا
وإيذا .
ب -دعوة السكاكيني إلى تر العادات السلبيّة القديمة.
ا
ألنها تش ّل التق ّد  ,وتعي ال ّتفاه  ,وتبطل إنسانيّة اإلنسان ,وتجعل مقي اّدا مكبّل بأغلل ألنها الوه
والعادة.
وضح ذلك.
 -12هل ترى أن
السكاكيني يمكن أن يعدّ من دعاة حقوق اإلنسان؟ ّ
ّ
نع ألن كان يريد مجتمعاا تسود في المحبّة متخطيّة العر والجنس والقوميّة ,ودعا إلى النزعة اإلنسانية
القائمة على المحبّة والتعاون  .ويتر أيضاا للطالب.
السكاكيني في قوله" :وأراد أن يغمر الوجود بالجمال ح ّتى تع ّم
 -13وازن بين قيمة الجمال عند كل ّ من
ّ
الحبور على كل ّ القلوب" وإيليا أبو ماضي في قوله:
البهجة كل ّ ال ّنفوس ,ويخ ّيم ُ
ا
أ ُّيهذا ال ّ
تر الوجو َد جميال
شاكي وما ِب َك داء ُ //كنْ
جميال َ
ّ
عند السكاكيني :إذا ّ
والتذ بمقابلتها والتاللب
تعزى اإلنسان بالصبر والتحمّل في حيات  ,وقابل الصعوبات
ا
جميل  ,وإنّ ع ّ الجمال الكون عمّت البهجة ك ّل النفوس .وهذا يواف
عليها ,جعل الكون من حول باسماا
رأ إيليا أبو ماضي في الح ّ على التفاؤل ودف ال ّشكوى من غير سبب ,والتحلّي بالصبر وجمال النفس,
ا
جميل.
فإن رضي اإلنسان رأى ك ّل ما يحيط ب
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 -14أعطِ





النص.
ثالث قيم إيجاب ّية استفدتها من هذا
ّ
ّ
التعز بالصّبر والتحمّل.
تر ُّقب الخير دائما في ك ّل شي .
االلتذاذ بك ّل شي جميل نفعل .
النبل واإلبا واألنفة.

 الرأفة والمحبّة والتعاطف. التر ّف عن سما نابي الكل . تهذيب النفس وتقويتها. -التعاون .

السكاكيني ,في رأيك؟
 -15ما الذي دفع الكاتب إلى كتابة سيرة حياة
ّ
ا
ا
واحدا من أبرز رجاالت عصره في العال العربي ,كان كاتباا ,ومناضل وطنياا,
ألنّ السكاكيني كان
ا
ا
وصاحب أخل عظيمة وعقل ا رجح ,وكان مر ا ز للحياة الثقافية في مدينة القدس ,وكان مؤمنا كثيرا ا
بقيمة التعلي والمعرفة ,وقد أسس ا
عددا من المدارس في فلسطين.
ا
النص.
سؤاال يدور في ذهنك حول هذا
 -16اقترح
ّ
ّ
يتر للطالب
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الجمالي
ذوق
ّ
ال ّت ّ
الصورة الفن ّية في كل ّ م ّما يأتي:
وضح ّ
ّ -1
ْ
أ -في أعما ك ّل نفس َجذوة من الخير.
صوّ ر ما في داخل ك ّل إنسان جمرة ملتهبة من الخير.
ب -تجعل مقي اّدا مكب اّل بأغلل الوه والعادة.
صوّ ر الوه والعادة ا
قيودا تقيد اإلنسان.
جـ -هذا التحرّ ر دفع إلى رفض الجمود والتقاليد البالية ,وك ّل العوائ التي تش ّل التق ّد .
ا
عضوا في جس اإلنسان ,وصوّ ر العوائ مرضا ا يش ّل هذا العضو.
صوّ ر التق ّد
وضح داللة ال ّتراكيب التي تحتها خطّ:
ّ -2
ّ
أ -ال تتعثر خطاه حين يمشي إلى الوفا ساعياا.
الثبات على رأي وموقف .
ّ
ب -م ك ّل ُع ْنفوان اإلبا الذ مثل  ...كان اإلنسان المتواض الصّريح في مواقف .
ح ّدة رفض .
جـ -ال تستعصي علي المشكلت وال تروج عنده الخرافات وال ُّترّ هات.
وعي وعم تفكيره.
د -سا الحدي إلى حي يُرضي السّماحة والنبل.
نباهت في توجي الحدي .
هـ -ما أسعدني لو أستطي أنْ أخ ّفف شقا البشر!
اإلنسانيّة والتعاطف.
ت" ,و " ّ
 -3ما داللة تكرار " ّ
تلذ ْذ ُ
السكاكيني؟
ألتذ" في قول
ّ
السّعادة والسرور الذ يخلق السكاكيني في ك ّل أمر يفعل  ,داللة على إيجابيت وحسن ظ ّن  ,وتقبّل ك ّل شي
بنفس راضية ,وسعة تفكيره.
 -4برز ّ
واضحا:
النص
الطباق في
ا
ّ
أ -أعطِ أمثلة على ذل من النصّ .
ظاهره/باطن  ,ام /قف ,الخاصة /العامة ,قبيح/الجمال ,نظرية/واقعية ,الليل /النهار ,أ أ ر /أكتب ,لقي/
ل يل  ,صبر/ل يصبر.
ّ
ب -هل نجح الكاتب في توظيف أ بع الملل والسّأ في نفس المتلقي؟ بيّن رأي .
المتضادات التي ّ
وظفها الكاتب كشفت الجانب المشر من حياة صاحب السيرة ,فقد كان ظاهره كباطن ال
يضمر ا
حقدا ألحد ,وكان يقول كلمت 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 ّ
ّ
 -5وضح إلى ّ
أرى أنّ الكاتب نجح بشكل كبير في تسليط الضو على الجانب اإلنساني من حياة السّكاكيني بأسلوب أدبيّ جميل
نقل في فلسفة السّكاكيني بك ّل أبعادها اإلنسانيّة والعقليّة والروحيّة ,وبلالة جاذبة في نقل وقائ من حياة السكاكيني
تدلّل على إنسانيت وسعة تفكيره.
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العروض
علم َ

الرابعة عشرة
الوحدة ّ

الكتابة العروضية
يتميز عل العروض برموز خاصة ب في الكتابة تخالف الكتابة اإلملئية التي تكون بحسب قواعد اإلمل
المتعارفة بين المتعلمين بعامة ,وذل ألن الرموز العروضية يدل بها على التفاعيل التي هي بمثابة أنالا
الموسيقى المختلفة ,وبما أن النال ظاهرة نطقية سمعية فإن الكتابة العروضية -لذل  -تقو على أمرين أساسين
هما( :ما ينطـ يكتـب) (ما ال ينط ال يكتب)
وهذا جوهر الخلف بين الكتابة العروضية والكتابة اإلملئية ,إذ أن الكتابة العروضية تستلز بالضرورة الحتمية
زيادة بعض الحروف ال تكتب إملئيا ,وحذف بعض الحروف التي تكتب إملئيا.
 تعتمد الكتابة العروضية على مقطعين أساسين هما:
 المقط الطويل :وهو عبارة عن حرف متحر يلي حرف ساكن ويرمز ل بالرمز (ــــ). المقط القصير :وهو عبارة عن حرف متحر منفرد ويرمز ل بالرمز (ب).عند الكتابة العروضية يجب مراعاة األمور التالية:
 -1أحرف العلة هي حروف ساكنة غير متحركة ,وهذه الحروف هي (و / /ا -ى).
 -2اذا توالى حرفا علة ,فالحرف األول حرف متحر  ,والحرف الثاني ساكن.
تقول" :محمد وخالد قضيا على الحشرات".
ّ
تلحظ أنَّ الحرفين األخيرين في الفعل قضيا ,هما حرفا علة األول يائيا والثاني ألفا ممدودة ,وكلهما حرفا
علة ,فاليا حرف متحر واأللف المدودة الدالة على االثنين ساكنة.
 -3اذا جا بعد حرف العلة تنوين فيكون حرف العلة حرفا متحركا:
تقول" :سعى محمد للنجاح سعيا ا".
تلحظ أنَّ حرف العلة يلي تنوين فتح ,ولذل وجب تحري حرف العلة.
 -4الحرف المشدد(المدغ ) يف  ,فالحرف األول ساكن ,والحرف الثاني متحر .
ْ
شد َ +د
ش ّد
َم ْد  +دَ ,
تقول :م َّد
 -5ترد االلف الى االلفاظ التي ينط فيها بااللف وال تكتب,وتكون في موضعين اثنين هما:
أ -أس العل
إاله
ال
,
طاه
ط
ب -اس اإلشارة
ذال
ذل
,
هاذا
هذا
ت -األدوات
الكن
لكن
ُ -6تكتب المهدةُ (همهز اة بعهدها ألهف)  ,فكلمهة (( آد )) تكتهب عروضهيا (( أاد ))  ,وكلمهة (( آمنهت ))
تكتب عروضيا (( أامنت )).
 -7تكتب الواو في الكلمات التي تتضمن الواو نطقا ال كتابة  ,فكلمة (( داود )) تكتب عروضيا
(( داوود )) ...وغيرها .
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 -8إذا أُشبعت حركة ها الضمير للمفرد المذكر الالائب  ,كتبت حرفا مجانسا للحركة  ,فالكلمات
(( عن ُ))  ,و (( ل ُ ))  ,و (( ب ِ ))  ,و (( في ِ )) اذا اشبعت الها تكتب هكذا (( عنهو )) ,
(( لهو ))  (( ,بهي ))  (( ,فيهي )) .
ا
ُ
 -9تكتب حركة حرف الرو حرفا مجانسا للحركة  ,فاذا كانت هذه الحركة ضمة كتبت عروضيا
(( ا
واوا ))  ,واذا كانت كسر اة ُكتبت (( يا ا )) ,واذا كانت فتحة كتبت (( ألفا )).
 -10ألف واو الجماعة ال تكتب
تقول" :أكلوا" تكتب عروضيا (أ/ /لو).
 -11أحكا (أل) :وهي تقس الى قسمين:
أ( -أل) القمرية :هي التي تكتب وتنط  ,ويليها حرف متحر .
تقول :األسد  ,الباب ,الجس ,الحياة ,الخزانة  ,العين  ,الالرفة  ,الفر ,القيامة ,المدرسة  ,الهدهد ,الورد ,
الياسمين.
ملحوظة األسما التي تبدأ بالل
 عندما تدخل عليها ال التعريف تصبح المين مثل اللبن ,اللتان  ,اللذان ,الليل,واألصل(لبن ,لذان ,لتان,ليل)
 عندما تدخل عليها ال الجر تحذف همزة الوصل فيجتم ثل المات  ,فتدغ ال التعريف في اللاألصلية  ,ونض الشدة فو الل الثانية عوضا عن الحذف ,مثل( :للَّبن ,للَّتان ,للَّذان ,للَّيل).
أ( -أل) الخبرية :وهي التي يخبر بها عن مضمون المعنى ,ويشترط أن تتصدر الكل  ,وهذه تكتب
منفردة ,ويرمز لها بالمقط الطويل.
تقول" :البيت يسكن األشباح"
هذه (أل) قمرية خبرية؛ يليها حرف متحر  ,فتكتب منفردة ويرمز لها بالمقط الطويل(ــ).
ب -إذا سههبقت (أل) القمريههة بحههرف صههحيح غيههر معتههل متحههر منفههرد ,تحههذف ألههف (أل) ويههدغ
الحرف المتحر الذ يسبقها م ال (أل) القمرية.
تقول" :قرأت الكتاب" تكتب عروضيا (تل).
ت -إذا سب (أل) القمرية حرف علة ,يحذف حرف العلة ,ويدغ الحرف الذ قبل حهرف العلهة مه
ال (أل) القمرية.
تقول" :في البيت" تكتب عروضيا (فل).
 إذا سب (أل) القمرية حرف مشدد ,يف التشديد ,ويدغ الحرف الثاني مهن المشهدد مه ال (أل)القمرية.
ْ
َّ
تقول" :شد الحبل" تكتب عروضيا (شد  +دَ لْ).
ب( -أل) الشمسية :وهي التي تكتب وال تنط  ,ويليها حرف مشدد.
تقول :التلميذ  ,الثابت  ,الدرس  ,الذكا  ,الرجل  ,الزميل  ,السما  ,الشمس ,الصباح  ,الضحى  ,الطعا
 ,الظل  , ,الليل ,النهار.
أ( -أل) الخبرية :وهي التي يخبر بها عن مضمون المعنى ,ويشترط أن تتصدر الكل  ,وهذه تكتب
منفردة ,ويرمز لها بالمقط الطويل.
تقول" :التلميذ نشيط"
هذه (أل) شمسية خبرية؛ يليها حرف مشدد ,فيف التشديد ,وتدغ همزة (أل) م الحرف األول
من المشدد.
َ
تقول" :ال َّدرس صعب" تكتب عروضيا (أ ْد  /دَ رْ  /س).
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ب -إذا سب (أل) الشمسية حرف مشهدد ,تحهذف (أل) ,ويهدغ الحهرف الثهاني مهن المشهدد األول مه
الحرف األول من المشدد الثاني.
ْ
تقول" :ج َّد َّ
الطالب" تكتب عروضيا ْ
(جد/دَ ط/طا/ل/ب)
ت -إذا سب (أل) الشمسية حرف متحر صحيح ,تحذف (أل),ويدغ الحرف قبل (أل) مه الحهرف
األول من المشدد.
تقول" :رأيت الصَّباح" تكتب عروضيا (ر/أ /تصْ /ص/با/ح).
 إذا سههب (أل) الشمسههية حههرف علههة ,تحههذف (أل),ويههدغ الحههرف الههذ يسههب حههرف العلههة م هالحرف األول من المشدد بعد (أل) الشمسية.
تقول" :في الصَّباح" تكتب عروضيا (فص/ص/با/ح).
 -12أحكا (هـ) للمفرد الالائب.
أ -اإلشبا
يشب ضمير الالائب (هـ) إذا سبق حرف متحر ؛ حرفا مشبعا مجانسا للحركة.
يقول تعالى" :أسرى بعبده ليل" تكتب عروضيا (ب/عب/د/هي)؛لمناسبة الكسرة.
/ن/هو)؛لمناسبة الضمة.
تقول" :إ َّن يجيد القرا ة" تكتب عروضيا (إنْ َ
ب -عد اإلشبا
ال يب ضمير الالائب إذا سبق حرف مد أو حرف ساكن.
يقول تعالى" :وجعلناه هدى" تكتب عروضيا (و/ج/عل/نا/هـ).
يقول تعالى" :كما دخلوه أول مرة" تكتب عروضيا (د/خ/لو/هـ).
يقول تعالى" :كان ع ْن مسؤوال" تكتب عروضيا (عن/هـ).
 -13أحكا التنوين
يشب التنوين حرفا مجانسا للحركة,من تنوين فتح أو تنوين كسر أو تنوين ض .
تقول" :هذه مدرسة جميلة" تكتب عروضيا ْ
/ر/سُ /تن).
(مد َ
القافية
هي من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن قبل م المتحر الذ قبل الساكن.
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أوال :بحر الخفيف:

