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تــقــديــم
يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي ب�أنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند �إلــى واقعيــة النشـ�أة ،ال�أمــر
الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية والاحتياجات
الاجتماعيــة ،والعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون ،مــن خــلال عقــد اجتماعــي
قائــم علــى الحقــوق والواجبــات ،يتفاعــل المواطــن معهــا ،ويعــي تراكيبهــا و�أدواتهــا ،ويســهم فــي صياغة برنامــج �إصلاح يحقق
ال�آمــال ،ويلامــس ال�أمانــي ،ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهداف.
ولمــا كانــت المناهــج �أداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي ،بوصفهــا علمـاً لــه قواعــده ومفاهيمــه ،فقــد جــاءت ضمــن
خطــة متكاملــة عالجــت �أركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل
اقتــدار ،وال�إ عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة ،دون التــورط ب�إشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث
عــن ال�أصالــة والانتمــاء ،والانتقــال �إلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعدالــة ،وينعــم بالرفاهيــة
فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي المعرفــة ،وصــولا ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا ،وباســتحضار وا ٍع لعديد
المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد ،وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتوخّ ــاة ،جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية
وفــق رؤيــة محكومــة ب�إطــار قوامــه الوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم ،والعلــم ،والثقافــة ،والتكنولوجيــا ،وتلبيــة
المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة ،وهــو مــا كان لــه ليكــون لــولا التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات
والمنطلقــات والمرجعيــات ،فقــد ت�آلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقق المطلــوب معرفياً وتربويـاً وفكرياً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يعـ ّزز �أخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهاج دورهــا الم�أمول في الت�أســيس؛ لتوازن
�إبداعــي خـ ّلاق بيــن المطلــوب معرفيـاً ،وفكريـاً ،ووطنيـاً ،وفــي هــذا ال�إ طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم الاســتناد �إليهــا ،وفي
طليعتهــا وثيقــة الاســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني ،بال�إ ضافــة �إلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتو ّجــه الجهــد،
وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
ومــع �إنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو �إزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق الت�أليــف والمراجعــة،
والتدقيــق ،وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطوير ،ونحن
واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.
وزارة التربية والتعليم العالي
مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
�آذار ٢٠١٨ /م

مــقــدمــة
الحمــد للــه الــذي علــم بالقلــم ،و�أقســم بــه خيــر قســم ،والصــلاة والســلام علــى رســوله الــذي بعثــه بشــيراً ونذيــراً لل� أمــم.
ورضــوان منــه علــى �آلــه وصحبــه الذيــن ســاروا علــى نهجــه ،واهتــدوا بهديــه ،فقطعــوا دابـ َـر الظ ْلـ ِم وبــددوا الظ َلــم ،وبعــد،
الســادس ال�أساسـ ِّـي ومعلميهــم ومعلماتهــم الجــزء ال� أ ّول مــن كتــاب اللغــة العربيــة،
ف�إنــه يســرنا �أن نقــدم لطلبــة ّ
الصـ ّ
ـف ّ
الــذي وضعنــاه وفــق ال�أســس والمعاييــر التربويــة التــي بلورتهــا وزارة التربيــة والتعليــم العالي في الخطوط العريضــة لتطوير منهاج
اللغــة العربية.
ـاني،
لقــد حــوى الجــزء ال�أول مــن الكتــاب عشــرة دروس ،ذات �أبعــاد متعــددة هــي :الدينـ ّـي ،والوطنـ ّـي ،والقومـ ّـي ،وال�إ نسـ ّ
والعلمـ ّـي .تكونــت ســتة دروس منهــا مــن :نــص نثــري ،تــلاه نــص شــعري ،ثــم القواعــد اللغويــة ،فال�إ مــلاء ،فالخــط ،فالتعبيــر،
فيمــا خلــت الــدروس ال�أربعــة ال�أخــرى مــن النــص الشــعري بقصــد التخفيــف عــن الطلبــة� ،إذ الهــدف ال�أســاس مــن هــذا النص
هــو تنميــة ملكــة الحفــظ لــدى الطلبــة ،وزيــادة حصيلتهــم ال�أدبيــة واللغوية.
ـص ال�أســاس،فقد حرصنــا علــى �أن تتــم مناقشــته وتحليلــه وملاحظــة الظواهــر اللغويــة فيــه،
ـص القــراءة ،وهــو النـ ّ
�أمــا نـ ّ
بقصــد فهمــه واســتيعابه والتمكــن منــه ،وفــق تسلســل تصاعــدي لمســتوى المهــارات المتعــارف عليهــا؛ مــن تذكــر ،وفهــم،
وتحليــل ،واســتنتاج ،وغيــره مــن مهــارات التفكيــر العليــا ،و�أمــا النــص الشــعري فقــد �آثرنــا �أن يكــون ذا صلــة بالنــص النثــري،
مســبوقاً ب�إضــاءة حــول القائــل ،تليهــا مناقشــة للنــص ،ويحفــظ الطالــب منــه ســتة �أبيــات.
فــي حيــن ســلكنا فــي طــرح موضوعــات القواعــد اللغويــة ،وال�إ مــلاء �أســلوباً اســتقرائياً يعتمــد علــى طــرح ال�أمثلــة والملاحظة
ـص القــراءة فــي خدمتــه ،ثــم رفدنــا القواعــد وال�إ مــلاء بالتدريبــات التــي
والاســتنتاج� ،أو التذكــر مباشــرة ،وراعينــا توظيــف نـ ّ
تقــوي مهــارة التطبيــق عنــد الطلبــة ،و�أمــا فــي الخــط ،فقــد حرصنــا علــى تنميــة الذائقــة الجماليــة عنــد الطلبــة بتلمــس مواطــن
الجمــال فــي الخطــوط العربيــة ،ممثلــة بخطــي النســخ وال ّرقعــة ،ومحاولــة الكتابــة بهذيــن الخطيــن ،وفــق قواعــد الكتابــة بهمــا،
ـس الحاجــة �إلــى الخطــوط الواضحــة الجميلــة.
يقينـاً منــا بـ�أن الطلبــة فــي �أمـ ّ
و�أخيــراً جــاء التعبيــر ،ليشــحذ مهــارات الطلبــة فــي الكتابــة الســليمة المعبــرة ،معتمديــن فــي ذلــك علــى التــدرج مــن
ال�أبســط �إلــى البســيط� ،إلــى العميــق �إلــى ال�أعمــق ،وهكــذا...
ـص للاســتماع ورد فــي دليل المعلم ،ووردت �أســئلة
ولا بـ ّد مــن التنويــه �إلــى �أ ّن ك ّل درس مــن الـدّروس العشــرة مرفــق بــه نـ ّ
مناقشــته فــي الكتــاب المقــرر ،وفــي ذلــك مــا يدعــو �إلــى �إبقــاء المعلــم هــذه النصــوص فــي جعبتــه ،دون �إطــلاع الطــلاب
عليهــا؛ حتــى لا يفقـ َد الاســتماع هدفــه المنشــود.
�إ َّن ثقتنــا بقــدرة معلمينــا ومعلماتنــا علــى التعاطــي مــع مفــردات الكتــاب كبيــرة ،كمــا �أننــا نتوســم فيهــا حســن عــرض
محتوياتــه �أمــام طلبتهــم ،باســتخدام �أســاليب تربويــة ناجعــة ،مؤكديــن علــى �أن هــذا الكتــاب الــذي بيــن �أيديهــم هــو فــي طــور
التجريــب ،و�أن ال�إ دارة العامــة للمناهــج بانتظــار ملحوظاتهــم البنّــاءة حولــه.
واللّه من وراء القصد
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ال َوحْ دَ ُة الت ِ
ّاسعة

الج َب ُل ال�أخْ َض ُر
َ
شا ِر ٌع في َغ ّز َة
ال ِقرا َء ُة
ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة ال ُم َثنّى
ِم ْن َم ِ
واض ِع َه ْم َز ِة ال َو ْص ِل
إِ
ال� ْملا ُء
حرفا (خ ،د)
َ
الخ ُّط
ٍ
ِ
ِ
السياقِ
ٍ
ا ْكت ُ
شاف َكلمات خار َِجة َع ْن ِّ
التَّعبي ُر
الاس ِتما ُع
الحاج ُم َح َّم ٌد
َع ْب ُد ال َّرحي ِم
ْ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٌ
ِ
طين(النّاص َرة)
القرا َء ُة
َمدي َنة م ْن بلادي فل ْس َ
الجلي ُل
َ
فوظات
الم ْح
ُ
َ
ال َق ِ
الجمو ُع
ُ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة
لاء اخْ ِتبا ِر ٌّي
إِ
ال� ْملا ُء
�إ ْم ٌ
حرفا (�أ ،ل)
َ
الخ ُّط
ِ
ِ
كتا َب ُة ف ْق َر ًة
التَّعبي ُر
الاس ِتما ُع
الصحرا ِء
ْ
في َّ

السا ِدسة
ال َوحْ دَ ُة ّ

الاس ِتما ُع
ْ
ال ِقرا َء ُة
فوظات
الم ْح
ُ
َ
ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة
إِ
ال� ْملا ُء
الخطُّ
َ
التَّعبي ُر
الاس ِتما ُع
ْ

أكر ُم ِم ْن َحاتِ ٍم
� َ
آيات ِم ْن سور ِة ال ّذ ِ
اريات
� ٌ
بالض ْي ِف
�أ ْهلا ً َّ
ِم ْن َع ِ
الاس ِم
لامات ْ
َه ْم َز ُة ال َو ْص ِل َو َه ْم َز ُة ال َق ْط ِع
حرفا (ف ،ك)
�إِ ْكما ُل َف ْرا ٍغ

٣
٤
٧
٩
١١
١٤
١٤
١٥
١٦
٢٠
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٩
٣١
٣٣
٣٤
٣٤
٣٥
٣٦
٤٠
٤٢
٤٥
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥٤
٥٦
٥٩
٦٠

٦١
الاس ِتما ُع
الم�أمو ُن َو ُم َؤ ِّد ُب َولَ َد ْي ِه
ْ
َسنابِ ُل ِ
٦٢
الح ْك َم ِة
ال ِقرا َء ُة
٦٦
ُرؤْ يا
فوظات
الم ْح
ُ
َ
ِ
ِ
٦٧
ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة الْف ْع ُل ال ُم َج َّر ُد َوالْف ْع ُل ال َمزي ُد
٦٩
لاء اخْ ِتبا ِر ٌّي
إِ
ال� ْملا ُء
�إ ْم ٌ
٧٠
حرفا (ر ،هـ)
الخطُّ
َ
نَث ُْر قَصي َدةٍ
٧٠
التَّعبي ُر
٧١
الاس ِتما ُع
الجذو ِر
ْ
ال َع ْو َد ُة �إِلى ُ
٧٢
ُح ُّب ال َو َطنِ
ال ِقرا َء ُة
فوظات بِلادي
٧٧
الم ْح
ُ
َ
الضمائِ ُر ال ُم َّت ِصل ُة بال ِفعلِ الماضي ٧٩
ِ
َّ
ال َقواع ُد ال ُّل َغو َّي ُة
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
٨٢
م ْن َمواض ِع َحذف ال�ألف
إِ
ال� ْملا ُء
٨٤
حرفا (م ،و)
َ
الخ ُّط
٨٤
َص
التَّعبي ُر
خيص ن ٍّ
َت ْل ُ
٨٥
الاس ِتما ُع
ال�أخلا ُق ال َكري َم ُة
ْ
ِ
٨٦
ُ
ِ
خُ ل ُق الا ْعتذا ِر
القرا َء ُة
ِ
الحروفِ
٩٠
ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة م َن ُ
ِ
م ْن َم ِ
٩٢
واض ِع َح ْذ ِف الوا ِو
إِ
ال� ْملا ُء
٩٣
حرفا (ت ،ذ)
َ
الخ ُّط
ِكتا َب ُة َيومياتٍ
٩٤
التَّعبي ُر
٩٥
الاس ِتما ُع
الحكي ِم لا ْب ِن ِه
ْ
ِم ْن َوصايا لُ ْقما َن َ
٩٦
الفَتى ال َّنبي ُه
ال ِقرا َء ُة
١٠١
ال َق ِ
الاس ِت ْفها ِمَ ( :ه ْل� ،أ)
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة َح ْرفا ْ
١٠٤
لاء اخْ ِتبا ِر ٌّي
إِ
ال� ْملا ُء
�إ ْم ٌ
١٠٥
حرفا (ق ،ة)
َ
الخ ُّط
ِ
ِ
ٍ
ْ
ٍ
َتكوي ُن َموضو ٍع م ْن � ْأحداث َيوم َّية ١٠٦
التَّعبي ُر
١٠٧
الاس ِتما ُع
لاح ٌة
ْ
َصاح ٌة َو َم َ
ف َ
١٠٨
ِم ْن َل�آلِ ِئ ال َع َرب َّي ِة
ال ِقرا َء ُة
١١٣
فوظات اللُّ َغ ُة ال َع َرب ّي ُة
الم ْح
ُ
َ
١١٥
ال َق ِ
راج َع ٌة
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة ُم َ
١١٨
راج َع ٌة
إِ
ُم َ
ال� ْملا ُء
١١٩
حرفا (ش ،ي)
َ
الخ ُّط
ِكتا َب ُة ِ
لاف ٍ
١١٩
تات
التَّعبي ُر

ال� أ ْه ُ
داف العا َّم ُة:
الج ْز ِء ال� أ َّو ِل ِم ْن هذا ِ
الك ِ
تاب �أ ْن َيكو َن قا ِدراً َعلى �أ ْن:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطّالِ ِب َب ْع َد �إنْها ِء ُ
السلي َم َة في الات ِ
واصلِ.
ِّصال َوال َّت ُ
ُ 1-1ي َو ِّظ َ
ف لُ َغ َت ُه ال َع َرب َّي َة َّ
الاس ِتما ِعَ ،و َي َتفا َع َل َم َعها.
َ 2-2ي ْس َت ِم َع بِانْ ِتبا ٍه �إِلى نُصو ِ
ص ْ
راء ًة ِ
صام َت ًة.
َ 3-3ي ْق َر�أ ال ُّن
صوص ال َّنثْر َّي َة ِق َ
َ
ص ال َّنثْر َّي ِة َوالشِّ ْع ِر َي ِة.
ئيس َة في ال ُّنصو ِ
َ َ4-4ي ْس َت ْن ِت َج ال ِف َك َر ال َّر َ
صوص ال َّنثْر َّي َة َوالشِّ ْع ِر َي َة ِقراء ًة َج ْهر َّي ًة ُم َع ِّب َرةً.
َ 5-5ي ْق َر�أ ال ُّن
َ
ص ال َّنثْر َّي ِة َوالشِّ ْع ِر َي ِة.
َ 6-6ي ْس َت ْن ِت َج ال ِف َك َر ال َف ْرع َّي َة لِل ُّنصو ِ
ص ِم ْن ِخ ِ
لال ال�أنْ ِش َط ِة ال ُمخْ َت ِل َف ِة.
َ 7-7ي َتفا َع َل َم َع ال ُّنصو ِ
داع َّي ـ َة ال ُعليــا الَّتــي تُسـ ِ
ـارات ال َّت ْفكي ـ ِر إِال� ْب ِ
ـب َمهـ ِ
ـاع ُد ُه فــي نَ ْق ـ ِد ال َم ْقــرو ِء َوال َم ْســمو ِع،
َ 8-8ي ْك َت ِسـ َ
َو َح ِّل ال ُمشْ ِك ِ
لات.
راكيب َو�أنْ ٍ
لال ال َّت َع ُّر ِف �إلى ُم ْف ٍ
َ 9-9ي ْك َت ِس َب َث ْر َو ًة لُ َغ ِو َّي ًة ِم ْن ِخ ِ
ماط لُ َغو َّي ٍة َجديد ٍة.
ردات َو َت َ
َ 1010ي ْحف ََظ �أ ْبياتاً ِم َن القَصائِ ِد ال ُم َق َّر َر ِة.
ف الق ِ
َواع َد ال َن ْحو َّي َة َالبسي َط َة الَّتي َت َعلَّ َمها.
ُ 1111ي َو ِّظ َ
ف الق ِ
حيح.
َواع َد إِال� ْملائ َّي َة بِشَ كلٍ َص ٍ
ُ 1212ي َو ِّظ َ
ِ
ضوعات إِال� ْملا ِء ال َم ْطلو َب ِة.
لاء اخْ ِتباريّاً بِما َيخْ ِد ُم َم ْو
َ 1313ي ْك ُت َب �إِ ْم ً
ٍ
َ 1414يص ُق َل َم َل َك َت ُه في ال َّت ْعبي ِر بِال َّتعا ُملِ َم َع ك ٍ
وعبارات ِض ْم َن
َلمات
وتراكيب وجملٍ
َ
صير ٍة.
نصو ٍ
ص َق َ
َ 1515ي ْك ُت َب َب ْي َت ِش ْع ٍر �أ ْو ِعبا َر ًة َو ْف َق َخ َّطي ال َّن ْس ِخ وال ُّرق َع ِة.
َ 1616ي َت َمثَّ َل ِق َيماً �إ ْيجاب َّي ًة تُجا َه دي ِن ِهَ ،ولُ َغ ِت ِهَ ،و َو َط ِن ِهَ ،و ُم ْج َت َم ِع ِهَ ،وبي َئ ِت ِه...
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ال َو ْحدَ ُة ال�أولى

الاس ِتما ُع
ْ

نص بِ ُع ِ
كر ُم ِم ْن َحاتِ ٍم)َ ،ونُج ْي ُب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
نوان (�أ َ
ن َْس َت ِم ُع �إلى ٍّ
السؤا ُل الَّذي ُو ِّج َه �إِلى حات ٍم؟
1-1ما ُّ

س ال َغ َن ِم الَّتي َيمت ِل ُكها ال ُغلا ُم؟
2-2ما َعد ُد ُرؤو ِ
3-3نذك ُُر ْاس َم القبيل ِة الَّتي ن ُِس َب �إِلَ ْيها ال ُغلا ُم.

4-4ما ال َّطعا ُم الَّذي ْاس َتطا َبه حاتِ ٌم ِعن َد ال ُغلا ِم؟
5-5لِماذا َع َّد َحاتِ ٌم ال ُغلا َم �أ ْك َر َم ِم ْن ُه؟

6-6نُ ْك ِم ُل ال ِعبا َر َة ال� آ َتي َة :قي َل :يا حاتِ ُمَ ،فما الَّذي ع َّوضْ َت ُه؟ قا َل.......:
"ج ْد ُت بِ َقليلٍ ِم ْن كَثيرٍ".
ُفس ُر ِعبا َرةَُ :
7-7ن ِّ
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يات ِم ْن سور ِة ال ّذ ِ
اريات
آ� ٌ

ص:
َب ْي َن َيدَي ال َّن ِّ
ســور ُة الذاريـ ِ
ـات الَّتــي َت َت َحـد َُّث َعــنِ
ـات ســور ٌة َم ْك َّيـ ٌة ،عــد ُد �آياتِهــا ِســتونَِ ،وم ْنهــا َهــذ ِه ال�آيـ ُ
ال ُم ِؤمنيـ َـن ال ُم َّتقيـ َـنَ ،ومــا �أ َعـ َّد اللّـ ُه لَ ُهـ ْم ِمـ َـن ال ِّن َعـ ِم وال َكرا َمـ ِة ِفــي ال� آ ِخـ َـر ِة ،و َعـ ْـن َض ْيـ ِ
ـف َسـ ِّي ِدنا
ـلاك َقـ ْو ِم لـ ٍ
�إبراهيـ َم ،الَّذيـ َـن �أ ْر ِســلوا ل ِ إِ� ْهـ ِ
ـوط.
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يات ِم ْن سور ِة ال ّذ ِ
اريات
آ� ٌ
راء ُة
ال ِق َ

ُسور ُة ال ّذ ِ
اريات

َي ْه َجعونَ :ينامون.
ال� أ ْسحارُ :م َفردها َس َح ٌر،
الفجرِ.
آخر اللي ِل قُبي َل ْ
َوه َو � ُ
�آياتُ :م َفر ُدها �آي ٌة ،وهي
العلام ُة.
ِ
الموقنينُ :م ْف َر ُدها موقن،
َوه َو العالِم ال ُمت�أكِّدُ.
روفين.
ُم ْن َكرونَ :غ ُير َم ْع َ
را َغَ :ر َجع �إِلى �أهل ِه.
ـــس ِم ْن ُهــم خيفـــــ ًة:
�أ َ
وج َ
بالخ ْو ِف.
حس َ
�أ ّ
َص َّرةَ :ص ْي َحة.
َص َّك ْت :لَ َط َم ْت.
َعقي ٌم :لم تل ْد َق ّط.
َخ ْط ُب ُكم :ش�أنُ ُكم.
ُمس َّو َمةُ :معلَّ َمة.

5

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغ ُة
ُجيب عنِ ال� أ ْسئل ِة ال�آتي ِة:
ن ُ
قين؟
ما
الجزاء الّذي �أع َّد ُه اللّ ُه َ -تعالى -لِعبا ِد ِه ال ُم َّت َ
ُ
نُ َو ِّض ُح �أ ْو ُج َه إِال� ْح ِ
زاء.
سان الَّتي ْاس َتح َّق ال ُم َّتقو َن بِها هذا َ
الج َ
يوف َس ِّي ِدنا �إِ ْبراهي َم ()؟
َم ْن ُض ُ
�أ ْكر َم َس ِّيدُنا �إِ ْبراهي ُم ُضيو َف ُهَ .فماذا ق َّد َم لَ ُهم؟
بالبشْ رى.
ن ِّ
ُوض ُح َر َّد ِف ْع ِل َز ْو ِج س ِّيدن ِا �إِ ْبراهي َم (ِ )ع ْندَما َع ِل َم ْت ُ
يات؟
ذين َتح َّدث َْت َع ْن ُهم ال� آ ُ
ِمين الَّ َ
ما ال ُعقوب ُة الَّتي حلَّ ْت بِالق ْو ِم ال ُم ْجر َ
الصحيح َة لِما ي�أتي:
نَخْ تا ُر إِال�جاب َة َّ

بالخ ْو ِف ِم ْن ُضيوف ِه؛ لِ�أنَّهم:
حس َس ِّيدُنا �إِ ْبراهي ُم (َ )
�أ� -أ َّ
 -1جاؤوا في َو ْق ٍت َغ ْي ِر ُم ِ
بالاس ِتسلا ِم لَ ُهم.
ناس ٍب.
� -2أ َمرو ُه ْ
ف �أنَّ ُه ْم ُم ْر َسلونَ -4 .كانوا َي ْح ِملو َن ِحجا َر ًة في �أ ْيدي ِهم.
 -3لَ ْم َي�أكُلوا َطعا َم ُهَ ،ف َع َر َ
يوف لِس ِّي ِدنا �إِبراهي َم (ِ )هي:
ب -ال ِبشار ُة الَّتي َح َم َلها ُّ
الض ُ
 -2وِلا َد ُة َز ْو ِج ِه ُغلاماً َعليماً.
ِ -1هدا َي ُة َق ْو ِم ِه.
ُ -4مضا َع َف ُة ِر ْز ِق ِه.
ُ -3دخولُ ُه الج َّن َة.
يوف ُهم:
ذين �أ ْر ِس َل �إِلَ ْي ِه ْم هؤلا ِء ُّ
الض ُ
ج -القو ُم ال ُم ْجرِمو َن الَّ َ
َ -1ق ْو ُم لُ ٍ
َ -2ق ْو ُم موسى (.)
وط (.)
نوح (.)
َ -3ق ْو ُم صالِ ٍح (.)
 -4ق ْو ُم ٍ
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ِمين؟
ثناء �إِنْزالِ ِه العقو َب َة بالقَو ِم ال ُم ْجر َ
َك ْي َ
ف َتجلَّ ْت َعدال ُة اللّ ِه َ -تعالى� -أ َ
لِ إِل� ْح ِ
سان ُوجو ٌه ُم َتعدِّد ٌة َغ ْي ُر الَّتي ُذ ِك َر ْت في ال� آ ِ
يات ،نَضْ ر ُِب �أ ْم ِثل ًة َعل ْيها.

َتحد ِ
ُوض ُحها.
يات َع ْن ُم ْعج َز ٍة دالَّ ٍة على قُ ْد َر ِة اللّ ِه في َ
الخ ْلقِ  ،ن ِّ
َّثت ال� آ ُ
الج ْم َل َت ْينِ ال�آتِي َتينِ بِ ُج ْم َلتينِ ِم ْن �إِنْشائِنا.
نُحا ِكي ُ
قالواَ :سلاماً ،قُ ْل ُتَ :سلا ٌم.
نُ َو ِّض ُح َمعنى َك ِلم ِة (ح ّق) في ال� آ َي َت ْينِ :

�أ -قا َل َتعالى ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾.
ب -قا َل َتعالى﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾.
(ض ٍ
ْبت ذلكَ ِم َن ال� آ ِ
يف) الوارد ُة في ال� آ ِ
يات.
كَلم ُة َ
يات ُم َفر ٌد د َّل على َج ْم ٍع ،نُث ُ

فوظات
الم ْح
ُ
َ
ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ
شمس ال ّدينِ ال ِبديوي
ُ
من
علي ب ُن �أ ْحم َد
ُ
المعروف بِال ِبديويُ ،ولِ َد بِ ْ
مص َرَ ،ع ِم َل ُمت ْر ِجماً َ
ُمح َّم ٌد ب ُن ٍّ
اللُّ ِ
غات ال�أخرى �إِلى ال َعربي ِة ،و�أشعا ُره َو َر َدت في ِك ِ
تاب ال ُم ْس َت ْط َر ِف لِل� أ ْبشيهيِ ،ومنها
بين �أيدينا.
ال� أ ُ
بيات التي َ
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بالض ْي ِ
�أ ْهلاً َّ
ف
�إِذا ال َم ْر ُء وافى َم ْنزِلا ً ِم ْنكَ ِ
قاصداً
َف ُك ْن ِ
باسماً في َو ْج ِه ِه ُم َتهلّلا ً

و َق ّد ْم لَ ُه ما َت ْس َتطي ُع ِم َن ال ِقرى
ف ُمتق ِّد ٌم
َفق ْد قي َل َب ٌ
يت سـا لِ ٌ
َبشاشَ ُة َوج ِه ال َم ْر ِء َخي ٌر ِم َن ال ِقرى

س الدّين ال ِبديوي
ش ْم ُ

ِ
قاصداً :طالِباً.
ِقرا َكَ ،و�أ ْر َم ْتـــ ُه لَدَيـــكَ ال َمســـــالِكُ
ِقرا َك :طعا ُم َض ْي ِفكَ .

َوقُ ْل َم ْر َحبــــاً �أهـــ ْـلا ً َو َيو ٌم ُمبـــا َر ُك
َعـجولاًَ ،ولا َت ْبخــ ْل بِ َما ُه َو َهـالِكُ

�أ ْر َم ْت ُهَ :سا َق ْت ُه

ُمتهلِّلاًَ :فرِحاً.

داولَ ُهَ :تنا َق َله.
َت َ
داولَ ُه َز ْيــ ٌد َو َع ْم ٌرو َومالكُ َت َ

ف بِ َم ْن ي�أتِي بِ ِه َو ْه َو ِ
ضاحكُ
َف َك ْي َ

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغ ُة
ات؟
ما ال ِفكر ُة العا َّم ُة التي تح َّدث َْت َع ْنها ال�أب ْي ُ
آداب ْاس ِت ِ
يات.
ن ِّ
قبال َّ
الض ْي ِف الَّتي �أشا َر ْت �إِل ْيها ال� أ ْب ُ
ُوض ُح � َ
ماذا َق َص َد الشّ ِاع ُر بِق ْولِهَ ":تداولَه َزي ٌد َو َع ْم ٌرو َومالِكُ "؟
ن َْستخْ ر ُِج ِم َن ال� أ ْب ِ
لفاظ التي تُ ْس َتخْ َد ُم ع ْن َد ْاس ِت ِ
يات ال� أ َ
الض ْي ِف.
قبال ّ
قال ِ
شاع ٌر:
وما ِ
الخ ْص ُب لِل� أضْ ِ
ياف �أ ْن َي ْك ُث َر ال ِقرى

ـصـيـب
َولك َّنما َو ْج ُه الـ َكـريـ ِم َخ
ُ

بيات َب ْيتاً َي َتواف ُق َو َمعنى هذا َالب ِ
من ال� أ ِ
يت.
ن َْس َتخر ُِج َ
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة

ِ
الاس ِم
ِم ْن ع
َلامات ْ

ِم ْن َع ِ
الاس ِم:
لامات ْ
 1-1ا ْق ِترانُ ُه بـــ (ال) ال َّت ْع ِ
ريفِ ،م ْث ُل( :ال َو َط ُن  ،ال َّز ْو َج ُة  ،الشّ ِاع َر ُة  ،الد َّو ُل).
وين بِ�أنْ ِ
كتاب ،كتاباًٍ ،
كتاب.
َ 2-2قبولُ ُه ال َّت ْن َ
واع ِه الثَّلا َث ِةِ ،م ْث ُلٌ :
ُ 3-3دخو ُل َح ِ
الج ِّر َعلي ِهِ ،م ْث ُلَ :سلَّ ْم ُت َع َلى ال ُم َعلِّ ِم.
رف َ
َم ْلحو َظ ِ
تان:
 َِقير َص َد َق ًة.
الاس ُم ال ُم َع ّر ُ
ف بِـ (ال) لا ُي َن َّونُِ ،م ْث ُل� :أ ْعطى ال َّر ُج ُل الف َ
السابِ َق ُةِ ،م ْنها:
وج ُد طائِ َف ٌة ِم َن ال� أ ْسما ِء لا َت ْظ َه ُر َع َليها ال َع ُ
 تُ َلامات ّ
الضمائِ ُر (ال ُم َّت ِص َل ُةَ ،وال ُم ْنف ِ
الاس ِت ْفها ِم.
َّ
ماء ْ
ماء إِال�شا َر ِة ،و�أ ْس ُ
َص َل ُةَ ،وال ُم ْس َت ِت َرةُ) ،و�أ ْس ُ

ْبات
َت ْدري ٌ

نَ ْق َر�أ ال� آ ِ
لوب �أ ْدنا ُه:
ماء كَما ُه َو َم ْط ٌ
يات ال� آ َتي َةَ ،ون َْستخْ ر ُِج ال� أ ْس َ

قا َل َتعالى﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾.

ماء ال ُمع َّرف َة بـ (ال).
ال� أ ْس َ
وين ك َْسرٍ).
وين َف ٍ
تح ،و َت ْن َ
وين َض ٍّمَ ،و َت ْن َ
ماء ال ُم َن َّونَ َة ( َت ْن َ
ال� أ ْس َ
الضمائِ َر ال ُم َّت ِصل َة.
َّ
مائر الم ْنف ِ
َص َل َة.
َّ
الض َ
جر.
ماء ال َمجرو َرة بِ َح ْر ِف ٍّ
ال� أ ْس َ
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ن َُح ِّد ُد ال َع ِ
الج ْد َو ِل ال�آتِي:
لامات ال ُم َم ِّي َز َة لِل� أ ْسما ِء ال ُم َل َّونَ ِة في َ
ال َّر ْقم

ال� أ ْم ِث َل ُة

الاس ِم
ع
ُ
َلامات ْ

١

السو ِر ال َم ِّك َّي ِة سو َر ُة ال ّذ ِ
اريات.
ِم َن ُّ

٢

لاك َقو ِم ٍ
ف َس ِّي ِدنا �إِ ْبراهي َم ل ِ إِ� ْه ِ
لوط.
�أ ْر ِس َل َض ْي ُ

٣
٤

		
٥

قين.
َ
زاء ال ُم َّت َ
الج َّن ُة َج ُ
الض ِ
س ال ّدينِ ال ِبديوي.
َص " �أ ْهلا ً بِ َّ
قائِ ُل ن ِّ
يف " ُه َو شَ ْم ُ
َبشاشَ ُة َوج ِه ال َم ْر ِء َخي ٌر ِم َن ال ِقرى.
الج ْد َو ِل ال�آتي:
ين ال َق ْو َسينِ َو ْف َق َ
ماء الّتي َب َ
ن َُص ِّن ُ
ف ال� أ ْس َ
َيف ،ه ُؤلا ِءِ ،
هاتان� ،أنْ ِتَ ،متىَ ،ك ْمُ ،ه ْم ،هذا)
(ن َْح ُن ،ك َ
ْاس ُم إِال�شا َر ِة
الاس ِت ْفها ِم
مير
َّ
ْاس ُم ْ
الض ُ

ف كُ َّل ْاس ٍم َم َن ال� أ ْسما ِء ال� آ َتي ِة في ُج ْم َل ًة ُمفي َد ٍة ،بِ َح ْي ُث َيكو ُن ال� أ َّو ُل ُم َع َّرفاً بـ (ال)
نُ َوظّ ُ
َوالثَّاني ُم َن َّوناً َوالثّالِ ُث َم ْجروراً بِ َح ْر ِف َج ٍّر:
ِ
(تاجر ،بِلادُ ،م َم ِّر َضة)
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إِ
ال� ْملا ُء
َه ْم َز ُة ال َوصْ ِل َو َه ْم َز ُة ال َق ْط ِع
يات ال� آ َتي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
َن ْق َر�أ ال� آ ِ
مات ال ُم َل َّو َن َة:
قا َل َتعالى ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ﴾

ِ
الحكي ُم ،ال َعلي ُم)؛ ن َِجدُها َق ْد َب َد�أ ْت بِ َه ْم َز ٍة
لاح َظ ِتنا
مين ،ا ْم َر�أتُ ُهَ ،
بِ ُم َ
الكلمات ال ُم َل َّونَ َة (ال ُم ْك َر َ
جاء ْت في ثَنايا ال َكلا ِمَ ،ح ْي ُث َتقو ُم بِ َو ْصلِ ما
َت ْظ َه ُر نُ ْطقاً في �أ َّو ِل ال َكلا ِمَ ،و َتخْ َتفي ِكتا َب ًة �إذا َ
َق ْب َلها بِما َب ْعدَها؛ لِذلِكَ ُس ّم َي ْت َه ْم َز َة َو ْصلٍ .
مات (�أتا َك� ،إِ ْبراهيم� ،أ ْه ِل ِه� ،إِنَّ ُه) َف َق ْد َب َد�أ ْت بِ َه ْم َز ٍة َت ْظ َه ُر نُ ْطقاً و ِكتا َب ًة َف ْوقَ ال� أ ِ
لف
�أ ّما ال َك ِل ُ
توح ًة  -في َك ِل َم َتي (�أتا َك� ،أ ْه ِله)َ ،ونَراها َت ْح َت ال�ألِ ِف � -إذا كان َْت َم ْكسو َر ًة -
 �إِذا كان َْت َم ْف َجاء ْت في ثنايا ال َكلا ِم؛ لِذلِكَ
في َك ِل َم َتي (�إِ ْبراهيم� ،إِنَّ ُه) ،وه ِذ ِه َ
اله ْم َز ُة لا َتخْ َتفي نُ ْطقاً �إذا َ
تُ َس َّمى َه ْم َز َة َق ْط ٍع.
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اله ْم َز ُة في �أ َّو ِل ال َك ِل َم ِة َق ْد َت ُكو ُن َه ْم َز َة َو ْصلٍ � ،أ ْو َه ْم َز َة َق ْط ٍع ،ولا تُ َس َّمى
َ 1-1
�ألِفاً.
رس ُم
َ 2-2ه ْم َز ُة ال َو ْصلِ :هي الّتي ُي ْن َط ُق بِها في �أ َّو ِل ال َكلا ِمَ ،و َت ْسق ُُط في َد ْر ِج ِهَ ،و ُت َ
الاس ِم؛ لِ�أنَّها َتقو ُم بِ َو ْصلِ ما َق ْب َلها بِما َب ْعدَها،
ه َكذا ( ا )َ ،و َق ْد ُس ّم َي ْت بِهذا ْ
راج  ،ا ْم َر�أ ُة  ،ال َع َم ُل.
ِم ْث ُل :ا ْك ُت ْب  ،انْ َط َل َق ْ ،اس ِتخْ ُ
رس ُم َف ْوقَ
َ 3-3ه ْم َز ُة ال َق ْط ِع :هي الّتي ُي ْن َط ُق بِها في �أ َّو ِل ال َكلا ِم وفي َد ْر ِج ِهَ ،و ُت َ
ال�ألِ ِف �إذا كان َْت َم ْفتوح ًة� ،أو َمضْ مو َم ًة ه َكذا ( �أ � ،أ )ِ ،م ْث ُل� :أ ْك َر َم ،
�أ ِخ َذ َ ، ...و َت ْح َت ال�ألِ ِف �إِذا كان َْت َم ْكسور ًة ه َكذا ( �إِ )ِ ،م ْث ُل� :إ ِْشراف،
الاس ِم؛ لِ�أنَّها لا َتخْ َتفي نُ ْطقاً في َو َس ِط الكلا ِم.
�إِلىَ ،...و َق ْد ُس ّم َي ْت بِهذا ْ
ين َه ْم َزتي ال َو ْصلِ َوال َق ْط ِع؛ ن ََض ُع َح ْرفاً َق ْب َلهاِ ،م ْث ُل  :الوا ِو �أو
4-4لِل َّتميي ِز َّ
وتي َب َ
الص ّ
الفا ِء ؛ َف إِ� ْن اخْ َتف ِ
فالاسم ،...
َت اله ْم َز ُة كان َْت َه ْم َز َة َو ْصلٍ ِ ،م ْث َلَ :وانْ َك َس َرْ ،
و�إِ ْن َظ َه َر ْت كان َْت َه ْم َز َة َق ْط ٍعِ ،م ْث َلَ :و�أ ْع َم َل  ،ف إ� ْكرام ...

