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امُلقد

يهــُدُف تدريــُس اللّغــِة العربيـّـِة إلــى إكســاِب المتعلِّميــن المهــاراِت اللُّغويـّـةَ محادثــةً واســتماعاً وقــراءًة 
ــن  ــِن مــَن االتّصــاِل مــع اآلخري ــِة لديهــم للتّمكُّ ّ ــِة والفكري ّ ــروِة اللّغوي ــِة الثَّ ــى تنمي ــةً، كمــا يهــُدُف إل وكتاب
والتّواصــِل معهــم بلغــٍة ســليَمٍة فاِهَمــٍة، وتنميــِة القــدرِة علــى فهــمِ مــا يســتمعوَن إليــه وقراءَِتــه قــراءًة ســليمةً، 
ــرعِة المناســبِة، وتطويــِر القــدرِة علــى قــراءِة النّصوِص  والتعبيــِر عنــه بلغــٍة عربيـّـٍة فصيحــٍة نُطقــاً وكتابــةً وبالسُّ
ــِن  ــا، وتمكي ــا ونَقِده ــا وتَحليِله ــاِل فيه ــِع الجم ــِض مواق ــا وإدراِك بع ــا وتذّوِقه ــِة وفهِمه ــِة المختلف ّ األدبيَ
النَّاشــئِة مــن امتــاِك أساســيَّاِت اللُّغــِة العربيَّــِة وأحكاِمهــا الوظيفيَّــِة إمــاءً ونحــواً وترقيمــاً وداللــةً وصــوالً 
ــليمِ وظيفيـّـاً وإبداعيـّـاً، وغــرِس الميــوِل األدبيَّــِة وصقِلهــا  حيــِح، والقــدرِة علــى التَّعبيــِر السَّ إلــى الفهــمِ الَصّ
ــِر  ــى التَّفكي ــَن القــدرَة عل ــكاِر، وإكســاِب المتعلِّمي ــداع واالبت ــى اإلب ــّي وصــوالً إل وِق الجمال ــذَّ ــِة ال وتنمي
 ، ــوريِّ ــيِّ السُّ ــِة شــخصيَِّة المواطــِن العرب ــِب تنمي ــى جان ــِل والنقــِد والحــواِر، إل العلمــيِّ والبحــِث والتَّحلي
وتعزيــِز قيــمِ المواطنــِة لديــِه، وحثِّــه علــى التَّعلـّـمِ الذّاتــيِّ الـّـذي يحّقــُق التَّنميــةَ المســتدامةَ وتطويــَر المهاراِت 

الحياتيَّــِة لديــه.
ــاراِت  ــا مه ــت نصوُصه ــي تضمَّنَ ــدات الت ــِة الوح ــاُج بطريق ــي المنه ــابقِة بُن ــداِف السَّ ــِق األه ولتحقي
، وتوظيــَف مضموِنــِه لخدمــِة هــذِه  اللّغــِة جميَعهــا، مــع األخــِذ بالحســبان بنــاءَ أنشــطٍة توفـّـُر اســتثماَر النـّـصِّ
المهــاراِت وصــوالً إلــى التَّكامــِل بينــه وبيــن المــوادِّ األخــرى لاســتفادِة مّمــا لــدى المتعلِّــمِ مــن زاٍد معرفــيٍّ 

. اكتســبَُه منهــا، وكاَن فــي اإلمــكاِن توظيُفــُه فــي المجــاِل اللّغــويِّ
أمـّـا المنهجيَّــةُ الُمتَّبَعــةُ فــي دراســِة النصــوِص األدبيـّـِة، فقــد اعتمــَدْت تنشــيَط مهــاراِت اللغــِة جميِعهــا، 
َّتــي تهــدُف إلــى قيــاِس فهــمِ النـّـصِّ المســتََمِع إليــه فَهمــاً مُجَمــاً فــي إطــاِر الفهــمِ  بــدءاً بمهــارِة االســتماِع ال
ــِة إلــى قيــاِس مهــاراِت األداِء  ّــِة الهادف ــي افتتْحناهــا بالقــراءِة الجهري ، ثــمَّ مهــاراِت القــراءِة الّت العــامِّ للنَّــصِّ
يــَن فــي ذلــك مــا  ــعوِر، أو األســلوِب النَّحــويِّ متقصِّ ُّــِل الشُّ عــةً، نحــو تمث ، إذ عرْضنــا نمــاذَج متنوِّ القرائــيِّ
َّــُر فــي النـّـصِّ مــن ظواهــَر قرائيَّــٍة، وانتقلْنــا إلــى قيــاِس مهــاراِت الفهــمِ القرائــيِّ بمســتوياِته المختلفــِة،  يتوف
ــاِت  ــٍة واضحــٍة مــن جزئيّ ــَق بجزئيَّ ــُس الفهــَم االســتنتاجيَّ المتعلِّ ــِة أســئلةً تقي امت ــا فــي القــراءِة الصَّ فوضْعن
 . ــصِّ ــِع النَّ ــن مقاط ــٍع م ــُه كلُّ مقط ُ ــا يحِمل ــمِ م ــاِل فه ــن خ ــا م ــوَل إليه ــُم الوص ــتطيُع المتعلِّ ، يس ــصِّ النَّ
وحرْصنــا علــى تدريــِب المتعلِّــمِ علــى مهــاراِت التَّحليــِل والنَّقــِد وفــَق خطــواٍت تفصيليـّـٍة تناســُب المرحلــةَ 

ــْمنا النَّــصَّ وفــَق اآلتــي: ، فقسَّ َّــةَ وتحقِّــُق الفهــَم التَفصيلــيَّ العمري

عْنــا األنشــطةَ التــي يمكــُن تفعيلُهــا لخدمــِة . 1 الفهــُم والتَّحليــل: بدأْنــاهُ بالمهــاراِت المتعلِّقــِة بالُمعجــمِ؛ فنوَّ
، ثــمَّ عرْضنــا أنشــطةً تفصيليَّــةً ترســُم مامَحــه مــن فكــرٍة عامـّـٍة وفكــٍر رئيســٍة وفرعيـّـٍة، عُِرضــْت  النَّــصِّ
ــلِء الفــراِغ، وتصنيــِف الِفَكــِر، وغيــِر ذلــك…، وقــد  بأســاليَب مختلفــٍة، مثــل: خريطــِة المفاهيــمِ، ومَ
شــملِت األنشــطةُ النِّقــاَط األبــرَز فــي النـّـّص، مــع الحــرِص علــى تقديــمِ ســؤاٍل ضمنــيٍّ يكشــُف قــدرَة 

ــطوِر، لتنتهــَي بســؤاٍل يقيــُس الفهــَم النّاقــَد. المتعلِّــمِ علــى قــراءِة مــا بيــَن السُّ



التــذّوق الجمالــّي: احتــوى أنشــطةً تتنــاوُل األســاليَب التركيبيـّـةَ واألدبيَّــةَ المتنّوعــةَ، وبعــض الجوانــِب . 2
عــةُ  ، والمشــاعُر العاطفيـّـةُ، والقيــُم المتنوِّ ــورةُ البيانيـّـةُ، وموســيقا النــصِّ الجماليـّـِة فــي النـّـّص، ومنهــا: الصُّ

ــوريِّ )المواطنــة واالنتمــاء، والتَّســامح…(. ُز شــخصيّةَ المواطــِن العربــيِّ السُّ التــي تعــزِّ

عْنــا فــي أنشــطِة هــذا المســتوى لكشــِف قــدراِت المتعلِّــمِ اإلبداعيَّــِة فــي حــلِّ . 3 المســتوى اإلبداعــّي: نوَّ
مشــكلٍة، أو عــرِض موقــٍف، أو اســتبداِل نهايــٍة جديــدٍة بالنِّهايــِة التــي اختاَرهــا الكاتــُب، أو إعــادِة صوِغ 
النـّـصِّ بأســلوِب المتعلِّــمِ، أو تحويــِل النــصِّ إلــى حــواٍر، أو كتابــِة مقــاٍل إبداعــيٍّ مســتوحًى مــن ِفكــِر 

النـّـّص، أو… 

ــطِة . 4 ــن األنش ــاطاً م ــَن كلُّ درٍس نش ــةً، إذ تضمَّ ــةً خاّص ــيَّ أهميّ ــَر الكتاب ــا التعبي ــّي: أولين ــر الكتاب التّعبي
ـِة، منهــا: كتابــةُ مََقالــٍة أو تلخيــُص قّصــة، أو كتابــةُ موضوعــاٍت فــي التَّعبيــِر الوظيفــّي، أو  الكتابيَـّ
اإلبداعــّي، وراعينــا فــي األنشــطِة معاييــَر تقويــم التعبيــِر مــن حيــُث )المحتــوى(، و)الشــكُل والتنظيــُم(، 

دٍة. ــَر محــدَّ ــَق معايي ــِة الموضــوِع وف ــق كتاب ــى طرائ ــَم عل ــا المتعلِّ بن ــةُ واألســلوُب(، ودرَّ و)اللغ

ُز فهــَم الطالــِب لقواعــِد اإلمــاِء والصــرِف والنحــو، فاســتثمرنا . 5 َّــةُ: تضمَّنــت أســئلةً تعــزِّ التَّطبيقــاُت اللغوي
 النصَّ لتطبيق هذه القواعد ومراجعتها. 

ــي  ــة( ف ــعريّة والنَّثريّ ــِة )الشِّ ــوِص األدبيَّ ــى اســتثماِر النّص ــا عل ــد عملن ــدروس النحــو فق ــا بالنســبة ل  أمَّ
ــٍة أو  ــاٍت خارجيّ ــتعانِة بأبي ــع االس ــا، م ــي عرِضه ــيَّ ف ــن التَّسلســَل المنطق ــة مراعي ــد اللُّغ ــِة قواع دراس

ــى روِح النصــوِص المعروضــة. ــي إل ــٍة تنتم ــٍة أو أمثل َّ ــَع نثري مقاط

َع محتوى الكتاِب على ستِّ وَحَداٍت درسيٍَّة جاءْت على النَّحِو اآلتي: ُوزِّ
ــَد . 1 ــا، ودرســنا قصائ ــا به ــِة فعّرفن ــوِن الجميل ــن الفن ــي هــذه الوحــدة عــدداً م ــا ف ــون: عالْجن ــةٌ وفن ثقاف

تتنــاوُل بعــَض هــذه الفنــون، وتبيِّــُن مواقــَف الشــعراِء منهــا، وحرصنــا علــى توجيــِه المتعلِّــم إلــى هــذه 
ــِه. الفنــوِن لتكــوَن جــزءاً مــن هواياِت

ــا الوطنيّــة والقوميّــة التــي مــّرت . 2 ــا فــي هــذِه الَوْحــدِة بعــض القضاي ــة: عالْجن ــةُ والقوميَّ ــا الوطنيَّ القضاي
بهــا ســورية والوطــن العربــّي، فبدأنــا بمقاومــِة الســوريّيَن المســتعمَر الفرنســّي، ثــّم انتقلنــا إلــى الفــرِح 
ــمَّ  ــِة، ث ــِز فكــرِة الوحــدِة العربيَّ ــيِّ لتعزي ــا قضيّــةَ التضامــِن العرب بجــاِء هــذا المســتعمِر، وبعَدهــا تناولْن
ــذه الوحــدة بحــرب  ــا ه ــى، وختمن ــرِب األول ــةَ الع ــدُّ قضيّ ــي تُع ــِة الفلســطينيِّة الت ــن القضيّ ــا ع ثْن تحدَّ

ــّي المعاصــِر. ــا العرب فةً فــي تاريخن ــةً مشــرِّ ّــة التــي تمثِّــل محطـّـةً تاريخيّــةً مفصليَّ تشــرين التحريري



مــن بُنــاِة الحيــاِة: تحّدثنــا فــي هــذه الوحــدِة عــن نمــاذَج ِممَّــن يبنــوَن الحيــاَة، فتناولنــا المعلِّــَم واألمَّ ِلَمــا . 3
َّــِة، ثــمَّ عرْضنــا دوَر الشــباِب فــي  َّــِة والفكري لهمــا ِمــن عظيــمِ األثــِر فــي تكويــِن شــخصيَِّة اإلنســاِن التربوي
بنــاِء المجتمــِع ونهضــِة الوطــِن، لنختتــَم الوحــدَة بالحديــِث عــن العامــِل والفــّاحِ ودوِرهمــا فــي حياِتنــا.

4 . ، مــن تراثنــا: عرْضنـَـا فــي هــذه الوحــدِة مــادًَّة أدبيَّــةً مــن العصــوِر القديمــِة تبيِّــُن أصالــةَ التــراِث العربــيِّ
ُّــراُث ممارســةً وســلوكاً. َّتــي يحِملُهــا هــذا الت ُّــِل القيــمِ ال وتحــثُّ المتعلِّــَم علــى تقديــِره والعمــِل علــى تمث

نفحــاٌت وجدانيـّـة: عرْضنــا فــي هــذه الوحــدِة نمــاذَج تتنــاوُل حــاالٍت وجدانيـّـة متنّوعــةً كالحنيــِن إلــى . 5
الوطــِن، والحــبِّ الســامي، والحــزِن علــى فــراِق األحبـّـِة، ثــمَّ ختْمنــا الوحــدَة بعــرِض مفهــومِ الجمــاِل 

. مــن منظــوٍر تحليلــيٍّ

ظواهــُر إنســانيّة: ناقشــنا جوانــَب إنســانيَّةً تدعــو إلــى الفــرح والتآخــي اإلنســانّي، وترســُم صــورًة لعالــمٍ . 6
مثالــيٍّ ينعــُم فيــه اإلنســاُن بالســامِ والطمأنينــِة.

عــا  َّيــِن ُوزِّ يــِن إثرائيَّيــِن نثري ، إضافــةً إلــى نصَّ وحرْصنــا علــى أن نختتــَم كلَّ وحــدٍة بنــصٍّ شــعريٍّ إثرائــيٍّ
ــَم إلــى دراســِتها وفــَق المنهجيَّــِة المتَّبعــِة فــي  ــُه المتعلِّ ِّلــت بنشــاٍط يوجِّ علــى الوحــداِت الدرســيِّة، وقــد ذُي

أُ منــه. الكتــاِب كونهــا جــزءاً ال يتجــزَّ
تضّمــَن الكتــاُب َعــدداً مــن المشــروعاِت التعليميَّــِة التــي يُطلــُب إلــى المتعلِّــمِ تَنفيُذهــا فرديـّـاً أو َجماعيـّـاً 
ــى  ــي، إل ات ــمِ الذَّ ــِث العلمــيِّ والتعلُّ ــي االســتقصاِء والبَْح ــه ف ــِة مهاراِت ّــمِ، وتنمي ــيِط المتعل ــى تَنِْش حرصــاً عل

ــفوّي الــذي يُعــدُّ ركيــزًة أساســيّةً فــي عــرِض هــذِه المشــروعاِت. جانــِب رفـْـِد مهــارة ِالتَّعبيــِر الشَّ
ســاِت واألبنــاِء األعــّزاء واألهِل الكــرامِ تزويَدنا  ســين والزميــاِت المدرِّ مــاِء المدرِّ وأخيــراً نرجــو مــن الزُّ
ــا علــى إعــداِد منهــاٍج  ــَر عــوٍن لن ــا هــذا، ليكونــوا خي ــِر عمِلن باقتراحاتِهــم التــي َسنَْسترشــُد بهــا فــي تطوي

تُْســهُم ســوريةُ كلُّهــا فــي إنجــاِزه وتطويــِره.

َ
 التوفيق

ُ
وهللَا نسأل

فون
ّ
املؤل  
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التزامِ آداِب االستماِع وشروِطِه. ٭
فهمِ النصِّ الذي استمَع إليه فهماً مجماً وتفصيليّاً. ٭
قراءِة النصوِص قراءًة جهريّةً صحيحةً معبِّرًة، موظِّفاً التلويَن الصوتيَّ المناسَب لمعاني النّص واالنفعاالِت  ٭

المتضمَّنِة فيه.
قراءِة النصِّ قراءًة صامتةً ملتزماً اإلرشاداِت والتعليماِت. ٭
استعماِل المعجمِ في تعزيِز مكتسباتِه اللُّغويّة. ٭
تحليِل النصوِص إلى فكرها )العامّة - الرئيسة - الفرعيّة(. ٭
توضيِح بعِض الدالالِت الضمنيِّة في النصوِص القرائيَّة. ٭
تبييِن عاقاِت السبِب والنتيجة. ٭
تكويِن حقٍل معجميٍّ متوفٍّر في النّص. ٭
اكتشاِف أوجِه التشابِه واالختاِف بين بيتيِن شعريّين من حيُث المضمون. ٭
نات الجماليِّة للنصِّ األدبّي )بعض  ٭ قاً جماليّاً مستفيداً مّما تعلّمه من المكوِّ تذّوِق النصوِص األدبيّة تذوُّ

مصادر الموسيقا الداخليَّة - التشبيه(.
. ٭ استخراِج المشاعِر العاطفيَِّة من النصِّ
إغناِء ثروِتِه األدبيِّة بحفِظ أبياٍت من نصوِص الوحدِة. ٭
َّة والصرفيّة واإلمائيّة(. ٭ تطبيِق ما تعلّمه سابقاً من قواعِد اللغِة )النحوي
استعماِل المفعوِل المطلِق في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل المفعوِل ألجِلِه في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل المفعوِل فيِه في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل التشبيِه المجمِل والمؤّكِد في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
كتابِة النصِّ الوصفّي. ٭
التحلّي بقيمِ تقديِر الفنوِن واالعتزاِز باإلرِث الحضاريِّ ألجداِدنا. ٭
تعّرِف فنِّ الخطِّ العربيِّ )نشأته، تطّوره، أنواع الخطوط وسماتها، إسهامات سورية في الخّط العربّي(. ٭

 عىل:
ً
ايِة دراسِة هذه الوحدِة قادرا ي �ن

ن
� ُ

ّ
 املتعل

ُ
سيكون
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الدرس األّول تدريباٌت على ما سبَق 

: مدخٌل إلى النصِّ

أطلَق الّشاعُر فكَرهُ سارحاً في الخياِل باحثاً عن الجماِل وسحِر اإلبداِع مستمّداً من الطبيعِة جمالَها 
ثاً  راسماً أجمَل اللوحاِت، فجّسَد سحَر الطبيعِة كلماٍت تهزُّ القلوَب وتبعُث األمَل في النفوِس، فَقاَل مُتََحدِّ

َعن الّشاعِر:

ِعــنــانَــْه1 ــٍق  ــلـ ُمـ الـــخـــيـــاِل  يف  ــْهضـــــارٌب  ــانَـ ــَبـــُه ولـــسـ ــلـ ــَك الــــوْحــــُي قـ ــ ــلَ ــ َم

ــور٢ ــال ــاِل، أَزهــــــَر ك ــ ــج ــ ــُض ال ــي ــف ــســت أَفـــنـــانَـــْهُم الــــنَّــــدى  ــَل  ــ ــلَّ ــ ك إذا  ِد، 

ــِه٣ ــي ــَدُح ف ــ ــص ــ ــُر الـــنُّـــبـــوغِ ي ــجـ ــوى وجـــدانَـــْههـــو فـ ــهـ ــَق الـ ــلـ ــْن أطـ ــ ــلُّ َمـ ــ ك

بالُحســــ ٤ ــنَّ  ــ )اف ــذي  الـ ــُر  ــاع ــشَّ ال ــا  ــْهوأنـ ــانَ ــن ــت ــاِة اف ــي ــح ــُد ال ــِن( وأذكَــــــْت يـ ــ ـ

ــذِه املـــــــــروُج، وأســـتـــا٥ ــ ــ ــدي ه ــهـ ــعـ ــْهَمـ ــانَ ــن ــي ــَف ال ــِة  ــع ــي ــب ــطَّ ال ربـــيـــُع  ذي 

ــى الــنَّــهـــ٦ ــ ــْهوأزاهـــــــــرُ حـــانـــيـــاٌت ع ُشـــطْـــآنَـ ــحــى  الــضُّ يف  يُــقــبِّــلــَن  ــِر  ــ ـ

ــاجـــي٧ ــنـ ــِر املُـ ــريـ ــخـ ــلـ ــَن لـ ــْعـ ـ ــمَّ ــسـ ــتـ ــا تَـــْحـــنـــانَـــْهيـ ــ ب ــرُّ ــ ــل ــ ــــلْـــــَن ل ويـــــرتِـّ

لِـــُمـــغـــن٨ٍّ الـــــــورى  يف  ــُد  ــ ــج ــ امل ــــــا  ــاَد ِعــنــانَــْهإنَّ ــ ــ ــزَّ قـــلـــَب الــــــورى، وق ــ ه

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

أَفنان: مفردها فَنَن وهو الغُصُن غضُّ الورِق.�
الَفيْنانه: شجٌر فَيْنان: طويُل األغصاِن َحَسنُها.

أَذكْت: أَوقدْت.

كاَن   ، علي محمود طه )1903 - 1949م(: شاعٌر عربيٌّ مصريٌّ
َِّة. من دواوينه الشعريّة: »المّاح التائه - ليالي  وكياً لداِر الكتِب المصري

المّاح - أرواح شاردة«.

علي محمود طه
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قواعُد اللغِة

األسئلة:

الً: أوَّ

ِل والثَّامِن.. 1 ياقّي لكلمِة )ِعنان( كما وردْت في البيتَيِن األوَّ ِف المعنى السِّ أستعيُن بالمعجمِ على تعرُّ

أستخرُج مَن البيِت الثالِث فعاً مبنيّاً، وأُبيُّن عامةَ بناِئِه، وآخَر مُعَرباً، وأُبيُّن عامةَ إعراِبِه.. 2

أدلُّ على الخبِر في كلٍّ مَن البيتيِن الرابِع والثامِن، وأُبيُّن نوَع كلٍّ ِمنُْهما.. 3

أُدخُل حرفاً مشبَّهاً بالفعِل على عبارِة )هو فجُر النُّبوِغ(، وأجري التَّغييَر الُمناسَب.. 4

أستخرُج مَن البيِت الثامِن مفعوالً بِه، وأذكُر نوَعُه.. 5

حيَح.. 6 بَط الصَّ ى إلى مفعوليِن أصلُهما مبتدأٌ وخبٌر على عبارِة )الطبيعةُ جميلةٌ( مراعياً الضَّ أدخُل فعاً يتعدَّ

أدلُّ ِمَن النّصِّ على خمسِة أنواٍع مختلفٍة للمعارِف، وأسّمي كّاً منها.. 7

ُل األعدادَ الموضوعةَ بيَن قوسيِن إلى كلماٍت مضبوطٍة بالشكِل. . 8  أحوِّ

قرأُت )9( قصائَد و )3( كتٍب علميٍّة في العطلِة الّصيفيِّة.

أعرُب الكلماِت التي تحتَها خّط في النّص إعراَب مفرداٍت، وما بيَن قوسيِن إعراَب جمٍل.. 9
ثانياً:

أذكُر وزَن كلٍّ من الكلماِت اآلتيِة: )أَذَْكْت، أََزاِهير، يَْصَدُح(.. 1

أختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ مّما يأتي:. 2

( صحيٌح: )سالٌم، مهموٌز، مُضعٌَّف(.	    الفعُل )هزَّ

الفعُل )قادَ( مُعتلٌّ: )مثاٌل، أجوُف، ناقٌص(.ب   

الفعُل استفاَض: )مزيٌد بحرٍف- مزيٌد بحرفيِن- مزيٌد بثاثة أحرف(.	   

كَُّر
تذ

أ

- األعداد )3-9( تخالف معدودَها في التذكير والتأنيث مفردة ومرّكبة ومعطوفةً.
- العدد )10( يخالف معدوده تذكيراً وتأنيثاً إذا كان مفرداً ويطابقه إذا كان مرّكباً.

- ألفاظ العقود والمئة واأللف والمليون اليَتغيُّر لفظها مع المعدود مذّكراً كان أم مؤنّثاً.
- يعرب العدد المفرد إعراب االسم الظاهر بحسب موقعة في الجملة.

- يُبنى العدد المرّكب على فتح الجزأين ومحلّه من اإلعراب بحسب موقعه في الجملة.
- المعطوف: يعرب الجزء األّول إعراب االسم الظّاهر بحسب موقعه في الجملة والجزء        

الثاني يعطف على األّول.
- ألفاظ العقود: تعرب إعراب الملحق بجمع المذكر الّسالم.
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قواعُد اللغِة تدريباٌت على ما سبَق

أستخرُج مَن البيِت األّوِل اسميِن جامديِن أَحُدهما جامٌد ذات، واآلخُر جامٌد معنى. . 3

أذكُر مصدَر كلٍّ ممَّا يأتي: )كلَّل - أطلق - يَصَدح(، وأبيِّن نوعه )سماعّي - قياسّي(.. 4

وفق . 5 مَْعَهدي(   - مُستفيض   - )ضاِرب  المشتقاِت  أصنِّف  ثمَّ  دفتري،  في  مماثاً  جدوالً  أصمِّم 

الجدول اآلتي: 
ُّ

نوُعُهاملشتق

ِّل(، ومبالغةَ اسمِ الفاعِل مَن الفعِل )َصَدَح(.. 6 أصوغُ اسَم المفعوِل من الفعِل )ُرت

ثالثاً: 
أعلُِّل ما يأتي:	 

كتابةَ الهمزِة على صورِتها في كلٍّ من الكلمتين: )أَذكت- شاطئ(.. 1

با، الهوى(.. 2 كتابةَ األلِف الليِّنِة على صورِتها في نهاية: )الرُّ

كتابةَ التَّاِء على صورِتها في: )َحانيات، الطَّبيعة(.. 3
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الدرس الثاني

المؤلِّفون

لوحُة ُفسيفساِء عازفاِت مريمين

الفهم والتحليل

الً: أَْستَِمُع إلى النّص	 ممعناً النظَر في اللوحِة، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط: أوَّ

ُث َعنُْه النّص.. 1 أذكُر الموضوَع الذي يَتََحدَّ

 أَْستبِْعُد اإلجابةَ غيَر الصحيحِة مّما يأتي: . 2

ُد اللوحةُ: )اإلنشادَ والعزف - التَّمثيَل والخطابة - اإلنشادَ والخطابة(. تجسِّ

ثانياً: أَْستَِمُع إلى المقطِع األّوِل، ثُمَّ أنّفُذ النّشاط:

أُبيُّن الموقَع الذي وِجَدْت فيِه اللوحةُ.. 1

لوحةُ فُسيفساِء )مريميَن( لوحةٌ فريدةٌ في العالمِ. أذكُر أسباَب ذلَك.. 2

	 النّص في دليل األنشطة
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استماع لوحُة ُفسيفساِء عازفاِت مريمين

ثالثاً: أَْستَِمُع إلى المقطِع الثّاني، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:

ُل المشهَد المركزيَّ في هذِه اللوحِة.. 1 أذكُر المشاهَد التي تشكِّ

أسّمي األدواِت الموسيقيَّةَ التي عرَضتْها اللوحةُ.. 2

رابعاً: أَْستَِمُع إلى المقطِع الثالِث، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:

أذكُر عددَ الشَّخصيَّاِت المعروضِة في المشهِد، وأبيُِّن دوَر كلٍّ منها.. 1

ة. أذكُرها.. 2 دلَّ مظهُر النِّساِء في اللوحِة على أموٍر عدَّ

خامساً: أتسابُق أنا وزمائي في تنفيِذ النّشاط:

 أمألُ الفراَغ شفويّاً في كلٍّ مّما يأتي: . 1

ُوِجَدْت لوحةُ فُسيفساِء عازفاِت مريميَن في مدينِة  في قريةِ  التي 

ر فَنَّ  فَنِّيّاً مُتكاماً يُصوِّ دًة مَشهداً  ، مُجسِّ ُط مُدناً عريقةً تنتمي إلى الحضارِة  تتوسَّ

أُميُِّز الحقيقةَ من الرأِي فيما يأتي:. 2

ٍَّة.	    اري وِت االنتقاَل عبَر ثاِث فتحاٍت فخَّ تتيُح خشبةُ المسرِح للصَّ

ِّبِت األدواُت الموسيقيَّةُ بطريقٍة مُتناغمٍة.ب    ُرت

جهاُز )األُورغن( لُه ِقربةٌ مُرافَقةٌ لضخِّ الهواِء.	   

 أَْستبِْعُد القيمةَ التي لم يتضمَّنها النصُّ مّما يأتي: . 3

)احترامُ اإلرِث الحضارّي - تقديُر الَفنِّ - تعظيم الشخصيَّات العربيَّة التاريخيَّة(.

ّي نشاٌط تحض�ي

أستعيُن بمصادِر التعلُّمِ على جمِع معلوماٍت عن نواعيِر حماة )تاريخها - صناعتها - عددها( 
تمهيداً للدرِس القادمِ.
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الدرس الثالث اُعورة النَّ

: مدخٌل إلى النصِّ

 اقترَن اسُم مدينِة حماَة بذكِر نواعيِرها عبر الحديِث عن فنِّ بناِئها الفريِد وجماِل منظِرها الذي فتَن 
هِن إالَّ مقترنةً بصوِت نواعيِرها العذِب، والّشاعُر في هذا النَّصِّ  الّشعراءَ، فا تخطُُر حماةُ في الذِّ

يتماهى مَع النَّاعُورِة، فإذا نواُحها نواُحُه، وأنينُها أنينُُه. 

بدر الدين الحامد )1897-1961م(: شاعٌر عربيٌّ سوريٌّ من مدينِة 
َس  َج في داِر المعلِّميَن في دمشَق، ودرَّ حماَة لُقَِّب بشاعِر العاصي، تخرَّ
األدَب سنةَ 1919م في المدارِس الحكوميَِّة. عُيَِّن مُفتِّشاً للمعارِف في 
تمثيليَّةٌ  لُه  الوطنيّة.  بقصائده  اشتهر  لها.  مديراً  ثمَّ  1937م،  عامَ  حماَة 
بعنواِن )رواية ميسلون(، وديوان في جزأيِن، طبَعتْه وزارةُ الثقافِة  َّةٌ  شعري

. وأُِخَذ منُه هذا النّصُّ
 بدر الدين الحامد
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الّنّص:

ــي1 ــنِّـ ــَغـ تَـ أم  ٌد  ُمـــــــــــردَّ ــحــِن؟أَنُــــــــــــواٌح  ــل ب مــــاِن  الــــزَّ ــن  عـ ــٌث  ــديـ حـ أْم 

ــي٢ ــنِّ م تَــــدلَّــــَه  ــْد  ــقـ فـ أدري  وأُْذينلـــْســـُت  ُفــــــــــؤادي  بـــراِجـــيـــِعـــهـــا 

ــي نـــــاعـــــوريت لـــخـــيـــاٍل٣ ــنـ ــْتـ ــَمـ ــلـ ــاحِ الـــتَّـــظَـــنِّـــيأسـ ــ ــن ــ ــى ج ــ ــُه ع ــنـ ــا مـ ــ أنـ

منها٤ ــِرُ  ــ ــأُب ــ ف ــرى  ــَقـ ــْهـ ــَقـ الـ ومـــــاُن هــيــكــَل َفـــنِّأَرجـــــــُع  مـــا بـــنـــاُه الـــــرُّ

ــْن٥ ــك ــي ول ــنِّ ــَغ ــتَّ ــال ــَر ب ــ ه ــدَّ ــ ــأيَنِّتَـــقـــطَـــُع ال ــ ــتَّـ ــ ضـــا والـ ــِه بـــالـــرِّ ــيـ ــا فـ ــ ــرُه ــ س

ــو٦ ــاِن ال تـــرهـــُب امل ــ م ــزَّ ــ ال ــُت هـــذا  ــن ــيب ــنِّ ــم ــتَّ ــال ب ــاَمـــهـــا  أيّـَ وتَـــقـــي  َت، 

ــاٌة٧ ــا حــي ــه ــي ــْت، وف ــَغـ ــْيـ ــيِمــــْن جــــاٍد ِصـ ــنِّ ــا وْهــــــَي ِم ــهـ ــروِحـ ــا بـ ــه ــن أنــــا ِم

ــروي٨ ــ وتَـ ــَم  ــي ــظ ــنَّ ال ِلَ  ــي  ــوحـ تُـ ــَي  ــ عنِّيه ــِة  ــاب ــب ــصَّ ال يف  الـــَعـــْذَب  ــرَي  ــْعـ ِشـ

ــا9 ــه ــْن ــُذ َع ــأخـ يـــُد يـ ــزاُر الـــِغـــرِّ ــ ــهـ ــ ــِنوالـ ــْص ــوِق ُغ ــ ــْن ف ــ ــاَن ِم ــُد األلـــحـ ــي ــِع ــُي ف

ــن فـــراقـــي10 ــ ــي ِمـ ــ ــن ــ ــُه أنَّ ــ ــلّ ــ ــَم ال ــ ــلِ ــ وُحــــــْزِنَع ــاٍم  ــ ــق ــ َس يف  الـــعـــيـــَش  ذلـــــَك 

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

َّه: تحيَّر وذهَب عقلُه. � تدل
وِت. تَراجيعها: ترديُد الصَّ

جوُع إلى الخلِف الَقْهَقرى: الرُّ

َّتُُه وِق وِرق بابة: حرارةُ الشَّ الصَّ
الَهَزار: طائٌر َحسُن التّغريد.

اُعورة النَّ
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مهارات االستماع

أستمُع إلى النصِّ مُلتزماً الهدوءَ، ثمَّ أنفُِّذ النَّشاَط:	 

 أختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ مّما يأتي: . 1

: )الَعمارة - الرسم - النحت(. ُِّر الشاعِر بفنِّ تضمَّن النصُّ الحديث عن تأث

2 .. َث َعنُْه النصُّ أذكُر الموضوَع الذي تََحدَّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريَُّة:	 

عوَر العاطفيَّ الُمناسَب.. 1 أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً مُراعياً الشُّ

أقرأُ المقطَع الثالَث مراعياً إيماءاِت الوجِه وحركاِت اليديِن بما يتوافُق مع المعاني.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

أبيِّن ِمن الَمْقطَِع األّوِل أمريِن أثارتْهما النَّاعُورةُ ِفي نَْفِس الّشاعِر.. 1

دٍة، أذكُر صفتَين منها.. 2 وصَف الّشاعُر النّاعورَة في المقطِع الثاني بصفاٍت متعدِّ

الفهم والتحليل

ِف الفرِق في معنى كلمِة )النَّظيم( ِفي البَيْتيِن اآلتييِن:. 1 أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ
قاَل ابُن رشيٍق الَقيَروانّي في المحبوبة: -

ـــ ــْت ــَف ــص ــا أَن ــَم الـــثَّـــغـــِر مـ ــي ــظ ــا ن ــي نَثرْف بــدمــعٍ  تبيك  إْذ  الــعــُن  ـــــــَك 

وقاَل بدُر الديِن الحامد: -

ــروي ــ وت ــَم  ــي ــظ ــن ال ــي ل  ــوحـ تُـ ــي  عنِّيهـ ــِة  ــاب ــب ــصَّ ال يف  الـــَعـــذَب  ِشــعــرَي 

َنّص أدبيٌّ
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 أَُصمُِّم جدوالً مُماِثاً على دفتري، ثُمَّ أمألُ ُحُقولَُه بالمطلوِب: . 2

اعر، النَّاعُورةُ مصدُر إلهامٍ، ِقدمُ الناعورِة وخلودُها في النّفوس(. )أثُر الناعورِة في الشَّ

ّول
أ
 ال

ِ
 املقطع

ُ
يفكرة

ا�ن
ّ
 الث

ِ
 املقطع

ُ
الِثفكرة

َّ
 الث

ِ
 املقطع

ُ
فكرة

مِن.. 3 ُح حاَل النَّاعُورِة عبَر الزَّ ِمْن فَْهِمَي البَيَْت الخامَس أَُوضِّ

أوّضُح ما تَمنُحه النّاعورةُ لكلٍّ من الّشاعِر والَهزاِر كما وردَ في المقطِع الثالِث.. 4

ابَع ِمَن النّصِّ شرحاً وافياً.. 5 أشرُح البيَت السَّ

ُح دافعين من دوافِع الّشاعِر إلى كتابة هذِه األبياِت.. 6 من فَْهِمَي النصَّ الّسابَق، أوضِّ

ّي راثياً:. 7 قَاَل المعرِّ
أَبَـكَْت تِـلْكُُم الـَحَاَمُة أْم َغنَّــــــت َعـى َفـْرعِ ُغْصِنها املَّياِد

ِل ِمَن النّصِّ من حيُث المضمون. - أوازُن بيَن هذا البيِت والبيِت األوَّ

ُق الجمالّي التذو�

ُح أثره في خدمة المعنى.. 1 استعمل الّشاعُر في البيت الرابع الفعل الماضي )بناه( . أَُوضِّ

ُح ذلك مُْستَِعيْناً ِبالَفاِئَدِة اآلِتيَِة: . 2 َّامَها بالتَّمنِّي( تشخيٌص، أَُوضِّ ِفي قَْوِل الّشاعِر )تَقضي النَّاعُورةُ أي

دة
داِت الطَّبيعيّة والحيواناِت صفاٍت آدميّةً، تشترُك بها فائ  التّشخيص: إكساُب الَجَماداِت والُمجرَّ

معهم، وتأخذ منهم.

َوَردَ ِفي الَقِصيدِة ذاِتها:. 3

ــاٌة ــت ف الــنــضــرِ  روِضـــهـــا  ــي يف  ــ وتــثــنِّــيوه ُمـــحـــبَّـــٍب  َدلٍّ  ذاُت 

اِبِق، ثُمَّ أسّمي نَْوَعُه. - دُ أَْرَكاَن التَّْشِبيِه ِفي البَيِْت السَّ أَحدِّ

اعِر.. 4 بُِنَي النّصُّ على رويِّ حرِف النوِن الَمكسورِة، أبيُِّن دوَره في إبراِز الحالِة االنفعاليَِّة للشَّ

الحفظ و ا�لقاء

، ثُمَّ ألقيِه على مسامِع زمائي.	  أحفُظ المقطَع األّوَل ِمَن النّصِّ

اُعورة النَّ
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الّتطبيقات الّلغويّة

دُ اسَمُه وخبَرهُ.. 1 أستخرُج من البيِت الثّاني فعاً ناقصاً، وأَحدِّ

أعرُب ما وضَع تحته خّط إعراَب مفرداٍت، وما بين قوسين إعراَب جمٍل مّما يأتي:. 2

منها فـــأُبـــِرُ  الـــَقـــْهـــَقـــرى  أرجـــــُع 

عْنها ــُذ(  ــأخـ )يـ يــُد  الــغــرِّ والـــهـــزاُر 

ــنِّ ــكــَل ف ــان( هــي ــ ــروم ــ ــاُه ال ــنـ مـــا )بـ

ــِن ــْص فــُيــعــيــُد األلـــحـــاَن ِمـــْن فـــوِق ُغ

، أستخرُجهما، وأذكُر فعَل كلٍّ ِمنُْهَما.. 3 ، وآخُر سماعيٌّ ِل مصدٌر قياسيٌّ ِفي البَيِْت األوَّ

أعلُِّل كتابةَ التاِء على صورِتها في كلٍّ ِمن كلمتي: )الموت- حياة(.. 4

التعبير الكتابّي

زرُت بُصحبِة زمائي مُنشأًة إلحدى الِحَرِف اليدويِّة التّقليديّة، أصُف تلَك الزيارَة مبيّناً جوانَب روعِة 	 
تلك الِحرفِة مُبرزاً دوَر المجتمِع في التشجيِع على استمراِر هذا اإِلْرِث الُمميِِّز لوطننا.

كَُّر
تذ

أ

عنَد كتابِة موضوِع التعبيِر البدَّ من مراعاِة ما يأتي:

قواعِد تنظيمِ الكتابِة:. 1
الكلمِة  بيَن  تفصُل  واضحٍة  مسافٍة  وترُك  فقرٍة،  كلِّ  بدايِة  عنَد  كلمٍة  بمقداِر  مسافٍة  ترُك 
. والكلمِة التي تليها، مراعاة هوامِش الصفحة، ووضُع عاماِت التَّرقيمِ المناسبِة، ووضوُح الخطِّ

قواعِد الكتابِة الواضحِة والمركَّزِة:. 2
مةُ المناسبةُ للموضوع. - المقدِّ
َِّة المقنعِة للقارئ. - دةُ التي تتضمَُّن ِفكراً فرعيَّةً مدعَّمةً باألدل الِفَكُر الرئيسةُ المحدَّ
الخاتمة المناسبة للموضوع. -

قواعِد األسلوِب الجيّد:. 3
المفرداُت المستعملة صحيحةٌ وفصيحةٌ تماماً، وتعبُّر عن المعنى تعبيراً دقيقاً. -
َِّة التعبيِر ووضوح المعاني. - التزامُ سامِة اللغِة ودق
استعماُل أدواِت الربِط المناسبِة، بما يدعُم التراكيَب ويقّوي األسلوَب، ومن أدواِت  -

الربِط أحرف العطف: )الواو - الفاء - ثّم - أو(، وأحرف االستئناف، وأدوات 
الشرط….

َنّص أدبيٌّ
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الدرس الرابع المفعوُل المطلُق

أقرأُ النصَّ اآلتي:	 
المرموقِة،  التَّاريخيَِّة  ومكانِتِه  البلِد  هذا  عراقِة  على  تشهُد  التي  اآلثاِر  من  بالكثيِر  أرُض سوريَة  تزخُر 
ُر حضارَة أهِلها تقديراً كثيراً؛  ةَ جماِل الَفنِّ وسحِرِه، ومن يشاهُدها يعجُب بها إعجاباً، ويقدِّ وتحكي قصَّ
يَّاُح من كلِّ مكاٍن، ويندهشوَن بروعِتها كلَّ االندهاِش، فهم يجولوَن فيها جولتيِن أو أكثر  فيزوُرها السُّ
المعنيُّون  أسرَع  ُِّر  التأث بعَض  الزمِن  ََّرْت من عوادي  تأث أو  رْت  ما تضرَّ وإذا  أشادَها؛  مَن  ببراعِة  مأخوذيَن 
وَن بها اعتزاَز الُمخلِص  َّهم يحرصوَن على آثاِر باِدهم ذلَك الحرَص، ويعتزُّ إلى ترميِمها كلَّ اإلسراِع ألن

لتاريِخه.
…1…

أقرأُ المثاليَن اآلتيين، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 

ب	

تعجُب َمن يشاهُدها إعجاباً.تعجُب من يشاهُدها

أالحُظ أنَّ الجملةَ في القائمِة )ب( تختلُف عن الجملِة في القائمة )أ( فأكَّدْت معنى الفعِل )تُعِجُب(. . 1

أذكُر الكلمةَ التي أفادَْت توكيَد ذلك المعنى.

أالحُظ أنَّ كلمةَ )إعجاباً( أكَّدْت معنى الفعل )تُعِجُب(، وجاءْت من جنِس الفعِل، أبيُِّن نوَعها: )ِفعل . 2

- مَصدر(.

أسمِّي الكلمةَ التي تؤكُِّد المعنى، وتكوُن مصدراً من جنِس الفعِل مفعوالً مطلقاً، أبيُِّن عامةَ إعراِبِه . 3

فع - النَّصب - الجر(.    )الرَّ

تُج
ستن

المفعوُل المطلُق: مصدٌر من لفِظ الفعِل يُذَكُر ليؤكَِّد معناهُ.أ
المفعوُل الُمطلُق مَنصوٌب.

التطبيق:	 

أدلُّ على المفعوِل المطلِق، وأُبيُّن فائدتَُه فيما يأتي: 	 
قاَل أبو فراٍس الَحمدانّي، وهو في باد الرومِ: -
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قواعد الّلغة

انـــِهـــارا ــُر  ــم ــه ــن تَ الــــَعــــَراِت  ــاراَدعِ  ــع ــِت ــُر اس ــع ــســت ــاَر الـــَوجـــِد تَ ــ ونـ

…2…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النشاط:	 
ُر السيَّاُح حضارَة أهِلها تقديراً كثيراً. - يقدِّ
وَن باآلثاِر اعتزاَز الُمخلِص لتاريِخه. - يعتزُّ
يحفظوَن آثارهم الحفَظ كلَُّه.  -
يَّاُح في آثاِرنا جولتيِن. - يجوُل السُّ

أستخرُج المفعوَل المطلَق من األمثلِة الّسابقِة.. 1

دُ الهيئةَ التي جاءَ عليها المفعوُل المطلُق في . 2 ِل )موصوفاً(، أحدِّ جاء المفعوُل المطلُق في المثاِل األوَّ

كلٍّ من المثاليِن الثَّاني والثَّالِث )مضافاً - معّرفاً بـ ال(.

على . 3 أدلُّ  سبَقُه.  الذي  الفعِل  نوِع  لبياِن  جاءَ  األولى  الثَّاثِة  األمثلِة  في  المطلَق  المفعوَل  أنَّ  أالحُظ 

المفعول المطلق في المثال الرابع، وأذكر المعنى الذي بيَّنه )نوع الفعل - العدد(.

تُج
ستن

يأتي المفعوُل المطلُق لبيان:ِ أ
نوِع الفعِل، ويكوُن: مضافاً أو موصوفاً أو معّرفاً بـ )ال(. -
اِت حدوِث الفعِل - عدِد مرَّ

التطبيق:	 

أستخرُج المفعوَل المطلَق من األمثلِة اآلتيِة، ثمَّ أذكُر نوَعُه:	 
أحبُّ القراءَة حبَّ الظامِئ للماء. -
أعشُق الوطَن عشقاً عظيماً. -
أحنُّ على أخي الحناَن كلَُّه. -
رَس قراءتَيِن. - قرأُت الدَّ

23



24

…3…

أقرأُ أمثلةَ كلٍّ من المجموعتيِن اآلتيتيِن، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النشاط:	 

ب	

تتأثَُّر القالُع من عوادي الزمِن بعَض التأثُِّر.تتأثَُّر القالُع من عوادي الزمِن تأثُّراً.

أرسَع املعنيّوَن إىل ترميِم اآلثاِر كلَّ اإلرساِع.أرسَع املعنيُّوَن إىل ترميِم اآلثاِر إرساعاً.

ائُر آثاَرنا تقديراً كثرياً. ُر الزَّ ائُر آثاَرنا كثرياً.يقدِّ ُر الزَّ يقدِّ

.نحبُّ آثاَر بالِدنا ُحبَّاً. نحبُّ آثاَر بالِدنا ذلَك الحبَّ

يَّاُح جولتنِي. تنِي.يجوُل السُّ يجوُل السيَّاُح مرَّ

ل والثاني في القائمة )أ(، ثُمَّ أُعِْربُُهما.. 1 أدلُّ على المفعوِل المطلِق في كلٍّ من المثاليِن األوَّ

أالحُظ أنَّ اللفَظ )بعض( في المثال األّول من القائمِة )ب( ناَب عن المفعوِل المطلِق، وأُضيَف إلى . 2

مصدٍر من جنس الفعِل، أذكُر من المثال الثاني اللفَظ الذي ناَب عن المفعول المطلِق، وأُعربه.

أالحُظ أنَّ كلمةَ )كثيراً( في المثاِل الثَّالِث من القائمة )أ( جاءْت صفةً للمفعوِل المطلِق. أبيُِّن موقَعها . 3

في الجملِة من القائمِة )ب( )مفعوٌل مطلٌق - نائُب مفعوٍل مطلٍق(. 

ابِع من . 4 أالحُظ أنَّ)حبّاً( في القائمِة )أ( جاءْت مفعوالً مطلقاً. أذكُر االسَم الذي ناَب عنها في المثاِل الرَّ

القائمِة )ب(. 

أالحُظ أنَّ المفعوَل المطلَق في المثاِل الخامِس في القائمة )أ( دلَّ على عدٍد ِمن جنِس الفعِل، أذكُر ما . 5

ناَب َعنُْه في القائمة)ب( )عدد من جنس الفعل - ما دلَّ على عدده(.
تُج

ستن
أ

ينوُب عن المفعوِل المطلِق: 
كلمتا )كّل وبعض( إذا أضيَفتا إلى مصدٍر من لفِظ الفعِل. -
صفتُُه. -
اسُم اإلشارِة إذا كاَن المشاُر إليِه مصدراً من جنِس الفعِل. -
ما دلَّ على عدِدِه. -

التَّطبيق:	 

أضُع نائَب مفعوٍل مطلٍق مناسباً في الفراِغ:	 
َق، وازدهَرْت آمالي  قُْت  التفوُّ اجتهْدُت  االجتهاِد، فتفوَّ

 لتحقيِق ما أصبو إليِه.

المفعوُل المطلُق
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قواعد الّلغة

القاعدة العاّمة
المفعوُل المطلُق: مصدٌر منصوٌب من لفِظ الفعِل يُذَكُر ليؤكَِّد معناهُ.