مفتاح  :يا خفي افا خ َّف ْ
ت ب ِ الحركات
أشكال :
 1الخفيف ال ّتا
 2مجزو الخفيف
صورها:
 1التفعيلة الرئيسة
2

التفعيلة الفرعيّة

فاعِ ل ُتنْ
ـــ ب ـــ ـــ

مُسْ َت ْف ِعلُنْ
ـــ ـــ ب ـــ

فاعِ ُ
لت
ـــ ب ـــ ـــ

فاعِ ل ُتنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ فاعِل ُتنْ  //فاعِل ُتنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ فاعِل ُتنْ
فاعِ ل ُتنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ
فاعِ ل ُتنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ
َفعِل ُتنْ
ٮ ٮ ـــ ـــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ٮ ـــ ٮ ـــ

فاعِ ل ُتنْ
ـــ ٮ ـــ ـــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
ـــ ـــ ٮ ـــ

فاال ُتنْ
ـــ ـــ ـــ

ّ -1
قطع األبيات اآلتية ,واذكر تفعيالتها ,مم ّي ازا الخفيف ال ّتام من مجزوئه:
الوليد
//
اللحنَ را ِّئ اعا َع ْب َقر اّيا
الصباح َ
َي َتهادى َم َع ّ
َ ردّ دي ْ
ب ب /- -ب -ب-/-ب- -
//
 ب/- -ب -ب -/-ب- -َ
ف ِعلتن /متفعلن /فاعلتن
فاعلتن /متفعلن /فاعلتن
الخفيف التا .
َ و َطني لَ ْو ُ
شغ ْل ُ
ت با ْل ُخ ْلد َع ْن ُه
ب ب /- -ب -ب -/-ب - -
َف ِعلتن /متفعلن /فاعلتن
الخفيف التا

//
//

فوس كبارا
 وإذا كا َن ْت ال ُّن
ُ
ب ب /- -ب -ب/ -ب ب - -
//
َف ِعلتن /متفعلنَ /ف ِعلتن
الخفيف التا
//
 لَ ْم َي ُم ْت َمنْ لَ ُه أ َث ْر
 ب  /- -ب -ب-فاعلتن /متفعلن
مجزو الخفيف
//

أي َ
ش ْيء في العي ِد أُهدي إلَ ْيكِ

ّ
 ب  - - /- -ب  -/-ب - -فاعلتن /مستفعلن /فاعلتن
الخفيف التا

َ
ناز َع ْتني إلَ ْيه في ا ْل ُخ ْلد َن ْفسي
 ب  /- -ب -ب -/-ب - -فاعلتن /متفعلن /فاعلتن
َت ِّع َب ْت في ُمرادها األَ ْجسا ُم
ب ب /- -ب -ب- - -/ -
َف ِعلتن  /متفعلن  /فاالتن
الس َي ْر
وحياة منَ ِّ
ب ب /- -ب -ب-
َفعلتن /متفعلن
//
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وعدْ ل
 و ِّنظا ُم األُمور َع ْقل َ
ب ب  /- -ب -ب -/ -ب - -
َفعلتن  /متفعلن  /فاعلتن
الخفيف التا

//

فإذا ولّيا َتولّى ال ِّنظا ُم
ب ب  /- -ب -ب -/ -ب - -
َفعلتن  /متفعلن  /فاعلتن

 -2افصل بين شطري كل ِّ بيت من األبيات اآلتية:
باب واأل َمل ُ ال َم ْنشو ُد ُتوحي َف َت ْب َع ُ
ث ال ِّ
 ال َهوى وال ّ
ش ْع َر َح ّيا
ش ُ
ْال َهوى وال شبابُ واأل َم ُل ال َمنْ  //شو ُد ُتوحي َف َتب َْع ُ الشعْ َر َحيّا
الحياةُ َب ْع َد ُذبول َويلينُ ّ
الزمانُ َب ْعدَ َجفاء
ف َ
َ قدْ َت ِّر ُّ
الحياةُ َبعْ دَ ُذبول َ //ويلينُ ّ
الزمانُ َبعْ دَ َجفا
َق ْد َترفُّ َ
س ْب
اح َت َ
ص ْلح َو ْ
َ ر ِح َم للاُ َمنْ أَعانَ علَى ال ُّ
َر ِح َ للا ُ َمنْ أَعا َ //ن علَى الص ُّْلح َواحْ َت َسبْ
العروضي في األبيات اآلتية:
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن
ّ
ما أَنا .....وال أَ ْن َ
//
بو ْجه َك َعني
ت َف ْر َقدْ
 يا أَخي ال َت ِملْ َ
بَ -
ج -م ُْخ َتلفٌ
الالريبُ
أَ -فحْ َم ٌة
الع ْيش َ ......و َ
//
شباب
 آلَ ُة َ
أَ -سعادَ ةٌ
ب -صحّ ٌة

َفإذا َولّيا َعن ال َم ْرء ولّى
ج -ض ِح ٌ

ف أَ ْنجو منَ الهوى //
َ ك ْي َ
وهْ َو في ........داخل ُ
َ
ْ
ج -ال َقلب
بَ -خيالي
أ -األحْ شا
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ثانيا :البحر البسيط:
ُبس ُ
ط األَ َم ُل
مفتاح  :إنَّ ال َبسي َط لَ َد ْي ِ ي َ
أشكال :
 1البسيط التاّ
 2مجزو البسيط
صورها:
التفعيلة الرئيسة
1
2

التفعيلة الفرعيّة

مُسْ َت ْف ِعلُنْ
فاعِ لُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ
ـــ ٮ ـــ
ـــ ـــ ٮ ـــ

َف ِعلُنْ
ـــ ـــ ٮ ـــ

ٮ ٮ ـــ

مُسْ َت ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ َف ِعلُنْ  //مُسْ َت ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ َف ِعلُنْ
ُمسْ َت ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ  //مُسْ َت ْف ِعلُنْ فاعِ لُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ٮ ـــ ٮ ـــ
َف ِعلُنْ
ٮ ٮ ـــ

مُسْ َت ْف ِعلُنْ
ـــ ـــ ٮ ـــ

فاعِ لُنْ
ـــ ٮ ـــ

مُسْ َت ِعلُنْ
ـــ ٮ ٮ ـــ
َفعْ لُنْ
ـــ ـــ

مُسْ َت ْف ِع ْل
ـــ ـــ ـــ

ِّ -1
قطع األبيات اآلتية من بحر البسيط ,واذكر تفعيالتها ,مم ّي ازا ال ّتام من المجزوء:
و َهلْ ُت ُ
ب ُم ْر َت ِ
طيق
//
ا
الر ْك َ
 ودِّ ْع هُر ْير َة إنّ ّ
وداعا أ ُّيها المرجل ُ
حل ُ
ب -ب /-ب ب --/-ب /-ب ب-
 -ب /-ب ب --/-ب /-ب ب-َ
َ
متفعلن /فعلن /مستفعلن /فعِلن
مستفعلنَ /فعِلن /مستفعلنَ /ف ِعلن
البسيط التا
//
هي األ ُ ُمو ُر َكما شاهدْ َتها دُول

ساء ْت ُه ْأز َمانُ
س ّرهُ َز َمن َ
َمن َ
َ
 -ب /-ب ب --/-ب- - /-ب -ب /-ب ب --/-ب /-ب ب-
مستفعلنَ /فعِلن /مستفعلنَ /فعْ لن
متفعلنَ /فعِلن /مستفعلنَ /فعِلن
البسيط التا
َ نس ْي ُج َو ْحدِّ َك أَ َ
الح ْسنُ يا َو َطني
نت ُ
ب -ب /-ب ب --/-ب /-ب ب-
متفعلنَ /فعِلن /مستفعلن /فعِلن
البسيط التا

//

الس ْح ُر تاجا َك
الجمال ُ َوهذا ِّ
هذا َ
 -ب /-ب ب --/-ب- - /-مستفعلنَ /فعِلن /مستفعلنَ /فعْ لن

سروا َذ َكروا
 إنّ ال ِكرا َم َإذا ما أ ْي َ
 -ب /-ب ب --/-ب /-ب ب-مستفعلنَ /ف ِعلن /مستفعلنَ /ف ِعلن
البسيط التا

//

َمنْ كانَ َيأْلَفُ ُه ْم في ال َمنزل َ
الخشِ ن
 -ب /-ب ب --/-ب /-ب ب-مستفعلنَ /ف ِعلن /مستفعلنَ /ف ِعلن

ْ
ان

قالت أال إ ّننا سِ ّي ِ
 -ب - /-ب- - -/-مستفعلن /فاعلن /مستفعل
مجزو البسيط

//

الحسن يا ُ
ش ْعلَ َة األَ ْكوان
في ُ
 -ب - /-ب- - -/-مستفعلن /فاعلن /مستفعل

س َك ّ
الطفل إنْ ُت ْهمل ُه َ
ب َعلى
ش ّ
 والمن ْف ُ
 -ب - /-ب --/-ب /-ب ب-مستفعلن /فاعلن /مستفعلنَ /ف ِعلن
البسيط التا