ْبات
َت ْدري ٌ

ف ال َك ِل ِ
اله ْم َزة في �أ َّولِها ِم ْن ِخ ِ
الج ْد َو ِل �أ ْدنا ُه:
لال َ
مات ال�آتي َة بِ َح َس ِب نَ ْو ِع َ
ن َُص ِّن ُ
(اللّي ُل� ،أ ْشجا ُر� ،إِلاْ ،اس ِت ْعلا ُم� ،أ ْعطى� ،إنَّ ،الْ َع ْبْ ،اج ِتما ُع� ،أ ْس َم ُع ،ا ْب َنة)
َه ْم َز ُة ال َق ْط ِع

َه ْم َز ُة ال َو ْصلِ
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نَ ْم َل� أ الفَرا َغ بِال َك ِل َم ِة ال ُم ِ
ين
َوسينِ بِال ُّرجو ِع �إلى َطري َق ِة ال َّتميي ِز َّ
وتي َب َ
ناس َب ِة َب َ
ين الق َ
الص ّ
َه ْم َزتي ال َو ْص ِل َوال َق ْط ِع ،فيما َي�أْتي:
واج َه ِة ُمخطّ ِ
طات َتهوي ِد ال ُق ْدسِ�( .إِت ََّحدَ ،ات ََّحدَ)
 .................. 1-1ال ِف َل ْسطين ّيو َن في ُم َ
(اُرابِ ُط� ،أرابِ ُط)
				
�2-2أنا  ..................في ال َم ْس ِج ِد ال� أ ْقصى.
(�إ ِْس ُم ُهْ ،اس ُم ُه)
				
طين ،وُ ..................مجا ِهدُ.
ُ 3-3ه َو ِم ْن ِف َل ْس َ
الص ْهيون َّي ِة ِ
نيَ ،و َضرو َر ٌة َو َط ِن َّي ٌة.
ُ 4-4مقا َط َع ُة ِّ ..................
واج ٌب ديِ ٌّ
ف �أ ْط ِ
		
طيني.
َ 5-5ض َّم ُ ..................مخْ َت َل َ
ياف الشَّ ْع ِب ال ِف َل ْس ِّ

(البضائِ ِع� ،أ َلبضائِ ِع )
َ
إِ
الاج ِتما ُع)
(ال� ْج ِتما ُعْ ،

الض ِ
َلاث َك ِل ٍ
ثلاث َك ِل ٍ
مات َت ْب َد�أ بِ َه ْم َز ِة َو ْصلٍ َ ،وث َ
يف) َ
مات
َص (�أ ْهلا ً بِ َّ
ن َْس َتخْ ر ُِج ِم ْن ن ِّ
َت ْب َد�أ بِ َه ْم َز ِة َق ْط ٍع.
َه ْم َز ُة ال َق ْط ِع

َه ْم َز ُة ال َو ْصلِ
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َ
الخ ُّط
سخ ،ثُ َّم بِ َخ ِّط ال ُّر ْق َع ِةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ َر ْس َم َح ْر َف ْي (ف،ك):
تي بِ َخ ِّط ال َّن ِ
نَ ْك ُ
تب َالب ْي َت الشِّ ْع ِر َّي ال� آ َ

التَّعبي ُر

َّقين
ِص ُ
فات ال ُمت َ
مات� ،أ ْو ُج َملٍ ُم ِ
نَ ْم َل� أ الفَرا َغ فيما َي�أْتي بِ َك ِل ٍ
ناس َب ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا:
قينَ ،ف َنقو ُل:
ف ال ُم َّت َ
ن َِص ُ
ويس َت ْغ ِف ُرو َن اللّهَ ،ف َيقولونَ،...................... :
ُه ْم ُم ْح ِسنونََ ،ف ُيقدِّمو َنْ ،....................
َو ُه ْم َيقومو َن اللَّي َلَ ،فيؤ ّدو َن َ ،.................و َس ْيدخلو َن ...............بِما فيها ِم ْن ..............
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ال َو ْحدَ ُة الثّانية

الاس ِتما ُع
ْ

َص بِ ُع ِ
ُجيب عنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
نوان َ
(الج َب ُل ال�أخْ َض ُر)َ ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ن ٍّ
الج َب ُل ال�أخْ َض ُر؟
�1-1أ ْي َن َي َق ُع َ
الج َب ِل ال�أخْ َضرِ.
2-2نُ َعلِّ ُل ُخصو َب َة �أراضي َ
الج َبلِ ال�أخْ َض ِر َوشَ ِ
طين؟
3-3ما وج ُه الشَّ َب ِه َب ْي َن َ
مال ِف َل ْس َ

وانات الَّتي َت َتكاث َُر في َم ْح ِم ّي ِ
والح َي ِ
الج َبلِ ال�أخْ َضرِ.
ات َ
عض ال ُّطيو ِر َ
4-4نُ َع ِّد ُد َب َ
الج َبلِ ال�أخْ َضرَِ ،و َب ْلداتِ ِه؟
َ 5-5ك ْم َي ْبلُ ُغ َع َد ُد ُسكّ ِان ُمد ُِن َ
الج َب ُل ال�أخْ َض ُر قي َم َت ُه التّاريخ ّي َة؟
ِ 6-6م َّم ا ْك َت َس َب َ
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شارِ ٌع في َغ ّز َة

شارع عمر المختار

ص:
َب ْي َن َيدَي ال َّن ِّ
ُمعي ُن بسيسو1984-1926( :م)
�أديـ ٌ ِ
َثيرةٌ،
ـاش فــي ِم ْصـ َـر ،لَـ ُه �أ ْعما ٌل ِشـ ْع ِر َّي ٌة و�أ ْعمــا ٌل نَ ْث ِر َّيـ ٌة ك َ
ـطيني ُولِـ َد فــي َغـ َّزةَ ،وعـ َ
ـب ف َلسـ ٌّ
ـص الَّــذي َب ْيـ َـن �أ ْيدينــا َك َت َبـ ُه بسيســو ،و َي َت َحـد َُّث
ِم ْنهــا :مـ َ
ـات َ
الج َبـ ُلَ ،و ِدفاعـاً َعــنِ َالب َطــلِ .وال َّنـ ُّ
ِ
ِ
ـطيني.
فيـه َعـ ْـن ُع ْمــقِ ال َعلا َقـة َب ْيـ َـن الشَّ ـ ْع َب ْينِ اللّيبـ ِّـي وال ِف َل ْسـ ِّ
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شارِ ٌع في َغ ّز َة
راء ُة
ال ِق َ

كثر
حي الشّ جاع َّي ِة بِغ َّزةََ ،وفي تِ ْلكَ ال� أ َّيا ِم ْ
من سن ِة 1936م ،ما أ� َ
في ِّ
ِّمن �أ ْر ِغ َف َة
احات ال َغ ِّزيّ ُ
ما كا َن ُيشا َه ُد على ال َّطريقِ الف ّل ُ
ات ،وه َّن ُيقد َ
ذين جاؤوا ِم َن ال ُمد ُِن والقُرى اللّيب َّي ِة
ُ
راص ُ
الج ْبنِ �إِلى �أولئكَ الَّ َ
الخ ْبزَِ ،و�أ ْق َ
ِ
طين!
لين �أ ْر َ
واح ُهم َعلى �أك ِّف ِهم؛ لِ ُمؤا َز َر ِة �إِخْ وانِ ِهم في ِف َل ْس َ
حام َ
فاو َة ْاس ِت ِ
اح
قبال الف ّل ِ
السبيلِ �أ ْيضاًَ ،ح َ
َوما �أ ْك َث َر ما كا َن ُيشا ِه ُد عابِ ُر َّ
ِ ِ
يبي الَّذي َق َط َع ثَلاث َة � ِ
آلاف كيلو مت ٍر َس ْيراً َعلى َقدم ْي ِه،
ال َغ ِّز ِّي ل�أخيه اللّ ِّ
ِم ْن �أ ْجلِ ال ُو ِ
ين!
قوف َم َع �إِخْ وانِ ِه ال ِف َلسطين ّي َ
س ِم ْن َقبيلِ ال ُمصا َد َف ِة �أ َبداً� ،أ ْن �أ ْط َلق ِ
ماهير في َمدين ِة غ َّز َة
َت َ
الج ُ
َولَ ْي َ
ْاس َم َالب َطلِ ُع َم َر ال ُمخْ تا ِر على �أ ْكب ِر شَ وار ِِعها.
الج َبلِ
راح َي ْروي لف ّل ٍ
ليبي ِم َن َ
احين في غ َّز َة َ
ولع َّل �أ َح َد الف ّل َ
اح ٍّ
يج ِل ِ
الج ّمي ِز في غ َّزةَِ ،ق َّص َة ذلكَ الشّ ار ِع
ال�أخْ َضرِ ،وهما ْ
سان َ
تحت شَ َجر ِة ُ
ال ّرئيسِ ،الّذي �أ ْص َب َح َي ْح ِم ُل ْاس َم هذا َالب َطلِ.
طيني قائِلاًَ :على ُب ْع ِد � ِ
آلاف الكيلو ِم ْت ِ
رات
َف َي ْر َت ِف ُع َص ْو ُت الف ّل ِ
اح ال ِف َل ْس ِّ
وس ِط،
س اللّيب ّي ِة ْ
كانت ُهنا َك َمدين ٌة �أخرى َعلى َالب ْح ِر ال ُم َت ِّ
ِم ْن َمدين ِة َطرا ُب ْل َ
سَ ،وكا َن اس ُم
قديم ٌة ِق َد َم ال َّت ِ
اريخَ ،ح َك َمها ال ّروما ُن كَما َح َكموا َطرا ُب ْل َ
ال َمدي َن ِة غ ّزةََ ،و َت ْقديراً لِ ْلق ِ
َض َّي ِة الَّتي قات َل ِم ْن �أ ْج ِلها ُع َم ُر ال ُمخْ تا ُر؛ ق َّر َر ِت
ال َمدين ُة �أ ْن تُ ْط ِل َق ْاس َم ُه َعلى �أه ِّم شَ وار ِِعها.
طيني بالدّمو ِعَ ،و ُه َو ُي ِ
واص ُل ِحكا َي َت ُه
َو َتغ َْر ْو ِر ُق َع ْينا الف ّل ِ
اح ال ِف َل ْس ِّ
ريطاني َعلى َتخْ لي ِد الاس ِم
امي ال ِب
ف ْاح ّ
لِ ْل َف ّل ِ
يبي َك ْي َ
تج الم ْن ُ
اح اللّ ِّ
ُّ
دوب ال ّس ُّ
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معين بسيسو

ُمؤاز َرةٌُ :مسانَ َد ٌة َو ُمسا َع َدةٌ.
ـفـــاوة� :إِ ْظـــهــا ُر الـف ََـر ِح
َح َ
وال ِ إ� ْكرام.
َقبيل ال ُمصا َد َفــــ ِة :بــــاب
الص ْد َف ِة.
ُّ

َتغ َْر ْورِقَ :ت ْم َت ِل ُئ.
احتج� :أ ْبدى ُمعا َر َض َت ُه.
ّ

ين وانْت َز ِ
عت اللَّوح َة ال ُمعلَّ َق َة في ثُلّةَ :جماع ٌة من النّاس.
جاء ْت ثُلّ ٌة ِم َن ُ
الجنو ِد ال ِبريطان ّي َ
في غ َّزةََ ،و َ

العاشر َة ِم ْن ُع ْم ِر ِه ( َط ْبشو َرةً)
خر َج تِ ْلمي ٌذ لَ ْم َي َتجاو ِز
َ
َص ْد ِر الشّ ا ِر ِع .و�أ َ
ض
ِم ْن َج ْي ِب ِه ،وك َت َب اس َم ُع َم َر ال ُمخْ تا ِر َعلى حائِ ِط الشّ ا ِر ِع ،و َت ِب َع ُه َب ْع ُ
التّ ِ
ماهير ال ُمح َت ِشد ُة في الشّ ا ِر ِع ،وانْ َد َف َع ِم ْنها َمنِ
وهاج ِت َ
لام َذ ِةَ ،
الج ُ
ناو َل اللَّوح َة ال ُّنحاس َّي َة الَّتي َت ْح ِم ُل ْاس َم ُع َم َر ال ُمختا ِر ال ُم ْلقا َة
انْ َحنىَ ،و َت َ
ف ْوقَ ال َّر ِ
قت
الجمو ِع الَّتي انْ َط َل ْ
ين ُ
صيفَ ،ف َت َ
ناولَها و َر َف َعها بِ َيد ْي ِه كال ّراي ِة َب َ
ربي ،وكا َن ذلكَ َب ْع َد َسن ٍة ِمنِ ْاس ِتشها ِد
ُم َج ِّسد ًة صور ًة َبه َّي ًة للتّضا ُمنِ ال َع ِّ
مر ال ُمخْ تارِ.
ُع َ

هاج ْت:ثا َر ْت.
َ
ال ُم ْح َت ِشدَة :ال ُم ْج َت ِمعة.
ُم َج ِّسدةُ :م َو ِّضحة َو ُم ْب ِر َزة.
َبه َّيةَ :جمي َلة.

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل واللّغ ُة
ُجيب عنِ ال� أ ْسئل ِة ال�آتي ِة:
ن ُ
جيء لِ ُمؤاز َرتِهم؟
َك ْي َ
ف َي ْس َت ْق ِب ُل ال ِف َلسطين ّيون َمن َي ُ
اح اللّيبي ال ُم َت ِ
ضامنِ َم َع �إِخْ وانِه ال ِف َل ْسطين ّيين.
ف ر ِْح َل َة الف ّل ِ
ن َِص ُ
ِّ
ن ْذك ُُر الشَّ خْ ِ
صيات ال َوارِد َة في ال ِق َّص ِة.
بِ َم نُعلّ ُل َت ْس ِم َي َة �أ ْك َب ِر شا ِر ٍع في غ ّز َة بِ ْاس ِم َالب َطلِ ُع َم َر ال ُمخْ تارِ؟
ِ
ف َم ِ
ِ
ِ
يبي.
اح ال ِف َل
شاع َر الف ّل ِ
نص ُ
سطيني خلا َل َحدي ِثه َم َع �أخيه اللّ ِّ
ِّ
الص ِ
س اللّيب ّي ِة ،وغ ّزةَ.
نَ ْذك ُُر ِّ
فات ال ُمشْ َتر َك َة َب ْي َن َمدي َن َتيَ :طرا ُب ْل َ
ف ال َم ِ
عمر ال ُمخ َتا ِر في غ ّزةَ؟
الس ِام ِّي ال ِب
ما َم ْو ِق ُ
ندوب ّ
ريطاني ِم ْن َتخلي ِد اس ِم َ
ِّ
الجنو ِد ال ِبريطاني ِّي َن.
الجماهي ِر ال ُم ْح َت ِش َد ِة َعلى َت َص ُّر ِف ُ
ن َُب ّي ُن َر َّد ِف ْعلِ َ
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الجما َل في ال ِعبارتَينِ :
ن ّ
ُوض ُح َ
�أِ -
واح ُهم َعلى �أكُ ِّفهم".
لين �أ ْر َ
"حام َ
بَ " -تناولَها و َرف َعها بِيد ْي ِه كال ّراي ِة".
عمر المختارِ؟
امي ال ِب
ندوب ّ
ريطاني على َتخلي ِد غ ّز َة اس َم َ
لِماذا اح َت َّج ال َم ُ
ُّ
الس ُّ
ِ
الحائط.
عمر المختا ِر على
ن َُب ِّي ُن ر�أ َينا في َت َص ُّر ِف ال ِّتلمي ِذ الَّذي كتب اس َم َ
ن ِ
ش القَض َّي َة الَّتي قات َل ِمن �أ ْج ِلها َالب َط ُل ُع َم ُر ال ُمخْ تا ُر.
ُناق ُ
الج ْم َل َت ْينِ ال�آتِي َتينِ بِ ُج ْم َلتينِ ِم ْن �إِنْشائِنا:
نُحاكي ُ
ات!
احات الغ ِّزيّ ُ
�أ -ما �أ ْك َث َر ما كا َن ُيشا َه ُد على ال َّطريقِ الف ّل ُ
بَ -و َت ْقديراً لِ ْلق ِ
َض َّي ِة الَّتي قا َت َل ِم ْن �أ ْج ِلها ُع َم ُر ال ُمخْ تا ُر؛ ق َّر َر ِت ال َمدي َن ُة �أ ْن...
الج ْم َل َتينِ ال�آتِ َي َت ْينِ :
نُ َو ِّض ُح َم ْعنى َك ِل َم ِة ( َي ْروي) في ُ
مي ِة الشّ ا ِر ِع.
راح يروي لِف ّل ٍ
من َ
�أَ -
الج َبلِ ال�أخْ َض ِر ِق َّص َة ْ
ليبي َ
تس َ
اح ٍّ
روي الشَّ َج َر.
بَ -حف ََر ال َف ّل ُ
اح بِئراً؛ لِ َي َ
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة
ال ُم َثنّى
نَ ْق َر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال� آ َتي َةَ ،ون ِ
ماء ال ُم َل َّونَ َة:
ُلاح ُظ ال� أ ْس َ
تان تُ َس َّم ِ
بي َمدي َن ِ
س.
يان َطرا ُب ْل َ
1-1في ال َو َطنِ ال َع َر ِّ
طيني.
َ 2-2ت ْربِ ُط َعلا َق ٌة َوثي َق ٌة َب َ
يبي َوال ِف َل ْس ِّ
ين الشَّ ْع َبينِ اللّ ِّ
س ال َف ّل ِ
الج ّمي ِز في َغ َّزةَ.
احان َت ْح َت شَ َج َر ِة ُ
َ 3-3ج َل َ
تان ،الشَّ ْع َبينِ  ،ال َف ّل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة؛ ن َِجدُهاَ ( :مدي َن ِ
لاح َظ ِتنا ال َك ِل ِ
ماء َت ُد ُّل َعلى ا ْث َنينِ
بِ ُم َ
احان) �أ ْس ً
�أ ْو ا ْث َن َتينِ َ ،و�أ َّن ُم ْف َر َدها َعلى ال َّت ْر ِ
اح)َ ،و َق ْد زي َد َعلى � ِآخ ِر كُ ٍّل ِم ْنها
تيب ( َمدي َن ٌة ،الشَّ ْع ُب ،ال َف ّل ُ
ياء َونونٌ.
�ألِ ٌ
ف َونونٌ� ،أ ْو ٌ

1-1ال ُم َثنّى :كُ ُّل ْاس ٍم َي ُد ُّل َعلى ا ْث َنينِ �أو ا ْث َن َتينِ .
ياء َونو ٌن َعلى � ِآخ ِر ُم ْف َر ِد ِه.
2-2تُزا ُد �ألِ ٌ
ف َونونٌ� ،أ ْو ٌ

قيب َتينِ َ ،ر ُج ِ
3-3نو ُن ال ُم َثنّى َتكو ُن َم ْكسو َرةًِ ،م ْث ُل :الكاتِ ِ
لان.
بان َ ،ح َ
توح ًة ِع ْن َد َت ْث ِن َي ِة ِ
الاس ِم ال ُم ْف َر ِد ال ُم َؤن َِّثِ ،م ْث ُل:
تاء َم ْف َ
4-4تُ ْق َل ُب التّ ُاء ال َم ْربو َط ُة ً
شَ َج َرةٌ  -شَ َج َر ِ
تان.

ْبات
َت ْدري ٌ
نَ ْم َل� أ الف ِ
الج ْد َو ِل ال�آتيَ ،و ْف َق ال ِم ِ
ثال ال� أ َّو ِل في ِه:
َراغات في َ
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ال ُم ْف َر ُد
ال ُم ْس ِلم

ف َونونٌ)
َت ْث ِن َي ُت ُه بِــ (�ألِ ٌ
ال ُم ْس ِل ِ
مان

(ياء َونونٌ)
َت ْث ِن َي ُت ُه بِــ ٌ
ال ُم ْس ِل َمينِ

ال ُم َعلِّ َم ِ
تان
َم ْج ِل َسينِ
ال َم ْر�أة
ُم ْج َت ِهدَينِ
ِ
القاضيان
َولَد
ن َُح ِّو ُل ِ
الج َملِ ال� آ َتي ِةَ ،ونُ َغ ِّي ُر ما َي ْل َز ُم:
الاس َم ال ُم َثنّى �إِلى ُم ْف َر ٍد َوال ُم َفر َد �إلى ُم َث ًّنى في ُ
ِعان َخ ِ
هذان ال ُمزار ِ
ِ 1-1
بيران في زِرا َع ِة ال َو ْر ِد.
َ 2-2ت ْس َه ُر ال ُم َم ِّر َض ِ
راح ِة ال َم ْرضى.
تان َعلى َ
يت ال ُم َتسابِ َق َة َعلى ِم َن َّص ِة ال َّت ْكري ِم.
َ 3-3ر�أ ُ
َ 4-4ت َب َّر َع ال ُم ْح ِس ُن بِ ِبنا ِء َم ْد َر َس ٍة.
َ 5-5سلَّ ْم ُت َعلى الفائِ ِز في ُالبطولَ ِة.
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إِ
ال� ْملا ُء
ِم ْن َم ِ
هَم َز ِة ال َوصْ ِل
واض ِع ْ
نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة فيها:
س ِم ْن َقبيلِ ال ُمصا َد َف ِة �أ َبداً� ،أ ْن �أ ْط َلق ِ
ماهير في َمدي َن ِة َغ َّز َة ْاس َم َالب َط ِل ُع َم َر ال ُمخْ تا ِر
َت َ
الج ُ
َو َل ْي َ
ف ا ْث ِ
جاهدين،
طين َعلى َت ْقدي ِر ال ُم
نان في ِف ْ
َ
لس َ
َعلى �أ ْك َب ِر شَ وارِعها؛ َتخْ ليداً لِ ُبطول ِت ِهَ ،ولا َيخْ َت ِل ُ
يس �أ َد ُّل َعلى ذلِكَ ما َف َع َل ُه التّلمي ُذ ا ْب ُن ال َعشْ ِر َس َن ٍ
وات الّذي خا َط َب ْت ُه َحم َّي ُت ُه ال َو َطن َّي ُة ال�أصي َل ُة:
َولَ َ
اُ ْك ُت ْب ْاس َم َالب َطلِ بال َّط ْبشو َر ِةَ ،ولا تُ ِ
بال.
(اس َم ،ا ْث ِ
ِ
نان ،ا ْب ُن)؛ ن َِجدُها َق ْد َب َد�أ ْت بِ َه ْم َز ٍة َو ْصلٍ؛ َفهي ِم ْن ال� أ ْسماء
لاح َظ ِتنا
بِ ُم َ
الكلمات ال ُم َل َّونَ َة ْ
جاهدين ،ال َو َطن َّي ُة) َفهي
مات (ال ُمخْ تارِ ،ال ُم
ال َعشَ َر ِة الّتي َتكو ُن َه ْم َزتُها َه ْم َز َة َو ْصلٍ دائِماً� ،أ ّما ال َك ِل ُ
َ
الح ِ
اله ْم َز ُة فيها َه ْم َز َة َو ْصلٍ ،بِ ِخ ِ
روف في
لاف سائِر ُ
جاء ْت َ
�أ ْس ٌ
ماء ُم ْق َت ِرنَ ٌة بـ (ال) التّعريفَ ،و َق ْد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُلاثي.
اللُّ َغة ال َعرب َّية ،كما نُلاح ُظ �أ َّن ال ِف ْع َل (اُ ْك ُت ْب) َه ْم َزتُ ُه َه ْم َز ُة َو ْصلٍ؛ َف ُه َو ف ْع ُل �أ ْم ٍر ث ٌّ
ِمن َم ِ
واضع َه ْم َز ِة ال َو ْصلِ :
نانَ ،وا ْث َن ِ
ماء ال َعشَ َرةَُ ،و ِم ْنها ْ :اسمَ ،وا ْبنَ ،وا ْب َنةَ ،واثِ ِ
تانَ ،وا ْمرؤَ ،وا ْم َر�أة.
 1-1ال� أ ْس ُ
َ 2-2ه ْم َز ُة ( ال ) ال َّت ْع ِ
الاس ِمِ ،م ْث ُل :ال ُق ْدسَ ،و ِ
الجهاد،
ريف الّتي َت ْق َت ِر ُن بِ ِبدا َي ِة ْ
وال ّر ُجل ،وال ِع ْلم.
واص َن ْع.
واس َم ْعْ ،
س ،وا ْع َم ْلْ ،
ُّلاثيِ ،م ْث ُل :ا ْد ُر ْ
� 3-3أ ْم ُر ال ِف ْعلِ الث ِّ
فائِد ٌة ُل َغو َّي ٌة
�إذا َدلَّت َك ِل َم ُة (الا ْث َنينِ ) َعلى ال َع َد ِد؛ َفه ْم َز ُتها َو ْص ٌلَ ،و�إِذا َدلَّت َعلى َاليو ِم
َف َه ْم َزتُها َق ْط ٌع (يوم إِال� ْث َنينِ ).
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ْبات
َت ْدري ٌ

ن َْس َتخْ ر ُِج ال َك ِل ِ
مات الّتي بِها َه ْم َز ُة َو ْصلٍ فيما َي�أْتيَ ،م ِع التّعليلِ:
1-1قا َل َتعالى﴿:ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ﴾
َ 2-2ج َاء ِج ْبري ُل (� )إِلى َر ِ
سول الل ِه (َ ،)فقا َل" :ا ْع َم ْل ما ِشئ َْت َف إِ�نَّكَ َم ْج ِز ٌّي بِ ِه،
ف ال ُمؤ ِْمنِ قيا ُم ُه بِاللّيلِ".
َوا ْع َل ْم �أ َّن شَ َر َ
صيح لِسانُهاَ ،و َق ْد َح َض َر ُه ِ
اثنان َوعشْ رو َن ِم ْن �أ ْبنا ِء الشُّ َهدا ِء.
الح ْف َل ا ْم َر�أ ٌة َف ٌ
َ 3-3ق َّد َم ِت َ
4-4ا ْمرؤ ال َق ْي ِ ِ
ِ
لي.
س شاع ٌر جاه ٌّ
(�آل عمران)45:

ثلاث ُج َملٍ من �إنْشائِنا َت ْب َد�أ بِ�أ ْف ِ
نَ ْك ُت ُب َ
عال �أ ْم ٍر بِها َه ْم َز ُة َو ْصلٍ .

َ
الخ ُّط
نَ ْك ُت ُب ال ِعبا َر َة ال�آتِ َي َة بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ ،ثُ َّم بِ َخ ِّط ال ُّر ْق َع ِةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ َر ْس َم َح ْر َف ْي (خ ،د):
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التَّعبي ُر

بارات الخار َِج َة َع ْن ِس ِ
مات وال ِع ِ
ف ال َك ِل ِ
صَ ،ون َْس َت ْب ِد ُل بِها
تي ،ونَ ْك َت ِش ُ
ياق ال َّن ِّ
ن ََقر�أ ال َّن َّ
ص ال� آ َ
بارات ُم ِ
َلمات َو ِع ٍ
ك ٍ
ناس َب ًة:

ريح،
السري ِر لِ َي ْس َت َ
في َمسا ِء �أ َح ِد ال�أيّا ِم �أ ْز َع َج ِط ْف ٌل والِ َد ُه في َو ْق ٍت َو َق َ
ف في ِه ال� أ ُب َعلى َّ
غال ا ْب ِن ِه ال َّن ِ
من �إ ِْش ِ
شيط بِ َع َملٍ ما َيلهو بِ ِهَ ،ف َذ َه َب �إِلى َم ْك َت َب ِت ِهَ ،و�أ َخ َذ ن ُْس َخ ًة
َف َل ْم َي ِج ِد ال َع ُّم ُب ّداً ْ
ِم ْن �إِحدى ال َم َج ّل ِ
الخري َط َة �إِلى
اتَ ،و َق َطع ِم ْنها صو َر ًة ُر ِس َم ْت َع َل ْيها َخري َط ُة العالَ ِم ،ثُ َّم َج َّز�أ َ
الخري َط َة كَما
الخشَ ِب َّي َةَ ،و�أ ِع ْد َت ّر َتيبها؛ لِ َتعو َد َ
ف َ
نُ َت ٍف كَثير ٍة ،و�أعطاها لِابنه قائلاًُ :
"خ ْذ هذ ِه ال ُّن َت َ
ٍ
ساعات َطوي َل ًة.
كان َْت"َ .و َق ْد َظ َّن ال� أ ُب �أنَّها َم َه َّم ٌة شاقَّ ٌة لِابن ِه َستشْ َغلُ ُه
س �إِلى �أ ْستا ِذ ِه ل ِ إِ�نْجا ِز ال َم َه َّم ِة
�أ َخ َذ ال ِّطف ُل ال ِق َط َع ال َّن ْقد َّي َةَ ،و َذ َه َب بِها �إِلى ال َم ْد َر َس ِةَ ،و َج َل َ
ض �أ ْك َث ُر ِم ْن �أيّا ٍم ،حتّى عا َد لِوالِد ِهَ ،وقا َل :ها �أنَا ذا �أ َع ْد ُت َت ْنظي َم ال ِبلاد يا
ال ُم َعقَّد ِةَ ،و َل ْم َت ْم ِ
�أ ِ
بت.!...
ف ْاس َت َط ْع َت ذلكَ ؟ فقا َل ال َولَدَُ :و َج ْد ُت َعلى
الس ْر َع ِة! َو َك ْي َ
ش ال� أ ُبَ ،و َس�ألَ ُه :بِهذ ِه ُّ
ُد ِه َ
الخري َط ِة صور َة �إِنْ ٍ
مت إِال�نسا َن في صورتِ ِه ال َّطبيعية َفبدا العا َل ُم كا ِملا ً
ال َو ْج ِه ال� آ َخ ِر ِم َن َ
سان َفن َّظ ُ
ُم ْن َت َظماً!
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ال َو ْحدَ ُة الثّالثة

الاس ِتما ُع
ْ

ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
َص بِ ُعنوان ( َع ْب ُد ال َّرحي ِم
ُّ
الحاج ُم َح َّمدٌ)َ ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إلَى ن ٍّ
الحاج ُم َح َّم ٍد.
1-1نَ َتحد َُّث عن نَشْ �أ ِة القائِد َع ْب ِد ال َّرحي ِم
ِّ
ِ 2-2م ْن �أ ْي َن اك َت َس َب �أبو ك ٍ
َمال ِخ ْب َر َت ُه ال َع ْس َكر َّي َة؟

طين َب ْع َد َت ْس ِ
ش ال ُعثْمانِ ِّي؟
الجي ِ
ريح ِه ِم َن َ
ف َو َج َد القائِ ُد َع ْب ُد ال َّرحي ِم ِف َل ْس َ
َ 3-3ك ْي َ
الحاج ُم َح َّم ٌد بِ ِص ٍ
فات َحمي َد ٍة ،نُ َع ّد ُدها.
ف َع ْب ُد ال َّرحي ِم
ُّ
4-4ات ََّص َ
5-5ما �أ َه ُم ال� أ ْع ِ
واج َه ِة �أ ْعدا ِء ال� أ َّم ِة؟
مال الَّتي قا َم بِها َع ْب ُد ال َّرحي ِم في ُم َ

اله َج ِ
مات الَّتي قا َدها �أبو ك ِ
َمال؟
6-6ما ال َّن َ
تيج ُة ال ُم َت َرت َِّب ُة َعلى َتوالي َ

الحاج ُم َح َّم ٌد َو َع َد ٌد ِم ْن ر ِ
ِفاق ِه.
ف ال َم ْع َر َك َة الَّتي ْاس ُتشْ ِه َد فيها َع ْب ُد ال َّرحي ِم
ُّ
7-7ن َِص ُ
طات الانْ ِتد ِ
ريطاني ُجثْما َن الشَّ هي ِد ِس ّراً؟
َاب ال ِب
8-8لِماذا َد َف َن ْت ُسلُ ُ
ّ
9-9ماذا َف َع َل الثُّوا ُر بِ ُجث ِ
الحاج ُم َح َّم ٍد؟
ْمان الشَّ هي ِد
ِّ
ص.
1010ن ََض ُع ُع ْنواناً � َ
آخر لل َّن ِّ
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طين
َمدي َن ٌة ِم ْن بِلادي فِ َل ْس َ
(النّ ِ
اص َرة)

ص:
َب ْي َن َيدَي ال َّن ِّ
ـص َمدي َنـ َة ال َّن ِ
ـث نَشْ ـ�أتُها ،و�أ َه ِّم َّي ُتهــا التّاريخ َّيـ ُة،
اصـ َـر ِة ال ِف َل ْســطيني َةِ ،مـ ْـن َح ْيـ ُ
َي َتنـ َـاو ُل َهــذا ال َّنـ ُّ
ـياحي.
َو َم ِوق ُعهــا ُ
الجغْرافـ ُّـي فــي ِف َل ْسـ َ
ـطينَ ،و َك َذلِــكَ نَشــا ُطها الا ْق ِتصــاد ُّي ِّ
والسـ ُّ
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طين
َمدي َن ٌة ِم ْن بِلادي فِ َل ْس َ
(النّ ِ
اص َرة)
راء ُة
ال ِق َ
ِ
والعادات وال َّتقالِي ِد،
َك ْن َعانِ َّي ُة ال� أ ْصلِ ِ ،ف َل ْس ِطي ِن َّي ُة ال َمنْشَ �أَ ،ع َربِ َّي ُة اللُّ َغ ِة
الحياةُ� ،إِنَّها
َذ ُ
ات ن َِس ْي ٍج ْاج ِت َم ِاع ٍّي ُم َترابِ ٍطْ ،اس ُمها ال َك ْنعانِ ُّي (�آبِ ْل) ،و َم ْعنا ُه َ
َم ِد ْي َن ُة ال َّن ِ
اص َر ِة!
تُ َع ُّد ال َّن ِ
ساح ًة و�أ َه ِّم َّي ًة،
اص َر ُة ِم ْن �أ ْك َب ِر ال ُمد ُِن ال ِف َل ْس ِط ْي ِن َّي ِة ِم َ
س
اص ًة ِفي نُفُو ِ
وال� أ ْج َم َل َط ْقساً ،وال� أ ْع َم َق تارِيخاً؛ َما َج َع َل لَها َمكان ًة َخ َّ
مين ،وال َم ِ
ين الَّ ِذ َين َت ْربِ ُط ُه ْم َوشائِ ُج ال َم َح َّب ِة،
سيح ِّي َ
ين :ال ُم ْس ِل َ
ال ِف َل ْس ِطي ِن ّي َ
وال َو ْح َد ِة ،وال َّتوافُقِ .
اص َر ُة َم َكانَ َتها ال َّتار ِ
ْاس َت َمد َِّت ال َّن ِ
ِيخ َّي َة؛ َك ْونَها ال َمدي َن َة الَّتي �أقا َم بِها
راء بِميلا ِد ِه؛
الس ِّي ُد ال َم ُ
سيح عيسى ( ،)وفيها ُبشِّ َر ِت َّ
َّ
الس ِّي َد ُة َم ْر َي ُم ال َع ْذ ُ
َنيس ُة ال ِبشار ِة ِم ْن �أ َه ِّم َمعالِ ِمها التّاريخ َّي ِة .كَما �أنَّها لا َت ِق ُّل
لِذا كان َْت ك َ
يوج ُد بِها ال َعدي ُد ِم َن ال َم ِ
ساج ِدِ ،وم ْن �أ ْشهرِها
مين �إِ ْذ َ
َمكانَ ًة ِع ْن َد ال ُم ْس ِل َ
ِ
ض الَّذي شُ ِّي َد ِفي َع ْه ِد والي َعكّا �أ ْح َم َد َباشا الْ َج ّزارِ،
الجام ُع ال� أ ْب َي ُ
الحين.
َو�أضْ ر َِح ُة الشُّ َهدا ِء َو ّ
الص َ
س
الجليلِ ال� أ ْدنَى (ال� أ ْس َفلِ )َ ،و ُت َلق َُّب بِ َعرو ِ
َت َق ُع ال َمدي َن ُة في َق ْل ِب َ
الج ِل ْيلِ َ ،و ِهي نُ ْق َط ُة ال ِتقا ِء َس ْهلِ َم ْر ِج ا ْبنِ ِ
الجليلِ ال� أ ْعلى
عام ٍر بِ َم ْن ِط َق ِة َ
َ
َ
س َحوالَي مئ ِة كيلو ِم ْترٍُ ،ت ُ
حيط بِها ِجني ُن،
الج َب ِل َّي ِةَ ،ت ْب ُع ُد َع ْن َمدي َن ِة الْ ُق ْد ِ
َ
َو َط َب ِريّاَ ،وبيسانَُ ،و َعكّاَ ،و َح ْيفا؛ لِذا �أ ْص َب َح ْت َ -ب ْع َد �أ ْح ِ
داث ال َّن ْك َب ِة عا َم
1948مَ -م ْركَزاً ث ِ
ين.
َقاف ّياً َو�إِداريّاً لِ ْل ِف َل ْسطي ِن ّي َ
َي ْع َت ِم ُد ا ْق ِتصا ُد النّ ِ
الخضْ ِ
راوات
اص َر ِة َعلى زِرا َع ِة ال� أ ْشجا ِر ال ُم ْث ِم َر ِة َو َ
27

(ال ُمؤلِّفون)

شيجة،
َوشَ ائِج :مفردها َو َ
وهــي الصلة.

معالمها� :آثارها
شُ ِّيدَُ :ب ِن َي.