يأتي المفعوُل المطلُق لبياِن:
نوِع الفعِل، ويكون: مضافاً أو موصوفاً أو معّرفاً بـ )ال(. -
اِت حدوِث الفعِل. - عدِد مرَّ

ينوُب عن المفعوِل المطلِق: 
كلمتا )كّل وبعض( إذا أضيَفتا إلى مصدٍر من لفِظ الفعِل. -
صفتُُه -
اسُم اإلشارِة إذا كاَن المشاُر إليِه مصدراً من جنِس الفعِل. -
ما دلَّ على عدِدِه. -

مثاالِن معربان:	 

قاً عظيماً.	  َق الطالُب في االمتحاِن تفوُّ تفوَّ
َق: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتِح الظَّاهِر على آخِرِه. - تفوَّ
مَّةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه. - الطالُب: فاعٌل مرفوٌع وعامةُ رفِعِه الضَّ
- . في: حرُف جرٍّ
ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه، والجارُّ والمجروُر متعلِّقاِن  - االمتحاِن: اسٌم مجروٌر وعامةُ جرِّ

َق(. بالفعِل)تفوَّ
قاً: مفعوٌل مطلٌق منصوٌب وعامةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه. - تفوُّ
عظيماً: صفةٌ منصوبةٌ وعامةُ نصِبها الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرها. -

نحرُص على اآلثاِر كلَّ الحرِص.	 
مَّةُ الظَّاهرةُ والفاعُل ضميٌر مستتٌر وجوباً تقديُرهُ  - نحرُص: فعٌل مضارٌع مرفوٌع وعامةُ رفِعِه الضَّ

نحُن.
- . على: حرُف جرٍّ
ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه، والجارُّ والمجروُر متعلِّقاِن  - اآلثاِر: اسٌم مجروٌر وعامةُ جرِّ

بالفعِل)نحرص(.
: نائُب مفعوٍل مطلٍق منصوٌب وعامةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه. - كلَّ
ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه. - الحرِص: مضاٌف إليِه مجروٌر وعامةُ جرِّ
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من المصادِر التي ُسِمعْت منصوبةً على المفعوليَِّة الُمطلَقِة قولهم:
)لبّيك - سعديك - حنانيك - دواليك - معاذ اّل - سبحان اّل(

التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أَُصمُِّم جدوالً مُماِثاً، وأمألُ حقولَُه بالمطلوِب:. 1
قَاَل إبراهيم الحصرّي معبِّراً عن حبِِّه: -

يــبــلــُغــُه لـــيـــَس  ــاً  ــبَّـ حـ أحـــبُّـــِك  صَفِتْهإينِّ  إىل  َوْصــِفــي  ينتهي  وال  فهمي، 

قاَل ابُن حمديس في َوْصِف شجرٍة منحوتٍة:  -

ــْت إىل ــ ــزَع ــ ن ــٌة  ــيَّـ ــبـ ــٌة ذهـ ــريَّـ ــجـ ــراشـ ــأث ت الـــنُّـــهـــى  يف  ــُر  ــ ــؤثِّ ــ ي ــٍر  ســـحـ

زرُت المكتبةَ العامّةَ زيارتيِن في العطلِة الصيفيَِّة. -
ُ

 املطلق
ُ

نوُعُهاملفعول

أستبدُل بالمفعوِل المطلِق ما ينوُب َعنُْه في كلٍّ مّما يأتي، وأُجري التَّغييَر الازمَ:. 2
يُخلُص العمَّاُل في عمِلهم إخاصاً. -
دافَع الجنديُّ عن وطِنِه دفاَع األبطاِل. -
تِحنُّ األمّ على صغاِرها حناناً. -
دُرُت حوَل الملعِب دورتَيِن. -

طَر الثّاني منُه:. 3 أشرُح البيَت اآلتي، ثُمَّ أعرُب الشَّ
قاَل طانيوس عبده: -

ــى أتـــْت ــتَّـ ــُت املــصــيــبــَة حـ ــ ــْب ــ تَــــِنره فـــــذْقـــــُت مــــرارتَــــهــــا مــــرَّ

ُث إلى زمائي عن موقٍع أثريٍّ زرتُُه مستعماً المفعوَل المطلَق وما ينوُب عنه.. 4 أتََحدَّ

المفعوَل المطلَق وما . 5 أكتُب فقرًة ال تزيُد على ثاثِة أسطٍر عن زيارِة معرٍض أقامتُْه مدرستي موظِّفاً 

ينوُب عنه.

المفعوُل المطلُق
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قواعد الّلغة

المفعوُل المطلق

ما دلَّ عىل عدِدِه.

صفتُُه

اسُم اإلشارِة إذا كاَن املشاُر 

إليِه مصدراً من جنِس 

الفعِل.

كلمتا (كّل وبعض) إذا أضيَفتا 

إىل مصدٍر من لفِظ الفعِل.

ينوُب عن املفعوِل املطلِق: يأ� املفعوُل املطلُق لبياِن:

املفعوُل املطلق

تعريُفه: مصدٌر منصوٌب من لفِظ الفعِل يُذكَُر ليؤكَِّد معناُه. 

عدِد مرَّاِت حدوِث الفعِل.
نوِع الفعِل، ويكون: مضافاً 

أو موصوفاً أو معرّفاً بـ 

(ال).
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الدرس الخامس روائُع اآلثاِر

آثار مدينة بعلبك

: مدخٌل إلى النصِّ

عةً  ترَك القدماءُ آثاراً خالدًة تدلُّ على عراقِة حضارِتهم، وكانْت قلعةُ بعلبكَّ التي حوْت أشكاالً متنوِّ
للفنِّ الجميِل إحدى تلَك الروائِع التي أضفْت عليها القروُن هيبةً ووقاراً جعلِت الشاعَر يقُف أمامَها 

ُِّرِه بها.  ِة تأث يصاب بالذهول من شدَّ

لبنانيٌّ شهيٌر، عاَش  خليل مطران )1871- 1949م(: شاعٌر عربيٌّ 
معظَم حياِتِه في مصر، لُقَِّب بشاعِر القطرين، وعُِرَف بغوِصِه في المعاني، 
وجمِعِه بيَن الثقافِة العربيَِّة واألجنبيَِّة. له ديواُن شعٍر مطبوع أخذ منه هذا 

النّص.

خليل مطران
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َنّص أدبيٌّ

الّنّص:

ــاٌم1 ــ ــِد املَـــــزاِرإيـــــــِه آثـــــــــاَر بَــــْعــــلَــــَبــــكَّ سـ ـــعـ ــوى وبُ ــنَّـ بــعــَد طُـــــوِل الـ

ــــُة فــيــهــا٢ ــاِرِخـــــــــَرٌب حـــــــــاَرِت الـــــريّـَ ــ ــظَّ ــ ــنُّ ــ ـــامـــعـــَن وال ــُة الـــسَّ ــ ــن ــ ــْت ــ ِف

ــاٌر٣ ــبـ ــن الـــبـــنـــاِء ِكـ ــ ــاِرُمــــْعــــِجــــزاٌت م ــبـ مـــــاِن ِكـ أِلُنـــــــــاٍس ِمـــــــلَء الـــــزَّ

ــُب حـــرمـــًة وجــــاال٤ً ــيـ ـ ــشَّ ــا بــــــِه يــــــُد األعــــصــــاِرزاَدهـــــــا الـ ــ ــه ــ ــْت ــ َج ــوَّ ــ ت

عــجــيــٍب٥ يشٍء  ــلَّ  ــ كـ ــوُم  ــ ــق ــ ال ــَل  ــ ــثَّ ــ ــداِرم ــ ــتـ ــ ــٍة واقـ ــمـ ــكـ ــَل حـ ــيـ ــثـ فـــيـــِه متـ

ــجـــ٦ ــِل واألبـــصـــاِرصـــنـــُعـــوا مــــْن جـــــــاِدِه َثَـــــــراً يُ ــق ــع ــال ــْن ب ــكـ ــى؛ ولـ ــن ـــ ـــ ـ

األزهــــــــاِرورضوبــــــــاً مـــــْن كـــــلِّ زهــــــٍر أنـــيـــٍق٧ نَــــــضــــــارُة  ــا  ــهـ ــْتـ ــفـ تـ مل 

ــا٨ً ــ ــاع ــ ــع ــ ــًة وِش ــئـ ــيـ ــاً مـــضـ ــ ــوس ــ ــم ــ ــاِروش ــجـ ــْن حـ ــ ــ ــراٍت لـــكـــنَّـــهـــا م ــ ــ ــاه ــ ــ ب

منها9 ــُز  ـ ــفُّ ــحـ ــتَّـ الـ ــى  ــخـ يُـ ــزآِروأســــــــوداً  ــ ــتَّ ــ ــال ــ ــــكــــوُت ك ويـــــــــروُع الــــسُّ

ــْت يف10 ــ ــِرَحـ ــ ــم ومــــا بَـ ــهـ ــاتُـ ــَك آيـ ــ ــلْ ــ ّواِرتِ الــــــــــــزُّ روائـــــــــــَع  آٍن  كــــــلِّ 

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

�

النَّوى: البُعد.
الُضروب: األنواع.

آياتُهم: عاماتُهم.
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روائُع اآلثاِر

مهارات االستماع

أستمُع إلى النصِّ متجنِّباً الحركةَ والتكلَُّم، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط: 	 

أختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ مّما بيَن القوسيِن:. 1
: )مُعَجباً - مُتردِّداً - قلقاً(. - بدا الّشاعر في النصِّ

َث عنُه النّص.. 2 أذكُر الموضوَع الذي تحدَّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريَُّة:	 

حيحِة.. 1 أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً مراعياً إخراَج الحروِف من مخارِجها الصَّ

رعةَ القرائيَّةَ المناسبةَ.. 2 أقرأُ الَمْقطََع األّول قراءًة جهريّة سليمةً مراعياً السُّ
القراءُة الصامتُة:	 

، أبيُِّن اثنيِن منها مّما َوَردَ ِفي المقطِع األّول.. 1 ذكَر الّشاعُر أسباَب روعة آثاِر بعلبكَّ

، أذكُر اثنيِن منها.. 2 َث الّشاعُر في المقطِع الثّاني عْن عدٍد من المشاهِد الَفنِّيَِّة في قلعِة بعلبكَّ تََحدَّ

الفهم والتحليل

ِف:. 1 أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ
الفرِق في المعنى بيَن )األَعَْصار واإلعَصار(. -
َّة(. - جمِع )البَِري

أستنتُج الفكرَة العامَّةَ ِللنصِّ الّسابق.. 2

دُ موطَن كلٍّ منها.. 3 أُميُِّز الفكَر الرئيسةَ من الفكِر الفرعيَِّة، وأَحدِّ
- . تصويُر جماِل آثاِر بعلبكَّ
- . عظمةُ آثاِر بعلبكَّ
إلقاءُ التحيَِّة على بعلبكَّ بعَد طوِل غياٍب -
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َنّص أدبيٌّ

ُح ذلك مّما َجاء في المقطع األّول.. 4 تَتَشابُه اآلثاُر ومُشيّدوها. أوضِّ

َُّر الَفنّاِن بالطبيعِة، أُبيُّن ذلَك ِمْن فَْهِمَي البَيْتَيِن الّسادس والّسابع.. 5 أوَردَ الّشاعُر تأث

في تشييِد . 6 القدماءُ  إليها  استنَد  التي  العلومَ  أستنتُج   ، والَفنِّ العلمِ  بيَن  ارتباٍط وثيٍق  النصُّ على  انطوى 

حضارِتهم.

قال ابُن َحمديس واصفاً تماثيَل األسوِد في قصر اللؤلؤِة:. 7

ٌك ــا ُمـــَتـــحـــرِّ ــه ــونَ ــك ُمثراأُْســــــٌد كــــأنَّ ُس ــنــاك  ُه َوَجــــَدْت  ــو  ل ــْفــس  الــنَّ يف 

أوازُن بيَن هذا البيِت والبيِت التَّاسع ِمَن النّصِّ من حيُث المضموُن. -

ق الجمالّي التذو�

ُح عاقتَها بمضموِن النصِّ ممَّا وردَ في المقطع األّول. . 1 أكثَر الشاعُر من األفعال الماضيِة، أوضِّ

دُ أركانَها، ثُمَّ أحّولُها إلى تشبيٍه تامِّ األركاِن.. 2 في قوِلنا )الجمادُ ثمٌر( صورةٌ بيانيّةٌ، أَحدِّ

، أُمَثُِّل لذلَك ِبمثاٍل ممَّا وردَ . 3 أَسَهمِت الُمحّسناُت البديعيّةُ اللفظيّةُ في إغناء الموسيقا الداخليّة للنصِّ

ِل. في المقطِع األوَّ

كَُّر
تذ

نات البديعيّة اللفظيَّة: الجناس والتصريع.أ من المحسِّ

4 .. د مَوطَن ذلك من النصِّ من الِقيم البارزِة في النصِّ )تقديُر مكانِة األجداِد(، أحدِّ

الحفظ و ا�لقاء

أحفُظ المقطَع الثاني، ثُمَّ ألقيِه على مسامِع زمائي.	 
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روائُع اآلثاِر

الّتطبيقات الّلغويّة

أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط اآلتي:	 

أستخرُج من البيِت الخامس مفعوالً مطلقاً، وأبيُّن نوَعُه.. 1

أعرُب ما وضَع تحته خّط إعراَب مفرداٍت مّما يأتي:. 2

ــجـــ ــِل واألبـــصـــاِرصـــنـــُعـــوا مــــْن جـــــــاِدِه َثَـــــــراً يُ ــق ــع ــال ــْن ب ــكـ ــى؛ ولـ ــن ـــ ـــ ـ

أبيُِّن معنى الزيادِة في الفعِل )مثَّل( من البيِت الخامس مُستعيناً بالفائدِة اآلتيِة:. 3

دة
فائ

تفيُد صيغةُ )فعَّل( معاني متعّددًة، أشهرها:
ُل  - التعديةُ: إكساُب الفعِل القدرَة على نصب المفعوِل به، فإْن كاَن الفعُل الزماً يتحوَّ

ياً إلى  ياً إلى مفعوٍل به واحٍد يصبْح متعدِّ إلى متعدٍّ لمفعوٍل به واحٍد، وإْن كاَن متعدِّ
ح، حمل وحمَّل. مفعولين. مثل: فرح وفرَّ

دُ والمزيُد لمعنى واحٍد، مثل: َجَمع وجمَّع.  - المبالغةُ: تصحُّ المبالغةُ إذا كان المجرَّ

أعلُِّل كتابةَ الهمزِة على صورِتها في كلٍّ من الكلمتيِن: )مضيئة- روائع(.. 4

المستوى ا�بداعّي

ربَط الّشاعُر بين مكانِة اآلثاِر الساميِة وِقدمِ َعهِدها، أقترُح جوانَب أخرى أسهمْت في إعطاِء هذه اآلثاِر 	 
مكانتَها الرفيعةَ.

َنّص أدبيٌّ
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الدرس السادس المفعول ألجله

أقرأُ النصَّ اآلتي:	 
قيمةُ الَفنِّ

الَفنُّ ركٌن أساسيٌّ في الحياِة اإلنسانيَِّة، يلجأُ إليِه النَّاُس تعبيراً عن مشاعِرهم، وإشباعاً لرغباِتهم الروحيَِّة. 
، فيجتهدوَن في فنوِنهم خشيةَ التقصيِر في إيصاِل رسالتهم إلى  وينطلُق الَفنَّانوَن في إبداعاِتهم من حبِّ الَفنِّ

الناِس، ويسافروَن لعرِض نتاجاِتهم مخلصيَن في عمِلهم إيماناً بواجِبهم تجاهَ أوطاِنهم واإلنسانيَِّة. 
ويخلِّدوَن  الحياِة  في  الساميِة  برسالِتها  اعترافاً  رونَها  ويقدِّ الجميلِة،  بالفنوِن  َّرون  يتأث جميعاً  والناس 

مبدعيها احتراماً لفنِّهم وبراعِتهم.
…1…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيذ النَّشاط:	 
يلجأُ النَّاُس إلى الَفنِّ تعبيراً عن مشاعِرهم. -
روَن الفنوَن الجميلةَ اعترافاً برسالِتها الساميِة. - يقدِّ
يخلِّدونَها احتراماً لمبدعيها. -

أستخرُج المصادَر الواردَة في الجمِل الّسابقِة.. 1

، أدلُّ على سبب حدوث الفعِل )يَلَجأ(، . 2 ِل مصدٌر قلبيٌّ أالحظ أنَّ المصدَر )تعبيراً( الواردَ في المثال األوَّ

ثمَّ أذكُر المصدَر القلبيَّ الذي يدّل على سبب حدوِث الفعِل في كلٍّ من المثالين الثاني والثالث.

أسمِّي المصدَر القلبيَّ الذي يدلُّ على سبب حدوِث الفعِل )مفعوالً ألجله(. أبيُِّن حركةَ آخِره، ومحلَّه . 3

من اإلعراب )الرفع - النصب - الجّر(.
تُج

ستن
أ

المفعوُل ألجِلِه: مصدٌر قلبيٌّ منصوٌب يُذَكُر لبياِن سبِب حدوِث الفعِل.

التَّطبيق:	 

أستخرُج المفعوَل ألجِلِه من المثاليِن اآلتييِن، ثُمَّ أعربُُه.	 
استبسَل الجنودُ دفاعاً عن الوطِن. -
سمِ. - نزوُر المعرَض حبّاً بالرَّ
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المفعول ألجله

…2…

أقرأُ األمثلةَ اآلتية، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيذ النَّشاط:	 
- . يبدُع الَفنَّانوَن في أعماِلهم حبّاً بالَفنِّ
يخلصوَن في عمِلهم إيماناً بواجِبهم. -
يجتهدوَن في فنوِنهم َخْشيةَ اإلخفاِق. -

أستخرُج المفعوَل ألجله من األمثلة الّسابقة.. 1

أالحُظ أنَّ المفعوَل ألجله جاءَ مصدراً منصوباً منّوناً )غيَر مضاٍف( في المثال األّوِل، أبيُّن نوَعُه في . 2

كلٍّ من المثالين الثّاني والثالث )مضاف، غير مضاف(.

تُج
ستن

ٍن إذا كان أ غيَر منوَّ إذا كاَن غيَر مضاٍف أو منصوباً  ناً  منوَّ قد يأتي المفعوُل ألجِلِه منصوباً 
مضافاً.

التَّطبيق:	 

أدلُّ على المفعوِل ألجلِه فيما يأتي، ثُمَّ أعربُه.	 
يجتهُد سعيٌد طلبَاً للتفّوِق. -
أحافُظ على النَّظافِة مخافةَ المرِض. -

القاعدة العاّمة
المفعوُل ألجِلِه: مصدٌر قلبيٌّ منصوٌب يُذَكُر لبياِن سبِب حدوِث الفعِل.

ٍن إذا كان مضافاً. ناً إذا كاَن غيَر مضاٍف أو منصوباً غيَر منوَّ قد يأتي المفعوُل ألجِلِه منصوباً منوَّ

مثاٌل معرٌب:	 

أسعى إلى تعلّمِ الخطِّ حبّاً بِه.
ُر،  - رةُ على األلِف منَع ظهوَرها التَّعذُّ مَّةُ المقدَّ أسعى: فعٌل مضارٌع مرفوٌع وعامةُ رفِعِه الضَّ

والفاعُل ضميٌر مستتٌر وجوباً تقديُرهُ أنا.
- . إلى: حرُف جرٍّ
ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه، والجارُّ والمجروُر متعلِّقاِن بالفعِل  - تعلّمِ: اسٌم مجروٌر وعامةُ جرِّ

)أسعى(.
ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه. - : مضاٌف إليه مجروٌر وعامةُ جرِّ الخطِّ
حبّاً: مفعوٌل ألجِلِه منصوٌب وعامةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه. -
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قواعُد اللغة

به: الباء: حرُف جّر. -
والهاء: ضمير متّصل مبنّي على الكسر في محلِّ جرٍّ بحرف الجّر، والجاّر والمجرور متعلِّقاِن  -

بالمصدِر )حبّاً(.
التقويُم النِّهائّي   

أستخرُج المفعوَل ألجِلِه من األبياِت اآلتية:. 1
قاَل البحتريُّ في الحكمة: -

دى الــرَّ َخشيَة  ى  الــرُّ هــاَب  َمــْن  ردُّ لِيعلَم  لـــــُه  لـيـــــــَس  اللِّه  قضــــــاَء  بأنَّ 

قاَل ابُن زيدون يعبُّر عن حزنه على فراقه المحبوبة:  -

جوانُحنا ــْت  ــلَّ ــت اب ــا  ف ــا  ــنَّ وب ــْم  ــُت ــْن ِب

ــًة ــرم ــك ــِك إجـــــاالً وت ــي ــســمِّ ــا ن ــن ــْس ل

ْت مآقينــــــا شوقــــــاً إليكُــــــم وال جفَّ

يُغنينا ذاَك  ــن  ع املُــعــتــي  ــدُرِك  ــ وقـ

ً من المصادِر اآلتيِة مفعوالً ألجلِه في جملٍة تامٍَّة: . 2  أجعُل كاَّ

إخاص - رغبة - فرح.

أشرُح البيَت اآلتي، ثُمَّ أعرُب ما تحتَُه خّط:. 3
يِن الحلِّّي مفتخراً بقومه: - قَاَل صفيُّ الدِّ

شـــــرفاً أخاُقنا  أبَــــــْت  لَقــــوٌم  يُؤذيناإنَّا  ليَس  ــن  َم ــاألذى  بـ نبتدي  أْن 

ُث إلى زمائي عن هوايٍة فَنِّيٍَّة أحبُّها مستعماً المفعوَل ألجلِه.. 4 أتََحدَّ

الكتابة . 5 أساسيّات  مراعياً  ألجلِه  المفعوَل  مُوظِّفاً  المجتمِع  حياِة  في  الَفنَّانيَن  دوِر  عن  فقرًة  أكتُب 

)عامات الترقيم(.

المفعوُل �جِلِه

ناً إذا كاَن غَ� مضاٍف ٍن إذا كان مضافاً.منصوباً منوَّ منصوباً غَ� منوَّ

قد يأ� املفعوُل ألجلِِه  

مصدٌر قلبيٌّ منصوٌب يُذكَُر لبياِن سبِب حدوِث الفعِل.
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الدرس الّسابع روعُة البياِن

: مدخٌل إلى النصِّ

عَر؛ ليُفِصَح عن  تَغنّى الشاعُر بِسحِر الكلمِة وجماِل العبارِة بعد مضيِّ سنواِته الستّين، فاختاَر الشِّ
َدهُ بهذه القصيَدة التي أظهَرِت افتتانَه بجماِل الكامِ، وشعوَره بالراحِة عنَد لجوِئِه إلى هذا  ذاِته، ومجَّ

. الفنِّ

شفيق جبري )1897 - 1980م(: شاعٌر عربيٌّ سوريٌّ عُيَِّن رئيساً 
لديوان الوزارة، ثّم عميداً لكلّيّة اآلداِب في جامعِة دمشَق. نشَر العديَد 
من المقاالِت والقصائِد في الّصحِف والمجّات. من آثاره المطبوعة: أنا 

. والشعر - أنا والنثر -ديوان نوح العندليب، ومنه أُِخَذ هََذا النّصُّ

شفيق جبري
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َنّص أدبيٌّ

الّنّص:

جــمــَحــا1 ــُرُه  ــ ــح ــ ِس بــيــانــاً  ــيَّ  ــ ع ــعــِدمــا َســَمــَحــاُردِّي  ــِه ِمـــن ب ــاُن بـ مـ ــزَّ ضـــنَّ الـ

بها٢ الـــفـــؤاُد  يــلــهــو  ــّذٍة  ــ لـ مـــن  ــَق  ــب ي نفَحامل  قـــد  ــُه  ــن م ــٌب  ــيـ وِطـ الــبــيــاُن  إاّل 

ــُرُه٣ ــ ــســُت أذك ــُت مــنــه زمـــانـــاً ل ــْش ــد ع واملـــرَحـــاق الـــــــأالَء  بــــِه  ذكــــــرُت  إاّل 

ــا٤ ــُده ــدائ ــّرْت ش ــ ََحـــاســـّتـــون عـــامـــاً ومـــا جـ والـــرَّ ــمِّ  ــه ال اعــتــاَج  منها  نــفــْضــُت 

مـــدارِجـــهـــا٥ يف  ــٍم  ــي ــع ن ــلَّ  ــ ك ــُت  ــ بْ ــرَّ ــ ــَبــَحــاج ُمــصــطَ ــاَن  ــ ك أم  ــاً  ــق ــَب ــَت ــْغ ُم أكــــاَن 

ـــعـــِر يف كـــدٍر٦ الـــشِّ ــافـــا صـــفـــوُت بــغــرِ  ــدَح ــي ومـــا ف ــّن ــي بـــِه مـــا بـــرى م ــف أن

ــغــًة٧ ــِم ســاب ــل ــع ــل ــإْن تـــجـــْد ِمــنــحــًة ل ــ منَحافـ ومـــا  أعــطــى  ــا  م ــَر  ــع ــشِّ ال تـــرى  أال 

نغمُتُه٨ ــقــلــِب  ال نــعــيــَم  ــْت  ــطَ ــأع ف ــى  ــنَّ صدَحاغ إْن  األُْذِن  نعيَم  يُعطي  كــالــطَّــرِ 

ــُه9 ــُت ــرْم بـــقـــوٍم عـــلَـــْت فــيــهــم مــكــان ــ ــاأكـ ــَح َرَج ــد  ق ــاِك  ــ األفـ ــى  ع رأْوُه  ــى  حــتَّ

بِه10 العقوُل  تسمو  مــا  العلِم  يف  ــاَن  ك رزَحــاإْن  بــعــَدمــا  يسمو  ــعــِر  بــالــشِّ فالقلُب 
ت

رَدا
ُمف

 ال
ُح

ش
: بخل.� ضنَّ

الألالء: ضوءُ السراِج، والمراد بريُق البَيَان.
مُغْتَبَق: ما ُشرب في الَمغرب.

مُصطَبَح: ما ُشرَب في الّصباح.

ساِبغة: واسعة طويلة. 
َرزح: َسقط.

أال ترى: المقصود بها )انظر(.
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روعُة البياِن

مهارات االستماع

ِث، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط: 	  أستمُع إلى النصِّ موجِّهاً نظري إلى المتحدِّ
أختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ مّما بيَن القوسيِن:

: )الّشعر - الموسيقا - الرسم(. - ُث َعنُْه النصُّ الفنُّ الذي يَتََحدَّ
َعالََج الّشاعُر موضوَعُه ِمْن وجهِة نظٍر: )ذاتيَّة - موضوعيَّة - ذاتيَّة موضوعيَّة(. -

مهارات القراءة

القراءُة الجهريَُّة:	 

أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً موظِّفاً حركاِت اليديِن وإيماءاِت الوجِه.. 1

أقرأُ الَمْقطََع األّوَل قراءًة جهريّةً سليمةً مراعياً موسيقا الحروِف الهامسِة.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

للّشعِر في حياِة الّشاعِر أدواٌر متعّددةٌ. أذكُر اثنين ِمنْها مّما َوَردَ ِفي المقطِع األّوِل. . 1

اِعُر ِفي المقطِع الثّاني َعن الّشعِر والِعلم. أذكُر سمةً لكلٍّ ِمنُْهَما.. 2 َث الشَّ تََحدَّ

الفهم والتحليل

ياَق.. 1 ِف المعاني المتعّددِة لكلمِة )جَمح(، ثُمَّ أختاُر منها ما يناسُب السِّ أستعيُن بالُمعجمِ َعلى تعرُّ

أذكُر ثاَث كلماٍت تنتمي إلى كلٍّ من مجالَي )اإلبداِع( و)الّسعادِة(.. 2

ابقيِن.. 3 ابِق مستفيداً من الحقليِن المعجميَّيِن السَّ أستنتُج الفكرَة العامَّةَ ِللنصِّ السَّ

أنسُب كّاً من الفكرتين الرئيستين اآلتيتين إلى موطن كلٍّ منهما:. 4
عِر. - المقارنةُ بيَن العلمِ والشِّ
ِمِه بالُعمر. - الشعُر مصدُر فرِح الشاعِر بعد تقدُّ

ِل.. 5 ُح األمَر الذي َرَجاه الشاعُر من سنواته الستّين كَما وردَ في البيِت األوَّ أوضِّ

َل إليها الشاعُر في البيت الّسادِس.. 6 أذكُر النتيجةَ التي توصَّ
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َنّص أدبيٌّ

ِّل من فَْهِمَي المقطَع الثاني على أهّميّة الشعِر في حياِة اإلنساِن.. 7 أدل

َِّة، أذكُر فنوناً أخرى تُْحِدُث األثَر ذاتَُه في اإلنساِن.. 8 عَر فَنّاً يرتقي بالنَّفِس البشري اعُر الشِّ عدَّ الَشّ

قَاَل أحمُد شوقي ناِصحاً:. 9

أدٍب وال  ــٍم  ــل ع ــا  ب ــوِس  ــف ــن ال ــرُك  ــ آيست وال  طـــبٍّ  بـــا  ــِض  ــريـ املـ تــــرُك 

 أوازُن بيَن هذا البيِت والبيِت العاشِر ِمَن النّصِّ من حيُث المضموُن. -

ق الجمالّي التذو�

في قوِلنا )البياُن سحٌر( تشبيٌه بليغ، أذكُر تشبيهاً آخر للبيان.. 1

أستخرُج ِمَن النّصِّ شعوريِن عاطفيّيِن، وأذكُر أداًة من أدواِت التَّعبيِر عن كلٍّ ِمنُْهَما مع مثاٍل مناسٍب.. 2

دة
من أدوات التعبير عن الشعور: األلفاظ، التراكيب، الّصور.فائ

أذكُر مصدراً من مصادِر الموسيقا الداخليَِّة ظهَر في البَيِْت العاشِر، وأمثُِّل لُه.. 3

ُح ذلك عبر رْصِد حركِة . 4 أوضِّ المتلقِّي وإقناِعه،  التأثيِر في  بُغيةَ  العامّ  إلى  الخاصِّ  الشاعُر من  انتقَل 

الضمائِر بيَن المقطِع األّوِل والثاني.

أصمِّم جدوالً مماثاً في دفتري، ثُمَّ أمأل حقولَه بالمطلوب:. 5

االقيمة ت عل�ي
ّ
ي دل

العبارة ال�ت

تقديُر الِعلم

تقديُر الشعر

الحفظ و ا�لقاء

أحفُظ المقطَع الثّاني، ثُمَّ ألقيِه على مسامِع زمائي.	 
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َنّص أدبيٌّ روعُة البياِن

الّتطبيقات الّلغويّة

دُ نوَعه.. 1 أستخرُج من البيِت الّسابع مفعوالً به، ثمَّ أحدِّ

أعرُب ما وضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بين القوسين إعراَب جمٍل مّما يأتي:. 2

)جــمــَحــا( ِســـحـــُرُه  ــاً  بــيــان عـــيَّ  َسَمَحاُردِّي  بعِدما  ــن  ِم ــِه  ب مــاُن  الــزَّ ــنَّ  ض

دُ والزيادةُ: )ردَّ - غنَّى - صفوُت(.. 3 أصنُِّف األفعاَل اآلتيةَ من حيُث التجرُّ

َب(.. 4 أذكُر اسَم الفاعل واسَم المفعوِل من الفعِل )جرَّ

أذكُر ماضَي الفعِل )يَْسُمو(، ثمَّ أكتبُه كتابةً صحيحةً.. 5

التعبير الكتابّي

ُث فيه عن أحِد الفنوِن الجميلِة مبيّناً 	  الفنُّ الساحُر بهجةٌ للنفوس وغذاءٌ لألرواح. أكتُب موضوعاً أتحدَّ
أثَره في حياِتنا مُبِرزاً واجبَنا تجاه الفنِّ والفنّانين.
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الدرس الثامن المفعوُل فيه

أقرأُ النصَّ اآلتي:	 
وقَف الَفنَّاُن فوَق خشبِة المسرِح، وبدأَ يرسُل مْن بيِن شفتيِه ألحاناً شجيَّةً تطرُب األرواَح. كاَن الجمهوُر 
أمامَُه متفاِعاً داخَل المسرِح مَع كلِّ نغمٍة يسمُعها، فلم يشعْر أحٌد أنَّ العزَف استمرَّ ساعةً كاملةً. إنَّ الَفنَّ 
َِّة. وحيَن تأتي ساعةُ اإلبداِع الفنِّّي تَْسمو النفُس بها، وتَرِتقي؛  الحقيقيَّ سيبقى ماثاً فوَق قيمِ الحياِة المادي

عَي الدائَم وراءَ كلِّ فنٍّ جميٍل. ألنَّ من َشأِْنها السَّ
…1…

أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النشاط:	 
وقَف الَفنَّاُن فوَق خشبِة المسرِح. -
استمرَّ العزُف ساعةً. -

أالحُظ أّن االسَم )فوَق( دلَّ على المكاِن الذي حدَث فيِه الفعُل في المثاِل األّول. أستخرُج االسَم . 1

الذي دلَّ على الزماِن الذي حدَث فيه الفعُل في المثاِل الثاني.

أسّمي االسَم الذي يدلُّ على المكان الذي يحدُث فيه الفعُل أو زمانه مفعوالً فيِه. أبيُّن حركةَ إعراِب . 2

كلٍّ من هذين االسمين، وأعربُهما.

تُج
ستن

المفعوُل فيه: اسٌم منصوٌب يُذَكُر لتحديِد المكاِن أو الزماِن الذي يحدُث فيِه الفعُل، ويُسمَّى أ
ظرفاً.

التَّطبيق:	 

أقرأُ البيتيِن اآلتييِن، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاَط:	 

قاَل إبراهيُم طوقان:. 1

بــا الصِّ متَِّقـــُد  يـــــِب  الشَّ وراَء  ُققلــٌب  ــحــرَّ ــت ــَت رمــــــاِدِه ي ــح ــِر ت ــجــم ــال ك

َّات:. 2 قاَل ابُن الزي

با الصِّ يف  ــفــَي  ن ــُت  ــلْ ــم أع تـــريِن  الغـــِدأمل  نائبَة  اليوَم  أتوقَّـــــــى  وال 

أستخرُج المفعوَل فيِه، وأُبيُّن نوَعُه.	   

)ظرف ب    فيِه  مفعوالً  والثّانيةُ  فيِه )ظرف مكان(،  مفعوالً  األولى  تحتوي  مفيدتيِن  ُن جملتيِن  أكوِّ

كِل. زمان( مراعياً ضبَط كلٍّ ِمنُْهما بالشَّ
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…2…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 

ب	

ُد بريشِة فَنَّاٍن.استمرَّ إبداُع الَفنَّاِن ساعًة. ساعُة اإلبداِع تتجسَّ

بدأَ الَفنَّاُن يرسُل ِمن بنِي شفتيِه ألحاناً شجيًَّة.بدأَ الَفنَّاُن يرسُل بنَي شفتيِه ألحاناً شجيًَّة.

تسلََّل الَفنُّ إىل داخِل القلِب.تسلََّل الَفنُّ داخَل القلِب

(، أمَّا . 1 َّْت على زمِن حدوِث الفعِل )استمرَّ أالحُظ أنَّ كلمةَ )ساعة( في المثاِل األّوِل من القائمِة )أ( دل

كلمةُ )ساعة( في القائمِة )ب( فلم تدلَّ على ذلَك. أُبيُّن حركةَ كلٍّ ِمنُْهَما، ثُمَّ أُعِْربُُهما. 

َّتا على مكاِن حدوِث . 2 أالحُظ أنَّ كلمتي )بيَن، داخَل( في المثاليِن الثاني والثالِث من القائمة )أ( دل

ً ِمنُْهَما. الفعليِن )يرسُل، تسلَّل(.أعرُب كاَّ

، أعرُب . 3 أالحُظ أّن كلمتي )بيِن، داخِل( في المثالين الثاني والثالث من القائمة )ب( ُسِبَقتا بحرِف جرٍّ

كّاً منهما.

تُج
ستن

د الزمان الذي حدَث فيه الفعُل بحسِب موقعها في الجملة. -أ للتأكد إذا لم تُحدِّ
تعرُب أسماءُ المكاِن اسماً مجروراً إذا ُسِبَقْت بـ )ِمن أو إلى(. -

التَّطبيق:	 

أقرأُ البيتيِن اآلتييِن، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:	 
قاَل ابُن المعتّز: -

كأمِسكم الــجــديــَد  ــوَم  ــي ال تحسُبوا  الغاسِقال  الظَّاِم  من  بـــــــــــــاُح  الصَّ أيَن 

قاَل أبو تمَّامٍ راثياً: -

ــُه رجــلَ املـــوِت  ُمستنَقعِ  يف  ــَت  ــَب الَحْشُفــأث أْخَمِصِك  تحِت  ــْن  ِم لها  ــاَل  وق

أعرُب ما تحتُه خّط من البيتيِن الّسابقين.

المفعوُل فيه
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…3…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 
استمرَّ العزُف ساعةً كاملةً. -
َِّة. - الَفنُّ الحقيقيُّ سيبقى ماثاً فوَق قيمِ الحياِة المادي
سموُّ النَّفِس وراءَ كلِّ فَنٍّ جميٍل. -

دَ زمَن العزِف. أبيُّن نوَعه ) فعل - ما يشبُه الفعل(.. 1 أالحُظ أنَّ ظرَف الزماِن )ساعة( تعلَّق بلفٍظ قبلَُه حدَّ

أذكُر الكلمةَ التي تَعلَّق بها الظرُف )فوق(، ونوَعها )فعل - مشتق(.. 2

ُره.. 3 أالحُظ أنَّ الظَّرَف )وراء( تعلََّق بخبٍر محذوٍف في المثاِل الثّالث. أقدِّ

تُج
ستن

يحتاُج المفعوُل فيِه إلى ما يتعلَُّق بِه مْن فعٍل، أو ما يشبُه الفعَل . -أ
يأتي المتعلَُّق بِه مذكوراً، أو محذوفاً. -

التَّطبيق:	 

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:	 
قاَل ميخائيل ويردي مخاطباً الفنّان: -

فانتَرْت ــاَك  ــي ُدن أَنصَفْت  لو  رضَّ  ــاما  ــان ــوِم أزم ــض ــه ــك َالــبــاهــِر امل ــقِّ ــح لِ

كاَن الجمهوُر مُتفاِعاً أمامَ الفنّان. -
الجنَّةُ تحَت أقدامِ األمّهاِت. -

أعلُِّق الظَّرَف في األمثلِة الّسابقِة.

قواعُد اللغة

 المقصود بما يشبه الفعل: المشتّقات والمصادر وأسماء األفعال. ∗

43



44

القاعدة العاّمة

المفعوُل فيه: اسٌم منصوٌب يُذَكُر لتحديِد المكاِن أو الزماِن الذي يحدُث فيِه الفعُل  -
ويُسمَّى ظرفاً.

د الزمان الذي حدَث فيه الفعُل بحسِب موقِعها في  - تعرُب أسماءُ الّزماِن إذا لم تُحدِّ
الجملة.

تعرُب أسماءُ المكاِن اسماً مجروراً إذا سبقت بـ )من أو إلى(. -
يحتاُج المفعوُل فيِه إلى ما يتعلَُّق بِه مْن فعٍل، أو ما يشبُه الفعَل. -
يأتي المتعلَُّق بِه مذكوراً، أو محذوفاً. -

مثاٌل معرٌب:	 

وقَف الطالُب أمامَ المسرِح	 
وقَف: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتِح الظاهِر على آخره. -
الطالُب: فاعٌل مرفوٌع وعامةُ رفِعه الضمَّةُ الظَّاهرةُ على آخِره. -
أمام: مفعوٌل فيِه ظرُف مكاٍن منصوٌب وعامةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ، وهو متعلٌِّق بالفعِل )وقف(. -
ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه. - المسرِح: مضاٌف إليِه مجروٌر وعامةُ جرِّ

المفعوُل فيه
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التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األبياَت اآلتيةَ، ثُمَّ أمألُ جدوالً أَُصمُِّمُه في دفتري بالمطلوِب:. 1
قالَِت الخنساءُ في رثاِء أخيها َصْخٍر: -

ــي ــن ــأَْوَرثَ َف أَْوَدى  ــٍك  ــال َه عــى  ُه بــاِق أَبـــيك  ــاً َحـــــرُّ ــزنـ ِق ُحـ ــَد الــتــفــرُّ ــن ع

قاَل إبراهيُم طُوقان نَاِصحاً: -

ــْن ــَد َم ــن ــاً رجــــاًء ع ــوم ــِرال تــلــتــمــْس ي ــشــع يَ مل  فـــوجـــْدتَـــُه  بْـــَتـــُه  جـــرَّ

وقاَل أيضاً في الفدائّي: -

ســـامـــتـــه عـــــــن  تــــــســــــْل  ــهال  ــ ــتـ ــ روُحـــــــــــــــُه فـــــــــوق راحـ

قاَل النَّابغةُ الَجْعديُّ مُفتِخراً:  -

ــا وجـــدوُدنـــا ــُدن ــج ــو فــــوَق ذلــــَك مــظــهــَرابــلــْغــنــا الـــســـاَء م ــرج ــــا ل وإنّـَ

رف
َّ
ُهنوُعُهالظ

ُ
تعليق

ُث إلى زمائي عن فَنَّاٍن أحبُُّه موظِّفاً المفعوَل فيِه. . 2 أتََحدَّ

أكتُب فقرًة أتمثَُّل فيها واجباتي تجاهَ اإلرِث الحضاريِّ اإلنسانيِّ مُستعماً المفعوَل فيِه.. 3

اسٌم منصوٌب يُذكَُر لتحديِد 

املكاِن أو الزماِن الذي يحدُث 

ى ظرفاً فيِه الفعُل ويُسمَّ

١- تعرُب أس�ُء الزّمان إذا 

د الزمان الذي حدث  � تُحدِّ

فيه الفعل بحسب موقعها 

يف الجملة.

٢- تعرُب أس�ُء املكاِن 

اس�ً مجروراً إذا سبقت بـ 

(من أو إىل).

١- يحتاُج املفعوُل فيِه 

إىل ما يتعلَُّق بِه مْن 

فعٍل، أو ما يشبُه الفعَل.

٢- يأ° املتعلَُّق بِه 

مذكوراً، أو محذوفاً.

المفعوُل فيه:

قواعُد اللغة
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الدرس التاسع ُد التشبيُه الُمْجَمُل والُمؤكَّ

…1….

أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاِط:	 
يُّ ماِدحاً: - قاَل المعرِّ

جا وإْن  ــاِء  ــي ــضِّ ال يف  مِس  كالشَّ املـــكـــاِنأنـــَت  ــوِّ  ــلـ ُعـ يف  ــواَن  ــ ــي ــ ِك وْزَت 

كيوان: نجم.
الً: - ُِّش األكبُر مُتغزِّ قاَل المرق

ــوُه دنــا ــ ــوجـ ــ ــٌك والـ ــسـ ــْم الــــنَّــــْشُ مـ ــَنـ ــرٌ وأطـــــــــراُف األكـــــــفِّ َعـ ــ نـ

النشر: الرائحة، عنم: نبات له ثمر أحمر.

ِِّش )الوجوهُ دنانيٌر(.. 1 ياِء(، وفي قوِل المرق مِس في الضِّ ّي )أنَت كالشَّ دُ أَْرَكاَن التَّْشِبيِْه في قوِل المعرِّ أَحدِّ

أسّمي نوَع التَّشبيِه في كلٍّ من المثاليِن الّسابقين.. 2

كَُّر
تذ

أَْرَكاُن التَّْشِبيِْه: المشبَّه - المشبَّه به - األداة - وجُه الشبِه. -أ
التَّشبيُه التَّامُّ األركاِن: هو ما ذُكَرْت أركانُُه األربعةُ. -
التَّشبيُه البليُغ: هو ما ذُكَر فيِه المشبَُّه والمشبَُّه بِه وُحِذفَْت منُه األداةُ ووجُه الشبِه. -

التَّطبيق:	 

دُ أركانَُه: 	  أستخرُج تشبيهاً من البيِت اآلتي، وأَحدِّ
قَاَل الّشاِعُر:  -

ــا ــه ــِف ــط ل يف  أخــــــاَقــــــَك  ـــبـــاحِكـــــــأنَّ  ــا نــســيــُم الـــصَّ ــه ــي ورقَّـــــــٍة ف
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بالغة

…2…

أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 
ثاً عن إبداعاِت الفنّان: - قَاَل ميخائيل ويردي متحدِّ

محاسُنها ــدَرْك  ــ ــ تُ مل  قــائــَد  ــْم  ــ ــَق ِعــرفــانــا!وك ــل ــا تَ ــْت وملّـَ ــاَش ــِر ع ــتِّ ــال ك

قَاَل الّشاِعُر: -

ــاٍء ـــ ـــ ــٍة وضــي ــعـ رفـ نـــجـــٌم يف  ــَت  ــ تجتـلــــــيـــــــــَك العيـــــوُن رشقاً وغربَاأنـ

دُ أَْرَكاَن التَّْشِبيِْه في العبارتيِن اآلتيتيِن: )القائُد كالتِّبِر - أنَت نجٌم في رفعٍة وضياٍء(.. 1 أَحدِّ

بِه مُجَماً. أصنُِّف . 2 أسّمي التَّشبيَه الذي ُحِذفْت منُه األداةُ مؤكَّداً، والتَّشبيَه الذي ُحِذَف منُه وجُه الشَّ

العبارتيِن الّسابقتيِن بحسِب ذلَك. 

تُج
ستن

التشبيُه المؤكَُّد: هو التَّشبيُه الذي ُحِذفَْت منُه أداةُ التَّشبيِه.أ
بِه. التَّشبيُه الُمجَمُل: هو التَّشبيُه الذي ُحِذَف منُه وجُه الشَّ

التَّطبيق:	 

أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، ثمَّ أذكُر نوَع التشبيِه في كلٍّ منهما:	 
األمُّ مدرسةٌ في تعليمِ الجيل. -
الكتاُب كالصديِق. -
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ُد التشبيُه الُمْجَمُل والُمؤكَّ

التقويُم النِّهائّي   

أستخرُج التشبيَه مّما يأتي، وأمألُ حقوَل الجدوِل بالمطلوِب:. 1
قَاَل الّشاِعُر:  -

َصــفــاًء ــُت  ــيـ َرضـ إْن  ــاِء  ــ ــاملَ ــ ك لهيباأنَــــا  ــُت  ــْنـ كـ ســخــطْــُت  ــا  مـ وإذا 

- : يُّ قاَل المعرِّ

نـــ ــن الــزِّ ُجــمــــــــاِنلــيــلــتــي هــــذِه عـــــروٌس مـ ــْن  مـ ــٌد  ــائ ق عليها  ــــــــــــجِ 

باِب: - ثاً عن الشَّ قاَل الجواهريُّ مُتََحدِّ

ــا ــسَّ ــم مــــاُء ال ــه ــأنَّ ــاهـــروَن ك ــوُبالـــطّـَ ــيـ وُعـ ــم  ــه ب درٌن  ــْق  ــِص ــت ــل ي مل 

َوَصَف أعرابيٌّ أخاهُ فقاَل: »كاَن أخي َشَجراً ال يُخلَُف ثَمُره، وبحراً ال يَُخاُف كدُرهُ« -

شبيه
َّ
هالت داةاملشبَّ

أ
ُه بِهال شبيِهوجُه الشبِهاملشبَّ

َّ
نوُع الت

يَأتي:. 2 فيَما  مجمٍل  تشبيٍه  إلى  البليَغ  والتشبيَه  مؤكٍَّد،  تشبيٍه  إلى  األركان  التامَّ  التَّشبيَه  ُل   أحوِّ

هداءُ نجومٌ(. وِت - الشُّ )الُمغنِّي كالبلبِل في جماِل الصَّ
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بالغة

التَّشبيه

أركانُه

أنواُعه

املشبَّه.

املشبَّه به. 

األداة.

وجُه الشبه.

التَّشبيُه التَّامُّ األركان:

التَّشبيُه البليُغ: 

التَّشبيُه املؤكَُّد: 

التَّشبيُه املُجَمُل:

هو ما ذُكرَْت أركانُُه األربعُة.

هو ما ذُكَر فيِه املشبَُّه واملشبَُّه بِه 

وُحِذفَْت منُه األداُة ووجُه الشبِه.

هو التَّشبيُه الذي ُحِذفَْت منُه 

أداُة التَّشبيِه. 

هو التَّشبيُه الذي ُحِذَف منُه 

بِه. وجُه الشَّ

التَّشبيه
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الدرس العاشرالخطُّ العربيُّ

…1…

ر الخطُّ العربيُّ وبدْت أهميّتُُه من خاِل ارتباِطِه بكتابِة القرآِن، وانتشَر بانتشاِرِه، وتطّوَر الحرُف  تطوَّ
ِّجاهاتُُه،  العربيُّ جماليّاً بسرعٍة بعَد أْن أضيَف إليه اإلعراُب ليصبَح فنّاً إبداعيّاً مستقّاً بذاِتِه لُه مدارُسُه وات
ولُه مبدعوهُ والموهوبوَن فيِه، ومع أنَّ الكتابةَ أصاً هي لنقِل األفكاِر، ففنُّ الخطِّ العربيِّ يُضفي عليها جاالً 
 ، ، فإنَّ تآخي جماِل النّظمِ الشعريِّ مَع جماِل فنِّ الخطِّ لَةً من بيٍت شعريٍّ وهَيْبَةً، وإذا كانِت اللوحةُ متشكِّ

وتآُزَرهما يقّدماِن لوحةً فنيّةً مُتكاِملةً.
دُ عن  ريَف ليَس سهَل المناِل، فهو يحتاُج إلى موهبٍة ودُْربٍة وحسٍّ رقيٍق، جعلَتُْه يتفرَّ على أنَّ هذا الفنَّ الشَّ
بقيِّة الخطوِط العالميِّة في مقدرِتِه على تكويِن فنٍّ بذاِتِه مستقلٍّ عن دوِر الكتابِة، فليَس الخطُّ وسيلةً للكتابِة 
الكلماُت والحروُف،  للتَّعبيِر عن مقدرِة الخطّاِط في تكويِن لوحٍة تتداخُل فيها  فََحْسُب؛ بل هو وسيلةٌ 

لتشّكَل عماً فنيّاً ليَس من السهِل تكراُرهُ وهذا ما يُعطي هذِه األعماَل قيمةً فنيّةً عاليةً.

…2…

قواعَد هندسيٍّة ذاِت  يعتمُد على  أقدمُها وأكثُرها جماالً؛  ، وهو  الكوفيُّ الخطُّ  التزيينيِّة  الخطوِط  أّوُل 
زخرفٍة متَّصلٍة أو منفصلٍة تشكُِّل خلفيّةَ الكتابِة. استُعِمَل هذا الخطُّ غالباً لزخرفِة المباني والكتاباِت الكبيرة، 

ٌخ وفنَّاٌن تشكيليٌّ من مواليِد  عفيف بهنسّي: )1928-2017م(: مؤرِّ
َّة، وحصَل  العلومِ اإلداري دمشق. حصل على إجازة في الحقوق ودبلومِ 
الفنون  منها:  َّفاِت  المؤل من  العديُد  له   . الفنِّ تاريِخ  في  الدكتوراه  على 
التشكيليَّة في سورية، تاريخ الفنِّ في العالم، الخطُّ العربّي، ومنه أخَذ هذا 

النّص.