//
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 -2افصل بين شطري كل ِّ بيت من األبيات اآلتية:
َ
الدو َح ِّة َ
حرار
وار ُّ
والصي ُد َوال ُّث ُ
ِّ
لع األ ُ
ضراء قدْ َط َ
الخ ْ
 منْ هذه ْ
والرسل ُ
َ
ُّ
َ
الدو َحة َ
منْ هذه ْ
الخضْ را ْقد طل َ ال  //أحرارُ والصي ُد َوالثوا ُر والرُّ س ُل
ضاحي َمنابت ِه ْ
َ ورد َ
العين إشراقا
ض َحى في َ
فازدا َد من ُه ال ُّ
تألق في َ
ْ
العين إشراقا
ضاحي َمنابت ِ //
فازدادَ من ُ الض َُّحى في َ
َور ٌد تأل َ في َ
َ هلْ َت ْذكرونَ غري ابا َعادَ هُ َ
سنُ
الو َ
وجفا أَ ْجفا َن ُه َ
ش َجنُ منْ ِّذ ْكر ُك ْم َ
الو َسنُ
َه ْل َت ْذ
وجفا أَجْ فا َن ُ َ
كرون غريباا َعادَ هُ َش َجنُ  //منْ ذ ْكر ُك ْ َ
َ
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضي في األبيات اآلتية:
ت َش ْي ائا وغا َب ْ
حف ْظ َ
ت عن َ أشيا ُ
//
لسفة
 فق ْل لمنْ .........في العل َف َ
دُ -ي ْت ِقنُ
ج -ي ّدعي
أَ -يرى
ب -يظنُّ
َ و ُ
قفت في الرّ وض أبْكي ف ْقدَ مُشبه
ب -ب ُدموعي
أَ -ه اّما

//

كت.........أَعيُنُ ّ
حتى َب ْ
الز َهر
د -احْ تجاجا ا
ج -ل َمرْ آ َ

ب ال ّنعي بل
 و َمنْ َغدا البسا ا َث ْو َ
ب -تفضّل
أ -نقو

//

َ ..........علَ ْي فإنّ للاَ َ
ينز ُع
د -شكر
س
ج -احترا ٍ
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ثالثا :البحر الطويل:

َفعولُنْ
ٮ ـــ ـــ

مفتاح  :طوي ٌل ل البُحور َفضا ِئ ُل

أشكال  :ال يأتي ّإال تامّا

َفعولُنْ َ /مفاعيلُنْ َ /فعولُنْ َ /مفاع ُل

1
صورها:
 1التفعيلة الرئيسة

التفعيلة الفرعيّة
2

َمفاعيلُنْ
ٮ ـــ ـــ ـــ
//

َفعولُن
ٮ ـــ ـــ
َمفاعيلُنْ
ٮ ـــ ـــ ـــ

 قِفا َن ْبك من ِّذ ْكرى َحبيب َو َم ْنزل
ب /--ب  /---ب /--ب -ب-
فعولن /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن
 ولل ّن ْفس أَ ْخالق َت ُدل ُّ َعلى ال َفتى
ب /--ب  /---ب  -ب/ب -ب-
فعولن /مفاعيلن /فعو ُل  /مفاعلن

َفعولُنْ َ /مفاعيلُنْ َ /فعولُنْ َ /مفاع ُل
َفعو ُل
ٮ ـــ ٮ
مَفاعِ لنُْ
ٮ ـــ ٮ ـــ

ِّ -1
قطع األبيات اآلتية من بحر الطويل ,واذكر تفعيالتها:
//
 بالدي هَواها في لِّساني َوفي دَمي
ب /--ب  /---ب /--ب -ب-
فعولن /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن

َمفاعيْ
ٮ ـــ ـــ

ال تأتي إال في
العروض
والضرب

ُي َم ّجدُها قلبي َو َيدعو لَها َفمي
ب -ب /ب  /---ب /--ب -ب-
فعو ُل  /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن
بس ْق ِّط اللّوى َب ْينَ الدخول َف َح ْو َمل
ب /--ب  /---ب -ب/ب -ب-
فعولن /مفاعيلن /فعو ُل  /مفاعلن

//

خاء ما أَتى أ ْم َتساخِيا
س ا
أَكانَ َ
ب -ب  /ب  /---ب /--ب -ب-
فعو ُل  /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن

//

سنا
َ ت ُهونُ َعلَ ْينا في ال َمعالي ُنفو ُ
ب -ب /ب  /---ب  / - -ب -ب-
فعو ُل  /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن

َفعولُنْ
ٮ ـــ ـــ

َمفاع ُل
ب ـــ ب ـــ

//

ناء ل ْم ُي ْغلِ ِه ال َم ْه ُر
الح ْس َ
ب َ
َو َمن َخ َط َ
ب -ب  /ب  / ---ب /--ب- - -
فعو ُل  /مفاعيلن /فعولن /مفاعيلن

عروني لِّ ْ
ذكراك هزة
َ وإ ّني لَ َت ُ
ب /- -ب  /---ب  / - -ب -ب-
فعولن /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن

//

ض ال ُعصفو ُر بلّلَ ُه ال َق ْط ُر
َك َما ا ْن َت َف َ
ب -ب  /ب  / ---ب  -ب/ب- - -
فعو ُل  /مفاعيلن /فعو ُل  /مفاعيلن

 لِّ َخولة ْ
أطالل ب ُبر َقة َثه َمد
ب -ب /ب  /---ب  -ب  /ب -ب-
فعو ُل  /مفاعيلن /فعو ُل  /مفاعلن

//

الو ْ
شم في َظاهر الي ِد
ح َكباقي َ
َتلو ُ
ب -ب  /ب  / ---ب / --ب -ب-
فعو ُل  /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن
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 -2افصل بين شطري كل ِّ بيت من األبيات اآلتية:
َ
َ
َ
ْ
أج َ
َ وإنْ ُمدت األَيدي إِّلى الزاد ل ْم أ ُ ُكنْ بأ ْع َجلِهم إذ ْ
ش ُع القوم أ ْع َجل ُ
َوإنْ مُدت األَيد إلى الزاد ل ْ أ ُ ُكنْ
بأَعْ َجلِه ْإذ أجْ َش ُ ال َقو أَعْ َج ُل
//
واس َت َم ْ
 أف ِْق َقد أَ َ
بالرجال ال َمرائ ُر
فاق العاشِ قونَ
رت ّ
وفارقوا ال َهوى ْ
َ
َهوى واسْ َت َم ْ
رت بالرّ جال ال َمرائ ُر
//
وفارقوا الـ
قون
َ
أ ِف ْ َقد أَفا َ العاشِ َ
أنع ْل ُ
َ ت َر ْك ُ
ت أ ْفراسي ب ُن ْعما َك َع ْس َجدا
س َرى َخ ْلفي لِ َمنْ َقل ّ َمالُ ُه َو َ
ت ال ُّ
أنع ْل ُ
َت َر ْك ُ
ت أ ْفراسي ب ُنعْ ما َ َعسْ َجدا
//
ت الس َُّرى َخ ْلفي ِل َمنْ َق ّل َمالُ ُ
َو َ
العروضي في األبيات اآلتية:
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن
ّ
َ
ش إلى الفجر
//
زودْ منَ  .........فإ ّن َك ال َتدري
إذا َجنّ ليل هَل َت ِع ْي ُ
َ ت ّ
د– ْ
األخبار
ج -ال ّتقوى
ب -الطعا
أ -المال
ليس َي ْ
//
شفي َغل ْيلَ ُه
َ كأنّ ......
وحينِّ َت ْم َت ِّزجانِّ
الر َ
سوى أنْ َيرى ُّ
َ
دَ -س َقمي
االنتظار
ج-
ب– فُؤادي
لب
َ
أ -ال َق َ
 إِّذا ال ِخل ُّ لَ ْم ّ .........إال َم ا
تاب
//
اللة
فليس لَ ُه ّإال الفِرا َق عِ ُ
َ
دَ -يهْجرْ
ج -يُجاف
ب -يُعط
أ -يُفارق
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تدريب عام
ّ
قطع األبيات اآلتية ,واذكر تفعيالتها ,وبحر كل ّ منها:
اختالف النهار واللّيل ُي ْنسي

ُ
 ب  /- -ب -ب -/ -ب - -فاعلتن /متفعلن /فاعلتن
بحر الخفيف

//

الصبا وأيا َم أ ُ ْنسي
ْاذ ُكرا لي ّ
 ب  /- -ب -ب -/ -ب - -فاعلتن /متفعلن /فاعلتن

 ما َه َّي َج ال ّ
ش ْو ُق منْ أطالل
 -ب - /-ب- - -/-مستفعلن /فاعلن /مستفعل
مجزو البسيط

//

كو ْحي الواحي
أضح ْت قِفارا َ
َ
 -ب - /-ب- - -/-مستفعلن /فاعلن /مستفعل

ي إنّ المال َ َغاد َورائِح
او ّ
 أَ َم ِ
ب /- -ب  /---ب  / - -ب -ب-
فعولُن /مفاعيلن /فعولن /مفاعلن
بحر الطويل

//

ث َو ِّ
َو َي ْب َقى مِنَ المال األحاد ْي ُ
الذ ْك ُر
ب / - -ب  / ---ب / --ب-- -
فعولُن /مفاعيلن /فعولن /مفاعيلن

لعيش حين أهلي جميع
 ح ّبذا ا
ُ
 ب  /- -ب -ب -/ -ب - -فاعلتن /متفعلن /فاعلتن
بحر الخفيف

//

فر ْق قلو َبها األهوا ُء
ل ْم ُت ّ
 ب  /- -ب -ب- - -/ -فاعلتن /متفعلن /فاالتن

أي ال َم ُ
ور َة َفاس َتعنْ
ش َ
الر ُ
 إذا َبلَ َغ ّ
ب -ب /ب  /---ب  -ب /ب -ب-
فعو ُل  /مفاعيلن /فعو ُل  /مفاعلن
بحر الطويل

//

صيحة حازم
برأي َنصيح أَ ْو َن َ
ب -ب  /ب  / - - -ب  -ب  /ب -ب -
فعو ُل  /مفاعيلن  /فعو ُل  /مفاعلن

 شدّ ةُ الدّ هْ ر تنقضي
 ب  /- -ب -ب-فاعلتن /متفعلن
مجزو الخفيف

//

العيش لوال أ ّن ُه
ب
َ
 ما أط َي َ
  -ب - /-ب - -/-ب-مستفعلن /فاعلن /مستفعلن
مجزو البسيط

//
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ص ْن ُ
س نفسي

ت َن ْفسي َع ّما ُيدَ ّن ُ
ُ
 ب  - -/- -ب/ -ب ب - -فاعلتن /مستفعلنَ /فعلتن
بحر الخفيف

َو َت َر ّف ْع ُ
ت َعنْ َجدا كل ّ ِج ْبس
ب ب  /- -ب -ب - /-ب - -
َفعلتن  /متفعلن  /فاعلتن

//

 با َن ْت ُ
سعا ُد َف َق ْلبي ال َي ْو َم َم ْتبول ُ
 -ب – /ب ب  - - /-ب - - /-مستفعلنَ /فعلن  /مستفعلنَ /فعْ لن
بحر البسيط

ُم َت ّيم إ ْث َرها لم ُي ْفدَ َم ْكبول ُ
ب -ب – - /ب  - - /-ب - - /-
متفعلن  /فاعلن /مستفعلنَ /فعْ لن

//

ض ُه
س منَ اللّؤم عِ ْر ُ
 إذا ال َم ْر ُء لَ ْم يدْ َن ْ
ب /- -ب  /---ب  /- -ب -ب-
فعولن /مفاعيلن /فعولن /مفاعِ لن
بحر الطويل

//

َف ُكل ُّ رداء َي ْر َتديه َجميل ُ
ب -ب  /ب  / ---ب / --ب- -
فعو ُل  /مفاعيلن /فعولن /مفاعي