في ُب ِ
الج ِ
الس ِ
فوح ِ
بال ال ُمحي َط ِة بِها� ،إِضا َف ًة �إِلى ُســفوح :مفردهــا َس ـ ْفح،
هول َو ُس ِ
طون ال� أ ْو ِد َي ِة َو ُّ
الج َبلِ َو�أ ْسـ َفلُ ُه.
الص ِ
والصبا َغ ِة ،وهــو �أ ْصـ ُل َ
الهدايا ال ِّت ْذكا ِر َّي ِةَ ،والدِّبا َغ ِة
ِّ
ِّ
ناعات ال َّت ْقلي ِد َّي ِةِ ،مثْلَِ :
والحدا َد ِةَ ،و ِ
ِ
الص ِ
تاج ال َّز ْي ِت ،وال َّطحي َن ِة.
الخيا َط ِةَ ،و ِصنا َع ِة ّ
ابون ،و�إِنْ ِ
س الْ َع ِ
داولَة.
ياح ُة َعلى َر�أْ ِ
واملِ الَّتي َج َع َل ْت َح َر َك َة ال ِّتجا َر ِة رائِج ًة رائِ َجةُ :م َت َ
الس َ
َت�أْتي ِّ
ً ً ِ
ْ ٍ ِ ِ
ٍ
ِْ
ِ ِ َِ
عالي ٍة.
في ال َمدي َنة؛ فه َي َم ْر َك ُز َجذب سياح ٍّي َم ْرموقَ ،ي ْس َتقب ُل َعدَدا كَبيرا م َن َم ْرموق :ذو َمكانَ ٍة َ
ض ِدي ِن َّي ٍة َو َت ْرفي ِه َّي ٍة.
ذين َي ْق ِصدونَها لِ� أ ْغرا ٍ
ين ال ّ َ
السائِ ِح َ
َّ

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغ ُة
ُجيب عنِ ا ْل� أ ْسئل ِة ال�آتي ِة:
ن ُ
فات الَّتي َت َم َّي َز ْت بِها َمدي َن ُة النّ ِ
اص َر ِة؟
الص ُ
ما ِّ
عاني القَدي َم لِ َمدي َن ِة النّ ِ
اص َر ِة.
نَ ْذك ُُر ْ
الاس َم ال َك ْن َّ
ِم َّم ا ْك َت َس َب ِت ال َّن ِ
اص َر ُة َمكانَ َتها ال َّتاريخ َّي َة؟
ْرافي لِ َمدي َن ِة النّ ِ
اص َر ِة.
ف ال َم ْو ِق َع ُ
ن َِص ُ
الجغ َّ
شاط الا ْق ِتصاد ُّي في النّ ِ
َي َت َن َّو ُع ال َّن ُ
اص َر ِة ،نُ َو ِّض ُح َذلِك.
اص َر ُة َم ْر َك ُز َج ْذ ٍب ِ
نُ َعلِّ ُل :النّ ِ
سياح ٍّي.
تُ َس ّمى النّ ِ
اص َر ُة " َمدي َن َة ال ِبشّ ار ِة" .نُف َِّس ُر َس َب َب ال َّت ْس ِم َي ِة.
اص َر ِة َك َم ْر َك ٍز ث ِ
نُ َعلِّ ُل� :أ َه ِّم َّي َة النّ ِ
ين.
َقاف ٍّي �إِدا ِر ٍّي لِ ْل ِف َل ْسطين ّي َ
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نُ َف ِّر ُق في ال َم ْع َنى َب ْي َن الكلمتينِ ال ُملَّون َت ْينِ فيما َي�أْتي:
�أ -شُ ِّيد ِ
الج ّزار.
ض في َع ْه ِد والي َعكّا �أ ْح َمد باشا َ
الجام ُع ال� أ ْب َي ُ
ين في النّ ِ
اص َر ِة َع ْه ُد ال� أ ُخ َّو ِة.
مين وال َمسيح ّي َ
بَ -ي ْج َم ُع ال ُم ْس ِل َ
ف ال َّتركيبينِ ال�آتيينِ في ُج ْم َلتينِ ِم ْن �إِنْشائِنا( :تُ َع ُّد ِمن� ،إِضا َف ًة �إِلى).
نُ َو ِّظ ُ
نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّتعبي ِر فيما َي�أتي:
�أ -تُ َلق َُّب النّ ِ
الجليلِ.
اص َر ُة بِ َعرو ِ
س َ
راوات في ُب ِ
طون ال� أ ْو ِد َي ِة.
ب -تُ ْز َر ُع َ
الخضْ ُ

فوظات
الم ْح
ُ
َ

الجلي ُل
َ

ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ
َتمي ُم َالب ْرغوثي ِ
شاع ٌر ِف َل ْسطي ِن ٌّي ُم ِ
عاص ٌرُ ،ولِ َد في القا ِه َر ِة عا ُم 1977مَ ،و ُه َو ا ْب ُن
جات ِ
ِ
غوثيِ ،
حاص ٌل َعلى ال َّد َر ِ
الجامع َّي ِة ال� أ ْولى ،والثّاني ِة ،والثّال ِث ِة في
الشّ اع ِر ُمري ِد َالب ْر ّ
جال في َع َد ٍد ِم َن ِ
الجام ِ
السياس ّي ِةَ ،ع ِم َل �أ ْستاذاً في هذا ال َم ِ
عات.
ال ُعلو ِم ّ
يات الَّتي �أما َمنا ُم ْق َت َط َف ٌة ِم ْن َقصي َد ٍة لَ ُه بِ ُع ْن ِ
"الجلي ُل"َ ،ي َت َغنّى فيها بِ َم ْن ِط َق ِة
وال� أ ْب ُ
وان َ
الجليلِ في شَ ِ
طين .
َ
مال ِف َل ْس َ
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الجلي ُل
َ

غوثي
َتمي ُم َالب ْر ّ

والـح ِ
ـواض ِر
َسلا ٌم َعلى َز ْينِ القُرى َ

هــاجروا ِم ْنها َو َم ْن لَ ْم ُي ِ
هاج ِر
َو َم ْن َ
واض ُرَ :ج ْم ُع ِ
الح ِ
حاض َرة،
َ
ِ َوهي ال ُم ُدنُ.
اس ِم ال َم ْر ِجَ :م ْر ِج ا ْبنِ عام ِر
َف َن ْط َر ُب ل ِ ْ

ــــــب ُه �أ ْرضـــــــاً َبعيداً َمنالُها
ون َْح َس ُ

ِ
ســـــــاف ِر ن َْح َس ُـب ُه :نَ ُظ ُّن ُه.
َتضي ُق بِها َذ ْرعاً ِجما ُل ال ُم
َتضي ُق بِها َذ ْرعاً :لم
س ال َم ْر َج ِظ ُّل َّ
الضفائِ ِر َت َت َح ّم ْل َمشاقَّ ُه.
نَســـــي ٌم لَ َم َّ

َي ُم ُّر بِنا ْاس ُم ال َم ْر ِجَ :م ْر ِج ا ْبنِ ِ
عام ٍر
س شَ ْع َرهـــــــا
َولَ ْو ِط ْف َل ٌة ِم ْن ِع ْن ِدنا َم َّ
َون َْس َم ُع َع ْن ُب ْع ٍد َفطوبى لِ ِ
ســــام ٍع
ِ
َونَ ْن ُظ ُر َع ْن ُب ْع ٍد َفطوبى لِ
نـــــــــاظ ٍر
الجليلِ ُغزاتُ ُه
�إِذا َ
حاص َر ْت ِج ْســــ َم َ
الجليـــــلِ َولَ ْم َي ِز ْد
َف َم ْن قا َلَ :ب ْيتي في َ

فيرة،
س بِ ِ
نـــــاظ ِر َّ
الضفائ َُرَ :ج ْم ُع َض َ
َعلى ُالب ْع ِد َم ْحرو ٍم َولَ ْي
َ
ِ
ٍ
كُ ُّل ُخ ْص َلة م َن الشَّ ْع ِر
َعلى الب ْع ِد َم ْحــــــــرو ٍم َولَ ْيس بِزائِ ِر َعلى ِحدَة.
ُ
َ
طوبىَ :هنيئاً.

َف إِ� َّن ْاس َم ُه َق ْد َر َّد َك ْي َد ال ُم ِ
حــاص ِر
ِ
س بِ
شـــــاع ِر
َف َق ْد قا َل ِش ْعراً َو ُه َو لَ ْي َ

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغ ُة
يات؟
ما ال ِف ْك َر ُة العا َّم ُة الَّتي َت َت َح ْد ُث َع ْنها ال� أ ْب ُ
لِ َم ْن َو َّج َه الشّ ِاع ُر َتح َّي َت ُه الَّتي اس َت َه َّل بِها القَصي َدةَ؟
الجليلِ َو ُم ُدنَه؟
ف الشّ ِاع ُر قُرى َ
بِماذا َو َص َ
عام ٍر شُ ْه َر ٌة ِ
لِ َم ْر ِج ا ْبنِ ِ
ين ،نُ َع ِّي ُن ِم َن ال� أ ِ
شير �إلى ذلك.
لام َع ٌة َب ْي َن ال ِف َل ْسطين ِّي َ
بيات بيتاً ُي ُ
ص ،نُ َو ِّض ُح ذلكَ .
ف الشّ ِاع ُر َ
َوظَّ َ
الجلي َل ِج ْسماً َو ْاسماً في ال َّن ِّ
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ماء للّ َجليلِ شَ ها َد ٌة َي ْع َت ُّز بِها ِ
ف َع َّب َر الشّ ِاع ُر َع ْن ذلكَ ؟
صاح ُبهاَ ،ك ْي َ
الانْ ِت ُ
ف ال ُم ْف َر ِ
راكيب ال�آتي َة في ُجملٍ ِم ْن �إِنْشائِنا:
نُو ِّظ ُ
دات وال َّت َ
س ،طوبىَ ،بعي ُد ال َم ِ
نال).
َ
(سلا ٌم َعلىَ ،م َّ
نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّت ْصوي ِر فيما َي�أْتي:
ِ
ـــــــــــواضرِ.
والـح
�أَ -ز ْينِ القُرى َ
الضفائِرِ.
س ال َم ْر َج ِظ ُّل َّ
بَ -ل َم َّ

ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة

الجمو ُع
ُ
ص ال�آتيَ ،ون ِ
ماء ال ُم َل َّونَ َة في ِه:
ُلاح ُظ ال� أ ْس َ
نَ ْق َر�أ ال َّن َّ َ
تُ َع ُّد النّ ِ
ساح ًة َو�أه ّم َّي ًةَ ،وال� أ ْج َم َل َط ْقساًَ ،وال� أ ْع َم َق تاريخاً؛
اص َر ُة ِم ْن �أ ْك َب ِر ال ُمد ُِن ال ِف َل ْسطين َّي ِة َم َ
شائج
خاص ًة في نُفو ِ
ما َج َع َل لَها َمكانَ ًة َّ
ذين َت ْربِ ُط ُه ْم َو ُ
ين ال ّ َ
مينَ ،وال َمسيح ّي َ
س �أ ْه ِلها :ال ُم ْس ِل َ
ال َم َح َّب ِةَ ،وال َو ْح َد ِةَ ،وال َتوافُقِ َ ،وهي َمر َك ُز َج ْذ ٍب
سياحي َيؤ ُّمها ال ّسائِحو َن ِم ْن كُ ِّل بِقا ِع ال� أ ْرضِ؛
ٍّ
لِوجو ِد ُم َقد ٍ
َّسات َمسيح َّي ٍة َو�إ ٍْسلام َّي ٍة بِها.
لاح َظ ِتنا ال َك ِل ِ
ماء ُم َذكَّ َر ًة َت ُد ُّل
بِ ُم َ
مين ،ال َمسيح ّي َ
(السائِحونَ ،ال ُم ْس ِل َ
مات ال ُم َل َّونَ َة ّ
ين) ن َِجدُها �أ ْس ً
الج ْم ِعَ ،و�أ َّن ُم ْف َر َدها َعلى ال َّت ْر ِ
سيحي)َ ،و َق ْد زِي َد َعلى � ِآخ ِر
(السائِ ُح  ،ال ُم ْس ِل ُم  ،ال َم
َعلى َ
تيب ّ
ُّ
ياء َونونٌ ،كَما ن ِ
رتيب �أ ْح ُر ِف ُم ْف َر ِدها َس ِل َم ِم َن التّغيي ِر ِع ْن َد
ُلاح ُظ �أ َّن َت َ
كُ ٍّل ِمنها وا ٌو َونونٌ� ،أ ْو ٌ
الج ْم ِع؛ لِذلِكَ ُس ِّم َي َج ْم َع ُم َذكَّ ٍر سالِماً.
َ
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�أ ّما َك ِل َم ُة ( ُم َقد ٍ
الج ْم ِع ،و�أ َّن ُم ْف َر َدها ( ُم َقد ََّسة)َ ،و َق ْد
َّسات)؛ َف َن ِج ُد �أنَّها ْاس ٌم ُمؤن ٌَّث َي ُد ُّل َعلى َ
تاءَ ،م َع َبقا ِء َت ِ
الج ْم ِع؛ لِذلِكَ ُس ِّمي
رتيب �أ ْح ُر ِف ِه سالِماً ِم َن ال َّتغْيي ِر ِع ْن َد َ
زِي َد َعلى � ِآخ ِر ِه �ألِ ٌ
ف َو ٌ
َج ْم َع ُم َؤن ٍَّث سالِماً.
لاح َظة ال َك ِل ِ
الج ْم ِعَ ،و�أ َّن
ماء َت ُد ُّل َعلى َ
َو ِع ْن َد ُم َ
مات (ال ُمدُنَ ،وشائج ،بِقاع)؛ ن َِجدُها �أ ْس ً
ُم ْف َر َدها َعلى ال َّت ْر ِ
صيغ ُم َت َن ِّو َع ٍةَ ،ولك َّننا
شيجةُ ،ب ْق َعة)َ ،و َق ْد ُج ِم َع ْت على ٍ
تيب (ال َمدي َنةَ ،و َ
ن ِ
الج ْم ِع؛ لِذلِكَ ُس ِّم َي كُ ٌّل ِمنها
رتيب �أ ْح ُر ِف ُم ْف َر ِدها لَ ْم َي ْس َل ْم ِم َن التّغيي ِر ِع ْن َد َ
ُلاح ُظ �أ َّن َت َ
َج ْم َع َت ْكسيرٍ.
السال ُم:
َ 1-1ج ْم ُع الْ ُمذكَّ ِر ّ
س الْ ُمذكَّ ِر الْعاقلِ �أ ْو ِصف ِته.
*ما َد َّل َعلى ثَلاث ٍة �أ ْو �أ ْك َثر ِم ْن ِج ْن ِ
ياء َونو ٌن َعلى ُم ْف َر ِد ِه.
*تُزا ُد وا ٌو َونو ٌن �أ ْو ٌ
مع.
الج ِ
من ال َّتغ ُّي ِر ِع ْن َد َ
* َت ْبقى صو َر ُة �أ ْح ُر ِف ُم ْف َر ِد ِه سالِ َم ًة َ
فتوح ًةِ ،م ْث ُل :العالِمونَ،
السال ِم َتكو ُن َم َ
*نو ُن َج ْم ِع الْ ُمذكَّ ِر ّ
عين.
ّ
الصانِ َ
السال ُم:
َ 2-2ج ْم ُع الْ ُم َؤن َِّث ّ
*ما د َّل على ث ٍ
س الْ ُمؤن َِّث �أو ِصف ِته.
َلاث �أ ْو �أ ْك َث َر من ِج ْن ِ
تاء على ُم ْف َر ِد ِه.
*تُزا ُد �ألِ ٌ
ف َو ٌ
الج ْم ِع.
* َت ْبقى صو َر ُة �أ ْح ُر ِف ُم َفر ِد ِه سالِ َم ًة من ال َّتغي ِر ِع ْن َد َ
الاس ِم ال ُم ْف َر ِد ِع ْن َد َج ْم ِع ال ُمؤن َِّث
*تُ ْح َذ ُ
ف التّ ُاء ال َم ْربو َط ُة ِم َن ْ
طات.
السالِ ِمِ ،م ْث ُل :ال ُمرابِ َط ُة ،ال ُمرابِ ُ
ّ
َ 3-3ج ْم ُع ال َّتكسيرِ:
الجمع.
كثرَ ،و َي َت َغ َّي ُر َت ْرت ْي ُب �أ ْح ُر ِف ُم ْف َر ِد ِه ع ْن َد
ِ
*ما د َّل َعلى ثَلاث ٍة �أ ْو �أ َ
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ْبات
َت ْدري ٌ
الج ْد َو ِل ال�آتي:
ماء ال ُم ْف َر َد َة في َ
ن َْج َم ُع ال� أ ْس َ
السالِ ُم
َج ْم ُع الْ ُم َذكَّ ِر ّ
َج ْم ُع الْ ُمؤنَّثِ
الْ ُم ْف َر ُد َج ْم ُع ال َّت ْكسي ِر
الْ ُم ْف َر ُد
الْ ُم ْف َر ُد
السال ُمِ
ونون زيا َد ُة يا ٍء َو ٍ
زيا َد ُة وا ٍو ٍ
نون
ّ
ُم َح َّم ٌد

الس ِّي َد ُة
َّ

الشَ هي ُد

كَري ٌم
ن ٌ
َشيط

اللُّ َغ ُة
َمسا َف ٌة

سير
ال� أ ُ
ِ
العاص َم ُة

ُمنْشَ ِغ ٌل
ُم َتفائِ ٌل

َح َل َق ٌة
ِ
عام َل ٌة

نيس ُة
ال َك َ
ال ِم ْد َف ُع

الج ْد ِ
ول ال�آتي:
َوسينِ َو ْف َق َ
ماء الّتي َب َ
ن َُص ِّن ُ
ين الق َ
ف ال� أ ْس َ
لاتَ ،م ِ
اتَ ،هدايا)
ؤولينَ ،جنّ ٌ
ساجدُ� ،أ ْو ٌ
ديرين ،القا ّر ُ
الس ْن ُب ُ
ات ،ال ُم ْج َت ِهدونَُ ،م َ
قاتَ ،م ْس َ
( ُّ
َج ْم ُع ال َّت ْكسي ِر
السالِ ُم
السالِ ُم َج ْم ُع الْ ُمؤن َِّث ّ
َج ْم ُع الْ ُمذكَّ ِر ّ

إِ
ال� ْملا ُء
َن ْك ُت ُب ما ُي ْملي ِه َعلينا ال ُم َعلِّ ُم.
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َ
الخ ُّط
خط ال ُّر ْقع ِةَ ،ون ِ
ْ
تي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ ،ثُ َّم بِ ِّ
ُلاح ُظ َر ْس َم َح ْر َف ْي (�أ ،ل):
نَ ْك ُ
تب َالب ْي َت الشّ ْعر َّي ال� آ َ
(ابن ال ّرومي)

التَّ ْعبي ُر
س �آبائِنا َو�أ ْجدا ِدنا.
ف فيها َع ْن َق ْر َي ِتنا �أ ْو َمد ْي َن ِتنا َم ْس ِق ِط َر�أْ ِ
نَ ْك ُت ُب ِف ْق َر ًة نُ َع ِّر ُ
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ال َو ْحدَ ُة ال ّرابعة

الاس ِتما ُع
ْ

َص بِ ُع ْن ِ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتلي ِه:
وان (في َّ
الصحرا ِء)َ ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ن ٍّ
الصدي َق ْينِ َصد ْي َق ُه ال� آ َخ ُر َعلى َو ْج ِه ِه؟
1-1لِماذا َض َر َب �أ َح ُد َّ
ِساء َة َصدي ِق ِه؟
ف قاب َل َّ
َ 2-2ك ْي َ
الصدي ُق الَّذي ُضر َِب على َو ْج ِه ِه �إ َ
ف نَجا ِم ْن ُه؟
واجه هذا َّ
الصد ْي ُق في َ
َ 3-3
الواح ِة الم ْو َتَ ،ف َك ْي َ

الصخْ رِ ،نَ ْذكُر ُهما.
الصدي ُق ِعبا َرتَينِ �إ ِْحدا ُهما على ال َّر ْملِ  ،وال�أخْ رى على َّ
َ 4-4ك َت َب هذا َّ
الصخْ رِ؟
5-5لِماذا اخْ تا َر �أ ْن َي ْك ُت َب ال ِعبا َر َة ال�أولى على ال َّرملِ َ ،ب ْي َنما اخْ تا َر �أ ْن َي ْك ُت َب ال�أخْ رى على َّ
6-6ماذا نَ َتعلَّ ُم ِم ْن َه ِذ ِه ال ِق َّص ِة؟
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ال� ْحسانُ َي ْص َن ُع إِ
إِ
ال� ْنسانَ

(�ألِ ْك َس ْندر فليمنج)

ص:
َب ْي َن َيدَي ال َّن ِّ

ش بِ ِح ْك َمــ ٍة" لِ ُمؤلِّ ِفــ ِه (جاكــس بــراون)
تــاب "ال ُمقَــ َّر ُر ال ُمخْ َت َص ُــر فــي ال َع ْيــ ِ
َي َت َض َّمــ ُن ِك ُ
ـف َو َكـ َـر ٍم َو�إ ِْحسـ ٍ
الض ـ ْو َء َعلــى �أ َه ِّم َّي ـ ِة ال َّت َصـ ُـر ِف بلُ ْطـ ٍ
ـان
َم ْجمو َع ـ ًة ِمـ َـن ال ِق َص ـ ِ
ص الَّتــي تُ َس ـلِّ ُط َّ
َمـ َع ال� آ َخريـ َـن .وال ِق َّصـ ُة الَّتــي ن َْحـ ُن بِ َص َد ِدهــا ُم ْقت َــ َط َف ٌة ِم ْنـ ُه ،و َت َت َحـد َُّث َعـ ْـن ُم ْك َت ِشـ ِ
ـف َالب ْن َســلين
(�ألِ ْك َســ ْندر فليمنــج) .
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ال� ْحسانُ َي ْص َن ُع إِ
إِ
ال� ْنسانَ
راء ُة
ال ِق َ
ال َّن ْج َدةَ ،ال َّن ْج َدةَ!
قع َق ٍ
ريب ِم ْن �إ ِْحدى قُرى �إ ْس ُكت َل ْندا،
انْ َط ْ
الص ُ
لقت تِ ْلكَ َّ
يحات ِم ْن ُم ْست ْن ٍ
وت.
الص َ
اح َفقي ٌرَ ،وانْ َط َل َق ن َْح َو َم ْن ِط َق ِة ال ُم ْستنق َِع؛ ُمجيباً ذلكَ َّ
َف َس ِم َعها ف ّل ٌ
َو ُهنا َك ِ
غوص في طينٍ �أ ْس َو َد
كانت
َ
المفاج�أةُ !...لَق ْد َو َج َد ف ًتى َي ُ
اله ِ
ك ٍ
لاكَ ،فهالَه ما َر�آ ُه َغير �أنَّ ُه َتم َّك َن َب ْع َد ُجه ٍد
َثيفَ ،و َق ْد شا َر َ
ف على َ
َجهي ٍد ِمنِ انْ ِتشالِ ِه.
باب ِ
وت َط َر ٍ
قات على ِ
كوخ ِه،
اح َص َ
في َالي ْو ِم التّالي َس ِم َع الف ّل ُ
مارات الثَّرا ِء وال�أنا َق ِة،
الباب َو َج َد �أما َم ُه َر ُجلا ً َت ْظ َه ُر َع َلي ِه �أ ُ
و ِعندَما َف َت َح َ
اح
كانت في انْ ِتظار ِه َم ْرك ََب ٌة َفخْ َم ٌة �أقلَّ ْت ُه �إِلى
َح ْي ُث ْ
ِ
ساءل الف ّل ُ
الكوخَ .ت َ
ال ِم ْسكي ُن في َح ْير ٍة :ما الَّذي َي ْج َع ُل شَ خْ َصاً ِم ْث َل هذا َي�أْ
لي؟!
�
تي
إ
ّ
كا َن ال َّر ُد َسرِيعاًَ ،ح ْي ُث باد َر ال َّرج ُل الثَّر ُّي ِ
قائلاً :لَ َق ْد �أنْ َق ْذ َت ا ْبني
الخيرْ ،استح َّق �أ ْن �أكو َن
بال�أمسِ ،وق َّد ْم َت بِذلك نَمو َذجاً نَبيلا ً في ُص ْن ِع َ
قاء ذلكَ  .ه َكذا كا َن ر ُّد ال ُّرجلِ ال�أنيقِ  ،لك َّن
�أما َمك؛ لِ�أق ِّد َم لَكَ ُمكاف�أ ًة لِ َ
ض ال ُمكاف�أ َة الَّتي ُعر َِض ْت َع َل ْي ِه ،و َب ْينما كا َن ال ُّرج ُل َيجو ُل بِ َن َظ ِر ِه
الفل َ
َّاح َر َف َ
في �أنْحا ِء ال َم ْسكنِ ال ُم َت ِ
بي َصغي ٍر كا َن َي ْق ِف ُز في
واض ِعَ ،و َق َع ْت َع ْيناه على َص ٍّ
وافقت
الكوخ ،حي َنها قا َلَ :ح ْي ُث �إنَّكَ َر َفضْ َت ال ُمكاف�أةََ ،فه ّلا
�أ ْرجا ِء
َ
ِ
ف َيكو ُن
على �أ ْن �أسا ِع َد اب َنكَ كما سا َع ْد َت َولَدي! َس�ألَ ُه الف ّل ُ
احَ :و َك ْي َ
ِ
ِص على �أ ْن
باص
سمح لي ْ
جاب ال َّرج ُلَ :ت ُ
ذلكَ ؟ �أ َ
طحاب اب ِنكَ َمعيَ ،و َس�أ ْحر ُ
اح الفَقي ِر َعنِ ا ْب ِتسا َم ٍة َعريض ٍة َو َق ِب َل
َي َتل ّقى �أ ْرقى َت ْعلي ٍم في ال ِبلا ِد.ا ْفت َّر ف ُم الف ّل ِ
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شا َرف :قا َرب.
هالَه� :أ ْف َز َع ُه.
�أماراتَ :علامات.
�أقلَّته :نَقَل ْته.

افـتــ َّر :ابتـســــم .وبــــدت
�أســنانه.

ض .ال َت َز َم ال َّنبي ُل الثَّر ُّي بِو ْعد ِه طيل َة َس ِ
س
بي في ال َمدا ِر ِ
راس ِة َّ
نوات ِد َ
ال َع ْر َ
الص ِّ
ِ
والجام ِ
عات �إِلى �أ ْن َت َخ َّر َج في كُلِّي ِة ال ِّط ِّب بِ َمدين ِة لَ ْندَن.
اح ِم َن ال َّرجلِ؛ ِ
ِ
دافعاً
كانت ال ِم ْن َح ُة ال َّتعليم َّي ُة الَّتي تل ّقاها اب ُن الف ّل ِ
(الب ْن َسلين) ،وكا َن
لَ ُه لِيق ِّد َم بِد َْو ِر ِه َهد َّي ًة ثَمين ًة لِلعالَ ِم بِ�أ ْسرِه :لَ َق ِد ا ْك َتشَ َ
ف َ
ذلكَ عام 1928م.
بي هو(�ألِ ْك َس ْندر فليمنج) الَّذي بِفضْ ل ِه َب َد�أ ْت َصفح ٌة
الص
�أ َج ْل ،كا َن َّ
ُّ
جديد ٌة في عالَم ال ِّطب ،حيث �أم َكن ِعلاج العدي ِد ِمن ال�أوبِئ ِة وال�أمراض �أ ْوبِ َئــةُ :مفر ُدهــا َوبــاء وهــو
َ َ
ْ ِ
َ ْ َ
ُ َ
ِ ِّ َ ْ ُ ْ َ
المرض.
ال ُم ْع ِد َي ِة.
المقرر المختصر في العيش بحكمة جاكس براون  -بتصرف

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغ ُة
ُجيب َعنِ ال� أ ْسئل ِة ال�آتي ِة:
ن ُ
من ال ُم ْس َتنق َِع؟
يحات الّتي انْ َط َل ْ
الص ُ
ما َّ
قت َ
الص ْي ِ
حات؟
اح ِع ْندَما َس ِم َع تِ ْلكَ ّ
ماذا َف َع َل الف ّل ُ
اح؟
ما ال ُمفاج�أ ُة الّتي كان َْت بانْ ِتظا ِر الف ّل ِ
جاء ال َّرج ُل الثَّر ُّي �إِلى الكوخ ِ؟
لِماذا َ
بال� ْح ِ
قاب َل ال َّرج ُل الثَّر ُّي ال�إ ْحسا َن إِ
ُوض ُح ذلكَ .
سان ،ن ِّ
شاف الَّذي ق َّد َمه (فليمنج) لِ ْلعالَ ِم؟
ما الا ْك ِت ُ
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ين ال ِعبا َر ِة في ال َعمو ِد ال� أ َّو ِلَ ،و َدلالَ ِتها في ال َعمو ِد الثّاني ،فيما َي�أْتي:
ن َِص ُل َب َ
ال َعمو ُد ال� أ َّو ُل

ال َعمو ُد الثّاني

ال َّن ْج َدةَ ،ال َّن ْج َدةَ!

ال ُمعا َمل ُة بال ِم ْثلِ.

ِص َعلى �أ ْن َيتل ّقى �أ ْرقى َتعلي ٍم.
َس�أ ْحر ُ

تغراب.
عج ُب
ال َّت ُّ
ْ
والاس ُ

�أقلَّته َم ْرك ََب ٌة َفخْ َم ٌة.

الاس ِتغاث ُة.
ْ

ِ
ِلي؟
ما ال َّذي َجع َل شَ خْ صاً مث َل هذا َي�أتي �إ ّ

الاس ِتعدا ُد لِ َت ْقدي ِم ال� أ ْفضلِ .
ْ

�أسا ِع ُد اب َنكَ كما سا َع ْد َت َولَدي.

َّراء.
الث ُ

ن ََض ُع �إِشار َة ( ) �أو ( ) �أما َم ما َت ْن َطب ُق َعل ْي ِه ِم َن ال ِع ِ
بارات ال�آتِي ِة:
الص ِ
ساح في ُم ْس َت ْنق ٍَع.
�أ( -
) َس َب ُب َّ
يحات ُوقو ُع الفتى َب ْي َن َفكّي تِ ْم ٍ
) ِعبا َر ُة ( َب ْع َد ُجه ٍد َجهي ٍد) َتعنيَ :ب ْع َد ُجه ٍد شاقٍّ.
ب(رضها َعل ْي ِه ال َّرج ُل الثَّ ِر ُّي.
ج(اح ال ُمكاف�أ َة الَّتي َع َ
ض الف ّل ُ
) َر َف َ
-د(

ابن ال َّرجلِ الثَّر ِّي.
) كا َن (�ألكسندر فليمنج) َ

نُب ِّي ُن َر�أْ َينا في ال َم ْو ِقفَين ال�آتِ َيين:
اح ن َْح َو َم ْن ِط َق ِة ال ُم ْست ْنق َِع.
�أ -انْ ِطلا ُق الف ّل ِ
اح الفَقيرِ.
كوخ الف ّل ِ
ب -قُدو ُم ال َّر ُجلِ الثَّر ِّي �إِلى ِ
ف َص َن َع ال�إ ْحسا ُن ِم َن (فليمنج) �إِنْساناً َعظيماً؟
َك ْي َ
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َن ْمل� أ الفَرا َغ فيما َي�أْتي:
ال ُم ْف َر ُد
َوباء
ِغلاف

الج ْم ُع
َ
�أ ْوبِ َئة
�أ ْر ِو َقة

وِسام
نُحاكي ال ِعبا َر َة ال�آتي َة بِ ِع ٍ
بارات ُمماثل ٍة:
ال َّنج َدةَ ،ال َّنج َدةَ!

فوظات
الم ْح
ُ
َ
ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ
�أبو ال َعتا ِهي ِة:
�إ ِْسماعي ُل ْب ُن ِ
القاس ِم� ،أ َح ُد شُ َعرا ِء ال َع ْص ِر الع ّب ِاس ِّيُ ،ولِ َد في ال ِع ِ
راق ،و�أقب َل على
س ال ِع ْل ِم وال� أ َد ِب َونَ ْظ ِم الشِّ عرِ .ما َل �إِلى َحيا ِة ال ُّزه ِد والانْ ِص ِ
راف َع ْن َمل ّذ ِ
ات الدُّنيا
َمجالِ ِ
والحيا ِة.
َ
لاقات ال�إ نْ ِ
بين �أي ِدينا ِح َك ٌم َت َتناو ُل َب ْعضاً ِم ْن َع ِ
رين.
وال� أ ُ
سان َم َع ال� آ َخ َ
بيات الّتي َ
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طوف ِم ْن ِش ْع ِر ِ
قُ ٌ
الح ْك َم ِة
�أخي َلد َّي ِم َن ال� أ َّيا ِم َت ْج ِر َب ٌة
س �إلّا َر ْح َم ًة لَ ُه ُم
ش في النّا ِ
لا َت ْم ِ
وا ْق َط ْع قُوى كُ ِّل ِح ْق ٍد �أنْ َت ُمضْ ِم ُر ُه
لاح لَ ُه
وا ْر َغ ْب بِ َن ْف ِسكَ ع ّما لا َص َ
و�إ ْن ي َـك ُـ ْن �أ َحـ ٌد �أ ْولا َك صالِ َحـ ًة
ِســـاءتِ ِه
ولا ُتكـشِّ ْ
ــف ُمسيـئـاً عن �إ َ
َف َت ْس َتـحـ َّق ِم َن الـدُّنـيـا َسـلام َتها
َح ْس ُب الفَتى بِ ُتقى ال َّرحمنِ ِم ْن شَ َر ٍف

تاهي ِة
�أبو ال َع َ

فـيـمــا �أظـ ُّن َو ِعـلــ ٌم با ِر ٌع ِ
شاف
َولا تُ ِ
ِ
ــعـامـ ْلــ ُهــــ ُم �إلَّا بـــ إِ�نْ
ـصـــاف
ِ
�إ ْن َز َّل ذو َزلَّ ٍة �أ ْو �إ ْن َهفــا
هـــاف َهفاَ :ز َّل وما َل.
ِ
ــاس ِم ْـن بِ ٍّر َو�إِلْ
ـطـــاف
َو�أ ْو ِس ِ
ـــع النّ َ
َف ِ
ِ
عـــاف
ـكـــافـ ِه َفــ ْوقَ مـا �أ ْولى بِ�أضْ
َو ِصـ ْل ِحبـا َل �أخيكَ ِ
القاط ِع الجــافي
ض وافـــــ ٍر ِ
واف
َو َت ْـس َتـ ِقـــــ َّل بِ ِعــــ ْر ٍ
ِ
ــــــراف
َومـا َعبـيـد ُِك يا ُدنيــــا بـ�أ ْش

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغ ُة
ما الَّذي َي ْم ِل ُك ُه الشّ ِاع ُر؟
الصحيح َة فيما ي�أتي:
نَخْ تا ُر إِال�جاب َة َّ
�أ -ال ُمخا َط ُب في هذ ِه ال� أ ْب ِ
يات:
� -2أخوه في ال َّرضاع ِة.
 -1شَ قي ُق الشّ اعرِ.
َظيره في َق ِ
ول الشِّ عرِ.
� -3أخو ُه ال�إ نسانُ.
 -4ن ُ
نت ُمضْ ِم ُر ُه):
بُ -مرا ِد ُ
ف َك ِل َم ُة ( ُمضْ ِم ُر ُه) في ِعبا َر ِة (�أ َ
ِ -2
 -3كا ِر ُهه.
فاعلُه.
ُ -1مخْ في ِه.
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ُ -4م َت َوقِّعه.

سب لَ ُه:
ن ََض ُع �أما َم ك ٍّل ِم ّما َي�أتي ُّ
السلو َك ال ُمن ِا َ
�أِ -
د .........................................
الح ْق ُ
ب ما لا فائِ َد َة ِم ْن �إ ِْص ِلاح ِه ........................................
الح ........................................
ج ال َعم ُل ّالص ُ
مجافا ُة ........................................
دالقَطيع ُةَ ،وال َُيقو ُل َتعالى﴿:ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﴾ (ال�أسراء ،)٣٧:نُع ِّي ُن َالب ْي َت الَّذي َيتواف ُق َمعنا ُه
و َمعنى ال�آي ِة ال َكري َم ِة.
ِ ِ
ِ
ُوض ُح ُهما.
لبي .ن ِّ
قا َب َل الشّ ُ
يجابيَ ،
وس ٍّ
اعر َب ْي َن َم ْوقف ْينِ م َن الشَّ َرف� :إ ٍّ
فائِد ٌة ُل َغو َّي ٌة
غب َعنِ الشَّ يء �إِذا ما َل َع ْن ُه.
نَقو ُلَ :ر ِغ َب في الشَّ ي ِء �إِذا ما َل �إِل ْي ِهَ ،و َر َ
ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة
َلامات إِ
ال� ْع ِ
راب ال�أصْ ل َّي ُة في ال� أ ْسما ِء
ع
ُ
ص ال�آتيَ ،ون ِ
ماء ال ُملَّونَة:
ُلاح ُظ ال� أ ْس َ
نَ ْقر�أ ال َّن َّ َ

الخ ِ
جاء َف ْص ُل الشِّ تا ِء،
اح ُالبذو َر في َف ْصلِ َ
َي ْب ُذ ُر ال َف ّل ُ
ض َب ْع َد ذلِكَ َ ،ف إ�ِذا َ
ريف ،ثُ َّم َي ْح ُر ُث ال� أ ْر َ
باتات؛ َف َت ْك َتسي ال َّطبي َع ُة ثَو َبها ال�أخْ َض َرَ ،ح َّتى �إِذا �أ ْق َب َل
َونَ َزلَ ِت ال� أ ْمطا ُر �إِلى ح ِّد ا ْرتِوا ِء ال� أ ْرضِ؛ َت ْنمو ال َّن ُ
بوب َعنِ ال ِّت ْبنِ ؛ َت ْمهيداً لِ َج ْم ِعها ِفي �أ ْكياسٍ.
َّ
اح ال َّز ْر َع؛ لِ َي ْد ُر َس ُه؛ َف َت ْنف ََص ُل ُ
يف؛ َح َص َد ال َف ّل ُ
الص ُ
الح ُ
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لاح َظ ِتنا ال� أ ْسما َء ال ُم َّلو َن َة َنجِ دُ:
ِب ُم َ
الض َّم ُة ،كَما أ� َّن
ماء َم ْرفو َع ٌةَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِعها َّ
اح ،ال� أ ْمطا ُر ،ال َّن ُ
سماء (ال َف ّل ُ
باتات) �أ ْس ٌ
�أ َّن ال� أ َ
ماء( :الشِّ تا ِء،
ماءُ :
ض ،ال َّز ْر َع) َم ْنصو َب ٌةَ ،و َعلا َم ُة ن َْص ِبها ال َف ْت َح ُة� ،أ َّما ال� أ ْس ُ
ال� أ ْس َ
(البذو َر ،ال� أ ْر َ
هي َم ْجرو َرةٌَ ،و َعلا َم ُة َج ِّرها ال َك ْس َرةُ.
ال ِّت ْبنِ � ،أ ْكياسٍ) َف َ
(الض َّم ُة)َ ،و َعلا َم ُة ن َْص ِبها ال� أ ْصل َّي ُة
ال َعلا َم ُة ال� أ ْصل َّي ُة لِ َر ْف ِع ال�أسما ِء هي َّ
(ال َف ْت َح ُة)� ،أ َّما َعلا َم ُة َج ِّرها ال� أ ْصل َّي ُة (ال َك ْس َرةُ).
ماء تُ ْع َر ُب بِ َع ٍ
لامات لَ ْي َس ْت �أ ْصل َّي ًة ( َف ْرع َّي ٍة)ِ ،م ْث ُل:
* َم ْلحو َظ ٌةُ :هنا َك �أ ْس ٌ
ف َع َليها ِ
لاحقاً.
السالِ ُمَ ،س َن َت َع َّر ُ
ال ُم َثنّىَ ،و َج ْم ُع ال ُم َذكَّ ِر ّ

ْبات
َت ْدري ٌ
ف ال َك ِل ِ
الج ْد َو ِل ال�آتي:
مات ال ُم َل َّونَ َة فيها َو ْف َق َ
نَ ْق َر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال�آتِ َي َةَ ،ون َُص ِّن ُ
1-1ا ْع َتلى َع ْم ٌرو ِم َن َّص َة إِال�ذا َع ِة ال َم ْد َرس َّي ِة.