د عفيف بهنسّي
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مطالعة

ً فيما  يتميُّز باستخداِمِه الخطوَط المستقيمةَ الُمتناسقةَ، وقد أُشِبَع بالزخارِف النباتيَِّة التي أصبَحْت فنّاً مستقاَّ
بعُد، ثّم  ُوِجَد خطُّ الّرقعِة، وهو من أكثِر الخطوِط انتشاراً إلى يوِمنا هذا لجماِلِه وسهولِة كتابِتِه، ويتميُّز عن 
اِق فنِّ الخطِّ العربيِّ لجماِلِه  غيِرِه من الخطوِط بزواياهُ الحادَِّة، أمَّا خطُّ الثُّلُِث فلُه مكانةٌ كبيرةٌ في قلوِب عشَّ
وِر القرآنيَِّة، وبعُض المصاحِف النَّادرِة، وهو من  ِة شخصيَِّة الحرِف فيِه، فُكِتبَْت بِه أسماءُ السُّ ديِد وقوَّ الشَّ
الخطِّ الديوانّي بدواويِن الخافِة واعتُِمَد  ها جماالً. في حين ارتبطْت نشأةُ  أصعِب الخطوِط كتابةً وأشدِّ
العبارِة  إلى  أْن يضيَف أيَّ حرٍف  النَّوُع من الخطوِط لرشاقِتِه وِقَصِر حروِفِه، فا يستطيُع أحٌد  فيها هذا 
ر شكُل الحرِف العربيِّ في  المكتوبِة وهذا ما حمى دواويَن الُخلَفاِء والوالِة من اإلضافِة والتَّزويِر. وقد تطوَّ
ُروهُ، وأضافُوا إليِه من ثقافِتهم، فكانْت والدةُ الخطِّ  رِق على يِد الُفْرِس الذيَن عشُقوا شكلَُه وطَوّ باِد الشَّ
ع أقامِ كتابِتِه، وأخيراً نشيُر إلى خطِّ النَّْسِخ  دَ عن غيره بتنوِّ الفارسيِّ الذي استمدَّ رشاقتَُه من فنوِنهم، فتفرَّ
الذي نُسَخْت بِه المصاحُف، ويتميَُّز بقدرِتِه على مدِّ الحرِف ما ساعَد خطَّاطيِه على تناُسِب شكِل الخطِّ 
ُع بقيَّةُ الخطوِط األخرى مثل خطِّ اإلجازِة الذي يُعدُّ مزيجاً  مَع مضموِن الكتابِة، ومن هذِه الخطوِط تتفرَّ

بيَن خطَّي النّسِخ والثُّلِث.

…3…

وريّوَن  السُّ الخطّاطوَن  وناَل  وحديثاً،  قديماً  ِرِه  وتطوُّ العربيِّ  الخطِّ  نشأِة  في  بارٌز  دوٌر  لسوريةَ  وكاَن 
العديَد من الجوائِز المحلّيِّة والدوليِّة إذ أحرَز خطَّاطوها المراكَز األُوَل في كلِّ المسابقاِت الدوليَِّة التي 
جرْت حتَّى اآلن، وقد بلَغ األمُر في إحدى المسابقاِت أْن أحرَزْت سوريةُ منفردًة اثنتين وخمسين بالمئِة 
وِل الُمشاركِة، وعددُها أربٌع وأربعوَن دولةً، النّسبةَ المتبقِّيةَ  من جوائِز المسابقِة، في حيَن أحرَزْت بقيّةُ الدُّ

ِمنها.
ٍة في  ريف، الذي شارَك عامَ 1931م ألّوِل مرَّ وِمْن أشهِر الخطَّاطيَن في القرِن العشريَن ممدوح الشَّ
يرانّي الذي أتقَن شتّى أنواِع  ، وكانْت لُه فيها الريادةُ، وتلميُذهُ الخطَّاُط بَدوي الدِّ مسابقٍة لفنِّ الخطِّ العربيِّ
عبد  الخطَّاُط  وكذلَك  األولى،  الدرجِة  من  السوريِّ  االستحقاِق  وسامَ  1968م،  عامَ  فُمنَح  الخطوِط، 

الهادي زين العابدين الذي كان أديباً وفنَّاناً كّرَس حياتَُه لتعليمِ هذا الفنِّ الجليِل.
ومن الخطَّاطيَن المعاصريَن عدنان الشيخ عثمان المولودُ في مدينِة حمَص عامَ 1959م، الذي َعشَق 
ساً حياتََه لَمْشِق خطوِطِه، وجعلَُه هذا اإلتقاُن يبتكُر أسلوباً فنيَّاً رائداً في مجاِل الخطِّ  الخطَّ بأنواِعِه مُكرِّ
من  العديِد  نَيَل  للوحاِتِه  أتاَح  َّاً  بصري فنَّاً  َد  جسَّ بخطٍّ  العباراِت  معاني  يُحاكَي  أن  استطاَع  عنَدما  العربيِّ 
العدنانيَّةُ في  َس لمدرسٍة في الخطِّ العربيِّ حملَت اسَمُه، وهي المدرسةُ  الجوائِز المحلِّيَِّة والعالميَِّة، وأسَّ

، وهو اآلَن أستاذٌ للخطِّ العربيِّ في كلِّيَِّة الفنوِن الجميلِة في دمشَق. الخطِّ
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مطالعة الخطُّ العربيُّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريَُّة:	 

َّةً سليمةً مراعياً عاماِت التَّرقيمِ.	  أقرأُ النصَّ قراءًة جهري
القراءُة الصامتُة:	 

ِل على اعتناِء العرِب بجماِل فنِّ الخّط.. 1 أذكُر دلياً من المقطِع األوَّ

دُ أنواَع الخطوِط التي وردَ ذكُرها في المقطِع الثَّاني.. 2 أعدِّ

الفهم والتحليل

يادة(.. 1 ِف معاني كلمتي )النَّظم، الرِّ أستعيُن بالمعجمِ على تعرُّ

2 .. أستخرُج من النصِّ أربَع كلماٍت تنتمي إلى مجاِل الفنِّ

أنسُب الفكَر الرئيسةَ اآلتيةَ إلى مقاطِعها:. 3
أشكاُل الخطوِط العربيَِّة وِسماتُها. -
ُرهُ. - نشأةُ فنِّ الخطِّ العربيِّ وتطوُّ
- . ِّيَن في فنِّ الخطِّ العربيِّ دوُر الخطَّاطيَن السوري

ِل.. 4 دُ األموَر التي نحتاُجها إلتقاِن فنِّ الخطِّ العربيِّ ممَّا وردَ في المقطِع األوَّ أعدِّ

في . 5 الكوفّي مّما وردَ  الخّط  أبيُّن ميّزات  العربيَِّة بسماٍت مميِّزٍة لكلٍّ منها.  الخطوِط  أنواُع  َّسمْت  ات

المقطِع الثَّاني.

ُح ما يميُِّز أسلوبَُه في هذا . 6 . أوضِّ يعدُّ الخطَّاُط عدنان الشيخ عثمان صاحَب مدرسٍة في الخطِّ العربيِّ

الفّن.

فُت في هذه الوحدِة مجموعةً من الفنوِن. أذكُر الفنَّ األقرَب إلى نفسي معلّاً اختياري.. 7 تعرَّ

ث عنها . 8 ِّيَن، وأجمُع بعَض لوحاِتهم، ثمَّ أتحدَّ أتعاوُن أنا وزمائي على البحِث عن أسماِء خطَّاطيَن سوري

أمام زمائي في الصّف.
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الدرس الحادي عشر كتابُة النصِّ الوصفّي

أتعلَّم:	 

أقرأ المقطَع اآلتي، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط:	 
قال الكاتُب نزار قبَّاني في نصِّ )داُرنا الدمشقيَّة(:

هْل تعرفوَن مَعنى أْن يسكَن اإلنساُن في قارورِة ِعطٍْر؟ بيتُنا كاَن ِتلَْك القارورَة.
َّما أظلُم داَرنا. َّني ِبهذا التَّشبيِه ال أَظِْلُم قَارورَة الِعطِْر.. وإن َوِثُقوا أن

والظلِّ  الضوِء  سمفونيّة  وتَبدأُ  والليلكّي،  واألحمِر،  األَْخَضِر،  علَى  تتفتَُّح  الخشِب  من  صغيرةٌ  بّوابةٌ 
خام.  والرُّ

النَّواِفِذ…  قُضباِن  على  َوعلََّقتْها  أبيَض،  قََمٍر  ألَف  َولَدْت  والياسمينةُ  ثماَرها،  تحتَِضُن  النَّاِرنِج  شجرةُ 
أَْحمُر ممدودٌ تَْحَت أقْداِمَك… والليلََكةُ  ادٌ  البلديُّ ِسجَّ نونو ال تَْصطَاُف إال ِعنَْدنا…الوردُ  وأسراُب السُّ
التي  مَْشقيَِّة  الدِّ النَّبَاتَاِت  وأُلُوُف  يحاُن، واألَضاليا…  والرَّ والَمنثوُر،  والخبّيزةُ،   ، البنفسجيَّ َشعَرها  ُط  تمشِّ

أتذكَُّر ألوانََها وال أَتَذكَُّر أَسَماءَهَا … التزاُل تَتَسلَُّق َعلَى أصاِبِعي كلَّما أََردُْت أَْن أَْكتَب… 
ِضمَن ِنطَاِق هَذا الِحَزامِ األَخَضِر… ُوِلْدُت، وَحبَْوُت، ونَطَْقُت َكِلَماتي األُولَى.

كاَن اصِطَداِمي بالَجماِل قََدَراً يَوميّاً؛ كنُت إذا تَعثّرُت أتعثُّر ِبَجنَاِح َحَمامٍَة … وإذَا َسَقطُت أسقُط في 
أكمام َوردٍَة…

قَاق، كما  الزُّ إلى  الخروِج  وأَفقَدني شهيّةَ  على كلِّ مَشاعري،  استحوذَ  الجميُل  مشقّي  الدِّ البيُت  هذا 
يفعُل الصبياُن في كلِّ الحاراِت … وِمن هُنا نشأَ عندي هذا الِحسُّ )البَيتوتي( الذي َرافََقني في كلِّ مراحِل 

َحياتي.
ديَق والواَحةَ، والَمْشتَى والَمِصيَف… كاَن هذا البيُت نهايةَ حدوِد الَعالَم عندي، كاَن الصَّ

خاميّةَ  أستطيُع اآلَن أْن أَعُدَّ بَاطاِته واحدًة واحدًة… وأسماَك ِبْرَكِتِه واحدًة… واحدًة… وَساِلَمه الرُّ
دَرجةً… درجةً.

53



عبيُر اإلبداعّي التَّ كتابُة النصِّ الوصفّي

األسئلة:

ابق:. 1 أَمألُ الفراغاِت اآلتيةَ مُستعيناً بالنّص السَّ
أرادَ ِنزار قبَّاني أن يَِصَف بيتَُه باستخدامِ أدواٍت تَْكِشُف الَموصوَف ِمثل:

األفعال الُمضارعِة: تتفتَُّح، ال تزاُل،  -
فاِت: صغيرًة، األخضر،  - النُّعوِت والصِّ
نونو ال تَصطَاُف إال ِعنَدنا، كاَن اصطدامي بالجماِل قََدراً يوميّاً،  - العباراِت: أسراُب السُّ
ادٌ أحمُر،  - وِر التي تُظِهُر االنفعاَل: الياسمينةُ َولََدْت ألَف قمٍر، الَوْردُ البَلَديُّ ِسجَّ الصُّ

حيحةَ ِممَّا يَأتي:. 2 أختاُر اإلجابةَ الصَّ
َوصَف نزار قبّاني داره الدمشقيّة من منظوٍر )ذاتّي - موضوعّي - استشرافّي(. -
َركََّز الكاتُب في َوْصفِه على )الطبيعِة الحيِّة والصامتة - َوْصِف شخصيَّات - الطبيعِة الحيِّة  -

والشخصيّات(.

الَوْصُف: هو تصويُر األشياِء الُمَراد التعبير عنها بأسلوٍب فنِّيٍّ ِلتقريِب حالِة الَموصوِف وَشْكِلِه 
بالنسبِة للقارِئ خارجيّاً وداخليّاً بناءً على رؤيٍة ذاتيٍَّة أو موضوعيٍَّة أو تأمّليٍَّة.

ِمن أدواِت الَوْصِف األلفاُظ والعباراُت والتَّشبيهات.
ِمن مؤّشراِت النَّمِط الوصفّي: 

تعييُن الشيِء الموصوِف، وتركيُز الَوْصِف عليه. -
وِر البَيانيَّة. - استعماُل الصُّ
اإلكثاُر ِمن استخدام الفعِل المضارِع. -
تَوظيُف االنِفعاِل. -
كثرةُ النُّعوِت واألَْحواِل وظروِف الَمكان. -

أُطبِّق:	 

أكتُب في واحٍد من الموضوَعيْن اآلتيين:	 

أكتُب موضوعاً أِصُف فيه مَنظراً طبيعيّاً مبرزاً األثَر الذي أحدثَُه في نفسي.. 1

ُث فيه عن َحديقٍة زرتُها موظَِّفاً النََّمَط الَوْصفيَّ. 2 أكتُب موضوعاً أتحدَّ
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الدرس الثاني عشر في حضرِة الفنِّ

: مدخٌل إلى النصِّ

آلٍة  أوتاَر  المبدِع  أصابُع  تامُس  فعندما  لإلنسان،  والحبَّ  األمَل  يعيُد  دافقاً  شعوراً  الفنُّ  يحمُل 
األلُق عندما يتكامُل اإلبداُع مع  موسيقيٍّة تنساُب األلحاُن قائَد جماٍل تزيُّن حياَة سامعيها، ويزدادُ 

الّشعِر فتحلُّق الكلماُت في أثيِر النغمات.

ميخائيل ويردي )1904- 1978م(: شاعر وموسيقّي عربّي سورّي، 
َّفات في الموسيقا والعروض  ُولَد في دمشَق، وتوفي فيها. له عددٌ من المؤل

 . وديوان شعر بعنوان )زهر الربا(، ومنُه أُِخَذ هذا النصُّ

ميخائيل ويردي
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نصٌّ أدبيٌّ إثرائي في حضرِة الفنِّ

الّنّص:

َقــنــا1 فــرَّ ــَر  هـ ــدَّ الـ إنَّ  ــنِّ  ــف ال ــَب  ــاح ص ــا  نِــرانَــاي املَــفــتــوِن  يَــْبــَعــُث يف  والـــحـــبُّ 

ــداً تـــرتـــدي نــغــا٢ً ــيـ ــُل ِغـ ــرسـ ــاوأنـــــَت تُـ ــوانَـ ــْجـ ــَنـ ــو لِـ ــرنـ ــا أْعــــــــُنٌ تـ ــهـ ــأنّـَ كـ

ــاَع مـــْن أمـــٍل٣ ــ ــا مـــا ض ــن ــُد ل ــي ــع ــْل تُ ــه ــاف ــوانَ ــلْ ــب لِ ــريث  ــ ت أْم  ــنَّ  ــفـ الـ ــا  ــن ــبِّ ح يف 

ــَك شـــَدْت٤ ــدي ــاكَـــْم آلـــٍة ِمـــْن جـــاٍد يف ي ــانَـ ــقـ وإِتْـ ــاً  ــ ــداعـ ــ إِبْـ ــادِل  ــنـ ــعـ الـ آَي 

ــِه٥ ــِب ــواك ك يف  ــاً  ــس ــم ش ــفـــنُّ  الـ ين  عــــدَّ ــاال  شــانَ الــــورى  ــَن  بـ ــُه  ــ لَ ــْم  ــظِّـ أُعـ ملْ  إْن 

فــانْــتــَرْت٦ ــاَك  ــي ُدن ــْت  ــصــَف أَنْ ــو  ل رَضَّ  ــوِم أَْزمـــانَـــامــا  ــْهـــضـ ــِر املَـ ــاه ــب ــَك ال ــقِّ ــح لِ

ر.	  أدرُس النصَّ السابَق بمساعدِة معلِّمي وفَق منهجيَِّة دراسِة النصوِص المتَّبعِة في كتابي المقرَّ
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المؤلِّفون

الدرس الثالث عشربيَن الشعِر والنثر 

…1…

منُه.  أصحُّ  ِعلٌم  لهم  يكْن  لم  الذي  وِعلُمهم  أَحَساِبهم،  ومقيُِّد  مآثرِهم،  وحافُظ  العرب  ديواُن  عُر  الشِّ
عُر لفٌظ موزوٌن مقّفى، يدلُّ على مَعنى.  مخشريُّ بقوِله: »الشِّ وللشعِر العربيِّ تعريفاٌت عّدةٌ، فقد عّرفَه الزَّ
أشياءَ: اللفُظ، المعنى، الوزُن، القافيةُ، فاللفُظ وحَده هو الذي يقُع فيه االختاُف بين العرِب  فهذِه أربعةُ 
والَعَجمِ. فإنَّ العربيَّ يأتي به عربيَّاً، والَعَجميَّ يأتي به َعَجميّاً. وأمَّا الثاثةُ األَُخُر، فاألمُر فيها على التّساوي 

بين األممِ قاطبة«. 
سبيِل  على  موزوٌن  مقّفى  كامٌ  االصطاِح:  وفي  العلُم،  اللُّغِة:  في  عُر  »الشِّ الُجرجانّي:  ريُف  الشَّ وقال 
الَقْصِد«. وعلى ذلَك فإنَّ الشعَر يتمثَُّل في أربعِة شروٍط، هي الَمعنى، والوزُن، والقافيةُ، والَقْصُد . ووضَع 

الَعَرُب علَم العروِض الذي هو ميزاُن الشعِر، وبه يُعرُف صحيُح الّشعِر من سقيِمه.
وللشعِر أغراٌض متعّددةٌ منها:

الوصُف: يَِصُف الشاعُر البيئةَ المحيطةَ بِه، وما تحويِه ِمن الظَّواهِر الطبيعيِّة والجماليِّة.. 1

الَفْخُر: يفتخُر الشاعُر بنفِسه أو بقوِمه، فيتغنَّى بالبطولِة والشهامِة وغيرها من الِخصال الَحميدِة.. 2

الِهجاءُ: يذكُر فيه الشاعُر عيوَب بعِض الناِس، أو األعداِء، وعادًة ما يتخلُّل هذا النوَع من الشعِر التهديُد . 3

أو الوعيُد.

الَمْدُح: يُبدي فيه الشاعُر إعجابَه بأشخاصٍ معيَّنيَن اعترافاً بجميٍل ما، أو حبّاً في الَعطَاِء والبَْذِل.. 4

دُ مناقَب الفقيِد، ويذكُر أثَر . 5 الرثاءُ: يعبُّر فيه الشاعُر عن الُحزِن واألسى لموِت شخٍص َعزيٍز عليه، فَيُعدِّ

الفاجعِة في نفِسه.

االعتذاُر: تعبيٌر عن الندمِ على ِفْعٍل ما، أو َحَدٍث ما، ومحاولِة إصاِحِه بالشعِر.. 6

الغزُل: هو أقرُب أغراِض الشعِر إلى القلِب، وأقربُها إلى طبيعِة اإلنساِن، إذ تناوَل الشعراءُ جماَل المرأِة . 7

المادّي والمعنوّي.
وقد ظهَر في الَعْصر الحديِث شعُر التفعيلِة، وهو شعٌر يتَّخُذ التفعيلةَ أَساَساً َعروضيّاً للقصيدة، وال يتقيَُّد 

طِر الواحِد، وال ِيلتزمُ بقافيٍة واحدٍة في كاِمِل الَقِصيدِة. بَعَدٍد معيٍَّن من التفعياِت في السَّ
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مطالعٌة إثرائّيٌةبيَن الشعِر والنثر

…2…

أمّا النثُر، فَهَو عنَدهم على َضربيَن: األّوُل النثُر العاديُّ الذي يُقاُل في لغِة التَّخاطُِب من أمثاٍل وِحَكمٍ، 
ُع إلى الَخطَابِة والقصِص  والثاني هو النثُر الذي يرتفُع فيه أصحابُه إلى لغٍة فيها فنٌّ ومهارةٌ وباغةٌ، ويتفرَّ

سائِل األدبيَِّة. والرَّ
َّهم قد  يؤّكُد الدكتوُر مازن المبارك أنَّ لدى العرِب قبَل اإلسامِ نثراً فنّياً لُه خصائُصُه وقيمتُُه األدبيّةُ، وأن
بلغُوا في ذلَك المضماِر شأواً بعيداً، ال يقلُّ عّما وصَل إليه الفرُس واليوناُن في ذلَك الوقِت، بل إّن إنتاَجهم 
ِبنتَاِج األممِ األُخرى، وكانْت له في كثيٍر من األحياِن أصالتُه، وذاتيَّتُه  َّْر كثيراً  األدبيَّ في فنِّ النثِر لم يتأث

. ومن فنوِنهم النثريِّة: الخطابةُ واألمثاُل والَوَصايا. واستقالُه األدبيُّ
ًة: أمَّا في الَعْصِر الَحديِث فَيُمكُن أن نميَّز في النثر فنوناً أدبيَّةً ِعدَّ

القّصةُ: فنٌّ أدبيٌّ يعبُّر عن مجموعٍة من األحداِث في أسلوٍب مُحَكمٍ، وفي هذا القالِب تندرُج القّصةُ 
والروايةُ.

المسرحيَّةُ: فنٌّ أدبيٌّ يروي قّصةً معيّنةً، وتُقَسُم إلى مشاهَد، وتقومُ على حواٍر يُلقيِه ممثِّلوَن أمامَ جمهوٍر 
ضمَن إطاٍر فنيٍّ معيٍّن، وقد تكوُن المسرحيَّةُ شعراً أو نثراً.

والِفكَر  المعاني  فيه  يعرُض  محّدداً،  موضوعاً  الكاتُب  فيِه  يعالُج  الطوِل،  ُط  متوسِّ نثريٌّ  نصٌّ  المقالةُ: 
المتّصلةَ بِه.

إلى  بحياِتهم أو مجتمِعهم، يرمي  لُه صلةٌ  الناِس في موضوٍع  بِه ُجمهوٌر ِمن  يُخاطَُب  الَخطابةُ: كامٌ 
إقناِعهم بِه، أو تبليِغهم إيّاهُ وتتنّوُع أساليبُها، وتتعّددُ أنواعُها )الدينيّة - السياسيّة - االجتماعيّة(.

لَعْرِض  ميداٌن  َراِويَةٌ، والَمقامةُ  ةٌ قصيرةٌ مسجوعةٌ خياليّةٌ، تدوُر حوَل بطٍل يروي أخباَرهُ  الَمقامةُ: قصَّ
النُّْكتَِة، وإظهاِر الَمْقدرِة اللغويِّة واألدبيِّة.

السيرةُ: فنُّ أدبيٌّ يتضمَُّن ِذكَر البياناِت األساسيَِّة واألحداِث والمراحِل المهّمِة في حياِة الشخصيَِّة موثّقةً 
بتواريِخها، وِذكَر األعماِل التي شاركْت فيها.

هِن. ال تحتاُج إلى خطٍَّة، وتَهدُف إلى شدِّ انتباِه الَقارِئ  الَخاطرةُ: مقالةٌ قصيرةٌ تتناوُل ما يَخطُر في الذِّ
ماحِة  اتّي الغنائّي، والسَّ إلى أشياءَ صغيرٍة في الحياِة ذاِت دالالٍت كبيرٍة، وتقومُ على: اإليجاِز، والطَّابَِع الذَّ

، والبُعِد عِن الَجَدِل. وِخفَِّة الظِّلِّ
ٌب للِوْجَداِن  يُْمِكُن الَقْوُل: إنَّ لألدِب تأثيراً في حياِة الناِس، فَهَو باِعٌث للُمتعِة والَمنَفعِة ومُهذِّ وِختَامَاً 
َّه يُوسِّع ِخبراِتنا، ويُساِعُدنا على فَْهمِ الحياِة والطبيعِة والُمجتَمِع  َِّخاِذ الَمواِقِف، كما أن والَعواِطِف، ومُحفٌِّز الت

. موِّ الَعْقليِّ والوجدانيِّ ليسيَر اإلنساُن في طريِق السُّ

ر.	  أدرُس النصَّ السابَق بمساعدِة معلِّمي وفَق منهجيَّة دراسِة نصِّ المطالعِة المتَّبعِة في كتابي المقرَّ
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الوحدُة الّثانيُة: 
ُة ُة والقوميَّ القضايا الوطنيَّ

الكاتب/ الّشاعرالمعارف والمهاراتعنوان الدرس

ين الّزركلّينّص أدبّيَملَْحمُة ميَسلون خيُر الدِّ

قواعُد اللغةاحلال

محمد البُزمنصٌّ أدبّياليوُم األغّر

بالغةاالستعاَرة

شفيُق الَكمالّينصٌّ أدبّيالتَّوءمان

قواعُد اللغةالتَّمييز

سميُح الَقاسمنصٌّ أدبّيسأقاوم

قواعُد اللغةاالستثناء

ُكوليت اخُلوريمطالعةمواطٌن من ِتشرين

َحِفيَّة تعبيٌر وظيفّياملقابلُة الصَّ

د كاِمل صالحنصٌّ أدبيٌّ إثرائّيالّسادس ِمْن ِتشرين ُمحمَّ
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 عىل:
ً
ايِة دراسِة هذه الوحدِة قادرا ي �ن

ن
� ُ

ّ
 املتعل

ُ
سيكون

التزامِ آداِب االستماِع وشروِطِه. ٭
فهمِ النصِّ الذي استمع إليه فهماً مجماً وتفصيليّاً. ٭
وتيَّ المناسَب لمعاني النصِّ واالنفعاالِت  ٭ قراءِة النصوِص قراءًة جهريّةً صحيحةً معبِّرًة، موظِّفاً التلويَن الصَّ

الُمتضمَّنِة فيه.
قراءِة النصِّ قراءًة صامتةً ملتزماً اإلرشاداِت والتعليماِت. ٭
استعماِل المعجمِ في تعزيِز مكتسباتِه اللُّغويّة. ٭
تحليِل النصوِص إلى فكِرها )العامّة - الرئيسة - الفرعيّة(. ٭
توضيِح بعِض الدالالِت الضمنيّة في النّصوِص القرائيّة. ٭
تبييِن عاقاِت السبِب والنتيجة. ٭
تكويِن حقٍل معجميٍّ متوفٍّر في النّص. ٭
َّيِن من حيُث المضمون. ٭ اكتشاِف أوجِه التشابِه واالختاِف بيَن بيتيِن شعري
ناِت الجماليِّة للنصِّ األدبيِّ )بعض  ٭ تذّوِق النّصوِص األدبيِّة تذّوقاً جماليّاً مستفيداً مّما تعلّمه من المكوِّ

مصادر الموسيقا الّداخليَّة - التشبيه - االستعارة(.
. ٭ استخراِج المشاعِر العاطفيَِّة من النصِّ
إغناِء ثروِتِه األدبيِّة بحفِظ أبياٍت من نصوِص الوحدِة. ٭
َّة والصرفيّة واإلمائيّة(. ٭ تطبيِق ما تعلّمه سابقاً من قواعِد اللغِة )النحوي
استعماِل الحاِل في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل التمييِز في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل االستثناِء في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل االستعارِة في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
تنفيِذ المقابلِة الصحفيِّة مع شخصيٍّة يختاُرها. ٭
التحلّي بقيمِ حبِّ الوطِن واالنتماء إليِه، وتقديِر التضحيِة من أجلِه. ٭
ِف بطوالِت السوريّيَن في حرِب تشرين. ٭ تعرُّ

ُة ُة والقوميَّ الوحدُة الّثانيُة: القضايا الوطنيَّ
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الدرس األّول ملحمُة ميسلون

مدخٌل إلى الّنّص:

يَم،  الوطِن أبَوا الضَّ المعتدوَن جيوَشهم ودخلوا ثغوَر باِدنا طمعاً في السيطرِة عليها، ولكنَّ أبناءَ  قادَ 
فانطلقوا ِحمماً مُلتهبَةً لمواجهِة هؤالِء الظَّالميَن في ميسلون يذودوَن عن ِحياِض أرِضهم وُحُرماِت وطِنهم، 
ادقةَ سبيلَه إلى التّعبيِر عن ارتباِطه بالوطِن  فما كاَن من الشاعِر إاّل أْن يُبارَك بطوالِتهم جاعاً الكلمةَ الصَّ

بعَد أْن غادَره مُرغَماً.

ركلّي )1893 - 1976م(: شاعٌر عربيٌّ سوريٌّ ُوِلَد  خير الدين الزِّ
في بيروت، ونشأ في دمشَق، وأخَذ عن علماِئها، أتقَن الفرنسيَّةَ، عِمَل 
أستاذاً للتاريِخ واألدِب العربّي. قاومَ االحتاَل قوالً وفعاً، وأصدَر العديَد 
َّفاِتِه كتاُب )األعام(، وديواٌن شعريٌّ أِخَذ  من األعماِل، ومن أشهِر مُؤل

منه هذا النّص.

ركلّي خير الدين الزِّ
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ملحمُة ميسلون

الّنّص:

ــُد1 ــي ــِك ــَف ت ــيـ ــُه لـــلـــَحـــَدثـــاِن كـ ــ ــل ــ بــــــرَدى يــغــيــُض وقـــاســـيـــوُن َيــيــُدال

ــشــعــوِب ُمــغــرًة٢ ــى ال ــخــطــوُب ع ــُد ال ــِف ــُدتَ ــدي ــن ــت ال وال  يــدَفــُعــهــا  ــُر  ــ ــّزج ــ ال ال 

ــْت أّمـــٌة٣ ــاط ــش ــَت ــاْس ــِت املـــراجـــُل ف ــل عـــربـــّيـــٌة، َغـــَضـــبـــاً، وثــــــاَر ُرُقــــــوُدغ

ــذوُد عـــِن الـــّديـــاِر، ومـــا لها٤ ــ ــذوُدزحــَفــْت ت ــ ــُت كــيــَف ت ــْب ــِج ــع ــن قــــــّوٍة، ف ــ ِم

ــًة٥ ــابـ ــْدُت ُجـــُمـــوَعـــهـــا وثّـ ــ ــه ــ ــُدولـــقـــد ش ــدي ــدوِر ح ــصـ ــالـ ــُع بـ ــ ــدَف ــ ــو كــــاَن يُ لـ

ــوِب، وأثــقــلــْت٦ ــع ــش ــوُدجـــهـــُروا بــتــحــريــِر ال ــيـ ــٌل وقـ ــ ــاس ــ ــَن الـــشـــعـــوِب س ــ مـ

ــْت٧ ــارمت ف الـــحـــضـــارِة  أمَّ  يـــا  ــوِك  ــدعـ ــِك فـــيـــالـــٌق وجـــنـــوُدخـ ــيـ ــلـ تــجــنــي عـ

ــواِك ل٨ ــ ــواِك كـــا يـــشـــاُء هـ ــ ــ َودوُدأنـــا يف َه ــُق  ــشـ دمـ ــا  يـ بـــحـــبِّـــِك  ــٌف  ــ ــلِ ــ كَ

ــي9 ــِت ــنَّ ــو مــلــكــُت أَِع ــِك ولـ ــن ِبـــيـــُدأُْقــِصــيــُت ع ــِك  ــنـ ــيـ وبـ ــي  ــن ــي ب ــْط  ــس ــب ــن ت مل 

، َوَفــاتَــُهــم10 ــيَّ ــ ــاً ع ــق ــَن ــي َح ــُدنـــــذُروا دمـ ســعــي لـــقـــيـــُت  ــا  ــ مبَـ الـــّشـــقـــيَّ  أنَّ 

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

الَحَدثان: مصائُب الدهر ونوبُه.�
َحنَق: اشتدَّ غَيْظُه.

استشاَط: اشتدَّ غضبُه والتهَب
يغيُض: يغيُب في األرض.

62



63

نصٌّ أدبّي

مهارات االستماع

غلَب على النصِّ الطابع: )الوطنّي - القومّي - االجتماعّي(.. 1

تناوَل الشاعُر موضوَعه برؤية: )مثاليّة - خياليّة - واقعيّة(.. 2

مهارات القراءة

القراءُة الجهريَُّة:	 

َّةً سليمةً، متمثِّاً الحالةَ االنفعاليّةَ للشاعر.. 1 أقرأُ النّصَّ قراءًة جهري

أقرأُ المقطَع الثّاني قراءًة جهريّةً سليَمةً، مُراعياً اللّفَظ الّسليَم لحروِف الَجهر.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

أستبعُد اإلجابةَ غيَر الّصحيحِة مّما يأتي:ِ	 
المصائُب في المقطِع األّوِل:)هولُها شديد - ال تَُردُّ إال بالُمواجهة - تُجِبُر اإلنساَن على  -

الّرضوخ(.
َّه: )مُتعلٌِّق بالوطن - يعيُش داخَل الوطن - فاَرَق الوطَن  - أشاَر الّشاعُر في المقطِع الّرابِع إلى أن

مُرغَماً(.

الفهم والتحليل

ف: . 1 أستعيُن بالمعجمِ على تعرُّ
المعنى الّسياقّي لكلمِة )أَِعنَّتي( َوفَْق وروِدها في النّّص. -
الفرِق في المعنى بيَن )تجِني عليِك فيالٌق( و )تجني الفّاحاُت الثّمار(. -

أنسُب الِفَكَر الّرئيسةَ اآلتيةَ إلى المقطِع المناسِب في النّّص:. 2
تأكيُد االنتَماِء والتعلِّق بالوطن رغَم البُعِد عنه.  -
فضُح َزيِف ادِّعاءاِت الُمستعمرين. -
تمجيُد بطوالِت أبناِء الَوطن. -
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الدرس الثاني

المقطَع . 3 فَهمي  أوّضُح ذلك من  التنديِد في مواجهِتها،  مبدأَ  الُمصيبِة ورفِضه  ِة  بيَن شدَّ الّشاعُر  ربَط 

األّول.

في المقطِع الثّاني تعظيٌم لموقِف أبناِء الوطِن من المعتديَن، أتقّصى مامَح ذلك.. 4

فضَح الّشاعر التَناقَض الحادَّ بيَن أقواِل المحتلِّ وأفعاِله، أوّضُح ذلك من فهمي المقطَع الثّالث.. 5

أقَرّ الّشاعُر بحقيقِة ارتباِطِه بالوطن، أذكُر دليليِن يثبتاِن ذلك مّما وردَ في المقطِع الرابع.. 6

ابُع على فضٍح لممارساِت الُمستعمريَن وجراِئِمهم، أُبيُّن ذلك.. 7 ينطوي المقطُع الرَّ

قاَل َوصفي الَقَرنُفِلّي مُخاطباً الُمستَعِمرين:. 8

َشْعباً ــرِّ  ــُح ال ــامِل  ــَع ــال ب ــم  ــُت ــَدْع َخ أوطَانــــاكــْم  اْسِمــــــه  عى  والتهْمُتــم 

أوازُن بيَن هذا البيِت والبيِت الّسادس ِمن النّّص ِمن حيُث المضمون. -

ق الجمالّي التذو�

سردَ الّشاعُر حقائَق تاريخيّةً ثابتةً معتمداً على صيغِة الفعِل الَماضي، أُمثُِّل لذلك بدليليِن من المقطعين . 1

الثّاني والثّالث.

ديِد بالوطِن، أذكُر مثاالً مناسباً على ذلك من . 2 ِر دوٌر في إثباِت ارتباِط الّشاعِر الشَّ ألسلوِب النّفي الُمكرَّ

النّّص.

واءمَ الّشاعُر بيَن جزالِة األلفاِظ والمعنى الّذي أرادَ إيصالَه للُمتلّقي، أوّضُح ذلك مّما وردَ في المقطِع . 3

الثّاني.

أصّمُم جدوالً مَُماثاً في دفتري، ثمَّ أمألُ حقولَه بالمطلوب:. 4

االقيمة موط�نُ

الّدفاُع عن الوطن

رفُض الِخداع

البيُت الثامن

دُ موطَن ُكلٍّ منهما.. 5 أستخرُج شعوَرين عاطفيَّين ِمن النّّص، ثمَّ أحدِّ
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الدرس الثاني

الحفظ و ا�لقاء

أحفُظ من النّصِّ الّسابِق المقطَع الّرابع، ثمَّ أُلقيِه على مَسامِع ُزمائي.	 

الّتطبيقات الّلغويّة

أستخرُج من البيِت السادس اسماً منصوباً، ثمَّ أذكُر نوَعه.. 1

أعرُب ما وضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت مّما يأتي:. 2

ــواِك ل ــ ــاُء ه ــش ــا ي أنـــا يف َهــــواِك ك

ــم ــُه ــاتَ ، َوَف ــيَّ ــقــاً عـ ــَن ــذُروا دمـــي َح ــ ن

َودوُد دمـــشـــُق  يـــا  ــِك  ــبِّ ــح ب ــٌف  ــلِـ كَـ

ســعــيــُد ــُت  ــي ــق ل ــا  مبـ الـــشـــقـــّي  أنَّ 

أذكُر مصدَر كلٍّ من األفعاِل )استََشاطَت - أُقِصيت - تَنْبِسط(.. 3

أعلُّل كتابةَ الهمزِة على صورِتها في كلمتي )أَثَْقلَت - ارتَمى(.. 4

المستوى ا�بداعّي

َد الشاعُر بطوالِت أبناِء الوطِن في مواجهِة الظالميَن، أكتُب رسالةً إلى البطِل يوسف العظمة أعاهُده 	  مجَّ
فيها على صوِن أرِضنا وحمايِتها من المستعمريَن.
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الدرس الّثاني الحال

أقرأُ النصَّ اآلتي:	 
ُّها األجدادُ مُفتخراً وهو معتدٌّ بمعركِة ميسلوَن، وأنتم تخوُضونها في مواجهِة  ثني والدي عنكم أي حدَّ
دماءَكم  تبذلون  مُستبِسليَن  فقاتلتم  والّصموِد،  التضحيِة  في  األمثلِة  أروَع  مون  وتقدِّ  ، الفرنسيِّ المستعمِر 

ِة مرفرفةٌ فوَق رؤوِسنا. رخيصةً فداءً للوطِن، وها نحن اليومَ نحتفُل بنصِركم وراياُت العزَّ
…)1(…

أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 
ثني والدي عن األجداِد مُفتخراً. - حدَّ
تبذلوَن دماءَكم رخيصةً.  -

حيُث . 1 من  نوَعه  أبيُِّن  قبله.  معرفٍة  اسمٍ  هيئةَ  بيََّن  رخيصةً(   - )مفتخراً  االسمين  من  كّاً  أنَّ  أالحُظ 

التّعريُف أو التنكير.

أسمِّي االسَم النكرَة الذي يبيُِّن هيئةَ اسمٍ معرفٍة قبلَه حاالً. أذكُر حركةَ إعراِبه.. 2

كَُّر
تذ

أ

الحاُل: اسٌم نكرةٌ منصوٌب يُذَكُر ليبيَِّن هيئةَ اسمٍ معرفٍة يُسّمى صاحَب الحاِل.

التَّطبيق:	 

أقرأُ ما يأتي، ثُمَّ أنّفُذ النّشاط:	 
قالَت فاطمة بديوي: -

منكراً يــنــقــاُد  الـــذي  الــجــهــوُل  ــاليس  ــذي يــقــتــاُد جــذالنَ ــَل الــعــلــيــِم الـ مــث

قَاَل عبد الرحمن بن حّسان بن ثابت: -

نــاشــئــاً املـــــروءُة  ــُه  ــْت ــي أع املــــرُء  ــرُإذا  ــس ــاً عـــلـــيـــِه ع ــهـ ــا كـ ــه ــُب ــل ــط ــم ف

أدلُّ على الحاِل وصاحِب الحال ِفي البيتين السابقين.

عسير: شديد	 
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…)2(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 
قاتَل األجدادُ مستبسليَن. -
قاتلتم تبذلوَن دماءَكم رخيصةً. -
ثني والدي وهو معتدٌّ بمعركِة ميسلون. - حدَّ
نحتفُل وراياُت العزِّ مرفرفةٌ فوَق الرؤوِس. -

أدلُّ على الحال في المثاِل األّوِل، وأبيُِّن نوَعها )مفردة أو جملة(.. 1

أدلُّ على الحال في المثالين الثّاني والثالث، وأبيُِّن نوَع كلٍّ منهما )مفردة أو جملة(.. 2

( اسماً مفرداً، ثُمَّ أعربُُه.. 3 أستبدُل بالجملتين )تبذلون(، )وهو معتدٌّ

أذكُر نوَع كلٍّ من الجملتيِن الّسابقتيِن من حيُث االسميّةُ والفعليَّةُ.. 4

ابَط في كلٍّ من األمثلِة الثَّاثِة األخيرِة )الواَو . 5 دُ الرَّ تحتاُج جملةُ الحاِل إلى رابٍط يربطُها بصاحِبها، أَحدِّ

ميَر أو كليهما معاً(. أو الضَّ

تُج
ستن

تأتي الحاُل: اسماً مفرداً أو جملةً )فعليَّةً أو اسميّةً(.أ
أو  ميَر  الضَّ أو  )الواَو  ابُط  الرَّ يكوُن  وقد  بصاحِبها،  يربطُها  رابٍط  إلى  الحاِل  جملةُ  تحتاُج 

كليهما معاً(.

التَّطبيُق:	 

أقرأُ البيتين اآلتيين، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:	 
قاَل شفيق جبري في الجاِء: -

خافقٌة  ايـــاُت  والـــرَّ ــُن،  ــع ال ــذُب  ــك ــُد؟!أت أغــاري نــيــا  والــدُّ األذُن،  تــكــذُب  أْم 

قَاَل عبُد الرحيمِ الحصنّي: -

ُمرفِرفـــــــاً ــواَء  ــل ال ــَع  رف موطناً  ــــَدايا  أبنـــــــاُؤُه وتـبــادلُـــــــــــوُه ُممجَّ

دُ نوَع كلٍّ منهما.. 1 أستخرُج الحاَل من المثاليِن الّسابقيِن، وأَحدِّ

ابِط في الحاِل الجملِة.. 2 أدلُّ على الرَّ
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الحال

القاعدة العاّمة

الحاُل: اسٌم نكرةٌ منصوٌب، يُذَكُر ليبيَِّن هيئةَ اسمٍ معرفٍة يُسمَّى صاحَب الحاِل. -
تأتي الحاُل: اسماً مفرداً أو جملةً )فعليَّةً أو اسميّةً(. -
ميَر أو  - ابُط )الواَو أو الضَّ تحتاُج جملةُ الحاِل إلى رابٍط يربطُها بصاحِبها، وقد يكوُن الرَّ

كليهما معاً(.

مثاٌل ُمعرٌَب:	 

ََّك اليومَ تُقاتُل مستبساً تبذُل دمََك.	  إن
- . : حرٌف مشبٌَّه بالفعِل، والكاُف ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على الفتِح في محلِّ نصِب اسمِ إنَّ إنَّك: إنَّ
اليومَ: مفعوٌل فيِه ظرُف زماٍن منصوٌب، وعامةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه، مُتعلٌِّق بالفعِل  -

)تقاتُل(.
مَّةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه، والفاعُل ضميٌر مُستِتٌر  - تقاتُل: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعامةُ رفِعِه الضَّ

وجوباً تقديُرهُ أنَت.
مُستبِساً: حاٌل منصوبةٌ، وعامةُ نصِبها الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِرها. -
مَّةُ الظَّاهرةُ على آخِرِه، والفاعُل ضميٌر مُستِتٌر وجوباً  - تبذُل: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعامةُ رفِعِه الضَّ

تقديُرهُ أنَت.
دمََك: مفعوٌل بِه منصوٌب، وعامةُ نصِبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ، والكاُف ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على الفتِح  -

في محلِّ جرٍّ باإلضافِة.
)تقاتُل(: جملةٌ فعليَّةٌ في محلِّ رفِع خبِر إنَّ. -
)تبذُل(: جملةٌ فعليَّةٌ في محلِّ نصِب حال.  -

:
تي �
وما

عل
 م

نِي �
أُغ

تعرُب األلفاظ:
)جميعاً - معاً - كافّةً - عامّة( حاالً.

قد تتعّدد الحال سواء أكانت مفردًة، أم جملة.	 
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قواعد اللغة

التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األبياَت اآلتيةَ، ثُمَّ أَُصمُِّم في دفتري جدوالً مماثاً للجدول اآلتي، وأمألُ حقولَُه بالمطلوِب:. 1
بيَع: - قاَل البحتريُّ واصفاً الرَّ

ضاحكاً يختاُل  الطَّلُق  بــيــُع  الــرَّ يتكلَّاأتـــاَك  أْن  ــاَد  كـ ــى  حــتَّ ــســِن  ــُح ال ــن  م

الً: - قاَل ابُن زيدون مُتغزِّ

ُمــشــتــاقــاً ــراِء  هـ ــزَّ ــالـ بـ ذكـــْرتُـــِك  راَقــاإينِّ  قــْد  األرِض  ــُه  واألفـــُق طَــلــٌق، ووج

قاَل المتنبّي: -

كريٌم وأنـــَت  ــْت  ُمـ أو  عــزيــزاً،  ــْش  ــوِدِعـ ــن ــُب ــِق ال ــف ــا، وخ ــن ــق ــِن ال ــع ــَن ط بـ
ُ

االال لتِ الالنوُعَ  �ج
ُ

رابط

2 .: ُل الحاَل الجملةَ إلى حاٍل مفردٍة، والحاَل المفردَة إلى حاٍل جملٍة في قَوِل البحتريِّ أحوِّ
بيُع الطَلُق يختاُل ضاحكاً(. )أتاَك الرَّ

أشرُح البيَت اآلتي، ثمَّ أُعِرب ما تحته خّط.. 3
قاَل حازم القرطاجنِّي مادحاً: -

ــِه ــَؤالِـ ــن ُسـ ــاَض نَـــــَداُه ُمــغــنــيــاً ع ــ طــالــُبأف ُذلَّ  وال  ــوٌب  ــطــل م ــزَّ  عـ ــَا  فـ

: أصبح غالياً( )عزَّ

ُث إلى زمائي واصفاً احتفاالً أقامتُْه مدرستي بمناسبٍة وطنيٍّة مُوظِّفاً الحال.. 4 أتََحدَّ

أكتُب فقرًة أصُف فيها بطولةَ شهيٍد من وطني موظِّفاً الحاَل، ومُراعياً عاماِت التَّرقيمِ.. 5
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الحال:

ى صاحَب الحاِل َ هيئَة اسٍم معرفٍة يُسمَّ اسٌم نكرٌة منصوب، يُذكَُر ليب�ِّ

جملةمفرد

اسميّةفعليّة

تحتاُج جملُة الحاِل إىل رابٍط يربطُها بصاحِبها، وقد 

مَ� أو كليه� معاً). يكوُن الرَّابُط (الواَو أو الضَّ

الحال
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الدرس الثالث اليوُم األغّر

: مدخٌل إلى النصِّ

ُر الفرَح بطرِد المحتلِّين، وما  التَّغنّي بجاِء االحتاِل هو دفُق عاطفٍة خلََّدتْها الكلماُت قصائَد تصوِّ
ِة واإلباِء التي أوصلَتنا إلى هذا اليومِ األغّر. انتصاُر الجاِء إاّل تتويٌج لسلسلِة معارِك العزَّ

سورّي  عربيٌّ  وأديٌب  شاعٌر  1955م(:   -  1884  ( البزم  محمد 
، عضٌو في المجمِع العلميِّ العربيِّ بدمشَق، كان واسَع المعرفِة  دمشقيٌّ
لرعاية  األعلى  المجلس  طبَع  والنثِر،  الشعِر  من  المحفوِظ  كثيَر  باللغِة، 
الفنوِن واآلداِب والعلومِ االجتماعيّة ديوانه في جزأين، ومن الجزء األّول 

أُِخَذ هذا النّص.

محمد الُبْزم
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اليوُم األغّر

الّنّص:

ــُم1 ــا الــَعــلَ ــه ــْق أيُّ ــِفـ َك، واْخـ ــوِّ ــَجـ ــْق ِبـ ــلِّ يَْبَتِسُمَح ــِر  ْه ــدَّ ال ــُه  ــ وَوْج ــٌق،  ــلْ طَ ــُق  ــاألُف ف

ــا وأحــمــِقــهــا:٢ ــه ــي ــواغــيــِت، داِه ــطَّ ــل يــظَّــلِــُم ُقـــْل ل ــوِم  ــي ال بــعــَد  راَح  ــْن  َمـ ــاَش  عـ ال 

ــُرُه ٣ ــواظـ ــُد الــعــروبــِة مــا أغــفــْت نـ ــج الـــَهـــَرُم م ــِه  بـ ــْم  ــِم ــلْ يُ وملْ  ــاِة،  ــي ــح ال ــن  ع

أمل٤ٌ ــا  ــه ــلَّ ح نـــفـــٍس  كــــلِّ  يف  ــِم  ــي ــضَّ ــل األملُ ل أربــاِعــنــا  عــن  ُزْحــــــِزَح  ــوَم  ــيـ والـ

سابقٌة٥ األرِض  يف  وهـــْل  ــآِم  ـ الـــشَّ ــُم؟!فــتــى  ــلَ الــظُّ إدراِكــهــا  ــَك عــن  ل انــجــلَــْت  إالَّ 

ــٍل ٦ ــلَ ج يف  الـــّدهـــِر  رصاَع  ــنَّ  ــأم ــس ت ــأَُم ال  ـ ــسَّ الـ ــهــا  يــنــتــابُ ــٍة  ــ ــْزَم ــ َع يف  خـــرَ  ال 

ــُفــْز٧ تَ الــجــديــَد  تبني  إْذ  ــَك  ــديَ ق ــْر  ــ الــِقــَدُمواذك ــِه  بـ ــوراً  ــم ــع م زاَل  ــا  م ــحــقُّ  فــال

ــٍم٨ ِعــظَ ذو  األرِض  يف  ومــا  ــاِء  ــج ال ــوَم  ــُميـ ــظَ ــِع ال ــُه  ــانَـ خـ إالَّ  ــاَءَك،  ــ ــف ــ ِك يــبــغــي 

ــشــمــُس شــاهــدٌة 9 ــا، وال ــن ــْوَت ل ــلَـ ــقــْد َجـ ــُم ف ــَم أو يـــأيت بـــِه الــُحــلُ ــوه ــعــجــُز ال ــا يُ م

الـــــ10 يف  وأخــلــُد  الُبقيا،  يف  أعظُم  ــَت  َجــَرُموأن وال  ــرى،  ك ــذِّ ال يف  وأجــمــُل  ـُعقبى، 

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

الطواغيُت: الُمعتدون.�
أرباعُنا: مفردُها َربٌْع، وهو مكاُن َسَكِن 

األهِل والمقصودُ هنا بادُنا.