ح والبدَ نْ
الرو ُ
 لك ُم ّ
ب ب  /- -ب – ب -
َف ِعلتن  /متفعلن
مجزو الخفيف

//

والعلنْ
الس ُّر َ
لك ُم ّ
ب ب  /- -ب – ب –
َف ِعلتن  /متفعلن

4-3

البحر

الفصل

ـــ ـــ

البحر
الخفيف

4

ب ـــ

البحر
البسيط

3/4

ـــ ب

البحر
الطويل

4/3

بب

البحر
الطويل

4/3

مثال

ص ْن ُ
ت نفسي عمّا يُد ّنسُ ن ْفسِ ي
ُ
ـــ ب ـــ ـــ  /ــ ــ ب ــ  /ب ب ــ ــ
4 3
و ّد هريرة إنّ الرّ كب مُرتحل
ــ ــ ب ــ  /ب ب ــ  /ــ ــ ب ــ  /ب ب ــ
43
ضُ
من اللّؤ عِ رْ ُ
إذا ال َمرْ ُ لَ ْ ْيد َنسْ َ
ب /- -ب  /---ب  /- -ب -ب-
4 3
ُ
َ
َ
َ
ورة فاستعنْ
إذا َبلَ َغ الرّ أ ُ ال َمش َ
ب -ب /ب  /---ب  -ب /ب -ب-
4 3
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الكِتابة ال ّتعبير ّية
 األمور التي يجب مراعاتها:
 .1يُفضل اختيار المقالة ،وتج ّنب اختيار القصة.
 .2وض عنونا مناسبا لل ّنص.
 .3تج ّنب وض الحركات على الكلمات ,أضمن للعلمة.
 .4حاول أن ُتباعد بين الكلمات ,وال تجعلها متلصقة.
 .5تبدأ الفقرة بفراغ وتنتهي بنقطة.
 .6تج ّنب تكرار األلفاظ والعبارات.
ّ
الخط مقرو ا.
 .7حاول أن يكون
 .8يجب أن ال يقل عدد األسطر عن عشرة وال يزيد عن عشرين سطرا.
 .9ق ّس الموضو إلى سب فقرات:
-

-

الفقرة األولى :المقدمة
يجب أن تشمل على واحدة من (آية ,حدي  ,شعر ,مثل ,حكمة) ويطرح أسئلة تشويقيّة .وهذه بعض ال ّشواهد
القرآنيّة وال ّشعريّة ,تصلح أل موضو :
 قال تعالى{ :وقُل اعملوا فسيرى للا عملك ورسول والمؤمنون}
 قال تعالى{ :وتعاونوا على البرّ وال ّتقوى وال تعاونوا على االث والعدوان}
 قال تعالى{ :واعتصموا بحبل للا جميعاا وال تفرّ قوا}
 قال الرّ سول _ص_" :ال ضرر وال ضِ رار".
 قال ال ّشاعر" :على قدر أهل العز تأتي العزائ ُ"
الفقرة ّ
الثانية :أهمّية الموضو والفوائد وااليجابيات.
الفقرة ّ
الثالثة :السّلبيات ,األنوا  ,المصادر ,األسباب ,المخاطر....
الفقرة الرّ ابعة :دور الحكومة أو دور وسائل االعل  ,أو رأ األديان.
الفقرة الخامسة :النتائج وال ّنصائح وال ّتوصيات.
الفقرة السّادسة :الخاتمة.

عالمات ال ّترقيم
 .1الفاصلة (),
أ .نهاية كل جملة.
ب .بين الشي وأقسام :
فصول السنة األربعة :الربي  ,والصيف ,والخريف ,والشتا .
ت .بعد المنادى:
يا قو  ,تعاونوا على البر.
 .2النقطة ().
ّ
ب .نهاية كل فقرة.
أ .نهاية الجمل التي انتهت بها الفكرة.
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.3

.4
.5
.6

الفاصلة المنقوطة (؛)
أ .بين جملتين إحداهما سبب في األخرى.
سأعتذر عن حضور ال ّدرس؛ أل ّنني أشعر باإلرها .
عالمة االستفهام (؟)
بعد أسلوب االستفها
النقطتان الرأسيتان ():
بعد القول (قال ,يقول ,قل ,حكى ,روى)
عالمة ال ّتعجب (!)
بعد جملة ال ّتعجب
أ .ما  +أفعل
ما أجمل السّما !
ب .أفعل بـ
أسم به وأبصر!

 .7ال ّ
شرطة ()-
أ .أول ونهاية الجمل المعترضة
قال الرّ سول _صلّى للا علي وسلّ _
ب .بعد األلفاظ التالية:
أوال _
ثانيا _
ثالثا _  .....إلخ.
ج .بين ركني الجملة إذا طال الركن األول.
 .8عالمة التنصيص ( " " )
بين الكل المنقول ,مثل آيات القران واألحادي .
 .9القوسين ( )
توض بينهما األرقا  ,وسنوات الميلد ,وتواريخ الوفاة.
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حفظ

تعبير جاهز

العنوان (  )4-2كلمات
المقدمة
ممّا ال ش ّ في أنّ موضو (اذكر اس الموضو ) قد أصبح يشالل حيّزا كبيرا من تفكيرنا جميعا؛ لما ل من
أثههر بههارز فههي جمي ه منههاحي الحيههاة ,وتكمههن أهمّيت ه فههي أ ّن ه يتنههاول قضههية محور ّيههة ههها آثههار عظيمههة علههى األفههراد
والمجتمعات ,فما هي هذه ّ
الظاهرة؟ وهل لها ايجابيات وسلبيّات؟ وكيف يمكن االرتقا بها (او الح ّد منها)؟
األسباب
ُنكر أنّ موضو (اذكر اس الموضو ) ل جذور اجتماعيّة وثقافيّة في مُجتمعنا ,ول أسباب
وال يستطي أنْ ي َ
كثيرة ومتنوعة ,ال يمكن حصرها في الصّفحات القليلة ,ومنها غياب الوعي ّ
الثقافي والفكر لدى الكثيرين ,والجهل
بالعواقب الوخيمة الّتي قد تنتج عنها وتقصير مؤسّسات ال ّدولة في القيا بدورها الب ّنا ..... ,
االيجابيات
ولهذه الظاهرة ايجابيات كثيرة منها ......
السلبيات
ّ
ّ
ومن الجدير بالذكر أنّ لهذه الظاهرة أخطار جمّة تمسّ جمي مكونات المجتم  ,ومنها ......
دور الحكومة
ّ
ّ
ّ
وال ُب ّد لنا في هذا المقا أن نبيّن دور الحكومة تجاه هذا الموضو  ,والذ يتمثل في القيا بحملت التوعية
وال ّتوجي واالرشاد ,وح ّ كافة الجهات الرّ سميّة وال ّشعبيّة ذات العلقة؛ من أجل نشر فكر توعو ّ بخطر هذه اآلفة
بعد أن باتت خطرا حقيقيّا على المواطنين ,ويجب أن يكون لهذه ال ّدوائر الحكوميّة وال ّشعبيّة دور في تحفيز الهم ,
وحشد ّ
الطاقات ,وتفعيل القوانين ,والعمل على تاليير ثقافة المجتم ؛ لوقف هذه اآلفة( .أو تنمية هذه اآلفة).
دور االعالم
ُ
و َثمّة دو ٌر خاص يق على وسائل االعل المرئيّة والمسموعة والمقرو ة ,ودور العبادة ومنابر الخطبا
والوُ عّاظ؛ لما لها من تأثير كبير في الرّ أ العا  .حي ُ يُمكنها القيا بحملت ال ّتوعية بمشاركة مؤسسات المجتم
المدني والرّ سمي للوقوف س ّدا منيعا تجاه هذه الظاهرة( .أو االرتقا بهذه الظاهرة).
رأي األديان
ّ
وتجم ال ّديانات السّماويّة على أهمّية هذا الموضو  ,فقد حثت في مواطن عديدة على ضرورة االلتزا
بالتشريعات ال ّناظمة للعمل المجتمعي ,واحترا كرامة االنسان ,والعمل على مواكبة التاليرات الّتي من شأنها االرتقا
ا
وآماال كبيرة ,وشر يستثمر في  ,ويوجّ طاقات
بال ّنفس البشريّة فعلى هذا االنسان الكري عوّ ل الوطن ,ورس أحلماا
نحو حمل رسالة العل وال ّتعل أمانة من جيل إلى جيل ممّا يعود على الوطن بالخير العمي .
الخاتمة
ّ
وفي نهاية المطاف فإ ّنني أرى ضرورة العمل معا ا للوقوف في وج هذه الظاهرة ,ونسعى إليجاد ح ّل جذر ّ لمحوها
بطر عقلنية والوصول إلى أهدافنا المرجوّ ة ,ونهضتنا المنشودة .فما نصنع اليو هو امتداد لما صنع األجداد
باألمس ,وما سيصنع األحفاد في الالد ,امتثل لقول تعالى" :وقل اعملوا فسيرى للا عملك ورسول والمؤمنون".
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األعداد

العدد

التذكير والتأنيث
مع المعدود

11– 3

مخالفة

بضع

مخالفة

12 - 11

مطابقة

19 - 13
ألفاظ
العقود
91 - 21
نيف
مئة ,ألف,
مليون ....
العدد
الترتيبي

يخالف في
الجز األول
ويطاب في
الجز الثاني
تأتي على
صورة واحدة
زائد على العقد
من ()3/1
تأتي على
صورة واحدة
مطابقة

مجيء
المعدود
جم
مجرور
باإلضافة
جم
مجرور
باإلضافة

مفرد
منصوب

مفرد
منصوب
مفرد
منصوب

أمثلة
ُ
ب.
اشتريت ثلث َة كت ٍ
ُ
ت.
ست طالبا ٍ
جا
ُ
ت.
مكثت في البيت بض َ ساعا ٍ
ُ
أقمت في القدس بضعة أعوا
مكثت في مكة بض سنوات
عشر رجل.
شاهدت بضعة
َ
كلمت بض َ عشر َة امرأة.
ا
قصة
في المكتب ِة إحدى عشر َة
عشر كتاباا
وأحدَ
َ

حسب موقعها في الجملة

حسب موقعها في الجملة
ُ :11يبْنى على فتح الجزأين رفعا ا
ونصباا وجرا ا تبعاا لموقع في الجملة.
 :12الجز األول يعرب إعراب
المثنى والجز الثاني يُبنى على
الفتح.

ا
طالبة و
في الصفِ سب َ عشر َة
عشر طالباا
تسعة
َ
َ

ُتبْنى على فتح الجزأين رفعاا ونصباا
وجرا ا تبعاا لموقع في الجملة.

ُ
خمسين دينارا ا.
حصلت على
َ
 -جا ثلثون شخصاا.

هي ملحقة بجم المذكر السال ,
ويكون إعرابها حسب موقعها في
الجملة ,ترف بالواو ,وتنصب وتجر
باليا .