طارات َعلى �أ ْط ِ
شاء ال َم ِ
� 2-2أ ْحجا ُم ال َّطائِ ِ
راف ال ُمد ُِن.
رات �أ ْص َب َح ْت ك َ
َبيرةً؛ لِذا َي ِج ُب �إِنْ ُ
احَ ،و َق َّد َم لَ ُه ْم شَ ْرحاً َع ْن ال َمعالِ ِم ال�أثَر َّي ِة.
الس ّي َ
ْ 3-3اس َت ْق َب َل ال ُم َوظَّ ُ
ف ُّ
اح َص ْو َت َط َر ٍ
قات َعلى ِ
الباب.
َ 4-4س ِم َع ال َف ّل ُ

43

ال ِمثا ُل
1

ِالا ْس ُم

حالَ ُت ُه إِال� ْعراب َّي ُة

َعلا َم ُة �إِ ْعرابِ ِه ال� أ ْصل َّي ُة

ع َْم ٌرو

َم ْرفو ٌع

َّ
الض َّم ُة

2

3

4

ن ََض ُع �إِشا َر َة (

حيح ِة ،فيما َي�أْتي:
حيح ِة َ ،و�إِشا َر َة ( ) �أما َم ال ِعبار ِة َغي ِر َّ
�أما َم ال ِعبار ِة َّ
الص َ
الص َ

الض َم ُة َعلا َم ٌة �أ ْصل َّي ٌة لِ َر ْف ِع ال� أ ْسما ِء.
َّ 1-1
ماء) بِ َع ٍ
لامات �أ ْصل َّي ٍة.
2-2تُ ُ
ماء ( َب ْي ٌتُ ،جنو ٌدٌ ،
عرب ال� أ ْس ُ
السالِ ُم بِ َع ٍ
لامات �أ ْصل َّي ٍة.
رب ال ُم َثنّى َو َج ْم ُع ال ُم َذكَّ ِر ّ
ُ 3-3ي ْع ُ
4-4ال َك ْس َر ُة َعلا َم ُة َج ٍّر �أ ْصل َّي ٌة ِفي ال� أ ْسما ِء.
اب) َمرفو ٌع.
الج ْم َل ِة (�إ َّن َ
ِ 5-5الاس ُم ال ُم َل َّو ُن في ُ
الح َّق َغ ّل ٌ
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(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

إِ
ال� ْملا ُء

ِم ْن َم ِ
هَم َز ِة ال َق ْط ِع
واض ِع ْ
نَ ْق َر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال�آتي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة فيها:
يحات ِم ْن ُم ْس َت ْنق ٍَع بِالق ِ
ُرب من �إ ْحدى قُرى �إ ْس ُك ْت َل ْندا.
1-1انْ َط َلقَت َص ٌ
الكوخ.
2-2كان َْت في انْ ِتظارِه َم ْرك ََب ٌة َفخْ َم ٌة �أ َقلَّ ْت ُه �إِلى
ِ
3-3لَ َق ْد �أنْ َق ْذ َت ا ْبني بِال� أ ْمسِ.
َ 4-4ف َه ّلا وا َف ْق َت َعلى �أ ْن �أساع َد ا ْب َنكَ !
5-5لِسا ُن ِ
حال ال َّر ُجل الثَّر ِّي َيقو ُل� :أنا َمدي ٌن لَكَ بِ إ�نْقا ِذ ا ْبني.
ِ
السابِ َق ِة (�إ ْس ُك ْت َل ْندا� ،أ َق َّل� ،أنْقَذ� ،أساعدَ� ،إِلى� ،أ ْن ،أ�نا)؛
لاح َظ ِتنا
بِ ُم َ
الكلمات ال ُم َل َّونَ َة في ال� أ ْم ِث َل ِة ّ
اله ْم َز ُة
جاء ِت َ
ن َِجدُها َق ْد َب َد�أ ْت بِ َه ْم َز ِة َق ْط ٍعَ ،و ِع ْن َد َت�أ ُّم ِلها؛ ن َِج ُد َك ِل َم َة (�إ ْس ُك ْت َل ْندا) ْاسماً؛ لِذلِكَ َ
ميع ال َك ِل ِ
السابِ َق ِة َه ْم َز َة َق ْط ٍع� ،أ ّما َك ِل َم ُة (�أ َق َّل) َف َن ِجدُها ِف ْعلا ً ماضياً ثُلاث ّياً ،بي َنما َك ِل َم ُة
في َج ِ
مات ّ
(�أنْقَذ) ن َِجدُها ِف ْعلا ً ماضياً ُرباع ّياً ،و�أ ّما َك ِل َم ُة (�أساعدَ) َفهي ِف ْع ٌل ُمضا ِر ٌع ،كما ن ِ
ُلاح ُظ �أ َّن
جاء ْت َه ْم َزتُ ُه َه ْم َز َة َق ْط ٍع.
َك ِل َمتي (�إِلى� ،أ ْن) َح ْرفينِ � ،أ ّما َك ِل َم ُة (�أنا) َفهي َضمي ٌر؛ لِذلِكَ َ
:
ِم ْن َم ِ
واض ِع َه ْم َز ِة ال َق ْط ِع:

ماء ال َعشْ َرةُ.
َ 1 -1جمي ُع ال� أ ْسماءِ ،م ْث ُل� :أ ْح َمد � ،أ ٌّم � ،إِ ْبراهيم � ،أ َمل  ،..و ُي ْس َتثنى ِم ْن ذلِكَ ال� أ ْس ُ

ين� ،أ ُّي� ،أيّانَ.
َ 2 -2جمي ُع ّ
الاس ِتفها ِم ،والشَّ ْر ِطِ ،م ْث ُل� :أنْ َت� ،أن ُت َّن� ،أ َ
الضمائِرِ ،و�أ ْسما ِء ْ
ف.
ُّلاثيِ ،م ْث ُل� :أ َخ َذ� ،أ َك َل� ،أ ِس َ
3 -3ال ِف ْع ُل الث ُّ
ف �أ ْشرِفْ .
باعي َو�أ ْم ُر ُهِ ،م ْث ُل� :أ ْك َر َم �أ ْك ِر ْم� ،أ ْب َص َر �أ ْب ِص ْر� ،أ ْش َر َ
4 -4ماضي ال ِف ْعلِ ال ُّر ِّ
س� ،أ َت َعلَّ ُم� ،أ ْج َت ِم ُع� ،أ ْس َت ْع ِل ُم.
5 -5ال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُعِ ،م ْث ُل� :أ ْد ُر ُ
الح ِ
روفِ ،م ْث ُل� :إِنَّ� ،إلّا� ،أ ْم� ،أما  ،...و ُي ْس َتثنى ِم ْن ذلِكَ َه ْم َز ُة (ال)
َ 6 -6جمي ُع ُ
ال َّت ْع ِ
بالاس ِم.
ريف ِع ْن َد ا ْق ِترانِها ْ
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ْبات
َت ْدري ٌ

نُب ِّي ُن َس َب َب ِكتا َب ِة كُ ِّل َه ْم َز ِة َق ْط ٍع في ال� أ ْم ِث َل ِة ال� آ َتي ِة:

 1-1أ� َين أ�بو َك َو أ� ُّمكَ يا �إ ِْسماعي ُل؟
ص ال ُم َت ْر َج َم ِة.
راء َة ال ِق َص ِ
�2-2أ ِح ُّب ِق َ
�3-3أطالِ ُب بِ َت ْحري ِر ال� أ ْسرىَ ،و�أ ْدعو لَ ُه ْم بِالف ََر ِجَ ،و�أ َت َمنّى �أ ْن َي ْن َت ِصروا.
�4-4أن ُت َّن َت ْحر ِْص َن َعلى رِضا الل ِه ،و َت ْقوا ُه.
ِص َعلى ُمجالَ َس ِة ال�أخيارَِ ،و�أنْ ِزلْ ُه ْم في َق ْل ِبكَ َوو ِْجدانِكَ .
ْ 5-5احر ْ

ين َه ْم َز َتي ال َو ْص ِل َوال َق ْط ِع في ال َك ِل ِ
ص ال�آتي:
نُ َم ِّي ُز نُ ْطقاً ،ثُ َّم ِكتا َب ًة َب َ
مات ال ُم َل َّونَ ِة في ال َّن ِّ
ُي ِع ُّد الانْسا ُن َو ُي َم ِّه ُد لِرحلاتِ ِه الَّتي َي ْنوي ا ْن يقو َم بهاَ ،وكُ ُّل ٍ
امرئ اذا ا ْرتح َل َيتز َّو ُد بالما ِء
رب َم ْو ِع ُد ال ِهجر ِة ،اقب َل ا ْفرا ُدها َعلى ال َّتز ُّو ِد
الح ُ
وال َّطعا ِم بِشَ راه ٍةَ ،وكَذلكَ َت ْف َع ُل َ
يوانات ،فاذا ا ْق َت َ
كبر اجسا ُمها َو َت ْقوى ،ث َّم لا َت ْل َب ُث ا ْن َت َتج َّم َع نَتيج َة ات ِ
َطيع
ِّصال �أفرا ِد الق ِ
بالما ِء وال َّطعا ِم بشراه ٍةَ ،ف َت ُ
ٍ
وات او َن َغ ٍ
اص ٍ
الس ِ
اشارات او
مات ُم َع َّين ٍة ،او َع َملِ
بعضها ببع ٍ
رب ُ
اصدا ِر ْ
ض بِ َطري َق ٍة ما ،مثل ْ
او ِّ
َح َر ٍ
كات َم ْورو َث ٍة .ح َّتى اذا ما ْاس َتعد َّْت وا ْك َت َم َل ال َّتج ُّم ُع َوحان ال َو ْق ُتَ ،ب َد أ� ْت ِه ْجر ُتها الَّتي لا
َتن َتهي ،ح َّتى َتعو َد الى ِم ْث ِلها في عا ٍم قا ِد ٍم.
وض ٍع ِم ْن َم ِ
نُ َمثِّ ُل َعلى كُ ِّل َم ِ
واض ِع َه ْم ِز ِة ال َق ْط ِع بِ ُج ْم َل ٍة ُمفي َد ٍة.
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َ
الخ ُّط
بخط ال ُّر ْقع ِةَ ،ون ِ
تي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ ،ثُ َّم ِّ
ُلاح ُظ َر ْس َم َح ْر َف ْي (ب ،س):
نَ ْك ُ
تب َالب ْي َت الشِّ ع ِر َّي ال� آ َ
البستي)
(�أبو الفتح
ّ
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التَّعبي ُر
نَ ْك ُت ُب ِق َّص ًة َح ْو َل ما َيقو ُم بِ ِه ال ِّت ْلمي ُذ في �إِما َط ِة ال�أذى َعنِ ال َّطريقِ .
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ال َو ْحدَ ُة الخامسة

الاس ِتما ُع
ْ

وان ( َت ْرشي ُد ْاس ِت ْه ِ
َص بِ ُع ْن ِ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
لاك الميا ِه)َ ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ن ٍّ
باب َتفاقُ ِم �أ ْز َم ِة ال ِميا ِه في العالَ ِم؟
1-1ما �أ ْس ُ
ض شَ ْك ِ
لان .نُ َو ِّض ُحهما.
2-2لِ ْل ِميا ِه َعلى ال� أ ْر ِ
لحيا ِة؟
الماء ال َعمو َد ال ِف ْق ِر َّي لِ َ
3-3لِماذا ُي َع ُّد ُ
4-4ماذا نَ ْق ِص ُد بِ َت ْرشي ِد ْاس ِت ْه ِ
لاك ال ِميا ِه؟

5-5ا ْه َت َّم الدّي ُن إِال� ْس ِ
لام ُّي بِ َت ْرشي ِد ْاس ِت ْه ِ
لاك ال ِميا ِه ،نُ َدلِّ ُل َعلى ذلك.
ف َي ِت ُّم نَشْ ُر ال َو ْع ِي بِ�أ َه ِّم َّي ِة ال ِميا ِهَ ،و َضرو َر ِة َت ْرشي ِد ْاس ِت ْهلا ِكها؟
َ 6-6ك ْي َ
واج ُبنا ن َْح َو ال� أ ْج ِ
7-7ما ِ
يال القا ِد َم ِة فيما َي َت َعلَّ ُق بِال ِميا ِه؟
ناج َع ًة لِ َت ْرشي ِد ْاس ِت ْه ِ
َ 8-8ن ْق َتر ُِح ُحلولا ً ِ
لاك ال َميا ِه.
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التَّل ُّو ُ
ث الصَّ و تِ ُّي

ص:
َب ْي َن َيدَي ال َّن ِّ
ـثَ :مفهو ُم ـ ُه ،و�أســبا ُب ُه ،و�آثــا ُر ُه
الصوتِـ ِّـيِ ،مـ ْـن َح ْيـ ُ
َت َتنـ َـاو ُل هــذ ِه ال َمقالَ ـ ُة ظا ِهــر َة ال َّتل ـ ُّو ِث َّ
الح ـ ِّد ِم ْن ـ ُه.
و�أضْ ــرا ُر ُهَ ،و َك ْيف َّي ـ ُة َ
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التَّل ُّو ُ
ث الصَّ و تِ ُّي
راء ُة
ال ِق َ
ا ْع َت َلى َع ْم ٌرو ِم َن َّص َة إِال�ذا َع ِة ال َم ْد َر ِس َّي ِة؛ لِ ُي ْل ِق َي َك ِل َم َت ُهَ ،ف�أ ْم َسكَ بِال ِم ْجها ِر
(ال َم ْيكروفون) بِ ِث َق ٍةَ ،و َقد ا ْر َت َس َم ِت ا ْب ِتسا َم ٌة َعلى ُم َح ّيا ُهَ ،وانْ َط َل َق َص ْوتُ ُه قائِلاً:
لَقَد شَ ِه َد عالَ ُمنا ِفي ال َق ْر ِن ال ُم ْن َص ِر ِم َت َقدُّماً ِص ِ
ناع ّياًَ ،و َت َط ُّوراً َحضا ِريّاً ُم ْذ ِهلاً،
َو َم َع هذا ال َّت َق ُّد ِم َظ َه َر ال َّت َل ُّو ُث البي ِئ ُّي بِ ُص َو ِر ِهَ ،و�أ ْشكالِ ِه ال ُم َت َع ِّد َد ِة :كَال َّت َل ُّو ِث
الص ْوتِ ِّي.
الهوائِ ِّيَ ،و َت َل ُّو ِث ال ُّت ْر َب ِةَ ،وال َّت َل ُّو ِث َّ
المائِ ِّيَ ،وال َّت َل ُّو ِث َ
وتي بِ�أنَّ ُه كُ ُّل َص ْو ٍت َغ ْي ِر َم ْر ٍ
غوب ِفي ِه؛ لِزِيا َد ِة
َو ُي َع َّر ُ
ف ال َّتل ُّو ُث َّ
الص ُّ
روج ِه َعنِ ال َم�أْ ِ
لوفَ ،و َعنِ ال� أ ْص ِ
ِح َّدتِ ِه َو ِش َّدتِ ِهَ ،و ُخ ِ
وات ال َّطبي ِع َّي ِة الَّتي ا ْعتا َد
قاييس ُم َت َع ِّد َد ٍة ِم ْن �أ ْش َهرِها (الد ِ
ّيس ْبل) الَّذي
قاس بِ َم َ
إِال�نْسا ُن َسما َعهاَ ،و ُي ُ
الص ْو ِت.
ف بِ�أنَّ ُه الو ِْح َد ُة ال ُم ْس َتخْ َد َم ُة لِ ِقيا ِ
ُي َع َّر ُ
س ِش َّد ِة َّ
الص ْوتِ ِّي َي ْوماً َب ْع َد َي ْو ٍم بِا ْز ِديا ِد َمصا ِد ِر ِهَ ،و ِم ْنها
َت ْزدا ُد ُمشْ ِك َل ُة ال َّت َل ُّو ِث َّ
راتَ ،وال ِق ِ
لاتَ ،والطّائِ ِ
َباتَ ،والحا ِف ِ
َوسائِ ُل ال َّن ْقلِ ،كَال َم ْرك ِ
طارات،
الص ِ
لات الثَّقي َل ِةَ ،و ُم َك ِّب ِ
ناع َّي ِةَ ،وال� آ ِ
الص ْو ِت؛ لِما ُت ْص ِد ُر ُه
َوال ُمنْشَ �آ ِت ِّ
رات َّ
وات ال َم ِ
وات َوموسيقا ِ
صاخ َب ٍة َت ُصكُّ ال�آذانَ� ،إِضا َف ًة �إِلى �أ ْص ِ
ِم ْن �أ ْص ٍ
داف ِع
الح ِ
اله َل َع َوال َف َز َع َب ْي َن النّاسِ.
َو َّ
واريخ في ُ
الص ِ
ثير َ
روب الَّتي ُت ُ
ض لَ ُه
لِل َّت َل ُّو ِث َّ
الص ْوتِ ِّي �آثا ٌر َس ْل ِب َّي ٌةَ ،و�أضْ را ٌر ُم َت َع ِّد َدةٌ ،فق ْد ُي َؤ ّدي ال َّت َع ُّر ُ
الج ْزئِ ِّي َوال ُكلِّ ِّي
بِ ْاس ِت ْمرا ٍر �إِلى إِال�صا َب ِة بِ�أ ْمرا ٍ
الس ْم ِع ُ
ض ِم ْن �أ ْب َرزِها فُ ْقدا ُن َّ
الس َّك ِر في ِه،
ال ُم َؤقَّ ِت َوالدّائِ ِمَ ،وكَذلِكَ ا ْرتِفا ُع َضغ ِْط ال َّد ِمَ ،وزِيا َد ُة نِ ْس َب ِة ُّ
داث َت َه ُّي ٍج في ِ
ثير َعلى ال َّنو ِمَ ،و�إ ِْح ُ
الجها ِز ال َع َص ِب ِّي؛ ما ُي َس ِّب ُب الشُّ عو َر
َوال َّت�أ ُ
بِال َق َلقِ َوال َّت َوتُّرِ...
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(ال ُمؤلِّفون)
ُم َح ّيا ُهَ :و ْج ُه ُه.
ُم ْذ ِهلاًُ :م ْد ِهشاً.

َت ُصكُّ ال�آذانَ :تُؤْذيها.

فيف ِم ْن �آثا ِر َهذ ِه ال َّظا ِه َر ِة؛ لا ُب َّد ِم ْن نَشْ ِر ال َو ْع ِي ب َم ِ
َولِل َّتخْ ِ
خاطرِها،
وات ال ُم ْز ِع َج ِة َك�أ ْب ِ
الس ّي ِ
والح ِّد ِم ْنهاَ ،و َت َج ُّن ِب ْاس ِتخْ دا ِم ال� أ ْص ِ
ارات الَّتي
َ
واق َّ
الص ْف َو.
دوءَ ،وتُ َع ِّك ُر َّ
تُ ْف ِس ُد ال ُه َ
الص ِ
ناع َّي ِةَ ،وال َم ِ
الح
طاراتَ ،و ُط ُر ِق َوسائِلِ
ُ
كومات بِ إِ�نْشا ِء ال ُمد ُِن ِّ
َو َتقو ُم ُ
لات الثَّقي َل ِة َبعيداً َعنِ ال َم ِ
واص ِ
الس َك ِن َّي ِة.
ال ُم َ
ناطقِ َّ
الص ْوتِي �أ ْم ٌر في غا َي ِة ال� أ َه ِّم َّي ِة� ،إِ ْذ ُي ِ
�إِ َّن َ ِ
ساع ُد
الح َّد م ْن ظا ِه َر ِة ال َّت َل ُّو ِث َّ ّ
الس ِ
لوك
َعلى ال َّت ْركيزَِ ،و َي ْب َع ُث َ
س صو َر ًة �إِيجابِ َّي ًة َعنِ ُّ
راح ًة في ال َّن ْفسَِ ،و َي ْع ِك ُ
عي.
ال ُم ْج َت َم ِّ

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغ ُة
ُجيب عنِ ال� أ ْسئل ِة ال�آتِ َي ِة:
ن ُ
ف َبدا َع ْم ٌرو َو ُه َو ُي ْلقي َك ِل َم َت ُه؟
َك ْي َ
الص ِ
الحضا ِر ِّي؟
الس ْل ِب َّي ُة ال ُم َت َرت َِّب ُة َعلى ال َّت َط ُّو ِر ِّ
ناع ِّي َو َ
ما ال�آثا ُر َّ
نَ ْذك ُُر �أ ْب َر َز �أنْوا ِع ال َّت َل ُّو ِث البي ِئ ِّي.
الص ْوتِ َّي.
نُ َع ِّر ُ
ف ال َّت َل ُّو َث َّ
الص ِ
وت؟
ما �أ ْش َه ُر َمقايي ِ
س ِش َّد ِة َّ
الص ْوتِ ِّي.
نُ َو ِّض ُح َمصا ِد َر ال َّت َل ُّو ِث َّ
الص ْوتِ ِّي َعلى إِال�نْ ِ
سان.
نُ َع ِّد ُد َب ْعضاً ِم ْن �آثا ِر ال َّت َل ُّو ِث َّ
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ما قي َم ُة نَشْ ِر ال َو ْع ِي بِ َم ِ
الص ْوتِ ِّي؟
خاط ِر ال َّت َل ُّو ِث َّ
الص ْوتِ ِّيَ ،فماذا َت ْف َع ُل؟
الح
ُ
الح ِّد ِم َن ال َّت َل ُّو ِث َّ
كومات في َ
تُ ْس ِه ُم ُ
وتي؟
الح ِّد ِم ْن ظا ِه َر ِة ال َّت َل ُّو ِث َّ
ما ال�آثا ُر ال�إ يجابِ َّي ُة ال ُم َت َرت َِّب ُة َعلى َ
الص ِّ

َت ْن َت ِش ُر في ال َم ِ
ش َوال َمصانِ ِع ،نُ َو ِّض ُح ال�آثا َر ال ُم َت َرت َِّب َة َعلى ذلِكَ .
ض ال ِو َر ِ
ناطقِ َّ
الس َك ِن َّي ِة َب ْع ُ
الح ِّي الَّذي ن َْس ُك ُن في ِه.
نَ ْق َتر ُِح ُحلو َلا ً لِ ْل َح ِّد ِم ْن �آثا ِر ال َّت َل ُّو ِث َّ
الص ْوتِ ِّي في َ
ن َُب ِّي ُن َر�أْ َينا في ال َم ِ
واق ِف ال�آتِ َي ِة:
باح البا ِكرِ.
الص ْو ِت في َّ
�أ -بائِ ٌع ُم َت َج ِّو ٌل َي ْس َتخْ ِد ُم ُم َك ِّب َر َّ
الص ِ
ب سائِ ٌق َي ْس َتخْ ِد ُم بوقَ َس ّيا َرتِ ِه قُ ْر َب ال َمشْ فى.السعا َد ِة في َح ْفلِ ز ِ
ِفاف ا ْب ِن ِه.
ض �إِ ْطلاقَ ال َّرصاصِ؛ َت ْعبيراً َعنِ َّ
ج�أ ٌب َي ْرفُ ُد�إِقا َم ُة َحف ِراح في الشَّ وا ِر ِع َحتّى سا َع ٍة ُم َت�أخِّ َر ٍة ِم َن اللَّ ْيلِ .
َلات ال� أ ْف ِ
ض َص ْو ِت ال ِم ْذيا ِع.
هـ� -أ ٌّم َت�أْ ُم ُر ا ْب َن َتها بِ َخ ْف ِ
باب َي ْص ُرخو َن َو َي ْه ِتفو َن لَ ْيلا ً ِخلا َل ُمشا َه َدتِ ِه ْم ُمبا َر ِ
يات ك َُر ِة ال َق َد ِم.
و -شَ ٌ

الج َملِ ال�آتِ َي ِة:
(الحدّ) في ُ
نُ َو ِّض ُح َم ْعنى َك ِل َم ِة َ
الص ْوتِ ِّي �أ ْم ٌر لا َم َف َّر ِم ْن ُه.
الح َّد ِم ْن ظا ِه َر ِة ال َّت َل ُّو ِث َّ
�أ� -إِ َّن َ
ب -اتَّ َف َق ال َف ّل ِ
ياج؛ لِ َيكو َن َح ّداً َب ْي َن �أ ْر ِض ِهما.
احان َعلى �إِنْشا ِء ِس ٍ
الس ْي ِف ِ
قاط ٌع.
جَ -ح ُّد َّ
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حيح ِة ،فيما َي�أتي:
ن ََض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َرم ِز إِال�جا َب ِة َّ
الص َ
�أ " -لَ َق ْد شَ ِه َد عالَ ُمنا ِفي ال َق ْر ِن ال ُم ْن َص ِر ِم َت َقدُّماً ِص ِ
ناع ّياً" .ال َم ْقصو ُد بـ َك ِل َم ِة (ال ُم ْن َصرِم):
 -3ال ّل ِ
 -4القَدي ِم.
احقِ .
 -2ال ُم ْن َتهي.
 -1الحالي.
كيب ( َم ْر ٍ
الص ْوتِ ُّي ُه َو كُ ُّل َص ْو ٍت َغ ْي ِر َم ْر ٍ
ف ال َّت ْر ِ
غوب في ِه):
غوب في ِه"ُ ،مرا ِد ُ
ب" -ال َّت َل ُّو ُث َّ
ُ -4م ْز ِع ٌج.
بوب.
َ -2م ْكرو ٌه.
ُ -1م ْر َت ِف ٌع.
َ -3م ْح ٌ

الج ْم َل ِة الثّانِ َي ِة بِال�أولى:
ج" -ا ْع َتلى َع ْم ٌرو ِم َن َّص َة إِال�ذا َع ِة ال َم ْد َر ِس َّي ِة؛ لِ ُي ْل ِق َي َك ِل َم َت ُه"َ ،علا َق ُة ُ
َ -4ت ْعلي ٌل.
ف.
َ -2ت َضا ٌد.
َ -1ت�أْكيدٌ.
َ -3ترا ُد ٌ
ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة

َلامات إِ� ْع ِ
راب ال ِف ْع ِل ال ُمضارِ ِع ال�أصْ ل َّي ُة
ع
ُ
علامات �أ ِ
نقر�أ ال�أمثل َة ال�آتِ َي َةَ ،ون ِ
واخ ِر ال َك ِل ِ
ِ
مات ال ُم َل َّونَ ِة:
ُلاح ُظ
َ 1-1ت ْك ُت ُب الطّالِب ُة ِ
وتي ؛ لِ ُت َعلِّقَها في ال َم ْدر َِس ِة.
لاف َت ًة َح ْو َل ال َّت َل ّو ِث َّ
الص ّ
عج جيرانَنا.
ض َص ْو َت ال ِّت ْلفازِ؛ كي لا �أ ْز َ
� 2-2ألْ َت ِز ُم ب�أ ْن �أخْ ِف َ
الضرور ِة.
السائِ ُق ،لا َت ْس َتخْ ِد ْم بوقَ َس ّيا َرتِكَ �إلّا ِع ْن َد َّ
� 3-3أ ُّيها ّ
الض ْوضا ِء.
 4-4لِ ُنشا ِر ْك َجميعاً في َح ْم َل ِة ُمكا َف َح ِة َّ
الح ِ
ديث.
 5-5لَ ْم َت ْظ َه ْر ُمشْ ِك َل ُة َّ
الض ْوضا ِء �إِلّا في ال َع ْص ِر َ
َ 6-6ي ْن َت ِس ُب عا ِد ٌل �إِلى َج ْمع ِّي ٍة بيئ َّي ٍة.
لاح َظ ِتنا ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة؛ ن َِج ُد �أ َّن ال� أ ْفعا َل ال ُمضارِع َةَ ( :ت ْك ُت ُب� ،ألْ َت ِز ُمَ ،ي ْن َت ِس ُب) �أ ْفعا ٌل
بِ ُم َ
عج) َم ْنصو َب ٌةَ ،و َعلا َم ُة
ُمضارِع ٌة َم ْرفو َع ٌةَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ُعها َّ
ض� ،أ ْز َ
الض َّم ُة ،كَما �أ َّن (تُ َعلِّ َق� ،أخْ ِف َ
ِ
هي َم ْجزو َم ٌةَ ،و َعلا َم ُة
ن َْص ِبها ال َف ْت َح ُة� ،أ َّما ال� أ ْفعا ُل ال ُمضارِع ُةَ ( :ت ْس َتخْ د ْم ،نُشا ِر ْكَ ،ت ْظ َه ْر) َف َ
السكونُ.
َج ْز ِمها ُّ
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ِ
* ال َعلا َم ُة ال� أ ْصل َّي ُة لِ َر ْف ِع ال� أ ْف ِ
(الض َّم ُة)َ ،و َعلا َم ُة
هي َّ
عال ال ُمضارِعة َ
(السكونُ).
ن َْص ِبها ال� أ ْصل َّي ُة (ال َف ْت َح ُة)� ،أ ّما َعلا َم ُة َج ْز ِمها ال� أ ْصل َّي ُة ُّ
توج ُد �أ ْفعا ٌل ُمضا ِر َع ٌة تُ ْع َر ُب بِ َح َر ٍ
كات لَ ْي َس ْت �أ ْصل َّي ًة
* َم ْلحو َظ ٌةَ :
ف �إِلَيها ِ
لاحقاً.
( َف ْرع َّي ٍة)َ ،س َن َت َع َّر ُ

ْبات
َت ْدري ٌ
الج ْد ِ
ول �أ ْدنا ُه:
نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال� آ َتي َةَ ،ون َْس َتخْ ر ُِج ِم ْنها ال� أ ْفعا َل ال ُمضا ِر َع َةَ ،ون َُص ِّنفُها َو ْف َق َ
ِ
لَ ْم تُ ِ ِ
الح ْج ِم كَما َاليو َم ،وه ِذ ِه ال ُم ْع ِض َل ُة َت َتفا َق ُم َيوماً
البيئي بِهذا َ
واج ْه ف َل ْسطي ُن ُمشْ كل َة ال َّتل ُّو ِث ِّ
لال ،و ُمما َر ِ
َب ْع َد َيو ٍم؛ بِ ِف ْعلِ ُمما َر ِ
سات ِالاح ِت ِ
ف
سات ِفئ ٍة ِم ْن �أبناء شَ ْع ِبنا؛ لِذا َي ِج ُب َع َلينا �أ ْن نَ ِق َ
ِ
َس ّداً َمنيعاً �أما َم ُمما َر ِ
البيئي
سات ال ُم ْح َت ِّلَ ،ونَ ْك ِش َ
ف َجرائِ َم ُه �إ ْعلام ّياً ،و َع َلينا كَذلكَ �أ ْن نَنْشُ َر ال َو ْع َي َّ
ين ُمخْ َت َل ِف ِف ِ
طينيَ ،و ُلي ْس ِه ْم كُ ٌّل ِم َّنا ِفي ال ُمحا َف َظ ِة على بِي َئ ِت ِه ال ُمحي َط ِة؛ �إِذا
بِ َ
ئات ُم ْج َت َم ِعنا ال ِف َل ْس ِّ
ض ال ُمبا َر َك ِة بِ َسلا ٍم.
َعيش َعلى ه ِذ ِه ال� أ ْر ِ
�أ َر ْدنا �أ ْن ن َ
		
		
		
		
		
		
		

ال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع

حالَ ُت ُه إِال� ْعراب َّي ُة

تُ ِ
واج ْه

َمجزو ٌم
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َعلا َم ُة �إِ ْعرابِ ِه ال� أ ْصل َّي ُة
السكو ُن
ُّ

ين ال ِعبا َر ِة في ال َع ُمو ِد ال� أ َّو ِلَ ،وما ُي ِ
ناس ُبها في ال َع ُمو ِد الثّاني ،فيما َي�أْتي:
ن َِص ُل بِ َ
ال َعمو ُد ال� أ َّو ُل

ال َعمو ُد الثّاني

حالات �إِ ْع ِ ِ
هي:
ُ
راب الف ْعلِ ال ُمضا ِر ِعَ ،

السكونُ.
َّ
الض َّم ُةَ ،وال َف ْت َح ُةُّ ،

َتشْ َت ِر ُك ال� أ ْس ُ
ماءَ ،وال� أ ْفعا ُل ال ُمضا ِر َع ُة ،في ِف ْع ٌل ُمضا ِر ٌع َم ْجزو ٌم.
علا َم َتي ال�إ ِ
عراب ال� أ ْص َلي َتينِ :
َك َل َم ُة (تُ ْز ِع ْج) في ِعبا َر ِة "لا تُ ْز ِع ْج جيرانَكَ "

ال� أ ْف ِ
عال ال ُمضا ِر َع ِة.

ِ ِ
هي:
ال َع ُ
لامات ال� أ ْصل َّي ُة للف ْعلِ ال ُمضارِعَ ،

الض َّم ُةَ ،وال َف ْت َح ُة.
َّ

خاص ٌة بِ َـجز ِم
السكو ُن َعلا َم ٌة �أ ْصل َّي ٌة َّ
ُّ

والج ْز ُم.
ال ّر ْف ُع ،وال َّن ْص ُبَ ،

إِ
ال� ْملا ُء

هَم َز ُة (ابْنَ ،وا ْب َنة)
ْ

نَ ْق َر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال�آتي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة فيها:
ال َم ْجمو َع ُة الث َّاني ُة
ال َم ْجمو َع ُة ال�أولى
 -١ا ْع َتلى ا ْب ُن َع ّمي َع ْم ٌرو ِم َن َّص َة إِال�ذا َع ِة
 -١خالِ ُد ْب ُن الولي ِد قائِ ٌد شُ جا ٌع.
ال َم ْد َر ِس َّي ِة.
ذات ال ِّنطا َقينِ  -٢ .ا ْب َن ُة جيرانِنا َط َبيب ٌة با ِر َع ٌة.
ماء ْب َن ُة �أبي َب ْك ٍر ِهي ُ
� -٢أ ْس ُ
الخ َلفا ِء ال ّر ِاشدين ُع َم ُر
نين ثاني ُ
مير ال ُمؤ ِْم َ
 -٣يا ْب َن ِف َل ْس َ
طين ،نُ َعلِّ ُق َع َليكَ �آمالَناْ -٣ .اش ُت ِه َر �أ ُ
الخطّ ِ
اب بِال َع ْد ِل.
ا ْب ُن َ
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لاح َظ ِتنا �أ ْم ِث َل َة ال َم ْجمو َع ِة ال�أولى؛ ن َِج ُد �أ َّن الك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة َعلى التّ ْر ِ
تيب ( ْب ُنْ ،ب َن ُةْ ،ب َن)
بِ ُم َ
فت ِم ْنها َه ْم َز ُة ال َو ْصلِ ِكتاب ًةِ ،
قيت نُ ْطقاً؛ َو َي ْر ِج ُع َس َب ُب ذلِكَ �إِلى �أ َّن ( ْب ُن،
لك َّنها َب ْ
َق ْد ُح ِذ ْ
ْب َن ُة) في ال ِمثالَينِ ال� أ ّو ِل والثّاني َق ْد َو َقعتا َب ْي َن ْاس َمينِ َع َل َمينِ � ،أ ّما َس َب ُب َح ْذ ِف َك ِل َم ِة ( ْب َن) في
ثال الث ِ
ال ِم ِ
َت بِ َح ْر ِف نِدا ٍء.
ّالث؛ ِفل�أنَّها ُس ِبق ْ
�أ ّما �أ ْم ِث َل ُة ال َم ْجمو َع ِة الث َّاني ِة َف َن ِج ُد �أ َّن الك ِل َم ِ
ات ال ُم َل َّونَ َة فيها َعلى التّ ْر ِ
تيب (ا ْب ُن ،ا ْب َن ُة ،ا ْب ُن) َق ْد
ث ََب َت ْت فيها َه ْم َز ُة ال َو ْصلِ ؛ َو َي ْر ِج ُع َس َب ُب ذلِكَ �إِلى �أ َّن (ا ْب ُن ،ا ْب َن ُة) في ال ِمثالَينِ ال� أ ّو ِل والثّاني
ثال الث ِ
لَ ْم َت َق ْع كُ ٌّل ِم ْن ُهما َب ْي َن ْاس َمينِ َع َل َمينِ � ،أ ّما َك ِل َم ُة (ا ْب ُن) في ال ِم ِ
ين
ّالث َف َق ْد َو َق َع ْت َب َ
ْاسمينِ َع َل َمينِ ِ ،
الس ْط ِر التّالي؛
الس ْط ُر ،وكُ ِت َب ْت (ا ْب ُن) في بِدا َي ِة َّ
لك َّن ال َع َل َم ال� أ َّو َل انْ َتهى بِ ِه َّ
لِذلِكَ ث ََب َت ْت َه ْم َزتُهاَ ،ولَ ْم تُ ْح َذفْ .
ف َه ْم َز ُة (ا ْبنَ ،وا ْب َنة)� ،إِذا:
1-1تُ ْح َذ ُ
ين َع َل َمينِ في َس ْط ٍر ِ
ف اللّه
واح ٍدِ ،مثْل :لُ ِّق َب خالِ ُد ْب ُن ال َولي ِد َس ْي َ
�أَ -و َق َع ْت َب َ
ال َم ْسلو َل.
َت بِ َح ْر ِف نِدا ٍءِ ،مثْل :يا ْب َن َة ال ُق ْدسِ ،رابِطي في ال َم ْس ِج ِد ال� أ ْقصى.
بُ -س ِبق ْ
َ 2-2تث ُْبت َه ْم َز ُة (ا ْبنَ ،وا ْب َنة)� ،إِذا:
الج ْم َع ِة.
ين َع َل َمينِ ِ ،مثْلَ :زا َرنا ا ْب ُن خالي َيو َم ُ
�أ -لَ ْم َت َق ْع َب َ
الخلي َف ُة ُمعاو َي ُة
س الدَّولَ ِة ال� أ َمو َّي ِة ُه َو َ
بُ -م َؤ ِّس ُ
ا ْب ُن �أبي ُس ْفيانَ.
فائِد ٌة ُل َغو َّي ٌة
توح ٍة؛ َف ُت ْص ِب ُح
ِع ْن َد َح ْذ ِف َه ْم َز ِة ( ْب َنة) َيجو ُز �أ ْن تُ ْك َت َب َوتُ ْن َط َق بِتا ٍء َم ْف َ
(بِ ْن َت)ِ ،م ْث ُل :والِ َد ُة ال َّن ِب ِّي(ِ � )آم َن ُة بِ ْن ُت َو ْه ٍب.
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ْبات
َت ْدري ٌ

نَ ْم َل� أ الفَرا َغ بِ َك ِل َم ِة (ا ْبن� ،أ ْو ا ْبنة) َم َع ُمراعا ِة َم ِ
واض ِع �إِ ْث ِ
بات َه ْم َزتِها َو َح ْذ ِفها ،فيما َي�أْتي:
1-1يا ................بِلاديَ ،ت َم َّسكي بِ َمكا ِر ِم ال�أخْ ِ
لاق.
الص ِ
بيان.
َ 2-2ع ِل ُّي � ................أبي طالِ ٍب �أ َّو ُل َم ْن �أ ْسل َم ِم َن ِّ
ِ
القانون في ال ِّط ِّب.
تاب
�3-3أل ّ َ
ف  ................سينا ِك َ
 ................ 4-4جيرانِنا ِم ْن َص ِ
ديقات ال َم ْك َت َب ِة ال َم ْد َر ِس َّي ِة.
نَ ْذك ُُر َس َب َب �إِ ْث ِ
بات َه ْم َز ِة (ا ْبنَ ،وا ْبنة)َ ،و َس َب َب َح ْذ ِفها ،فيما َي�أْتي:
ِكين في نادي اللُّ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة.
1-1ا ْب ُن َسعي ٍد �أ َح ُد ال ُمشار َ
................................................................................................................