سابقة: العمُل المبتَكُر الذي يُحتَذى.
هِر ومصائِبه. هر: صراع حوادِث الدَّ صراُع الدَّ

الُعقبى: جزاءُ األمر.
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نٌص أدبيٌّ

مهارات االستماع

أستمُع إلى النصِّ مراعياً شروَط االستماِع الجيِِّد، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط:	 

1 .. أذكُر المناسبةَ التي تناولَها النصُّ

 أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصحيحِة مّما يأتي: . 2

ِه بـ: )أمجاِد العروبِة، شباِب الوطِن، علماِء الوطِن(. تغنَّى الشاعُر في نصِّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريَُّة:	 

َّةً سليمةً مراعياً إخراَج الحروِف من مخارِجها الصحيحِة.. 1 أقرأُ النصَّ قراءًة جهري

أقرأُ المقطَع الثالَث متمثّاً الحالةَ االنفعاليّةَ للشاعِر.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

ِل.. 1 أذكُر أثريِن من آثاِر االنتصاِر برزا في المقطِع األوَّ

أظهَر الشاعُر في المقطِع الثالِث فرَحه بالجاِء. أذكُر مؤشِّرين يثبتان ذلَك.. 2

الفهم والتحليل

ِف المعاني المختلفِة لكلمِة )َجلَل(، ثمَّ أختاُر المعنى المناسَب للسياِق.. 1 أستعيُن بالمعجمِ على تعرُّ

2 .: أتّمُم المخطَّط اآلتي بما يناسبُُه من النصِّ

التغنِّي بانتصاراِت الوطِن وبطولِة أبنائِِه

فكرُة البيِت الخامِسفكرُة البيِت الرابعِ

فكرُة املقطعِ األوَِّل

فكرُة البيِت الثَّامِن 

فكرُة املقطعِ الثالِث

عظمة

الدعوُة إىل االستمراِر يف تحقيِق 

األمجاِد اقتداًء باملايض  

فكرُة املقطعِ الثا�

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

................................... ......................................................................
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الدرس الثاني

ُح الرسالةَ التي أرادَ الشاعُر إيصالَها إلى المعتدين من فهمي البيتَين الثَّاني والثالث.. 3 أوضِّ

ُحهما.. 4 اعُر إلى الشباِب في البيتيِن السادِس والسابِع أمريِن، أوضِّ طلَب الشَّ

أكبَر الشاعُر يومَ الجاِء في البيتيِن التاسِع والعاشِر، أبيُِّن مظهريِن من مظاهِر هذِه العظمِة.. 5

سلّط الّشاعُر الضوءَ على علمِ الوطِن بعَد الجاء، أذكُر المسّوغات التي دفعتُه إلى ذلك.. 6

قاَل شفيُق جبري في الجاِء:. 7

خافقٌة والـــرايـــاُت  الــعــُن،  ــُدأتــكــذُب  ــاري أغ ــا  ــي ــدن وال األذُن  ــذُب  ــك ت أم 

أوازُن بيَن هذا البيِت والبيِت األّوِل من النصِّ من حيُث المضموُن. -

ق الجمالّي التذو�

أصمِّم جدوالً مماثاً في دفتري، ثمَّ أمألُ حقولَه بالمطلوب.. 1

الشعوُر
ُ
داة

أ
ال

ُ
املثال

قُْل للطواغيِت داهيها وأحمِقهاالرتاكيُب

الفرُح بالجالء

االعتزاز

ناً بديعيَّاً من البيِت السابِع، وأسمِّي نوَعُه.. 2 أستخرُج محسِّ

اميِة . 3 دها، ثمَّ أبيُّن دوَرها في التأكيِد على المنزلِة السَّ اعُر صيغةَ التفضيِل في البيِت العاشِر، أحدِّ َر الشَّ كرَّ

للجاء. 

أصمُِّم جدوالً في دفتري، ثمَّ أمألُ حقولَه بالمطلوب مُقتدياً بالنَّمط:. 4
ُ
 العقلّية

ُ
عة ن توضيُحهاال�نَّ

اعر من خالل لجوئِِه إىل  برزِت النزعُة العقليُّة عند الشَّ

إثباِت معانيه يف البيت الّسادس

هِر وأثبَت رأيَُه بأنَّ  اعُر إىل مواجهِة مصائِب الدَّ دعا الشَّ

الخرَي يف قّوٍة ال تعِرُف املَلل.

اعر من خالل لجوئِِه إىل  برزِت النَّزعة العقليُّة عند الشَّ

إثباِت معانيه يف البيِت الّسابع
اعُر إىل  دعا الشَّ
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الدرس الثاني

الحفظ و ا�لقاء

أحفُظ المقطعيِن األّوَل والثَّاني، ثمَّ ألقيهما على مسامِع زمائي.	 

الّتطبيقات الّلغويّة

دُ نوَعُه، ثمَّ أعربُُه.. 1 أستخرُج من المقطِع األّوِل ظرفاً، وأحدِّ

ُل األعدادَ الموضوعةَ بيَن قوسيِن إلى كلماٍت مضبوطٍة بالشكِل. . 2  أحوِّ

نالْت سوريةُ استقالَها عامَ)1946م(.

أعرُب ما وضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بين القوسين إعراَب جمٍل مّما يأتي:. 3

تَُفْز الجديَد  تبني  إْذ  قــديَــَك  ــْر  ــَدُم(واذكـ ــِق ال ــِه  ب معموراً  زاَل  )مــا  فالحقُّ 

أبيِّن معنى الزيادِة في كلٍّ من الفعليِن )أعجَز - أثمَر( فيما يأتي:. 4
أعجَز الجاءُ الوهَم. -
أثمَر الشجُر. -

دة
فائ

دًة أشهُرها: تفيُد صيغةُ )أفعل( معانَي متعدِّ

التعديةُ: مثل: ذَهََب وأَذهَب، لِبَس وأَلبََس. -

الصيرورة: الداللة على أّن الفاعل قد صار صاحب شيء من لفظ الفعل. أورق الشجر=صار ذا ورق. -

أعلُِّل كتابةَ األلِف الليِّنِة في كلٍّ من الكلمتيِن اآلتيتيِن: )الُعقبى، البقيا(.. 5

المستوى ا�بداعّي

أنثُر معاني المقطِع الثالِث من النصِّ بأسلوبي. 	 
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الدرس الرابع االستعارة

…)1(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 
قاَل عبد العزيز دقماق في جزيرة أرواد: -

ــا ــه ــْذوتُ ــخــُب َج ــهــا شــعــلــٌة مل ت أعاليهافــأهــلُ يف  وبـــاتُـــوا  ــاَة  ــحــي ال ــوا  ــاُض خ

قاَل أحمد شوقي مُخاطباً الّشهيَد عمَر الُمختار: -

ُد يف الــَفــا ــرَّ ــجـ ــُف املُـ ــي ــسَّ ــا ال ــه ــا أيُّ َمضاَءي ــاِن  ــّزم ال عــى  الــّســيــوَف  يكُسو 

قاَل المتنبّّي وهو في طريقِه إلى حلَب: -

ــنــا: ــلْ وُض ُق ــُلكُــلّــا رّحـــبـــْت بــنــا الـــــرَّ ــي ــب ــسَّ حـــلـــٌب قــصــُدنــا وأنـــــِت ال

أالحُظ أنَّ التَّشبيَه ال بدَّ أن يذكَر فيه المشبَُّه والمشبّه به من دون حذِف أحِدهما. أحّددُ أركاَن الّصورِة . 1

الفنيِّة في المثال األّول )أهلُها ُشعلةٌ(، ثمَّ أسّمي نوَعها.

دُ . 2 وض(، أحدِّ وَض بإنساٍن يَُرحُِّب في قوِله: )رحَّبت الرَّ اعَر في المثال الثّالث شبََّه الرَّ أالحُظ أنَّ الشَّ

كَن المحذوَف منهما. ُركني الّصورِة، وأذكُر الرُّ

اعر:ِ . 3 دُ ُركني االستعارِة في قوِل الشَّ وض( "استعارة". أحدِّ اعر: )رحَّبت الرَّ أسّمي الّصورَة في قوِل الشَّ

يف، ثمَّ أذكُر الّركن المحذوَف منها. يف( حين شبَّه عمَر المختاِر بالسَّ ُّها السَّ )يا أي

تُج
ستن

أ
االستعارة: تشبيٌه بليٌغ ُحِذَف أحُد ركنيِه )المشبَّه أو المشبَّه بِه(

التَّطبيق:	 

كَن المحذوَف.	  دُ الرُّ أقرأُ البيَت اآلتي، وأستخرُج االستعارَة منه، وأحدِّ
قاَل التِّهاميُّ يرثي ابنَه: -

ــَرُه ــْمـ ــَر ُعـ ــ ــاَن أق ــ ــاً مــا ك ــب ــوك ــِب األســـحـــاِريــا ك ــواكـ ــُر كـ ــم ــذاَك ع ــ ــ وك
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بالغة

…)2(…

أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 
قاَل محمَّد البُزم مُتغنّياً بجاء الُمستعمر: -

تفْز الجديَد  تبني  إذ  ــَك  قــديَ ــْر  ــَدُمواذكـ ــِق ال ــه  ب مــعــمــوراً  زاَل  مــا  فــالــحــقُّ 

قاَل شفيق الَكمالّي مُتغنِّياً بالّشامِ: -

عرفْت ـــًة  أمَّ ــا  ــتــدأن اب منها  ــاوالـــّشـــاُم  ــَذَم َج ــُه  مــثــلَ ــراً  ــك وف ــوُن،  ــص ي سيفاً 

في المثاِل األّوِل من قول الّشاعر )تبني الَجديد( صورةٌ فنيّةٌ تقومُ على تشبيِه الجديِد ببناٍء يُبنى. أحّددُ . 1

ُركني التّشبيِه فيها، ثمَّ أميُّز المحذوَف منهما، وأذكُر القرينةَ )الكلمة( التي دلّت على المحذوف.

الثّاني من قوِل . 2 المثال  التشبيِه في  ركني  استعارًة مكنيّةً. أحّددُ  الجديَد(  )تبني  الفنيّةَ  الصورَة  أسّمي 

يُف يصوُن(، اعتماداً على القرينِة )يصوُن( وفق اآلتي: الّشاعر )السَّ
صفةً  وترَك  حذَف   )يَصوُن(  بإنساٍن  الّشاعُر   شبّه 

 وهي  على سبيِل االستعارِة المكنيّة.

تُج
ستن

أ

االستعارةُ المكنيّة: تشبيٌه بليٌغ ُحِذَف منه المشبّه به، وبقي شيءٌ من لوازمِه ) ِصفاِتِه( يدلُّ عليه.

التطبيق:	 

أقرأُ البيتيِن اآلتييِن، وأُحلُّل االستعارتين المكنيّتين في كلٍّ منهما.	 
يَب في شعِرِه : - قاَل ِدعِْبل الخزاعّي يَصُف الشَّ

ــٍل ــن رجـ َســـلْـــُم مـ ــا  يـ ــي  ــجــب ــع تَ ــَىال  ــَب ــِه ف ــ ــرأِس ــ ــَك املَـــشـــيـــُب ب ــِحـ َضـ

قاَل أحمد شوقي في الِحكمة: -

ــه: ــٌة لَـ ــل ــائ ــواينَدقَّــــــاُت قــلــِب املـــــرِء ق ــ وثـ دقــــائــــٌق  الـــحـــيـــاَة  إنَّ 
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االستعارة

…)3(…

أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النَّشاط:	 
قاَل أحمد شوقي مُخاطباً البَطَل عَمر الُمختار: -

ــي الــَفــا ــّردُ ف ــج ــُم ــُف ال ــي ــسَّ ــا ال ُّــه ــا أي َي مضاء الـــّزمـــاِن  على  الــســيــوَف  يكُسو 

الً بعيني الَمحبوبة: - ة مُتغزِّ قاَل ُكثيّر عزَّ

ــِرْ يَ ملْ  الكُْحُل  ريُشه  بَسهٍم  ــارُحَرَمتني  ج للقلِب  ــو  وه ــدي  ــل ِج ــَر  ــواه ظ

في قوِل الّشاعِر )يا أيّها السيُف( صورة. أحّددُ ركني التشبيه فيها، ثّم أميُّز المحذوَف منهما.. 1

اعر )َرمَتني بَسْهمٍ( . 2 يُف( استعارًة تصريحيّةً. أحّددُ ُركني التّشبيه في قوِل الشَّ ُّها السَّ أسّمي الصورَة )يا أي

َوفَْق اآلتي:
اعُر عينَي الَحبيبِة بسهمٍ، حذَف  وهو  وصّرَح بلفِظ   شبَّه الشَّ

المشبِّه به، وهو  على سبيِل االستعارِة التصريحيّة.

تُج
ستن

أ

َح بلفِظ الُمشبه به. االستعارةُ التَّصريحيّةُ: تشبيٌه بليٌغ ُحِذَف منه المشبُّه، وُصرِّ

التَّطبيُق:	 

أقرأُ المثاَل اآلتي، وأشرُح الصورتَين الواردتَين فيه.	 
ولة : - قال المتنبّي يَِصُف دخوَل رجٍل على سيِف الدَّ

دَرى ــا  َف الــِبــســاِط  يف  َيـــِي  يْرتَقي؟َوأْقـــَبـــَل  الَبْدِر  إىل  أْم  يَسَعى  الَبحِر  إىل 

القاعدة العاّمة

االستعارةُ: تشبيٌه بليٌغ ُحِذَف أحُد ركنيِه ) الُمشبّه أو الُمشبّه بِه(
االستعارةُ المكنيّةُ: تشبيٌه بليٌغ ُحِذَف منه المشبّه به، وبقي شيءٌ من لوازمِه ) ِصفاِتِه( يدلُّ عليه.

َح بلفظ المشبّه به. االستعارةُ التّصريحيّةُ: تشبيٌه بليٌغ ُحِذَف منه المشبّه، وُصرِّ
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بالغة

التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األبياَت، ثُمَّ أمألُ حقوَل الجدوِل بالمطلوِب:. 1
ثاً عن الناعورِة: - قال بدر الدين الحامد متحدِّ

ــُب املــو ــره ــاِن ال ت ــزمـ ــذا الـ ــُت هـ ــن ــيب بــالــتــمــنِّ ــا  ــهـ ــامـ أيّـ وتـــقـــي  َت، 

َّاء مفتخراً بشعِره: - ف ريُّ الرَّ قَاَل السَّ

ــاً ــوم ي األســـــــاَع  ــَح  ــافـ صـ ــا  مـ ــُر والـــقـــلـــوُبإذا  ــائـ ـ ــضَّ ــِت الـ ــم ــسَّ ــب ت

قال بشارة الخوري مخاطباً فلسطين: -

ــذي ــِد الّـ ــه ــع ــُت عــى ال ــ ــُن يــا أخ ــح ــان ــان ــن املَـــهـــِد ِك ــْد رضـــعـــَنـــاه مـ ــ ق

ورة هالصُّ ه بهاملشبَّ ورةاملشبَّ نوع الصُّ

الً بحبيبِته:. 2 مشقّي مُتغزِّ قال الوأواءُ الدِّ

وسَقْت نــرجــٍس،  من  لــؤلــؤاً  ــَرَِدفأمطََرت  ــال ب ــاِب  ــنَّ ــُع ال عــى  ــت  وعــضَّ ورداً، 

أستخرُج االستعاراِت من البيِت الّسابِق، ثمَّ أشرُحها. -

أكتُب جملتيِن مفيدتيِن موظِّفاً فيهما االستعارة.. 3

تعريُفها: تشبيٌه بليٌغ ُحِذَف أحُد ركنيِه ( املشّبه أو املشّبه بِه)

االستعارة املكنّية:

تشبيٌه بليٌغ ُحِذَف منه املشبّه به، وبقي 

يشٌء من لوازمِه ( ِصفاتِِه) يدلُّ عليه.

االستعارة الترصيحّية:

تشبيه بليٌغ ُحِذَف منه املشبّه وّرصح بلفظ 

املشبّه به.

االستعارة

االستعارة
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الدرس الخامس التوَءَمان

: مدخٌل إلى النصِّ

نظَر الّشاعُر بعيِن المحبِّ إلى دمشَق وبغدادَ، فالتهبَِت المشاعُر القوميّةُ في قلِبِه ووجداِنِه، مّما دفَعُه 
إلى التغنّي بأصالِة الباِد ووحدِة شعِبها، فعبَّر عن حبِِّه للتآلِف بينَهما وما يعطيِه من قّوٍة ومنعٍة للباِد.

، ُوِلَد في  شفيق الكمالّي ) 1929 - 1984م(: شاعٌر عربيٌّ سوريٌّ
البوكمال، ثّم انتقَل إلى بغدادَ. حاصٌل على درجِة الماجستيِر في اآلداِب. 
ِّحاِد األدباِء العرِب.  كاَن رئيًسا التّحاِد األدباِء في العراِق، وأمينًا عامّاً الت
َس داَر »آفاق عربيّة«، وصدَر لُه مجموعةٌ من الدواويِن منها: »رحيل  أسَّ

األمطار - هموم مروان وحبيبته الفارعة«.

شفيق الكمالّي

صرح الشهيد في دمشق صرح الشهيد في بغداد
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نّص أدبّي

الّنّص:

ــاُم مــا عــرَفــْت1 ــشَّ ــراُق وهـــذي ال ــع ــذا ال ــاه ــَزَم ــاً كـــالَّـــذي َع ــْزمـ ــِد َعـ ــج ُذؤابـــــُة امل

ــٍب٢ ــِضـ َغـ مــــــارٍد  ــا  ـ ــفَّ كـ ــَم  ــ ــاَح ــ ت ــتــحــَاوال  ــا الْ ــٍف مــثــلَ ــي ــوَل س ــ ــِه ح ــرِح ــج ل

ــا املــنــصــوُر مــا رفــَعــْت٣ ــداُد ُمـــْذ شــاَده ــغ ى َعـــلَـــَاب ــرَّ ــ ــ ــوَق ال ــ ــا فـ ــهـ ــِتـ ـ لـــغـــرِ أُمَّ

ــْت٤ ــرَف ــــًة ع ــا أمَّ ــدأْن ــت ـــاُم مــنــهــا اب ــاوالـــشَّ ــَذم ــُه َج ــلَ ــث ســيــفــاً يـــصـــوُن، وفـــكـــراً م

ــا ُغـــِرَســـْت٥ ــاِم م ـ ــشَّ ــرِ الـ ــغ ــَاوالـــكـــريـــاُء ب ــِظ نُ ــا  م ـــاِم  الـــشَّ ــِه  ــوج ل إالَّ  ــُر  ــع ــشِّ وال

ــوًى٦ الــكــاُم ه ــو وفَّ  ل ــِد  ــج امل ــَق  ــلَّ ــا ج ــَاي ــلِ كَ ــي  ــِق ــاف خ وريـــــَدي  ــُت  ــلْ ــع ج إذاً 

ــِر مــولــُدهــا٧ هـ ــدَّ ــاعــجــيــبــٌة أنــــِت، بـــدُء الـ ــِرَم ــْد ه قـ ــُر  هـ ــدَّ ـــًة، والـ تـــزْل غـــضَّ ومل 

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

الذؤابةُ: األعلى من كلِّ شيٍء.�
َجَذمَ: قَطََع.

الوريُد: كلُّ عرٍق يحمُل الدمَ من الجسِد إلى 
القلِب.

الخافق: القلب.
َكِلم: مفردها َكِلَمةٌ.

غّضة: شابَّة.
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التوَءَمان

مهارات االستماع

أستمُع إلى النصِّ مراعياً شروَط اإلصغاِء الجيِِّد، ثمَّ أنفُِّذ النشاط:	 
أمألُ الفراَغ بما يناسبُه: -

َُّه . 1 النصُّ من الشعِر القومّي؛ ألن

بدا الّشاعُر في النّص  و . 2

مهارات القراءة

القراءُة الجهريَُّة:	 

أقرأُ النصَّ قراءًة جهريّة متمثِّاً شعوَر االعتزاز.. 1

أقرأُ الَمقطَع الثّاني قراءًة جهريّةً مراعياً أسلوَب النِّداء.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

امِ وبغدادَ، أذكُر دلياً لكلٍّ ِمنُهَما.. 1 اعُر ِفي المقطِع األّوِل عن أصالِة كلٍّ من الشَّ َث الشَّ تََحدَّ

أذكُر دليليِن يثبتاِن ارتباَط الشاعِر الوثيِق بدمشَق مّما وردَ في المقطِع الثاني.. 2

الفهم والتحليل

ياِق.. 1 دُ معناها ضمَن السِّ ِف المعاني المختلفِة لكلمِة )مارد(، وأَحدِّ أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ

أُميُِّز الِفَكَر الرئيسةَ من الفرعيَِّة، ثُمَّ أنسُب كّاً منها إلى موطنه:. 2

ا ل�ت ن ام ورفعة م�ن
ّ

 الش
ُ
ّمةَعظمة

أ
اُم وبغداُد ُركَنا ال

ّ
ي املعارِكالش

ن
� ِ

ن اُد البلد�ي
تّ

ا�

ُح اثنين منها مّما وردَ في المقطِع األّول.. 3 ٍة، أوضِّ اشتركت الّشامُ وبغدادُ بأموٍر عدَّ
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أبيُِّن من فهمي المقطَع الثّاني جوانَب عظمِة دمشق. . 4

ُح عاقة دمشَق بالشعِر مّما وردَ في البيتيِن الخامس و السادِس.. 5 أوضِّ

ْح بها، أذكُرها.. 6 انطوى النصُّ على أمنيٍة تمنَّى الّشاعُر أن تتحقََّق في الوطن العربّي، ولم يصرِّ

ثاً عن التضامِن العربّي:. 7 قَاَل الَقَرِويُّ متحدِّ

سوى البلوى  يف  ــروُت  ب ما  الــشــاُم؟  فيصِلما  ي  ــدَّ ــ ــ وَح ــٍة،  ــهـ ــولّـَ ُمـ ــي  ــَن ــي ع

أوازُن بين هذا البيِت والبيِت األّوِل من القصيدِة من حيُث المضموُن. -

ق الجمالّي التذو�

، أستخرُجُه، وأبيُّن نوَعه.. 1 ٌن بديعيٌّ ِفي المقطِع الثاني محسِّ

من مصادِر الموسيقا الداخليِّة تكراُر الحروِف والكلماِت، أمثُّل لذلَك مّما وردَ في البيِت الخامس. . 2

مِ والتشويُق إلى المتأخِِّر، هاِت مثاالً على ذلك مّما . 3 من وظائِف التقديمِ والتأخيِر إبراُز أهمِّيَِّة المتقدِّ

وردَ في البيِت السابع.

أستخرُج شعوراً عاطفيَّاً من البيت السادس، وأذكُر أداًة من أدواِت التَّعبيِر َعنُْه، مع مثاٍل مناسٍب.. 4

الحفظ و ا�لقاء

أحفُظ ِمَن النّصِّ المقطَع األّوَل، ثُمَّ ألقيِه على مسامِع زمائي.	 

نّص أدبّي
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الّتطبيقات الّلغويّة

أستخرُج من البيِت الثالِث مفعوالً به، ومفعوالً فيه، ثمَّ أذكُر نوَع كلٍّ منهما.. 1

أعرُب ما وضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بين القوسين إعراَب جمٍل مّما يأتي:. 2

رفَعْت ما  املنصوُر(  )شاَدها  ُمْذ  بغداُد 

عــرَفــْت ـــًة  أمَّ ــا  ــدأْن ــت اب منها  ـــاُم  والـــشَّ

ى عــلــَا ــِتـــهـــا فــــوَق الـــــرَّ ـ لــغــرِ أُمَّ

َجــَذمــا ــُه  مــثــلَ ــراً  ــك وف ــوُن،  ــص ي سيفاً 

ورد في القصيدة نفسها :. 3

دوحـــُته   بغـــــداَد  يف  اللَه،  اقتساأســــتغفُر  الـــغـــّزِة  ــوَخ  ــم ش تـــوءمـــاِن  ــا  ي

أُبيُّن المعنى الذي أفادَتُْه أحرُف الزيادِة في الفعِل )أستغفُر( مُستعيناً بالفائدِة اآلتية: . 4

دة
فائ

تفيُد أحرُف الزيادِة في صيغِة )استفعل( معانَي متعّددًة أهمُّها:
الطلب: طلُب الشيِء للحصوِل عليِه مثل: استزادَ الّرجل ِمن الِعلم؛ أي: طلََب الّزيادة. -
ل: االنتقاُل من حاٍل إلى حاٍل مثل: استحجَر الطيُن؛ أي: تحّوَل إلى حجٍر. - التّحوُّ

أذكُر الحرَف المحذوَف كتابةً من كلمِة )هذا(، ثُمَّ أُبيُّن قاعدَة هذا الحذِف.. 5

أعلُّل كتابةَ األلِف المقصورِة في كلمِة )وفّى(.. 6

التعبير الكتابّي

مواجهِة 	  في  ذلك  دوَر  مُبرزاً  أمِّتنا،  مجِد  العرِب الستعادِة  تضامِن  فيه ضرورَة  أبيُّن  أكتُب موضوعاً 
ياِت الَعصر. تحدِّ

نّص أدبّيالتوَءَمان
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الدرس السادس التَّمييز

أقرأُ النصَّ اآلتي:	 
البلداِن،  كلِّ  من  حضارًة  أعرُق  فهي  باسِمها،  اعتزازاً  النفُس  وتزدادُ  بذكِرها،  سروراً  القلُب  يفيُض 
َّها سوريةُ، عقٌد ثميٌن  وأكثُرها ِعلْماً، منها تعلََّم الَعالَُم األبجديّةَ األولى، ونَِهَل من معيِنها صنوَف المعارِف؛ إن

ازداَن بأربَع عشرَة جوهرًة، هي المحافظاُت الّسوريّةُ، وهذا العقُد لنفاسِتِه ال تُساويه أطناُن األرِض ذهباً.
…)1(…

أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النَّشاِط:	 
سوريةُ عقٌد ثمين ازدان بأربَع عشرَة جوهرًة. -
يفيُض القلُب سروراً. -

أالحُظ أنَّ كلمةَ )جوهرًة( اسٌم جامٌد ميَّز مُبهماً قبلَه، أبيُِّن نوَعه من حيُث التنكيُر والتعريُف، ومحلَُّه . 1

فع - النَّصب - الَجّر(. من اإلعراب )الرَّ

أدلُّ على اسمٍ جامٍد ميَّز الُمبهم قبلَه في المثاِل الثّاني، وأبيُِّن نوَعُه من حيُث )التعريُف - التنكيُر(، . 2

وعامةَ إعراِبه.

أسمِّي االسَم الجامَد النكرَة المنصوب الّذي ميََّز الُمبْهم قبلَه )تمييزاً(، أسمِّي المبهَم قبلَه.. 3

تُج
ستن

أ

ُر داللةَ مبهمٍ قبله يسمَّى مميَّزاً. التمييُز: اسٌم جامد نكرةٌ منصوٌب يفسِّ

التَّطبيق:	 

أقرأُ الجملتيِن اآلتيتيِن، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:	 
تصبََّب جبيني َعَرقاً. -
قرأُت خمَس عشرَة صفحةً من ديواِن المتنبِّي. -

دُ التَمييَز والُمميََّز في الُجملتيِن الّسابقتين. أَحدِّ
…)2(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 
سوريةُ عقد ثمين ازدان بأربَع عشرَة جوهرًة. -
المحافظاُت عقٌد ال تساويه أطناُن األرِض ذهباً. -
وِح. - إنَّ كوباً ماءً من وطِننا شفاءٌ للرُّ
يزرُع فّاحو الوطِن كلَّ متٍر أرضاً لتجودَ بغذاٍء للجميِع. -
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التَّمييز

إنَّ هكتاراً أرضاً ينتُج خيراٍت وفيرًة. -

أستخرُج كّاً من المميَِّز والتمييز في الجمِل الّسابقة.. 1

أالحُظ أنَّ المميََّز المفردَ في المثاِل األّول )أربَع عشرَة( دلَّ على عدٍد، أذكُر تمييَزهُ وعامةَ إعراِبِه.. 2

د . 3 أبيُِّن داللةَ المميَِّز المفرِد في األمثلِة المتبقِّيِة من حيُث )الوزُن، الكيُل، المساحةُ، المقياُس(، ثمَّ أحدِّ

تمييَز كلٍّ منها.

تُج
ستن

أو أ الوزِن،  أو  )العدِد،  َِّة على  ال الدَّ كـاأللفاِظ  مبهماً  مفرداً  مميَّزاً  َر  فسَّ ما  المفرِد: هو  تمييُز 
الكيِل، أو المساحِة، أو المقياِس(. 

التطبيق:	 

أقرأُ المثاَل اآلتي، ثُمَّ أنفُِّذ النَّشاَط:	 
قاَل حازمٌ القرطاجنّّي واصفاً: -

بها ــوُل  ــجـ نـ كـــّنـــا  مـــيـــاً  أدواحِســـبـــعـــوُن  وبـــــــَن  جــــســــوٍر  بــــــَن 

دُ التمييَز، ثُمَّ أُبيُّن داللةَ المميَِّز.. 1 أَحدِّ

ُن جملةً أستعمُل فيها تمييَز المفرد.. 2 أكوِّ
…)3(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 

ب	

حضارُة سورية أعرُق من كلِّ البلدان

يزداُد اعتزاُز النفِس

يزرُع أزهاَر الحديقِة

سوريُة أعرُق حضارًة من كلِّ البلداِن.

تزداُد النفُس اعتزازاً

يزرُع الحديقَة أزهاراً

أالحُظ أنَّ المميََّز في المثاِل األّول من القائمِة )ب( جاءَ جملةً لم يدلَّ على مقداٍر أو عدٍد. أدلُّ على . 1

المميَِّز في المثالين الثّاني والثّالث من القائمِة )ب(، وأذكُر نوَعُه )مفرد - جملة(.

أالحُظ أنَّ إعراَب كلمِة )حضارة( في المثاِل األّول من القائمِة )أ( مبتدأٌ مرفوٌع، وفي القائمِة )ب( . 2

َل إلى تمييٍز. أعرُب كلمتي )اعتزاز - أزهار( في المثالين الثَّاني والثَّالث من القائمة )أ(، ثّم أبيُِّن  تحوَّ

ال في القائمة )ب(؟ إالمَ تحوَّ
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غِة قواعُد اللُّ

تُج
ستن

َر إبهاماً تضمَّنَتُْه الجملةُ الّتي سبقتْه.أ تمييُز الجملِة: هو ما فسَّ
الً عن: مبتدأ أو فاعل أو مفعول به.  يأتي تمييُز الجملِة محوَّ

التَّطبيق:	 

أقرأُ المثاَل اآلتي، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:	 
قاَل أبو تمَّام: -

الكتِب ــن  م إنــبــاًء  ــدُق  ــ أص ــدِّ والــلــعــِبالــســيــُف  ــِج ــدُّ بـــَن ال ــح ه ال ــدِّ يف حـ

ل عنه. أستخرُج التمييَز، وأُبيُّن نوَعه، ثُمَّ أذكُر أصلَه الذي تحوَّ

القاعدة العاّمة
ُر داللةَ مبهمٍ قبله يسمَّى مميَّزاً. التمييُز: اسٌم جامٌد نكرةٌ منصوٌب يفسِّ

للتمييز نوعان:

َّة على )العدد، أو الوزن، أو الكيل، . 1 َر مميَّزاً مفرداً مبهماً كـاأللفاِظ الدال تمييُز المفرِد: هو ما فسَّ

أو المساحة، أو المقياس(.

َر مبهماً تضمَّنته الجملةُ التي سبقته.. 2 تمييُز الجملة: هو ما فسَّ
الً عن: مبتدأ أو فاعل أو مفعول به. يأتي تمييُز الجملِة محوَّ

مثاٌل معرٌب:	 

طاَب المكاُن هواءً.	 
طاَب: فعٌل ماٍض مبنّي على الفتِح الظّاهِر على آخِره. -
المكاُن: فاعٌل مرفوٌع، وعامةُ رفِعه الضّمةُ الظّاهرةُ على آخِره.  -
هواءً: تمييٌز منصوٌب، وعامةُ نصِبه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخِره. -
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التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أَُصمُِّم جدوالً مُماثاً في دفتري، وأمألُ حقولَه بالمطلوب:. 1
قاَل معروف الرصافّي: -

ــاً ــوب ــِك الـــبـــقـــاَع حــب ــ ــا ب ــ ــَن ــ ــو زرْع ــحــصــاِدلـ ــوَم ال ــ ــا الـــنُّـــضـــاَر ي ــحــصــْدن ل

قاَل زهير بن أبي ُسلمى في معلَّقِته: -

ــًة ِحــجَّ ــَن  بــعــِد عــشي بها مــن  ــُت  ــْف ــموق ــَد تــوهُّ ــع فـــأيَـــاً عـــرْفـــُت الـــــّداَر ب

العرُب أوفَى النَّاس َعْهداً. -
باَع الفّاُح قنطاراً قُطناً. -

نُ املفرد ي�ي
ت
نُ� ملتدللُتُهاملم�يَّ نُ الج ي�ي

ت
ن� 	صل التمي�ي

أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ بالتمييِز المناسب:. 2
اشتريُْت ذراعاً  -
قرأُْت خمَس عشرَة  -
فاحِت األزهاُر  -

أشرُح البيَت اآلتي، ثُمَّ أعربُُه:. 3
قاَل جرير مادحاً: -

ــا ــَب املــطــاي ــ ــن ركـ ــرَ مـ ــ راحِ؟ ألــســُتــم خ ــوَن  ــطـ بـ الـــعـــاملـــَن  وأنــــــَدى 

ُث إلى زماِئي عن حبِّ اإلنساِن األرَض وعطاءها مُستعماً التمييَز المفرد.. 4 أتََحدَّ

أكتُب فقرًة عن الوحدِة العربيِّة موظِّفاً التمييَز بنوعيه.. 5

التَّمييز
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غِة قواعُد اللُّ

التمييز

اسٌم جامٌد نكرٌة 

ُ داللَة  منصوٌب يفرسِّ

ى  مبهٍم قبله يسمَّ

مميَّزاً.

التمييز

�ييُز املفرِد:

 ً�َ مميَّزاً مفرداً مبه هو ما فرسَّ

كـاأللفاظ الدالَّة عىل: 

العدد

الوزن

الكيل

املساحة

املقياس

�ييُز الجملة:

نته  َ مبه�ً تضمَّ هو ما فرسَّ

الجملة التي سبقته.

يأ� �ييُز الجملِة محوَّالً عن:

مبتدأ

فاعل

مفعول به

ّي نشاٌط تحض�ي

شعراِئها  وأشهِر  الفلسطينيِّة،  المقاومِة  أدِب  عن  معلوماٍت  جمِع  على  التّعلُّمِ  بمصادِر  أستعيُن 
تمهيداً للّدرِس القادم.
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الدرس الّسابع سأقاوم

: مدخٌل إلى النصِّ

ِّقاً آالمَ  داً باالحتال الصهيونيِّ لفلسطين، فَفضَح ممارساِتِه وجراِئَمُه مُوث ارتفَع صوُت الّشاعِر مندِّ
الّشعِب الفلسطينيِّ وجراَحُه التي َجَعلت َحنَاِجَر الشعِب تَُرِدّدُ صوَت المقاومِة الباقي مَا بَِقَي االحتال.

عمَل  فلسطينّي؛  عربيٌّ  شاعٌر  2014م(:   -  1939( القاسم  سميح 
في  العرب  الُكتّاب  التحاِد  رئيساً  عُيَّن  الّصحافة.  ثُمَّ  التّعليمِ،  مجاِل  في 
فلسطين، من دواويِنِه: )مواكب الشمس - سقوط األقنعة - دمي على 
كّفي(، ثُمَّ صدرت المجموعةُ الكاملةُ لمؤلفاِت سميح القاسم، ومنها تمَّ 

اختيار هذه القصيدة.

سميح القاسم
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نّص أدبّي

الّنّص:

ا تسلُبني آخَر ِشٍر من تُرايب رمبَّ
جِن شبايب ا تُطعُم للسِّ رمبَّ

ا تسطو  رمبَّ
عى مراِث جّدي

من أثاٍث…
       وأواٍن…

             وخواِب…
ا تحرُق أشعاري وكتبي رمبَّ

ا تبقى عى قريِتنا كابوَس رعِب رمبَّ
يا عدوَّ الشمِس… لكْن… لْن أساوْم

وإىل آخر نبٍض يف عروقي
 سأقاوْم!

رمّبا تُطِفُئ يف ليَي ُشعلْه
رمّبا أُحرَُم من أّمَي قبلْه

رمّبا تَغَنُم من ناطوِر أحامَي غفلْه
رمّبا تَحرُِم أطفال يوَم العيِد بَْدلَْه 
رمّبا تخَدُع أصحايب بوجٍه مستعاْر

ا ترفُع من حول رمبَّ
جداراً
وجداراً
وجداْر

مِس… لكْن… لْن أساوْم يا عدوَّ الشَّ
وإىل آخِر نبٍض يف عروقي

 سأقاوْم
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سأقاوم

يا عدوَّ الشمِس
يف امليناِء زيناٌت، وتلويُح بشائْر

وزغاريُد، وبهجْه
وهتافاٌت، وضّجْه

واألناشيُد الحاسّيُة وهٌج يف الحناجْر
وعى األفِق رشاٌع

يَح.. واللُّجَّ يتحّدى الرِّ
ويجتاُز املخاطْر

وإىل آخِر نبٍض يف عروقي
سأقاوْم
سأقاوْم
سأقاوْم

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

�

الخوابي: جمٌع مفردُه خابية، وهي: وعاء ضخٌم يُحَفُظ فيه الماءُ.
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نّص أدبي

مهارات االستماع

أَْستَِمُع إلى النّص مراعياً آداَب االستماع، ثُمَّ أنفِّذ النّشاط.	 

1 .. راع في النّصِّ أذكُر طرفَي الصِّ

َر الّشاعُر بعَض الكلماِت الّتي تدلُّ على الِفكرِة العامّة للنّّص، أمثُِّل لها.. 2 كرَّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريَُّة:	 

أقرأُ النّصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً مُراعياً النَبْرة الَخطابيّة.. 1

ي.. 2 أقرأُ الَمْقطََع الثالَث ِمَن النّصِّ متمثِّاً موقَف التَحدِّ
القراءُة الصامتُة:	 

أقرأُ النصَّ قراءًة صامتة متجنِّباً تحريَك الشفاه، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:	 

هاينِة الوحشيّةَ بحقِّ األرِض واإلنساِن ِفي المقطعين األّوِل والثّاني، أذكُر . 1 فضَح الّشاعُر ممارساِت الصَّ

بعَضها.

هاينة.. 2 دَّ الِفلسطينيَّ على ممارساِت الصَّ أذكُر من فَهِمي النَّصَّ الّسابَق الرَّ

الفهم والتحليل

ِف:. 1 أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ

المعاني المتعّددة لكلمة )اللُّّج(.	   

المعنى السياقّي لكلمة )تغنَُم(.ب   

 أمألُ حقوَل الجدوِل بالمطلوِب مّما يأتي: . 2

فضُح  المقاومة،  باستمراِر  والثّقةُ  بالنّصِر  األمُل  الّصهاينة،  ممارساِت  عن  الَعالم  بصمِت  )التنديُد 

يها بالمقاومَة(. ممارساِت الّصهاينِة وتحدِّ

ّول
أ
 لملقطع ال

ُ
 الرئيسة

ُ
الثالفكرة

ّ
 لملقطع الث

ُ
 الرئيسة

ُ
 امُلستبعدةالفكرة

ُ
الفكرة
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اشترك المقطعان األّوَل والثاني في تصوير هيئتين مختلفتين للفلسطينين، أوّضُح هاتين الهيئتين.. 3

ى مامَحها.. 4 رسَم الّشاعُر في المقطِع الثالِث صورَة االنتصاِر الّذي سيتحقَُّق، أتقصَّ

ِك الفلسطينيّين بحقِّ العودِة، أُبيُِّن سبيَل تلك العودِة كما ورد في المقطِع الثالث.. 5 أشاَر الشاعُر إلى تمسُّ

أصمُِّم جدوالً مماثاً في دفتري، ثمَّ أمألُ حقولَه مُقتدياً بالنَّمط:. 6

اينة  الصَّ
ُ

ّ عىل املمارسةتوضيُح املمارسةاممرسات
ي
ُد الفلسطي�ن ّالرَّ

ي
د الفلسطي�ن توضيُح الرَّ

ا تُطفُئ يف لييَل ُشعله بثُّ اليأِس يف النفوسربَّ
يف امليناِء زيناٌت وتلويُح 

بشائر
التعلُّق باألمل

ا تبقى عىل قريِتنا  ربَّ

كابوَس رعٍب

ا تخدُع أصحايب بوجٍه  ربَّ

مستعار

تبنّى الّشاعُر في نّصِه خيَاَر المقاومِة سبياً الستعادِة الحقوِق الُمغتَصبة، أعلُّل ذلك مُستعيناً بمصادِر . 7

التّعلّمِ المتاحة.

من فهمي كّاً من نّصي )اليوم األغّر - سأقاوم( أُبيُّن الرسالةَ التي يجُب أن تصَل إلى المستعمرين من . 8

خال المقارنِة بين النّصين.

قَاَل محمود درويش مخاطباً االحتاَل الصهيونّي:. 9
سلْبَت كروَم أجدادي
وأرضاً كنُت أفلُحها
أنا وجميُع أوالدي

ومل ترْك لنا ولكلِّ أحفادي
سوى هذي الصخور

أوازُن بيَن قوِل محمود درويش والقوِل اآلتي لسميح القاسم من حيُث المضموُن: -
ا تسلُبني آخَر شٍر من ترايب رمبَّ

جِن شبايب ا تطعُم للسِّ رمبَّ
ي ا تسطو عى مراِث جدِّ رمبَّ

من أثاٍث..
       وأواٍن..

       وخواِب.. 

سأقاوم

94



95

ق الجمالّي التذو�

1 .. ُع حرِف الروّي(، أمثُِّل لذلك ِمَن النّصِّ َِّة، تنوُّ من خصائِص شعِر التفعيلِة )تفاوُت طوِل األسطِر الشعري

عرَض الّشاعُر معانيه بذكِر التّفاصيِل والُجزئيّات الّصغيرة، أوّضُح ذلك مّما وردَ في المقطع األّول.. 2

الِجدار - . 3 )ُشْعلة -  يأتي  مّما  كلٍّ  أذكُر داللةَ  يريُد،  ما  للّداللة على  ه  نصِّ الّرمَز في  الّشاعُر  وظََّف 

راع( وفَق المثاِل في الجدول: الشِّ

مُز دللُتهالرَّ

مس الحّقالشَّ

شعلٌة

الجداُر

الرشاُع

ُع فيها المشاعُر وفَق الفكِر الّتي يعرُضها، أذكُر الشعوَرين اللذين غَلبا . 4 يعيُش الّشاعُر حالةً انفعاليّةً تتنوَّ

على النَّّص، ثمَّ أمثُّل بأداِة تعبيٍر مناسبٍة لكلٍّ منهما. 

الحفظ و ا�لقاء

أحفُظ من النصِّ المقطَع الثالَث، ثمَّ ألقيِه على مسامِع زمائي.  	 

الّتطبيقات الّلغويّة

طَر الشعريَّ اآلتي: )األناشيُد الحماسيّةُ وهٌج في الحناجِر(.. 1 أعرُب السَّ

ُِّب الكلماِت وفَق وروِدهَا في معجمٍ يأخُذ بأوائِل الكلمات: )شعلة - ميراث - عروق(.. 2 أرت

ٍَّث سالماً، ثمَّ أكتبُُه كتابةً صحيحةً.. 3 أجمُع كلمةَ )بهجة( جمَع مؤن

التعبير الكتابّي

ُث فيها عن حقِّ الفلسطينيِّين بأرضهم، مُبرزاً أهمِّيَّةَ المقاومِة في استعادِة الحقوِق 	  أتََحدَّ أكتُب مقالَةً 
وتحريِر األرض الُمغتَصبة.

نّص أدبي
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الدرس الثامن

أقرأُ النصَّ اآلتي:	 
هاينةُ، وارتكبُوا الجرائَم  فلسطيُن أرٌض عربيَّةٌ، زهت أزمانُها مّدًة إال أيّامَ االحتاِل؛ فقد اغتصبَها الصَّ
اءَ تلك الممارسات، لكنَّ الفلسطينيِّيَن  والممارساِت الوحشيّةَ بحقِّها، فلم ينُج أهلُها إالَّ القليَل منهم جرَّ
والعرَب لم يرضُخوا لهذا االحتاِل، فقامَِت الثوراُت تذودُ عن حياِضها. وما زاَل الكفاُح مستمّراً إلى يوِمنا 
هذا، وما كانت المقاومةُ إال سبياً لتحقيق النصِر وهزيمِة األعداِء؛ فا بدَّ للحقِّ أن ينتصَر مهما طاَل الزمُن.

…)1(…

أقرأُ المثاَل اآلتي، ثمَّ أتعاون أنا وزمائي على تنفيِذ النَّشاِط:	 
زهْت أزمانُها مّدًة إاّل أيّامَ االحتاِل. -

الحكَم، . 1 الذي خالَف هذا  أذكُر االسَم  مّدًة،  أزمان فلسطيَن  ت زهو  أقرَّ السابقةَ  الجملةَ  أنَّ  أالحُظ 

َّْت عليِه. واألداَة التي دل

من . 2 ومحلَُّه   ،) )إالَّ إلى  بالنَّسبِة  موقَعُه  أذكُر   ،) بإالَّ )مستثنى  قبلَُه  ما  لحكمِ  المخاِلَف  االسَم  أسمِّي 

اإلعراب )مرفوع - منصوب - مجرور(.

3 ..) أسمِّي األداَة )إاّل( أداَة استثناٍء، أسمِّي االسَم قبَل )إالَّ

(. أصنُِّف الكلماِت . 4 والمستثنى بإالَّ ُن أسلوُب االستثناِء من ثاثِة أركان: )المستثنى منُه واألداةُ  يتكوَّ

، أيّامَ(. اآلتيةَ وفَق الجدوِل )أزمانُها، إالَّ

داةاملستث�ن منه
أ
ال

َّ
ل إ املستث�ن �ج

تُج
ستن

( ويخالُف ما قبلَها في الُحكم.أ : اسٌم منصوٌب يذكُر بعَد )إالَّ المستثنى بإالَّ
أركاُن أسلوِب االستثناِء ثاثةٌ: المستثنى منُه، واألداةُ، والمستثنى.

التَّطبيق:	 

أقرأُ المثاَل اآلتي، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:	 
قرأُت الكتاَب إالَّ صفحتيِن. -

أدلُّ على المستثنى بـ )إاّل(، ثمَّ أذكُر عامةَ إعراِبه.. 1

ُن جملةً مفيدًة تحوي أركاَن االستثناِء الثاثةَ.. 2 أكوِّ

المستثنى بإال
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قواعد اللغة

…)2(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النَّشاِط:	 
زهْت أزمانُها مّدًة إاّل أيّامَ االحتاِل. -
اءَ تلك الممارسات. - لم ينُج أهلُها إالَّ القليَل منهم جرَّ
ما فاَز إاّل المدافعوَن عن األرِض. -
ما كانِت المقاومةُ إاّل سبياً لتحقيِق النَّصر. -

دُ أركانَُه، وأبيُّن نوَعُه من حيُث . 1 أالحُظ أنَّ االستثناءَ في المثاليِن األّول والثّاني جاءَ تامَّ األركاِن، أحِدّ

)اإلثبات والنفي(.

أالحُظ أنَّ الُمستثنى بـ )إاّل( منصوٌب في االستثناِء التَّامِّ المثبِت، أبيُّن حركةَ آخِره في التَّامِّ المنفّي.. 2

االستثناءُ في المثاليِن الثّالِث والرابِع )ناقص منفّي(، أذكُر الّركَن المحذوَف، وحال االسمِ بعَد )إاّل( . 3

في المثالين السابقين )مرفوع - منصوب(.

االسُم بعد )إاّل( جاءَ فاعاً مرفوعاً للفعل المنفّي )ما فاز(، أعرُب االسَم بعَد )إاّل( في المثاِل الّرابع . 4

بحسِب موقِعِه بعَد )كان(.

أسمِّي )إاّل( في االستثناِء النَّاقِص المنفّي )أداة حصر(، أبيُّن كيفيّةَ إعراِب االسمِ بعَدها.. 5

تُج
ستن

أ

لاستثناِء ثاثةُ أنواٍع:

االستثناءُ التامُّ المثبُت: وهو ما ذُكَر فيِه المستثنى منُه واألداةُ والمستثنى، ولم يُسبْق بنفٍي. . 1

( واجُب النصِب على االستثناِء. واالسُم بعَد )إالَّ

بنفٍي. . 2 وُسبَق  والمستثنى،  واألداةُ  منُه  المستثنى  فيِه  ذُكَر  ما  وهو   : المنفيُّ التامُّ  االستثناءُ 

واالسُم بعَد )إاّل( منصوب على االستثناء	.

: وهو ما ُحذَف فيه المستثنى منُه وُسبَق بنفٍي، ويُعَرُب االسُم بعَد . 3 االستثناءُ الناقُص المنفيُّ

( أداَة حصر.  ( بحسِب موقِعِه في الجملِة، وتعرُب )إالَّ )إالَّ

ويجوز إتباعه على البدليَّة. مثال: لم ينُج أهلُها إالَّ القليُل منهم. )القليُل(: بدٌل مرفوع.	 
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المستثنى بإلّا

التَّطبيق:	 

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:	 
قاَل أبو فراس الحْمدانّي: -

ــًة عــصــاب إالَّ  ــاُب  ــ ــح ــ األص ــرى غــــداً وتــحــوُلتـــنـــاســـايَن  ــاألخـ ــحــُق بـ ــل ســت

اِد األندلسّي: - قَاَل ابُن الحدَّ

فــعــالُــهــم إالَّ  الـــــنـــــاُس  ــُه األلـــســـُنومــــــا  ــ ــرُف ــ ــزخ ــ ــا ت ــ فــــــدْع م

َق الطّاُب إالَّ المجتهَد - ما تفوَّ

دُ نوَع االستثناِء في األمثلِة الّسابقِة.. 1 أَحدِّ

( في كلٍّ منها.. 2 أعرُب االسَم الواقَع بعَد )إالَّ

القاعدة العاّمة
االستثناء: إخراُج ما بعَد أداِة االستثناِء من حكمِ ما قبلَها	.

أركاُن أسلوِب االستثناِء ثاثةٌ: المستثنى منه، واألداة، والمستثنى.
لاستثناِء ثاثةُ أنواٍع:

االستثناءُ التامُّ المثبُت: وهو ما ذُكَر فيِه المستثنى منه واألداة والمستثنى، ولم يُسبَْق بنفٍي. . 1

( واجُب النّصِب على االستثناِء. واالسُم بعَد )إالَّ

: وهو ما ذُكَر فيِه المستثنى منُه واألداةُ والمستثنى، وُسبَق بنفٍي. وهو . 2 االستثناءُ التامُّ المنفيُّ

منصوٌب على االستثناء.