أربعون ونيّفٌ
َ
ٌ
مئة ونيّفٌ
ألفٌ ونيفٌ
ا
مفردا
مجرورا ا
باإلضافة

اإلعراب

يأتي دائما اس معطوف

ُ
ت من الشعر.
حفظت مئ َة بي ٍ

حسب موقعها في الجملة

ُ
قرأت الفصل الرّ اب من الرّ واية

نعت منصوب
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 طريقة كتابة األرقام بالحروف
حول األرقام التالية إلى حروف:
سّ :
 ) 7 ( -1معلمين في المدرسة.
 -2حضر ( )7معلمين إلى المدرسة.
ُ
رأيت (  ) 7معلمين في المدرسة.
-3
ُ
 -4مررت بـ (  ) 7معلمين.
أوال يجب على الطالب تحديد ( العدد والمعدود) في الجملة
ج :العدد ( )7والمعدود (معلمين)
ثانيا يُميّز المعدود (مذكر أ مؤن )
ج( :مذكر) بشرط أن يكون في حالة االفراد ,أمّا إذا كان جمعا فنأتي بمفرده ,مثال ذل (قصص) فهي
في حالة الجم مذكر ,لكن إن أتينا بمفردها (قصة) تجدها مؤ ّن وهو المراد.
ثالثا :نحدد الموق االعرابي للعدد.
في الجملة األولى :مرفوعة على االبتدا .
في الجملة الثانية :مرفوعة على أ ّنها فاعل.
في الجملة الثالثة منصوبة على أ ّنها مفعول ب .
في الجملة الرابعة مجرورة على أ ّنها اس مجرور.
الحل:
 ( -1سبع ُة ) معلمين في المدرسة.
 -2حضر (سبع ُة) معلمين إلى المدرسة.
ُ
رأيت ( سبع َة ) معلمين في المدرسة.
-3
ُ
مررت بـ ( سبع ِة ) معلمين.
-4
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تمارين الكتاب
قوسين إلى كلمات:
حول األرقام التي بين
ّ -1
ِ
أ -أسّست الجامعة األردنية سنة (. )1962
وستين.
سن َة ألف وتسعمئة واثنتين
َ
ب -مك هارون الرشيد في الخلفة ( 23سنة) و (2شهر) و ( 18يو ).
ا
وعشرين ا
سنة وشهرين وثمانية َع َش َر يوماا.
ثلثا
َ
ج -وُ لد سليمان البستانيّ عا (. )1856
وخمسين.
عا َ ألف وثمانمئ ٍة وس ّت ٍة
َ
د -يق ال ّدرس في ( )11صفحة من الحج المتوسط.
ا
صفحة .
إحدى ع ْش َر َة
هـ -عُمر ج ّد ( )87عاماا.
( ٌ
وثمانون)
سبعة
َ
 -2أعرب ما تح ته ا ط في ما يأتي:
َ
َ
أ -قال تعالىْ :
{إذ َقا َل يُوسُفُ ألَبي َيا أبت إ ّني َرأي ُ
ين} .
ْت أ َحدَ َع َش َر َك ْو َكباا َو
الشمْس َو ْال َق َم َر َرأ ْي ُت ُه ْ لي َساجد َ
َ
]يوسف[
 عدد مركب مبني على فتح الج أ زين في محل نصب مفعول ب .َ
ف َس َنة}
سين أ ْل َ
ان ِم ْقدَ ارُ هُ َخمْ َ
ب -قال تعالىَ { :تعْ رُ ُج ْال َم َلئ َك ُة َوالرُّ و ُح إلَ ْي في َي ْو َك َ
خمسين  :خبر كان منصوب وعلمة نصب اليا ألن ملح بجم المذكر السال  ,وهو مضاف
َ
َ
ون}
ين ِ ّهلل ْاألمْ رُ منْ ق ْب ُل َومنْ َبعْ ُد َو َي ْو َمئذ َي ْف َر ُح ْالمُؤم ُن َ
ج-قال تعالى{ :في بضْ سن َ
 بض  :اس مجرور وعلمة جرّ ه الكسرة الظاهرة على آخره ,وهو مضاف.د -قال رسول للا صلّى للا علي وسلّ ":صلة في مسجد هذا أفضل من ألف صلة فيما سواه ّإال المسجد
الحرا "( .رواه مسل ).
 ألف :اس مجرور وعلمة جرّ ه الكسرة الظاهرة على آخره ,وهو مضاف. -3اضبط أواخر كل ّ من العدد والمعدود في ما يأتي:
أ -قال األصمعيّ  :رأيت في البادية أعراب اّيا ل من العمر مئة وعشرون سنة ,وفي عز ٌ وقوّ ة ,فسألت عن سبب
نشاط  ,فقالْ :
ترك ُ
الحسدَ  ,فبقي الجسد.
ت
َ
ٌ
وعشرون ا
سنة .
مئة
َ
قبض ال ّتاجر ألف دينار ثمن بضاعت .
ب-
َ
ألف دينا ر ( .دينار) تنوين كسر.
َ
َ
زرعْ نا في حديقة مدرستنا أرب عشرة شجرة مثمرة.
جَ -
أرب َ ع ْشر َة شجر ة.ا
د -أمضي ُ
ْت في ال ّناد الصّيفيّ سبعة أيا .
سبع َة أيا .
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نص القراءة ,واستخرج منها العدد والمعدود ,وأعربهما.
ُ -4عد إلى الفِقرة قبل األخيرة من ّ
أطلقت هذه الدعوة قب َل ثلثة عقود ونيّف .
 ثلثة  :مضاف إلي مجرور وعلمة جرّ ه الكسرة الظاهرة على آخره ,وهو مضاف. عقود  :مضاف إلي مجرور وعلمة جرّ ه تنوين الكسر الظاهر على آخره. الواو :حرف عطف ,مبني على الفتح ,ال مح ّل ل من اإلعراب. -نيّف :اس معطوف على ثلثة مجرور وعلمة جرّ ه تنوين الكسر الظاهر على آخره.
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الصريح
المصدر ّ

المصدر الصّريح :اس يدل على حد غير مقترن بزمن.
 من أوزان مصادر الفعل ال ّثالثي المشهورة:
َف َعل
فُعولة
َف َعلن
فِعالة
أوزان مصادر الفعل ّ
َم َرض
َج َريان سُهولة
الثلثي صِ ناعة
صب
َهذيان صُعوبة
دِراسة
َن َ
تِجارة
 أ ّما مصادر الفعل غير الثالثي ,فلها أوزان محددة:
إفالة
إفعال
الرّ باعيّ
إعادة
إنتاج
إضراب إبادة
انفعال
افتعال
الخماسيّ
اندماج
اجتهاد
انسجا
اجتما
اسْ تِفعال :اسْ تِفالة
السّداسيّ
استالفار استجابة
استشارة
استنشا
استاللل

تفعيل
تشديد
تهديد
تفاعُل
تبايُن

فُعُول
قدو
علو

َتفعِلة
تهدئة

فِعال
ِجدال

تفعُّل
تعلُّ
تهجُّ د

ا ْفعِلل
اسوداد

َفعْ ل
َعرْ ض
َف ْه

َفعيل
دبيب
لهيب

مُفاعلة
مُجادلة
مُناورة

افعيعال
اخشيشان

اشتقاق المصدر الصريح
يُشت المصدر الصريح من الفعل الثلثي ومن الفعل غير الثلثي.
ولتسهيل عملية االشتقا على الطالب يمكن االستعانة بإحدى الطريقتين اآلتيتن:
 -1إتيان المفعول المطل من الفعل:
(ضربا) مصدرا صريحا للفعل (ضرب)
 ضرب  :ضرب زي ٌد خالدا ضربا(اجتهاد) مصدرا صريحا للفعل (اجتهد)
 اجتهد :اجتهد زي ٌد في دراست اجتهادا -2اضافة كلمة (عملية) قبل الفعل:
(الضرب) مصدرا صريحا للفعل (ضرب).
 ضرب :عملية الضرب(االجتهاد) مصدرا صريحا للفعل (اجتهد).
 -اجتهد :عملية االجتهاد
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سؤال االستخراج
لتسهيل عملية االستخراج على الطالب ,ا ّتب الخطوات التالية:
 -1نبح عن أسما في ال ّنص.
 -2يُستثنى اس العل .
 -3غالبا يكون االس (منونا أو معرفا بـ أل التعريف).
 -4يجب أن يكون االس شيئا معنويا ,بحي يُستثنى االس الماد (الملموس أو المحسوس).
س :حدد المصدر الصريح عن غيره في الجدول اآلتي:
الكلمة الجذر
الجذر
الكلمة
االجتهاد
3
العين
علما
هاتفا
ارتباطا
استنساخا
إضراب
االستاللل

الكلمة
ضعفا
السرعة
سيارة
أرضا

الجذر

تدريبات الكتاب
 -1ها ِ
ت المصدر الصريح لكل ّ فعل من األفعال اآلتية:
علّ َم
طالع
استوطن
َفه َم
الكلمة
َ
تعلي
استيطان مطالعة
َف ْه
المصدر
المؤولة إلى مصادر صريحة في ما يأتي:
حول المصادر
ّ
ّ -2
الجملة
الرقم
أ -يعجبني أنْ تستثمر طاقات في أعمال مفيدة.
الكتب العلميّة.
َ
ب -أحبُّ أنْ أطال َ

أخر َج
إخراج

ْ
ضر
أشرف
اخ َ
َ
إشراف اخضرار

انهز َم
اهزا

الصريح
المصدر ّ
استثمار
مطالعة.

ص اآلتي:
الصريحة من غير
الثالثي في ال ّن ّ
ّ
 -3ع ّين المصادر ّ
"قيل ألعرابيّ  :ب َ يسود الرّ جل فيك قال :بال ّدين والكر  ,وال ّشجاعة ,وتج ُّنب الكذب ,واالشمئزاز من  ,واالبتعاد عن
جلسا السّو  ,وال ّتقرُّ ب إلى ال ّناس ,باحترا الكبار واالستما إلى آرائهه وال ّتشهاور معهه واالسهتفادة مهن تجهاربه ,
والعطف على الصّالير ,واالعتنا بذ الحاجة الملهوف".
الصريحة
المصادر ّ
ّ
االعتنا
االستفادة
التشاور
تج ّنب االشمئزاز االبتعاد التقرّ ب احترا االستما
نص (النهضة العرب ّية المتجدّ دة) ,واستخرج منها:
ُ -4عد إلى الفقرة قبل األخيرة من ّ
المصدر المصدر المصدر المصدر المصدر المصدر
الرقم
عبادة ال ّدعوة نموّ ا
 1مصدرا صريحا ا لفعل ثلثيّ
تأسيس التذكير تحقي
توثي
تربية توجي
 2مصدرا صريحا ا لفعل رباعيّ
التكافل
 3مصدرا صريحا ا لفعل خماسيّ
االستفادة
 4مصدرا صريحا ا لفعل سداسيّ
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التعجب
أسلوب
ّ
 التعجب قسمان:
قياسي ,وله صيغتان ,هما:
أوال:
ّ
 ( -1ما أ ْف َع َل) نحو :ما أجم َل االبتسامة المرسوم َة على محيّا !
 ما أ ْن َقى ما األنهار! ما ْأو َس السّما !بقاض يعد ُل بين الناس !
ٍ
 ( -2أف ِع ْل ب) نحو :أعظِ ْ
 أحسِ نْ بمحم ٍد ! أن ِع ْ بالكري !سماعي:
ثانيا:
ّ
يفه من سيا الجملة ,نحو :للاَ للاَ على هذا اإلنجاز!
 ما شا للا ما شا للا ! هلل درُّ اللّالة العربيّة لالة القرآن الكري !عجب
 اعراب جملة ال ّت ّ
يعرب تركيب التعجّ ب القياسيّ ( ما أفعل!) على النحو اآلتي:
المنظر !
 ما أجم َلَ
 ما :التعجبيّة ,اس مبنيّ على السّكون في محل رف مبتدأ.ماض جامد مبنيّ على الفتح إلنشا التعجب ,وفاعل ضمير مستتر وجوباا تقديره هو يعود
 أجم َل :فعل ٍعلى ( ما ).
المنظر)
 المنظر :مفعول ب منصوب وعلمة نصب الفتحة الظاهرة على آخره ,والجملة الفعليّة ( أجم َلَ
في محل رف خبر المبتدأ.
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الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
تدريبات الكتاب
عجب في اآليتين الكريمتين اآلتيتين:
الصيغة التي جاء عليها أسلوب ال ّت ّ
 -1ب ّين ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
أ -قال تعالى{ :قل للا ُ أعل ُ بما لبثوا ل ُ َغيبُ السّماوات َواألرض أبصِ ر ب َوأس ِم ما ل ُه من دون من َوليّ َوال
يُشر ُ في حُكم أَ َح ادا} ].الكهف[26 :
أفعل بـ /تعجّب قياسي.
َ
ْ
ب -قال تعالى{ :قُت َل ْاإل ْن َسانُ َما أك َف َر}] .عبس [17
ما أفعل  /تعجّ ب قياسي.
ّ
ووظفها في جمل من إنشائك.
تعجب قياس اّيا من األفعال اآلتية,
 -2صغ أسلوب ّ
صيغة أفعل بــ
الكلمة صيغة ما أفعل
أعْ ظ ْ بأيا ال ّ
شباب نضار اة!
َع ُظ َم ما أعظ َ الحُ ر ّي َة!
ا
تلميذا!
أحسنْ بالمجتهد
ما أح َس َن صفا َ الما !
سنَ
َح ُ
أجْ م ْل بالطبيعة ما ا وخضرة!ا
انتصار الح !ّ
َج ُمل ما أجم َل
َ
ا
أكر ْ بأخي َ ضيفا!/
ما أكر َ عليّا!
َك ُر َم
 -3أعرب ما يأتي :ما أنضر خضرة ّ
رع!
الز ِ
 ما :التعجبيّة ,اس مبنيّ على السكون في محل رف مبتدأ.
 أنضر :فعل ما ض جامد مبنيّ على الفتح إلنشا التعجّب ,والفاعل ضمير مستتر وجوباا تقديره هو يعود
على (ما).
 خضرة :مفعول ب منصوب وعلمة نصب الفتحة الظاهرة على آخره ,وهو مضاف.
ّ
الزر  :مضاف إلي مجرور وعلمة جرّ ه الكسرة الظاهرة على آخره.