ماء ْب َن ُة �أبي َب ْكرٍ.
ُ 2-2
ذات ال ِّنطا َق ْينِ ِه َي �أ ْس ُ

................................................................................................................

3-3يا ْب َن ال ُق ْدسِِ ،
الصلاة ِفي ال َم ْس ِج ِد ال� أ ْقصى.
واظ ْب َعلى َّ

................................................................................................................

حالات ث ِ
ِ
ُبوت َه ْم َز ِة (ا ْبنَ ،وا ْب َنة)َ ،و َح ْذ ِفها في ُجملٍ ُمفي َد ٍة
نُ َمثِّ ُل َعلى كُ ِّل حالَ ٍة ِم ْن
ِم ْن �إِنْشائِنا.
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َ
الخ ُّط
نَ ْك ُت ُب ال ِعبا َر َة ال�آتِ َي َة بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ ،ثُ َّم بِ َخ ِّط ال ُّر ْق َع ِةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ َر ْس َم َح ْر ِف (ع):
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التَّ ْعبي ُر
نَ ْك ُت ُب �أ ْر َب َع ِ
الص ْوتِ ِّي في ال َم ْد َر َس ِة َو ُم ِ
لاف ٍ
حيطها.
الح ِّد ِم ْن ظا ِه َر ِة ال َّت َل ُّو ِث َّ
تات َحو َل َ

60

السا ِدسة
ال َو ْحدَ ُة ّ

الاس ِتما ُع
ْ

نص بِ ُع ْن ِ
وان (الم�أمو ُن َو ُم َؤ ِّد ُب َولَ َد ْي ِه) َونُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ٍّ
الخ ِلي َف ُة ال َم�أْمو ُن َي ْحيى ْبنِ زِيا ٍد ال َف ّراء بها؟
َ 1-1ما ال َم َه َّم ُة الَّتي �أو َك َل َ
س ا ْبنا ال َم�أْ ِ
مون؟ َو َعلا َم اتَّفَقا؟
َ 2-2علا َم َتنا َف َ

3-3بِما َذا َب َّر َر ال َف ّر ُاء َع َم َل اب َني ال َم�أْ ِ
مون؟
س ِع ْن َد ال َف ّرا ِء؟ َو َم ْن �أ َع ُّز ُهم ِع ْن َد ال َم�أْ ِ
مون؟
َ 4-4م ْن �أ َع ُّز النّا ِ
الخلي َف ُة ثَلا َث َة �أمو ٍر لا َي ْن َبغي لِل َّر ُج ِل �أ ْن َي ْك َب َر َع ْنها ،نُ َع ِّد ُدها.
َ 5-5ذك ََر َ
الخلي َف ُة لا ْب َني ِه ،ولِ ُمعلِّ ِم ِهما؟
6-6ما ال ُمكاف�أ ُة الَّتي َق َّد َمها َ
ص ال َم ْسمو ِع.
7-7نَ ْق َتر ُِح ُع ْنواناً � َ
آخر لِل َّن ِّ
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َسنا ِب ُل ِ
الح ْك َم ِة
قا َل َتعالى﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ﴾
(البقرة)٢٦٩:

ص:
َب ْي َن َيدَي ال َّن ِّ
ـص نَشْ ـ�أ َة ِ
الح ْك َمـ ِةَ ،وا ْه ِتمــا َم ال�إ نْسـ ِ
ـان بِهــا ُم ْنـ ُذ
َي َتنـ َـاو ُل ال َّنـ ُّ
ال ِق ـ َد ِمَ ،ك َمــا ُي َب ْي ـ ُن �أ َه ِّم َّي ـ َة ِ
الح ْك َم ـ ِة فــي َحيــا ِة ال�إ نْسـ ِ
ـان ،ثُ ـ َّم
ِض لَنــا طائِ َفـ ًة ِمـ َـن ِ
الح َكـ ِم لِ َعـ َد ٍد ِمـ َـن ال� أ ِمـ ِم.
َي ْعـر ُ
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َسنا ِب ُل ِ
الح ْك َم ِة
راء ُة
ال ِق َ

م ْن ُذ � ِ
آلاف السنين والبشَ ري ُة َت ْح َظى بالمف ِّكرين وال َّنوابِ ِغ الَّذين نَقَشوا

(ال ُم َؤلِّفون)

ِّ َ َ َّ
َ َ
ُ
َ
ُ
ـات ْاس ـ َتخْ َد َم
َالبــردي :نَبـ ٌ
الح َيوان ِ
َات� ،أو َك َتبوها َعلى
الح َجرِ� ،أو َخ ُّطوها َعلى ُجلو ِد َ
ِح َك َم ُهم َعلى َ
َمـــــاء �أ ْورا َقـــــــ ُه فــي
القُــد ُ
َو َر ِق َالبرد ِّي� ،أو ن ََّضدوها َعلى ال�آل ِة الكاتِ َب ِةَ ،و ُم ْن ُذ � ِ
قف ِ
الكتا َبــ ِة.
نين َو َ
الس َ
آلاف ِّ
ِزاء َّ ِ
ِ أ ِ
ه ُؤلا ِء َف ْوقَ ال َمنابِ ِر َي ِعظونََ ،و َج َلسوا �إ َ
السلاطينِ َوال ُملوك وال�مراء ن ََّضدُوها :ن ََّسقُو َها.
َي ْن َصحونََ ،و َساروا في أ� ْر ِو َق ِة ال� أ ْديِ َر ِة والقُصو ِر ُي ْلقو َن ال ِع ِ
ظات وال َوصايا،
ساج ِد َي�أ ُمرون بال َم ْع ِ
باب ال َم ِ
َو َج َلسوا َت ْح َت ِق ِ
روفَ ،و َي ْن َهو َن َعنِ ال ُم ْن َكرِ.
ماء
�إ َّن ما َخالَ َج َه ُؤلا ِء ُ
ماء َقديماً ه َو نَ ْف ُس ُه ما ُيخالِ ُج ُح َك َ
الح َك َ
وعات الَّتي ُعر َِض ْت لِ ْل�إ ِ
ض
َالي ْو ِم؛ فال َم ْو ُض ُ
نسان َقديماً ِه َي نَ ْف ُس َها الَّتي تُ ْع َر ُ
لَ ُه َالي ْو َمَ ،وال َّتجار ُِب التي َم َّر بِها �أ ْجدَا ُدنا هي نَ ْف ُسها ال َّتجار ُِب الَّتي نَ ُم ُّر بِها
َحال ّياً ،لَ ِك َّن الفارِقَ َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُهم �أنَّنا َت َم َّكنّا ِم َن الا ِّطلا ِع َعلى تِ ْلكَ ِ
الح َك ِم
والخ ِ
واط ِر ُمد َّونَ ًةَ ،ب ْي َنما ل ْم َي ْس َت ِط ِع ال� أ َّولُو َن َم ْع ِر َف َة ما َقالَ ُه سابِقو ُهم.
َ
�إ َّن ال ُك ُت َب الَّتي َت ُض ُّم في ُب ُطونِها هذ ِه ِ
بالب ْح ِر
الح َك َم �أ ْش َب ُه ما َت ُكو ُن َ
اص الما ِه ُر هو ذلكَ
الَذي َيخْ َت ِز ُن في �أ ْعما ِق ِه �أنْقى الل�آلِ ِئ َو�أ ْس َط َعها ،والغ ّو ُ
غوص ِ
باحثاً ع ْنهاُ ،متل ِّمساً َبريقَهاُ ،م َت َذ ِّوقاً بلا َغ َتهاُ ،م ْس َت ْل ِهماً ما
الَّذي َي ُ
فيها ِم ْن ِخ ْب َر ٍة َو َت ْجرِب ٍة َغن َّي ٍة.
ِ
ست ِح ْكراً َعلى شَ ْع ٍب دو َن � َآخ َرَ ،ولا َعلى �أ َّم ٍة دو َن
والح َك ُم لَ ْي ْ
ف ِم ْن
الحيات َّي ِة ال ُمشْ تر َك ِة ،نَ َت َع َّر ُ
�أخْ رىَ ،ب ْل هي ُعصا َر ُة ال َّتجار ِِب ال�إ نسان َّي ِة َ
ِخلالِها َع ِ
ادات ال� أ َم ِم والشُّ ُع ِ
اييرها ال�أخْ لاق َّي َةَ ،و َر ْغ َم �أ َّن
وب َو َتقاليدَها َو َم َع َ
عب ُخ ِ
الس ِ
لِك ِّل �أ َّم ٍة َوك ِّل شَ ٍ
باق في
صوص ّي ًة َو ِس َم ًة َحضا ِر َّي ًةَ ،و�أ َّن ِمضْ ما َر ِّ
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�أ ْروِقـــــةُ :مـ ْف َـر ُدهـــا رِواق،
وهــو ُركــ ٌن فــي َم ْســج ٍد
�أ ْو َم ْعبــ ٍد �أو منــزل قديــم.
يخالِ َج :يخالِط.

إِال� ْبدا ِع َب ْي َن ال� أ َم ِم لا ح َّد لَ ُه� ،إلّا �أ َّن ِ
الح َك َم َت َظ ُّل تُراثاً �إِنْسان ّياً ُمشْ َت َركاً
مان َو َم ٍ
نسان في كُ ِّل َز ٍ
يالَ ،ي ْصلُ ُح لِك ِّل �إ ٍ
ُم َتوا َرثاً َب ْي َن ال� أ ْج ِ
كان.
ِ
�إنَّها َقنادي ُل تُ ِن ُير للتّائِ َ َ
ِ
هين طري َق ُهمَ ،و َسناب ُل َت ْس َت ْعصي على الفَناءْ ،اج ِتثاث :ا ْق ِتلاع.
و�أشجا ٌر ِ
الاج ِت َث ِ
يء �إلِى ِظلِّ ِها ال َم ْكدودو َن ِم ْن كُ ِّل
اثَ ،ي ِف
باسق ٌة َت ِع ُّز َعلى ْ
ُ
َمكدودُ :م ْت َعب.
َحد ٍَب َو َص ْو ٍبَ ،ينْشُ دو َن ال ّر َاح َةَ ،و َيخْ لُدو َن �إِلى ال َّد َع ِة.
َحـــــد ٍَب َو َصـــ ْوب :مــن
ِ
ِ
ِ ْ ِ ِ َ ِ
الج ِ
�إِ َّن في الحك َمة عظ ًة َوع ْب َرةًَ ،ودافعاً َي ْد َف ُع قا ِرئَها �أو سام َعها �إِلى ِ
هـــات كلِّهــا.
بال َعلى الفَضيل ِةَ ،و َي ْب َتع ُد بِ ِه َعنِ ال َّرذي َل ِةَ ،ولِذا نَرى ِ
إِال� ْق ِ
الح َك َم ُمعلَّق ًة َعلى
ُج ْد ِ
ِ
سساتَ ،و َغ ْيرِها ِم َن
ران ال َكثي ِر ِم َن ال َمناز ِِل ،وال َمحا ِّل ال ِّتجار َّي ِة �أو ال ُم َؤ
ال َم ِ
رافقِ العا َّم ِةَ .و�إلَيكَ طائف ًة ِم َن ِ
الح َك ِم:
ِ
(ح ْك َم ٌة ع َـ َــرب َّيـ ٌة).
* ماذا َي ْن َف ُع َج َب ُل ال َّذ َه ِب �إِذا ل ْم َي ْنبث ْق ِم ْن ُه َي ْنبو ٌع؟
ِ
(ح ْك َم ٌة ع َـ َــرب َّيـ ٌة).
* شَ را َر ٌة َت ْحر ُق غاب ًة ُم َّتس َع ًة.
ِ
(ح ْك َم ٌة �إِنْجليز َّي ٌة).
تعيش �أ ْك َثر ِم ْنكَ .
* اعتنِ ج ِّيداً بِ ُس ْم َعتكَ ؛ ل�أنَّها َس ُ
ِ
(ح ْك َم ٌة ف َـ َـرنْ ِـس َّي ٌة).
القلوب كَما تُ ْد ِف ُئ ال َّنا ُر ال� أ ْجسا َم.
* ال َّرحم ُة تُ ْد ِف ُئ
َ
ِ
(ح ْك َم ٌة يـونـان َّيـ ٌة).
الحديدَ.
الحسو ُد َي�أكُ ُل َن ْف َس ُه كَما َي�أْكُل َّ
الصد�أ َ
* َ
ِ
* ِ
(ح ْك َم ٌة صينيــَّ ٌة).
الس ِّي ُئ ُيلقي اللَّو َم َعلى �أ َدواتِ ِه.
في َّ
الح ْر ُّ

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغ ُة
ُجيب َعنِ ال� أ ْسئل ِة ال�آتي ِة:
ن ُ
�أ ْي َن كا َن ال ُمف ِّكرو َن َوال َّنواب ُغ َي َضعو َن ِحك َم ُهم في َقدي ِم ال َّز ِ
مان؟
ن ََض ُع ال ِفع َل الَّذي كا َن َيقو ُم بِ ِه ال ُمف ِّكرو َن �أما َم ك ِّل َم ٍ
كان م َّما ي�أتي:
�أَ .................. -ف ْوقَ ال َمنابرِ.
السلاطين َو ِ
الملوك.
ِزاء َّ
ب� .................. -إ َ
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ج .................. -في �أ ْر ِو َق ِة ال� أ ْديِ َر ِة والقُصور ِ.
باب ال َم ِ
دَ .................. -ت ْح َت ِق ِ
ساج ِد.
ما ِ
والح َكما ِء ال ُقدَما ِء؟
القاس ُم ال ُمشْ َت َر ُك َب ْي َن ُح َكما ِء ال ْيو ِم ُ
ص َدليلا ً على ك ٍّل م ّما ي�أتي:
نُ َع ِّي ُن ِم َن ال َّن ِّ
�أُ -خلو ِد ِ
الح ْك َم ِة.
بُ -سطو ِع ِ
الح ْك َم ِة.
جُ -س ُم ِّو ِ
الح ْك َم ِة.

�إِ ْن ل ْم َت ِج ْد ما َت�أْكُلُ ُه
َيقو ُل شاع ٌر :فالنّا ُر َت�أكُ ُل َب ْع َضها
َف إِ�نَّ ُه �أ ْح َم ٌق ِ
ص َي ْن َت ِح ُر
الحيا ُة بِ ِه
بالح ْر ِ
س َي ْسخو بِما َت ْسخو َ
َو َيقو ُل � ُ
آخرَ :م ْن لَ ْي َ
ص ِ
الح ْكم َة الّتي َت َتواف ُق َو َم ْعنى كُ ِّل َب ْي ٍت ِم َن البي َت ْينِ .
نُ َع ِّي ُن ِم َن ال َّن ِّ
ن ِ
ش:
ُناق ُ

�أَ -ت َم ُّك ُن ال�إ نْ ِ
سان َالي ْو َم ِم َن الا ِّطلا ِع َعلى تُ ِ
لين ،و َع َد ُم َت َم ُّك ِنه َق ِديماً ِم َن الا ِّطلا َع
راث ال� أ َّو َ
َعلى تُ ِ
راث َم ْن َسبقو ُه.
َف الَّذي َت ْرمي �إِلَ ْي ِه ِ
الح ْك َم ُة القائل ُة :شَ را َر ٌة َت ْح ِر ُق غاب ًة ُم َّت ِسع ًة.
الهد ُ
ب َ"حد ٍَب َو َص ْو ٍب" في ُج ْم َل ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا.
بير َ
نُو ِّظ ُ
ف َت ْع َ
ص ثَلاث ًة ِم َن ال ُم َتضا ّد ِ
ات.
ْ
نس َتخْ ر ُِج ِمن ال َّن ِّ

فائِد ٌة:
ِ
الحيا ِة،
موج ٌز َقصي ٌر َبل ْيغٌُ ،ي َمثِّ ُل ُخ َ
لاص َة َت ْج ِر َب ٍة �إِنْسان َّي ٍة في َ
الح ْك َم ُةَ :ق ْو ٌل َ
س َعلى َم ِّر ال ُعصورَِ ،و َق ْد َتكو ُن نَثْراً �أ ْو ِش ْعراً.
س النّا ِ
َولَ ُه َو ْق ٌع في نُفو ِ
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فوظات
الم ْح
ُ
َ
ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ
�إيل َّيا �أبو ماضي1957-1891(:م)
ِ
حب الشِّ َعر َف َن َظ َم ُه ،و�أ ْب َد َع فيه
�أ َح ُد شُ َعرا ِء ال َع ْص ِر
الحديثُ ،ولِ َد في لُبنانَ� ،أ َّ
َماني َس َن ٍ
َوهو في ُم ْق َت َبلِ الشَّ ِ
وات،
باب ،ا ْر َتحل �إلى ِم ْص َر عا َم 1903م،
َ
وعاش فيها ث َ
هاج َر �إِلى نيويورك عا َم 1911مَ ،ع ِم َل بال ِّتجا َر ِة ،وانْ َض َّم �إِلى ال ّرابِ َط ِة ال َق َلمي ِة الَّتي
ثُ َّم َ
�أ َّس َسها ُج ْبرا ُن َخلي ُل ُج ْبرانَ ،وهو ِم ْن شُ َعرا ِء ال َم ْه َجرَِ .و ِمن َدواوي ِن ِه" :تِذكا ُر الماضي"،
الخمائِ ُل ".
"والجدا ِو ُل""َ ،و َ
َ

ُر ْؤيا
ـــروح ًة
�إِنّـــــي َر�أ ْي ُ
ــت َجـــراد ًة َمـ ْط َ
َتــ ْرنـو �إِلى ال�أفُــــقِ َالبعي ِد بِ ُم ْق َلـــ ٍة
َف َس�أل ُتهــا :ماذا َع ِ
ــراك؟ َف َلـــ ْم ُت ِج ْب
َقالـــواَ :ر ِفي َق ُتــنــا شَ هيــد ُة ُه ْزئِـهــا
َــت �إِذا جــا َع ْت َفــح َّبــ ُة َخ ْر َد ٍل
كان ْ
السـمــا ِء َوج َّن ٍة
َس ِم َع ْ
ـت بِ َن ْهــ ٍر في َّ
ال ِع ْط ُــر في �أ ْثمـارِهـــِا ،والشَّ ْه ُد في
فـت �أ ْن َت ْس َتمـــ َّر حياتُـهــا
فاست ْن َك ْ
ْ
َف َم َض ْت ُتحلِّ ُق في الفَضا ِء َول ْم َت َز ْل
هذي ِحكــاي ُتــهـــا َوفيهـــا ِع ْب َــر ٌة

ــخــ ٍة َم ْنهـوكــــ َة ال� أ ْعضا ِء
في َس ْب َ
الج ْوزا ِء
َك ْلمـىَ ،و َتشْ ُتــ ُم �أنْ ُجـــ َم َ
لــت َع ْنهـــا ُز ْمـــر َة ال ُّر َفقـــا ِء
َف َس�أ ُ
والح َكمــا ِء
ـــح ال ُعقَــــلا ِء
ُ
بِ َنصائِ ِ
َت ْكفي ،و�إ ْن َع ِطشَ ْت َف ُن ْق َط ُة ما ِء
ــويـــح ولا لِــفَنــــا ِء
لَ ْ
يســـت لِ َت ْص ٍ
ــحـــر في ال�أنْـــدا ِء
�أنْهارِهـــاِّ ،
والس ُ
ض جـاثِ َمــــ ًة َعلى ال� أ ْقـــذا ِء
في ال� أ ْر ِ
َحتّى َو َه ْت َف َه َو ْت �إِلى الغ ْبرا ِء
الح ْمقـــا ِء
شيــن كَهـــــذ ِه َ
للـطّـائِ َ
66

�إيل ّيا �أبو ماضي

ال َف ْه ُم والتَّحلي ُل وال ُّل َغ ُة

ف ِ
حين َر�آها الشّ ِاع ُر؟
كانت َ
الجرا َد ُة َ
َك ْي َ

بالس ِ
الجرا َد ِة؟
ؤال �إِلى ُر َفقا ِء َ
لِماذا َتح َّو َل الشّ ِاع ُر ُّ

الجرا َد ُة بِها.
ف الج َّن َة الَّتي َس ِم َع ِت َ
ن َِص ُ

الج َّن ِة؟
الجراد ُة ِع ْندَما َس ِم ْ
عت بِهذ ِه َ
ماذا َف َع َل ِت َ
حيح َة فيما َي�أْتي:
نَخْ تا ُر ال�إ جاب َة َّ
الص َ

الجراد ُة َع ْن ُس ِ
ؤال الشّ اعرِ؛ لِ�أنَّها:
�أ -لَ ْم تُ ِج ِب َ
 -2لَ ْي َس ْت ِ
راض َي ًة َع ْن َحياتِها.
 -1لا َت ْم ِلكُ لِساناً.
َ -4منهو َك ُة ال� أ ْعضا ِء.
ريح ًة.
 -3كان َْت َج َ
الجرا َد ُة شَ هي َدةَ:
ب -كان َِت َ
ِ -2د ِ
ِ -1د ِ
فاعها َع ْن ُرفقائِها.
فاعها َع ْن َر�أْيِها.
ِ -4
جوعها َو َع َط ِشها.
ُ -3ه ْزئِها بِ َنصائِ ِح ال ُعقَلا ِء.
تُ َمثِّ ُل ال َك ِل َم ِ
تان َ(و َه ْتَ ،ه َو ْت) َس َبباً َونَتيج ًة ،نُ َو ِّض ُح ذلِكَ .
الجرا َد ِة؟
ما ال ِع ْبر ُة الَّتي ن َْس َتخْ ِل ُصها ِم ْن ِحكا َي ِة َ

ص.
نَ ْق َتر ُِح ُع ْنواناً � َ
آخر لِل َّن ِّ
ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة

المزي ُد
ا ْل ِف ْع ُل ال ُم َج َّر ُد َوا ْل ِف ْع ُل َ

نَ ْق َر�أ ال�أمث َل َة ال�آتي َة ،ون ِ
ُلاح ُظ ال� أ ْفعا َل ال ُم َل َّونَ َة:
الح َجرِ.
َش ال ُم َف ِّكرو َن ِح َك َم ُهم على َ
 1-1نَق َ
67

ف هؤلا ِء ال ُم َف ِّكرو َن َف ْوقَ ال َمنابِ ِر َي ِعظونَ.
َ 2-2و َق َ
ماء َاليو ِم.
� 3-3إِ َّن ما خالَ َج هؤلا ِء ُ
ماء َقديماً ه َو َن ْف ُسه ما ُيخالِ ُج ُح َك َ
الح َك َ
لال ِ
ِ
ف ِم ْن ِخ ِ
عادات ال� أ َم ِم والشُّ ِ
عوب.
الح َك ِم
 4-4نَ َت َع َّر ُ
ْ 5-5اس َت ْع َص ْت َسنابِ ُل ِ
الح ْك َم ِة على الفَنا ِء.
(حروفُ ُه َجمي ُعها �أ ْصل َّي ٌةَ ،و َتخْ لو ِمنِ ال ِّزياد ِة)،
لاح َظ ِتنا ال�أفعا َل ال ُم َل َّونَ َة َو َج ْدنا �أ َّن ِم ْنها ما هو ُم َج َّر ٌد ُ
بِ ُم َ
فَ ،و َع َظ) ،و ِِم ْنها ما ه َو َمزي ٌد بِ َح ْر ٍف (خالَ َج)� ،أو بِ َح ْرفينِ
َشَ ،و َق َ
كَما في ال ِمثالَ ْينِ ال� أ َّول والثَّاني (نَق َ
خير ِة.
( َتع َّرف)� ،أو بِ َثلا َث ِة �أ ْح ُر ٍف ْ
(اس َت ْع َص ْت) الوارِدة في ال� أ ْم ِث َل ِة الثَّلا َث ِة ال� أ َ
لت �أ ْح ُرفُ ُه ال� أ ْص ِل َّي ُة ِم َن ال ِّزيا َد ِة ،وهنا َك ُم َج َّر ٌد
1-1ال ِفع ُل ال ُم َج َّر ُد :ما َخ ْ
س ،و َزلْ َز َل.
باعي ِمث ُلَ :و ْس َو َ
ثُلاثِ ٌّيِ ،مث ُلَ :د َر َ
س ،و َر َس َم ،و ُم َج َّر ٌد ُر ٌّ
وتاء ال َّت�أ ِ
نيث ،و َغ ْي ُرها ِم َن
ف ال ُمضا َر َع ِةَّ ،
�2-2أ ْح ُر ُ
والض ُ
مائر ال ُم َّت ِص َل ُةُ ،
الحروف الَّتي َت ْس ِب ُق ال َك ِل َم َة لَ ْي َس ْت ِم ْن �أ ِ
ِ
حرف ال ِّزيا َد ِة.
ف �أ ْو َح ْر ِ
فان �أ ْو ثَلا َث ٌة.
3-3ال ِف ْع ُل ال َمزيدُ :ما زي َد َعلى �أ ْح ُر ِف ِه ال� أ ْص ِل َّي ِة َح ْر ٌ
* ملحوظة :لا ُي ْو َج ُد فع ٌل ُم َج َّر ٌد �أق ُّل ِم ْن ثَلاث ِة �أ ْح ُر ٍف.

ْبات
َت ْدري ٌ

الج ْد َو ِل:
ف ال� أ ْفعا َل ال�آتي َة �إِلى ُم َج َّر ٍد َو َمزي ٍد َو ْف َق َ
ن َُص ِّن ُ
َر َجعوا ،ا ْم َت َن َعَ ،ت َزلْ َز َلَ ،و َعدََ ،د ْح َر َجَ ،ق ِد ْمنا ،انْ َت َص َر ،لَ ِع َب ْتْ ،اس َت ْن َت َج.
ال ِف ْع ُل ال َمزي ُد
ال ِف ْع ُل ال ُمج َّر ُد
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الج ْد َو ِل:
ف ال� أ ْفعا َل ال ُم َج َّر َد َة �إِلى ماضٍَ ،و ُمضار ٍعَ ،و�أ ْمرٍَ ،و ْف َق َ
ن َُص ِّن ُ
س ،تُ َز ْل ِز ُلَ ،دنْ ِد ْن.
َ
سُ ،يد َْح ُ
رج ،ال َع ْب ،ن َْسعىْ ،اج ِل ْ
نص َرَ ،ح ِس َبَ ،و ْس َو َ

ال ِف ْع ُل الماضي

ِف ْع ُل ال� أ ْم ِر

ال ِفع ُل ال ُمضا ِر ُع

		
		
ن َُج ِّر ُد ال� أ ْفعا َل ال َمزي َد َة ِم ْن �أ ْح ُر ِف ال ِّزيا َد ِة فيما َي�أْتي:
ال َعمو ُد ال� أ َّو ُل
س
جالَ َ
ْاس َت َم َع
َت َق َّد َم
َتصا َف َح
َف َّه َم
انْ َق َط َع

ال َعمو ُد الثّاني
َق ِد َم

إِ
ال� ْملا ُء
نَ ْك ُت ُب ما ُي ْملي ِه َعلينا ال ُم َعلِّ ُم.
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َ
الخ ُّط
تب َالب ْي َت الشِّ ع ِر َّي ال�آتي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ ،ثُ َّم بِ َخ ِّط ال ُّر ْقع ِةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ َر ْس َم َح ْر َف ْي (ر ،هـ):
نَ ْك ُ
َ

التَّ ْعبي ُر
نَ ْن ُث ُر َقصي َد َة " ُر ْؤيا" في ِف ْق َر ٍة ُم ِ
ناسب ٍة.
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السابِعة
ال َو ْحدَ ُة ّ

الاس ِتما ُع
ْ

َص بِ ُع ْن ِ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
وان (ال َع ْو َد ُة �إِلى ُ
الجذورِ)َ ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ن ٍّ
بوب ِ
ف ال�أشجا َر ِع ْن َد ُه ِ
العاص َف ِة.
1-1ن َِص ُ
قالت ِ
2-2ماذا ِ
العاص َف ُة لِ ْل� أ ْشجا ِر ع ْندَما َر�أتْها َت ْن َحني؟
ِ
العاص َف ُة ِمنِ ا ْق ِتلا ِع ال�أشجارِ؟
3-3لِماذا ل ْم َت َت َم َّكنِ
4-4ما ِ
الجذو ُر؟
الح ْكم ُة الَّتي َتقولُها ُ
5-5نُ َعلِّ ُل س َّر ال ِت ِ
الجذو ِر بِال� أ ْرضِ.
صاق ُ
ص ال َم ْسمو ِع.
ُّروس وال ِع َبر ِم َن ال َّن ِّ
ص الد َ
6-6نَستخْ ِل ُ
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ُح ُّب ال َو َط ِن

ص:
َب ْي َن َيدَي ال َّن ِّ
َت َتنـ َـاو ُل ال َمقالَـ ُة الَّتــي �أما َمنــا َم ْفهــو َم ال َو َطــنِ َ ،و َعلا َقـ َة ال�إ نْسـ ِ
ـان بِ َو َط ِنـ ِه ُم ْنـ ُذ �أ ْقـ َد ِم ال ُعصــو ِر �إِلى
َي ْو ِمنــا هــذاَ ،و�أ َه ِّم َّيـ َة ال َو َطــنِ فــي َحيــا ِة إِال�نْسـ ِ
ـان.
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ُح ُّب ال َو َط ِن
(ال ُم َؤلِّفون)

راء ُة
ال ِق َ
ال َو َط ُن �أ ْثم ُن ما في َحيا ِة ال�إ نْ ِ
سان ،لا َي ْعلو َعلي ِه ٍ
عال ،ولا َيغْلو �أما َم ُه
ٍ
ماء ُهَ ،و ُيح ِّق ُق بِ ِه ُوجو َد ُه؛ َولِذا َي ْب ُذ ُل الغالِ َي
غالَ ،ف ُه َو َي ْس َت ِم ُّد ِم ْن ُه انْ ِت َ
فيس في َسبي ِل ِهَ ،ف َي ْد َف ُع ُح ِّر َّي َت ُه؛ ثَمناً لِ ُح ِّر َّي ِت ِهَ ،و ُي َض ّحي بِحياتِه؛ ِدفاعاً
وال َّن َ
َع ْن تُرابِ ِه.
س ُب ْق َع ًة ُج ِ
غراف َّي ًة َف َح ْس ُب ،ب ْل ه َو َم ْجمو َع ٌة ِم َن ال ُم َك ِّو ِ
نات
وال َوط ُن لَ ْي َ
الَّتي َت َتشا َبكُ و َتتفاع ُل م َع ِ
الس ِام َي،
بعضها َب ْعضاًَ ،ف ُت ْعطي لِهذ ِه ُالب ْقع ِة َمعناها ّ
َو ِقي َم َتها الخالِ َدةَ� ،أ َج ْل ،لَ َق ْد شَ ِهد َْت هذ ِه ُالب ْق َع ُة ُخطواتِنا ال ُم َتعث َِّر َة ِصغاراً،
يومهاَ ،ون ِ
مت ُص َو ُر ُغ ِ
ُجومهاَ ،و ُسهولِها،
نت ِذ ْك َرياتِنا ِكباراًَ ،وا ْر َت َس ْ
َواخْ َت َز ْ
َو ِجبالِهاَ ،و ُطيورِهاَ ،و�أ ْشجارِها في ُس َويدا ِء قُلوبِنا ،تُبا ِر ُك ُح َّبنا لَهاَ ،و َتعلُّقَنا بِها.
لاو َة ال ُّطم�أْني َن ِة في ِحماها.
واءهاَ ،و َتدثَّ ْرنا بِ َسمائِهاَ ،و ُذ ْقنا َح َ
كَما َت َنف َّْسنا َه َ
باء َو َغ ْي ُرهم بِ�أ ْوطانِهم ُم ْن ُذ �أ ْقد ِم ال ُعصورِ ،فال ِ إ�نْسا ُن
عراء وال� أ َد ُ
َتغنّى الشُّ ُ
ال َعربِ ُّي الجا ِه ِل ُّي الَّذي كا َن َيتن َّق ُل ِم ْن َم ٍ
آخر؛ َبحثاً عن الك َل ِ� أ
كان �إِلى � َ
شعر بِحنينٍ َجار ٍِف �إلِى تِ ْلكَ ال�أما ِكنِ الَّتي �أ ْمضى فيها ُم َّد ًة
والماء ِكا َن َي ُ
الخوالي.
ف بِ�أ ْطلالِها َي َتذكَّ ُر �أيّا َمها َ
ِم َن ال َّز َمنِ  ،ف إ�ِذا ما م َّر بِها؛ َو َق َ
اعر �أبو ت ّما ٍم:
َولِذلكَ قال الشّ ُ
ك ْم َم ْن ٍ
ض َي�أْلَفُه الفَتى
َو َحــنـي ُنـــه �أ َبداً لِ� أ َّو ِل َمـ ْنـــــز ِِل
زل ِفي ال� أ ْر ِ
َوهذا َرسولُنا ُمح َّم ٌد (َ )يقو ُل َوه َو ُيو ِّدع َم َّك َة ُم ِ
هاجراً" :واللّ ِه �إن َِّك
َل� أ َح ُّب بِلا ِد اللّ ِه �إِلى نَ ْفسيَ ،ولَ ْولا �أ َّن �أ ْه َل ِك �أخْ َرجوني ِم ْن ِك ما َخ َر ْج ُت ".
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َت َدثَّ ْرناَ :تغَط ّينا.
ال َك َل�أ :ال ُعشْ ب.
�أ ْطلالهاَ :بقاياها.
َي�أْلَ ُف ُهَ :ي ْع ِرفُ ُه.

يث َيقو ُل:
َوما َيزا ُل َقو ُل الشّ اع ِر �أ ْحم َد شَ وقي ماثِلا ً في ال ّذا ِك َر ِةَ ،ح ُ
الخ ْل ِد نَ ْفسي
بالخ ْل ِد ع ْن ُه
نا َز َع ْتني �إلِ ْي ِه في ُ
َو َطني لْو شُ ِغ ْل ُت ُ
ِ
حب ال َوطنِ َعلى الشُّ عرا ِء وال� أ َدبا ِء ،و�أ ْص ِ
العواط ِف
حاب
َولا َي ْق َت ِص ُر ُّ
َزيرة.
الج ّياشَ ِةَ ،ف َجبابِ َر ُة التّ ِ
اريخ والقاد ُة ال َع ْسكريّو َن ق ْد َ
ساس الج ّياشَ ة :الغ َ
خامر ُهم هذا إِال� ْح ُ
هير َيقو ُل َو ُهو َعلى َسري ِر
ال َّرفي ُعَ ،فهذا (نا ُب ْليو ُن
ْ
َرنسي الشَّ ُ
بونابرت) القائ ُد الف ُّ
"خذوا َقل ْبي لِ ُي ْد َف َن في َفرنْسا" ،بل �إ َّن
ال َم َر ِ
ض في َم ْنفا ُه في َجزير ِة هيلان َةُ :
يقف ِع ْن َد هذا الحدِّ ،حتّى َو َص َل �إلِى درج ِة �أ ْن َيرى َب ْع ُضهم �أ َّن
ال� أ ْم َر ل ْم ْ
لِ ْل َم ِ
ف َع ْن َط ْع ِم ِه َبعيداً َعن ُهَ ،فيقو ُل �أ َحدُهم:
وت في ال َو َطنِ َط ْعماً َي َخ َت ِل ُ
موت في َو َطني
�أخْ َت ال ُعرو َب ِة َه ِّيئي َكفَني
�أنا عائِ ٌد لِ� أ َ
س بِقيم ِة ال َو َطنِ �أ ْك ُثر ِم َّم ْن كا َب َد َم ِ
واج َع إِال�بعا ِد
س �أ ْق َد َر على إِال� ْحسا ِ
َولَ ْي َ
ش �أ ْو ِ
س
عيش على َهوام ِ
طان ال� آ َ
خرين َي َتج َّر ُع َك�أ َ
�أ ِو الا ْب ِتعا ِد َع ْن ُهَ ،فه َو َي ُ
ال ُغر َب ِةَ ،و َي َتذ َّو ُق َمرار َة ِ
الح ْر ِ
رين
عراء وال ُمف ِّك َ
باء والشُّ َ
مانَ ،ولِذلكَ َتج ُد ال� أ َد َ
واقع الشَّ ِ
تات ُيع ِّبرو َن َعن ُمغالَ َب ِتهم َحني َن ُهم �إلِى و َطن ِهم
ين في َم ِ
ال ِف َل ْسطين ّي َ
طينُ ،ي َف ِّتشو َن َع ْنها في َدفات ِر ال َّز َمنِ َو�أ ِزقَّ ِة ال ّذا ِكر ِةَ ،ي ْحدو ُه ُم ال� أ َم ُل في
ِف َل ْس َ
ال َع ْو َد ِة �إلِ ْيها ،طا َل ال َّزم ُن �أ ْم َق ُص َر.

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغ ُة
ُجيب عنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتي ِة:
ن ُ
الصحيح َة لِما ي�أتي:
نَخْ تا ُر إِال�جاب َة َّ
من ما في َحيا ِة إِال�نْ ِ
سان؛ لِ�أنَّ ُه:
�أ -كا َن ال َو َط ُن �أ ْث َ
 -1لا َي ْعلو َعلي ِه ٍ
َ -2يعو ُد �إِلَ ْي ِه َبع َد ال ُغ ْر َب ِة.
عال.
َ -4م ْص َد ٌر لِ ِر ْز ِق ِه.
ماء ُه.
َ -3ي ْس َت ِم ُّد ِم ْن ُه انْ ِت َ
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س �إ ِْحساساً بِقيم ِة ال َو َطنِ :
ب� -أ ْك َث ُر النّا ِ
عيش َبعيداً َع ْن ُه.
َ -1م ْن َي ُ
 -3القاد ُة ال َع ْس َك ِريّونَ.