: وهو ما ُحذَف فيِه المستثنى منُه، وُسبَق بنفٍي، ويُعَرُب االسُم بعَد . 3 االستثناءُ الناقُص المنفيُّ

( أداَة حصر. ( بحسِب موقِعِه في الجملِة، وتعرُب )إالَّ )إالَّ

مثاٌل معرٌب:	 

ُب للرحلة إاّل واحداً.	  يستعدُّ الطاَّ
: فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعامةُ رفِعِه الضمَّةُ الظاهرةُ على آخِرِه. - يستعدُّ
ُب: فاعٌل مرفوٌع، وعامةُ رفِعِه الضمَّةُ الظاهرةُ على آخرِه. - الطاَّ
ِه الكسرةُ الظاهرةُ. والجارُّ والمجروُر  - ، الرحلة: اسٌم مجروٌر، وعامةُ جرِّ للرحلِة: الام: حرف جرٍّ

.) متعلِّقان بالفعل )يستعدُّ
: حرُف استثناٍء. - إالَّ
واحداً: مستثنى منصوٌب، وعامةُ نصِبِه الفتحةُ الظاهرةُ على آخِرِه.   -

 	.   يستثنى باالسمين )غير وسوى( ويأخذاِن إعراَب االسمِ الواقِع بعَد إالَّ
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قواعد اللغة

التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أمألُ حقوَل جدوٍل أَُصمُِّمُه في دفتري بالمطلوِب:. 1
قاَل ابُن ُشهيد: -

حــائــٌم إالَّ  ــوَق  ــش ال هـــذا  ــاَج  هـ ــكــاَءهــاومـــا  ــُت ب ــْع ــم ــا س ــهــا ملّـَ ــُت ل ــْي ــك ب

صاحِب الناَس إالَّ البخيَل. -
لم يتغيَِّب المدعّوون عن الحفلِة إالَّ واحداً. -

داةاملستث�ن منه
أ
نوع الستثناءاملستث�نال

أقرأُ العبارتيِن اآلتيتيِن، ثُمَّ أختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ مّما بيَن القوسين:. 2
اشترَك الطّاُب في المسابقة إاّل )طالٌب - طالٍب - طالباً(. -
- .) ما فاَز إاّل )المجدَّ - المجدُّ - المجدِّ

َل منُه:. 3 أشرُح البيَت اآلتّي، ثمَّ أعرُب الشطَر األوَّ
قال المتنبّّي مفتخراً: -

قصائِدي ُرواِة  ــن  ِم إاّل  ــُر  ه ــدَّ ال ــا  ُمنِشداوم هــُر  الــدَّ أصبَح  ِشــعــراً  قلُْت  إذا 

ُث إلى زمائي عن أهّميَِّة الحفاِظ على الممتلكاِت العامِّة مستعماً أسلوَب االستثناِء.. 4 أتََحدَّ

أكتُب فقرًة ال تتجاوُز ثاثةَ أسطٍر عن أهّميَِّة احترامِ القانوِن موظِّفاً أنواَع االستثناء.. 5
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قواعد اللغةالمستثنى بإلّا

أركانُه:

أنواُعه:

املستثنى منه

األداة

املستثنى

) واجُب  االسُم بعَد (إالَّ

النصِب عىل االستثناِء.

) منصوباً  يأ االسم بعَد (إالَّ

عىل االستثناء.

 ( يُعرَُب االسُم بعَد (إالَّ

بحسِب موقِعِه يف الجملِة

االستثناُء التامُّ املثبُت: وهو ما ذُكَر فيِه 

املستثنى منه واألداة واملستثنى و� 

يُسبَْق بنفٍي. 

: وهو ما ذُكَر فيِه  االستثناُء التامُّ املنفيُّ

املستثنى منُه واألداُة واملستثنى وُسبَق 

بنفٍي.

: وهو ما  االستثناُء الناقُص املنفيُّ

ُحذَف فيِه املستثنى منُه وُسبَق بنفٍي.

االستثناء

االستثناء:

إخراُج ما بعَد 

أداِة االستثناِء 

من حكِم ما 

قبلَها.
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الدرس التاسع ُمواطٌن من تشرين

…)1(…

هناَك وسَط الصحراِء الشاسعِة، كاَن يسيُر ببطٍء، وقد أحنَِت السنواُت السبعوَن ظهَرهُ. وحيٌد هزيٌل تَِعٌب، 
َّه قادمٌ مّما قبَل التاريِخ ليضيَع في الصحراِء الشاسعِة. كان يبدو وكأن

لكنَّ خُطُواِتِه ما كانْت تدلُّ على أنُّه تاِئٌه! وكيف يتُوهُ وهو ابُن هذِه الصحراِء، نشأَ فيها وترعرَع، وفيها 
هرمَ! إنّه يعرفُها شبراً شبراً، لقد غادَر خيمتَه منُذ ساعٍة متَّجهاً إلى القريِة المجاورِة، حيُث يقيُم ابُن عمِِّه، 
وبعَد ساعٍة أخرى يصُل إلى القريِة الضائعِة في الصحراِء. يتوقُّف قلياً؛ ليشرَب جرعةَ ماٍء من ِقربِتِه، يرفُع 
وجَهُه إلى أعلى، وبيِدِه المعروقِة يظلُّل عيِنيِه، ويحّدُق إلى الفضاِء؛ منذ أيّامٍ والحياةُ تِدبُّ في السماِء؛ هناك 
ُد. طبعاً هو يعرُف أنَّ البادَ في  َّها الحرُب، ويتنهَّ ، إن ُز الجوَّ وسَط الصحراِء الشاسعِة طائراٌت كالعصافيِر تطرِّ
ْحَن لُه، وعنَدما  حرٍب؛ أَمَا ذهَب ابُن جاِرِه الشابُّ منذ أسبوٍع ليشترَك فيها؟! وقَفِت النسوةُ ذاَك اليومَ يلوِّ

كوليت الخوري )1937(: أديبة سوريّةٌ درست في بيروت حصلْت 
على إجازٍة في األدب الفرنسّي من جامعِة دمشق. تتلمذْت على يد جّدها 
عاماً(، ومجموعة  )عشرون  الفرنسيِّة  باللغِة  ديواٌن  لها  الخوري.  فارس 
من الروايات منها )أيام معه(، ومجموعات قصصيّة منها: ) أنا والمدى- 

األيام المضيئة(. ومنها أخذت هذه القّصة.

كوليت الخوري
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مواطٌن من تشرين

غاَب عن األبصاِر ارتفَعِت الهْمهماُت تَُدنِْدُن.. برعايِة اّلِ، برعايِة اّلِ.
لكنَّ صبيَّةً قالَْت بأسًى: من يدري متى سيعودُ؟!

فصرَخِت األمُّ في وجِهها: اغربي َولِّي… ادِعي لُه كي يعود… وال يهمُّنا متى، فتدخََّل بدورِه، وقاَل 
بصوِتِه الكهِل: فليُكِن الدعاءُ من أجِل النصِر يا نسوةُ، من أجِل النصِر.

…)2(…

َُّه سهامٌ  ُق إلى الفضاِء، سرُب طائراٍت ينقضُّ على األفِق، فيبدو كأن الشمُس محرقةٌ، وهو ما يزاُل يحدِّ
يَّةٌ انسابْت مع أشعَِّة الشمِس؛ يُحصي الطائراِت واحدًة واحدًة، ينتظُرها حتَّى تغيَب، ويتابُع سيَرهُ، ثُمَّ  فضِّ
دَ في الصحراِء أن يكتشَف كلَّ ما يعيُش في األعالي،  َُّف من جديٍد ليُحصيَها، وهي عائدةٌ، هكذا تعوَّ يتوق
سماءُ الصحراِء يعرفُها نجمةً نجمةً. غريبةٌ حرُب هذِه األيّامِ؛ بالسيِف كاَن المرءُ يحارُب في الماضي، وكاَن 
هو يتقُن استعماَل السيِف أيّامَ الشباِب، أمّا اليومَ فالحرُب تجري فوق… في السماِء، ولم يُعْد هناَك فائدةٌ 
َُّف فجأًة  ، حتَّى لو كاَن هؤالِء يعرفوَن الصحراءَ شبراً شبراً. يتوق من وجوِد أمثاِلِه الذيَن يزحفوَن على البرِّ
ى الشمَس، طائرةٌ وحيدةٌ تحترُق تدوُر وتهوي، ما  ُق من جديٍد إلى أعلى، كتلةُ ناٍر في الجوِّ تتحدَّ ويحدِّ
تقترُب، تكبُر،  ْمِر، النقطةُ  هذِه النقطةُ في البعيِد؟ ويزمُّ عينيِه فتبدواِن قطرتَي تساؤٍل وسَط التجاعيِد السُّ
واّلِِ  ُه صوبَها، مظلَّةٌ كبيرةٌ كبيرةٌ، تعلََّق بها إنساٌن تدنو من األرِض، يسرُع الُخطا، غريبةٌ  ُح، يتوجَّ تتوضَّ
؟ ويشهُق متحفِّزاً، إذن سيقاتلُُه. طبعاً سيقاتلُُه وسيقتلُُه،  حرُب هذِه األيّامِ! لكنَُّه يتنبَُّه مَن هذا اإلنساُن؟ عدوٌّ

ويمتلئُ حماسةً، ويَِدبُّ الشباُب في جسِدِه العجوِز، ويهرُع صوَب المظلَِّة التي تدنو.
من قاَل إنَّ الحرَب فقْط في السماِء؟! الحرُب في هذِه اللحظِة على األرِض، صحيٌح هو ال يملُك سيفاً 
، بل هو األقوى، حتّى لو كاَن ال يملُك سوى عصا، وحتّى لو  لكنَُّه سيقاتُل بالعصا، في الصحراِء هو القويُّ

كاَن عمُرهُ مئةَ سنٍة، الصحراءُ مملكتُُه.
…)3(…

ْت عليِه حباُل المظلَِّة، يركُض العجوُز صوبُه، ينتِصُب فوَق رأِسِه،  ويتدحرُج الطيّاُر على الرماِل، وقد التفَـّ
. يُشهُر عصاهُ، يتهيَّأُ، ثُمَّ ينطُق: أَعِْلْم بروحك يا شابُّ
، انظِر الَعلََم. يغمغُم الطيّاُر: سوريٌّ يا عّم، سوريٌّ

ويُحْمِلُق العجوُز في الَعلمِ الصغيِر الملصوِق على الُكمِّ الغارِق في الدمِ.
يا ولدي… ينحني، يفكُّ الشابَّ من الحباِل، يمسُح لُه الجرَح بكوفيَِّتِه، ويساعُدهُ على النهوِض، لكنَّ 

هُ: يستحيُل يستحيُل.. ساقي.. كتفي وضلوعي، أكادُ أختنُق. الشابَّ يتأوَّ
يا ولدي…

؟ جراُحُه تبدو خطيرًة، يجُب أْن يُنَقَل إلى المدينِة، لكنَّ  وتدوُر أفكاُرهُ بسرعٍة، كيَف يسعُف الشابَّ
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مطالعة

المدينةَ بعيدةٌ بعيدةٌ، وهو عجوٌز سيموُت إذا مشى حتّى دمشَق، هل ينقلُُه إلى القريِة المجاورِة، لكْن من 
، أسقطُْت طائرًة، وأصبُت أخرى،  للعدوِّ ِة طائراٍت  الطيّاُر بجهٍد: اشتبْكُت مع عدَّ يَعاِلُجُه هناَك؟ ويَُقوُل 
وتتسارُع  ويلهُث  الوقِت،  الوقِت … طواَل  معطَّاً، طواَل  اإلرساِل عندي  أُصبُت، وكاَن جهاُز  لكنَّني 
أنفاُسُه وهو يتابُع: أنا سعيد يا عّم أنا سعيد، ويُغمى عليِه. ينتفُض العجوُز، هذا الشابُّ سيموُت، إن لم يحملُْه 
إلى مستشفى… يموُت؟ ال باّلِ! لن يدَعُه يموُت، هذا النسُر الذي يقاتُل في الفضاِء، من قاَل إّن دمشَق 
بعيدةٌ؟ من قاَل إنّه عجوٌز تقهُرهُ المسافاُت؟ المسافاُت تتعادُل إذا ما عرَف المرءُ الصحراءَ شبراً شبراً، وما 
لديِه في الِقْربِة من ماٍء يكفي لترطيِب الصدِر الجريِح حتّى المدينِة، أمّا هو فلن يشرَب، وماذا بها لو عطَش؟ 

لطالَما عطَش في الماضي، فهو ابُن الصحراِء، ولطالَما مشى الساعاِت الطواَل نحَو جدوٍل صاٍف.
اطمئنَّ يا ولدي، وشدَّ حيلَك، شدَّ حيلَك، وبجهٍد يرفُعه على كتِفِه، يا اّل، ثُمَّ يحّدُق إلى األفِق، هنالَك 

وراءَ األفِق مدينةُ دمشَق.
يعرُف الطريَق إليها جيّداً جيّداً، فهو يعرُف الصحراءَ شبراً شبراً، سيحارُب المسافةَ والعطَش والشيخوخةَ، 

وسيوصلُه إلى دمشَق برعايِة اّل، برعايِة اّل.
ويرتفُع في ذاكرِتِه صوُت جارتِه: ادِعي له كي يعودَ، وال يهمُّنا متى…

فيرفُع وجَهُه صوَب السماِء، ويكّرُر: فليُكِن الدعاءُ من أجِل النصِر يا نسوةُ، من أجِل النصِر.
…)4(…

هنالَك وسَط الصحراِء الشاسعِة وطواَل ثاثيَن ساعةً متتاليةً كاَن عجوٌز هرمٌ من بادي، يسيُر حاماً 
على كتفيِه نسراً من نسورِنا األبطاِل، سقَط جريحاً في أعماِق الصحراِء، وعُدَّ مفقوداً منذ اختفى مع طائرِتِه 

التي تعطَّل جهاُز إرساِلها.
َث إليه، كنُت خاَل غشاوِة الدمِع أحّدُق  وقابلتُُه في بهِو المستشفى في دمشَق، وما استطعُت أن أتََحدَّ

إلى السنواِت السبعين، وأنحني خشوعاً للزمِن الراسِخ في تجاعيِد وجٍه أسمَر من بادي.

مهارات القراءة

الِقرَاءُة الَجْهريَّة:	 

أقرأُ النصَّ قراءًة جهريّةً مراعياً التلويَن الصوتيَّ المناسَب لكلٍّ من السرِد والحواِر.	 
اِمتَة:	  الِقرَاءُة الصَّ

ِة.. 1 أضُع عنواناً آخَر للقصَّ

ِة.. 2 أذكُر الشخصيَّاِت الواردَة في القصَّ
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الفهم والتحليل

ِف معنى كلٍّ من الكلمتيِن )المعروقة، همهمات(.. 1 أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ

ِة.. 2 أستخرُج الحوادَث الرئيسةَ في القصَّ

ً ِمنُْهَما.. 3 دُ كاَّ . أَحدِّ ِة في إطاٍر زمانيٍّ ومكانيٍّ دارْت حوادُث القصَّ

َّةَ والنفسيَّةَ.. 4 رسمِت الكاتبةُ صورًة للرجِل العجوِز. أذكُر صفاِتِه الجسدي

َل إليها.. 5 ُح ذلَك، وأُبيُّن النتيجةَ التي توصَّ قارَن العجوُز بيَن الحرِب قديماً وحديثاً. أَُوضِّ

َل إليِه لحلِّها.. 6 أذكُر المشكلةَ التي واجهِت العجوَز في الصحراِء، ثُمَّ أُبيُّن القراَر الذي توصَّ

بدِت العوائُق كثيرًة في وجِه تحقيِق ما أرادهُ العجوُز. أذكُر ِتلَْك العوائَق.. 7

امتزَج فرُح الكاتبِة بدموِعها ِفي المقطِع الرابِع. أُبيُّن سبَب ذلَك.. 8

دُ موطنَها.. 9 دًة. أسمِّي واحدًة منها، ثمَّ أحدِّ دْت أفعاُل الرجِل العجوِز قيماً متعدِّ جسَّ

ُجِل المسنِّ صورًة حقيقيَّةً لحبِّ الّسوريّين ألرضهم . 10 يمثُِّل كلٌّ من الجنديِّ الُمقاِومِ في تشرين والرَّ

ابقِة. ِة السَّ ُح ذلَك بأمِثلٍة مناسبة مّما وردَ في القصَّ وإخاِصهم لتربَِتها. أوضِّ

تبقى التَّضحياُت التي َسطَّرْت ِسفراً من ماحمِ البطولِة على أرِض الجوالن مصدَر إلهامٍ الستمراِر . 11

 المقاومِة والتَّأكيِد على االنتماِء للوطن. 

أَكتُُب مقالةً أبيُِّن فيها ارتباط الّسوريّيَن بأرِض الجوالن، مُبِرزاً إصراَرهُم على تحريرها مهما كثُرِت 

التَّضحيات، مُستِفيداً من مضموِن القولين اآلتيين:
قاَل زكي قُنصل: -

يحملُني مِس  الشَّ عــمِّ  ِبْنَت  يا  ــوالُن  ــِقــِدج ــتَّ ــُه يَ ــْئ ــِف ــا أُط ــِك م ــِه ــوْج ــوٌق ل شـ

قاَل عبد الرحمن حيدر:  -

ــاُر ــ ــوالُن إعــــصــــاٌر ونـ ــ ــجـ ــ هـــنـــا الـ

ــُه ضــحــايــا ــ ــزَرُعـ ــ ــوالُن نَـ ــ ــج ــ ــا ال ــن ل

ــا ــا اصــطــخــاب ــيـ نـ ــدُّ وبـــحـــٌر يــــأُ الـ

ــا ــاب ــض ــأُ أرَضــــــــُه أُْســـــــــداً ِغ ــ ــ ون

مطالعةمواطٌن من تشرين
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الدرس العاشر ُة    حفيَّ المقابلُة الصَّ

أقرأُ المقابلةَ الصحفيّةَ اآلتية، ثّم أنفُِّذ النشاَط:	 
. أديبُنا له عددٌ  بّحاٌر. هذا البّحاُر حملَتْه أمواُج البحِر وأمواُج البرِّ الخير، ضيُفنا اليومَ  الصحفّي:  مساءُ 
كبيٌر من الرواياِت والقصِص، وإذا ذكْرنا بعضاً منها ستعرفونَه، إنّه صاحُب )الشمس في يومٍ 
وغيرها. الزرق(…  المصابيح  و)  ديمتري(،  و)حكايات  و)المستنقع(،  و)الياطر(،   غائم(، 

أرّحُب بالروائيِّ العربيِّ الكبيِر حنّا مينه.
حنّا مينه: شكراً يا أخي على ترحيِبك.

الصحفّي: كيف تكتُب عملََك الروائّي؟
حنّا مينه:  لْسُت بساحٍر. المسألةُ هي اآلتيةُ … عْشُت الحياَة بعمٍق. عانيُْت… لم يكْن هناَك من مجاٍل 
لتجربٍة إالَّ خْضتُها، وكاَن عليَّ أْن أكاِفَح عمري كلَُّه، عْشُت كلَّ هِذِه التجارب، وأّوُل عمٍل 
كتبْتُه كاَن مسرحيّة، وكاَن هدفي أْن أغيَّر الحياَة… بعَد ذلك قرأُْت كثيراً، وعملُْت كثيراً، 
فأنا أحبُّ الحياَة للحياِة، والبحَر للبحر، أمّا المغامرةُ فهي في دمي، وستبقى. فإذا كتبُْت عنها 

بعَد ذلك فليكن، إنّما ال أعيُشها ألكتَب عنها.
: كلُّ كاتٍب يحاوُل أن يضَع شيئاً من ذاته، أيُّ الروايات أقرُب إلى سيرِتك الذاتيَّة؟ الصحفيُّ

)فيّاض(…  أو  أو )زكريّا(  )الطّروسي(  أنّي  أدّعي  وغيُر موجوٍد في رواياتي. ال  حنّا مينه:  أنا موجودٌ 
كتبُت )الشراَع والعاصفةَ( مثاً وبطلُها بّحاٌر وريّس، أنا رسْمتُه بالكلماِت أدبيّاً، وأنا أتعلَُّم 
منه اآلن، كلَّما شعْرُت بالضيِق عْدُت إلى الروايِة، وقرأتُها، لقد صنْعُت أبطاالً أدبيّين، لكنّي 

لْسُت أنا من بينهم.
َث عن البحِر والغابِة والمعركِة في األدب، ما وجُه  ََّك أّوُل مَن تحدَّ :  من يقرأُ أعمالَك يرى أن الصحفيُّ

االختاِف برأيك بينك وبين أّي كاتب عالَج موضوَع البحر؟
حنّا مينه:  يا صديقي لم يكْن وال يوجد - في الوقِت الحاضِر - كاتٌب عربيٌّ عالَج موضوَع البحِر، 
فقد كاَن في األدِب العربيِّ القديمِ حكاياُت بّحارٍة، أبحُروا من شواطِئ اليمِن وعَُمان إلى بحِر 
الصين، ودّونُوا بعَض مشاهداِتهم وبعض ما حدَث بشكِل حكايات، إنّما ليس في األدِب وال 
في الشعِر الحديِث أدُب بحٍر قبَل أْن أكوَن أنا، أنا عرفُْت البحَر من خاِل عمِلي، أمّا الميناءُ 
ْصتُُه بروايِة )نهاية رجل شجاع(، ووجْدُت أنّي أملُك هذه التجربةَ  فعالٌم عجيٌب، وقد خصَّ

والخبرَة التي ال يملُكها سواي، فكتبْت.
:  لكلِّ روائيٍّ مفاتيُح ألعماِلِه األدبيّة، برأيك ما مفاتيُحك األدبيّة إذا أرادَ القارئُ العاديُّ قراءَة  الصحفيُّ

أعماِلك؟
حنّا مينه:  هم يكتشفون مفاتيَح كتبي، كلُّ ما أعملُه هو أْن أكتَب عن الناِس وللناس، ولكْن كيَف يفهُمني 
اآلخرون؟ وكيف أنتشُر كلَّ هذا االنتشار؟ هذا يكمُن في المقدرِة على الوصوِل إلى القارئ.
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ُة حفيَّ  المقابلُة الصَّ

أتعلَّم:

أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصحيحِة مّما يأتي: . 1
ٌه بيَن طرفين - سيرة(. - موضوُع النصِّ السابِق )مقابلةٌ - حواٌر موجَّ
أجري الحواَر السابَق مع )روائّي - مسرحّي - باحث تاريخّي(. -

أرسُم جدوالً مماثاً في دفتري، ثمَّ أمألُ حقولَه بالمطلوِب مّما وَردَ في المقابلِة السابقة.. 2

ي 	جريْت مهعا املقابلت
حّنا مينهامُس الشخصّية ال�ت

 الواُر بـ
ُ
يبد	

 من املقابلت
ُ

الغرض

ة( نوُع املقابلت )طويلت - قص�ي

تُج
ستن

أ

حفّي من جهٍة وشخٍص أو أشخاصٍ  حفيّةُ: هي محادثةٌ أو حواٌر موجٌّه بين الصَّ المقابلةُ الصَّ
آخرين من جهٍة أخرى، بغرِض جمِع المعلومات. 

حفيّة: من شروِط نجاِح المقابلِة الصَّ

االختياُر الواعي للشخصيِّة )الضيف(.. 1

تحديُد أهداِف المقابلة.. 2

إعدادُ قائمٍة بأسئلِة المقابلة.. 3

طلُب اإلذِن لتسجيِل المقابلة.. 4
من أنواُع المقاباِت الصحفيّة:

طويلة.. 1

قصيرة.. 2
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التعبير الوظيفّي

أتدّرُب:

أتعاوُن أنا وزمائي مستعينيَن بالشابكِة إلعداِد أسئلٍة مناسبٍة لإلجابات الواردِة في المقابلِة اآلتيِة مع 	 
الِت المناخيَِّة وأثِرها في حياِتنا وفق اآلتي: باحٍث في شؤوِن البيئِة حوَل التبدُّ

الترحيُب والتقديُم: 
السؤاُل األّوُل: 

ُس في جامعِة دمشَق وحاصٌل على شهادة الدكتوراه في الهندسِة الّصّحيِّة والبيئيّة.  أنا أستاذٌ جامعيٌّ أدرِّ
السؤاُل الثاني: 

يُقصُد بمصطلِح التَبّدالِت المناخيِّة: مجموعةُ االختاالِت الّتي تطرأُ على حالِة المناِخ العامِّة في الكرِة 
األوزون،  طبقِة  ثقُب  الحرارّي،  االحتباُس  أسباِبه:  الطّقس ومن  في  جذريّاً  تغيُّراً  تُسبُِّب  والّتي  األرضيِّة، 

ثات.   فقداُن التّوازِن البيئّي، انتشاُر الملوِّ
السؤاُل الثالُث: 

َُّع أْن تحّسَن من  آثاٌر إيجابيَّةٌ وأخرى سلبيَّةٌ، فتغيّراُت المناخ في إقليمِ سيبيريا يتوق للتّغيّراِت المناخيّة 
ِط على األقل. ولكنَّ العديَد  ، وذلك على المدى القصيِر إلى المتوسِّ إنتاِج الطّعامِ وأنشطِة االقتصاِد المحلِّيِّ
راسات الحاليَِّة والمستقبليِّة أشارْت إلى أنَّ اآلثاَر الحاليّة والمستقبليّةَ للتّغيُّر المناخّي على اإلنسان  من الدِّ

والمجتمع ستظلُّ سلبيّةً. 
السؤاُل الّرابع: 

لوفاة  المناخّي  التّغيُُّر  سيؤدّي  بين 2030-2050م  ما  الفترة  في  َّه  أن العالميِّة  ّحِة  الصِّ منظَّمةُ  َُّع  تتوق
َل تقريُر المخاطِر العالميِّة الذي يصدُر  توصَّ ما يقرب من 250000 إنساٍن حول العالمِ وفي هذا العامِ 
عن المنتدى االقتصادّي العالمّي والذي يجمُع تقييمات 750 عالماً وخبيراً إلى أنَّ أكبَر خمِس مخاطَر 

يواجُهها الَعالَُم هي: أسلحةُ الّدماِر الّشامِل. أمّا المخاطُر األربعةُ األخرى فتتعلُّق جميُعها بالمناخ.
السؤاُل الخامس: 

ِث البيئّي، واعتماِد الطّاقِة   إذا ما أردنا حّاً لهذه المشكلة علينا أن نضَع سياسةً عالميّةً للتخفيِف من التّلوُّ
البديلِة والعناية بالغطاء النباتّي.

ُق: أطبِّ

أعدُّ مجموعةَ أسئلٍة إلجراِء مقابلٍة مع إحدى الشخصيّات اآلتية:	 
شخصيّةٌ وطنيّة - العٌب رياضّي - باحٌث في الشؤوِن االجتماعيّة.
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الدرس الحادي عشر السادُس من تشرين

: مدخٌل إلى النصِّ

َِّة شموَخ اإلنساِن العربّي وعّزته وكرامَته، َوما كاَن هذا  انتصاُرنا في حرِب تشريَن التَّحريري أعادَ 
ليتحّقَق لوال الشهداءُ الذين َجعلوا أجسادَهم جسراً ِمْن أجِل العبوِر إلى المجِد والَفَخار.

محمَّد كامل صالح )1926 - 1993(: شاعٌر عربيٌّ سوريٌّ ُوِلَد في 
قرية القليعة بريِف طرطوس ينتمي إلى أسرٍة أدبيٍّة تركْت بصمةً مميّزًة في 
الّشعر العربّي. انتسَب إلى الكلّيِّة الحربيِّة. درَس األدَب العربّي، وحصَل 
األولى  الدرجة  من  االستحقاق  وسام  مُِنَح  الحقوق.  في  إجازٍة  على 
تقديراً لما قّدمه من خدماٍت في سبيِل الوطِن وقضايا األمِّة والعروبِة. من 
َّفاته: »سقط جدار النوم - صلوات في محراب عشتروت - أغنى  مؤل

د كامل صالحمن الشموس«. محمَّ

بانوراما تشرين
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نصٌّ أدبيٌّ إثرائّي

الّنّص:

فتكْت1 ــا  ــن ب حـــزيـــراٍن  ـــى  ُحـــمَّ ــوالَك  ــ ــُدلـ هـــــا أحـ ــا ِمــــن رشِّ ــن ــَن ــي ــا ب ــج ومــــا ن

ِقيا٢ً أجــســاَدهــم  ــوا  ــ زرُع الــجــَنــى  ــَر  ــْه ــُدوا!َش ــصـ ــا حـ ــِه مـ ــلّـ ــا لـ ــي ــى ثـــــراَك ف عـ

ــا٣ً ــف ــهــم أُن ــِقـــُدواتـــبـــاركُـــوا ُجـــــــْذَوًة شـــبَّـــْت ب ــتَّـ لـــيـ إالَّ  ــداً  ــ ــ أبـ ــوا  ــ ــَب ــ خ ــا  ــ ف

ــُم٤ ــُهـ ــأنّـَ ى حـــّبـــاً كـ ــُدوايـــعـــانـــقـــوَن الــــــرَّ ــحـ ــي قــد اتّـَ امـ ــدَّ ــِن الـ بــربــِة الـــوطـ

ــُه٥ لَ يـــأِْو  ــلَّ  ــظِّ ال ُمـــّدي  املــجــِد …  قلعَة  قصُدوايــا  ــن  وَم ــوٍق  ش يف  ــاَح  الــسَّ ــُمــوا  َيَّ من 

بــلــٍد٦ يف  ــَم  ــلْـ ِسـ ال  ــُه  ــ أنّـَ أدركُــــــوا  ــُدَمـــن  ــك ــنَّ وال ــصــُب  ــغ ال ــُه  ــن ع زاَل  إذا  إالَّ 

ــدٌة٧ ــ رائـ ــوِل  ــ ــه ــ ال ــوَم  ــ يـ ــَق  ــ ــلَّ ــ ِج ــُدوأنَّ  َمـ ــرَّ الـ ــعِ  ــامـ الـــطَّـ ــيـــوِن  عـ ــا يف  ــهـ وأنّـَ

ر.	  أدرُس النصَّ السابَق بمساعدِة معلِّمي وفَق منهجيَِّة دراسِة النصوِص المتَّبعِة في كتابي المقرَّ

ّي نشاٌط تحض�ي

المعلِّمِ وفضِله على األجياِل  ُث عن  التعلُّمِ على جمِع مقوالٍت وقصائَد تتحدَّ أستعيُن بمصادِر 
تمهيداً للدرِس القادم.
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الثة:  الوحدة الثَّ
من بناِة الحياة

الكاتب/ الّشاعرالمعارف والمهاراتعنوان الدرس

فاطمة بديوينّص أدبّياملعلِّم

قواعُد اللغةاملنادى

عقل اجلّرنصٌّ أدبّياألّم

قواعُد اللغةاملمنوُع من الّصرف

أحمد شوقينصٌّ أدبّيحتيٌَّة إلى الشباِب

ب قواعُد اللغةأسلوُب التعجُّ

ال سليمان العيسىمطالعةأنا والعمَّ

تعبيٌر إبداعيٌَّفنُّ السيرة

قيصر سليم اخلورينصٌّ أدبيٌّ إثرائّيالفاّلح
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 عىل:
ً
ايِة دراسِة هذه الوحدِة قادرا ي �ن

ن
� ُ

ّ
 املتعل

ُ
سيكون

التزامِ آداِب االستماِع وشروِطِه. ٭
فهمِ النصِّ الذي استمَع إليه فهماً مجماً وتفصيليَّاً. ٭
َّةً صحيحةً معبِّرًة، موظِّفاً التلويَن الصوتيَّ المناسَب لمعاني النصِّ واالنفعاالِت  ٭ قراءِة النصوِص قراءًة جهري

المتضمَّنِة فيه.
قراءِة النصِّ قراءًة صامتةً ملتزماً اإلرشاداِت والتعليماِت. ٭
استعماِل المعجمِ في تعزيِز مكتسباتِه اللُّغويّة. ٭
تحليِل النصوِص إلى فكِرها )العامَّة - الرئيسة - الفرعيَّة(. ٭
توضيِح بعِض الدالالِت الضمنيَّة في النصوِص القرائيَّة. ٭
تبييِن عاقاِت السبِب والنتيجة. ٭
. ٭ تكويِن حقٍل معجميٍّ متوفٍّر في النصِّ
اكتشاِف أوجِه التشابِه واالختاِف بين بيتيِن شعريّين من حيُث المضمون. ٭
نات الجماليِّة للنصِّ األدبيِّ )بعض  ٭ تذّوِق النصوِص األدبيّة تذّوقاً جماليَّاً مستفيداً ممَّا تعلَّمه من المكوِّ

مصادر الموسيقا الداخليَّة - التشبيه - االستعارة(.
. ٭ استخراِج المشاعِر العاطفيَِّة من النصِّ
إغناِء ثروِتِه األدبيَِّة بحفِظ أبياٍت من نصوِص الوحدِة. ٭
َّة والصرفيَّة واإلمائيَّة(. ٭ تطبيِق ما تعلّمه سابقاً من قواعِد اللغِة )النحوي
استعماِل المنادى في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل الممنوِع من الصرِف في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل أسلوِب التعّجِب في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
كتابِة فنِّ السيرِة. ٭
تقديِر المهِن والشخصيَّات التي تبني المجتمَع واالقتداِء بأفعاِلهم. ٭
ِف جهوِد العمَّاِل المبذولِة في سبيِل المجتمِع. ٭ تعرُّ

الثة: من بناِة الحياة  الوحدُة الثَّ
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الدرس األّول ُم المعلِّ

: مدخٌل إلى النصِّ

حمَل المعلُّم رسالةً إنسانيَّةً ساميةً ببناِئه اإلنساَن على مرِّ الزمان، فكاَن رمزاً للعطاء، ونوراً يضيءُ 
درَب اإلنسانيِّة عبَر العصوِر لينقلَها من الجهِل إلى التقّدمِ واالزدهار، وهذا ما دفَع الشاعرَة إلى تصويِر 

هذا العطاء، وتخليِد أثِره في الحياة.

مدينِة  من  سوريّةٌ  عربيَّة  شاعرةٌ  2007م(:   -  1929( بديوي  فاطمة 
أّول  وأّسست  1955م،  حمص  في  لألطفاِل  روضة  أّوَل  أّسسْت  حماة، 
مسرح مدرسّي عام 1956م، كتبْت مسرحيّات عديدة منها: )بين الفضيلة 
والرذيلة - بين الخير والّشر(؛ نالْت عّدة جوائز على أعمالها األدبيَّة، ولها 
دة منها: )أغاريد الطفولة - حديث مع القلب - ترانيم  َّة متعدِّ دواوين شعري

األمل - ديوان منارة المجد( ومن األخير أُِخَذْت هذه القصيدة.
فاطمة بديوي
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نصٌّ أدبّي

الّنّص:

ــا1 ــان ــاأشــعــلــَت قــلــَبــَك لـــأجـــيـــاِل عــرف ــوان ــن ــاِب ع ــبـ ــألـ ــَك لـ ــ ــديُ ــ فـــكـــاَن ه

ــا يــرعــى الــبــنــَن أٌب٢ ــاَر ك ــغ ــصِّ تـَـحــنــانــاتــرعــى ال ــاِن  ــن ــح ــتَّ ال نـــشـــوِة  ــذوُب يف  ــ يـ

عى٣ يـــجـــوُد  ــعٍ  ــبـ نـ مـــن  َك  درُّ ــه  ــلّـ ــا!لـ ــآن ظ يــجــتــاُز  وال  ــوِس،  ــفـ ــنـ الـ ــلِّ  ــ ك

َضــجــٌر٤ وال  ــنٌّ  ــ َم ال  ــوُد،  ــجـ الـ هـــو  ــذا  أَْســـيـــانـــاهـ الـــقـــلـــَب  ــردُّ  ــ تـ ــاٌة  ــ ــك ــ َش وال 

ــِه٥ بــحــاجــِت ــاً مل يـــِضـــْق يـــومـــاً  ــبـ ــايـــا واهـ ــانـ ــرمـ ــِه آالمـــــــاً وِحـ ــيـ ــانـ ــعـ ــّا يُـ ــ مـ

غٍد٦ فــكــلُّ  مــجــهــوالً  الــجــنــِد  يف  كــنــَت  ــاِس إنــســانــاإْن  ــنـ ــي بـــك فــــوَق الـ ــزده ــي س

هـــدايـــُتـــُه٧ متّــــت  ــٌم  ــ ــالِ ــ ع ــوي  ــت ــس ي حـــرانـــاال  ـــراه  ــ مـ يف  ــاَه  ــ ــ ت وجــــاهــــٌل 

معتمٌد٨ ــُل  ــي ــج ال ــذا  ــ ه ــك  ــائِ ــط ع ــى  ــا كاناعـ م ــشــعــُر  ال ــذا  فـــلـــوالَك هـ ــأْ  ــن ــاْه ف

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

�
األلباُب: العقول.العرفاُن: المعروف.
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مهارات االستماع

أستمُع إلى النصِّ ملتزماً الهدوءَ، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط:	 

أمألُ الفراَغ بما هو مناسٌب:. 1
:  و - مْن ِهباِت المعلّمِ الواردة في النصِّ
العنواُن الذي أَقْتَِرُحه ِللنصِّ  -

مهارات القراءة

القراءُة الجهريَُّة:	 

االعتزاِز . 1 شعوري  من  كلٍّ  إلبراِز  المناسَب  وتيَّ  الصَّ التلويَن  مراعياً  معبِّرًة  جهريّةً  قراءًة  النصَّ  أقرأُ 

واإلعجاب.

أقرأُ الَمقطَع الثّاني قراءة جهريّةً معبِّرًة مراعياً أسلوَب النفي.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

أبيِّن ما قامَ به المعلُِّم من أجِل األجياِل كما َوَردَ ِفي المقطِع األّول.. 1

ُِّل على ذلَك ممَّا وردَ في المقطِع الثاني.. 2 أشارِت الّشاعرةُ إلى إعاِء شأِن العلمِ، أُدل

الفهم والتحليل

ف: معنى كلمة )شكاة(، وضّد )ظمآن(.. 1 أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ

ابق.. 2 أستنتُج الفكرَة العامَّةَ ِللنصِّ السَّ

 أنسُب الفكَر الرئيسةَ والفرعيَّة اآلتيةَ إلى موطِن كلٍّ منها في النّص: . 3

غمِ من معاناتِه، آثاُر المعلِّمِ في األجياِل(. )مكانةُ المعلِّمِ السامية، عطاءُ المعلِّمِ على الرَّ

ابع.. 4 امتاَز عطاءُ المعلِّم وجودُهُ بميزاٍت بارزٍة، أذكُرها ممَّا وردَ في البيتين الثالث والرَّ

اعرِة والجيل.. 5 من فهمَي البيَت الثّامن أبيُِّن أثَر المعلِّم في كلٍّ من الشَّ

أشرُح البيَت الثّاني شرحاً وافياً.. 6

قاَل إيليا أبو ماضي مخاطباً اإلنسان:. 7

ُم المعلِّ
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يــتــغــّنــى ـــِه  عـــشِّ يف  هـــــــزاراً  ــوال كُـــــْن  ــُب ــكُ ال ــال  ــبـ يُـ ال  ــِل  ــب ــك ال ومــــَع 

أوازُن بيَن هذا البيِت والبيِت الخامِس ِمَن النّصِّ من حيُث المضمون. -

ق الجمالّي التذو�

، وأبيُِّن . 1 أكثرِت الشاعرةُ من استعماِل الفعِل المضارِع في التعبيِر عن عطاِء المعلِّمِ، أمثُِّل لذلَك من النصِّ

دوَرهُ في خدمِة المعنى وفَق الجدوِل اآلتي:

 املضارع
ُ

ُهالفعل
ُ
حفائدت ال�ش

االستمرار والتجّددترعى
ُدها، وتشبيُه هذا  استمراُر رعايِة املعلِّم لألجياِل وتجدُّ

التجّدِد برعايِة األِب ألبنائِه يوميَّاً.

االستمرار والتجّدديجوُد

استمراُر معاناِة املعلِِّم يف سبيِل األجياِل.

اعرةُ في المعلِّم، أُمثُِّل لذلَك ممَّا . 2 وردَ النفُي في أكثَر مْن موضٍع في النصِّ إلثباِت حقيقٍة أرادتها الشَّ

ابِع مع التوضيح. وردَ في البيِت الرَّ

أمألُ الفراَغ بما يناسبُُه: . 3
اعرِة )نبٌع يجودُ(، صورةٌ فقد شبَّهت  بـــــــ  حذفَت  في قوِل الشَّ

، وأبَقْت على شيٍء من لوازمِه، وهو  على سبيِل 

أستخرُج من البيِت الثالِث مصدراً من مصادِر الموسيقا الداخليَّة، ثمَّ أمثُِّل له.. 4

كَُّر
تذ

أ

من مصادِر الموسيقا الداخليَّة:
 تكراُر الحروِف أو الكلماِت أو التراكيِب. -
ناُت اللفظيَّةُ )الجناس، التصريع(. - المحسِّ
استعماُل حروِف الهمس.  -

أستخرُج من البيِت الخامِس شعوراً عاطفيَّاً، وأذكُر األداَة التي عبَّرت َعنُْه مع مثاٍل مناسٍب.. 5

. أمثُِّل لها ِمن الَمْقطَِع الثّاني.. 6 تجلَّت قيمةُ )تقدير العلم( ِفي النصِّ

نصٌّ أدبّي
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الحفظ و ا�لقاء

، ثمَّ ألقيِه على مسامِع زمائي.	  أحفُظ المقطَع الثاني من النصِّ

الّتطبيقات الّلغويّة

لها إلى حاٍل جملة.. 1 أستخرُج من البيِت السابع حاالً مفردًة، ثمَّ أحوِّ

ُل األعدادَ الموضوعةَ بيَن قوسيِن إلى كلماٍت مضبوطٍة بالشكِل. . 2  أحوِّ

كلَّفني المعلُِّم بقراءِة )13( بيتاً شعريّاً أمامَ زمائي.

أعرُب ما وضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بين القوسين إعراَب جمٍل مّما يأتي:. 3

غٍد فكلُّ  مجهوالً  الجنِد  يف  كنَت  إنساناإْن  ــاِس  ــن ال فـــوَق  ــك(  ب )ســيــزدهــي 

أذكُر مصدَر كلٍّ من الفعلين اآلتيين: )أشعَل، يُعاني(.. 4

أذكُر نوَع كلِّ مشتقٍّ مّما يأتي: ) معتمد - مسرى - مجهول - ظمآن(.. 5

د كلمةَ )عطاِئك( من الضميِر المتَّصِل، ثمَّ أكتبُها مراعياً كتابةَ الهمزة.. 6 أجرِّ

المستوى ا�بداعّي

َث النَّصُّ عن بعِض صفاِت المعلِّمِ وعطاِئِه، أضيُف صفاٍت أخرى تبرُز أثَر المعلِّم في تنميِة جيٍل 	  تحدَّ
راِت العصِر. واٍع قادٍر على مواكبِة تطوُّ

ُم نصٌّ أدبّيالمعلِّ
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الدرس الثاني المنادى

أقرأُ النصَّ اآلتي:	 
مُعلُِّم األَجياِل

ُب إلى معلِّمهم في ِعيده: كتَب الطاَّ
َخاِء. ََّك رمُز السَّ مَْت فأخلْصَت، ولْم تنتظِر الَجزاء. أَمَُعلَِّم األجياِل، إن أَعطيَْت فأجزلَْت العطاءَ، وقدَّ

َُّها الُمعلُِّم، يا صانَع مجِد البشريِّة على مرِّ الزماِن، لقد بنيَت عقوَل النّْشِء وأنشأْتَها على حبِّ العلمِ  أي
تَسرُّ  يَانعةً  أشجاراً  فتغدو  غراَسه،  يَسقي  يَنُْضُب،  ال  ُجوٍد  نَبَْع  كنَت  لطالَما  العطاء،  مانحاً  يا  والفضيلِة، 
النّاظريَن، يا شعلةً تُِضيءُ لألجياِل دُُروَب الَحيَاِة، يحثُّوَن الّسيَر فيها بثقٍة واقتداٍر. فيَا لََك ِمْن ِإنَْساٍن َعِظيمٍ 

يَْستَِحقُّ منَّا التَّْقديَر واالْحِتَرامَ.
…)1(…

أقرأُ المثالَين اآلتيين، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاِط:	 
َخاِء. - ََّك رمُز السَّ أَمَُعلَِّم األجياِل، إن
يا صانَع مجِد البشريِّة على مرِّ الزماِن. -

أدلُّ على االسمِ الذي تمَّت مناداتُه واستدعاؤه في كلٍّ من المثالَين السابَقين، ثُمَّ أسمِّيه.. 1

أدلُّ على األداِة التي أفادَْت معنى النَّداِء في كلٍّ منهما.. 2

تُج
ستن

دٍة تسمَّى )أدوات النداء( الستدعائه.أ المنادى اسٌم يذكُر بعَد أحرٍف محدَّ

من أدواِت النداء: الهمزة، يا	. 

التطبيق:	 

أستخرُج حرَف النَّداِء والمنادى من البيِت اآلتي:	 
قَالْت فاطمةُ بديوي: -

ِبَحاجِته ــاً  ــوم ي ــضــْق  يَ ملْ  َواِهـــبـــاً  ــا  ــا    ي ــانـ ــْرَمـ ــاَّ يُــعــانــيــِه آالمـــــاً وِحـ ــ م

…)2(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي في تنفيِذ النّشاط:	 
يا صانَع مجِد البشريِّة على مرِّ الزماِن. -

 ومن أدواِت النداِء: أْي، هَيَا، وأَيَا.	 
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المنادى

يا مانحاً الَعطاءَ، لَطالَما كنَت نَبَْع ُجوٍد ال يَنُْضُب. -
يا شعلةً أضئْ دروَب الحياِة. -

ِل جاءَ مضافاً إلى اسمٍ بعده. أذكُر حركةَ آخِر المنادى، ثمَّ أذكُر . 1 أالحُظ أنَّ المنادى في المثاِل األوَّ

نوَعه.

َعِمَل َعَمَل فعلِه	. أحّولُه إلى منادى مضاف، . 2 أالحُظ أنَّ المنادى في المثال الثاني جاءَ اسماً مشتّقاً 

وأبيِّن نوَعه )مضاف - شبيه بالمضاف(.

غيَر . 3 أم  مقصوداً  أكاَن  أُبيُّن  ثُمَّ  والتنكيُر،  التعريُف  حيُث  من  الثّالِث  المثاِل  في  المنادى  نوَع  أذكُر 

مقصود؟

أُبيُّن عامةَ إعراِب المنادى في األمثلِة الّسابقِة.. 4

تُج
ستن

أ

يأتي المنادى منصوباً في حاالٍت ثاث: المنادى المضاف، والشبيه بالمضاف، والنكرة غير 
المقصودة.

َّصَل به شيءٌ من تمامِ معناه: المنادى الشبيه بالمضاف:كلُّ منادى ات
)المشتقُّ العامُل َعَمَل فعِلِه أو الموصوُف بجملٍة أو بشبِه جملٍة( 

التطبيُق:	 

ُن ثاَث جمٍل مفيدٍة أستوفي فيها أنواَع المنادى المنصوب.	  أكوِّ
…)3(…

أقرأُ المثالَين اآلتيين، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاِط:	 
روَن الِعلَم.  - يا سعيُد، إنّك ورفاقَك تقدِّ
يا طالُب، احفْظ لمعلِّمَك فَْضله.  -

أدلُّ على المنادى في المثالين الّسابقين، ثُمَّ أُبيُّن نوَع كلٍّ ِمنُْهَما مْن حيُث التعريُف والتنكيُر.. 1

أذكُر نوَع المنادى المعرفة )سعيُد( في المثاِل األّول.. 2

دُ هذا المقصود.. 3 أالحُظ أّن المنادى النكرَة في المثاِل الثاني دلَّ على شخٍص مقصوٍد، أَحدِّ

ابقين. أذكُر العامةَ التي ظهَرت . 4 أالحُظ أّن عامةَ النصِب لم تظهْر على آخِر المنادى في المثالين السَّ

بدالً منها، وأبيُِّن نوَع المنادى )مبنّي - مُعرب(، ثمَّ أذكُر عامةَ بناِئه، ومحلَّه من اإلعراب.

تُج
ستن

يأتي المنادى اسماً مبنيَّاً على الضمِّ في محلِّ نصٍب على النِّداء في حالتين:أ
المنادى المفرد الَعلَم، والمنادى النَّكرة المقصودة.

* تعمل املشتّقات:) اسم الفاعل-الصفة املشبّة-اسم املفعول ......(
يا عظيامً قدرُه عليك االعتامد. قدرُه: فاعل للصفة املشبهة)عظيامً(

يا صاعداً جبالً احذِر العرثاِت. جبالً: مفعول به السم الفاعل)صاعداً(
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قواعُد الّلغة

التطبيُق:	 

أذكُر نوَع المنادى في البَيِْتين اآلتيين، ثُمَّ أعربُه.	 
قاَل نزار قبَّاني: -

ــا شا ــِة يـ ــروبـ ــعـ ــا فـــقـــَه الـ ــن ــمــي ــلّ والــتــبــيــُنع الـــبـــيـــاُن  ــِت  ــ ــأن ــ ف ُم 

قاَل سليمان العيسى: -

أعرُفهم ــراُء  ــح ص ــا  ي ــَن  تــشي ــاُل  ــف ــزِل أط ــَه وال ــجــدِّ  ال ــن  ب املـــوُت  يخلُط  ال 

)4(

أقرأُ المثاَل اآلتي، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاِط:	 
َّتُها المعلِّماُت، أنتم بُناةُ األجياِل. - ُّها المعلِّمون ويا أي يا أي

َّث(، . 1 فان بـ )ال(، أدلُّ على نوع كلٍّ منهما )مذكَّر - مؤن أالحُظ أنَّ )المعلِّمون، المعلِّمات( اسمان معرَّ

ثمَّ أبيُِّن االسَم الذي استُعمل لنداِء كلٍّ منهما. 

تُج
ستن

المؤنّث أ قبل  و)أيّة(  المذّكر،  قبل  )أّي(  بإدخال  )ال(  بـ  ف  المعرَّ االسمِ  نداِء  إلى  ُل  نتوَصّ
وتلحقهما )ها( التنبيه.

التطبيُق:	 

أنادي االسمين اآلتيين في جملٍة مفيدة:	 
)الصديُق، األمُّ(.

القاعدة العاّمة
دٍة تسّمى )أدوات النداء( الستدعائه. المنادى: اسٌم يُذَكُر بعَد أحرٍف محدَّ

من أدوات النداء	: الهمزة، يا.
يأتي المنادى منصوباً في حاالٍت ثاث: المنادى المضاف، والشبيه بالمضاف، والنكرة غير 

المقصودة.
يأتي المنادى اسماً مبنيّاً على الضمِّ في محِل نصٍب على النداء في حالتين:

المنادى المفرد العلم، والمنادى النكرة المقصودة.
َّث  المؤن قبل  و)أيّة(  المذكَّر،  قبل  )أّي(  بإدخال  )ال(  بـ  ِف  المعرَّ االسمِ  نداء  إلى  ُل  نتوصَّ

وتلحقهما )ها( التنبيه.