تعجب قياس اّيا ,وأعربه.
ُ -4عد إلى الفقرة الثانية ,واستخرج منها أسلوب ّ
أحوج أسما َع َنا إليها!
 ما
َ
 ما أحوج قلو َب َنا!
 ما :التعجبيّة ,اس مبنيّ على السكون في محل رف مبتدأ.
 أحو َج :فعل ما ض جامد مبنيّ على الفتح إلنشا التعجّب ,والفاعل ضمير مستتر وجوباا تقديره
هو يعود على (ما).
أسماعنا :مفعول ب منصوب وعلمة نصب الفتحة الظاهرة على آخره ,وهو مضاف,

َ
ّ
 نا :ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة .والجملة الفعليّة (أحوج أسماعنا) في محل رف
خبر المبتدأ.
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الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد

المصدر الميمي
الميمي مصدر يبدأ بمي زائدة لالير المفاعلة ,وي ُد ّل على ما ي ُد ّل علي المصدر ,أو هو مصدر يبدأ بمي
 المصدر
ّ
زائدة ويدل على الحد .
الميمي على النحو التالي:
ُ يصاغ المصدر
ّ
ْ
 من الفعل الثلثيّ على وزن ( َمف َعل)  ,مثل :شرب  :مشرب  ,طلب :مطلب  ,سعى :مسعى .
 يأتي من غير الثلثيّ على وزن الفعل المضار م إبدال حرف المضارعة ميماا مضمومة وفتح ما قبل
ُخرج  ,أقا  :مُقا  ,استالفر :مستالفر.
اآلخر مثل :أخرج :م َ
مصدرا ميم ايا أننا نستطي أن نحذفها  ,ونض مكانها المصدر األصلي للفعل دون أن
 عالمة الكلمة أن تكون
ا
يتالير المعنى نحوَ :ن َه َج عمر بن عبد العزيز َم ْن َه َج ( َنهْج) جده العظي عمر بن الخطاب ,وسل َمسْ لَ َك (سلوك ) .
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الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
تدريبات الكتاب
 -1م ّيز المصدر الميمي من اسم المفعول من اسمي الزمان المكان في اآليات الكريمة اآلتية:
ين}.
أ -قال تعالى{ :قل إنّ صلتي َو ُنسُكي و َمحْ َيا َ و َم َماتي ِ ّهلل َرب ْال َعالَم َ
 محيا  /مماتي (مصدر ميمي).
صالحا ا َفإ ّن ُ َي ُتوبُ إلَى َ
للا َم َتاباا}.
اب َو َعم َل َ
ب -قال تعالىَ { :و َمن َت َ
َ م َتاباا :مصدرا ميميّا.
ج_ قال تعالى{ :إنّ للم ّتقين مفازا}.
 مفازا :مصدر ميمي.
َ
ّ
د -قال تعالىَ " :قا َل َم ْوعد ُك ْ َي ْو الزي َنة َوأنْ يُحْ َشر الناس ضُحا ى".
 اس زمان.
ا
ُفتحة له األبواب".
هـ -قال تعالى  " :هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب ,ج ّنات عدن م َ
 مآب :مصدر ميمي.
 مفتحة :اس مفعول.
و -قال تعالى " :إ ّنما الصدقات للفقرا والمساكين والعاملين عليها والمُؤلفة قلوبه وفي الرقاب والالارمين") .
 اس مفعول.
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
ز -قال تعالىَ " :وأَ ّما َمنْ
س َعن ال َهوى َفإنّ ال َجمنة هي ال َمأوى ".
خاف َمقا َ َرب َو َنهى النف َ
َ
 اس مكان.
 -2ضع مصدرا ميم ايا مكان المصدر الصريح في ما تحته ّ
خط في الجمل اآلتية.
ب -اقرأ القرآن ليكون ل من عظة .موعظة
أ -و ّفق للا في نجاح سعي  .مسعا
دْ -
أغن نفس عن سؤال ال ّناس بالعمل .مسألة
جـ -في الصّد نجاة .منجاة
نص القراءة ,واستخرج منه ثالثة مصادر ميم ّية.
ُ -3عد إلى ّ
مطالبها (مطلب) ,منفعة ,معذرة ,محبّة ,مقا .
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كم االستفهام ّية وكم الخبر ّية
 -1كم االستفهام ّية:
ا
مفردا ومنصوباا.
انشائية طلبية تدخل على االس والفعل ويُطلب بها تعيين العدد المجهول ويأتي تمييزها
(أ ّ ليست خبريّة)

(اس ظاهر  /اشارة  /موصول) (ماضي  /مضار )

(أ تحتاج إلى جواب)

(ليس مثنى أو جم )

االمتحان ؟
نحو :ك طالباا نجح في
ِ
نحو :ك كتاباا في المكتب ِة ؟
نحو :ك كان مال ؟
ّ
الحظ ابني الطالب أنّ المثالين األولين قد جا بعد (ك ) االستفهاميّة (اسما) وهو منصوب على أن مميّزها ,بينما جا
في المثال الثال بعد (ك ) االستفهاميّة (فعل) وليس (اسما) بعد (ك )؛ أ ّ أنّ مميّزها يجوز أن يحذف إذا فه من
سيا الكل  ,فيكون تقدير الكل (ك درهما كان مال ؟)
 -2كم الخبر ّية:
ويقال لها التكثيرية ألن يقصد بها االخبار عن الكثرة ,وال تحتاج الى جواب .ويأتي تمييزها مجرورا ا
ا
مفردا أ جمعا ا  ,نحو:
باإلضافة أو بحرف الجرّ  ,سوا أكان اسماا
 ك عال ٍ خد الوطن. ك مِنْمريض شفاهُ للا.
ٍ
ا
متحدثا عن بيت :
ويجوز حذف إن د ّل علي السّيا  ,نحو قول حافظ إبراهي
َو َمرَّ بي في َع ْي ٌ لسْ ُ
اك ْ َمرَّ بي في عي ٌ لسْ ُ
ت أنساهُ
ت أذ ُكرُ ه
والتقديرَ :ك ْ َمرَّ ٍة َمرَّ بي عي ٌ  ,ك مِنْ شهي ٍد في الجنة .
أمثلة:
 -1ك قرشا دفعت ثمنا للقل ؟
 ك استفهامية قرشا :تمييز منصوب بتنوين الفتح الظاهر. -2بك قر ٍ اشتريت القل ؟
 ك  :استفهامية قر  :تمييز مجرور بحرف الجر (بـ) المتصل بـ(ك ) االستفهامية وعلمة جرّ ه تنوين الكسر الظاهر. -3ك عند أخا وك ل أختا؟
المثال ( )4+ 3ل ترد في المنهاج
 ك  :استفهامية -التمييز في الجملة هو (أخا  /أختا) ,نلحظ أنّ الظرف (عند ) قد فصل بين (ك ) ومميّزها ,وهذا وارد.
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المنهاج الجديد
س :أُشكل آخر ما تحته خط.
َ
صرفت قبل ذل من مال.
 -1ك
 -2ك دره في يدي ؟
ناجح يدرس في المدرسة!
 -3ك تلميذ
ٍ
ناجح يدرس في المدرسة!
 -4ك من تلميذ
ٍ
 -5ك اشارة مرور في األردن.
َ
اشتريت القميص؟
 -6بك دينار
 -7ك دولة اشتركت في المعرض؟
ا
سرت؟
 -8ك ميل
 -9ك سائح زار المعرض؟
 -10ك سائح زار المعرض خلل العشر سنوات.

رق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الكلمة
مال
دره
تلميذ
تلميذ
اشارة
دينار
دولة
ميل
سائح
سائح

الضبط
تنوين كسر
تنوين فتح
تنوين كسر
تنوين كسر
تنوين كسر
تنوين كسر
تنوين فتح
تنوين فتح
تنوين فتح
تنوين كسر

تدريبات الكتاب
واضعا عالمة سؤال بعد جملة كم االستفهام ّية في ما يأتي:
 -1م ّيز كم االستفهامية من كم الخبرية,
ا
أ -قال تعالى{ :ك من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن للا وللا م الصّابرين}( .خبريّة)
َ
مْرين ,ال ُيؤ َب ل  ,لو أقس على َّ
للا
ب -قال رسول للا صلّى للا علي وسل  " :ك منْ أَ ْش َع َ أَ ْغ َبر ذ طِ َ
َألَبرّ ه"( .رواه ال ّترمذ ) ( .خبرية)
ّان؟ (استفهاميّة)
ج -ك كيلو مترا تبع ُد العقبة َعن عم َ
د -قال البحتر :
لها َفضْ ٌل َك َفضْ ل َ واألياد .
//
َو َك ْ لَ َ منْ َيد َبيضا َ عند
(خبرية)
ا
دولة عربي اّة تط ُّل على البحر األبيض المتوسط
هـ -ك
(استفهاميّة)
 -2أعرب ما تحته خط في ما يأتي:
ا
مدرسة في محافظة إربد؟
أ -ك
 تمييز منصوب وعلمة نصب تنوين الفتح الظاهر على آخره.
ب -قال ال ّشاعر:
األسباب فارتقيا معا.
فألقى ل ُ
//
وك ْ صاحب قد ج ّل عن قدر صاحب
َ
 مضاف إلي مجرور وعلمة جرّ ه تنوين الكسر.
 -3اضبط آخر ما تحته خ ّط في قول العباس بن يعيش:
ك ْ إخوة ل َ ل ْ
وكأنما آباؤُ ه َولَدوكا
//
يلد َ أبو ُه ُ
إخو ٍة :تنوين الكسر.
ُ -4عد إلى القصيدة ,واستخرج منها (كم) ,وب ّين نوعها.
 ك ْ على السّاحات منْ أنفاسه ْ وردةٌ
ْ
فاحت وك ْ جادَ َسحابُ .
 وعلى باب العُلى َك ْ منْ د حُمر ة دَ ْ
شهابُ .
مقت وك ْ
ص ادى ول َك ْ أسمعْ َ
 ول َك ْ نادي َ
ت لكنْ ال جوابُ .
ْت لكنْ ال َ
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كتابة األف المقصورة
تكتب األلف المقصورة قائمة بصورة (ا) إذا كانت
 -1منقلبة عن واو في الفعل الثلثي
 رجا ــــــــــــــــ يرجو دعا ــــــــــــــــ يدعو -2في االس الثلثي
 العصا -3في االس والفعل الزائد على ثلثة أحرف وسبقت بيا
 الهدايا يحياّ
ا
ويشذ عن هذه القاعدة اس العل (يحيى) تمييزا ل من الفعل ( يحيا).
تكتب األلف المقصورة بصورة (ى) إذا كانت
 -1منقلبة عن يا في الفعل الثلثي
 سعى -2في االس الثلثي
 الفتى -3في االس والفعل ّ
الزائد على ثلثة أحرف ,وغير مسبوقة بيا
 مصطفى استسقىويمكن أن يعرف أصل األلف في األسما إذا كان يا أو ا
واوا أيضاا بالرّ جو إلى المثنى أو بر ّد الجم إلى مفرده أو
بجم الكلمة جم مؤن سالماا أو بالرّ جو إلى المصدر ,نحو:
َ
َ
 فتى :فتيانصوان
 عصا َ :ع َضوان ( من الرضْ وان) .
 أذى :أَ ّذيان رضاِ :ر َ ُذرا :ذروة. قُرى :قرية َمهاَ :مهوات. هُدى :هُدياتا
 سعى :سعياا.غزوا
 -غزا:
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تدريبات الكتاب
بالصورة التي رسمت عليها في ما تحته ّ
خط في ما يأتي:
 -1ب ّين سبب كتابة األلف المقصورة
ّ
أ -قال تعالى{ :الرّ حْ َمنُ َعلَى ْال َعرْ اسْ َت َوى}
فعل زائد على ثلثة أحرف ,واأللف في غير مسبوقة بيا .
ب -دعا الرّ جل للا تعالى أنْ يه َب ّ
الذرية الصّالحة.
فعل ثلثي ,األلف في منقلبة عن واو.
جـ -قال صلّى للا علي وسلّ " :اليد العليا خي ٌر من اليد السّفلى"( .متف علي )
 عليا :اس زائد على ثلثة أحرف ,واأللف في مسبوقة بيا .
 سفلى :اس زائد على ثلثة أحرف ,واأللف في غير مسبوقة بيا .
د -مكة المكرّ مة أ ّ القرى .
األلف فيها أصلها يا مفردها :قرية.
هـ -رثى ال ّشاعر صديق .
فعل ثلثي ,األلف في منقلبة عن يا .
و -قال ال ّشاعر:
وسمي ُت ُ يحيى ل َيحْ يا فل يكنْ
لرد قضا للا في سبي ُل
//
 يحيا :فعل زائد على ثلثة أحرف ,واأللف في مسبوقة بيا .
 يحيى :اس لتمييزه من الفعل .
 -2امأل الفراغ بألف مقصورة (ا ,ى) معلّ اال:
هدايا ,يُمنى ,امتطىَ ,حمى.
 -3اجمع الكلمات اآلتية مراع ايا كتابة األلف المقصورة فيها كتابة صحيحة عند الجمع:
قضيّة ,شكوىِ ,ب ْنية.
قضايا ,شكاوىِ ,ب انى.
ُ -4عد إلى القصيدة ,واستخرج منها ثالث كلمات منتهية بألف مقصورة ,معلّ اال كتابتها بالصورة التي جاءت
عليها.
 فدى ,صدى ,الحمى ,المدى :أسما ثلثية ,األلف فيها منقلبة عن يا .
صدَ يان.
 فدى جم مفرده :ف ْدية (فدى :فدية) ومثنى صدىَ :
َ سنا :اس ثلثي ,األلف في منقلبة عن واو (سنا /يسنو).
 األقصى :زائد على ثلثة أحرف ,واأللف في غير مسبوقة بيا .
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ال ّتمييز