باء.
عراء وال� أ َد ُ
 -2الشُّ ُ
 -4ال ُم َف ِّكرونَ.

نَ ْذك ُُر ثَلاثاً ِم ْن ُص َو ِر ا ْر ِ
تباط إِال�نْ ِ
سان بِ َوطن ِه.
نَ ْن ِس ُب ال�أقوا َل ال�آتي َة �إِلى قائِليها:
�أ"َ -ولَ ْولا �أ َّن �أ ْه َل ِك �أخْ َرجوني ِم ْن ِك ما َخ َر ْج ُت".
"خذوا َقل ْبي لِ ُي ْد َف َن في َفرنْسا".
بُ -
ج -ك ْم َم ْن ٍ
ض َي�أْلَفُه الفَتى
زل في ال� أ ْر ِ
َو َحــنـي ُنـــه �أ َبداً لِ� أ َّو ِل َمـ ْنـــــز ِِل
ين ال ِعبا َر ِة في ال َعمو ِد ال� أ َّو ِل َوما َت ُد ُّل َعلي ِه في العمو ِد الثّاني ،فيما ي�أْتي:
ن َِص ُل َب َ
ال َعمو ُد ال� أ َّو ُل

ال َعمو ُد الثّاني

فيس.
َي ْبذ ُل الغالِ َي وال َّن َ

ال ُّطفول ُة.

ُخطواُتنا ال ُمت َعث َِّرةُ.

إِال� ْهما ُل.

حب ِبلا ِد اللّه �إلى نَ ْفسي.
�أ ُّ

ال َّت ْفضي ُل.

َه ِ
ش �أ ْو ِ
رين.
طان ال� آ َخ َ
وام ُ

طاء.
ال َع ُ

ص ال ِعبار َة الَّتي َت َتض َّم ُن َم ْعنى ك ٍّل ِم ّما َي�أْتي:
نُ َع ِّي ُن ِم َن ال َّن ِّ
�أ -لا ُيضاهي ال َو َط َن في قي َم ِت ِه �أ ُّي شَ ْي ٍء.
ين �إلى َو َطنهم �أم ٌر َح ْت ِم ٌّي.
بَ -ع ْو َد ُة ال ِف َل ْسطين ّي َ
ش ال� آ ِمنِ في �أ ْوطانِنا.
ج -ن َْه َن�أ بِال َعي ِ
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نُعلِّ ُل ما َي�أتي:
�أ -تَضْ حي ُة إِال�نْ ِ
سان بِ َحياتِ ِه.
قوف إِال�نْ ِ
ربي َقديماً بِ�أ ْط ِ
لال الدِّيارِ.
بُ -و ُ
سان ال َع ِّ
ين في َم ِ
واق ِع الشَّ ِ
طين.
تات �إلى َو َط ِنهم ِف َل ْس َ
جَ -حني ُن ال ِف َل ْسطين ّي َ
�أ ُّي ال َّتعبيرينِ �أ ْج َم ُل؟ َولِماذا؟
بَ -تدثَّرنا بِ َسمائِها.
حت َسمائِها.
�أِ -عشْ نا َت َ
ص َعلى ما ي�أتي:
نُ َمثِّ ُل ِم َن ال َّن ِّ
سلوب قس ٍم.
�أَ -تضا ٌّد في ال َمعنى.
ب� -أ ُ
الصحيح َة لِما ي�أتي:
نَخْ تا ُر إِال�جاب َة َّ
�أُ -م ْفر ُد كلمة (�أ ِزقَّ ٌة) ه َو:
َ -2زقَّ ٌة.
ِ -1زقٌّ.
بِ -ض ُّد َك ِلم ِة ٍ
(غال) هو:
خيص.
َ -1قلي ٌل.
َ -2ر ٌ

ُ -3زقاقٌ.
 -3ثَمي ٌن.

الج ْم َل َت ْينِ ال�آتِ َي َت ْينِ :
ن ِّ
ُوض ُح َجما َل ال َّت ْعبي ِر في ُ
عال ،ولا َيغْلو �أما َم ُه ٍ
لا َي ْعلو َعلي ِه ٍ
غال.
فائِد ٌة ُل َغو َّي ٌة
ويداء ال َق ْل ِبَ :ح َّب ُت ُهَ ،و ُم ْه َج ُت ُه ،و ُع ْم ُق ُه.
ُس ُ
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ف.
جَ -ترا ُد ٌ

ُ -4ز َقي ٌق.
 -4با ِه ٌظ.

ُُ
فوظات
الم ْح
َ
ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

ِ
عي1937-1880( :م)
ُم ْص َطفى صادق ال ّراف ّ
ِ
ديب ُم ِ
عاص ٌرُ ،ولِ َد في ِم ْص َرَ ،ي ْن َح ِد ُر ِم ْن �أ ٍ
صول سور َّي ٍة،
عي �أ ٌ
ُم ْص َطفى صادق ال َّراف ّ
الص َم ِمَ ،و ِ
لك َّن ُه ْاس َتم َّر
ض في �أ ُذنَ ْي ِه انْ َتهى بِ ِه �إِلى َّ
َح ِف َظ القُر�آ َن على َي ِد �أبي ِه� ،أصا َب ُه َم َر ٌ
الكتا َب ِة وال َّت�أ ِ ِ
في ِ
ِ
وح ُي ال َق َل ِم� ،إِ ْعجا ُز القُر� ِآن.
افعيْ ،
ليف ،م ْن �أ َه ِّم ُم َؤلَّفاتِه :ديوا ُن ال ّر ِّ
ص الَّذي �أما َمنا َي َت َحد َُّث َع ْن ُح ِّب إِال�نْ ِ
سان لِ َو َط ِن ِه.
وال َّن ُّ

بِلادي
بِلادي َهواها في لِسانِي َوفي َدمي
َولا َخ ْي َر في َم ْن لا ُي ِح ُّب بِلا َد ُه
جاء ُعشَّ ُه
�ألَ ْم َت َر �أ َّن ال َّط َير �إِ ْن َ
س ِم َن ال� أ ْو ِ
طان َم ْن لَ ْم َي ُكن لَها
َولَ ْي َ

س لَ ْم َتز ْل
َعلى �أنَّها لِلنّا ِ
س كَالشَّ ْم ِ
س َحقَّها
َو َم ْن َي ْظ ِل ِم ال� أ ْوطا َن �أو َي ْن َ

َولا َخ ْي َر في َم ْن �إِ ْن �أ َح َّب ِديا َر ُه
َوما َي ْر َف ُع ال� أ ْوطا َن �إلّا رِجالُها
َو َم ْن َيكُ ذا َفضْ لٍ َف َي ْب َخ ْل بِ ْفضْ ِل ِه

ُي َم ِّجدُها َق ْلبي َو َي ْدعو لَها َفمي
َولا في َح ِ
الح ِّب �إِ ْن َل ْم ُي َت َّي ِم
ليف ُ

َفــــــ�آوا ُه في �أ ْك ِ
نـــافـــــــ ِه َي َتـرنَّــــــ ِم
داءَ ،و�إِ ْن �أ ْمسى �إِلَ ْي ِه َّن َي ْن َتمي
ِف ً

ضيء لَ ُه ْم ُط ّراً َو َك ْم في ِه ُم َع ِمي
تُ ُ

ِ
الحادثات بِ�أ ْظل ِم
تُ ِج ْب ُه فُنو ُن
�أقا َم لِيبكي َفوقَ َر ْب ٍع ُم َه َّد ِم
اس �إِلّا بِ ُسلَّ ِم
َو َه ْل َي َترقَّى النّ ُ
َعلى َق ْو ِم ِه ُي ْس َتغ َْن َع ْن ُه َو ُي ْذ َم ِم
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ِ
عي
ُم ْص َطفى صادق ال ّراف ّ
َح ِ
ليفُ :م َتعا ِهد.
�أ ْكنـــا ِفـــــــ ِهَ :جوانِ ِب ِه
َي َتـرنَّــــــ ِمَ :ي َت َغنّى.
ُط ّراًَ :جميعاً.
ِ
الحادثاتَ :مصائِ ِب
ال َّد ْهرِ.
َر ْب ٍعَ :م ٍ
كان.

ال َف ْه ُم والتَّحلي ُل وال ُّل َغ ُة
اعر ُح َّب ُه لِ ِبلا ِد ِه لِساناً َو َدماً؟
َك ْي َ
ف ُي َت ْر ِج ُم الشّ ُ
الحقي َق ُة الَّتي َذك ََرها الشّ ِاع ُر في َالب ْي ِت الثّاني؟
ما َ
ُح ُّب ال َو َطنِ لا َي ْق َت ِص ُر َعلى �إِنْ ٍ
شير �إلى ذلكَ .
سان .نُ َع ِّي ُن َالب ْي َت الَّذي ُي ُ
الصحيح َة لِما َي�أْتي:
نَخْ تا ُر إِال�جاب َة َّ
جات ُح ِّب إِال�نْ ِ
�أ� -أ ْقصى َد َر ِ
سان لِ َو َط ِن ِه:
َ -2ت َغنّي ِه بِ َو َط ِن ِه.
ِ -1فدا ُؤ ُه لِ َو َط ِن ِه.
�-4إِقا َم ُت ُه في ِديا ِر ِه.
ُ -3بكاؤُه على َو َط ِن ِه.
زاء َم ْن َي ْظ ِل ُم َو َط َن ُه:
بَ -ج ُ
-1ال َّط ْر ُد ِم ْن ُه.
ض لِ ُظ ْل ٍم �أ ْك َب َر.
 -3ال َّت َع ُّر ُ

الس ْج ُن.
ِّ -2
المالي.
 -4ال َّتغْري ُم
ُّ

س َدلي ٌل َعلى:
جَ -تشْ بي ُه الشّ ِاع ِر ال�أوطا َن بِالشَّ ْم ِ
 -2اتِّسا ِع ال� أ ِ
� -1أ َه ِّم َّي ِة ال� أ ِ
وطان.
وطان.
ُ -4ح ِّر َّي ِة ال� أ ِ
ِ -3دفْ ِء ال� أ ِ
وطان.
وطان.
ما ح ُّق ال َو َطنِ على �أ ْبنائِ ِه؟
آخر لِ ْل� أ ْب ِ
يات.
نَ ْق َتر ُِح ُع ْنواناً � َ
عروف .نع ِّي ُن َالب ْي َتَ ،ونَ ْذك ُُر ِ
اعر َقصيدَت ُه َب ْيتاً لِ ِ
شاع ٍر جاهلي َم ٍ
صاح َب ُه.
َض َّم َن الشّ ُ
ٍّ
78

ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة
َّ
الضمائِ ُر ال ُمت َِّص َل ُة بِال ِف ْع ِل الماضي
نَ ْق َر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال� آ َتي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة فيها:
طين.
طيني ال ُم َه َّج ُر شَ َع َر بِ َحنينٍ جار ٍِف �إِلى ِف َل ْس َ
1-1ال ِف َل ْس ُّ
الحنينِ �إِلى ال ّر ْم َل ِة.
�2-2أنْ َت شَ َع ْر َت بِ َ
الحنينِ �إِلى ال ُق ْدسِ.
3-3قا َل ال ُم ْغ َتر ُِب� :أنا شَ َع ْر ُت بِ َ
بالحنينِ �إِلى َص َفدَ.
�4-4أنْ ِت شَ َع ْر ِت َ
الحنينِ �إِلى ال َم ْجد َِل.
َ 5-5ر َّد َد ال ُم َه ّجرونَ :ن َْح ُن شَ َع ْرنا بِ َ
الحنينِ �إِلى بيسانَ.
ُ 6-6ه َّن شَ َع ْر َن بِ َ
الحنينِ �إِلى حيفا.
ُ 7-7ه ْم شَ َع ُروا بِ َ
الحنينِ �إِلى عكّا.
ُ 8-8هما شَ َع َرا بِ َ
الماضي (شَ َع َر) َق ْد َو َر َد فيها َجميعاً ،لك َّن ُه ات ََّص َل
السابق َة؛ ن َْج ُد �أ َّن ال ِف ْع َل
بِ ُم َ
لاح َظ ِتنا ال�أم ِث َل َة ّ
َ
ثال -بِ ْاس ِتثْنا ِء ال ِم ِ
في كُ ِّل ِم ٍ
الح ْر ِف ال� أ ْص ِل ِّي ال�أخي ِر في ِه (ال ّراء)َ ،وهذ ِه
ثال ال� أ َّو ِلَ -ب َضمي ٍر َب ْع َد َ
الضمائِ ُر هي َعلى ال َّت ْر ِ
مين،
َّ
تاء ال ُمخا َط َب ِة لِل ُم َذكَّرَِ ،ولِل ُمؤن َِّثَ ،ونا ال ُم َت َكلِّ َ
(تاء ال ُم َت َكلِّ ِمَ ،و ُ
تيبُ :
الجما َع ِةَ ،و�ألِف الا ْث َنينِ ) ،كَما ن ِ
ُلاح ُظ �أ َّن َح َر َك َة َح ْر ِف (ال ّرا ِء) َت َت َغ َّي ُر بِ َت َغ ُّي ِر
واو َ
َونو ُن النّ ْس َو ِةَ ،و ُ
الضميرِ؛ فال ِف ْع ُل (شَ َع َر) في ال ِم ِ
توح ًة،
َّ
جاء ْت في ِه ال ّر ُاء َم ْف َ
ثال ال� أ َّو ِل -الّذي لَ ْم َي َّت ِص ْل بِ َضميرٍَ -
جاء ْت فيه ال ّر ُاء سا ِك َن ًةَ ،وفي ال ِم ِ
جاء ْت في ِه ال ّر ُاء
َوفي ال� أ ْم ِث َل ِة َ
ثال ال ّسابِ ِع َ
الخ ْم َس ِة التّالي ِة َ
َمضْ مو َم ًةَ ،وفي ال ِم ِ
توح ًة.
جاء ْت في ِه ال ّر ُاء َم ْف َ
ثال ال�أخي ِر َ
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الح ْر ِف ال� أ ْص ِل ِّي
َّ 1-1
الضمائِ ُر ال ُم َّت َص ِل ُة بِال ِف ْعلِ الماضي ُت َح ِّد ُد َح َر َك َة َ
ال�أخي ِر في ِه ِع ْن َد اتِّصالِها بِ ِه.
مير ال ُم َّتص ُل بِال ِف ْعلِ الماضي:
�2-2إِذا كا َن َّ
الض ُ
خير في ِه َي ُكو ُن َم ْفتوحاً.
ف الا ْث َنينِ ؛ َف إِ� َّن َ
�أ� -ألِ ُ
الح ْرف ال� أ ْص ِل َّي ال� أ َ
خير في ِه َي ُكو ُن َمضْ موماً.
الح ْر َ
الجما َع ِة؛ َف إِ� َّن َ
واو َ
بُ -
ف ال� أ ْص ِل َّي ال� أ َ
مين� ،أ ْو نو ُن النّ ْس َو ِة؛ َف إِ� َّن
تاء ال ُم َت َكلِّ ِم ال ُم َت َح ِّر َك ُة� ،أ ْو نا ال ُم َت َكلِّ َ
جُ -
خير في ِه َي ُكو ُن سا ِكناً.
الح ْر َ
َ
ف ال� أ ْص ِل َّي ال� أ َ
َم ْلحو َظ ِ
تان:
مير ال ُم َّت ِص ُل بِالفعل ُج ْزءاً ِم ْن ُهَ ،ب ْل ُه َو َك ِل َم ٌة �أخْ رىِ ،ف ِع ْندَما
1 -1لا ُيع ُّد َّ
الض ُ
هي ُم َك َّو َن ٌة ِم ْن َك ِل َم َتينِ .
نَقو ُلَ ( :تعلَّ ْمنا)؛ َف َ
نيث بِال ِف ْعلِ؛ �إِذا كا َن ِ
تاء ال َّت�أ ِ
الضمائِرِ،
الفاع ُل ُمؤنَّثاً ،ولا تُ َع ُّد ِم َن َّ
َ 2-2تـ َّت ِص ُل ُ
ف سا ِك ٌنِ ،م ْث ُل :قا َم ْت ِ
فاط َم ُة.
هي َح ْر ٌ
َب ْل َ

ْبات
َت ْدري ٌ
حيح َة لِما َي�أْتي:
نَخْ تا ُر إِال�جا َب َة َّ
الص َ
مير ال ُم َّت ِص ُل بال ِف ْعلِ:
ُ 1-1ي َع ُّد َّ
الض ُ
�أُ -ج ْزءاً ِم ْن ُه .بَ -ك ِل َم ًة ُمخْ َت ِل َف ًة.

آخر.
دِ -ف ْعلا ً � َ

جَ -ح ْرفاً ُم ْس َت ِق ّلاً.
الح َر َك ُة ال ُم ِ
الح ْر ِف ال�أخي ِر ِم َن ال ِف ْعلِ الماضي ال ُم َّت ِصلِ بِوا ِو الجما َع ِة:
ناس َب ُة الّتي تُ َ
وض ُع َعلى َ
َ 2-2
السكونُ.
ج -ال َك ْس ُر.
الض ُّم.
�أ -ال َف ْت ُح.
بَّ -
دّ -
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الج ْم َل ُة الّتي بِها ِفع ٌل ُم َّت ِص ٌل بِتا ِء ال ُم َت َكلِّ ِم:
ُ 3-3
ْ
�أِ -
ب -هي َد َر َس ْت بِ ِجدٍّ.
س.
فاط َم ُة َتقو ُلَ :ق َر�أ ُت ال َّد ْر َ
َراء.
ج -ال ُم َعلِّ َم ُة �أخْ َل َص ْت في َع َم ِلها.
د -سا َعد َْت ال ِب ْن ُت ال ُفق َ
خير من ال ِف ْعلِ الماضي ال ُم َّت ِصلِ بـــِ :
الح ْر ُ
ُ 4-4ي ْف َت ُح َ
ف ال� أ ُ
�أِ -
مين.
نون النّ ْس َو ِة				.
ب -نا ال ُم َت َكلِّ َ
د� -ألِ ِف الا ْث َنينِ .
				
ج -تا ِء ال ُم َت َكلِّ ِم.
الح ْر ِف ال�أخي ِر في ِه:
نُ ْك ِم ُل الفَرا َغ بِال ِف ْعلِ ( َك َت َب) َو ْف َق ال� أ ْم ِث َل ِة ال�آتِ َي ِةَ ،م ْع َض ْب ِط َح َر َك ِة َ

�أنا َك َت ْب ُت

ن َْح ُن

---------

�أنْ َت

---------

�أنْ ُتما َك َت ْب ُتما

�أنْ ُت ْم

---------

�أنْ ِت

---------

		
�أنْ ُتما ---------

�أنْ ُت َّن

---------

ُه َو
ِه َي ---------
---------

ُهما

---------

		
ُه ْم َك َتبوا

ُهما

---------

ُه َّن

---------

الح ْر ِف ال�أخي ِر فيها:
نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال� آ َتي َةَ ،ون َُح ِّد ُد ال� أ ْفعا َل ال ُم َّت ِص َل َة بِ َضمائِ َرَ ،ون َُب ِّي ُن َح َر َك َة َ
ض ِ
الك ِ
ض
َت َج َّو ْل ُت �أنا َو َصديقي في َم ْع ِر ِ
تاب الّذي �أقا َم ْت ُه َوزا َر ُة الثَّقا َف ُةَ ،و ُر ْحنا نَ َت َصف َُّح َب ْع َ
الض ِ
ين في ْاس ِت ْق ِ
حيث با َد َر �أ َح ُد
يوفُ ،
بال ُّ
ال َعناوينِ َ ،ولَف َ
ذين َو َقفُوا ُم ْص َط ِّف َ
َت انْ ِتبا َهنا ال َّط َل َب ُة ال ّ َ
ؤولين قائِلا ً لَ ُه ْم :لَ َق ْد �أ َّد ْي ُت ْم َع َملا ً نَبيلاًَ ،ف ُك ْن ُت ْم ِع ْن َد ُح ْسنِ ال َّظنِ بِ ُك ْم.
ال َم ْس َ

81

إِ
ال� ْملا ُء

واض ِع َح ْذ ِ
ف ال�ألِ ِ
ِم ْن َم ِ
ف
نَ ْق َر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال�آتي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة فيها:
1-1قا َل َتعالى﴿:ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾(.البقرة)١٦٣ :
سول اللّ ِه (ِ ،)
َ 2-2م َّك ُة �أ َح ُّب ال ِبلا ِد �إِلى َر ِ
لك َّن �أ ْه َلها �أخْ َرجو ُه ِم ْنها.
س �إ ِْحساساً بِقي َم ِت ِه؛ لِذلِكَ َي ْس ُك ُن ال َو َط ُن في ثنايا
3-3ه ُؤلا ِء ال ُم َه َّجرو َن َع ْن َو َط ِن ِه ْم �أ ْك َث ُر النّا ِ
قُلوبِهم.
تيب (ﯾ ،ﰅ ،اللّ ِهِ ،
لاح َظ ِتنا الك ِل َم ِ
ات ال ُم َل َّونَ َة في ال� أ ْم ِث َل ِة ال ّسابِ َق ِة َعلى التّ ْر ِ
لك َّن،
بِ ُم َ
َظِ ،
ه ُؤلا ِء ،ذلِكَ )؛ ن َِجدُها َق ْد ْاش َت َم َل ْت َعلى �ألِ ٍف تُ ْلف ُ
جاءت ه ِذ ِه
لك َّنها لا تُ ْك َت ُبَ ،و َق ْد َ
ف َب ْع َد اللا ِم في َك ِل َم ِة (ﯾ)َ ،و َب ْع َد المي ِم في َك ِل َم ِة ( ﰅ)َ ،و َب ْعد اللا ِم في لَ ْف ِظ
ال�ألِ ُ
راك ِ
الاس ِت ْد ِ
(لك َّن)َ ،و َب ْعد الها ِء في ْاس ِم ال�إ شار ِة (ه ُؤلا ِء)َ ،و َب ْعد
َ
الجلالَ ِة (اللّ ِه)َ ،وفي َح ْر ِف ْ
ال ّذ ِال في ْاس ِم ال�إ شار ِة (ذلِكَ ).

ف ِكتاب ًة لا نُ ْطقاً في َم ِ
واض َع ِع َّد ٍةِ ،م ْنها:
تُ ْح َذ ُ
ف ال�ألِ ُ
الجلالَ ِة (الل ُه)� ،إِل ُه ،الل ُه َّم ،ال َّر ْحم ُن ،طه.
ض ال� أ ْسما ِءِ ،م ْث ُل :لَ ْف ُظ َ
َ 1-1ب ْع ُ
ض �أ ْسما ِء ال�إ شا َرةِ ،م ْث ُل :هذا ،ه ِذ ِه ،هذيِ ،
هذان ،ه ّذينِ  ،ذلِكَ  ،هؤلا ِء،
َ 2-2ب ْع ُ
�أول ِئكَ .
لك َّنِ ،
3-3الحرفانِ :
لك ْن.
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ْبات
َت ْدري ٌ
ن َُح ِّد ُد ال َك ِل ِ
ف تُ ْلف ُ
نوض ُح َم ْو ِق َعها في
َظ َولا تُ ْك َت ُب في ال� أ ْم ِث َل ِة ال� آ َتي ِة؛ ثُ َّم ِّ
مات الّتي بِها �ألِ ٌ
ال َك ِل َم ِة:
1-1قا َل َتعالى ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾( .طه)٢-١:
َ 2-2يقو ُل ِ
حاف ُظ �إِ ْبراهي ُم:
صافحوها تُ ِ
َف ِ
صاف ْح نَ ْف َسها ال َع َر ُب.
هذي َيدي َع ْن َبني ِم ْص ٍر تُصافُ ُح ُك ْم
3-3كُ ُّل شَ ي ٍء في هذا ال َك ِ
ون َي ُد ُّل َعلى َع َظ َم ِة الل ِه ع َّز َو َج َّل.
�4-4إ َّن هذينِ ال ّر ُج َلينِ ِم ْن َذوي الدّخْ لِ ال َم ْحدو ِدِ ،
لك َّن ُهما َي َت َصد ِ
َّقان َعلى ال ُفقَرا ِء كَثيراً.
نَ ْمل� أ الفَرا َغ بِ َك ِل َم ٍة ُم ِ
ف تُ ْن َط ُق َولا تُ ْك َت ُب فيما َي�أْتي:
ناس َب ٍة بِها �ألِ ٌ
 .................. 1-1ال َم ْر�أ ُة با ّر ٌة بِوالِ َد ْيها.
 ، .................... 2-2انْ ُص ْرنا َعلى �أ ْعدائِنا.
الح ْسنى . .................
ِ 3-3م ْن �أ ْسما ِء الل ِه ُ
سي (نابليون بونبرت) بِلاداً ِع َّد ًة ُ ...........ه ِز َم َعلى �أ ْسوا ِر َعكّا.
َ 4-4غزا القائِ ُد الف ََرنْ ُّ
الصمو ِد َوال َّت َحدّي.
 .................. 5-5ال� أ ْسرى ُه ْم َم ْد َر َس ٌة في ُّ
َوسينِ في ُجمل ٍة ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا:
ف كُ َّل َك ِل َم ٍة َب َ
نُ َو ِّظ ُ
ين الق َ
(�إِلهِ ،
لك َّن ،ذلِكَ ِ ،
هذان)
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َ
الخ ُّط

تب َالب ْي َت الشِّ ع ِر َّي ال�آتي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ ،ثُ َّم بِ َخ ِّط ال ُّر ْقع ِةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ َر ْس َم َح ْر َف ْي (م ،و):
نَ ْك ُ
َ

التَّ ْعبي ُر
تيَ ،ونُ َلخِّ ُص ُه فيما لا َيزي ُد َع ْن �أ ْر َب َع ِة �أ ْس ُطرٍ.
ن ََقر�أ ال َّن َّ
ص ال� آ َ
حا َن َم ْو ِس ُم َق ْط ِف ال َّز ْي ِ
تونَ ،ف َط َل َب ِت ال� أ ُّم ِم ْن َولَ ِدها �أ ْن َي َت َغ َّي َب َعنِ ال َم ْد َر َس ِة؛ لِ ْل ُمسا َعد ِة في
ال ِق ِ
هاب
طافَ ،ولك َّن ال َولَ َد كا َن ُي ِح ُّب َم ْد َر َس َت ُه ،و�أ َّم ُه ،وال َّزيتونََ ،ف َو َقع في َح ْي َر ٍةَ ،و�أخيراً ق َّر َر ال َّذ َ
ل َت ْقدي ِم الا ْم ِ
والاس ِتئذا َن ِم ْن ُمدي ِر ال َم ْد َر َس ِةَ ،ف�أجا َب ُه ال ُمد ْي ُر بِ�أ َّن ال َمد َر َس َة َس ُت َع ِّط ُل َي ْو َم
تح ِان،
ْ
اس ِم ْن َق ْط ِف ال َّز ْي ِ
حاب َم ْجمو َع ٍة ِم ْن
الخمي ِ
َ
تونَ ،و ِم ْن َث َّم ُي ْم ِك ُن ُه ْ
اص ِط ُ
س ال ُم ْق ِبلِ  ،لِ َـي َت َم َّك َن النّ ُ
والج ْه َد َع َل ْي ِه َو َعلى والِ َدتِ ِه.
ُز َملائِ ِه في ذلكَ اليو ِم لِ ُمسا َع َدتِ ِه؛ ما ُي َوفِّ ُر ال َو ْق َت ُ
ِ
ِ
ِ
طوعي
َوفي َالي ْو ِم التّالي َتحد ََّث ُم ُ
دير ال َم ْد َر َس ِة َع ْب َر إِال�ذا َعة ال َم ْد َر ِس َّية َع ْن �أ َه ِّم َّية ال َع َملِ ال َّت ِّ
طاف ال َّز ِ
ِعين َوال�أهالي في ِق ِ
يتونُ ،م َب ِّيناً َفوائِ َد هذ ِه ال ُمشا َر َك ِة في
حاثّاً ال َّط َل َب َة على ُمشا َر َك ِة ال ُمزار َ
عاو ِنَ ،وال َعطا ِء لَ َد ْي ِه ْم.
َتعزي ِز ِق َي ِم ال ُمبا َد َر ِةَ ،وال َّت ُ
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ال َو ْحدَ ُة الثّا ِمنة

الاس ِتما ُع
ْ

َص بِ ُع ْن ِ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
وان (ال�أخلا ُق ال َكري َم ُة)َ ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ن ٍّ
تيج ُة ال ُمترتّب ُة على:
1-1ما ال َّن َ
مس ِك بال�أخْ ِ
لاق ال َكري َم ِة؟
�أ -ال َّت ُّ
ب -انْ ِعدا ِم ال�أخْ ِ
لاق ال َكري َم ِة َب ْي َن النّاسِ؟

صَ .فماذا ُي ْق َص ُد بِها؟
َ 2-2و َر َد ْت َك ِل َم ُة "الدّا َر ْين" في ال َّن ِّ
السلا ُم� -أ ْع َظ َم َالبشَ ِر �أخْ لاقاً؟
3-3لِماذا كا َن ال ُّر ُس ُل َ -ع َل ْيهم َّ

ص.
4-4نُ َع ِّد ُد َب ْع َ
ض ال ِق َي ِم وال َمبا ِد ِئ ال َّنبي َل ِة الَّتي َو َر َد ْت في ال َّن ِّ
5-5نَ ْذك ُُر ِص ٍ
ص.
فات َحمي َد ًة �أخْ رى لَ ْم َت ِر ْد في ال َّن ِّ
6-6ما �أث َُر ال َّتز ُّينِ بِ َمكا ِر ِم ال�أخْ ِ
لاق على الشَّ ِ
باب؟
ص ال َم ْسمو ِع.
7-7نَ ْق َتر ُِح ُع ْنواناً � َ
آخر لِل َّن ِّ
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ُخ ُل ُق الا ْع ِتذارِ

ص:
َب ْي َن َيدَي ال َّن ِّ
الخط ـ�أ،
ـث إِال� ْقــرا ُر بِ َ
الض ـ ْو َء َعلــى ُخلُــقِ الاعتــذارِِ ،مـ ْـن َحيـ ُ
تُ َس ـلِّ ُط ال َو ِص َّي ـ ُة الَّتــي �أما َمنــا َّ
ـف َي ِتـ ُّم الا ْع ِتــذا ُرَ ،وال�آثــا ُر إِال�يجاب َّيـ ُة لِلا ْع ِتــذارِ.
و�أهميـ ُة ال ُّر ُجــو ِع َع ْنـ ُهَ ،و َعـ َد ُم ال َّتمــا َدي ِف ْيـ ِه ،وكَيـ َ
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ُخ ُل ُق الا ْع ِتذارِ
(ال ُم َؤلِّفونَ)

راء ُة
ال ِق َ
ض لِ ْل َخ َط�أ،
�أ ْوصى َح ِكي ٌم اب َنه قائِلاً� :أ ْي ُب َن َّي ،ا ْع َل ْم �أ َّن إِال�نْسا َن ُمع َّر ٌ
الخ َط�أ َق ْد ُيؤْذي َغ َيره؛
َصغيراً كا َن �أ ْم كَبيراً،عالِماً �أ ْم جا ِهلاً ،وهذا َ
ما ُي َؤ ِّدي �إِلى سو ِء ِ
ين ال َّناسِ؛ لِذا حثَّنا
العاق َب ِة ،وانْ ِفصا ِم ُعرى ال َم َو َّد ِة َب َ
وح َّذ َرنا ِمن ا ْرتِ ِ
الص ِ
كاب ما
إِال� ْسلا ُم َعلى َت َح ّري َّ
واب ِفي �أ ْقوالِنا َو�أ ْفعالِناَ ،
يوق ُعنا ِفي َم ِ
ِ
الح َر ِجَ .ولِ� أ َّن إِال�نْسا َن َخطّ ٌاء بِ َط ْب ِع ِه؛ َف َق ْد قا َل َرسولُنا
واطنِ َ
ائين ال َّت ّوابونَ"َ .و ُه َو الَّذي �أ َم َر �أبا
وخ ْي ُر َ
(" :)كُ ُّل ا ْبنِ �آد َم َخطّ ٌاءَ ،
الخطّ َ
َذ ٍّر ال ِغفا ِر َّي �أ ْن َي ْع َت ِذ َر لِ ِب ِ
الس ْودا ِء،
لال ْبنِ َر ٍ
باح َ
حين َع َّي َر ُه بِ�أ ِّم ِه قائِلاًَ :يا ْب َن َّ
َفما كا َن ِم ْن �أبِي َذ ٍّر �إِلّا �أ ْن َي َض َع َخ َّد ُه َعلى الثّرى طالِباً ِم ْن بِ ٍ
لال �أ ْن َي َط�أ ُه
بِ َق َد ِم ِه؛ َع َسى �أ ْن ُي َك ِّف َر بِذلِكَ َع ْن َزلَّ ِت ِه.
الخ َط�أ َف ُت َب ِّر َر ُهَ ،ب ْل َع َل ْيكَ �أ ْن
ضاف ال� أ ُبَ :ع َل ْيكَ �أ َّلا َت َتمادى ِفي َ
َو�أ َ
ِف بِ ِهَ ،وتُبا ِد َر في الا ْع ِتذا ِر َع ْن ُهَ ،وا ْع َل ْم �أ َّن الا ْع ِتذا َر ُخلُ ٌق نَ ِبي ٌلَ ،و ُسلو ٌك
َت ْع َتر َ
ص ِم ْن شَ �أْ ِن ِ
صاح ِب ِهَ ،ب ْل ُي ْك ِس ُب ُه
َحضا ِر ٌّيَ ،ي َّت ِص ُ
ف بِ ِه ال ُع َظ ُ
ماء ،ولا ُي ْن ِق ُ
السلي َم ِةَ ،والشَّ َخ ِص َّي ِة ال َق ِو َّي ِة،
َم َح َّب َة النّا ِ
س َو ْاح ِترا َم ُه ْمَ ،و ُه َو َدلي ُل ال َّت َربِ َي ِة َّ
س �أ َّن الا ْع ِتذا َر َي ْج َعلُ ُه ْم ِصغاراً َفي �أ ْع ُينِ النّاسِ!
ض النّا ِ
لا كَما َي ُظ ُّن َب ْع ُ
ف َيكو ُن الاع ِتذا ُر؟
الا ْب ُنَ :و َك ْي َ
ال� أ ُبُ :ي ْعر ُِب ال ُمخْ ِط ُئ َع ْن نَد َِم ِه َعلى َخ َط ِئ ِهَ ،و َي ْطلُ ُب �إِلى َم ْن �أخْ َط�أ
بِ َح ِّق ِه �أ ْن ُي ِ
القلوب،
فوسَ ،و َت ِلي ُن
ُ
سام َح ُه؛ َوبِذلِكَ َت َب ُّ
ش ال ُوجو ُهَ ،و َت ْصفو ال ُّن ُ
الح ُّق �إِلى ِ
الخ َط�أ ُسلوكاً َع ْفويّاً.
صاح ِب ِهَ ،و ُي ْص ِب ُح الا ْع ِتذا ُر َعنِ َ
َو َيعو ُد َ
ف �أقابِ ُل ا ْع ِتذا َر ُه؟
جاءني ُم ْع َت ِذراً َف َك ْي َ
الا ْب ُنَ :ه ْب �أ َّن �إِنْساناً �أخْ َط�أ في َح ّقيَ ،و َ
باشَ ،و َت ْصف ََح َع ْن ُه ُدو َن َص ٍّد َولا
ال� أ ُبَ :ع َل ْيكَ َيا ُب َن َّي �أ ْن تُقابِ َل ُه بِ َو ْج ٍه ٍّ
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العا ِقبة :الخاتِمة.
ُعرىُ :م ْف َر ُدها ُع ْر َوة ،وهي
ال ّرابِ َط ُة ال َق ِويّة.
ع ّيره :ق َّبح ِف ْع َلــــ ُه َون ََس َبــ ُه
�إلى العارِ.
الثّرى :ال ُّتراب ال َّند ّي.
تُ َب ِّر ُرهَ :ت ْذكُر �أ ْسبا َب ُه.

عفويّاً :تِ ْلقائ ّياً َطبيع ّياً.

ُصدو ٍد؛ َحتّى لا َي ْن َط ِب َق َع َل ْيكَ َق ْو ُل الشّ ِاعرِ:
َوكُ ُّل ا ْم ٍ
�إِ َذا ا ْع َت َذ َر الجانِي َمحا ال ُع ْذ ُر َذنْ َب ُه
رئ لا َي ْق َب ُل ال ُع ْذ َر ُم ْذنِ ُب

ُصدودُ :ه ْجران.

َولْ َت ْع َل ْم يا ُب َن َّي� ،أ َّن الا ْع ِتذا َر َعنِ َ
الخ َط�أ َو َقبولَ ُهُ ،ي ْك ِس ُب رِضا الل ّ ِه ،ال� أ ْحقـا ُدُ :م ْف َر ُدهـــا حقد،
ِ
صومات َوال� أ ْحقا ِد َب ْي َن النّاسَِ ،و ُيشي ُع ال َم َح َّب َة َب ْي َن ُه ْم.الا ْب ُن :وه َو �إِضمار ال َعداوة.
الخ
َو َي ْقضي َعلى ُ

لَ َق ْد َف ِه ْم ُت رِسالَتكَ يا �أبيَ ،ف ْاس َم ْح لي بِال َّذ ِ
هاب �إِلى َصديقي �أ ْح َمدَ؛ الـ ُمثلى :مــؤن ّث ال�أمثـــل،
لِ� أ ْع َت ِذ َر ِم ْن ُه َع ْن َخ َط�أ َب َد َر ِمنّي تُجا َه ُهَ .فقا َل ال� أ ُب :با َر َك الل ّ ُه فيكَ ؛ لِ�أنَّكَ بمعنى ال� أ ْح َسن.
بِا ْع ِتذا ِر َك لَ ُه َتكو ُن َق ْد َق َّد ْم َت ال ُق ْد َو َة ال ُمثْلى َوال َّنمو َذ َج ال ُم ْح َتذى.
ال ُم ْح َتذى :ال ُم ْقتدى به.