ر حرف النداء بـ يا مثل قول زكي قنصل: جوالُن يا بنت عّم الشمس يحملني  شوٌق لوجهك ما أطفئه يتَّقِد	   يجوز حذف حرف النداء ويقدَّ
جوالُن: منادى بحرف نداء محذوف مفرد علم مبني على الضم في محل نصب على النداء. 
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مثاالن معربان:	 

 	. يا شابُّ اعمْل بجدٍّ
يا: حرف نداء. -
: منادى نكرة مقصودة مبنيٌّ على الضمِّ في محلِّ نصٍب على النداء. - شابُّ
اعمْل: فعُل أمٍر مبنيٌّ على السكون الظاهر على آخره. والفاعُل ضميٌر مستتٌر وجوباً تقديره أنَت. -
ه الكسرةُ الظاهرةُ على آخِره، والجارُّ  - : اسٌم مجروٌر وعامة جرِّ : الباء حرف جّر، جدٍّ بجدٍّ

والمجروُر متعلِّقاِن بالفعل )اعمل(.
ُر جهَدَك تقديراً.	  ُّها الفّاح،ُ نقدِّ يا أي

يا: حرف نداء. -
: منادى نكرةٌ مقصودةٌ مبنيٌّ على الضمِّ في محلِّ نصب على النداء، و)ها( للتنبيه. - ُّها: أيُّ أي
الفّاُح: صفةٌ مرفوعةٌ وعامةُ رفعها الضمَّةُ الظاهرةُ على آخِرها. -
نقّدُر: فعٌل مضارٌع مرفوٌع وعامةُ رفِعه الضمَّةُ الظاهرةُ على آخِره، والفاعُل ضميٌر مستتٌر وجوباً  -

تقديُره نحن. 
جهَدك: مفعوٌل به منصوٌب وعامةُ نصِبه الفتحةُ الظاهرةُ على آخِره، والكاُف ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ  -

على الفتِح في محلِّ جرٍّ باإلضافة.
تقديراً: مفعوٌل مطلٌق منصوٌب وعامةُ نصِبه الفتحةُ الظاهرةُ على آخره. -

:
تي �
وما

عل
 م

نِي �
أُغ

تكون )يا( أداة تنبيه إذا وقعت قبَل فعل نحو )أال يا اْسلَِمي( أو حرف )يا لَيَْت ِشْعِري(.

المنادى
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التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األبياَت اآلتية، ثُمَّ أمألُ الجدوَل بالمطلوب:. 1

    - قال الحصرّي القيروانّي:

ــُده؟يـــا لـــيـــُل! الـــصـــبُّ مــتــى غــــدُه؟                            ــوعـ ــِة مـ ــاعـ ــّسـ ــاُم الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي أق

قاَل عبد الرحيم الحصنّي: -

ــاً ــرف ــَع الـــلـــواَء مــرف ــ ــاً رف ــن ــوط ـــدايـــا م ــوُه ُمـــَمـــجَّ ــ ــادل ــ ــب ــ ــاؤُه، وت ــ ــنـ ــ أبـ

قاَل نزار قبَّانّي: -

ــواراً ــ ــي ُدمـــوعـــي س ــب ــُق ال ــش ــا دم ــٍب يَـــهـــوُني ــ ــع ــ ــي فـــكـــلُّ َص ــ ــنَّ ــ ومت

قاَل شفيق المعلوف: -

إاّل ِوْرَدَك  َرشـــْفـــُت  مـــا  ــِة صـــاديوطـــنـــي،  ــرق ــح ــي ب ــم ــُه ف ــْنـ عــــاَد َعـ

املنادى

املنصوباملبنّي

النكرة املقصودةاملفرد العلم
النكرة 

غري املقصودة
الشبيه باملضافاملنادى املضاف

أمألُ الفراَغ بما يناسبُه مْن أنواِع المنادى:. 2
أ أكرمْ ضيَفك. -
يا واظْب على أداِء واجباِتك. -
أْي  تجاوْز عن المسيِء. -
يا  الجنودُ، دافعوا عن أوطاِنكم. -

أشرُح البيَت اآلتي، ثُمَّ أعربُُه.. 3
قاَل الجواهرّي مشتاقاً إلى أرِض وطنِه: -

فحيِّيني ــٍد  ــع بُ ــن  ع ســفــَحــِك  ــيــُت  الــبــســاتــِنحــيَّ أمَّ  يــا  الــخــرِ  دجــلــَة  يــا 

َّاهم إلى طلِب العلمِ واالجتهاِد في تحصيلِه مراعياً أنواَع المنادى.. 4 ُث إلى رفاقي داعياً إي أتََحدَّ

أكتُب فقرًة أخاطُب فيها العمَّاَل مبيِّناً دوَرهم في بناِء الوطِن، موظّفاً حاالِت النداِء التي درستُها.. 5

قواعُد الّلغة
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الدرس الثالث األّم

: مدخٌل إلى النصِّ

تبقى األمُّ المؤثَّر األكبر في حياِة األبناِء، وصاحبةَ الفضِل األّوِل، فحنانُها وتضحياتُها يجعان أبناءَها 
يتمنّون افتداءَها والعودَة إلى الطفولِة مستظلِّين فيءَ عطِفها. 

، من أبرِز شعراِء  َعقل الجّر: )1885-1945م(: شاعٌر عربيٌّ لبنانيٌّ
الَمْهَجر الجنوبّي، وأحُد مؤسِّسي العصبِة األندلسيَّة في البرازيل، صدَر له 

ديواٌن ومنه أُخَذ هذا النّص.

عقل الجّر

شهراد مالك فاضلي
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األّم

الّنّص:

ــٍم َعـــــَر1ْ ــلـ ــُحـ ــْن كـ ــ ــك ــ ــْرَذكَـــــــــــْرُت ول ــَغـ ـ ــصِّ ــاَن الـ ــ ــ ـــت زمـ أمــــــــوراً تـــقـــضَّ

ــًة٢ ــمـ ــلْـ ِكـ ــاً  ــحـ ــصـ ــفـ ُمـ ال  ــُغ  ــ ــِثـ ــ ــْغـ ــ ُدرْرأُثـ ــي  ــ ــام ــ ك ـــــــي  أمِّ ــُب  ــتـــحـــسـ فـ

لــثــِمــهــا٣ يف  َي  خــــــــــدِّ ــُب  ــ ــه ــ ــل ــ ــُت ــ ــْرف ــم ــه ــي مـــا ان ــِعـ ــدمـ ومتـــســـُح مـــن َمـ

ــٌن٤ ــكـ ــْمـ ُمـ الـــــِفـــــَدا  انَّ  لـــــَو  ــِدي َحــــَيــــايِت ِبــــُنــــوِر الــبــْرتــــــودُّ  ــ ــْف ــ ــَت ــ َف

ــا٥ ــ ــدِرهـ ــ صـ يف  فـــتـــشـــعـــُر  كــــــــأنَّ أنــــيــــنــــَي وخــــــــُز اإلبـــــــْرأئـــــــــنُّ 

ــا٦ ــبـ ـ ــصِّ ــُت وشـــــــقَّ الـ ــ ــْع ــ ــف ــ ــــــا ي ــْروملّـَ ــ َه ــزَّ ــ ِكـــامـــي كـــا انـــشـــقَّ ِكـــــمُّ ال

ــدى٧ ــهـ ــــي مــــنــــاَر الـ ــُت بــــأمِّ ــ ــْي ــ ــق ــ ــْرل ــطَ ــخ ــْي ال ــن ــي ــق ــزاً ي ــ ــري ــ وِحــــــــْرزاً ح

ــي عـــّي٨ ــقـ ــلـ د َُخـــــطْـــــوي وتُـ ــرْتُــــســــدِّ ــِعـ الـ ووعــــــَي  الـــحـــيـــاِة،  دروَس 

ــِه9 ــ ــداث ــ ــأح ــ ب مـــــــاُن  الـــــــزَّ ــا فـــانـــتـــروداَر  ــ ــِدنـ ــ ــقـ ــ ومـــــــــرَّ عـــــى ِعـ

ــــــــــي مـــــنِّـــــي كــا10 َد أمِّ ــْروجــــــــــــــرَّ ــج ــش ــفُّ الـــخـــريـــِف ال ــ ُد كـ ــرِّ ــ ــجـ ــ تُـ

ــْشورحـــــــُت أخـــــــوُض غــــــاَر الـــحـــيـــاِة11 ــبـ الـ زحــــــــاُم  ــاِة  ــ ــي ــ ــح ــ ال ودون 

ــاِب1٢ ــبـ ـ ــشَّ الـ رجـــــــوَع  ــى  ــنَّـ متـ ــا  ــ م ـــغـــرإذا  أنــــــــاٌس متـــنَّـــيـــُت عـــــــوَد الـــصِّ

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

أثغثُغ: أصدُر صوتاً غيَر مفهوم.�
يفْعُت: قصد بها ترعرعُت.

هِر. هر: الغاف الذي يحيُط بالزَّ ِكمُّ الزَّ
ِغمار: زحام.
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نصٌّ أدبّي

مهارات االستماع

أستمُع إلى النصِّ متجنِّباً الحركةَ والتكلَُّم، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط:	 
حيحِة ممَّا يأتي: أَْستبِْعُد اإلجابةَ غيَر الصَّ

مُ له النّصَح - تقسو عليِه إْن أخطأَ(. - : )تحنو على وليِدها - تقدِّ بدِت األمُّ ِفي النصِّ
- .) ِر - المحبِّ وقَف الشاعُر من أمِّه موقَف: )المعاتِب - المقدِّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريَُّة:	 

أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً مميِّزاً همزَة الوصِل من القطِع في القراءِة.. 1

أقرأُ الَمْقطََع الثّاني مراعياً موسيقا الحروِف الهامسِة.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

أذكُر ردََّة فعِل األمِّ تجاهَ ابنها في كلٍّ من الحالتين اآلتيتين: )حزنه – تعّرض حياتِه للخطر(.. 1

اعِر بطفولتِه.. 2 أُبيُِّن من مطلِع النّص ونهايتِه تعلَُّق الشَّ

الفهم والتحليل

ِف مفرِد )دَُرر(، وجمع ِ)مَْدمَع(. . 1 أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ

أنسُب الفكَر الرئيسةَ اآلتيةَ إلى مقاِطعها:. 2
صفاُت األمِّ وعطاُؤها. -
الدوُر التربويُّ لألمِّ. -
اعِر ورغبتُُه في العودِة إلى زمِن الطفولِة. - معاناةُ الشَّ

ُح ذلَك من فهمَي المقطَع الثالَث.. 3 اعُر آالمَُه ورغبتَه في الخاِص ِمنها. أوضِّ أبرَز الشَّ

َّاً في تنشئِة ابنها. أشرُح ذلَك الدوَر ممَّا وردَ في المقطِع الثاني.. 4 أدَِّت األمُّ دوراً تربوي

ابِع ِمَن النّصِّ شرحاً وافياً.. 5 أشرُح معنى البيِت الرَّ

م الشاعُر في النصِّ صورًة بهيَّة ًلألمِّ. أُضيُف جوانَب أخرى تبرُز دوَرها العظيم في تربيِة األجيال.. 6 قدَّ

125



126

قَاَل أبو القاسمِ الشابّي:. 7

ــه ــمُّ ــض وت طــفــلَــهــا  تـــلـــثـــُم  ُساألمُّ  ــدَّ ــقـ حــــرٌم ســـــاويُّ الـــجـــاِل ُمـ

أوازُن بيَن هذا البيِت والبيِت الثّالِث ِمَن النّصِّ من حيُث المضمون. -

ق الجمالّي التذو�

َع الشاعُر بيَن الفعلين الماضي والمضارع في المقطِع الثاني. أمثُِّل لكلٍّ منهما، ثمَّ أبيُِّن دوَرهما في . 1 نوَّ

خدمِة المعنى.

مثاٍل . 2 عنُه مع  التعبيِر  أداَة  دُ  أحدِّ ثمَّ  فيها،  بارزاً  أذكُر شعوراً  األبياُت بمشاعَر عاطفيٍَّة صادقٍة.  تنبُض 

مناسب.

دُ أركانَها، ثُمَّ أسمِّي نَوَعها.. 3 في قوِل الشاعِر )كأنَّ أنينَي وخُز اإلبر( صورةٌ، أحدِّ

أُصمُِّم في دفتري جدوالً مماثاً، ثمَّ أمألُ حقولَه بالمطلوب:. 4

البيتاملثالمصدُر املوسيقا

ناُت اللفظيَّة املحسِّ

تكراُر األحرف

البيت الحادي عرش

احتوى النصُّ مجموعةً من القيمِ مثل: )تقدير األمومة – رعاية األبناء(. أمثُِّل لكلٍّ ِمنُْهَما بمثاٍل مناسٍب . 5

من النّص.

األّم
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الحفظ و ا�لقاء

أحفُظ المقطعين األّول والثّاني، ثُمَّ ألقيهما على مسامع زمائي. 	 

الّتطبيقات الّلغويّة

أستخرجُ  من  البيتِ  الثاني من النّص فعاً تعّدى إلى مفعولين،  ثمَّ  أحّدد  مفعوليه.. 1

أعرُب ما وضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت مّما يأتي:. 2

ــا ــ ــدِره ــ ص يف  ــُر  ــعـ ــشـ ــتـ فـ أئــــــــنُّ 

ــبــاِب الــشَّ ــوَع  ــ ــ رج متـــنَّـــى  ــا  مـ إذا 

ــَي وخـــــــُز اإلبــــــْر ــ ــن ــ ــي ــ كـــــــأنَّ أن

ـــغـــْر ــوَد الـــصِّ ــ ــ ــُت ع ــيـ ــّنـ ــاٌس متـ ــ ــ أنـ

أذكُر وزَن كلٍّ من هذه األسماِء: )مفصحاً- الِكبَر- مَدمعي(.. 3

أعلُّل كتابةَ التاِء على صورِتَها في كلمة )ذكرُت(، والهمزِة على صورتها في كلمِة )انهمر(.. 4

المستوى ا�بداعّي

ِّبها بما 	   ذكَر الشاعُر عدداً من أدواِر األمِّ في تربيِة أبناِئها، أضيُف أدواراً أخرى لم تِردْ في النّص، وأرت
َّة لألبناء. يناسُب المرحلةَ العمري

نصٌّ أدبّي
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الدرس الرابع الممنوع من الّصرف

أقرأُ النصَّ اآلتي:	 
، أنّك ستجالُس أناساً كثيرين:  نصَح الجدُّ حفيَده أحمَد، وهما في طريِقهما إلى دمشَق، فقاَل: اعلْم يا بنيَّ
َّك ستستمُع ألحاديَث متفّرقٍة فأحسِن اإلصغاءَ.  فضاءَ وحكماءَ ورفقاءَ، فتأدّْب بآداِب المجالِس، واعلْم أن

وإذا بادرَك من أحدهم حديٌث فيه نميمةٌ فأعرهُ أذناً صمَّاءَ، واحفْظ لسانَك من بذيِء القوِل والفحشاِء.
الفرَح عند  َِّق  المراءاَة، وات بالّصبِر، وكْن متواضعاً، واحذِر  الغضب، وذلّْل نفَسك  واحترْس من حّدة 

المحزوِن، وال تُظهِر الغنى عند كلِّ فقيٍر جوعان.
…)1(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 
نصَح الجدُّ أحمَد. -
إذا بادرَك من أحِدهم حديٌث فيه نميمةٌ، فأعرهُ أذناً صمَّاءَ. -
أصحاُب األخاِق الرفيعِة كمصابيَح تضيءُ ظامَ الحياة. -

أتأمَُّل األسماءَ )أحمد، صّماء، مصابيح(، ثُمَّ أُبيُّن نوَع كلٍّ منها من حيُث )التعريف – التنكير(.. 1

أالحُظ أّن هذِه األسماءَ ال تقبُل التنويَن، أعرُب هذِه األسماءَ، ثُمَّ أذكُر عامةَ إعراِب المجروِر منها.. 2

 أسمِّي االسَم الذي ال يقبُل التنوين، ويُجرُّ بالفتحِة نيابةً عن الكسرِة )الممنوع من الصرف(. . 3

أصنُِّف األسماءَ الممنوعةَ من الصرِف السابقة إلى )اسم علم، اسم غير علم، صفة(.

تُج
ستن

ِه الفتحةُ نيابةً عن الكسرِة.أ االسُم الممنوُع من الّصرف: هو اسٌم ال ينّون، وعامةُ جرِّ
يمنُع من الّصرف اسُم العلمِ وغير العلم والصفة.

التطبيق:	 

رف.	  أستخرُج االسَم الممنوَع من الصَّ
مرْرُت بطّاٍب يتَفنّنوَن بإلقاِء قصائَد جميلٍة، أُعجَب بها صديقي إبراهيُم. -

…)2(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط: 	 
قرأْت فاطمةُ وسعادُ قصَص األجداِد. -
روى الجدُّ لحفيدِه سيرَة عنترَة. -
ه إلى دمشَق. - سافَر أحمُد مع جدِّ
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قواعد اللغة

عدناُن من أجداِد العرِب. -
تمتدُّ بطوالُت األجداِد من بغدادَ إلى اليرموِك، ومن الحجاِز إلى حضرمَْوَت. -
ِه. - أخبَر أحمُد صديَقُه بنصيحِة جدِّ
زحُل سادُس كوكٍب في المجموعِة الّشمسيّة من حيُث بعُدهُ عن الّشمس. -

أسماءُ العلمِ في األمثلِة الّسابقِة ممنوعةٌ من الّصرف، أستخرُج هذِه األسماءَ.. 1

ٍَّث . 2 ٍَّث حقيقيٍّ ومؤن َّثةٌ، أصنُِّفها إلى مؤن العلمِ )سعاد - فاطمة - عنترة( أسماءٌ مؤن أالحُظ أنَّ أسماءَ 

.	 ٍَّث معنويٍّ لفظّي ومؤن

أذكُر وزَن اسمِ العلمِ )أَْحَمُد(، ثُمَّ أقارنُه بوزِن الفعِل في قولنا )أَْحَمُد اّل(.. 3

أذكُر وزَن اسمِ العلمِ )عدنان(، وأذكُر الحرفَيْن اللَّذيْن ِزيَدا على لفظِة )عدن(.. 4

)بغداد- . 5 االسمين  أصنُِّف  الّصرف،  من  مزجيّاً(  تركيباً  المركَّب   – )األعجمّي  العلمِ  اسما  يمنُع 

حضرموت( َوفَْق هذيِن النوعين. 

أالحُظ أّن لفظةَ )ُزَحل( الممنوعة من الصرف معدولةٌ عن وزِن )فَاِعل(، أذكُر وزنها الصرفّي.. 6

تُج
ستن

أ

رف إذا كان: يُمنُع اسُم العلم من الصَّ
َّثاً تأنيثاً حقيقيّاً أو لفظيّاً أو معنويّاً 	. - مؤن
على وزِن الفعل. -
مزيداً بألٍف ونون. -
أعجميّاً. -
مركَّباً تركيباً مزجيَّاً. -
المعدول على وزن )فَُعل(. -

التَّطبيق:	 

رف:	  أذكُر سبَب منِع أسماء العلمِ اآلتيِة من الصَّ
، خديجة، مصر. - مَُضر، عمران، تغلب، بعلبكَّ

َّثاً وانتهى بتاٍء مربوطة.	  َّث الحقيقّي: ما كاَن علماً مؤن   المؤن
َّث، وانتهى بتاٍء مربوطة مثل: )قتيبة(. َّث اللفظّي: ما أُطلق على غيِر العلم المؤن  المؤن

ٍَّث من دوِن عامِة تأنيٍث )سعاد(. : ما أُطلَق على علمٍ مؤن َُّث المعنويُّ المؤن
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الممنوع من الّصرف

…)3(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 
كْن أصمَّ عنَد سماِع النميمِة. -
ال تُظهِر الغنى عند كلِّ فقيٍر جوعاَن. -

ََّث منها، ووزنَه.. 1 أستخرُج من المثاِل األّوِل صفةً على وزِن )أَفَْعل(، وأذكُر المؤن

ََّث منها، ووزنَه.. 2 أستخرُج من المثاِل الثّاني صفةً على وزِن )فَْعَان(، وأذكُر المؤن

تُج
ستن

رف:أ فِة من الصَّ من مواضِع منِع الصِّ

َّثها )فَْعاء(.. 1 فةُ على وزِن )أَفَْعل( مُؤن إذا جاءَت الصِّ

إذا جاءَت على وزِن )فَْعَان( مُؤنثها )فَْعلَى(.. 2

التَّطبيق:	 

أستخرُج االسَم الممنوَع من الّصرِف فيما يأتي:	 
بيع: - ومّي يِصُف الَكأل في الرَّ قَاَل ابُن الرُّ

ــُض نــاصــٌع ــي ــّواِر أب ــ ــّن ــ ــن ال ــاُه م ــَسـ َواِرُسكَـ وأصـــفـــُر  ِقـــنـــواٌن*،  وأحـــمـــُر 

…)4(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 
معظُم الوطِن العربّي صحراءُ واسعةٌ. -
ستبقى ذكرى األجداِد خالدًة. -
دعا األدُب إلى األخاِق الحميدِة بقصائَد جميلٍة. -
أصحاُب األخاِق الرفيعِة كمصابيَح تضيءُ ظامَ الحياة. -

أالحُظ أنَّ الكلمتيِن )صحراء- ذكرى( اسماِن غيُر علمين ممنوعاِن من الّصرِف خُِتَما بألِف تأنيٍث . 1

ممدودٍة أو مقصورٍة، أُصنُِّف هذين االسمين وفق ذلك.

أالحُظ أنَّ )مصابيح - قصائد( في المثاليِن الثالِث والرابِع من صيِغ منتهى الجموِع، أذكُر وزَن كلٍّ . 2

منهما، ثمَّ أعربُهما.

قنوان: شديد الحمرة، وارس: شديد الصفرة	 
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تُج
ستن

أ

يُمنُع االسُم غيُر العلمِ مَن الّصرِف إذا كان:
مختوماً بألِف تأنيٍث مقصورٍة أو ممدودٍة. -
جمعاً على وزِن مفاعل أو مفاعيل أو فعائَل أو ما يُشبه هذا الجمَع. وتُسّمى هذه  -

األوزاُن صيَغ مُنتهى الجموع	.

التَّطبيُق:	 

أستخرُج االسَم الممنوَع من الّصرِف ممَّا يأتي، ثُمَّ أُعِربُه.	 
مرْرُت بمكاتَب متميِّزٍة بترتيبها. -

…)5(…

أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيذ النشاط:	 
ربِّت األسرةُ أوالدَها على مكارمِ األخاِق. -
ه. - مها له جدُّ ُك أحمُد بالنصائِح التي قدَّ يتمسَّ

أالحُظ أنَّ كلمةَ )مَكارم( مضافةٌ، أُعربُها، ثمَّ أالحُظ حركةَ إعراِبها. . 1

فةٌ بـ )ال( أُعربُها، ثُمَّ أالحُظ حركةَ إعراِبها. . 2 أالحُظ أنَّ كلمةَ )النصائح( معرَّ

تُج
ستن

أ

يُجرُّ االسُم الممنوُع من الّصرِف بالكسرة إذا اقترَن بـ )ال( التَّعريف، أو جاءَ مضافاً.

التَّطبيق:	 

أضبُط ما تحتُه خّط فيما يأتي:	 
قَاَل محمود سامي البارودّي في محبوبته: -

حى الضُّ عــصــافــر  ــن  م ــزُع  ــف ت ــاحِ الــهــدهــِدروعــــاُء  ــي ــن ص ــزُع م ــج تـــَرَفـــاً وت

روعاء: معجبةٌ بنفسها.
وقاَل ابُن نباتة السعدّي في الحكمة: -

وعى الغنى  مفاتيُح  الـــــتــأيّن  الــّتــعــِبحــســُن  ة  ــدَّ شـ تلقى  املــطــالــب  ــدِر  قـ

كان أو ثاثة أحرٍف أوسطُها ساكن.	  صيغةُ منتهى الجموع: كلُّ جمِع تكسيٍر جاءَ بعد ألفه حرفان متحرِّ
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القاعدة العاّمة
ه الفتحةُ نيابةً عن الكسرة. ن، وعامةُ جرِّ االسُم الممنوُع من الّصرِف: هو اسٌم ال ينوَّ

فة.  يُمنُع من الّصرِف اسُم العلمِ وغيُر العلمِ والصِّ
يمنُع اسُم العلمِ من الّصرِف إذا كان:

َّثاً تأنيثاً حقيقيّاً أو لفظياً أو معنويّاً.  - مؤن
على وزِن الفعل.  -
مزيداً بألٍف ونون.  -
أعجميّاً. -
مُركَّباً تركيباً مزجيّاً. -
مَعدوالً على وزن )فَُعل(. -

رف: فِة من الصَّ من مواضِع منِع الصِّ
َّثُها )فَْعاء(. - فةُ على وزِن )أفعل( مؤن إذا جاءَِت الصِّ
َّثُها )فَْعلى(. - إذا جاءَت على وزِن )فَعان( مؤن

يمنُع االسُم غيُر العلمِ من الّصرِف إذا كان:
مختوماً بألِف تأنيٍث مقصورٍة أو ممدودٍة. -
جمعاً على وزن مفاعل أو مفاعيل أو فعائل أو ما يشبه هذا الجمَع. وتُسّمى هذه األوزاُن  -

صيَغ منتهى الجموع.
يجرٌّ االسُم الممنوُع من الّصرِف بالكسرِة إذا اقترَن بـ )ال( التعريِف، أو جاءَ مضافاً.

مثاالِن معربان:	 

 	. قرأ مرواُن عن آثاِر بْعلبَكَّ
قرأَ: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتِح الظاهِر على آخره. -
مرواُن: فاعٌل مرفوٌع وعامةُ رفعِه الضمَّةُ الظاهرةُ على آخِره. -
عن: حرف جّر. -
آثاِر: اسٌم مجروٌر وعامةُ جّرِه الكسرةُ الظاهرةُ على آخِرِه، والجارُّ والمجروُر متعلّقاِن بالفعِل  -

)قرأَ(.
َّه ممنوٌع من الّصرف. - ه الفتحةُ نيابةً عن الكسرِة؛ ألن : مضاٌف إليه مجروٌر وعامةُ جرِّ بعلبكَّ

ال تأخْذ عن غضباَن رأياً.	 
ال: حرٌف جازمٌ.  -

الممنوع من الّصرف
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تأخْذ: فعٌل مضارٌع مجزومٌ وعامةُ جزِمِه السكوُن الظاهُر على آخرِه، والفاعُل ضميٌر مستتٌر  -
وجوباً تقديرهُ أنت.

عن: حرُف جّر. -
َّه ممنوٌع من الّصرف. - ه الفتحةُ نيابةً عن الكسرِة؛ ألن غضباَن: اسٌم مجروٌر وعامةُ جرِّ
رأياً: مفعوٌل به منصوٌب وعامةُ نصِبِه الفتحةُ الظاهرةُ على آخره. -

التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أَُصمُِّم جدوالً مماثاً، وأمألُ حقولَُه بالمطلوب:. 1
قاَل نزار قبَّانّي مخاطباً دمشَق: -

لِّ وقول للدهِر كُْن فيكوُن مزِّقي يا دمشُق خارطَة الـــذُّ

وقاَل ابن عبد العزيز العجلّي مفتخراً: -

الــكـــــمـــــاِة ــراعِ  ــــ قـ يف  ــا  ــن ـــ ــاُم ـــَّ ــّر وأي ـــ ــُر ُغ ــاِة مــشــاهــيـــ ــن ـــ ــُع وفـــــــكِّ ال

وقاَل علي الجارم متغنِّياً بمجِد العرب: -

نهلْت ــم  ك ــاِق  ــ اآلفـ ــذَة  ــاتـ أسـ ــوا  ــان ــأَى وبــلــداُنك ــ ــٌم ظ ــ مــن فــيــِضــهــم أم

وقاَل ابُن زيدون مادحاً: -

صدُقها ــدُع  ــص ي ــضــاَء  ــي ب ــٍد  ــي ب ــداِة ِكـــــَذاُبَفـــُعـــْد  ــ ــُع ــ فــــإنَّ أراجـــيـــَف ال

 من الّصفنوُعُهاملمنوُع من الّصف
ِ

سبُب املنع

أجعُل االسَم الممنوَع من الّصرِف مجروراً بالكسرِة مع إجراِء التَّغييِر المناسِب فيما يأتي:. 2
أُنيرْت ساحةُ الحيِّ بمصابيَح كثيرٍة. -
أُعِجبُْت بَورٍد أحمَر. -
كتبُت موضوعاً عن مشاهيَر في العلومِ المختلفِة. -

أشرُح البيَت اآلِتي، ثُمَّ أُعرُب ما تحتَُه خّط.. 3
قاَل إبراهيم اليازجّي: -

ــْت ــيَّ وح ــَص  ــم ح أرَض  الــلّــه  ــاســقــى  ــراه ــَب ث ــي ــص ــا خ ــرضـ نــفــحــاُت الـ

رِف.. 4 ُث إلى زمائي عن أهّميَِّة الِعلم موظِّفاً أسماءً ممنوعةً من الصَّ أتََحدَّ

ب في المحافظِة على أثاِث مدرسِتهم . 5 ُث فيها عن دوِر الطاَّ أكتُب فقرًة بما ال يتجاوُز ثاثةَ أسطٍر أتََحدَّ

رف. مُستعماً أسماءً ممنوعةً من الصَّ

قواعد اللغة
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قواعد اللغة الممنوع من الّصرف

االسُم املمنوُع من 
الّرصِف: هو اسٌم ال 
ينوَّن، وعالمة جرِِّه 
الفتحة نيابًة عن 

الكرسة.
ُ�نُع من الّرصِف اسُم 

العلِم وغ�ُ العلِم 
فة والصِّ

مؤنَّثاً حقيقيّاً أو لفظيّاً أو معنويّاً.

عىل وزِن الفعل. 

مزيداً بألٍف ونون. 

أعجميّاً.

ُمركَّباً تركيباً مزجيّاً.

معدوالً عىل وزن (فَُعل).

فُة عىل وزِن (أفعل) ُمؤنّثها   إذا جاَءِت الصِّ

(فعالء).

إذا جاَءت عىل وزِن (فَعالن) 

مؤنّثها (فَْعىل).

مختوماً بألِف تأنيٍث مقصورٍة أو ممدودٍة.

جمعاً عىل وزن مفاعيل أو فعائل أو ما 

يشبه هذا الجمَع. وتُسّمى هذه األوزاُن 

صيغ منتهى الجموع.

الممنوع من الّصرف

³نُع اسُم العلِم من الّرصِف

إذا كان:

فِة من  من مواضعِ منعِ الصِّ

ف: الرصَّ

³نُع االسُم غُ¶ العلِم من 

الّرصِف إذا كان:

يجرُّ االسُم املمنوُع من 

الّرصِف بالكرسِة إذا 

اقرتَن بـ (ال) التعريِف، 

أو جاَء مضافاً.
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الدرس الخامس باِب ٌة إلى الشَّ تحيَّ

: مدخٌل إلى النصِّ

موَن كلَّ ما يملكوَن  قّدمَ الّشاعُر تحيَّتَه للشباِب، فهم بناةُ الُمستقبَِل الُمْشِرِق، وأمُل األمِّة الواعُد؛ يُقدِّ
مِ الباِد وازدهاِرها، مُتَنبّهيَن لألخطار الُمحيطِة بها. في سبيِل تَقدُّ

أحمد شوقي )1868 – 1932م(: شاعٌر عربيٌّ من أبرِز شعراء مصَر 
في العصر الحديث، لُقِّب بأمير الّشعراء، دََرَس الحقوق في فرنسا، واطَّلََع 
، ويُعدُّ رائد المسرحيّات الشعريّة. طُِبَع ديوانه باسم:  على األدِب الفرنسيِّ
منها: )مصرع كليوباترا – مجنون  )الشوقيّات(، وله مسرحيّاٌت شعريّةٌ 
ليلى(.  صدرت له األعماُل الشعريّةُ الكاملة، ومنها أُِخذت هذه القصيدة..

أحمد شوقي

  فريق إيقاع الحياة للفنون التشكيلية
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باِب ٌة إلى الشَّ تحيَّ

الّنّص:

ــًة1 ــحــيَّ ــداقـــالـــوا: أَتـــْنـــِظـــُم لــلــّشــبــاِب ت ــصــي ــان َق ــ م ــزَّ ــ ــِد ال ــيـ ــى ِجـ ــقــى عـ ــب ت

ــٍر٢ ــآث ــَد م ــْقـ ــمُّ ِعـ ــ ــ ــُت: الــشــبــاُب أَتَ ــلْـ ُعــقــوداقـ الـــثـــنـــاَء  ــُم  ــ ــَدُهـ ــ أَزيـ أن  ــْن  ــ م

ــْت٣ ــلَ ــبَّ ــاد،ُ وق ــبـ ــْت جــهــوَدهــُم الـ ــلَ ــِب ــم َمـــعـــقـــوداق ــِهـ ــاتِـ ــامـ ــى هـ ــ ــاً ع ــ ــاج ــ ت

ــٍة٤ ــع ــدي ــلِّ خ ــكـ أُِريـــــــــدامـــا كــــان أفـــطـــَنـــُهـــم لـ بــــالــــبــــاِد  رشٍّ  ــلِّ  ــ ــكـ ــ ولـ

ــوا٥ ــكُـ ـــبـــاِب، وأوشـ ــاِم الـــشَّ ــأيَّـ ــوداجـــــاُدوا بـ ــُجـ الـ ــاِة  ــيـ ــحـ الـ إىل  يـــتـــجـــاوزوَن 

ــــا٦ ــْم غـــــداً أهـــــُل األمـــــــوِر وإنَّ ــ ــُت ــ وفــــوداأن األمـــــــوِر  يف  عــلــيــكُــْم  ــا  ــّنـ كـ

ــاِن وروِحــــِه٧ ــزمـ ــِس الـ ــ ــوا عــى أس ــن ــاب ــارِة بـــاذخـــاً وشـــديـــداف ــضـ ــحـ ُركْــــــَن الـ

ــُم٨ ــاكُ ــب ح ــاَد  ــ ــب ــ ال ــَم  ــَسـ قـ الـــــذي  ــداإنَّ  ــي ــج ــوِم َم ــجـ ــنُّـ ــداً كــــأوطــــاِن الـ ــلـ بـ

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

الِجيُد: العنُق.�
مآثر: مكارمٌ متوارثةٌ كالفعِل الحميد.

باذٌخ: فاخٌر لُه شأٌن عظيٌم.
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نصٌّ أدبّي

مهارات االستماع

أستمُع إلى النصِّ مراعياً شروَط اإلصغاِء الجيِِّد، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط:	 

حيحة مّما يأتي:. 1 أستبعُد اإلجابةَ غير الصَّ
الشباُب في النَّّص: )بناةُ الوطن - ُصنَّاُع المستقبل - شعراءُ الغد(. -
ِر لجهودِهم - النَّاصِح لهم(. - وقَف الشاعُر من الشباِب موقَف: )المقتِّدي بهم - الُمقدِّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريَُّة:	 

ال بالفتحة.. 1 َّةً سليمةً مُراعياً إشباَع حرِف الدَّ أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهري

َل من النَّصِّ مُراعياً األسلوَب السردّي.. 2 أقرأُ المقطَع األوَّ
القراءُة الصامتُة:	 

باب.. 1 َل صفتين من صفاِت الشَّ أذكُر من فهمَي المقطَع األوَّ

اعِر بالمستقبل، أُبيُِّن ذلَك ممَّا وردَ في المقطِع الثاني.. 2 الشباُب مصدُر تفاؤِل الشَّ

الفهم والتحليل

ِف:. 1 أستعيُن بالمعجم على تعرُّ
الفرِق في المعنى بين كلمتي »ِعْقد« و »َعْقد«.  -
مفرِد كلمة »مآثر«. -
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2 .: أتّمُم المخطَّط اآلتي بما يناسبُه من النصِّ

ة  الفكرُة العامَّ

الشباُب وأثرُهُم يف رفعِة البالد

فكرُة البيِت الثا�

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

فكرُة البيِت الثامن

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

فكرُة املقطعِ الثا�

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

فكرُة املقطعِ األوَّل

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

ُح األسباَب التي دفَعتُه لإلقراِر بذلك.. 3 باِب حقَّهم من الثناِء، أوضِّ اعُر بعجزِه عن إعطاِء الشَّ أقرَّ الشَّ

باِب منهما.. 4 أوردَ الشاعُر في البيِت الّرابع خطرين يتهّدداِن البادَ، أذكُرهما، ثمَّ أبيُّن موقَف الشَّ

أشرُح معنى البيِت الّسابع من النصِّ شرحاً وافياً.. 5

أشاَر الشاعُر في البيِت الثّامن إلى ميزٍة تخصُّ الوطَن، أذكُرها، وأضيُف إليها ميزاٍت أخرى.. 6

قال إيليا أبو ماضي:. 7

ــبــاِب الــشَّ ــأَن  ــ شـ أكـــــرُت  ــا  ــ أن ــاَب أبــــو املــعــجــزاتإذا  ــبـ ــشـ فـــــإنَّ الـ

أوازُن بين هذا البيِت والبيِت الخامس من النَّصِّ من حيُث المضموُن. -

ق الجمالّي التذو�

ِل، أذكُر الضميَر السائَد . 1 باِب في الحياِة مُستعماً ضميَر الغائِب في المقطِع األوَّ أكبَر الشاعُر صنيَع الشَّ

في المقطِع الثاني، ثمَّ أبيُِّن ارتباطَه بالمعنى. 

أستخرُج من البيِت الثالِث مَصدراً من مصادِر الموسيقا الداخليَّة، وأمثُِّل له.. 2

مان« صورةٌ فنّيةٌ، أحلّلُها، وأذكُر نوَعها.  . 3 في قوِل الشاعِر: »ِجيد الزَّ

باِب ٌة إلى الشَّ تحيَّ
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ُح عاقةَ . 4 ، ثمَّ أوضِّ اعُر الشباَب بالوطِن، ثمَّ ذكَر الزماَن في أكثر ِمن موضٍع. أتتبَُّع ذلَك في النصِّ قرَن الشَّ

مان. باِب بكلٍّ من المكاِن والزَّ الشَّ

أبيُِّن الشعوَر العاطفيَّ البارَز في النّص، وأذكُر أداًة من أدواِت التَّعبيِر عنُه مع مثاٍل مناسٍب.. 5

الحفظ و ا�لقاء

أحفُظ أبياَت المقطِع الثاني، ثم َّألقيها على مسامِع زمائي.	 

الّتطبيقات الّلغويّة

أستخرُج من البيتين الثالث والّسادس األسماءَ المنصوبةَ، ثمَّ أعربُها.. 1

أعرُب ما وضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بين القوسين إعراَب جمٍل مّما يأتي:. 2

ــُم( ــاكُ ــب )ح الـــبـــاَد  ــَم  ــَس ق الـــذي  بـــلـــداً كـــأوطـــاِن الـــنُّـــجـــوِم َمــجــيــداإنَّ 

ً من المشتقَّاِت اآلتيِة: . 3 أستخرُج من النصِّ كاَّ

)اسَم تفضيل – اسَم مفعول -  صفةً مشبّهةً باسم الفاعل(.

أذُكُر نوَع األلِف في كلٍّ من: )جادوا - الجودا(.. 4

التعبير الكتابّي

ح فيها الهدَف الذي أطمُح إلى تحقيقِه في 	  نا. أكتُب مقالةً أوضِّ تحقُُّق أمانينا مرهوٌن باجتهاِدنا وجدِّ
َّبعها للوصوِل إلى ما أبتغيِه. المستقبِل مُبرزاً السبَل التي سأت

نصٌّ أدبّي
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الدرس السادس أسلوُب التعّجب

 	: ي
أقرأُ النصَّ الآ�ت

الّشباُب ثروةٌ

َّهم  ألن الِبنَاِء،  في  َعليِهم  ُل  يَُعوَّ واإِلنجاِز،  ِة  القوَّ جيُل  َّهم  ألن الَمنيُع؛  وِحْصنُها  األَْوطاِن،  ثروةُ  باُب  الشَّ
مَِعيِنه،  ِمن  فَيَنَْهلون  الِعلْم،  يُْقِبلُون على  أروَعُه!  َعطَاءَهم! وما  أَنْبََل  فما  الَحياِة،  مَياديِن  َشتى  يشيُدوَن في 
ويَْسقوَن بساتينَُه من إبداعاٍت تتطَلُّع إلى غٍَد أكثَر جماالً عندما تَنْمو وتَْزدَِهُر، وِلَساُن حاِلهم يَُقول، ما أروَع 

َر أحٌد في واجِبه! أن يُبنى الوطُن بسواعِدنا! وما أحسَن أاّل يقصِّ
اً مَِنيعاً في َوْجِه مَْن يُحاوُل النيَل ِمْن أَْوطاِنهم.  أَعِْظْم ِبُجُهوِد هؤالِء المخلصين! وأَْجِمْل ِبأَْن يَُكونُوا َسدَّ

هم! وهم يسيروَن نحَو مُستقبِلهم الواعِد بثقٍة وجدارة.   فللِّه دَرُّ
…)1(…

أقرأُ المثالين اآلتيين، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 
باِب! ومَا أَروَعه! - ما أنْبََل عطاءَ الشَّ
أَعِْظْم ِبجهوِد المخلصين! -

الوزن . 1 أذكُر  ب،  التَّعجُّ أثارا  الّسابقين  المثاليِن  في  جهدهم(  وعظمةَ   – باِب  الشَّ )َعطَاءَ  أنَّ  أالحُظ 

الّصرفّي لكلٍّ من )ما أَْروَعه، أَعِْظْم ِبِه(. 

ب منه(، أدلُّ على . 2 ب، والُمتََعجَّ بيَّة، وِفْعل التَّعجُّ ُن ِمن )ما التَّعجُّ ِب األولى تتكوَّ أالحُظ أنَّ صيغةَ التَّعجُّ

باب(، ثُمَّ أذكُر إعراُب المتعّجب منُه. ناِت في جملِة )ما أنبَل َعطَاءَ الشَّ هذِه المكوِّ

المجرور . 3 منه  ب  والُمتََعجَّ الزائدة  والباء  ب  التَّعجُّ )ِفْعِل  من  ُن  تتكوَّ الثّانية  ِب  التَّعجُّ أنَّ صيغةَ  أالحُظ 

ناِت في جملِة )أعظْم ِبجهوِد المخلصين(، ثُمَّ أعرُب  لفظاً والمرفوِع محّاً(. أدلُّ على هذِه المكوِّ

َب منُه. المتعجَّ
تُج

ستن
أ

َِّة، وله صيغتان قياسيَّتان: ُب: هو أسلوٌب يدلُّ على استعظامِ أمٍر ما ظاهِر المزي التَّعجُّ
ِب منه المنصوب. - ب، والُمتََعجَّ بيَّة، وفعِل التَّعجُّ ما أَفَْعلَُه! وتتكّوُن من: )ما( التعجُّ
ِب منه  - ب، وحرِف الجرِّ الزائِد )الباء(، والُمتََعجَّ أَفِْعْل ِبِه! وتتكّوُن من فعِل التَّعجُّ

َُّه فاعٌل. المجروِر لفظاً المرفوِع محاً على أن

التَّطبيق: 	 

ِب مُبيّناً صيغتَُه القياسيّة.	  أستخرُج أسلوَب التَّعجُّ
ما أجمَل الصبَر وما أحسَن الصدَق! -
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قواعد اللغة

قاَل البحترّي: -

ومخيَّا مــنــظــراً  ِبـــِدْجـــلَـــَة  ــْن  ــِسـ ــِزالأَْحـ ــْن َم ــاِف ِدْجـــلـــَة  ــَنـ والـــفـــرِد يف أَكْـ

)الفرد: قصر في بغداد.(
…)2(…

أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 
باَب! - ما أنبَل الشَّ
باِب!  - أعِْظْم ِبالشَّ

األحرِف في كلٍّ من هذين . 1 أذكُر عددَ  )نبل - عظم(،  الفعليِن  مباشرٍة من  بطريقٍة  ُب  التعجُّ يصاغُ 

الفعليِن.

 أختاُر مّما بيَن القوسيِن الشرَط المناسَب الذي تحقََّق في الفعليِن نبُل - َعظَُم. . 2

ف - جامد( )مبنّي للمعلوم - مبنّي للمجهول(. )تامّ - ناقص( )مثبت - منفّي( )متصرِّ

أالحُظ أنَّ بعَض األفعاِل قابلةٌ للتفاوِت مثل )َكُرمَ( وال يأتي الوصُف منه على وزِن )أفعل(، أبيُِّن مدى . 3

انطباِق هذيِن الشرطيِن على الفعليِن )نبل - عظم(.

تُج
ستن

ِب من الفعل مباشرًة بإحدى الّصيغتين )ما أَفَْعلَُه، أَفِْعْل ِبِه( من كلِّ فعل:أ يصاغُ التَّعجُّ
فةُ منه على وزن أفعل- قابٍل  -تامٍّ - مثبٍت-متصّرٍف-مبنيٍّ للمعلوم-ليسِت الصَّ )ثاثيٍّ

للتفاوت(.

التَّطبيق:	 

ُب من الفعليِن الوارديِن في الجملتيِن اآلتيتيِن مُستعِماً صيغتي التعّجب )ما أفعله – أفعْل به(	  أتعجَّ
بردَ ماءُ النبع - عظَُم عطاءُ الفّاح
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أسلوُب التعّجب

…)3(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمائي على تنفيِذ النّشاط:	 

ب	

أمثرْت جهوُد الّشباِب.
ما أجمَل أن تُثِمَر جهوُد الّشباِب!

ما أجمَل إمثاَر جهوِد الّشباِب!

كان الجوُّ ماطراً.
أجمْل بأن يكوَن الجوُّ ماطراً!

أجمْل بكوِن الجوِّ ماطراً!

َخِضَ الزرُع.
ما أجمَل أْن يْخَضَ الزرُع!

ِة الزرِع! أجمْل بُخْضَ

ُ أحٌد يف واجبِه. ال يقصِّ
َ أحٌد يف واجبِه! ما أحسَن أاّل يقصِّ

َ أحٌد يف واجبِه! أحسْن بأاّل يُقصِّ

يُبنى الوطُن بسواِعدنا.
ما أروَع أْن يُبنى الوطُن بسواعدنا!

أروْع بأْن يُبنى الوطُن بسواعدنا!

أالحُظ أنَّ األفعاَل )أثمَر، َخِضَر، كاَن( ال يُصاغ منها فعُل التعّجِب بشكٍل مباشر. أذكُر الشرَط الذي . 1

اختلَّ في كلٍّ منها.

ُب من الفعِل )فوق الثاثي - أو دلَّ على صفٍة على وزِن أفعل - أو كاَن فعاً ناقصاً( . 2 يُصاغُ التعجُّ

المساعِد  الفعِل  بعَد  المصدِر  نوَع  أبيُِّن  أفِعْل(.  )أفعَل -  فعٍل مساعٍد على وزن  بعد  بذكِر مصدِره 

ل( في أمثلة القائمة )ب(. )صريح - مؤوَّ

منهما . 3 ر( في المثالين الرابع والخامس من القائمة )أ( ال يُصاغُ  أالحُظ أنَّ الفعلين )يُبنى - ال يُقصِّ

ُب بشكٍل مباشر. أذكُر الشرط الذي اختلَّ في كلٍّ منهما. التعجُّ

ل . 4 ُب من الفعِل المبنيِّ للمجهوِل بذكِر مصدِره بعَد فعٍل مساعٍد. أبيُِّن نوَع المصدِر )مؤوَّ يصاغُ التعجُّ

- صريح(	 في أمثلة القائمة )ب(.

تُج
ستن

أ

ُب من الفعِل الذي خالَف أحَد الشروِط بطريقٍة غيِر مباشرة باإلتياِن بمصدرِه بعَد صيغِة  يُتَعجَّ
تعّجٍب قياسيٍّة مساعدٍة ومناسبٍة للمعنى، وهذا المصدُر:

ٌل إذا كاَن الفعُل فوق الثاثّي، أو ناقصاً أو كانِت الصفةُ منُه على وزِن  - صريٌح أو مؤوَّ
)أفْعل(.