ال ّتمييز :اس نكرة فُضلى منصوب يزيل اإلبها عن ما قبل  ,وهو نوعان:

أوال :تمييز الذات (المفرد)

وهو الذ يزيل الالموض أو االبها عن لفظة أو كلمة بعينها تسبق  .تكون ا
عددا أو مقدارا ا من كيل ووزن أو مساحة,
أو شب مقدار ,أو فرعاا لل ّتمييز .ويصلح أنْ يُجرُّ مميّزه بحرف الجر (من).
 -1األعداد ()99-11
ُ
رأيت اثنا عشر كوكباا وال ّشمسُ والقم ُر لي ساجدين".
 قال تعالى" :إ ّني -2كم االستفهام ّية
ك طالبا في الصّف؟
 -3المقدار
أ -الكيل
(صا  /لتر  /حفنة  /مد  /كوب  /مل  /قنطار  /نصافي  /ثماني  /شطار  /شطر)
ا
 ق ّد ُحفنة قمحا ا .
مت للعصافير
 لد ّ مترا جوخا.ب -الوزن
(كيلو  /أجزا الكيلو  /أوقية  /رطل  /طن  /مثقال  /فراسلة)
ُ
ا
حديدا .
اشتريت ط اّنا
 عند رطل عسل.ت -المساحة
(ذرا  /متر  /قصبة  /دون  /فدان)
 لي قصبة أرضا.ُ
اشتريت فدانا أرضا.
 -4شبيه بالمقدار
(جرّ ة  /قدر)
 أعط الفقير جرّ ة عسل. قول تعالى" :ما في السّموات قدرُ راح ٍة سحاباا". -5ما كان فرعا للتمييز
 لب ُْست قميصاا قط انا .
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ثانيا :تمييز الجملة (النسبة)
وهو ما يزيل الالموض عن علقة تربط بين عناصر الجملة ,في علقة المبتدأ بالخبر أو الفعل بالفاعل أو الفعل
بالمفعول ب  ,وهو ما يعرف بال ّتمييز المحوّ ل ,أو يزيل اإلبها عن جملة ال ّتعجّ ب وجملتي المدح ّ
والذ  ,وهو ما يعرف
بال ّتمييز غير المحوّ ل ,نحو:

المحول
 تمييز النسبة
ّ

 -1محوّ ل عن الفاعل (نسبة الفعل إلى الفاعل)
 ازداد ّالطلبة ا
إقباال على تعلّ ِ ال ِم َهن.
 ارتف سعي ٌد رُتبة. -2محوّ ل عن المفعول ب (نسبة الفعل إلى المفعول ب )
 وفي ُّت ال ُعمّا َل أجورا ا.
 كفى بال ّشيّب واعظا.ُ
مألت بيتي كتبا.
 يطيبُ خالدا نفسا. -3محوّ ل عن المبتدأ (نسبة المبتدأ للخبر)
 -لنا مث ُل مالك خيل ,ولنا غير ذل غنما.

المحول
 تمييز النسبة غير
ّ

 -1يُزيل االبها عن جملة ال ّتعجب
ا
رجل!
هلل دِرُّ هُ
ِ
 ما أكرم رجل. أكر بسلي خطيبا. ما أحسن فارسا. -2بعد صيالة التفضيل
ّ
 خالد أكبرُ من سنا.ُّ
 قال تعالى" :أنا أكثرُ من ماال وأعز نفرا". -3يُزيل االبها عن جملتيّ المدح والذ
 بئس الرّ جل خلُقُ ُ . نع الرّ جل خلقُ ُ .ُ
عظ عليٌّ مقاما.
-
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تدريبات الكتاب
 -1م ّيز تمييز الذات من تمييز النسبة في ما يأتي:
عشر شهْرا ا}
ُور عِ ْندَ للاِ اثنا
َ
أ -قال تعالى{ :إنّ عِ ّد َة ال ُّشه ِ
 شهْرا ا :تمييز ذات.
َ
َ
ُ
ض َولَنْ َت ْبلُ َغ ْالج َبا َل ط ا
وال} ]اإلسرا [37 :
ب -قال تعالىَ { :و َال َتمْ في ْاألرْ ضّ َم َرحا ا إ ّن َ لَنْ َت ْخر َ ْاألرْ َ
 طوال :تمييز نسبة.
ا
ٌ
وسبعون شعبة"( .متف علي ).
جـ -قال رسول للا صلى للا علي وسل " :اإليمانُ بض
َ
 شعبة :تمييز ذات.
د  -ما أد ّ البيت بنا ا !
 تمييز نسبة.
هـ -اشترى والد ر ْط ال زي اتا.
 زي اتا :تمييز ذات.
ا
طالبة.
وعشرون
و -تشتر ُ في جماعة صديقات المكتبة اثنتان
َ
 طالبة :تمييز ذات.
ز  -أكر ْ بالمهذب صدي اقا!
 صدي اقا :تمييز نسبة.
ح  -غرست األرض شجرا.
 شجرا :تمييز نسبة.
 -2أعرب ما تحته خ ّط إعرا ابا تا اّما:
أ -هلل درّ ه عالماا:
 عالماا :تمييز نسبة منصوب وعلمة نصب تنوين الفتح الظاهر على آخره.
ب - -أغنى الناس أكثرُه إحسا انا.
 أكثرُ ه  :خبر المبتدأ مرفو وعلمة رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ,وه ضمير
متصل مبني في محل جر باإلضافة.
 إحسا انا :تمييز نسبة منصوب وعلمة نصب تنوين الفتح الظاهر على آخره.
ج -لبست خاتماا فض اّة :
 خاتماا :مفعول ب منصوب وعلمة نصب تنوين الفتح الظاهر على آخره.
ا
فضة :تمييز ذات منصوب وعلمة نصب تنوين الفتح الظاهر على آخره.

 -3امأل الفراغ بتمييز مناسب في ما يلي:
أ -الرّ يف أنقى من المدينة هوا ا .
ب -البحتر ّ أسهل من أبي تمّا شعرا.
ُ
شربت كوباا ما ا .
ج-
ا
ُ
د -اشتريت ف ّدانا أرضاا.
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 -4اجعل كل اسم م ّما يلي ُمم َّي ازا في جملة مفيدة من إنشائك:
ُ
شربت كأساا لب انا.
 كأس: ذارع :باعني التاجر ذراعا حريرا ا. رطل :اشترى والد رطل زيتا.ُ
اشتريت صاعاا طحينا.
 صاع:ا
 ثوب :أل َبسُ في ال ّشتا ثوباا صوفا.ٌ
وعشرون طالباا.
 سبعة وعشرون :في الصفّ سبعةَ
ُ
لي عنقها" إلى الفقرة التي تنتهي بـ "إ ذ بها تنكسةر" ,واسةتخرج منهمةا
ُ -5عد إلى الفقرة التي تبدأ بـ" :
حاولت ّ
التمييز ,وأعربه إعرا ابا تا اّما.
ا
صلبة  :تمييز نسبة منصوب وعلمة نصب تنوين الفتح.
 بدت أكثرازدد ُ
ْ
ت إصرارا ا :تمييز نسبة منصوب وعلمة نصب تنوين الفتح الظاهر على آخره.
-
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المنقوص والمقصور والممدود
اوال :االسم المنقوص
اس معرب ينتهي بيا الزمة ,مكسور ما قبلها ,مثل(الهاد  ,القاضي ,الداعي) وإذا كان مجرّ ادا من أل واإلضافة
تحذف يا ه ويعوض عنها بتنوين كسر على ما قبل اليا المحذوفة في حالتين الرّ ف والجرّ  ,فيعرب بالحركتين
جر ,مثل :مررْ ُ
بقاض ,أمّا في حالة
ت
قاض ,والكسرة اّ
ٍ
ٍ
ْن على اليا المحذوفة ( :الضمة) رفعا ا ,مثل جا َ
المقدرتي ِ
النصب فإنّ اليا تثبت وتكون علمة نصب الفتحة الظاهرة على اليا  ,مثل قول المتنبّي:
َ
وحسْ بُ ال َمنايا أنْ َي ُكنَّ أمانيا
الموت شافيا
كفى ب َ دا ا أنْ ترى
َ
المجرد من (أل واالضافة)
ّ
 في حالة الرّ ف
قاض
مثال :جا
ٍ
 قاض :فاعل مرفو بالض المقدر على اليا المحذوفة ,والتنوين عوض عن اليا . في حالة الجرّ
ُ
مررت بقاض
مثال:
 ب :حرف جرّ مبنيّ ال محل ل من االعراب. قاض :اس مجرور بالكسر المق ّدر على اليا المحذوفة ,والتنوين عوض عن اليا . في حالة ال ّنصب
ُ
رأيت قاضيا.
مثال:
 قاضيا :مفعول ب منصوب بالتنوين الظاهر على آخره.المعرف بـ (أل أو المضاف)
ّ
يعرب بالحركات المق ّدرة
 في حالة الرّ ف
مثال :جا القاضي( .جا قاضي المحكمة)
 القاضي :فاعل مرفو بالض المق ّدر على اليا منعا من ظهورها الثقل. في حالة الجرّ
ُ
ُ
مررت بالقاضي( .مررت بقاضي المحكمة)
مثال:
 ب :حرف جرّ مبنيّ ال محل ل من االعراب. القاضي :اس مجرور بالكسر المق ّدر على اليا منعا من ظهورها الثقل. في حالة ال ّنصب
ُ
ُ
(رأيت قاضي المحكمة)
رأيت القاضي.
مثال:
 -القاضي :مفعول ب منصوب بالفتح المق ّدر على اليا منعا من ظهورها الثقل.
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ثانيا :االسم المقصور
اس معرب ينتهي بألف الزمة مقصورة ,مثل :ال ّدنيا ,الكبرى ,ويعرب بالحركات المق ّدرة على آخره ,في جمي حاالت
رفعا ا ونصباا وجرا ا.
 في حالة الرّ ف
مثال :ال ّدنيا فانية.
 ال ّدنيا :مبتدأ مرفو بالض المق ّدر على األلف منعا من ظهورها ال ّتعذر. في حالة الجرّ
ُ
مررت بدنيا فانية.
مثال:
ّ
ّ
 دنيا :اس مجرور بالكسر المقدر على األلف منعا من ظهورها التعذر. في حالت ال ّنصب
ُ
رأيت ال ّدنيا لهو ومتا .
مثال:
ّ
 ال ّدنيا :مفعول ب منصوب بالفتح المق ّدر على االلف منعا من ظهورها التعذر.ثالثا :االسم الممدود
اس معرب ينتهي بألف ممدودة (ألف زائدة وهمزة) سوا أكانت هذه الهمزة أصلية مثل( :إنشا ) أ منقلبة عن أصل
مثل( :رجا  ,بنا ) ,أو زائدة مثل( :نجل ) ,ويعرب بحركات ظاهرة ,إال إذا كان االس الممدود نكرة غير مضافة
والهمزة في زائدة ,فإن يجرّ بالفتحة عوضا ا عن الكسرة ألن يكون عندئ ٍذ ممنوعا ا من الصّرف مثل :حمرا وعلما
معرف بـ (أل)  /مضاف
اسم علم ّ /
 في حالة الرف
مثال :حضرت نجل الحفل.
 نجل  :فاعل مرفو بالض الظاهر على آخره.مثال :البنا ُ في مدينة شي عظي .
 البنا  :مبتدأ مرفو بالض الظاهر على آخره. في حالة الجر
ُ
مررت بنجل .
مثال:
 نجل  :اس مجرور بتنوين الكسرة الظاهرة على آخرهُ
مررت بالبنا العظي .
مثال:
 البنا  :اس مجرور بالكسر الظاهر على آخره. في حالة ال ّنصب
ُ
رأيت نجل َ .
مثال:
 نجل  :مفعول ب منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.مثال :رأيت البنا العظي .
 البنا  :مفعول ب منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.الممنوع من الصرف
وهو الذ همزت زائدة جا نكرة مجردا من (أل) واالضافة؛ ُيجرّ بالفتحة بدل الكسرة.
ُ