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغ ُة
ُجيب عنِ ال� أ ْسئل ِة ال�آتي ِة:
ن ُ
ما ال ِف ْك َر ُة العا َّم ُة لِل َّد ْرسِ؟
رينَ ،و َب ْع ُضها ال� آ َخ ُر ُيؤْذيهم .نُ َمثِّ ُل َعلى ذلكَ .
ض ال�أخْ طا ِء َالبشَ ِر َّي ِة لا تُؤْذي ال� آ َخ َ
َب ْع ُ
نُعلِّ ُل ما َي�أْتي:
وال وال� أ ْف ِ
واب في ال� أ ْق ِ
الص ِ
عال.
�أَ -ح َّث ال�إ ْسلا ُم َعلى َتح ّري َّ
ب� -أ َم َر ال َّرسو ُل (� )أبا ذ ٍّر بالا ْع ِتذا ِر لِ ِ
باح.
بلال ْبنِ َر ٍ
ما َر ُّد �أبي َذ ٍّر َعلى �أ ْم ِر َر ِ
سول اللّه ( )لَ ُه؟
ِس ُسلو َك الا ْع ِتذارِ؟
بِ َم ن َْس َت ِد ُّل َعلى شَ خْ ِص َّي ِة َم ْن ُيمار ُ
ف َيكو ُن الا ْع ِتذا ُر؟
َك ْي َ
جاءنا ُم ْع َت ِذراً َب ْع َد �أ ْن �أخْ َط�أ في َح ِّقنا؟
َك ْي َ
ف نُقابِ ُل َم ْن َ
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نَشْ َر ُح َق ْو َل الشّ ِاعرِ:
�إِ َذا ا ْع َت َذ َر الجانِي َمحا ال ُع ْذ ُر َذنْ َب ُه

َوكُ ُّل ا ْم ٍ
رئ لا َي ْق َب ُل ال ُع ْذ َر ُم ْذنِ ُب

ما �أث َُر نَشْ ِر ثقا َف ِة الاع ِتذا ِر َعلى ال َف ْر ِد وال ُم ْج َت َم ِع؟
ف َط َّب َق الا ْب ُن َو ِص َّي َة والِ ِد ِه؟
َك ْي َ
َو َر َد ْت في ال َو ِص َّي ِة ث ُ
َلاث َحقائِ َق َب ْع َد َك ِل َم َتي (اعل ْم ،ولْ َت ْع َل ْم) .نُ َع ِّب ُر َع ْنها بِ�أ ْسلوبِنا.
حيح ِة لِما َي�أْتي:
ن ََض ُع دائ ِر ًة َح ْو َل َر ْم ِز إِال�جاب ِة َّ
الص َ
(الح َرج):
�أُ -مرا ِد ُ
ف َك ِل َم ِة َ
 -4الفَخْ ر.
 -3ال ّر َاحة.
 -2الغا َبة.
الضيق.
ّ -1
ش):
بُ -مضا ُّد َك ِل َم ِة ( َت َب ُّ
َ -4ت َت َع َّج ُب.
بس.
َ -2ت ْب َت ِس ُم.
َ -1ت ْع َت ِذ ُر.
َ -3ت ْع ُ
ج -إِ
(خطّ ٌاء) َعلى َم ْن ُيخْ ِط ُئ:
"ال�نْ َسا ُن َخطّ ٌاء بِ َط ْب ِع ِه" نُ ْط ِل ُق َك ِل َم َة َ
 -4كَثيراً.
� -3أ ْحياناً.
َ -2قليلاً.
 -1نا ِدراً.
لوب في ِ
د -نَ ْو ُع ال� أ ْس ِ
ني:)..،
قول الحكيم (�أي ُب ّ
َ -4ت َع ُّجب.
� -3أ ْمر.
 -2نِداء.
ْ -1اس ِتفهام.
للصغي ِر َو�إ ْن كا َن ُمخْ ِطئاً.
ن ِّ
بير لا َي ْع َت ِذ ُر َّ
ُوض ُح َر�أْ َينا في َم ْن َي ُظ ُّن �أ َّن ال َك َ
ن ِ
ف َيكو ُن إِال�نْسا ُن قُ ْد َو ًة لِ َغ ْي ِر ِه.
ش َك ْي َ
ُناق ُ
" َفما كا َن ِم ْن �أبِي َذ ٍّر �إِلّا �أ ْن َي َض َع َخ َّد ُه َع َلى الثّرى طالِباً ِم ْن بِ ٍ
لال �أ ْن َي َط�أ ُه بِ َقد َِم ِه" ،ماذا
نَ ْف َع ُل لَ ْو كُنّا َمكا َن ِ
باح في هذا ال َم ْو ِق ِف؟
بلال بنِ َر ٍ
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ساليب ال�آتي َة:
�أ -نُحاكي ال� أ َ
الخ َط ِ�أ َف ُت َب ِّر َر ُه.
َ -1ع َل ْيكَ �ألَّا َت َتمادى في َ
َ -2فما كا َن ِم ْن �أبِي َذ ٍّر �إِلّا �أ ْن َي َض َع َخ َّد ُه َعلى الثَّرى.
هب �أ َّن �إِنساناً �أخْ َط�أ في َح ّقي.
ْ -3
الج َملِ ال� آ َتي ِة:
بِّ -
نوض ُح َم ْعنى َك ِل َم ِة (�أ ْع ُين) في ُ
 -1في َق ْر َيتنا �أ ْع ُي ُن ما ٍء َع ْذ َب ٌة.
الضا َر ِة.
مي �أ ُعي َننا ِم ْن �أ ِش َّع ِة الشَّ ْم ِ
س ّ
َ -2ع َل ْينا �أ ْن ن َْح َ
من �أعينِ ال َعد ُِّّو.
َ -3ح َّذ َر القائِ ُد ُج ْندَه ْ
ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة

الح ِ
روف
ِم َن ُ

ن ََقر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال�آتِ َي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ َح َر َك َة ال� أ ْسما ِء ال ُم َل َّونَ ِة:
الخ َط�أ.
َ 1-1على ال َمر ِء �ألّا َي َتمادى في َ
الخ َط�أ ِم َن ال ُم ِ
خطئ.
2-2نَ ْق َب ُل الا ْع ِتذا َر َعنِ َ
تان ِف َلسطين َّي ِ
والخلي ُل َمدي َن ِ
تان.
س َ
3-3ال ُق ْد ُ
ُ 4-4ز ْر ُت النّ ِ
س.
اص َرةََ ،ف ِج َ
نين ،ثُ َّم نا ُب ْل َ
لاح َظ ِتنا َح َر َك َة �أ ِ
الخ َط�أ ،ال ُمخطئ)؛
واخ ِر ال� أ ْسما ِء ال ُم َل َّونَ ِة في ال ِمثال ْينِ ال� أ َّو ِل والثّاني (ال َم ْر ِءَ ،
بِ ُم َ
ِ
سر ٍة؛ لِد ِ
حروف الج ِّر عل ْيها.
ُخول �أ َح ِد
ن َِجدُها َق ِد انْ َت ْ
هت بِ َك َ
الاسمينِ ال ُم َل ْونَ ْينِ في ال ِم ِ
الخلي ُل)؛ ن َِج ُد
سَ ،
ِوبِ َ
ملاح َظ ِتنا َح َر َك َة �آخ ِر كُ ٍّل من ْ
ثال الثّالِ ِث (ال ُق ْد ُ
الاس َم ال� أ َّو َل في َح َر َك ِة �آخ ِر ِه لِد ِ
ُخول َح ْر ِف ال َع ْط ِف (الواو) َع َل ْي ِه ،وكذلِكَ
الاس َم الثّانِ َي َت ِب َع ْ
�أ َّن ْ
ماء( :النّ ِ
س) ُم َتشابِه ٌة في حرك ِة �آخ ِر ك ٍّل ِم ْنها؛ لِد ِ
ُخول َح ْر ِف
اصرةََ ،
نج ُد �أ َّن ال� أ ْس َ
جنين ،نا ُب ْل َ
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للاس ِم الَّذي َق ْب َل ُه (النّ ِ
اصرةَ) في َح َر َك ِة �آخر ِهَ ،ولِد ِ
ُخول
ال َع ْط ِف (الفاء) على
َ
(جنين) َف َج َع َل ُه تابِعاً ْ
للاس ِم الَّذي َق ْب َل ُه ِ
نين) في َح َر َك ِة � ِآخ ِر ِه.
(ج َ
س)َ ،ف َج َع َل ُه تابِعاً ْ
َح ْر ِف ال َع ْط ِف (ثُ َّم) على (نا ُب ْل َ
الح ِ
روف:
ِم َن ُ
الج ِّرِ ،م ْث ُل(ِ :م ْن� ،إِلى ،فيَ ،ع ْنَ ،على ،الباء ،اللام،
ُ 1-1ح ُ
روف َ
الاس ُم ِ
الواق ُع َب ْعدها مجروراً.
الكافَ ،)...و َيكو ُن ْ
روف ال َع ْط ِفِ ،م ْث ُل( :الواو ،الفَاء ،ثُ َّم� ،أ ْوَ ،)...و َت ْت َب ُع ال َك ِل َم ُة
ُ 2-2ح ُ
ِ
الواق َع ُة َب ْعدَها ما َق ْب َلها في َعلا َم ِة إِال� ِ
عراب.

ْبات
َت ْدري ٌ
الج ِّر ،ثُ َّم ن َُب ِّي ُن َح َر َك َة ال� أ ْسما ِء الَّتي َتليها:
ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال ِف ْق َر ِة ال�آتِ َي ِة ُح َ
روف َ
َح َّث إِال� ْسلا ُم َعلى ال َّت َز ُّينِ بال�أخْ ِ
وال وال� أ ْف ِ
واب ِفي ال� أ ْق ِ
بالص ِ
عال،
لاق ال َكري َم ِة ،كَال َّت َم ُّس ِك َّ
الخ َط�أَ ،وها ُهو َرسو ُل اللّ ِه (َ )ي�أ ُم ُر �أبا َذ ٍّر ال ِغفا ِر َّي �أ ْن َي ْع َت ِذ َر لِ ِب ِ
باح
َو َح َّذ َرنَا ِم َن ال َّزلَلِ َو َ
لال ْبنِ َر ٍ
راب طالِباً ِم ْن بِ ٍ
الس ْودا ِءَ ،ف َو َض َع �أبو َذ ِّر َخ َّد ُه َعلى ال ُّت ِ
لال �أ ْن َي َط�أ ُه
َ
حين َع َّي َر ُه بِ�أ ِّم ِه قائِلاًَ :يا ْب َن َّ
بِ َقد َِم ِه؛ َتكفيراً َع ْن َزلَّ ِت ِه.

الج ِّر
		 َح ْر ُ
ف َ
		
		
		
		
		
		

الاس ُم ال َمجرو ُر
ْ
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َح َر َك ُت ُه

نَ ْم َل� أ الفَرا َغ في ال� أ ْم ِث َل ِة ال�آتِ َي ِة بِ�أ َح ِد �أ ْح ُر ِف ال َع ْط ِف( :الواو ،الفاء ،ثُ َّم� ،أو).
ِ
صومات  ...ال� أ ْحقا ِد َب ْي َن ال َّناسِ.
الخ
َ 1-1ي ْقضي الا ْع ِتذا ُر َعلى ُ
اج َم َّك َة  ...ال َمدي َن َة ال ُم َن َّو َرةَ.
الح ّج ُ
2-2زار ُ
َ 3-3س َج َد إِال�ما ُم  ...ال َم�أْمو ُم.
س  ...القا ِه َر ِة.
راس ِة ال ِّط ِّب في ال ُق ْد ِ
َ 4-4تر َغ ُب �أخْ تي في ِد َ
إِ
ال� ْملا ُء

واض ِع َح ْذ ِ
ِم ْن َم ِ
ف الوا ِو

نَ ْق َر أ� ال ِمثا َل ْينِ ال�آتي ْينِ َ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة فيهما:
َ 1-1س ِّيدُنا داو ُد (ِ )م ْن ُرسلِ الل ِه �إِلى َبني �إ ْسرائي َل.
راس ِت ِه.
�2-2إ ّن َع ْمراً طالِ ٌب ُم ْج َت ِه ٌد في ِد َ
السابِ َق ْينِ َعلى التّ ْر ِ
تيب (داو ُدَ ،ع ْمراً)؛ ن َِج ُد كُ َّل
بِ ُم َ
لاح َظ ِتنا الك ِل َم َتينِ ال ُم َل َّونَ َتينِ في ال ِمثالَ ْينِ ّ
ِ
فاس ُم ال َع َل ِم (داو ُد) بِها واوان� ،أولا ُهما َمضْ مو َم ٌة (داوو ُد)،
واح َد ٍة ِم ْن ُهما َق ْد ُح ِذ َ
ف ِم ْنها وا ٌوْ ،
الواو؛ َتخْ فيفاً� ،أ ّما ْاس ُم ال َع َل ِم ( َع ْمراً) َففي ِه وا ٌو تُ ْك َت ُب ولا تُ ْلف ُ
َظ ( َع ْمرو)َ ،و َق ْد
َو َق ْد ُح ِذ َف ْت ِم ْن ُه ُ
الواو؛ �إِذا نُ ِّو َن بِ َتنوينِ ال َف ْت ِح.
ين ْاس ِم ال َع َل ِم ( ُع َمر)َ ،وتُ ْح َذ ُ
ف ه ِذ ِه ُ
�ألْ ِحقَت بِ ِه؛ لِل َّتميي ِز َبي َن ُه َو َب َ
:
الواو في َم ِ
واض َع ِع َّد ٍةِ ،م ْنها:
تُ ْح َذ ُ
ف ُ
ض ال� أ ْسما ِءِ ،م ْث ُل :داو ُد.
َ 1-1ب ْع ُ
يت َع ْمراً ُي ِ
ساع ُد
ْ 2-2اس ُم ال َع َل ِم ( َع ْمرو)؛ �إذا جاء ُم َن ّوناً بِ َتنوينِ ال َف ْت ِحِ ،م ْث ُلَ :ر�أْ ُ
تاجين.
َراء َوال ُم ْح َ
ال ُفق َ
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ْبات
َت ْدري ٌ
نس َتخْ رِج ِم َن ال ِمثال ْينِ ال�آتي ْينِ كُ َّل ْاس ٍم بِ ِه وا ٌو َم ْحذو َف ٌة:
ْ
1-1قا َل َتعالى﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾( .النمل)١٥:
2-2قا َب ْل ُت ُع َم َر َو َع ْمراً في ال َم ْد َر َس ِة.
نَ ْم َل� أ الفَرا َغ بِ ْاس ِم ال َع َل ِم ( َع ْمرو)َ ،م ْع ُمراعا ِة ال َم ْط ِ
َوسينِ فيما َي�أْتي:
لوب َبينِ الق َ
ين ال ُم َت ِ
الض ِم)
			
مين.
( ُم َن َّو ٌن بِ َتنوينِ َّ
خاص َ
�1-1أ ْص َل َح َ ...................ب َ
دير ال َم ْد َر َس ِة الطّالِ َب َ ...................على َت َف ِّو ِق ِهُ ( .م َن َّو ٌن بِ َتنوينِ ال َف ْت ِح)
2-2شَ َك َر ُم ُ
( ُم َن َّو ٌن بِ َتنوينِ ال َك ْسرِ)
		
قين.
َ 3-3سلَّ ْم ُت َعلى  ...................في َح ْفلِ ال ُم َت َف ِّو َ
ف ال َك ِل َمتينِ ال� آ َتي َت ْينِ في ُجملٍ ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا:
نُ َو ِّظ ُ
( َع ْمراً ،داود)

َ
الخ ُّط
تب ال ِعبا َر َة ال�آتِ َي َة بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ ،ثُ َّم بِ َخ ِّط ال ُّر ْق َع ِةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ َر ْس َم َح ْر َف ْي (ت ،ذ):
نَ ْك ُ
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ال َت ْعبي ُر
ات في ال ّذا ِك َر ِة
َي ْو ِم ّي ٌ
نَ ْك ُت ُب في ُم َف ِّكراتِنا َح َد َث ْينِ لِك ِّل َي ْو ٍم ِم ْن �أيّا ِم ال� أ ْسبو ِع.
َاليوم
بت
الس ُ
		 َّ
		� أ َح ُد
ال
		إِال�ثني ُن

الح ُ
دث ال� أ َّو ُل
َ

الحد ُ
َث الثّاني
َ

ُّلاثاء
الث ُ
عاء
ال� أ ْربِ ُ

ميس
َ
الخ ُ
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ال َو ْحدَ ُة الت ِ
ّاسعة

الاس ِتما ُع
ْ

َص بِ ُع ْن ِ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
وان ِ(م ْن َوصايا لُ ْقما َن َ
الحكي ِم لا ْب ِن ِه) ،ث َّم ن ُ
ن َْس َت ِم ُع �إلى ن ٍّ
يجنيها الا ْب ُن �إِذا ات ََّخ َذ طا َع َة اللّ ِه تِجا َرةً؟
باح َه ِذ ِه الَّتي َس ْ
�1-1أ ُّي �أ ْر ٍ
2-2الدُّنيا َب ْح ٌر َعمي ٌق َيغ َْر ُق في ِه كَثي ٌر ِم َن النّاسَِ ،فما َسفي َن ُة ال َّنجا ِة ِم َن ال َغ ِ
رق؟
3-3ما �أثق ُل شَ ي ٍء َح َم َل ُه لُ ْقمانُ؟ وما �أم ُّر شَ ي ٍء ذا َق ُه؟
ص لُ ْقما ُن على َت ْحذي ِر ا ْب ِن ِه ِم َن ال َك ِذ ِب؟
4-4لماذ َح َر َ

فئ الشَّ َّر؟
َ 5-5ك ْي َ
ف �أ ْث َب َت لُ ْقما ُن لا ْب ِن ِه �أ َّن الشَّ َّر لا ُي ْط ُ
َ 6-6علا َم َي ُح ُّث لُقما ُن ا ْب َن ُه في الوص َّي ِة الَّتي َيقو ُل فيها":لا َتكونَ َّن �أ ْع َج َز ِم َن الد ِ
صيح
ّيك الّذي َي ُ
َو�أنْ َت نائِ ٌم"؟
نوض ُح ك ّلا ً ِم ْن ُهما.
بالجلو ِ
رينِّ ،
خير ِة �أ ْم ٌر ُ
َهي َع ْن ُه َم َع َق ْو ٍم � َآخ َ
7-7في الوص َّي ِة ال� أ َ
س َم َع َق ْو ٍم ،ون ٌ
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ال َفتى النَّبي ُه

ص:
َب ْي َن َيدَي ال َّن ِّ
ـيخ فــي ِم ْصـ َـر عــا َم ١٩٧٣م .حائِ ـ ٌز َعلــى
َعطــا َبـ َـركات ِمـ ْـن َموالي ـ ِد ُمحا َف َظ ـ ِة َك ْف ـ ِر الشَّ ـ ِ
ـات ِ
ـب ال� أ ْسـ ِ
ـب َو ُم ِ
َعـ َد ٍد ِمـ َـن ال َّد َرجـ ِ
حاضـ ٌر،
ـنان َو ِج َ
الجامع َّيـ ِة فــي ِطـ ِّ
راح ِتهــا َو َت ْقوي ِمهــاَ ،وهـ َو كاتِـ ٌ
ـاب " َت ْر َبيـ ِة ال َع ِ
ـص.
َو ُم َؤلِّـ ٌ
باقـ َـر ِة" الَّــذي ا ْق ُت ِطـ َ
ـف فــي َفـ ِّن ال َع ْبقر َّيـ ِةَ ،ولَـ ُه ِكتـ ُ
ـف ِم ْنـ ُه هــذا ال َّنـ ُّ
96

ال َفتى النَّبي ُه
راء ُة
ال ِق َ
عا َد الفَتى نبي ٌل لِ َت ِّو ِه ِم َن ال َم ْد َر َس ِةَ ،ب ْع َد �أ ْن َقضى يوماً حافلا ً بِال َّن ِ
شاط،...
قيب َت ُه َف ْوقَ َم ْك َت ِب ِه ال ُم َتهالِ ِك الَّذي َي َق ُع في ُح ْج َر ٍة ُم ْن َف ِر َد ٍة َف ْوقَ َس ْط ِح
َو َض َع َح َ
ض ال َو ْق ِت َب ْع َد �أ ْن َب َّد َل َملابِ َس ُه.
س لِ َي ْس َت َ
ريح َب ْع َ
ال َم ْنز ِِلَ ،و َج َل َ
َد َع ْت ُه �أ ُّم ُه لِ َتناو ِِل َغدائِ ِهَ ،ف َن َز َل ِم ْن ُح ْج َرتِ ِه لِ َي ِجدَها تُقابِلُ ُه بِا ْب ِتسا َم ٍة
قائِ َل ًة :يبدو �أنَّكَ َسعي ٌد هذا اليو َمَ ،ف�أخْ ِب ْرني ماذا َف َع ْل َت في المد َر َس ِة؟ َب َد�أ
الفَتى َي ْحكيَ ،و َك�أنَّ ُه على َم ْس َر ٍح �أما َم ُج ْمهو ٍر ُم ْن َب ِه ٍر ب ِه ،بِ َك ِل ٍ
مات تُ ْر ِع ُد
َوتُ ْب ِرقُ؛ ِ
عاو ِن َ،و َقد
ناولَ ْت َم ْوضو َع ال َّت ُ
واصفاً ُمشا َر َك َت ُه في �أدا ِء َم ْس َرح َّي ٍة َت َ
الج ْمهو ُر بِ�أدائِ ِه.
�أ ْع ِج َب ُ
ف
من الطّعا ِم في َف ِم ِهَ ،و�أ َخ َذ ُي ْك ِم ُل لِ� أ ِّم ِه َك ْي َ
َو َض َع الفَتى �أ َّو َل لُ ْق َم ٍة َ
اريخ ِق َّص َة َزن ّو ْبيا َم ِل َك ِة َت ْد ُم َر بِ َطريق ٍة شائِ َق ٍةَ .ت َب َّس َم ْت
ِس التّ ِ
شَ َر َح لَ ُهم ُم َّدر ُ
ظيت بِ�أ ٍّم ِم ْث ِل ِك،
�أ ُّم ُهَ ،و َو َض َع ْت َيدَها َعلى َك ِت ِف ِه .فقا َل� :أ ْح َم ُد اللّ َه �أ ْن َح ُ
وال� آ َن �أري ُد اللَّحاقَ بِ�أبِيَ .د َخ َل نَبي ٌل �إلِى َم ْز َر َع ِة ال َّنخيلِ ُينادي�...أبي،
�أ ْي َن �أنْ َت؟ َص َد َر َص ْو ُت َصفي ٍر َع ْذ ٍب كَالموسيقا َج َع َل ُه ُي َح ِّد ُد َمكا َن �أبي ِه،
غير ًة ِم ْن َو َر ِق ال َّنخيلَِ ،ف َط َل َب �إلى وال ِد ِه
َذ َه َب �إِلَ ْي ِه َف َو َج َد ُه َي ْص َن ُع َسلَّ ًة َص َ
السلا َلَ .ت َر َك ال� أ ُب ما في َي ِد ِه جانِباً َوه َو َي ْب َت ِسم،
�أ ْن ُي َعلِّ َم ُه َك ْي َ
ف َي ْص َن ُع ِّ
َوقا َل لِابن ِهَ :ح َسناً ،ه ّيا نَ�أْ ِت ب ِال َو َر ِق؛ َص ِع َد ال� أ ُب ال َّنخْ َل َةَ ،و َق َط َع َجري َدةً،
َو�ألقاها َعلى ال� أ ْرضِ ،فال َت َق َطها نَبي ٌلَ ،و�أ َخ َذ َين َق ُعها في الما ِءَ ،و ُي َه ِّي ُئها
لِ ِصنا َع ِة َسلَّ ٍة.
الس ِ
لال ُخ ْط َو ًة
�أ ْم َسكَ الوالِ ُد بِال َو َر ِق ال َم ْنقو ِعَ ،و�أ َخ َذ ُي َعلِّ ُم ا ْب َن ُه ِصنا َع َة ِّ
ُخ ْط َوةً� ،إِلى �أ ِن انْ َتهى ِم ْن ذلكَ .
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لِ َت ِّو ِه :لِ َل ْح َظ ِت ِه.
ال ُم َتهالِك :القديم.

ُم ْن َب ِهرُ :م ْع َجب.

نَ َظ َر نَبي ٌل �إِلى وال ِد ِه َوقا َل :لا ُي ْم ِك ُن لِ َو َرق ٍة ِ
واح َد ٍة ِم ْن هذ ِه ال� أ ْو ِ
راق
�أ ْن َت ْص َن َع َسلَّ ًة ،لك َّنها �إِذا ْاج َت َم َع ْت َم َع َغ ْيرِها ِم َن ال� أ ِ
وراق ،وشُ د َّْت �إلى
السلَّ ُة� .أ ْع ِج َب واِل ُد ُه بِ َنبا َه ِت ِهَ ،وقا َل لَ ُه :با َر َك اللّ ُه
َب ْع ِضها َب ْعضاًَ ،ف َس ُت ْص َن ُع َّ
فيكَ يا َولَدي.
مس ُت َل ْم ِل ُم َمتا َعها لِ َت ْر َح َل ،في ال َو ْق ِت الَّذي �أ َخ َذ في ِه
�أ َخ َذ ِت الشَّ ُ
الح ْقلِ َ ،وعاَد بِ ِر ْف َق ِة والِ ِده
خر ُي َل ْم ِل ُم َمتا َع ُهَ ،وما َج َم َع ُه في َ
الفَتى ه َو ال� آ ُ
راح َقليلاً،
واس َت َ
ِ�إلى َالب ْي ِتَ ،ح ْي ُث ْاس َت ْق َب َل ْت ُهما ال� أ ُّمَ ،و َب ْع َد �أ ْن َت َ
ناو َل َطعا َم ُه ْ
�أ َخ َذ َق َل َم ُهَ ،و َب َد�أ َي ْك ُت ُب ال َك ِل َم َة الَّتي َس ُيشا ِر ُك بِها في ُمسا َب َق ِة ِ
الكتا َب ِة
إِال�بداع َّي ِةَ ،و َب ْع َد �أ ِن انْ َتهى ِم َن ال ِكتا َب ِة �أ ْق َب َل على �أبي ِه َو�أ ِّم ِه؛ لِ ُي ْس ِم َع ُهما ما
َك َت َب�" :أ ُّيها ال ُمجا ِهدو َن بِ َع َر ِق ِهمَ ،وبِ َو ْق ِت ِهمَ ،وبِمالِ ِهم ...يا َم ْن َت ْح ِملو َن
رايات ِق َي ِم ُكم
الصبرَِ ،و ُت َض ّحو َن بِ�أ ْوقاتِ ُكمَ ،و�إِنْجازاتِ ُكم؛ لِ َت َظ َّل
ُ
لاح َّ
ِس َ
ِ
هامات الشَّ َجرِ ...يا َم ْن َت َت َص َّب ُب ِجبا ُه ُه ْم َع َرقاً ِم ْن
ِف َف ْوقَ
َم ْرفوع ًة ،تُ َر ْفر ُ
طر َة ما ٍء ُت ِ
والحيا ِة.
�أ ْجلِ �أ ْن َت ِج َد ال َّن ْب ُ
تات َّ
ساعدُها على ال ُّنم ِّو َ
الصغير ُة َق َ
ذين لا َي ْنق َِط ُع ِذ ْك ُركُم عن لِسانِيَ ،ولا َت ْنق َِط ُع ِذ ْكراكُم َعن ذا ِك َرتي،
�أنْ ُت ِم الَّ َ
س ال ُم ْت َع َب ِة� .إ َّن ال� أ ُب َّو َة َف ٌّن لا ُي ْت ِق ُن ُه
َب ْل �أ َظ ُّل �أ ْس َت ْن ِش ُق َع َب َق ُكم ال ُم َهدِّئَ لِل َّن ْف ِ
�إِلّا َعبا ِق َر ُة ال� أ ُب َّو ِةَ ،و�أنْ ُت ْم ُصنّا ُع ال َع ْبقَر َّي ِة".
َب ْع َد �أ ِن انْ َتهى الفَتى ِم ْن ُخ ْط َب ِت ِه "ال َع ْصما ِء" نَ َظ َر �إِلى والد ْي ِه...كا َن
ِف َد ْم َع ًة.
وال ُد ُه َي ْحني بِ َر�أْ ِس ِه ،فيما كان َْت �أ ُّم ُه َت ْذر ُ

نَبا َه ِتهَ :ذكائِه.

هامات :مفــر ُدها هـا َمــة،
ُ
وهي الر�أس.

عبقكم :رائحتكم الزك َّية.
ال َعصماء :البليغة.

( َت ْربِ َية ال َع ِ
باق َرة)
د .عطا بركات ،بتصرف
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ال َف ْه ُم والتَّحلي ُل وال ُّل َغ ُة
ُجيب عنِ ال� أ ْسئل ِة ال�آتي ِة:
ن ُ
ف قا َب َل ِت ال� أ ُّم ا ْب َنها َب ْع َد نُزولِ ِه ِم ْن ُح ْج َرتِ ِه؟
َك ْي َ
عن ن ِ
َشاط ِه في ال َم ْد َر َس ِة.
ف الفَتى نَبيلا ً َوه َو َي ْحكي لِ� أ ِّم ِه ْ
ن َِص ُ
اريخ لِل َّط َل َب ِة؟
س التّ ِ
ما ال َم ْوضو ُع الَّذي شَ َر َح ُه ُم َد ِّر ُ
ماذا َتعلَّ َم نَبي ٌل ِم ْن �أبي ِه؟
�أ ْي َن َبد َْت نَبا َه ُة نَبيلٍ ؟
سيشَ ا ِر ُك بِها نَبي ٌل في المسابق ِة إِال� ْب ِ
داع ّي ِة.
ن ََض ُع ُع ْنواناً لِل َك ِلم ِة الّتي ُ
الصحيح َة لِما َي�أْتي:
نَخْ تا ُر إِال�جاب َة َّ
�أ -كا َن َي ْو ُم نَبيلٍ في ال َم ْد َر َس ِة:
 -1شاقّاً ُم ْت ِعباً.
َ -3طويلا ً ُم ِم ّلاً.

ِ -2
حافلا ً بال َّن ِ
شاط.
عاصفاً ِ
ِ -4
ماطراً.

بِ -
الح ْر َف ُة الَّتي َي ْح َت ِرفُها وال ُد نَبيلٍ :
 -1ال ِّنجا َرةُ.
الس ِ
لال.
ِ -3صناع ُة ِّ

 -2ال َّتعلي ُم.
 -4زِراع ُة ال َّنخيلِ .
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ن َِص ُل َب ْي َن ال ِعبا َر ِة في ال َعمو ِد ال� أ َّو ِل َو َدلالَ ِتها في العمو ِد الثّاني:
ال َعمو ُد ال� أ َّو ُل
َت َت َص َّب ُب ِجبا ُه ُه ْم َع َرقاً.
َم ْك َت ُب ُه ال ُم َتهالِكُ .

ال َعمو ُد الثّاني
ال ِّرضا.

الج ْه ِد.
َبذ ُل ُ
الص ْو ِت.
ِش َّد ُة َّ

عت َيدَها َعلى َك ِت ِف ِه.
َو َض ْ
تُ ْر ِع ُد َوتُ ْب ِرقُ.

ال َّتم ُّي ُز.

َحظ ْي ُت بِ�أ ٍّم ِم ْث ِل ِك.

الفَقر.

نُف َِّس ُر ما َي�أْتي:
�أ -نَ ْق ُع ال َّنخيلِ في الما ِء.
ف �أ ِّم نَبيلٍ َد ْم َع ًة.
بَ -ذ ْر ُ
بِال ُّرجو ِع �إلى �أ َح ِد َمصا ِد ِر ال َم ْع ِر َف ِة ،نَ�أتي بِ َب ِ
يت ِش ْع ٍر َي َتوا َف ُق َم َع ال ِعبا َر ِة ال�آتِ َي ِة:
لا ُي ْم ِك ُن لِ َو َرق ٍة ِ
واح َد ٍة ِم ْن هذ ِه ال� أ ْو ِ
راق �أ ْن َت ْص َن َع َسلَّ ًة ،لك َّنها �إِذا ْاج َت َم َع ْت َم َع َغ ْيرِها ِم َن
ال� أ ْو ِ
السلَّ ُة.
راق ،وشُ د َّْت �إلى َب ْع ِضها َب ْعضاًَ ،ف َس ُت ْص َن ُع َّ
ن َْس َتخْ ِد ُم في ُج َملٍ ِم ْن �إِنْشائِنا كُ ّلا ً منِ :ذ ْكرِ ،ذ ْكرى ،ذا ِك َرة.
ين َم ْعنى ال َك ِل ِ
الج َملِ ال�آتية:
مات ال ُملَّ َونَ ِة في ُ
نُ َف ِّر ُق َب َ
 -2شَ َر َح اللّه َصدري لِلح ِّق.
اريخ.
س التّ ِ
س َد ْر َ
�أ -1 -شَ َر َح ال ُم َد ِّر ُ
باح.
بَ -١ -ق َط َع ال� أ ُب َجري َد ًة ِم َن ال َّنخْ لِ.
َ -2ق َر�أ نَبي ٌل َجري َد ًة في َّ
الص ِ
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة

الاس ِت ْفها ِم( :هَ ْل ،أ�)
َح ْرفا ْ
جاباتَ ،ون ِ
الاس ِت ْف ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
هام َّي َة ال� آ َتي َةَ ،وما ُيقابِلُها من �إ ٍ
مات ال ُم َل َّونَ َة فيها:
نَ ْق َر�أ ُ
الج َم َل ْ
الاس ِت ْفها ِم َّي ُة
ُ
الج ْم َل ُة ْ

إ�جابتها

�أ َّولاً

َ -١ه ْل �أخْ َب َر نَبي ٌل �أ َّم ُه بِما َف َع َل في ال َم ْد َر َس ِة؟ �أ َج ْل� ،أخْ َب َر نَبي ٌل �أ َّم ُه بِما َف َع َل ُه في ال َم ْد َر َس ِة.
الس ِ
الس ِ
لال.
لال؟
نَ َع ْمَ ،ي ْر َغ ُب نَبي ٌل في َت َعلُّم ِصنا َع ِة ِّ
� -2أ َير َغ ُب نَبي ٌل في َت َعلُّم ِصنا َع ِة ِّ
َ -3ه ْل َت َغ َّي َب نَبي ٌل َع ْن َم ْد َر َس ِت ِه ِع ْن َد َت َعلُّ ِم ِه ِصنا َع َة لاَ ،ل ْم َي َتغ َّي ْب نَبي ٌل َع ْن َم ْد َر َس ِت ِه.
الس ِ
لال؟
ِّ
الجري َد ِة.
الجري َد ِة؟
لا ،لَ ْم َي ْص َع ْد نَبي ٌل ال َّنخْ َل َة لِ َق ْط ِع َ
� -4أنَبي ٌل َص َع َد ال َّنخْ َل َة لِ َق ْط ِع َ

ثاني ًا

س نَبي ٌل ف ًتى نَبيهاً؟
� -1ألَ ْي َ

َبلى ،نَبي ٌل ف ًتى نَبي ٌه.
ك ّلا ،لَ ْم َي َن ْم نَبي ٌل في َم ْز َر َع ِة ال َّنخيلِ.

� -٢ألَ ْم َي َن ْم نَبي ٌل في َم ْز َر َع ِة ال َّنخيلِ؟

الاس ِت ْف ِ
الج َم َل ُمث َْب َت ٌة؛ �أي لَ ْم ي�أْ ِت
هام َّي َة في ال َم ْجمو َع ِة (�أ َّولاً)؛ ن َِج ُد �أ َّن هذه ُ
لاح َظ ِتنا ُ
بِ ُم َ
الج َم َل ْ
الاس ِت ْفها ِم فيها نَ ْفي؛ لِذلِك ُي َس ّمى ْاس ِت ْفهاماً ُمث َْبتاً ،ون ِ
ُلاح ُظ �أن ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل ّونَ َة فيها
َب ْع َد َك ِل َمة ْ
ٌ
ف ْاس ِت ْفها ٍمَ ،ون ِ
واب َع ْنها كا َن بـــ (نَ َع ْم،
�إِ ّما ( َه ْل)� ،أو (�أ) ،و ِك ْلتا ُهما َح ْر ُ
ُلاح ُظ كَذلِكَ �أ َّن َ
الج َ
َو�أ َج ْل) في حالَ ِة إِال� ْث ِ
واب بــ (لا).
باتَ ،وفي َحالَ ِة ال َّنفي كا َن َ
الج ُ
هام َّي ُة في ال َم ْجمو َع ِة (ثانياً)َ ،ف ُن ِ
الاس ِت ْف ِ
الاس ِت ْفها ِم
�أ ّما ُ
لاح ُظ �أنَّها َم ْنف َّي ٌة؛ �أي �أتى َب ْع َد َح ْرف ْ
الج َم ُل ْ
فيها نَ ْفي؛ لِذلِك ُي َس ّمى ْاس ِت ْفهاماً َم ْن ِف ّياً ،كَما ن ِ
الاس ِت ْفها ِم فيها (�أ) ،وكا َن
ُلاح ُظ �أ َّن َح ْر َ
ف ْ
ٌ
واب َع ْنها في حالَ ِة إِال� ْث ِ
بات بــ (بلى)َ ،وفي حالَ ِة ال َّنفي كا َن جوا ُبها بــ (ك ّلا).
َ
الج ُ
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لاس ِت ْفها ِم َح ْر ِ
الج ْم َل َة؛
فانُ ،هماَ ( :ه ْل � ،أ)َ ،و َي َت َص َّد ُر كُ ٌّل ِم ْن ُهما ُ
1-1لِ ْ
لاس ِت ْفها ِم َعن َمضْ مونِها.
لِ ْ
الاس ِت ْفها ِم ما َي ُد ُّل َعلى
الاس ِت ْفها ُم ُمث َْبتاً؛ �إِذا َل ْم َي�أْ ِت َب ْع َد َح ْر ِف ْ
َ 2-2يكو ُن ْ
فيَ ،و َيكو ُن َم ْن ِف َّياً؛ �إِذا �أتى َب ْعدَه ما َي ُّد ُل َعلى ال َّن ْف ِي.
ال َّن ِ
الاس ِت ْفها ِم بِـ ( َه ْل � ،أ) ُمث َْب َت ًة؛ كا َن َجوا ُبها بــ (نَ َع ْم،
�3-3إِذا كان َْت ُج ْم َل ُة ْ
�أو �أ َج ْل) في َحالَ ِة إِال� ْث ِ
بات ،و بــ (لا) في حالَ ِة ال َّن ْف ِي.
الاس ِت ْفها ِم (�أ) َم ْن ِف َّي ًة؛
الاس ِت ْفها ِم ال ُم َص َّد َر ُة بِ َـح ْر ِف ْ
�4-4إِذا كان َْت ُج ْم َل ُة ْ
كا َن َجوا ُبها بــ ( َبلى) في حالَ ِة إِال� ْث ِ
بات ،و بــ (ك ّلا) في حالَ ِة ال َّن ْف ِي.
َم ْلحو َظ ِ
تان:
الخ َط ِ�أ القَو ُلَ :ه ْل لا
الاس ِت ْفها ِم ( َه ْل)؛ لِذلِكَ ِم َن َ
1 -1لا َي�أْتي نَ ْف ٌي َب ْع َد َح ْر ِف ْ
َي ْع َم ُل ال َّر ُج ُل؟
ف ،ماَ ،م ْنَ ،ك ْم ،ماذا،
 2 -2أ� ُ
سماءِ ،م ْث ُلَ :متى� ،أ ْي َنَ ،ك ْي َ
دوات ْ
الاس ِت ْفها ِم كُلُّها �أ ٌ
باس ِتثْناء ( َه ْل � ،أ).
لِماذا� ،أ ُّيْ ،...