مؤّوٌل إذا كاَن الفعُل منفيّاً أو مبنيَّاً للمجهول.  -

ل: أْن الناصبة والفعل المضارِع بعَدهُ.	  من أشكاِل المصدِر المؤوَّ
ُب من الفعِل غير ِالقابِل للتفاوِت والفعل الجامِد.	  ال يتعجَّ

142



143

قواعد اللغة

التَّطبيُق:	 

ِب المباشِر:	  ُب مّما يأتي، ثُمَّ أذكُر الَمانَع من التَّعجُّ أتعجَّ
ال يغدُر الصديُق بصديِقه. -
اقترَب العيُد. -
هُِزم البغُي. -
كاَن الطالُب حريصاً على اجتهاِده. -

القاعدة العاّمة

ب: هو أسلوٌب يدلُّ على استعظامِ أمٍر ما ظاهِر المزيِّة، وله صيغتان قياسيّتان	 هما: التَّعجُّ
ِب منه المنصوب. ب، والمتعجَّ ب )ما(، وفعل التَّعجُّ ما أَفْعلَُه! وتتكّون من: أداة التَّعجُّ

ِب منه. ب، وحرِف الجرِّ الزائد )الباء(، والمتعجَّ  أَفِْعْل به!، وتتكّون من فعل التَّعجُّ
- ب من الفعِل مباشرًة بإحدى الصيغتين )ما أَفَعلُه، أَفِعْل بِه( من كلِّ فعٍل ثاثيٍّ يُصاغُ التَّعجُّ

ٍف- مبنيٍّ للمعلوم-ال تأتي الصفةُ منُه على وزِن أفعل، قابٍل للتفاوت. تامٍّ - مُثبٍت-متصرِّ
ُب من الفعِل الذي خالَف أحَد الشروِط بطريقٍة غيِر مباشرٍة باإلتياِن بمصدرِه بعَد صيغِة  يتعجَّ

ٍب قياسيٍَّة مساعدٍة ومناسبٍة للمعنى، وهذا المصدُر: تعجُّ
ٌل إذا كاَن الفعُل فوَق الثاثي، أو ناقصاً أو كانِت الصفةُ منُه على وزِن  - صريٌح أو مؤوَّ

)أفْعل(.
مؤّوٌل دوَن الصريِح إذا كان الفعُل منفيَّاً أو مبنيّاً للمجهول. -

مثاالِن معرباِن:	 

ما أْجَمَل النَّجاَح!	 
ما: نكرةٌ تامَّةٌ بمعنى شيء مبنيّةٌ على السكوِن في محلِّ رفٍع مبتدأ. -
ب مبنيٌّ على الفتِح الظاهِر على آخِره، والفاعُل ضميٌر مستتٌر  - أَْجَمَل: فعٌل ماٍض جامٌد إلنشاء التَّعجُّ

وجوباً تقديُره هو	.
النَّجاَح: مفعوٌل به منصوٌب وعامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ على آخِره. -
)أَْجَمَل النَّجاَح(: جملةٌ فعليّةٌ في محلِّ رفِع خبٍر للمبتدأ )ما(. -

ِب أساليب سماعيّة متعّددة، منها االستفهام، والنداء، وقولهم:)لّ دّرك( و)سبحان الّ( وغيرها.	   للتعجُّ
 هذا خاف لألصل.	 
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بِْر!	  أَْحِسْن بالصَّ
ب مبنيٌّ على السكوِن الظاهِر. - أَْحِسْن: فعٌل ماٍض جامٌد جاءَ على صيغِة األمِر إلنشاِء التَّعجُّ
البـاء: حرُف جرٍّ زائد. -
َّه فاعل. - بِْر: اسٌم مجروٌر لفظاً مرفوٌع محّاً على أن الصَّ

التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األبياَت اآلتيةَ، ثُمَّ أَُصمُِّم جدوالً، وأمألُ حقولَه بالمطلوب:. 1
قاَل الطغرائّي في الحكمة: -

ــا ــه ــُب ــاِل أَْرُق ــاآلمـ ــَس بـ ــف ــنَّ ــُل ال ــلِّـ األمــِل!أَُعـ ُفْسَحُة  ــوال  لَ الَعْيَش  أَْضــَيــَق  َمــا 

قال خليل مطران في حفِل تكريمٍ ألعامِ األدِب: -

ــذي ــَل ال ــحــف ــَل ال ــم ــا أج ــا ســـاديت م ــُب بـــالـــكـــراِم كــــراُمي ــ ــرحِّ ــ فــيــه ي

هيد: - َداً الشَّ وقَاَل القروّي مَُمجِّ

ــًة! ــط ــرِب راب ــُع ــل ــرْم بــحــبــٍل غـــدا ل ــ ــرِب ُمــْعــتــَقــداأك ــُع ــل ــدت ل ــ ــدة وحَّ ــق وع

ّ
ب القياسي عجُّ صيغُته	سلوُب التَّ

ب المناسبة. . 2 ُب مّما يأتي بإحدى صيغتي التَّعجُّ  أتَعجَّ

. انتصَر الحقُّ- يصيُر القمُر بدراً - نفَع الدواءُ – قَبَُح الجهُل- ال يقبُل الُمتساِبُق الغشَّ

أشرُح البيَت اآلتي، ثُمَّ أعرُب ما تحته خّط:. 3
قال خليل َشيبوب في اإلحساِن: -

ــاِس، ومــا ــن ــال ــَل اإلحـــســـاَن ب ــم ــا أج ُمطلقام ــواً  ــفـ عـ كــــاَن  إْن  أبـــهـــَجـــُه 

ب القياسّي.. 4 ُث إلى رفاقي عن جماِل العمِل التطوعّي موظِّفاً أسلوَب التَّعجُّ أتََحدَّ

أكتُب فقرًة بما ال يتجاوُز ثاثةَ أْسطٍر عن هدٍف أسعى إليه، ألكوَن واحداً من بُناِة الحياِة مُستعماً . 5

. ِب القياسيَّ أسلوَب التَّعجُّ

أسلوُب التعّجب
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الدرس الّسابع ال أنا والعمَّ

، ُوِلَد في  سليمان العيسى ) 1921 – 2013م(: شاعٌر عربيٌّ سوريٌّ
قريِة النعيريِّة في لواِء اإلسكندرونة، أتمَّ تحصيلَه في دار المعلِّمين العليا 
في بغداد، َعِمَل مدّرساً وموجّهاً أّول للَغِة العربيِّة، وعُيَّن عضواً في مَْجَمِع 
اللغة العربيِّة بدمشق؛ له العديد من الدواويِن واألعماِل األدبيِّة المتنّوعِة 

ُجِمعْت باسم: األعمال الكاملة، ومنها أُخذ هذا النّص. 

سليمان العيسى

…1…

أنا ممَّن يعيشوَن مع الحرِف …
مع الكلمِة المكتوبِة…

غيرِة التي تغمُر هذا الوطن، وتدخُل كلَّ بيٍت، ويحملُها كلُّ تلميٍذ. مع ماييِن الصفحاِت من الكتِب الصَّ
َّني أعيُش مع الكتِب المدرسيَّة… زاِد أبنائنا وبناِتنا… فأنا أُريد لهم أن يجُدوا فيها خيَط النُّور الذي  إن

يبحثوَن عنه لينقلَُهم من الظّام إلى النوِر.
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المطالعة

والكلمةُ المطبوعةُ التي يقرُؤها الطلبةُ في كتبهم، هذِه الكلمةُ التي تمألُ ماييَن الصفحاِت منذ كتاِب 
ج في أعلى صفٍّ في الثانويّة، أو المعهِد، أو الجامعِة، هذه الكلمةُ ال تصُل  الطفولِة األولى حتَّى كتاب التخرُّ

إلى أيدي هؤالء الطلبِة إاّل بعد رحلٍة طويلٍة من الجهِد، وسفٍر مُضٍن من العناء.
ومن خال الكلمِة المطبوعِة التي تمألُ ماييَن الصفحاِت عرفُت العمَّاَل أكثَر ممَّا عرفتهم في أّي مكاٍن 

آخر، وأوضَح ممَّا عرفتُهم في أيِّ ميداٍن آخَر.
عرفُت عّماَل الطباعِة، وأنا أتعامُل مع الكتاِب المدرسّي..

عرفُت العشراِت منهم صغاراً وكباراً…
ضا العميِق، وشيٍء من االعتزاِز: إنّي صادقُت الكثيَر منهم، وأصبَحت  بل أستطيُع أن أقوَل في شيٍء ِمَن الرِّ

بيني وبيَن بعضِهم مودّةٌ وألفةٌ في غيِر تكلٍُّف وعناء.
َّار… ِل من أي فإليهم أُزجي هذه الكلمةَ في األوَّ

…2…

تحيَّةٌ لهؤالِء الجنوِد المجهولين الذين يسفحوَن نوَر عيوِنهم ليدخَل شعاُع النُّوِر والمعرفِة إلى كلِّ بيٍت 
يريُد النُّوَر، والمعرفةَ والحياة.

كلُّ عامٍل في هذا الوطِن جنديٌّ مجهوٌل…
كلُّ عامٍل في وطني يضُع في بناِء المستقبل لَِبنَةً صغيرًة جنديٌّ رائٌع مجهول.

كلٌّ منهم جديٌر بالتحيَّة…
َّار. جديٌر باألّول من أي

جدير بربيٍع كامٍل يسفُح عطَره وجمالُه وهداياهُ الحلوة بيَن يديه.
ولكنِّي سأقُف كلمتي هنا على أصدقائي الذين عرفتُهم وأحببتُهم، وعرفوني وأحبُّوني، في هذِه األعوام 

ائب في الكتب المدرسيَّة، موجِّهاً للّغِة العربيِّة في وزارِة التربية. الطِّوال من عملي الدَّ
عشراُت الكتِب تنتشُر هنا وهناك على عشراِت المطابع، نريُدها أن تخرَج إلى النُّور في سرعٍة… نريُد 
إنجاَزها قبل أْن تفتَح المدارُس أبوابَها… حتَّى إذا جاءَ التاميُذ يطلبوَن العلَم وجدوا كتابَهم بين أيديهم، 

قُل: حاولنا بكلِّ ما نملك من جهٍد ودأٍب أن يجدوه.
وتبدأ المعركةُ…. معركةُ العمِل… أو قُْل: معركة الطباعة..

وتروح مئاُت الملزماِت وتجيءُ…
ح… ثمَّ يُعاد تصحيُحها… تُصحَّ

وتَُصفُّ آالُف السطوِر… ثم يُعاد صفُّها…
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ال أنا والعمَّ

…3…

ويؤثُر بعُضنا أْن تسعى الَملزمةُ المطبوعةُ إليه، وهو في مقرِّ عملِه، يسعى بها عامٌل نشٌط، فيبِدي فيها 
، ويصّحُح ما يراه قِد انحرَف عن الصواب. مُ فيها ما اعوجَّ ُح رأيه، يقوِّ األستاذُ المصحِّ

أمّا أنا… فليَس أحبَّ إليَّ من أْن أزوَر هؤالء العمَّال، أحمُل ملزمتي بيدي، أو مسّودات كتابي الذي 
أريُد له أن يخرَج إلى النُّور…  

رج. أزيُز اآلالِت يسبقني إلى الدَّ
القبو الذي  في  بيَن الحبِر األسوِد وأكداِس الورِق، وأمضي قُدماً  العمَّاُل يروحوَن ويجيئوَن  وإخواننا 
يضمُّ اآلالِت، آالت الطباعِة، وأُحيّي أّوَل فوٍج من هؤالء الفتياِن والشيوِخ، فما يكاد يسمُع تحيَّتي أحد؛ إنَّ 
ضجيَج الدواليب، وصريَر األسطواناِت التي تدوُر، وحفيَف الورِق الذي ينفلُت من ثناياها، ال يكادُ يترُك 

أليّة تحيٍّة صدًى يُسمع.
وأستعيُض عن ردِّ التحيِّة بتلك االبتساماِت التي أراها تشرُق على الوجوه، وجوِه هؤالء اإلخوِة العامليَن، 
فحاِت الكبيرَة التي تدخُل الجهاَز الطابَع بيضاءَ،  َُّف لحظةً هنا، ولحظةً هناك، أتأمَُّل الصَّ وأنا أمرُّ بينهم، أتوق
ثّم تخرُج منُه في مثِل لمِح البصر، وقد حملت أشياءَ كثيرة، فيها شعٌر، وفيها نثٌر، وفيها ألوان ٌمن العلم 

ستكلُِّف األساتذَة والطاَب عناءً كثيراً، وسهراً طوياً.
وأخرُج من المطبعِة بعد ساعٍة أو تزيُد، وأنا أحسُّ الغبطةَ في أعماِق نفسي…

لقد عشُت هنا مع العمِل…
عشُت مع العّماِل …

لَما عرفنَا طريَقنا إلى الكتاِب، إلى  ودُ، وصريُر آالتِهم الذي ال يهدأُ  ولوالهم … ولوال حروفُهم السُّ
المعرفِة، إلى النور.

َّاَر … عيُد العمَّال … ُل أي أوَّ
ارِع في ثياِبهم  لشدَّ ما أتمنى أن أخرَج في هذا اليومِ فأرى رفاقي عمَّاَل الطباعِة قد خرجوا إلى الشَّ
األنيقِة الجميلِة، وطاقات الورِد تُنثَر عليهم من التاميِذ جميعاً األطفاِل والكباِر.. تحيَّةً وتقديراً وحبّاً عميقاً.

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

�

عناءٌ: تعٌب.
أزيز: صوت.

الِغبطة: السرور. 
طاقات: ج طاقة، الحزمَةُ من زهر
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مهارات القراءة

القراءُة الجهريَُّة:	 

رِد.. 1 َّةً سليمة، مراعياً مواطَن الوقِف، وأسلوَب الكاتِب في السَّ أقرأُ النصَّ قراءًة جهري

أقرأُ المقطَع الثّالَث مراعياً شعوَري اإلعجاب واالعتزاز.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

ابق.. 1 دُ الموضوَع الذي تناولَه الكاتُب في النَّصِّ السَّ أحدِّ

أذكُر أمريِن بقيا في ذاكرِة الكاتِب ممَّا وردَ في المقطِع الثالِث.. 2

الفهم والتحليل

ِف معنى كلٍّ من الكلمتيِن اآلتيتين: )أزِجي- َصرير(.. 1 أستعيُن بالمعجمِ على تعرُّ

َّاً للعمل.. 2 ُن من المقالِة معجماً لغوي أكوِّ

موا التضحياِت، أمثُِّل لذلك ممَّا وردَ في المقطِع الثاني. . 3 العمَّاُل جنودٌ مجهولون قدَّ

دُ من النَّصِّ موطَن كلٍّ من الفكرتين اآلتيتين: . 4 أحدِّ
ُف الكاتِب العّماَل في أثناِء طباعِة الكتِب المدرسيَِّة. - تعرُّ
تقديُر الكاتِب العمَّاَل وتضحياِتهم. -

المقطِع . 5 في  وردَ  الصورة كما  هذِه  مامَح  ى  أتقصَّ العمِل،  في  الطباعِة  لعمَّاِل  الكاتُب صورًة  رسَم 

الثالث. 

أبيُّن المقصودَ من كلٍّ ممَّا يأتي:. 6
معركةُ الطِّباعِة. -
رِج. - أزيُز اآلالِت يسبقنُي إلى الدَّ

أوّضُح موقَف الكاتِب من العمَّاِل، وشعوَره نحَوهم.. 7

أتعاوُن أنا وزمائي على وصِف عامٍل مجدٍّ أعرفُه مبرزاً شعوري نحوه.. 8

المطالعة
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الدرس الثامن َفنُّ الّسيرة

أتعلّم:

أقرأُ كاً من المقطعيِن اآلتييِن، ثمَّ أنّفُذ النَّشاط:	 
…)1(…

اتيّة، فيقوُل: "إنّني أعمُل في تحريِر  يروي الكاتُب عبّاس محمود العّقاد في كتاِبه )حياةُ قلم( سيرتَه الذَّ
حِف من خمسيَن سنةً، وكنُت أكتُب مُتطّوعاً قبَل ذلك بسنواٍت قليلٍة..."، وأزيُد القارئ فأقوُل: "إنّني  الصُّ
منذ بلغُت سنَّ الطفولِة وفهمُت شيئاً يسّمى المستقبل، لم أعرْف لي أماً في الحياِة غيَر صناعِة القلمِ، ولم 

ل األمِر غيُر صناعِة الّصحافة. تكْن أمامي صورةٌ لصناعِة القلمِ في أَوّ
في  غيِرها  دوَن  الصناعةَ  هذِه  اخترُت  لماذا  قبُل:  من  سألتُها  كما  اآلن  نفسي  أسأُل  هذا  مع  ولكنّني 

طفولِتي، وجعلتُها أماً من آماِل الحياِة الكبرى ... بل أمَل الحياِة األكبَر؟
…)2(…

مّما رواه الشاعُر واألديُب السورّي سليمان العيسى عن سيرِة الكاتب السورّي )صدقي إسماعيل(:
 "كان طفاً نحياً كالطيف... مشعَّاً كخيط الفجر ... بريئاً كالحّب... وديعاً كجناِح عصفور...

رَس، والغناءَ... في  َل عصفوٍر شارَكني اللعَب، والدَّ جئُت من القريِة إلى أنطاكية ألتعلَّم وكاَن )صدقي( أوَّ
َّى  َل صحيفٍة أدبيَّة وتول االبتدائيَّة، كاَن يقرأُ األدَب العربيَّ قديَمه وحديثَُه... في االبتدائيَّة أنشأَ )صدقي( أوَّ

تحريرها، ونشَر لي قصيدة ًفيها...".

أجيُب عن األسئلة اآلتية:	 

أصّمُم جدوالً مماثاً في دفتري، ثمَّ أمألُ حقولَُه بالمطلوِب:. 1

اد
ّ
 عّباس حممود العق

ُ
صفات

 
ُ
انُب الذي تعِكُسُه الّصفة الج

انُب  ّ – الج
ي
ن

انُب الثقا� )الج

) ّ عي
انُب الج�ت ّ – الج الّنفسي

ي إامسعيل
ت

صفات صد�

 
ُ
انُب الذي تعِكُسه الّصفة الج

انُب  ُّ – الج
ي
ن

انُب الثقا� )الج

) ّ عي
انُب الج�ت ُّ – الج فسي النَّ

أستبعُد اإلجابةَ غيَر الّصحيحِة مّما يأتي:. 2

َر: 	     أرادَ عبّاس محمود العّقاد من تدوين سيرِة حياِته أن يصوِّ

)الجانَب الفكرّي - الجانَب النفسّي - قيمةَ العاداِت والتقاليد(.
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َر: ب     أرادَ الشاعُر سليمان العيسى من تدوين سيرِة حياِة صدقي إسماعيل أن يصوِّ

)الجانَب الفكرّي - الجانَب االجتماعّي - أهميَّة اإلرشاد والوعظ(.

اختر االجابة الّصحيحة مّما يأتي:. 3

 القالُب الذي اختاَره الشاعر سليمان العيسى: 	   

)القالُب الروائيُّ - قالُب المقالة الذاتيّة - المزاوجةُ بين القالبين الروائّي والمقالِة الذاتيَّة(.

 القالُب الذي اختاَره الكاتُب عبّاس محمود العقَّاد: ب   

اتيَِّة - المزاوجةُ بيَن القالبيِن الّروائّي والمقالِة الذّاتيَّة(. )القالُب الروائيُّ - قالُب المقالِة الذَّ

تُج
ستن

أ

فنُّ السيرِة: فنٌّ نثريٌّ يزخُر بالحديِث الموّسِع عن شخصيٍّة ما بهدِف الكشِف عن صفاِت 
الشخصيِّة، وعالِمها، وتكوينها االجتماعّي أو الثقافّي أو النفسّي.

ولها نوعان:
السيرةُ الذاتيّةُ: يكتُبها الكاتُب بنفِسِه عن تاريِخ حياِتِه مسّجاً أخباَره عاِرضاً أعمالَه  -

وآثاَره ذاكراً أيّامَ طفولِتِه وشباِبِه وكهولِتِه، وما يجري فيها متوخِّياً الصدَق واالعتداَل.
َّةُ: يكتبُها الكاتُب عن شخصيٍَّة أخرى يدّوُن فيها حياتَها وأعمالَها وآثارها  - السيرةُ الغيري

ملتزماً الموضوعيّةَ والصدَق فيها.
خطواُت كتابِة فّن السيرة:

إدراُك الغايِة المنشودِة والوعي بالهدِف المقصوِد من كتابته.	   

استرجاُع األحداِث المهّمة في حياِة الشخصيَِّة، وما تستدعيه من تفاصيل، ثمَّ تدوينها.ب   

اختياُر القالِب المناسِب لكتابِة فّن السيرة.	   
القالُب الروائّي: تدويُن السيرِة في شكٍل روائيٍّ معتمٍد على سرِد الحوادِث سرداً شائقاً  -

من دون االنسياِق وراءَ مقتضياِت الفنِّ الروائّي.
قالُب المقالة: تقريُر الحقائِق الخاّصِة بحياِة الشخصيّة وشرُحها وتفسيُرها وتحليلُها. -
القالُب المزدوُج: يراعي المزَج بين القالبيِن السابقين. -

أطّبق:

أكتُب في واحٍد ِمن الموضوعين اآلتيين:	 

ُث فيها عن أبرز الجوانِب التي أثّرت في تكوين شخصيّتي خال . 1 أكتُب جانباً ِمن سيرتي الذاتيَّة، أتحدَّ

مرحلِة التعليم األساسّي.
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َفنُّ الّسيرة

أدّوُن سيرًة غيريّةً ألحِد أقارِبَك مراعياً الجانبين )االجتماعّي – النفسّي( مختاراً القالَب الذي يناسُب . 2

تلك السيرة.
من سيِر الطَّلَبَة:

اتيّة واصفاً تجربته مع المسابقات العلميّة العالميّة ) األولمبياد( فيقول: يروي الطالُب يزن غنّام سيرتَه الذَّ
» أنا طالٌب في كليّة الطبِّ البشريِّ في جامعِة دمشق، حاصٌل على الميداليِّة البرونزيِّة على مستوى العالمِ 
في أولمبياِد الكيمياء، وأودُّ تدويَن تجربَِتي مع األولمبياِد العلمّي السورّي التي غيَّرت كثيراً في مجرى 

حياتي وحياة آخرين شاركوني هذه الرحلة.
كنُْت في الصفِّ العاشِر عنَدمَا طلَب منّا مديُر المدرسِة المشاركةَ في أحد االختصاصات التي كانْت 
مادَّة  فاخترُت  والكيمياء(   – والفيزياء   – )الرياضيّات  اختصاصات  تمْحَورْت حول  والتي  آنذاَك  مُتَاحةً 

الكيمياء.
بدأُت أولى المسابقات على مستوى المنطقة، ثمَّ على مستوى المحافظة حاصاً على المرتبِة األولى، 
ولكنَّ االختباَر األصعَب واألقوى كانَ على مستوى الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وهو اختباٌر مُصمٌَّم على 
مدى يومين، كانِت المفاهيُم والمسائُل غايةً في الصعوبة، وخرْجُت من االختباِر حزيناً ألنّني اعتقدُت أنَّ 

أمَر الفوِز غيُر محّقٍق بالنسبِة لي.
ولكنَّ الحدَث الُمبِهَر كاَن حفَل إعاِن النتائج، عندما أعلنَِت المذيعةُ أنّني األّوُل على مستوى الجمهوريّة 
َّعة على  َّها لْم تكْن مُتوق العربيّة السوريّة. لحظةٌ التنسى ... لحظةٌ تعدُّ األغلى واألكثَر تأثيراً في نفسي؛ ألن

اإلطاق.
وبعَد ذلَك بدأْت مسيرةُ تدريبنا وتأهيلنا الختياِر أربعٍة ِمْن أفضِل الطّاِب لتمثيِل وطننا في األولمبياد 
العالمّي تستضيُفُه في كلِّ سنٍة دولةٌ مختلفةٌ، فكانْت مشارَكتي األولى في تركيا وأنا في الصفِّ العاشِر، 
والثانية في أمريكا وأنا في الصفِّ الحادي عشر، وقْد حصلُت حينَها على أعلى عامٍَة عربيّاً، أمّا مشاركتي 
الثالثة واألخيرة في روسيا فقد حصلُت فيها على ميداليٍة برونزيٍّة على مستوى العالم وأصبحِت الجمهوريّة 
َع األبواب في السنواِت  العربيّة السوريّة أّوَل دولٍة عربيٍّة تحصُل على ميداليٍّة في هذه المسابقِة، وهذا ما َشرَّ
الاحقة أمامَ متسابقيَن آخريَن العتاِء منّصاِت التتويِج العالميّة وعلُم الوطن الغالي يرفرُف وسَط احترامِ 

العالمِ كلِّه.
واآلَن انتهْت مسيرِتي مُشاِركاً في األولمبياد العالمّي، لكنّني أكملُت الطريَق أنا وزمائي في األولمبياِد 
ُب كلَّ طالٍب جديٍد ونرشُده لرسمِ تجربِتِه الفريدِة متمنِّيَن له الوصوَل إلى مراتَب أفضَل من  العلمّي، نُدرِّ

المرتبة التي وصلنا إليها.
ي ومَلََكةَ التفكيِر أن يُشارَك في األولمبياِد العلميِّ  وها أنذا أنصُح كلَّ طالٍب وطالبٍة يمتلُك روَح التحدِّ

، فهي تجربةٌ تُسِهُم في إظهاِر إمكاناتنا وقدراتنا الدفينة التي لم نكْن نعلُم بوجوِدها من قبُل«. السوريِّ

عبيُر اإلبداعّي  التَّ
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الدرس التاسع

: مدخٌل إلى النصِّ

ُح األرَض من جهِده وعرِقه، فأزهرت ثمراً حلو الطعمِ، وغذّى اإلنسانيّةَ عبَر العصوِر،  سقى الفاَّ
فوهبَْت كفُّه المتشّققةُ الخيَر، وكانت مثاالً للكسِب الحاِل، ليغدو حقلُه األمَن من الجوِع مع ما به 

من مشّقٍة وعناء؛ وهذا ما يجعله رمزاً للعطاِء وبناِء الحياة.

 قيصر سليم الخوري الملّقب بالشاعر المدنّي ) 1891 – 1977م(: 
عمل  في)البرازيل(.  وتوفّي  البربارة،  قرية  في  ولد   ، لبنانيٌّ عربيٌّ  شاعٌر 
معلًّما في لبنان والمهجر الجنوبّي، وكان عضواً في العصبة األندلسيّة، 

له ديوان »الشاعر المدنّي«. ومنه أُخذ هذا النّص.

قيصر سليم الخوري

الفالُح
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نصٌّ أدبيٌّ إثرائيٌّ الفالُح

الّنّص:

ــُه1 ــُب ــِس ــك ــّاُح تَ ــ ــَك يـــا فـ ــُس ــل ــَك ف ــي ــن ــه الـــكَـــِذِبيَ حـــأِة  يف  ال  الـــِجـــدِّ  حــلــبــِة  يف 

ــرٌة٢ ــَع ــْس ــوِن ُم ــ ــاألَتّ ــ ــُس فــوَقــك ك ــشــم ــّدأَِبال ــ ــ ال إىل  ــاٌض  ــهـ إنـ لـــَك  ــا  ــه ــذع ل يف 

ــرٌة٣ ــاف ــي س ــُع الـــوقـــَت فــيــهــا، وهـ ــال ــط هــِبتُ ــْت مــن الــذَّ ــغ ــي ــا ســاعــٌة ِص ــه ــأَنّ ك

حِبيـــكـــاُد زرُعـــــــَك مــــّا بــــتَّ تـــنـــِزُفـــُه٤ السُّ عــن  يستغني  ــِدَك  ــه ُج مـــاِء  مــن 

ــا٥ ــُه ــراُث كـــم ل ــ ــحـ ــ ـــَك واملـ ــه كـــفُّ ــلّـ الِحَقِب لـ مــدى  يُــوَف  لن  الــنَّــاس  عى  َديْـــٌن 

مــَرحــا٦ً يــشــبــُعــوا  أو  ــاً،  ــَع ــب ش يــرُحــوا  ــَصــِبمل  ــٍر ومـــن نَ ــْق ــن َف ــَك م ــذي ِبـ لـــوال الـ

اعتَصُموا٧ قــد  فيها  التي  الشاهقاُت  الَخشبيمــا  ــَك  ــوِخ ك ــن  م لــُهــم  ــاً  ــان أم أوف 

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

حمأةُ الكذب: يُقَصُد بها أوحاُل الكذِب �
النتنة.

ُّوُن: الموقُد الكبيُر. األت

الّدأُب: الِجدُّ والتَّعُب
النَّصُب: التَّعب.

ر.	  أدرُس النصَّ السابَق بمساعدِة معلِّمي وفَق منهجيَِّة دراسِة النصوِص المتَّبعِة في كتابي المقرَّ
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الكاتب/ الّشاعرالمعارف والمهاراتعنوان الدرس

بهاء الدين األبشيهّياستماعحسُن املكافأِة

حامت الطائّينصٌّ أدبّيشيٌم عربيَّة

قواعُد اللغةأسلوُب املدح والذمِّ

بالغةاخلبُر واإلنشاء

معن بن أوسنصٌّ أدبّيوذي رحٍم

 أسلوُب الشرِط
قواعُد اللغة)اجلازم وغير اجلازم(

بُّ احلصرّي القيروانّينصٌّ أدبّيالشاعُر الصَّ

اقتراُن جواِب الشرط بالفاء 
قواعُد اللغةواجلزم بجواب الطلب

د. أمجد الطرابلسّيمطالعةكتاُب العقِد الفريِد

تعبيٌر شفويٌّإلقاءُ الكلمة

بيع امنصٌّ أدبيٌّ إثرائّيالرَّ أبو متَّ

رِّ اجلاحظمطالعة إثرائيَّةحفُظ اللساِن وكتماُن السِّ

الوحدة الرابعة: 
من تراثنا
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التزامِ آداِب االستماِع وشروِطِه. ٭
فهمِ النصِّ الذي استمَع إليه فهماً مجماً وتفصيليّاً. ٭
قراءِة النصوِص قراءًة جهريّةً صحيحةً معبِّرًة، موظِّفاً التلويَن الصوتيَّ المناسَب لمعاني النّص واالنفعاالِت  ٭

المتضمَّنِة فيه.
قراءِة النصِّ قراءًة صامتةً ملتزماً اإلرشاداِت والتعليماِت. ٭
استعماِل المعجمِ في تعزيِز مكتسباتِه اللُّغويّة. ٭
تحليِل النصوِص إلى فكرها )العامّة – الرئيسة – الفرعيّة(. ٭
توضيِح بعِض الدالالِت الضمنيِّة في النصوِص القرائيَّة. ٭
تبييِن عاقاِت السبِب والنتيجة. ٭
تكويِن حقٍل معجميٍّ متوفٍّر في النّص. ٭
اكتشاِف أوجِه التشابِه واالختاِف بين بيتيِن شعريّين من حيُث المضمون. ٭
نات الجماليِّة للنصِّ األدبّي )بعض  ٭ تذّوِق النصوِص األدبيّة تذّوقاً جماليّاً مستفيداً مّما تعلّمه من المكوِّ

مصادر الموسيقا الداخليَّة – التشبيه - االستعارة(.
. ٭ استخراِج المشاعِر العاطفيَِّة من النصِّ
إغناِء ثروِتِه األدبيَِّة بحفِظ أبياٍت من نصوِص الوحدِة. ٭
َّة والصرفيّة واإلمائيّة(. ٭ تطبيِق ما تعلّمه سابقاً من قواعِد اللغِة )النحوي
استعماِل أسلوِب المدِح والذمِّ في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل أسلوِب الشرِط الجازمِ وغيِر الجازمِ في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل اقتراِن جواِب الشرِط بالفاِء والجزمِ بجواِب الطلِب في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل الخبِر واإلنشاِء في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
عِة. ٭ إلقاِء كلمٍة مناسبٍة للمواقِف الحياتيِّة المتنوِّ
تقديِر التراِث العربيِّ ومنجزاِت األجداِد. ٭
ِف نموذٍج من الكتِب التراثيَِّة. ٭ تعرُّ

 عىل:
ً
ايِة دراسِة هذه الوحدِة قادرا ي �ن

ن
� ُ

ّ
 املتعل

ُ
سيكون

الوحدة الرابعة: من تراِثنا
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الدرس األّول حسُن المكافأة

الفهم والتحليل

أّوالً: أَْستَِمُع إلى النّص*، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:

َث َعنُْه النّص.. ١ أذكُر الموضوَع الذي تََحدَّ

 أَْستبِْعُد اإلجابةَ غيَر الصحيحِة مّما يأتي: . 2

بدا األُب في النّص: )وفيّاً لمن ساعَدهُ - ناكراً الجميل - ناِصحاً ابنه(.
ِل، ثُمَّ أنّفُذ النّشاط: ثانياً: أَْستَِمُع إلى المقطِع األوَّ

أُبيُّن حالةَ األسرِة عنَد قدومهم إلى البالد.. ١

أذكُر العمَل الذي قامَ بِه األُب لتأمين رزِق أسرتِه.. 2
ثالثاً: أَْستَِمُع إلى المقطِع الثّاني، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:

ِل.. ١ أذكُر ما داَر بين األِب والتاجِر في اللقاِء األوَّ

َف أهُل البيِت من شكوى األِب لصديقِه التاجر. أعلِّل ذلَك.. 2 تخوَّ
رابعاً: أَْستَِمُع إلى المقطِع الثالِث، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:

أوّضُح شرَط البيِع بيَن التاجِر والرجلين.. ١

أذكُر العرَض الذي عرَضُه الرجالن على األِب، وموقَف التاجِر منه.. 2

أتسابُق أنا وزمالئي في تنفيِذ النَّشاط:. 3
أمألُ الفراَغ شفويّاً في كلٍّ ممَّا يأتي: -

متُها إليِه اعترافاً بـ  يا بنّي لو طَلَب ابُن هذا  الذي حضَر إليَّ منُذ قليٍل  لقدَّ
، وهذا ما أردُت أن أخبَرك بِه. والدِه علّي فالوفاءُ من شيمِ 

أبيُّن شعوَر األِب بعَد مساعدِة التاجِر له.. 4

أستخرُج قيمةً أعجبتني ِمن النّص.. 5

ّي نشاٌط تحض�ي
ُث عن كرمِ حاتمٍ ومكانِته العاليِة في تراِثنا تمهيداً  أستعيُن بمصادِر التعلُّمِ على جمِع قصٍص تتحدَّ

رِس القادمِ. للدَّ

الفقَه  درَس  مصريٌّ  أديٌب  )٧٩٠-٨5٠هـ(  األبشيهّي  الدين  بهاء 
والنحَو واألدَب من كتِبِه: )أطواق األزهار(، و)الُمستَطَرُف في كلِّ فنٍّ 

مُستظَرف(. ومنه أُِخَذ هذا النّص. 

بهاء الدين األبشيهّي

النّص في دليل األنشطة* 
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الدرس الثاني ة شيٌم عربيَّ

حاتم الطائّي )توفّي 5٧٨ م(: شاعٌر يُضرُب المثل بجوِدِه. شعُره كثيٌر 
قةٌ في كتِب األدِب والتاريِخ، له ديواُن  ضاَع معظُمه، وأخباُره كثيرةٌ متفرِّ

شعٍر مطبوع. أُِخَذ منُه هذا النّص.

حاتم الطائّي

: مدخٌل إلى النصِّ

صقلِت الحياةُ عقَل الّشاعِر في عصِر ما قبَل اإلسالم، وأكسبَتُه ِحكمةً سَمْت بنفِسِه، فََعِلَم أنَّ خلودَ 
إدراِكه لمروِر  بعَد  نتيجةٌ حتميّةٌ  إاّل باألخالِق الحسنِة والمناقِب الحميدِة، وهذِه  اإلنساِن ال يكوُن 

ماِن وفَناِء اإلنساِن. الزَّ
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نّص أدبّي

الّنّص:

َغــُد؟1 أَو  ــِس  أَم أَو  الــَيــوُم  إِّل  هــُر  الــدَّ ــِل  ُدَه ــا يَــــــــَرَدَّ ــن ــَن ــي ــاُن بَ ــ مـ ــزَّ ــ كَـــــــذاَك الـ

ــا٢ ــه ــوِم ــَد يَ ــعـ ــا لَـــيـــلَـــًة بَـ ــن ــي ــلَ يَنَفُديَــــــُردُّ َع ــُر  ــده ال َول  نَبقى  ــا  م ــُن  ــح نَ َفــا 

ــُه٣ ــ ــاُم ــ ُدلَـــنـــا أََجـــــــٌل إِّمــــــا تَـــنـــاهـــى إِم ــى آثـــــــــاِرِه نَـــــَتـــــَورَّ ــ ــُن َعـ ــحـ ــنـ َفـ

ــاَرٍة٤ ــ ج ِسِّ  إِىل  أَمــــِي  ل  ــُت  ــم ــَس ــأَق ُدَف يُــَغــرِّ الـــَحـــاُم  داَم  ــا  م الــدهــِر  ــدى  َمـ

ــُه5 ــُت ــم ــلِ َع ــدٍر  ــ ــَغ ــ ِب مــــالً  أَشــــــَري  أَنــكَــُدَول  ــدَر  ــَغـ الـ خـــالَـــَط  ــاٍل  ــ م ــلُّ  ــ كُ أَل 

ِلَهـــلِـــِه6 َربّـــــاً  املــــاِل  بَــعــُض  ــاَن  ــ ك ــايل ُمــَعــبَّــُدإِذا  ــ َفــــــإِّن ِبـــَحـــمـــِد الـــلّـــِه م

ــا7ً ــب ــيِّ ــُل طَ ــ ــؤكَ ــ ــِه الـــَعـــان، َويُ ــ ــكُّ ِب ــَفـ ُديُـ املُــــرِّ ــُل  ــخــي ــَب ال ــنَّ  ــ َم إَِذا  ــى  ــطَ ــع َويُ

ــاَرُه8 نـ أَخــَمــَد  ــبُّ  ــِخ ال ــِخــيــُل  الــَب َمــا  ــِي ِبـــنـــاِرَي: أَوِقــــدواإَِذا  ــص ــن يَ ــَم أَقــــوُل لِ

ــًة9 ــيَّـ َدنِـ راٍض  الـــنَّـــاِس  أُمـــــوُر  ُدكَـــــذاَك  ُمــــَتــــَورِّ ــا  ــُعـ الـ َفـــــرعِ  إِىل  َوســــــاٍم 
ت

رَدا
ُمف

 ال
ُح

ش
ِإمامُه: طريُقه الواضُح.�

م. دُ: نتقدَّ نتَورَّ
أنكُد: قليُل الخير.

َّل للنَّاس. معبَُّد: الُمَذل

العاني: األسير.
دُ: الُمقلِّل للعطاء. الُمصرِّ

: الُمخادع. الِخبُّ
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شيٌم عربيَّة

مهارات االستماع

أستمُع إلى النصِّ مراعياً آداَب االستماِع، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط:* 
حيحِة ِمّما يأتي: أَْستبِْعُد اإلجابةَ غيَر الصَّ

: )الَفْخُر، الِحكمةُ، الَمدُح(. - عريُّ ِفي النَّصِّ الغرُض الشِّ
ه عن: )الكرمِ والبخِل، الحرِب والسلمِ، الموِت والزمِن(. - اِعُر في نصِّ َث الشَّ تََحدَّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

وتيَّ المناسَب للمعاني.. ١ أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً مُراعياً التَّلويَن الصَّ

رط والنَّفي.. 2 أقرأُ الَمْقطََع الثّاني مراعياً أسلوبَي الشَّ
القراءُة الصامتُة:	 

ماِن مّما َوَردَ ِفي المقطِع األّول.. ١ أذكُر صفتين من صفاِت الزَّ

اِعُر ِفي المقطِع الثّاني عن خصاِله الَحميدِة، أذكُر اثنتين منها.. 2 َث الشَّ تََحدَّ

الفهم والتحليل

دة ِلَكلمة )طيِّب(، ثمَّ أختاُر منها ما يناسُب سياقها في . ١ ِف المعاني الُمتعدِّ أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ

البيِت السابِع.

2 .. أستنتُج الفكرَة العامّةَ ِللنصِّ

ِئيسِة والفرعيَِّة إلى مَوطِنها:. 3 أنسُب كاّلً ِمن الِفَكِر الرَّ
هر. - فَناءُ اإلنساِن وبقاءُ الدَّ
أجُل اإلنساِن محتومٌ. -
ُسُموُّ الّشاعِر وأْخالقُه النبيلةُ.  -

ابع . 4 ح ذلَك بدليليِن ممَّا وردَ في البيتين الرَّ دة في النّص، أوضِّ نايا في مواقَف مُتعدِّ ََّع الشاعُر عن الدَّ ترف

والخامس.
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نّص أدبّي

حها، ثمَّ أبيُِّن ردَّة فعِل حاتمٍ عليها.. 5 وردَت أفعاٌل سلبيَّةٌ للبخالء في المقطع الثاني، أوضِّ

ُح ذَلك من فهمَي . 6 َّخَذ من ذلَك مبدأً في حياتِه لتَْخليِد ِذْكِره. أَُوضِّ أقرَّ حاتٌم بحتميَّة فنائِه الجسدّي، فات

النّص.

قَاَل البُحترّي:. ٧

ــا ــاُؤَه ــِج وانْ َغــْمــَرٌة  إلَّ  ــُر  ه ــدَّ ال ــِل  ــاه ــه ــراُج ــف وان ــٌة  ــَق ــي ِض وإلَّ  ــاً  ــعـ َسيـ

أوازُن بيَن هَذا البيِت والبيِت األّوِل ِمَن النّصِّ من حيُث الَمضمون. -

ق الجمالّي التذو�

أسهمِت الجمُل االسميَّةُ والنفي في إثباِت مبدأ الشاعِر في الحياِة. أمألُ حقوَل الجدوِل اآلتي بالمطلوب . ١

وفَق النمط:

ي
ة - الن�ف ملة االمسيَّ املبدأ الذي أثبتُهاملثالالج

العّفةال أميش إىل رسِّ جارةالنفي

النفي

إنِّ بحمِد اللّه مايل معبَّد

دُ موطَن كلٍّ منهما.. 2 عة. أذكُر اثنتين منها، ثمَّ أحدِّ زخَر النصُّ بقيمٍ متنوِّ

حه.. 3 ر الطباُق في أكثر من موضٍع في النّص. أستخرُج مثاالً عليه، ثمَّ أُبيُِّن المعنى الذي وضَّ تكرَّ

اخليَّة في البَيِت الخامِس، وأُمثُِّل له.. 4 أذكُر مصدراً من مصادِر الموسيقا الدَّ

الحفظ و ا�لقاء

أَحفُظ المقطَع الثّاني، ثُمَّ ألقيه على مسامِع ُزماَلِئي.* 

161



الّتطبيقات الّلغويّة

ُب من الفعِل الوارِد في الجملِة اآلتيِة مستعمالً صيغةَ )ما أفعلَُه( مراعياً الضبط الصحيح: . ١  أتعجَّ

)يُؤَكُل الماُل طيِّباً(. 

أعرُب ما وضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بين القوسين إعراَب جمٍل مّما يأتي:. 2

ــبــاً ــيِّ يُــَفــكُّ ِبـــِه الـــَعـــان، َويُـــؤكَـــُل طَ

نــاَرُه ــَد  ــَم أَخ ــِخــبُّ  ال الَبِخيُل  ــا  َم إَِذا 

ُد املُـــرَّ الــَبــخــيــُل  ــنَّ  َمـ إَِذا  ــى  ــعــطَ َويُ

)أَوِقـــدوا( ــنــاِرَي:  ِب )يَصِي(  لَِمن  ــوُل  أَق

دُ(.. 3 أذكُر مصدَر كّل من الفعلين اآلتيين: )َخالَط- يغرِّ

أعلُِّل كتابةَ الهمزِة على صورتها في كلمِة )أوِقدوا(.. 4

المستوى ا�بداعّي

عرض الشاعُر مجموعةً ِمن المبادئ الساميِة في مسيرِة حياتِه، أضيُف مبادئ أخرى ترفُع من مكانِة * 
اإلنساِن، وتسهُم في بناِء أسٍس اجتماعيٍَّة سليمة بيَن الناس.

نّص أدبّيشيٌم عربيَّة
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الدرس الثالث أسلوُب المدِح والذّم

 *: ي
أقرأُ النصَّ الآ�ت

: أْي بُنَيَّ
َّه يرفُع ِمن شأِن اإلنساِن، وبئَس  حبََّذا ِحفظَُك عنِّي كلماٍت تُعينَُك في حياِتَك: "ِنعَم الُخلُق التَّواضُع؛ ألن
فاِت، واعْلْم أّن الُمتواِضَع يَرى نفَسه صغيراً، ويَراهُ النَّاُس كبيراً، أمّا المتعالي  خُلقاً التَّكبُّر، فهو مْن أقبِح الصِّ

فال حبَّذا الغروُر؛ ألنّه دليٌل على فَساِد أْخالِقِه".
…)١(…

أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، ثُمَّ أتعاون أنا وُزماَلِئي على تنفيِذ النّشاِط:* 
ِنعَم الُخلُق التَّواُضُع. -
بئَس الُخلُق التكبُُّر. -

دُ الجملةَ التي أفادْت معنى المدِح، والجملةَ التي أفادْت معنى الذمِّ في الجملتيِن السابقتيِن.. ١ أحدِّ

دُ فعل المدِح وفعَل الذمِّ في المثاليِن السابقيِن، ثمَّ أذكُر نوَع ُكلٍّ منهما )جامد - متصّرف*(.. 2 أحدِّ

أدلُّ على فاعِل كلٍّ من )نعَم وبئس(، ثمَّ عالمِة إعراِبه.. 3

أالحُظ أنَّ )التواضع( اسٌم مخصوٌص بالمدِح مرفوع، أدلُّ على المخصوِص بالذمِّ، وأُبيُِّن عالمةَ إعرابِه.. 4

تُج
ستن

أسلوُب المدِح أو الذمّ: أسلوٌب يستعمُل في المدِح والثناِء، أو في الذمِّ والهجاء.أ
مِّ )بئَس(، ويتبعهما فَاِعٌل، واسٌم مرفوٌع  أْرَكانُه: ِفْعٌل َجامٌد للَمْدِح )ِنْعَم(، أو ِفْعٌل َجاِمٌد للذَّ

مَْخُصوٌص ِبالَمْدِح أو بالذمِّ.

التطبيق:	 

دُ أركانَه.. ١ أستخرُج أسلوَب الذمِّ الواردَ ِفي البَيِْت اآلتي، ثمَّ أَحدِّ
قاَل عارق الطائّي: -

ــا ــَن ــْوتَ ــَت أَنْـــَت َدَع ــْن ــٍر كُ ــأَم بالَعهِدَغــــَدْرَت ِب ــْدُر  ــَغ ال يَمُة  الشِّ ــَس  ــْئ َوِب إِلــيــِه 

أَمأَْلُ الَفراغَين اآلتيين ِبَما يُنَاِسبُُهما مراعياً الضبَط السليَم:. 2
نعَم العادةُ  -
بئَس  الخداُع. -

الفعُل المتصّرُف هو الفعُل الذي يقبُل التحّوَل من صورٍة إلى صورٍة ألداِء المعاني في أزمنِتها المختلفِة.* 
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…)2(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاط:* 
نعَم الخلُق التَّواُضُع. -
نعَم خلُق المرِء التواضُع. -
بئَس خلقاً التكبُُّر. -

من . ١ نوَعه  أُبيُّن  ثُمَّ  عليه،  أدلُّ  ظَاِهراً،  اسَماً  المدِح  فعِل  بعَد  والثّاني  األّوِل  المثالين  في  الفاعُل  جاءَ 

الَمعارِف.

دُ . 2 رِت الفاعَل الُمستتَر، وأَحدِّ دُ الكلمةَ التي فسَّ أالحُظ أنَّ الفاعَل في المثاِل الثَّالِث َضِميٌر مُستتٌر، أَحدِّ

نوَعها ِمْن حيُث )التَّعريف أو التنكير(، وأذكُر عالمةَ إعراِبها.

تُج
ستن

يأتي فاعُل )نعَم وبئس( في أسلوِب الَمدِح أو الذمّ: أ
ف بـ )ال(. - فاً بـ )ال(، أو مضافاً إلى معرَّ اسماً ظاهراً: معرَّ

راً بنكرٍة منصوبٍة على التمييِز*.  - ضميراً مستتراً وجوباً: مَُفسَّ

التطبيق:	 

راً بنكرٍة منصوبٍة *  ة، وضميراً مستتراً مفسَّ ٍف بـ )ال( مرَّ أجعُل الفاعَل في الجملِة اآلتية مَُضافَاً إلى معرَّ
ة أخرى. مرَّ

بئَس الصفةُ الغدُر
…)3(…

أَقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاِط:* 

بأ

حبَّذا التواضُعنعَم الخلُق التواضُع

ال حبَّذا الغروُربئَس السلوُك الغروُر

 وقد يُميَّز الفاعل المستتر بـ ما، وتُعرب على أنّها نكرة تامّة مبنيّة على السكون في محّل نصٍب على التمييز )نعَم ما الحياةُ(.* 
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في . ١ الّسابَقين  المثالَين  في  )بئَس(  الذمّ  وفعِل  )ِنْعَم(،  المدِح  فعِل  بمعنى  استُعمَل  الذي  الفعَل  دُ  أَحدِّ

القائمة )ب(.

دُ أركاَن أسلوبَي الَمدِح . 2 أالحُظ أنَّ اسَم اإلشارِة )ذا( في الفعلَين )حبَّذا - ال حبَّذا( جاء فاعالً، أَحدِّ

والذمّ في القائمة )ب(.

ِل من القائمة )أ( جاءَ مبتدأً مرفوعاً خبُره . 3 أالحُظ أنَّ المخصوَص بالمدح )التواضع( في المثال األوَّ

جملة )نعَم الخلُق(. أدلُّ على المخصوِص بالذمِّ في المثاِل الثاني من القائمِة )أ(، وأعربُه، ثمَّ أذكُر 

خبَره.

تُج
ستن

أ

)حبَّذا(: فعٌل ماٍض جامٌد يُستعَمُل للَمدِح فإذا ُسبَق بـ )ال( النافيِة أصبَح للذمِّ.
الفاعُل في )حبَّذا - ال حبَّذا( هو اسم اإلشارة )ذا( وهو دائماً مُفردٌ مُذّكٌر.

الَمخصوُص بالمدِح أو بالذمِّ بأسلوبيه: اسٌم معرفةٌ يُعرُب مبتدأً مؤخََّراً مرفوعاً َخبُره الجملةُ 
التي قَبلَه. 

التطبيق:	 

كِل.*  أجعُل كلمةَ )الَحياء( اسماً مخصوصاً بالمدِح مُستعمالً الفعَل )حبَّذا( مراعياً الضبَط بالشَّ

القاعدة العاّمة
أسلوُب المدِح أو الذمّ: أسلوٌب يستعمُل في المدِح والثناِء، أو في الذمِّ والهجاء.

مِ )بئَس(، ويتبعهما فَاِعٌل، واسٌم مرفوٌع أْرَكانُه: ِفْعٌل َجامٌد للَمْدِح )ِنْعَم(، أو ِفْعٌل َجاِمٌد للذَّ
 مَْخُصوٌص ِبالَمْدِح أو بالذمِّ.

يأتي فاعُل )نعَم وبئس( في أسلوِب الَمدِح أو الذمّ: 
ف بـ )ال(. - فاً بـ )ال(، أو مضافاً إلى معرَّ اسماً ظاهراً: معرَّ
راً بنكرٍة منصوبٍة على التمييِز - ضميراً مستتراً وجوباً مَُفسَّ

)َحبَّذا(: فعٌل ماٍض جامٌد يُستعَمُل للَمدِح فإذا ُسبَق بـ )ال( النافيِة أصبَح للذمِّ.
الفاعُل في )َحبَّذا - الحبّذا( هو اسم اإلشارة )ذا( وهو دائماً مُفردٌ مُذّكٌر.