مررت بالعلما َ
ّ
 -العلما  :اس مجرور بالفتحة بدل الكسرة ألن ممنو من الصّرف.
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تدريبات الكتاب
 -1أعرب ما تحته خط في ما يلي:
ّ
ّ
ّ
أ -قال رسول للا صلى للا علي وسل " :كلك را وكلك مسؤول عن رعيّت "( .م ّتف علي ).
 راع :خبر المبتدأ مرفو وعلمة رفع الضمة المق ّدرة على اليا المحذوفة ,ألن اس منقوص.الحر والبرد.
ستر الجسدَ ووقى من َ
ب -خيرُ الكسا ِ ما َ
 الكساء :مضاف إلي مجرور وعلمة جرّ ه الكسرة الظاهرة على آخره.جـ -ال ُّشورى أساس الحك الصّالح.
 ال ُّشورى :مبتدأ مرفو وعلمة رفع الضمة المقدرّ ة على األلف ,من من ظهورها التعذر.
د -تخرّ َج في الجامعة أدبا ُ وعلما ُ وشعرا ُ .
 أدبا ُء :فاعل مرفو وعلمة رفع الضمة عوضا عن التنوين ألن ممنو من الصرف.هـ -تقديرُ العلما واحترامه ظاهرة حضاريّة سامية.
 العلماء :مضاف إلي مجرور وعلمة جرّ ه الكسرة الظاهرة على آخره.الخير كفاعل
و -ال ّداعي إلى
ِ
 الدّاعي :مبتدأ مرفو وعلمة رفع الضمة المقدرة على اليا  ,من من ظهورها الثقل.البستي:
 -2علّل :حذف ياء االسم المنقوص (راضي) في قو أبي الفتح
ّ
ناع ِّة راض من َمعي َ
وصاحب
//
ش ِّته
الحرص إن أثرى َف َغض ْبانُ
ْ
ُ
وذو ال َق َ
أل ّن غير معرّ ف (نكرة) وغير مضاف وهو في حالة رف  ,خبر مرفو لـ (ذو).
 -3اضبط ما تحته خ ّط في ما يأتي:
قال َط َرفة بن العبد:
َرأي ُ
ْت َبني غبرا َ الَ ُي ْنكرُو َنني
ب  -قال الحُ َطيْئة:
ون َبيْني
جار ُك ْ وي ُك َ
ألَ ْ أَ ُ َ

//

َوالَ أَهْ ُل َهذا َ الطراف المُم ّدد

//

و َب ْي َن ُك ُ ال َمودةُ واإلخا ُ

 -4ها ِ
منقوصا ,واس اما ممدوداا من األفعال اآلتية:
ت اس اما مقصو ارا ,واس اما
ا
َ
 اصطفى :مُصطفى مُصطف /المصطفي اصطفا افتدى :مُفتدى مف َتد /المفتد افتدا ارتضى :مُر َتضى مر َتض /المرتضي ارتضامقصورا ,واس اما ممدوداا.
منقوصا ,واس اما
ُ -5عد إلى القصيدة واستخرج منها اس اما
ا
ا
 المقصور :أندى ,أزهى ,وسنى ,حمى ,مدى ,الذكرى ,ال ّدنيا. الممدود :الصحرا . المنقوص :نا  ,الليالي.ا
ممدودا ألنّ قبل آخره ألف أصلية وليست زائدة.
 ملحظة :الما  :ليس اسماا
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كاد وأخواتها
كاد وأخواتها أفعال ناقصة تدخل على الجملة األسميّة ,فترف االس ويسمى اسمها وتنصب الخبر في المح ّل
ويسمّى خبرها ,ويكون جملة فعليّة فعلها مضار مقترن بأن أو غير مقترن بها.
أقسامها:
 -1أفعال المقاربة :وت ُد ّل على قُرْ ب وقو الفعل ,ومنها :كاد وأوش .
 -2أفعال الرّ جا  ,وت ُد ّل على رجا وقو الفعل ومنها :حرى وعسى .
َ
 -3أفعال ال ّشرو  :ت ُد ْل على ال ّ
شرو بالفعل  ,ومنها :شر  ,وجعل ,وبدأ ,وأنشأ ,وط ِف  ,وإن ,ل تدل على
الشرو بالفعل فهي أفعال تامّة وليست ناقصة ,مثل  :أنشأت الحكومة مدرسة جديدة.
 مالحظات
 -1عسى وبعض أفعال الشرو مثل (أخذ/جعل/شر ) قد تأتي تامّة؛ أ أنها ترف فاعل وتنصب مفعوال ب
 شر للا ُ الح ّ شر المهند في بنا المشرو أخذ الول ُد الكتاب. أخذ المعل ُ يشرح ال ّدرس جعل محمد الكتاب على الرف جعل محمد يكتب على الجدار -2اقتران (أن) المصدرية بخبر كاد وأخواتها

يجب

يمتنع

يقل

يكثر

حرى
اخلول

أفعال الشرو
جميعها

كاد
كرب

عسى
أوش

تدريبات
س :1أعرب ما تحته خط فيما يأتي:
 -1أوش ال ّنصر أن يقترب.
 -2كاد المطر أن ينزل
 -3أخذ النسي يُداعب الشجار.
 -4أنشأ األوال ُد يلعبون
 -5اخلولقت الثقافة ان تع ّ الرّ يف.
 -6حرى الطبيبُ أن يُعالج المراض الصعبة.
 -7شر للا صيا رمضان على المسلمين.
 -8أخذ الطالب درس االبدال اليو .
س :2ب ّين حكم اقتران (أن) المصدرية الناصبة في خبر كاد وأخواتها في االفعال الناسخة اآلتية:
 -4حرى
 -3كاد
 -2عسى
بدأ
-1
س :3صحح الخطأ الوارد في الجمل التالية مبينا السبب:
 -1اخلول الطالب يدرسُ .
 -2طف المعل أن يذهب في رحلة.
 -3حرى الوزير يسافر في مهمّة.
107

األستاذ أسامة التميمي

االتقان يف اللغة العربية املشرتكة

0789073059

الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
س :4م ّيز بين الفعل التام عن الفعل الناقص في الجمل التالية:
 -1أخذ الطالب يقصُّ علينا.
 -2أخذ الطالبُ القصة.

تدريبات الكتاب
 -1ع ّين كاد وأخواتها واسمها وخبرها في ما يأتي:
أ
ب
ج

المثال
َ
قال تعالىَ { :ولَمّا َت َوجّ َ ت ْل َقا َ َم ْد َي َن َقا َل َع َسى َربي أنْ َي ْه ِد َيني
َس َوا َ السبيل}
قال صلّى للا علي وسلّ " :ومن وق في ال ّ
شبهات وق في
الحرا  ,كالرّاعي يرعى حول الحمى يوش أن يرت في "
قال معن بن أوس:
َ
َ
ّ
ص َر َف ْ
ت َن ْفسي َعن الشي ل ْ َت َك ْد  //إل ْي َبوجْ آخ َر المدهْ ر
َإذا ا ْن َ
ُت ْقب ُل

الفعل
عسى
يوش
تكد

اسمه
ربي
مستتر
تقديره هو
مستتر
تقديره هي

خبره
المصدر المؤوّ ل
(أن يهديني)
المصدر المؤول
(أن يرت في )
الفعل (تقبل)

 -2م ّيز فعل ال ّ
شروع من غيره في ما تحته خط في ما يأتي:
ار َ َّ
أ -قال تعالى " :ث أَ ْن َشأ َناهُ َخ ْل اقا َ
ين" ] سورة المؤمنون :آية 14
للا أَحْ َسنُ ْال َخالق َ
آخ َر َفت َب َ
 ليس من أفعال الشرو .َ
عطي َت ُ َف َجمي ُ َعهد َ ِذ ّمةٌ
العهدَ أَو أَ َ
ّ
ّ
َ
ب -قال أحمد شوقي في مدح الرّ سول صلى للا علي وسل َ " :وإذا أخ َ
ذت َ
َو َوفا ُ "
 ليس من أفعال الشرو .اللعبون يتدرّ بون بنشاط.
جـ -جع َل
َ
 من أفعال الشرو .ّ
د -بدأ أبو الرّ يحان البيروني ينظر في ما خلف اليونان من رياضة وهندسة حتى مهر في  ,ث ّ رحل إلى الهند,
وأنشأ يطال ثقاف َتها.
ّ
 بدأ /أنشا من أفعال الشرو . -3حدّ د خبر كاد وأخواتها في ما يأتي:
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ضا َ ل ُه ْ َم َش ْوا في َوإذا أظل َ َعليْه ْ قامُوا}
ار ُه ْ كل َما أ َ
ْص َ
أ -قال تعالىَ { :ي َكا ُد ْال َبرْ ُ َي ْخ َطفُ أب َ
 الجملة الفعلية )يخطف(.ْ
َ
ْ
بَ -فأ َ َك َل م ْن َها َف َب ْ
صى آدَ ُ َر ّب ُ َف َال َوى}
دَت لَ ُه َما َس ْوآ ُت ُه َما َوطف َقا َيخص َفان َعلَيْه َما منْ َو َر ِ ال َج ّنة َو َع َ
 الجملة الفعلية (يخصفان).ا
ج -قال محمد بن مناذر وهو يرثي رجل :
َ
كادت ال ّنفسُ أنْ
 //إذ ثوى ح ْش َو ريطة وبرود
تفيض علي
َ
 المصدر المؤول (أن تفيض).الر ّمة:
 -4أعرب ما تحته خط في قول ذي ّ
عسى الرّ ْب ُ بالجرعا أنْ يتكلما
//
ُوجا َع ْو َج اة ُث َسلّ َما
َخليلَي ع َ
 الرّ ب ُ  :اس (عسى) مرفو وعلمة رفع الضمّة الظاهرة على آخره.108
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النص واستخرج منها ا
مثاال على كاد وأخواتها ,ثم أعرب خبره.
ُ -5عد إلى الفقرة ال ّثانية من
ّ
 فقال والخجل يكاد يعقد لسان .
 يكاد :الفعل الناقص. -يعقد :الجملة الفعلية (خبر يكاد).

للا لَ َنا َولَ ُكم ال ّت ْوفِ ْيق وال ّن َجاح
َن ْسأَل ُ ّ َ
ِي
سا َمة ال َت ِم ْيم ّ
األس َتاذ أ َ
ْ
1789173159
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