ْبات
َت ْدري ٌ

حيح َة فيما َي�أْتي:
نَخْ تا ُر إِال�جا َب َة َّ
الص َ
الاس ِت ْفها ِم ِم ْن َبينِ �أ َد ِ
الاس ِت ْفها ِمُ ،هو:
َ 1-1ح ْر ُ
وات ْ
ف ْ
		
�أ� -أ ْي َن.

		
بَ -متى.
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جَ -ه ْل		.

ف.
دَ -ك ْي َ

اله ْم َز ِة في َحال ِة النّفي بـــ:
الاس ِت ْفها ِم ال َم ْن ِف ِّي بِ َ
ُجيب عن ْ
2-2ن ُ
		
�أَ -بلى.

ب -لا		.

		
ج� -أ َج ْل.

دَ -ك ّلا.

الج ْم َل ُة الّتي َت َص َّد َر ْت بِ ْح ِ
رف ْاس ِت ْفها ٍم:
ُ 3-3
لض ِ
يف		 .
أ� -أ� ْن َت ُم ْك ِر ٌم لِ َّ
ج� -أ�أ ْك َر َم َم ْحمو ٌد َضي َف ُه؟ 		

س حاتِ ٌم.
ب� -أ ْك َر ُم النّا ِ
ماء.
د� -أ ْح َم ُد ُي َق ِّد ُر ال ُك َر َ

الح ْم َل ِة ال َّتط ّوع َّي ِة؟) َتكو ُن إِال�جا َب ُة بِ إِال� ْث ِ
الس ِ
السابِقِ بــ:
�(4-4أ َتشْ َت ِر ُك في َ
ؤال ّ
بات َع ْن ُّ
		
�أَ -بلى.

		
ب -نَ َع ْم.

			
ج -لا.

دَ -ك ّلا.

ُجيب َع ْن كُ ِّل ُج ْم َل ٍة ْاس ِت ْفها ِم َّي ٍة فيما َي�أْتيَ ،م َّر ًة بِ إِال� ْث ِ
بات ،و�أخْ رى بِال َّن ْف ِي:
ن ُ
لت في القُدسِ؟
َ 1-1ه ْل تج ّو َ
بات:
 -إِال� ْث ُ

..................................................................

 -ال َّن ْف ُي:

..................................................................

 -ال َّن ْف ُي:

..................................................................

 -ال َّن ْف ُي:

الس ِ
لال؟
�2-2أتُ ِح ُّب �أ ْن َت َت َعلَّ َم ِصنا َع َة ِّ
بات:
 -إِال� ْث ُ

س ال َّر ُج ُل ُم ِ
سافراً؟
�3-3ألَ ْي َ
بات:
 -إِال� ْث ُ

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

ن ََض ُع ُج ْم َل ًة ْاس ِت ْف ِ
هام َّي ًة لِ ُك ِّل �إِجا َب ٍة ِم َن إِال� ِ
جابات ال� آ َتي ِة:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

َ -1ك ّلا ،لَ ْم �أ ِ
صاح ِب ال� أ ْشرا َر.
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.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

َ -2بلىُ ،ي ْم َن ُع ال َّت ْدخي ُن في ال َم ِ
رافقِ العا َّم ِة.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

� -3أ َج ْل� ،أ ِ
واظ ُب َعلى ِقراء ِة القُر� ِآن ال َكر ْي ِم.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

َ -4ك ّلا ،لَ ْي َس ِت ال َّطري ُق ُم َع َّب َدةً.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

َ -5ن َع ْم� ،أشا ِر ُك في ال ِّر ْح َل ِة ال َم ْد َر ِس َّي ِة.

إِ
ال� ْملا ُء
نَ ْك ُت ُب ما ُي ْملي ِه َعلينا ال ُم َعلِّ ُم.
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َ
الخ ُّط
بخط ال ُّر ْق َع ِةَ ،ون ِ
خط ال َّن ْس ِخ ،ثُ َّم ِّ
نَ ْك ُت ُب ال ِعبا َر َة ال�آتِ َي َة بِ ِّ
ُلاح ُظ َر ْس َم َح ْر َف ْي (ق ،ة):
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ال َت ْعبي ُر

نَ ْك ُت ُب ِم ْن ال� أ ِ
ف
حداث ال َّي ْو ِم َي ِة -الَّتي َد َّون ّاها في ال َّد ْر ِ
س السابِقِ َ -م ْوضوعاً ُم َترابِطاً َي ِص ُ
ال� أ َ
حداث الَّتي َم َّر ْت بِنا َعلى َمدا ِر �أ ْسبو ٍع .
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ال َو ْحدَ ُة الع ِا ِشرة

الاس ِتما ُع
ْ

نص بِ ُع ْن ِ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َية:
صاح ٌة َو َم َ
وان ( َف َ
لاح ٌة)َ ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ٍّ
الخطّ ِ
الوقوف؟
بت ِم ْن ُه َخ ْول ُة بِ ْن ُت َث ْع َل َب َة
1-1ماذا َف َع َل ُع َم ُر ْب ُن َ
َ
اب ِع ْندَما َط َل ْ
2-2لَ َق ْد �أ ْغ َل َظ ْت َخولَ ُة ال َق ْو َل لِ ُع َم َر ،نُ َو ِّض ُح ذلكَ .

الخطّ ِ
اب.
صيح َة الَّتي َق َّد َم ْتها َخ ْولَ ُة لِ ُع َم َر بنِ َ
3-3نُب ّي ُن ال َّن َ
4-4نَ ْذك ُُر ر َّد ُع َم َر ْبنِ الخطّ ِ
اب َعلى الجارو ِد ال َع ْبد ّي ِع ْندَما قا َل لِ َخولَ َةَ :ق ْد �أ ْك َث ْر ِت �أ َّي ُتها ال َم ْر�أ ُة
َعلى �أمي ِر ِ
نين.
المؤم َ
5-5ما الَّذي َج َع َل ُع َم َر ْب َن الخطّ ِ
اب َيقو ُل :واللّ ِه لَو لَ ْم َت ْن َصرِفْ َعنّي �إلى اللَّيلِ ما انْ َص َر ْف ُت َحتّى
حاج ُتها؟
تُ ْقضى َ
6-6ما ْاس ُم جاري ِة ال ّرشي ِد؟
س َب ْع َد �أ ْن َمد ََح ال َّرشيدَ؟
7-7لِماذا َغ ِض َب �أبو نُوا ٍ
روج ِم َن ال َم�أْز ِِق الَّذي َو َق َع في ِه �أما َم ال َّرشي ِد؟
َيف ْاس َتطا َع �أبو نُوا ٍ
س ُ
الخ َ
8-8ك َ
ِ
رين ِع ْندَما �أ ْع ِج َب ال َّرشي ُد بِ ِش ْع ِر �أبي نُواسٍ.
9-9نَ ْذك ُُر ال ِع َبا َر َة الَّتي قالَها �أ َح ُد
الحاض َ
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ِم ْن َل�آلِ ِئ ال َع َرب َّي ِة

ص:
َب ْي َن َيدَي ال َّن ِّ
ال َم ْوضــو ُع الّــذي َب ْيـ َـن �أيدينــا َي َتنـ َـاو ُل َمكانَـ َة اللُّ َغـ ِة ال َع َرب َّي ِة َبيـ َـن اللُّ ِ
غاتَ ،و َخصائِ َصهــا الفَر ْي َد َة
الجمالِ َّيـ ُةَ ،و�أ ْشـ َـه ُر �أ ِ
الخـ ِّ
نواعـ ِهَ ،وال� أ ُمــو ُر
ـط ال َع َربـ ِّـي ِمـ ْـن َح ْيـ ُ
ُم َركِّــزاً َعلــى ُد ّر ِة َ
ـث نَّشْ ـ�أتُ ُهَ ،ولَ َمســاتُ ُه َ
ال ُمسـ ِ
ـاع َد ُة َعلــى �إِتْقانِـ ِهَ ،و َضــرو َر ُة الاه ِتمــا ِم بِ ِه.
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ِم ْن َل�آلِ ِئ ال َع َرب َّي ِة
راء ُة
ال ِق َ
ُي ِ
واف ُق َي ْو ُم الث ِّام َن َعشَ َر ِم ْن شَ ْه ِر كَانُو َن ال� أ ّو ِل ِم ْن كُ ِّل عا ٍم َاليو َم العالَ ِم َّي
لِلُّغ ِة ال َع َربِ َّي ِةَ ،و ُه َو َاليو ُم الَّذي َخ َّص َص ْت ُه ُم َن َّظ َم ُة ال� أ َم ِم ال ُمتّ ِح َد ِة لِل َّتربي ِة
لاح ِت ِ
فال بِاللُّ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة؛ لِ َك ْونِ ِه َالي ْو َم الَّذي
َوالثّقا َف ِة َوال ُعلو ِم (يونسكو) لِ ْ
ص َعلى �إِ ْد ِ
خال اللُّ َغ ِة
�أ ْص َد َر ْت في ِه َ
الج ْم ِع َّي ُة العا َّم ُة لِل� أ َم ِم ال ُم َّت ِح َد ِة َقراراً َي ُن ُّ
غايات ال َع َملِ الَّتي َي ِت ُّم ال َّتداو ُل بِها في ال َّتداو ُل بِهاْ :اس ِتخْ دا ُمها.
غات ال َّر ْس ِم َّي ِة ،لِ ِ
ال َع َربِ َّي ِة ِض ْم َن اللُّ ِ
ؤس ِ
سات ال� أ َم ِم ال ُم َّت ِح َد ِة.
ُم َّ
لاح ِت ِ
فال بِاللُّ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة �إِلى �أ ْس ٍ
باب ِم ْنها:
َيعو ُد ا ْه ِتما ُم ال� أ َم ِم ال ُم َّت ِح َد ِة لِ ْ
�أنَّها لُ َغ ُة ِك ٍ
ئات ال َملايينِ ِم َن َالبشَ ِر في شَ تّى بِقا ِع
تاب َسما ِو ٍّي ُيؤ ِْم ُن بِ ِه ِم ُ
سين ِم ْليوناً ِم َن
قين بِها َي َت َ
جاو ُز �أ ْرب َع ِمئ ٍة َو َخ ْم َ
ال� أ ْرضِ ،كَما �أ َّن َع َد َد النّ ِاط َ
ال َّناسَِ ،وهي لُ َغ ٌة َت َّت ِس ُم بِثرا ِء ُم ْف َرداتِها َو�أ ِ
َراءِ :غنى.
لفاظها� ،إِضا َف ًة �إِلى �أنَّها َت ْم َت ِلكُ ث ُ
الخ ُّط
واص َ
غات �أخْ رىَ ،و ِم ْن �أ ْظ َه ِر َه ِذ ِه َ
واص َجمالِ َّي ًة لا َت ْم َت ِل ُكها لُ ٌ
الخ ِّ
َخ َّ
الَّذي تُ ْك َت ُب بِ ِهَ ،ح ْي ُث ُيش ِّ
ك ُل ِع ْقداً ِم َن ال َّل�آلِ ِئ ُيز ِّي ُن جيدَهاَ ،و ُيم ِّي ُزها جيدَهاُ :ع ُنقَها.
َع ْن َغ ْيرِها ِم َن اللُّ ِ
غات.
الخ ِ
طوط القَدي َم ِةَ ،و َظ َّل َي َت َط َّو ُر َع ْب َر ال ُعصو ِر
الخ ُّط ال َع َر َب ُّي ِم َن ُ
ُي َع ُّد َ
َوال� أ ْز ِ
مان� ،إِلى �أ ِن ا ْز َد َه َر َو�أ ْص َب َح ِع ْلماً لَ ُه َقوا ِع ُد َو�أصو ٌل ُي ْم ِك ُن َت َعلُّ ُمهاَ ،و ُه َو
روف اللُّ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة ال ُم َّت ِص َل ُة
الجمالِ َّي ُة؛ بِما َت ْن َف ِر ُد بِ ِه ُح ُ
كَذلِكَ َف ٌّن لَ ُه لَ َمسا ُت ُه َ
الخ ِّط ال َع َربِ ِّي في �إِ ْبدا ِع لَ ْو ٍ
حات َجمالِ َّي ٍة
َب ْع ُضها بِ َب ْعضٍ؛ لِذا َتبارى َم َه َر ُة َ
ا ْز َدان َْت بِها ُج ْدرا ُن ال َم ِ
س
ساج ِدَ ،وال َكنائِسَِ ،والقُصورِ ،...كَما َتنا َف َ
الخ ِّط ال َع َربِ ِّي في َر ْس ِم ال ُق ْر� ِآن ال َكري ِم الَّذي َف َّج َر طاقاتِ ِهم ِو�إ ْبداعاتِ ِهم
َفنّانو َ
(ال ُم َؤلِّفون)
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الخ ِ
طوط َو�أ ْج َم ِلها؛ َفكا َن ال َّر ْس ُم ال ُعثْمانِ ُّي؛ َوبِذلكَ
ال َف ِّن َّي َة؛ َف َن َسخو ُه بِ�أ ْبهى ُ
الخ ِّط ال َع َربِ ِّي.
ُح ِف َظ ال ُق ْر آ� ُن ال َكري ُم بِ َ
لَ َق ْد �أ ْب َد َع ال َفنّانُو َن ُخطوطاً ُم َت َن ِّو َع ًةِ ،م ْن �أ ْش َهرِها َخ ُّط النّ ْس ِخ ،الَّذي
الاس ِم؛ لِ َكث َْر ِة ْاس ِت ْعمالِ ِه في ن َْس ِخ ال ُك ُت ِبَ ،وكَذلِكَ َخ ُّط ال ُّر ْق َع ِة
ُس ِّم َي بِهذا ْ
الَّذي كا َن ُي ْس َتخْ َد ُم في الشُّ ِ
ؤون إِال�دا ِر َّي ِة الَّتي كان َْت ُت ْك َت ُب َعلى ال ُّرقا ِع؛
الخ ُّط
الخ َّط ْينِ ُهنا َك َ
لِذلِكَ كان َْت ه ِذ ِه ال َّت ْس ِم َي ُة ،و�إِضا َف ًة �إِلى ه َذ ْينِ َ
الدّيوانِيَ ،و ِ
الكوف ُّيَ ،والفار ِِس ُّيَ ،و َخ ُّط الثُّلُ ِث.
ُّ
طول ِم ٍ
تاج �إِلى ُد ْر َب ٍة َو ِ
رانَ ،و َي ِت ُّم ذلِكَ بِ ُمراعا ِة
َو َجما ُل َ
الخ ِّط َم ْو ِه َب ٌة َت ْح ُ
�أمورٍِ ،م ْنها :اخْ تيا ُر ال َم َك ِان ال ُم ِ
ناس ِب لِل ِكتا َب ِةَ ،و َم ْسكُ ال َق َل ِم ب َطري َق ٍة
َواع ِد ِ
حيح لِل ِّذرا ِع ،والال ِتزا ُم َبق ِ
حيح ِة.
الكتا َب ِة َّ
حيح ٍةَ ،وال َوضْ ُع َّ
الص َ
الص ُ
َص َ
س َو ِ
الجام ِ
عات
زوف ال َك ِثي ِر ِم ْن َط َل َب ِة ال َمدا ِر ِ
َو ُي ْل َح ُظ في �أيّ ِامنا ه ِذ ِه ُع ُ
َو َغ ْي ِر ِهم َع ْن ُمما َر َس ِة ال ِكتا َب ِة بِال َق َل ِم؛ لِ ُوجو ِد َوسائِ َل تِ ْقن َّي ٍة تُغْني َعنِ
ْاس ِتخْ ِ
الخ ِ
طوط بِشَ ْكلٍ عا ٍّم.
داء ِة ُ
دام ِه؛ ال� أ ْم ُر الَّذي �أ َّدى �إِلى َر َ
َو ِم ْن ُهنا َي ْن َبغي �أ ْن َت ْه َت َّم ال� أ ْس َر ُة َوال َم ْد َر َس ُة َو ِ
عات َو َغ ْي ُرها ،بِ َت ْحسينِ
الجام ُ
الجمي َل ُي َق ِّوي ُح َّج َة ِ
ُخ ِ
صاح ِب ِهَ ،وفي
طوط ال� أ ْبنا ِء َوال َّط َل َب ِة؛ لِ� أ َّن َ
الخ َّط َ
الح َّق ُوضوحاً".
ذلِكَ قا َل إِال�ما ُم َع ِل ٌّي (َ :)
الح َس ُن َيزِي ُد َ
"الخ ُّط َ

ال ُّرقـا ُعُ :م ْف َــر ُدهــا ُر ْق َعـــ ٌة،
َوهي ال ِق ْط َع ُة ِم ْن ِ
الج ْل ِد.

ُعزوف :ا ْب ِتعاد.

ُح َّج ٌةَ :دلي ٌل َو ُب ْرهانٌ.

ال َف ْه ُم والتَّحلي ُل وال ُّل َغ ُة
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتي ِة:
ن ُ

(اليونسكو) الث ِّام َن َعشَ َر ِم ْن كانو َن ال� أ ّو ِل َي ْوماً عالَ ِم ّياً للُّ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة؟
لِماذا َح َّد َد ِت
ْ
رات ا ْه ِتما ِم ُم َن َّظ َم ِة ال� أ َم ِم ال ُم َّت ِح َد ِة بِاللُّ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة؟
ما ُم َب ِّر ُ
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الخ ُّط ال َع َربِ ُّي ِع ْل ٌم َو َف ٌّن .نُ َو ِّض ُح ذلِكَ .
َ
روف اللُّ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة في ِ
الس َم ُة ال ُم َم ِّي َز ُة لِ ُح ِ
الكتا َب ِة؟
ما ِّ
الخ ِّط ال َع َربِ ِّي.
ن َُس ِّمي َب ْعضاً ِم ْن �أنْوا ِع َ
الاس ِم؟
لِماذا ُس ِّم َي َخ ُّط ال َّن ْس ِخ بِهذا ْ
ِف ْي َم كا َن ُي ْس َتخْ َد ُم َخ ُّط ال ُّر ْق َع ِة؟
نا َف َس ِت ال َوسائِ ُل ال ِّت ْقن َّي ُة ال َق َل َمَ .فماذا َت َرت ََّب َعلى ذلِكَ ؟
الجما َل في ال ِعبا َر َت ْينِ ال�آتِ َيت ْينِ :
نُ َو ِّض ُح َ
الخ ُّط ِع ْقداً ِم َن ال َّل�آلِ ِئ ُي َز ِّي ُن جيدَها".
�أُ " -يشَ ِّك ُل َ
س ال َفنّانو َن في َر ْس ِم ال ُق ْر� ِآن ِ
الكري ِم الَّذي َف َّج َر طاقاتِ ِهم َو�إِ ْبداعاتِهم ال َف ِّن َّي َة".
بَ " -تنا َف َ
حيح َة لِما َي�أْتِي:
نَخْ تا ُر إِال�جا َب َة َّ
الص َ
زوف):
�أُ -مضا ُّد َك ِل َم ِة ( ُع ٌ
� -2إِ ْهما ٌل.
راف.
 -1انْ ِص ٌ
(ح َّج ٌة):
بَ -ج ْم ُع َك ِل َم ِة ُ
حاجات.
-2
ُ -1ح َج ٌج.
ٌ
جُ -م ْف َر ُد َك ِل َم ِة (ال� أ َم ِم):
� -2أ َم ٍة.
� -1إِما ٍم.
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� -3إِ ْقبا ٌل.

 -4ا ْب ِتعا ٌد.

حاج.
�-3أ ٍ

اج.
ُ -4ح ّج ٌ

� -3أ ٍّم.

� -4أ َّم ٍة.

الخ ِّط.
داء ِة َ
نَ ْق َتر ُِح ُحلولا ً �أخْ رى لِ ُمعالَ َج ِة َر َ
الح َّق ُوضوحاً" .ن ِ
ش ه ِذ ِه ال َمقولَ َة.
َ
الح َس ُن َيزِي ُد َ
"الخ ُّط َ
ُناق ُ
ف ما َي�أْتي:
بِال ُّرجو ِع �إلى �أ َح ِد َمصا ِد ِر ال َم ْع ِر َف ِة نَ َتع َّر ُ
�أ -اللُّ ِ
غات ال َّر ْس ِم َّي َة ال ُم ْع َت َم َد َة في ال� أ َم ِم ال ُم َّت ِح َد ِة.
الخاص بِاللُّ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة.
َص َقرا ِر ال� أ َم ِم ال ُم َّت ِح َد ِة
ِّ
ب -ن َّ
ج -نُ ْب َذ ًة َعنِ ال َّر ْس ِم ال ُعثْمانِ ِّي لِل ُق ْر� ِآن ال َكرِي ِم.
نُحاكي ال ِعبا َر َت ْينِ ال�آتِ َي َت ْينِ بِ ُج ْم َل َت ْينِ ِم ْن �إِنْشائِنا:
الجمي َل ُي َق ِّوي ُح َّج َة ِ
صاح ِب ِه.
�أَ -ي ْن َبغي �أ ْن ن َُح ِّس َن ُخطو َطنا؛ لِ� أ َّن َ
الخ َّط َ
الخ ِ
طوط؛ َفكا َن ال َّر ْس ُم ال ُعثْمان َُّي.
ب -ن ََس َخ ال ُم ْب ِدعو َن ال ُق ْر�آ َن ال َكري َم بِ�أ ْبهى ُ
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فوظات
الم ْح
ُ
َ
ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

ِ
حاف ُظ �إِ ْبراهيم1932-1872(:م)
ِ
الجزالَ ِة
شاع ٌر ِم ْصر ٌّيُ ،ولِ َد في ِم ْص َر ،لَ ُه �أ ْعما ٌل ِش ْع ِر َّي ٌة َونَ ْث ِر َّي ٌة ُم َت َن ّو َع ٌة ،ات ََّس َم ِش ْع ُر ُه بِ َ
َوال َّت َن ّو ِع ،ولُ ِّق َب بِ ِ
شاع ِر ال ِّنيلِ .نَ َظ َم َه ِذ ِه القَصي َد َة عا َم 1903م َعلى لِ ِ
سان اللُّ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة.

ال ُّل َغ ُة ال َع َرب ّي ُة
َر َج ْع ُت لِ َن ْف ِسي َفات ََّه ْم ُت َحصاتي
َر َموني بِ ُع ْق ٍم ِفي الشَّ ِ
باب َولَ ْي َتني

تاب اللّ ِه لَ ْف َظــاً َوغاي ًة
َو ِس ْع ُت ِك َ

ف �أضي ُق َالي ْو َم َع ْن َو ْص ِف �آلَ ٍة
َف َك ْي َ
�أنا َالب ْح ُر في �أ ْحشَ ائِ ِه ال ُّد ُّر ِ
كام ٌن

َفيا َو ْي َح ُكم �أ ْب َلى َو َت ْب َلى َم ِ
حاسني
�أرى لِر ِ
ِجال ال َغ ْر ِب ِع ّزاً َو َم َن َع ًة

الجرائِــ ِد َم ْزلَقــاً
�أرى كُ َّل َي ْو ٍم بِ َ
�أ َي ْه ُج ُرنـي َق ْومـي َعفـا اللّه َع ْن ُهـ ُم
الج ْم ُع ِ
�إِلى َم ْعشَ ِر ال ُكتّ ِ
حاف ٌل
اب َو َ

اح َت َس ْب ُت َحياتي
َونا َد ْي ُت َق ْومي َف ْ
َع ِق ْم ُت َف َل ْم �أ ْج َز ْع لِ َق ْو ِل ُعداتي
َوما ِض ْق ُت َع ْن �آ ٍي بِ ِه َو ِع ِ
ظـات
َو َت ْن ِس ْيقِ �أ ْسمـــا ٍء لِ ُمخْ َت َر ِ
عـــات؟
اص َع ْن َصدَفاتي
َف َه ْل َس�ألوا ال َغ ّو َ
َّواء �أساتي
َو ِم ْن ُكم َو�إِ ْن َع َّز الد ُ

َوكَــ ْم َع َّز �أ ْقـــوا ٌم بِ ِع ِّز لُ ِ
غـــات
ِم َن القَــ ْب ِر ُي ْدنينــي بِ َغ ْي ِر �أنــــا ِة
�إِلى لُ َغــــ ٍة َلــ ْم َت َّت ِصــــ ْل بِ ُروا ِة؟

َب َس ْط ُت َرجائي َب ْع َد َب ْس ِط شَ كاتي
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ِ
حافظ �إِ ْبراهيم
َحصاتيَ :ر�أْيي َو َع ْقلي.
ُعداتي� :أ ْعدائي.
آ�يٍ� :آيات.

�أساتيُ :م ْف َر ُدها �آسٍ،
بيب.
َو ُه َو ال َّط ُ
َم َن َع ًةِ :حما َي ًة.
َم ْزلَقاًَ :مكان الانْز ِ
ِلاق.
�أناةُ :ال َّت�أني َو إِال� ْبطاء.
ِ
حاف ٌل :كَثي ٌر َو ِ
حاشدٌ.
واي.
شَ كاتي :شَ ْك َ

ال َف ْه ُم والتَّحلي ُل وال ُّل َغ ُة
ما ال ِف ْك َر ُة العا َّم ُة في ال� أ ْب ِ
السابِ َق ِة؟
يات ّ
جاء في َالب ِ
يت ال� أ َّو ِل؟
لِماذا نا َد ِت اللُّ َغ ُة ال َع َربِ َّي ُة النّ ِاط َ
قين بِها كَما َ
بِ َم اتُّ ِه َم ِت اللُّ َغ ُة ال َع َربِ َّي ُة في َالب ِ
يت الثّاني؟
نَشْ َر ُح َالبي َت ْينِ الثّالِ َث َوال ّرابِ َع شَ ْرحاً وافياً.
ماذا �أفا َد ْت (كَم) في َالب ِ
السابِ ِع؟
يت ّ
في َالب ِ
يت التّ ِاس ِع �إِشا َر ٌة �إِلى اللُّ َغ ِة ال ُم ْس َت ْع َم َل ِة �أيّا َم نَشْ ِر َه ِذ ِه القَصي َد ِة .نُ َو ِّض ُح َذلكَ .
َت َو َّج َه ِت اللُّ َغ ُة ال َع َرب َّي ُة بِ�أ َمر ْينِ اث َن ْينِ �إِلى َم ْعشَ ِر ال ُّكتّ ِ
اب ،ن َو ِّض ُح ُهما.
َيقو ُل ِ
شاع ٌر:
ـح ِ
ــف الــقَـ ْو ِم كَـلاماً
ـــراب َقــ ْتـــلا ً ه َـ َم ِـجـ ّيــا
َو�أرى فـــي ُص ُ
ي َـ ْقـ ُتــ ُل إِال�ع ْـ َ
السابِقِ .
نَ ْك ُت ُب َالب َ
يت الَّذي َي َّت ِف ُق َو َم ْعنى َالب ْي ِت ّ
الج ْم َلتينِ ال�آتِ َي َت ْينِ :
نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّت ْعبي ِر في ُ
�أ َ " -ر َم ْوني بِ ُع ْق ٍم ِفي الشَّ ِ
باب".
ب�" -أنا َالب ْح ُر في �أ ْحشائِ ِه ال ُّد ُّر ِ
كام ٌن".
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة
راج َع ٌة
ُم َ

(الض َّم ُة) َعلَا َم ُة َر ْف ِع ال� أ ْسما ِء َوال� أ ْف ِ
عال ال ُمضا ِر َع ِةَ ،و(ال َف ْت َح ُة) َعلا َم ُة ن َْص ِبها� ،أ ّما
َّ 1-1
(السكونُ) َعلام ُة َج ْز ٍم لِل� أ ْف ِ
عال ال ُمضا ِر َع ِة.
(ال َك ْس َرةُ) َف ْه َي َعلَام ُة َج ٍّر لِل� أ ْسماءَ ،ب ْي َنما ُّ
كات إِال� ْع ِ
والسكونُ) َت َت َغ َّي ُر بِ َت َغ ُّي ِر َم ْو ِق ِع
رابَّ :
َ 2-2ح َر ُ
(الض َّم ُةَ ،وال َف ْت َح ُة ،وال َك ْس َرةُُّ ،
الج ْم َل ِة.
ال َك ِل َم ِة ِفي ُ
َو َت ْبقَى ثَابِت ًة َعلى �أ ِ
ض ال َك ِل ِ
لامات بِنا ٍء.
واخ ِر َب ْع ِ
مات؛ لِ�أنَّها َع ُ

ْبات
َت ْدري ٌ
مات ال ُم َل َّونَ ِة فيهاَ ،م َع َب ِ
راب ال َك ِل ِ
نَ ْق َر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال� آ َتي َة ،ثُ َّم ن َُح ِّد ُد َعلا َم َة �إِ ْع ِ
الس َب ِب:
يان َّ
 َت ْن َف ِر ُد اللُّ َغ ُة ال َع َربِ َّي ُة بِ ُح ِروفها ال ُم َّت ِص َل ِة َب ْع ِضها بِ َب ْعضٍ.
 �إِ َّن اللُّ َغ َة ال َع َربِ َّي َة ِيس ِة.
زاخ َر ٌة بِال َّل�آلِ ِئ ال َّن ِف َ
 نُزو ُل ال ُق ْر� ِآن ال َكرِي ِم باللُّ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة َتخْ ِلي ٌد لَها.س في َت ْحسينِ ُخ ِ
طوطنا.
 َي ْن َبغي أ� ْن نَ َتنا َف َس كُ ٌّل ِمنّا ِفي ال َّت ْن ِ
قيب َع ْن كُنو ِز اللُّ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة.
 لِ َي َتنا َف ْالخ ِّط ال َع َربِ ِّي ِفي �إِ ْبرا ِز َجمالِ ّياتِ ِه.
س َف َّنانو َ
 َي َتنا َف ُ115

ال ِمثا ُل
			

ال َك ِل َم ُة

نَ ْو ُعها

َح َر َك ُة � ِآخرِها

الس َب ُب
َّ

أ�

ب

مات ال ُم َل ّونَ ِةَ ،م َع َب ِ
نَ ْق َر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم ن َُح ِّد ُد نَو َع ال َك ِل ِ
يان َح َر َك ِة بِنائِها:
حيح بِال َق َل ِم ِم ْن �أ ْس ِ
الخ ِّط.
باب َج ْو َد ِة َ
 �إِ َّن إِال� ْمسا َك َّالص َ
 َه ْل َت ْر َغ ُب في الال ِت ِحاق بِـد َْو َر ٍة لِ َت ْحسينِ َخ ِّطكَ ؟
تاج �إِلى ِع ْل ٍم بِق ِ
طول ِم ٍ
َواع ِد ِه ثُ َّم ُد ْر َب ٍة َو ِ
ران.
 َجما ُل َالخ ِّط َي ْح ُ

الخ ِّط ال َع َربِ ِّي.
 هذا ال َفنّا ُن ُه َو الَّذي فا َز في ُمسا َب َق ِة َالخ ِّط ال َع َربِ ِّي؟ َو�أ ْي َن كا َن انْ ِعقا ُدها؟
 َمتى ُع ِقد َْت َد ْو َر ُة َ� -أنا ُم ْه َت ٌّم بِ َت ْحسينِ َخطّيَ .ف َه ْل �أنْ َت ِمثْلي؟
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ال ِمثا ُل

ال َك ِل َم ُة

نَ ْو ُعها

أ�

ب
			
			
		

راب ال َك ِل ِ
ن َُح ِّد ُد َع ِ
لامات �إِ ْع ِ
الج َملِ ال�آتِ َي ِة:
مات ال ُم َل َّونَ ِة في ُ
َ 1-1ت ْه َت ُّم ال� أ ْس َر ُة بِ َت ْحسينِ ُخ ِ
طوط �أ ْبنائِها.
2-2لَ ْن �أ َق ِّص َر في �إِ ْعلا ِء َم ْن ِزلَ ِة اللُّ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة.

الخ ِّط ال َع َربِ ّي.
ص َ
3-3لَ ْم ُي ْه ِم ْل ُم َعلِّمونَا ِح َص َ
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َح َر َك ُة � ِآخرِها

إِ
ال� ْملا ُء

راج َع ٌة
ُم َ

نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َة ،ثُ ّم ن َْس َتخْ ر ُِج ِم ْنها ما َيليها:

من �أ ْس َلموا في العا ِم الث ِّامنِ لِ ْل ِه ْج َر ِةَ ،وكا َن ذلِكَ َبع َد انْ ِتصا ِر
كَا َن َع ْم ٌرو ْب ُن العا ِ
ص ِم ْ
مين ِفي َغ ْز َو ِة ال� أ ْح ِ
الصحا َب ِة (َ ،)و ِم ْن �أ ْب َر ِز ِه ْم
زاب ،تِ ْلكَ ال َغ ْز َو ُة الَّتي شا َر َك فيها ِكبا ُر َّ
ال ُم ْس ِل َ
دين لِ َد ْع َو ِة ال َّن ِبي ( ،)لَ ِك َّن ُه َب َع َد �إ ِْس ِ
لام ِه كا َن
خالِ ٌد ْب ُن ال َولِ ْي ِد .كا َن ا ْب ُن العا ِ
ص ِم ْن �أشَ ِّد ال ُمعانِ َ
ِّ
ْ
الخطّ ِ
اب َع ْمراً والِياً َعلى ِم ْص َر َب ْع َد
واج َه ِة �أ ْعدا ِء إِال� ْسلا ِم؛ فَ َق ْد َع َّي َن ُع َم ُر ْب ُن َ
الح ْر َب ِة ِفي ُم َ
س َ
َر�أ َ
�أ ْن َف َت َحها.
َ 1-1ك ِل ٍ
مات َت ْب َد�أ بِ َه ْم َز ِة َق ْط ٍع.
س َك ِل ٍ
مات َت ْب َد�أ بِ َه ْم َز ِة َو ْصلٍ .
َ 2-2خ ْم َ
3-3ال َم ِ
واض َع الَّتي ُح ِذ َف ْت فيها َه ْم َز ُة (ا ْبنِ ) َم َع التّ ْعليلِ .
4-4ال َم ِ
واض َع الَّتي ث ََب َت ْت فيها َه ْم َز ُة (ا ْبنِ ) َم َع التّ ْعليلِ.
5-5ال َك ِل ِ
الواو.
ف َو ُ
مات الَّتي ُح ِذ َف ْت ِم ْنها ال�ألِ ُ
6-6ال َك ِل ِ
ف زائِ َد ٌة �أو وا ٌو زائِ َدةٌ.
مات الَّتي بِها �ألِ ٌ
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َ
الخ ُّط
بخط ال ُّر ْق َع ِةَ ،ون ِ
خط ال َّن ْس ِخ ،ثُ َّم ِّ
نَ ْك ُت ُب ال ِعبا َر َة ال�آتِ َي َة بِ ِّ
ُلاح ُظ َر ْس َم َح ْر َف ْي (ش ،ي):

ال َت ْعبي ُر
 َن ْك ُت ُب ِتات نُعلِّقُها في َج َنب ِ
لاف ٍ
ات ال َم ْد َر َس ِة في َيو ِم الاح ِت ِ
فال باللُّ َغ ِة ال َع َرب َّية.
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لجنة المناهج الوزارية:
د .صبري صيدم

�أ .ثروت زيد

د .شهناز الفار

د .بصري صالح

�أ .عزام �أبو بكر

د .سمية نخالة

م .فواز مجاهد

�أ .علي مناصرة

م .جهاد دريدي

لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج اللغة العربية:
�أ� .أحمد الخطيب (منسقاً)	�أ.د .حسن السلوادي	�أ.د .حمدي الجبالي	�أ.د .كمال غنيم
		
		�أ.د .يحيى جبر
		�أ.د .نعمان علوان
�أ.د محمود �أبو كتة
		
د .رانية المبيض

د� .إياد عبد الجواد 		
د .سهير قاسم

		
د .جمال الفليت

		
د .حسام التميمي

			
د .نبيل رمانة

		�أ� .إيمان زيدان
		�أ� .أماني �أبو كلوب
د .يوسف عمرو

		

		�أ .سناء �أبو بها
		�أ .رنا مناصرة
			�أ .رائد شريدة
�أ .حسان نزال

		

		�أ .عبد الرحمن خليفة	�أ.عصام �أبو خليل 		
			�أ .شفاء جبر
�أ .سها طه
		�أ .فداء زكارنة
		�أ .عمر راضي
		�أ .عمر حسونة
�أ .عطاف برغوثي
		�أ .نائل طحيمر
		�أ .منال النخالة
			�أ .منى طهبوب
�أ .معين الفار
			�أ .ياسر غنايم
�أ .وعد منصور
المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أول من كتاب اللغة العربية للصف السادس ال�أساسي:
�أ� .أسامة �أبو غبن

�أ� .إيمان السراحنة

�أ .بديعة ال ّزين

�أ .خالد اللحام

�أ .دنيا الدلو

�أ .رامي قرارية

�أ .سامح ضراغمة

�أ .سامية قصراوي

�أ .سعيد برناط

�أ .سماهر �إسماعيل

�أ .سيرين �أبو عيشة

�أ .عبد الكريم جودة

�أ .عبير الطميزي

�أ .ع ّزة لحلوح

�أ .كمال بواطنة

�أ .لينا �أبو الهوى

�أ .م�أمون علي

�أ .مريم صالح

�أ .منيرة ملحم

�أ .ميسون ع ّزام

�أ .نسرين عويسات

�أ .نعمة خضر

�أ .وفاء عبيد

�أ .يحيى �أبو العوف

د .بسام الحاج

د .صفاء الترك

َت َّم بِ َح ْم ِد اللّه

		