الَمخصوُص بالمدِح أو بالذمِّ بأسلوبيه: اسٌم معرفةٌ يُعرُب مبتدأً مؤخََّراً مرفوعاً َخبُره الجملةُ
 التي قَبلَه.
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مثاالِن معربان	 

ِنْعَم الَجليُس الِكتَاُب* 
نعَم: فعٌل ماٍض جامٌد إلنشاِء الَمدِح، مبنيٌّ على الَفتِح الظَّاهِر على آخِره. -
ّمةُ الظَّاهرةُ على آخِره. - الجليُس: فاعٌل مرفوٌع، وعالمةُ رفعِه الضَّ
ّمةُ الظَّاهرةُ على آخره. - الكتاُب: مبتدأٌ مؤخٌَّر، مرفوٌع وعالمةُ رفعِه الضَّ
)نعَم الَجليُس(: جملةٌ فعليّةٌ في محلِّ رفِع خبٍر للمبتدأ الكتاب. -

 *ُ حبَّذا الوفاء
: فعٌل ماٍض جامٌد إلنشاء المدح، مبنيٌّ على الفتِح الظاهِر، ذا: اسُم إشارٍة مبنيٌّ على السكون  - حبَّ

في محلِّ رفِع فاعٍل.
ّمةُ الظاهرةُ على آخِره. - الوفاءُ: مبتدأٌ مؤخٌّر، مرفوٌع وعالمةُ رفعِه الضَّ
مٍ للمبتدأ )الوفاءُ(. - )حبَّذا(: جملةٌ فعليّةٌ في محلِّ رفِع خبٍر مقدَّ

التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أنّفُذ النّشاط:. ١
بئَس العمُل االحتياُل ونعَم طبُع اإلنساِن الوفاءُ. -
قاَل جرير مُتَغَّزالً:  -

ــٍل ــَب يّـــاِن ِمـــْن َج ــُل الـــرَّ ــب ــذا َج ــبَّ ــاَح ــاي ــانَ ــْن كَ ــاِن َمـ يّـ ــرَّ ــَذا َســـاِكـــُن الـ ــبَّـ وَحـ

قالت الخنساء في أخيها صخر: -

َعلِموا َقد  وعِ  الرَّ يَوَم  أَنَت  الَفتى(  ــُفــرســاِن)نِعَم  ِب ــاٌن  ــرس ُف ــفَّ  ــَت ال إِذا  كُـــفٌء 

دُ أركاَن كلٍّ منها. - أستخرُج أساليَب المدِح والذمِّ من األمثلِة الّسابقة، ثُمَّ أَحدِّ
أعرُب ما ُوضَع تحتَه خّط إعراَب مُفرداٍت، ومَا بيَن قوَسين إعراَب ُجَمٍل. -

أخصُّ )النَّجاح( بالمدِح مُستعِماَلً الفعَل )ِنعَم( َعلَى أْن يكوَن الفاعُل ضميراً مستتراً، وأخصُّ )الكسل( . 2

بالذمِّ مُستعِمالً الفعَل بئَس على أْن يكوَن الفاعُل اسماً ظاهراً.

ُث إلى زمالِئي عن فوائِد المطالعِة مَُراِعياً اْستخدامَ أْسلوبَي الَمدِح والذمِّ.. 3 أتََحدَّ

دَق، وأذمُّ الكذَب.. 4 أكتُب فقرًة من ثالثِة أسطٍر أمدُح فيها الصِّ
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الدرس الرابع الخبُر واإلنشاء

)١(

أقرأُ ما يأتي، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاِط:* 
- : قاَل الُحصريُّ الَقيْرَوانيُّ

ــٍف ــَيـ َهـ ِذي  ِبـــــَغـــــزاٍل  كَــــلِــــٌف 

ــبُّ مــتــى َغــــــُدُه؟ ــ ــّص ــ ــُل ال ــيـ يـــا لـ

ُدُه َخــــــــْوُف الــــــَواِشــــــَن يُـــــــــَرِّ

ــِة َمـــــْوِعـــــُدُه؟ ــ ــاَع ــ ــسَّ ــ ــاُم ال ــ ــَيـ ــ أِقـ

ِل اإلخباَر بأمرين، أذكُرهما، ثُمَّ أبيُِّن أثَر الواقِع في عالقتِه بالحبيِب، ومدى . ١ أرادَ الشاعُر في المثال األوَّ

احتماله التصديَق أوالتكذيب.

أالحُظ أنَّ الشاعَر في المثاِل الثاني استعمَل أسلوبي النداء واالستفهام، أبيُِّن األمَر الذي يريُد الحصوَل . 2

عليه من الليِل، ومدى احتماِله الصدَق أو الكذَب.

تُج
ستن

أ

الكالمُ ِقسماُن: خبٌر وإنشاءٌ.
الخبُر: كالمٌ يُرادُ به اإلخباُر عن واقٍع أو علمٍ ... يَحتمُل الصدَق أو الكذَب.

اإلنشاءُ: كالمٌ يُراد به استدعاءُ أمٍر غير حاصٍل وقَت الطلِب، وال يمكُن أْن يُحَكَم بصدِقه أو 
كذِبه.

التطبيق:	 

أُميُِّز الَخبََر ِمن اإِلنشاِء في األبياِت اآلتيِة، وما يُرادُ به من كلٍّ منها. * 
َّته:  - قاَل المتنبّي مفتخراً بشاعري

ــا ــَواِرِدَهـ ــْن َشـ ــلَء ُجــُفــوِن َعـ ــْخــَتــِصــُمأنـــاُم مـ ــا ويَ ــّراه ــُق ج ــلْ ــَخ ــُر ال ــه ــْس ويَ

ّي: - قَاَل أبو العالِء المعرِّ

املَــَدى ــاَل  طَـ وإْن  ــْوَت  ــ املَ تَــظْــلِــُمــوا  ــلــَتــقــوال  تَ أْن  عــلــيــكــُم  أََخــــــاُف  إنِّ 

وقاَل أيضاً: -

يُْضِحكُِني وِر  ــزُّ ــ ال ِبَــَقــاِل  الـــذي  يُْبِكينيإنَّ  الـــَحـــقِّ  بــيــقــِن  الـــذي  ــدُّ  ضـ
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…2…

أقرأُ ما يأتي، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي علَى تنفيِذ النّشاِط:* 
َّه من َحلَُم َسادَ. - ، اْحِلْم فإن قاَل عبُد الملِك بُن َصالٍح: أْي بُنيَّ
وال تَْجَمْح ِبَك مَِطيَّةُ اللَِّجاِج. -
قال أحمد شوقي: -

ــًة ــحــيَّ ــاب ت ــشــب ــل ــاِن قــصــيــدا؟قـــالـــوا: أتــنــظــُم ل ــزمـ ــد الـ ــي تــبــقــى عــى ِج

قال أبو العتاهية:  -

ــاً ــوم ي ــوُد  ــعـ يـ الـــشـــبـــاَب  لــيــَت  ــا فـــعـــَل املــشــيــُبأل  ــ فـــــأُخـــــرَه ب

ِل، والصفةَ التي نَهى عنها في المثال . ١ أبيُِّن الصفةَ التي استدعى األُب حصولَها من االبن في المثال األوَّ

الثاني، وأذكُر الفعَل في كلٍّ منهما، وأبيُِّن نوعه )النداء - األمر - النهي(.

أذكُر من المثالين الثالث والرابع ما يراد حصوله، وأبيُِّن نوعه )االستفهام - التمنِّي(.. 2

تُج
ستن

الجملةُ اإلنشائيّةُ تَِردُ في أسلوِب الطَّلِب )النَِّداِء - األمِر - النَّْهي - االستفهام - التمنِّي(، أ
وتسمَّى إنشاءً طلبيَّاً*

التطبيق:	 

، وأذكُر صيغَته في البيتيِن اآلتييِن:*  أستخرُج اإلنشاءَ الطَّلبيَّ
قَاَل حاتم الطائّي: -

ــاَرُه نـ أخــمــَد  ــبُّ  ــِخ ال البخيُل  مــا  ــدواإذا  ــ ــارَي: أوِق ــنـ ــن يــصــي بـ ــوُل ملَـ ــ أق

قاَل البارودّي: -

ــاِن وَمــــــا ِب ــ ــي ــ ــلِّ ــ ــا خـــلـــيـــيَّ َخ ــ ــاِبي ــَب ــش ال ــَد  ــْهـ َعـ إيلَّ  ــَدا  ــ ــي ــ أِع أْو 

ب - الَقَسم(.*  قد تَِردُ الُجملةُ اإلنشائيةُ في أسلوٍب غيِر طلبّي )صيِغ المدِح والذمِّ - التَّعجُّ
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التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أَُصمُِّم جدوالً في دفتري، وأمألُ حقولَُه بالمطلوب:. ١
أَوَصى ابُن َسِعيٍد ابنَه بضرورِة التعقُِّل، واإلفادِة ِمن تَجارِب اآلخريَن، فقاَل:

»يا بُنيَّ مَْن َسبََقَك ِبيَومٍ فََقْد َسبََقَك ِبعقٍل، اْستَِمْع إلى ما َخلََّد الَماُضون بعَد ُجْهِدِهم وتََعِبِهم ِمن األقواِل، 
َّها خُاَلصةُ عُْمِرهم، وزبدةُ تجارِبهم، وال تَتَِّكْل َعلَى َعْقِلَك.  فَإن

- : قاَل أبو فراٍس الَحْمدانيُّ

رُ الصَّ ِشــْيــَمــُتــَك  ــعِ  ْم ــدَّ ال ــِيَّ  َعـ أراَك 

بى، أنا مشتـــــــــــــاٌق وعنـــدي لوعــــٌة

ــُر؟ أَْمـ َول  َعــلــيــَك  ــٌي  ــْه نَ ــلــَهــوى  لِ ــا  أََمـ

! ِسُّ لــــــــــــــُه  ــَذاُع  يُ ل  ِمثي  ولكنَّ 

ة يَّ �ج  الف
ملةُ نشائّيةالج ملة االإ ّالج

ي نشاء الطل�ج صيغة االإ

ُل الَخبَر إلى إنشاٍء، واإلنشاءَ إلى خبٍر، وأُجِري التغييَر الالزمَ فيَما يَأِتي:. 2 أحوِّ
أكرمْ نَْفَسَك َعْن ُكلِّ دَنيٍَّة. -
اإلنساُن بأخالقِه. -

كالٌم يراُد به اإلخباُر عن واقع أو علم ... 

يَحتمُل الصدَق أو الكذَب.

كالٌم يراُد به استدعاُء أمٍر غ� حاصٍل وقَت 

الطلب وال �كُن أْن يُحَكَم بصدِقه أو كذِبه.

الجملُة اإلنشائيُّة تَرُِد يف أسلوِب الطَّلِب ، 

ى إنشاًء طلبيَّاً. وله صيغ هي: وتسمَّ

الكالُم ِقس�ن:

إنشاٌءخٌرب

التمنِّياالستفهامالنَّْهياألمرالنَِّداء

الخبُر واإلنشاء
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الدرس الخامس

مَعن بن أوس الُمَزِني توفي )6٨3 م(: شاعٌر من مخضرمي الجاهليّة 
شعُره  َّسَم  ات أيّاِمه.  أواخر  في  بصُره  ُكفَّ  البصرة.  في  عاَش  واإلسالم. 
وهجاء  ومديح  فخر  من  الشعريّةُ  أغراُضه  عْت  وتنوَّ ة،  والقوَّ بالجزالة 
إنَّ  حتّى  والحكمة،  ي  والتروِّ التعقُُّل  شعِره  معاني  على  وغلَب  وغزل. 
كثيراً من أبياِته تصلُح أن تكوَن أمثاالً وحكماً. له ديواُن شعٍر مطبوٌع، 

ومنه أُخَذ هذا النَّّص.
معن بن أوس

: مدخٌل إلى النصِّ

الخالفاُت بيَن األقارِب قديمةٌ قدمَ التاريِخ، وهذا ما دَفََع الّشاعَر إلى تَصويِر ألمِ العداوِة بينَه وبيَن 
لِْح، وإطَْفاِء ناِر الَعداوِة والبغضاِء بينهما. قريٍب له، َساِعيَاً إلى الصُّ

وذْي َرحم
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وذْي َرِحٍم

الّنّص:

ــِه1 ــِن ِضــْغ أَظْـــَفـــاَر  ــُت  ــْم ــلَّ َق َرِحــــٍم  ــُموِذي  ــلْ ــَس لـــُه ِح ــي ــَو لَ ــ ــَي َعـــْنـــُه، َوه ــِم ــلْ ــِح ب

َغــــْرَُه٢ ــاِوُل  ــ ــَح ــ يُ ــي ل  ــِمـ َرْغـ ــاِوُل  ــ ــَح ــ غــُميُ ــرَّ ال ــِه  ب ــلَّ  ــُح يَ أْن  ــِدي  ــْن ِع وكـــاملَـــْوِت 

ــِب َجـــاِهـــَدا٣ً ــيَّ ــَغ ـــْرِض يف املُ ــُم ِعـ ــُت ــْش ــُمويَ ــْت َش َهـــــَواٌن ول  ِعـــنـــِدي  ــُه  لـ ــَس  ــي ول

َصــالِــِحــي٤ ــِدَم  ــْه ــَي لِ أَبْــِنــي  إَذا  ــى  ــَع ــْس ــْدُمويَ ــَه ال ــه  ــأْنُ َش ــْن  ــَم كَ يَْبِني  الــذي  ولــيــَس 

ــٍة5 ــاَص ــَص َخ ُذو  ُمـــْعـــِدٌم  انِّ  ــَو  ــ لَ ــَودُّ  ــ ــْدُميَـ ــُع ال ــُه  ــطَ ــالِ ــَخ يُ أْن  َجــْهــِدي  وأَكْـــــَرُه 

ــي6 ــِف ــطُّ ــَع ــُه وتَ ــ ــي لَ ــِن ــي ــُت يف لِ ــ ــَا ِزلْـ ــ الُمَُّف ــِد  ــَولَـ الـ َعـــَى  ــو  ــُن ــْح تَ كَـــَا  ــِه  ــي ــلَ َع

ُمــِصــيــبــًة:7 ــِه  ــي ــلَ َع ــَى  ــ أَْخـ إَذا  والَعمَُّوَقـــــويِل  والــَعــْقــُد  ــَخــاُل  ال ــَداَك  َفـ ــْم  ــلَ اْس أََل 

ــِنــي8 ــُب ــريْ ــه تُ ــْن الكَظُْموَصـــــْرِي َعـــَى أَْشـــَيـــاَء ِم يَْنَفُع  ــْد  َوَق َغْيِظي  ــَى  َع َوكَظِْمي 

اْستلَلُْتُه9 ــى  ــتَّ َح ــَن  ــْغ ــضِّ ال ــُه  ــْن ِم ــْرُمِلَْســـَتـــلَّ  ــِج ــٍد يَــِضــيــُق ِبــِه ال ــْق ــاَن َذا ِح َوَقـــْد كَـ

ــِنــي وبَــْيــَنــه10 ــْي ــاَر الـــَحـــْرِب بَ ِسلُْمَفــأَطْــَفــأُْت نَـ ــَنــا  لَ َوْهـــَو  ــْرِب  ــَح ال ــَد  ــْع بَ ــَح  ــَب ــأَْص َف
ت

رَدا
ُمف

 ال
ُح

ش
غُْن: الَعداَوة. � الضِّ

غْم: اإلذالل. الرَّ
الُعْدمُ: الَفْقر.

الَخَصاَصةُ: الَحاَجة والَفْقر.

الَعْقُد: الَعْهُد والِجَواُر.
تريبُني: تزعُجني.

الَكظُْم: َحبُْس النَّْفِس ِعنَد الغََضِب.
الِجْرمُ: الِجْسُم.
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نصٌّ أدبيٌّ

مهارات االستماع

ِث، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط:*  أستمُع إلى النصِّ مُوجِّهاً نَظَِري إلى المتحدِّ

١ .. ْخصيَّتين اللَّتين ذُِكرتَا ِفي النصِّ أذكُر الشَّ

حيحِة ِمّما يَأتي:. 2 أَْستبِْعُد اإلجابةَ غيَر الصَّ
: )ناِصَحاً، َضِعيفاً، مُتََساِمَحاً(. - بدا الّشاعُر ِفي النصِّ
القومّي  -  - والَموضوعّي  اتّي  الذَّ  - واإلنسانّي  )االجتماعّي  الّشعِر:  بيَن  ِه  نصِّ في  الشاعُر  يمزُج 

واإلنسانّي(.

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليمةً مُراعياً التلويَن الصوتيَّ الُمنَاسَب لَمَعاِني النَّّص.. ١

أقرأُ الَمْقطََع األّوَل مُراِعيَاً أُْسلُوَب النَّفي.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

عٍة من قريِبِه، أذكُر اثنتين منها.. ١ َض الّشاعُر ِفي المقطِع األّوِل إلى إساءَاٍت متنوِّ تعرَّ

أذكُر صفتين من صفاِت الشاعِر برَزتا في المقطِع الثاني.. 2

الفهم والتحليل

ِف:. ١ أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ
- . الَمَعاني الُمختلفِة لكلمِة )قلَّْمُت(، ثُمَّ أختاُر الَمَعنى الُمنَاِسَب ِللنصِّ

ُن َحقلَيْن مُْعَجِميَّين ِلِكلٍّ ِمن )الَعَداوِة، التََّسامُِح(.. 2 أكوِّ

أستنتُج الِفْكَرَة الَعامَّةَ مستفيداً ِمَن الَحقلَين الُمْعَجميّين الّسابَقين.. 3
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دُ مَوطَن كلٍّ ِمنها مّما يأتي:. 4 أُميُِّز الِفَكَر الرئيسةَ ِمَن الِفَكِر الَفرعيَِّة، وأَحدِّ
ِغينِة. - الُخلُُق الَحَسُن ِعالٌج للضَّ
رجاءُ الشاعِر السالمةَ لقريبِه. -
مقابلةُ الّشاعِر اإلساءََة باإلحساِن. -

ُِّعه عن اإلساءِة، أُبيُّن ذلك مُْستَِعيناً بالمثاِل اآلتي:. 5 أبرَز الّشاعُر التناقَض بيَن إساءِة الَقريِب له وتَرف

ريِب
َ
 الق

ُ
اعِرَموقف

ّ
 الش

ُ
َموقف

َحلِيٌمال يَتمتَُّع بالِحلِْم

يَحاِوُل إْذالَل الّشاعِر

ْعُي لِلِبَناِء السَّ

نتُه ِمن ذلَك كما وردَ في البيتين الثامِن . 6 نجَح الشاعُر في إطفاِء ناِر الحقِد والعداوِة. أُبيُِّن السبَل التي مكَّ

والتاسِع.

أشرُح معنى البيِت السادِس شرحاً وافياً.. ٧

التي أرادَها . ٨ ُح الغايةَ  بَعيِْنه، أُوضِّ د اسماً  انطَوْت عبارةُ )وِذي َرِحمٍ( على مََعاٍن َساِميٍَة عندما لَْم تُحدِّ

الشاعُر من ذلَك.

ثاً عْن أقَارِبه:. ٩ قَاَل الُمقنَُّع الِكنِْدّي مُتََحدِّ

ُغُيوبَهم َحِفظُْت  َغْيِبي  َضيَُّعوا  ُرْشَداوإْن  لَهم  َهِويُْت  َغيِّي  َهــُووا  ُهُم  وإْن 

أوازُن بيَن هذا البيِت والبيِت الثالِث ِمَن النّصِّ من حيُث المضمون. -

ق الجمالّي التذو�

، ثمَّ أمثُِّل لكلٍّ . ١ يعيُش الشاعُر حالةً انفعاليَّةً متأجِّجةً. أذكُر الشعورين العاطفيَّين اللذين غلبَا على النصِّ

منهما بأداٍة ِمن أدواِت التعبير عنهما.

2 .. دُ موطَن ُكلٍّ منها في النصِّ النصُّ غنيٌّ بالقيمِ. أستخرُج ثالثاً منها، ثمَّ أحدِّ

أحلِّلها، . 3 ثمَّ  النصِّ صورًة،  أستخرُج من  الحياِة.  في  الشاعِر  مبدأَ  َح  توضِّ أن  الفنيَّةُ  الصوُر  استطاعِت 

وأذكُر نوَعها.

وذْي َرِحٍم
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َّةً في التعبيِر عن المعنى المراِد مّما يأتي مع التعليل: . 4  أُبيُّن أّي التركيبَين أكثُر دق

غَن(. غَن، ألستخرَج منُه الضِّ )ألستلَّ منُه الضِّ

الحفظ و ا�لقاء

، ثُمَّ ألقيِه على مسامِع زمالئي.*  أحفُظ المقطَع الثّاني ِمَن النّصِّ

الّتطبيقات الّلغويّة

ُل األعدادَ الموضوعةَ بيَن قوسيِن إلى كلماٍت مضبوطٍة بالشكِل.. ١ أحوِّ

قرأُت )3( قصائَد من تراِثنا الجميِل، وحفظُْت )2٠( بيتاً منها. 

أعرُب ما تحتَُه خطٌّ في البَيِْت اآلتي:. 2

ــٍة ــاَص ــَص َخ ذو  ــِدٌم  ــْعـ ُمـ اّن  لـــَو  ـــودُّ  ــْدُمي ــُع ال يُخالطَه  أْن  ــِدي  ــْه َج وأكـــرُه 

أصنُّف األفعاَل اآلتيةَ وفق الجدول اآلتي:)يحّل - تَحنُو - أطفأُْت - يَضيُق(.. 3

نوعهالفعل الصحيح
ّ

نوعهالفعل املعتل

أعلُّل كتابةَ الهمزِة على صورِتها في كلٍّ من الكلمتين )استللته - َشأنه(.. 4

التعبير الكتابّي

َّام العيِد مبرزاً دوَر هذِه األعياِد في *  لألعياِد آثاٌر كبيرةٌ في حياتنا. أكتُب موضوعاً أصُف فيِه يوماً ِمن أي
حمِ بيَن الناِس، وأثَر هذِه الصلِة في الفرِد والمجتمِع. تمتيِن صلِة الرَّ

نصٌّ أدبيٌّ
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الدرس السادس أسلوب الشرط الجازم وغير الجازم 

أقرأُ النصَّ اآلتي:* 
َّه  عرفناهُ في أخالِق أجداِدنا، وعشناهُ في حياِتنا، وكلَّما طالْعنا قصَصُه في تاريِخنا شعْرنا باالعتزاِز، إن
التسامُح، خلٌق نبيٌل، ِإْن نتمثَّلُْه في حياِتنا نصْل إلى السعادِة، فال يزدادُ اإلنساُن بالعفو إال سمّوا، ومن يتَّصْف 
بِه يرتفْع قدرهُ. والتسامُح من أكثِر الشيمِ التي نحتاُجها في حياتنا، وينبغي أن يكوَن دائماً حاضراً في كلِّ 
الحقُد  لسادَ  العفُو  ولوال  إليه،  أحوَجنا  فما  التماسَك.  ِز  ويعزِّ والوئامَ،  األلفةَ  ينشِر  يُسْد  فأينما  تعامالِتنا، 
احِة والسكينِة، وحافظنا  الِت لنِعْمنا بالرَّ والعداوات، وتقطَّعت أواصُر المحبَِّة بيَن الناس. فلو تجاوْزنا الزَّ

على قيِمنا اإلنسانيَِّة الساميَّة.
…)١(…

أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاط:* 
عادة. - إْن نتمثَِّل التسامَح في أخالِقنا نصْل إلى السَّ
إذا عفوَت عِن الناِس أرحَت نفَسَك. -

ِل، أدلُّ على األداِة التي . ١ أالحُظ أنَّ الفعَل )نتمثَّْل( شرٌط لحصوِل الفعِل الثاني )نصْل( في المثاِل األوَّ

أفادِت الشرَط، وأبيُِّن نوَع الفعلين ِمن حيُث الزمُن، وعالمةَ إعرابِه )مرفوع - منصوب - مجزوم(.

ِل شرٌط لحصوِل الثاني أسلوَب شرط، . 2 ُن من أداِة شرٍط وفعلين حصوُل األوَّ أُسمِّي األسلوَب الذي يتكوَّ

أذكُر أركاَن الشرِط في المثاِل الثاني، وأبيُِّن نوَع ِفعلَيِه ِمن حيُث الزمن.

أسمِّي أداَة الشرِط التي تجزمُ فعلين مضارعين أداَة شرٍط جازمة، أذكُر اسَم أداِة الشرِط التي ال تجزمُ . 3

فعلين مضارعين.
تُج

ستن
أ

ُن أسلوُب الشرِط من أداِة شرٍط وفعلَين. حصوُل األّوِل شرٌط لحصوِل الثّاني. يتكوَّ
جواَب  والثّاني  رِط  الشَّ فعَل  األّوُل  يَُسمَّى  مضارعين  فعلين  تجزمُ  الجازمةُ  رِط  الشَّ  أدواُت 

رط. الشَّ
أدواُت الشرِط غير الجازمِة ال تجزمُ فعليِن مضارعيِن.

التطبيق:	 

رِط وجواِبه فيما يأتي:*  رِط الجازمِة وفعِل الشَّ أدلُّ على أداِة الشَّ
قاَل ابُن رشيٍق القيروانّي مادحاً: -

زاً ــزَّ ــعـ ُمـ الـــنَّـــِزيـــَل  تــلْــَق  تــأتِــه  ناإْن  ُمهوَّ ــاَر  ــض ــنُّ ال الــّذهــَب  وتــصــادِف 
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…)2(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاط:* 
عادة. - إْن نتمثَِّل التسامَح في أخالِقنا نصْل إلى السَّ
مَْن يتَّصْف بالتسامِح يرتفْع قدرهُ. -
مَْهما يَُواجِه المتسامُح من جهِل اآلخرين يتجاوْز عن ذلك. -
ت بعِضنا ننعْم بالراحِة. - مَتَى نتغاَض عن زالَّ
ْه نشعْر بالفخِر بمآثِر األجداد. - أَينََما نتوجَّ
كيَفَما تعامِل الناَس يُعاملوك.  -
َك وَصبِْرَك.  - أيُّ شيٍء تُِردْه يَتََحقَّْق ِبِجدِّ
أيَّ يومٍ تعُف فيه عمَّن ظلَمَك تَرتفْع مََكانَتَُك. -

ابقة، وأبيُِّن نوَع أداتِه )جازمة - غير جازمة(.. ١ دُ أركاَن الشرِط في كلٍّ ِمن األمثلِة السَّ أحدِّ

أالحُظ أنَّ أداَة الشرِط )إْن( حرُف شرٍط جازمٌ لم يقترن بمدلول. أبيُِّن داللةَ أدواِت الشرِط في كلٍّ ِمن . 2

األمثلِة على )عاقٍل - غيِر عاقل - زماٍن - مكاٍن - الحال(، وأبيِّن نوَعها )حرف - اسم(.

أالحُظ أنَّ )أّي( اسم شرٍط جازم في المثالين األخيرين. أدلُّ على االسمِ الذي أضيَف إليِه في كلٍّ منها، . 3

وأبيُِّن داللتُه )زمان - غير عاقل(. 

تُج
ستن

أ

أدواُت الشرِط الجازمةُ نوعان:
حرفان: إن - إذما. 

أسماء:
مَْن: للعاقل. 

ما ومَْهَما: لغيِر العاقل.
مانيَّة. متى وأيّاَن: للظَّرفيَّة الزَّ

َّى وحيثُما: للظرفيَّة المكانيَّة. أينَما وأن
َكيَْفَما: للحال.

رِط الجازمُ )أّي( اإلضافةَ إلى اسمٍ بعَده، ويَظهُر مَعناه ِمن داَللِة الُمضاِف إليه. يالزمُ اسُم الشَّ
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التَّطبيق:	 

رِط الجازمةَ مّما يأتي، ثُمَّ أُبيُّن داَللَة كلٍّ منها.*  أستخرُج أسماءَ الشَّ
قاَل المتنبّي في الحكمة: -

َعليه ــواُن  ــَهـ الـ ــِل  ــُه ــْس يَ يَـــُهـــْن  َمـــــا لِـــــُجـــــرحٍ ِبَـــــيِّـــــٍت إيــــــَاُمَمـــْن 

ك. - َّان تتجوْل في بالِدنا تشاهْد ما يسرُّ أي
غَِر ينَْفْعَك في الِكبَر. - لُْه في الصِّ ما تحصِّ
أيَّ مكاٍن تذهْب أَراِفْقك. -

…)3(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاط:* 

بأ

احة والسكينة.إذا سلكنا سبيلَُه بقينا رمزاً لإلنسانيَّة. ِت لنعمنا بالرَّ لو تجاوزنا الزَّالَّ

لوال العفُو لََساد الحقُد والعداواُت.كلَّام طالْعنا قصَصه يف تاريخنا شعْرنا باالعتزاِز.

ملَّا قرأنا قصَص التسامح ِعرفنا عظمَة أجدادنا.

أحّددُ أركاَن الشرِط في األمثلة في كلٍّ من القائمتين، وأبيُّن نوَع أداته )جازمة - غير جازمة(.. ١

في القائمة )أ( أالحُظ أنَّ )إذا( أداة شرٍط غير جازمة تدلُّ على ظرِف زماٍن للمستقبل، أبيُّن داللةَ كلٍّ . 2

ِمن األداتين )كلَّما - لمَّا( في المثالين الثاني والثالث من حيُث )الظرفيّة والمعنى(.

أالحُظ أنَّ هذِه األدوات ظرفيَّة. أبيُِّن محلَّ جملِة فعل الشرِط ِمن اإلعراب.. 3

دُ أركاَن . 4 أالحُظ أَنّ كاّلً من )لو - لوال( في المثالين من القائمة )ب(، حرُف شرٍط غير جازم، أحدِّ

الشرِط في كلٍّ منهما، وأذكُر نوَع الكلمِة التي أعقبت لوال )اسم - فعل(.

رِط والجواِب . 5 أالحظ أّن أداَة الشرِط )لو( دلَّت على امتناِع الجواِب المتناِع الشرِط، أبيُِّن زمَن فعلي الشَّ

بعدها.

رِط، أعرُب االسَم المرفوَع بعدها، . 6 أالحُظ أنَّ أداَة الشرِط )لوال( دلَّت على امتناِع الجواِب لوجوِد الشَّ

وأذكُر محذوفَه.
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تُج
ستن

أ

أسماءُ الشرِط غيُر الجازمِة هي:
إذا: ظرٌف ِلَما يُستقبُل من الزمان، وغالباً ما يكوُن فعال الشرِط والجواِب ماضيين. 

كلَّما: ظرٌف للزماِن الماضي، ويفيُد التكرار. وغالباً ما يكوُن فعال الشرِط والجواِب ماضيين.
لمَّا: ظرٌف للزماِن الماضي بمعنى حين، وال يليها إال الفعُل الماضي.

رِط بعد )إذا - كلّما - لّما( في محلِّ جرٍّ باإلضافة. تعرُب جملةُ فعِل الشَّ
رِط غير الجازمة: أحرُف الشَّ

لو: حرُف امتناٍع المتناع، ويأتي فعُل الشرِط وجوابُُه ماضيين غالباً.
لوال: حرُف امتناٍع لوجود، ويأتي بعدها اسٌم مرفوٌع يُعرُب مبتدأً خبُره محذوٌف وجوباً.

التَّطبيق:	 

أكمُل الفراَغ بفعِل الشرِط أو الجواِب المناسب:. ١
إذا  إلى الناِس أحبّوك. -
لّما زْرُت الالذقيَّةَ  بحَرها. -
كلََّما  عن المسيِء  النَّاُس. -

أستخرُج حرَف الشرِط غير الجازم، وأذكُر داللته.. 2
قاَل إيليا أبو ماضي داعياً إلى المحبّة: -

غفا إْن  ــِة  ــاملــحــبَّ ب شـــعـــورَك  ــقــْظ  كالدمىأي ــوا  ــانُ ك الـــّنـــاِس  ــوُر  ــع ش لـــول 

ّي: - وقاَل أبو العالِء المعرِّ

كَاماً الجسِم  يف  الّنْفِس  عقُل  كــاَن  ــاَّولو  ــا َغ ــَه لَـــَا أضــمــرْت فــيــا يُــلَــمُّ ِب
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القاعدة العاّمة
ُن أسلوُب الشرِط من أداِة شرٍط وفعلَين. حصوُل األّوِل شرٌط لحصوِل الثّاني. يتكوَّ

جواَب  والثّاني  رِط  الشَّ فعَل  األّوُل  يَُسمَّى  مُضارِعين  فعلَين  تجزمُ  الجازمةُ  رِط  الشَّ أدواُت 
رط. الشَّ

ومن هذه األدوات )إْن( و)إذْمَا( وهما َحرفان. والباقي أسماء.

رِط الَجاِزمَة* هي: - أسماءُ الشَّ
مَْن: للعاقل.

ما ومَْهَما: لغير العاقل.
مَتَى وأيّاَن: للظرفيَّة الزمانيَّة.

َّى وحيثُما: للظرفيَّة المكانيَّة. أينَما وأن
كيَفَما: للَحاِل.

ابقِة، وذلك بحسِب االسم الذي تُضاُف إليه. أّي: تُستعَمُل لجميِع الَمَعاني السَّ
أدواُت الشرِط غير الجازمِة ال تجزمُ فعليِن مضارعيِن وهي نوعان: أسماء وأحرف.

أسماءُ الشرِط غيُر الجازمِة هي: -
إذا: ظرٌف ِلَما يُستقبُل من الزمان، وغالباً ما يكوُن فعال الشرِط والجواِب ماضيين. 

كلَّما: ظرٌف للزماِن الماضي، ويفيُد التكرار. وغالباً ما يكوُن فعال الشرِط والجواِب ماضيين.
لمَّا: ظرٌف للزماِن الماضي بمعنى حين، وال يليها إال الفعُل الماضي.

رِط بعد )إذا - كلّما - لّما( في محلِّ جرٍّ باإلضافة. تعرُب جملةُ فعِل الشَّ
رِط غير الجازمة: - أحرف الشَّ

لو: حرُف امتناٍع المتناع، ويأتي فعُل الشرِط وجوابُُه ماضيين غالباً.
لوال: حرُف امتناٍع لوجود، ويأتي بعدها اسٌم مرفوٌع يُعرُب مبتدأً خبُره محذوٌف وجوباً.

 أسلوب الشرط الجازم وغير الجازم

 أسماء الشرط مبنيَّة ما عدا )أي( فهي معربة.* 
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مثاالن معربان:	 

مَْن يجتهْد ينجْح.* 
كون في محلِّ رفع مبتدأ. - من: اسُم شرٍط جازمٌ مبنيٌّ على السُّ
كون الظَّاهر على آخره، والفاعُل  - رط، وعالمة جزمه السُّ َّه فعُل الشَّ يجتهْد: فعٌل مضارٌع مجزومٌ؛ ألن

ضميٌر مستتٌر جوازاً تقديره )هو(.
كون الظَّاهر على آخره، والفاعُل  - رِط، وعالمة جزمه السُّ َّه جواُب الشَّ ينجْح: فعٌل مضارٌع مجزومٌ؛ ألن

ضميٌر مستتٌر جوازاً تقديره )هو(*.
لوال العمُل لتأخَّرِت البالد.* 

لوال: حرُف شرٍط غير جازم. -
أو  - )كائن  تقديره  وجوباً  محذوٌف  والخبُر  الظاهرة،  الضّمة  رفِعِه  وعالمةُ  مرفوٌع  مبتدأٌ  العمُل: 

موجود(.
لتأَخّرِت: الالم واقعة في جواب لوال، تأخَّر: فعٌل ماٍض مبنّي على الفتح الظاهر على آخره، والتاء:  -

اكنين. كْت بالكسِر منعاً من التقاِء السَّ تاءُ التأنيِث الساكنة ال محّل لها من اإلعراِب، وُحرِّ
البالدُ: فاعٌل مرفوٌع وعالمةُ رفِعِه الضّمة الظاهرة. -
)تأخَرِت البالدُ(: جملةٌ فعليّةٌ جواب شرط غير جازم ال محّل لها من اإلعراب. -

الخبر هو مجموع جملتي فعل الشرط والجواب. * 

قواعد اللغة
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التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األبياَت اآلتيةَ، ثُمَّ أَُصمُِّم جدوالً مشابهاً، وأمألُ حقولَه بالمطلوب:. ١
قاَل الحطيئةُ مادحاً: -

ــاِره نـ ــوِء  ــ إىل ض تــعــُشــو  ــه  ــأتِ ت ــِد مــتــى  ــوِق ــجــْد خـــرَ نـــاٍر عــنــدهــا خـــرُ ُم ت

وقاَل ناصحاً أيضاً: -

به ــَرُّ  يُـ مــا  يحصْد  الــخــرَ  ــزرعِ  يـ ــراِسَمــْن  الـ ــى  ع مــنــكــوٌس   ِّ ــرَّ ــ ال وزارُع 

قاَل أبو تمَّام مادحاً: -

أَتــْيــَتــُه ــواحــي  ــنَّ ال أيِّ  الــبــحــُر مــن  ساحلُههــو  ــوُد  ــج وال املـــعـــروُف،  ــُتــه  َفــلُــجَّ

وقاَل محمود سامي البارودّي في فضِل العلمِ: -

بينهم الفضُل  ــاَن  ك ــاُس  ــّن ال أنصَف  دِملو  بــســفــِك  ل  مــــداٍد  مــن  ــرٍة  ــط ــق ب

ط  ال�ش
ُ
طنوُعاأداة  أداة ال�ش

طداللةُ طفعل ال�ش
جواب ال�شَّ

ُن من كلِّ فعلين من األفعاِل الموضوعِة بين القوسين أسلوَب شرٍط جازمٍ مراعياً عالمةَ جزم كلٍّ . 2 أكوِّ

رط والجواب.   من فعلَي الشَّ

)يقرأ، يرتفع(، )تكرمون، تنالون(، )تسعى، تنال(.

أشرُح البيَت اآلتي، ثُمَّ أعرُب ما تحته خّط إعراَب مفرداٍت، وما بيَن قوسيِن إعراَب جمٍل.. 3
قاَل المتنبّي: -

ُقلْنا وُض  الـــــرَّ بــنــا  ــْت(  ــبـ ـ )رحَّ ــا  ــلَّ ــُلك ــي ــب ــسَّ حـــلـــٌب قــصــُدنــا وأنـــــِت ال

في . 4 تواجُههم  التي  الصعوباِت  مع  التعامِل  طريقِة  حول  النّصائِح  بعض  ماً  مقدِّ زمالِئي  إلى  ُث  أتََحدَّ

دراسِتهم موظِّفاً أسلوَب الشرط الجازم. 

أسطٍر أوصي فيها زمالئي بالمحافظة على آداب الحواِر مُستعِمالً . 5 أكتُب فقرًة بما ال يتجاوُز ثالثةَ 

رط غيَر الجازمة. أدوات الشَّ

 أسلوب الشرط الجازم وغير الجازم
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الدرس الّسابع الشاعُر الصّب

علي الُحْصرّي القيروانّي )توفَّي 4٨٨ هـ(: شاعٌر من أهل القيروان، 
انتقَل إلى األندلس، ومدَح الُمعتِمد بن عبّاد. ألّف كتاب )الُمستحَسن من 

األشعار(، وله ديوان شعر ومنُه أُخذ هذا النَّّص.

الُحصريُّ القيروانّي

: مدخٌل إلى النصِّ

الحبُّ من أصدِق العواطِف اإلنسانيِّة وأكثِرها نُبالً، وكم كاَن سبباً في سعادِة اإلنساِن أو حزنِه، 
وفي هذِه األبيات يرسُم لنا الّشاعُر مالمَح معاناتِه من آثاِر العشِق بعدما أصابتُه المحبوبةُ بسهامِ عينيها 

وفُِتَن بجماِلها، فأصابُه األرُق، وتمنّى وصالَها ورؤيتها ولو ُحلُماً.
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نّص أدبّي

الّنّص:

ــتـــى غــــــُدُه؟1 ــبُّ مـ ــ ــص ــ ــُل، ال ــ ــي ــ ــا ل ــ أقـــــيـــــاُم الــــســــاعــــِة مــــــوعــــــُدُه؟!ي

َقـــــــُه٢ أََســـــــــــــٌف لــــلــــبــــِن يـــــــــــــرّدُدُهرقــــــــــَد الــــــــســــــــّاُر فـــــــأرَّ

ــُه٣ ــ ل ورقَّ  الــــنــــجــــُم  مــــــــّا يـــــــرعـــــــاُه ويـــــــرصـــــــُدُهفــــبــــكــــاُه 

ــٍف٤ ــ ــَي ــ َه ِذي  بـــــغـــــزاٍل  خـــــــــوُف الـــــــواشـــــــَن يـــــــــــّرُدُهكَـــــلِـــــٌف 

كـــــــا5ً ــه َشَ ــ ــاي لـ ــ ــَن ــ ــي ــ تــــصــــّيــــُدُهنــــَصــــَبــــْت ع فــــعــــّز  الـــــــنَّـــــــوِم  يف 

ــاه دِمـــي6 ــَنـ ــيـ ُدُهيـــا َمـــــْن َجـــــَحـــــَدْت عـ يــــــــِه تـــــــــــــــَورُّ وعــــــــى َخــــــــدَّ

اك َقــــــــِد اعـــــرَفـــــا بـــدِمـــي7 ــاَم جــــفــــونُــــَك تــــجــــَحــــُدُه؟خـــــــــدَّ ــ ــعـ ــ فـ

ــاَق كَــــــَرًى8 ــ ــت ــ ــشَّ ــ ــُدُهبـــالـــلّـــِه َهــــــِب امل ــ ــع ــ ــس ــ ــك ي ــ ــالَـ ــ ــيـ ــ ــلَّ خـ ــ ــع ــ ــل ــ ف

ــا9ً ــ ــق ــ رَم ــه  ــ لـ هـــــــــواَك  يُـــــْبـــــِق  ُدُهملْ  ــه ُعــــــــــــــوَّ ــ ــي ــ ــل ــ ــِك ع ــ ــب ــ ــي ــ ــل ــ ف

ــٍد10 ــ َغـ ــَد  ــ ــع ــ ب أو  ــي،  ــ ــق ــ ي ــٍر يـــــــتـــــــزّوُدُه؟!وغـــــــــداً  ــ ــظ ــ هــــــْل مــــــْن ن

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

الصّب: العاشق والمشتاق. �
السّمار: ج سامر: المتحّدث مع جليسه ليالً.

البَين: البُعد.

هيَف: دقّة الخصر وضمور البطن.
َجَحدْت: أنكَرْت.

الَكرى: النعاس أو النَّوم.
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الشاعُر الصّب

مهارات االستماع

أستمُع إلى النصِّ متجنِّباً المشتِّتات، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط: * 
حيحة: أختاُر اإلجابةَ الصَّ

الغرُض الشعريُّ الذي يندرُج تحتَُه النّص: -
ثاء - المدح - االعتذار(. )الغزل - الرِّ

- : لم تكِن المحبوبةُ في النصِّ
)تخشى الالئميَن - تجحُد عطاءَ الُمِحبِّ - تبخُل باللقاِء - تَتحّدى أقواَل الوشاة(.

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

١ .. أقرأُ النصَّ قراءًة جهريّةً مراعياً التلويَن الصوتّي لألساليب الواردِة في النصِّ

أقرأُ المقطَع الثاني قراءًة جهريّةً مراعياً نطق الحروف الهامسة.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

ل.. ١ اعر ممَّا وردَ في المقطِع األوَّ أذكُر مظهرين ِمن مظاهر عذاب الشَّ

بدا موقُف المحبوبِة سلبيّاً ِمن العاشِق. أبيُِّن ذلَك ممَّا وردَ في المقطِع الثاني.. 2

الفهم والتحليل

أستعيُن بالُمعجمِ على تعّرِف المعاني المختلفِة لما وضع تحته خّط في القولين اآلتيين:. ١
َرمَقِت األمُّ ابنَها بحنان. -
قاَل الحصرّي القيروانّي: -

رمـــقـــاً ــه  ــ لـ هـــــــواك  ــِق  ــ ــبـ ــ يُـ ُدُهمل  ــِك عـــلـــيـــه عـــــــــــوَّ ــ ــب ــ ــَي ــ ــل ــ ف
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نّص أدبّي

أصمِّم في دفتري جدوالً مماثالً، ثُمَّ أمألُ حقولَه بالمطلوب:. 2

ِل الفكرُة الرئيسُة للمقطعِ األوَّ

تأثُّر النجِم مبعاناِة الشاعر.الفكرُة الفرعيَّة للبيت 

متنِّي الشاعر لقاَء محبوبتِه قبَل رحيلِه.الفكرُة الفرعيَّة للبيت 

ل  الفكرُة الفرعيَّة للبيِت األوَّ

ح ذلَك من فهمَي البيَت الخامَس.. 3 َر اللقاِء بالمحبوبِة، أوضِّ اعُر تعذُّ أظهَر الشَّ

اعُر تعلَُّقه الشديَد بالمحبوبِة، أبيُِّن ذلَك التعلَُّق ممَّا وردَ في البيِت الثامِن.. 4 أبرَز الشَّ

اعِر لواقعِه المؤِلمِ. . 5 أستنتُج ممَّا وردَ في البيتين التاسِع والعاشر ما يدُل على استسالمِ الشَّ

قاَل أحمد شوقي:. 6

مــا ــَك  ــنـ ــيـ وبـ ــبِّ  ــ ــح ــ ال يف  يـــفـــســـُدُهبــيــنــي  واٍش  يـــــقـــــدُر  ل 

أوازُن بين هذا البيت و البيِت الرابع ِمَن النّصِّ من حيُث المضموُن. -

ق الجمالّي التذو�

 أختاُر التركيَب الذي أراهُ أكثَر داللةً على المعنى مبيِّناً السبَب. . ١

)خّداَك قد اعترفا بدمي - خّداَك اعترفا بدمي(.
دة

ِمن مؤكِّدات الجملة الفعليَّة: دخول )قد( على الفعِل الماضي.فائ

ُح ذلَك . 2 وردَ األسلوُب اإلنشائّي في أكثر ِمن موضٍع في النصِّ إلبراِز الحالِة االنفعاليَّة للشاعر، أوضِّ

بمثاٍل مناسٍب.

ناً بديعيّاً، وأمثُّل له.. 3 أستخرُج من البيِت األّوِل محسِّ

في قَْوِل الّشاعِر )بكاهُ النَّجم(، )كِلف بغزال( استعارتاِن، أحلُِّل كاّلً منهما، مع ذكِر نوِع االستعارة . 4

في ُكلٍّ منهما.
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في البَيِْت الثّامن شعوٌر عاطفّي، أستخرُجُه، ثمَّ أذكُر األداَة التي عبّرت َعنُْه مع مثاٍل مناسٍب.. 5

من مصادِر الموسيقا الداخليَّة )تكراُر الكلماِت، تكراُر الحروِف، التَّصريع(. أمثِّل لكلٍّ منها بمثاٍل من . 6

 . النصِّ

الحفظ و ا�لقاء

ل، ثمَّ ألقيِه على مسامِع زمالئي.*  أحفُظ المقطَع األوَّ

الّتطبيقات الّلغويّة

دُ نوَعُه، وأعربُُه.. ١ أستخرُج من البيِت األّوِل منادى، ثمَّ أَحدِّ

أعرُب ما وضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت مّما يأتي:. 2

كــــــاً ــه َشَ ــ ــْت عـــيـــَنـــاي ل ــ ــَب ــ ــَص ــ ن

رَمـــقـــاً ــه  ــ ل هـــــــواَك  ــِق  ــ ــْبـ ــ يُـ ملْ 

ــُدُه ــ ــّي ــ ــص ــ ت ــّز  ــ ــع ــ ف الــــــنَّــــــوِم  يف 

ُدُه فـــلـــيـــبـــِك عـــلـــيـــه ُعــــــــــــوَّ

أذكُر وزَن كلٍّ من الكلمتيِن اآلتيتيِن: )موعدهُ - اعترفَا(.. 3

أذكُر نوَع كلٍّ من المشتّقين اآلتيين: )موعد - الواشي( وفق ورودهما في النّص.. 4

ُن الكلماِت اآلتيةَ تنويَن نصب، )غد- هوى - أسف(.. 5 أنوِّ

التعبير الكتابّي

ابق.*  اعر ِفي النصِّ السَّ أكتُب رسالةً متخيّلةً تُوجُِّهها المحبوبةُ ردّاً على ما قالَه الشَّ

نّص أدبّي الشاعُر الصّب
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الدرس الثامناقتراُن جواب الشرط بالفاء والجزم بجواب الطلب

أقرأُ النصَّ اآلتي:* 
الحبُّ بين النَّاِس

إنساٌن  أمٌّ في سبيِل أوالِدها، وال كدَّ أٌب، وال وهَب  ْت  ما ضحَّ إنسانيّةٌ جليلةٌ، فلوالهُ  الحبُّ عاطفةٌ 
عطاءً لغيره، فَمْن يَْسُكِن الحبُّ قلبَه، فلْن يبخَل بما لديه. ولن يجَد اليأُس إلى قلِبِه طريقاً، ومَْهما يُواِجْه من 
تُك التفاؤُل الذي سيَحِميَْك ِمْن  َّاً، عُدَّ دَْت بالحبِّ فامِض في حياِتَك قوي ِصَعاٍب فَسيَثْبُت أمامَها. فإْن تََزوَّ

مَاِن. حوادث الزَّ
…)١(…

أقرأُ المثاَل اآلتي، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النَّشاط:* 
من يَْسكِن الحبُّ قلبُه فهو سعيٌد. -

دهُ، ثمَّ أبيِّن نوَع هذه الجملة )اسميَّة - . ١ أالحُظ أنَّ جواَب الشرِط في المثاِل السابِق جاءَ جملة، أحدِّ

فعليَّة(.

رط، وأذكُر السبَب.. 2 أدلُّ على الحرِف الذي اقترنْت به جملةُ جواِب الشَّ

تُج
ستن

أ

يجُب اقتراُن جواِب الشرِط بالفاء إذا كاَن جملةً اسميَّة.

التَّطبيق:	 

رِط بالفاِء فيما يأتي:*  رط، ثمَّ أذكُر سبَب اقتراِن جواِب الشَّ أستخرُج جملةَ جواِب الشَّ
قاَل فوزي المعلوف: -

ــيَّ وأهــلُــُه ــاِديَمـــْهـــَا يَـــُجـــْر وطــِنــي عـ ــ ــاُد ِب ــبـ ــِي، والـ ــ ــ فـــالَْهـــُل أَْه

وقاَل أبو فراٍس الَحْمدانّي: -

ــشــرًة ع فـــجٍّ  كـــلِّ  يف  أجــــْد  ملْ  ــُرإذا  ــشــائ ــراِم ع ــكـ ــلـ ــراَم لـ ــ ــك ــ ــإنَّ ال ــ فـ

…)2(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النَّشاط:* 
َّاً. - دَْت بالحبِّ فامِض في حياِتَك قوي إْن تََزوَّ
دَْت العطاء فنعَم المرءُ أنَت. - إذا تعوَّ
من تفاءَل في حياتِه فَما َخسَر. -
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 اقتراُن جواب الشرط بالفاء

متى يسكِن الحبُّ قلبَاً فلْن يجَد اليأُس إليه سبيالً. -
من يسَع إلى الخيِر فقد فاَز. -
رَّ فستحصُد النَّدامة. - أينما تزرِع الشَّ
إذا حقدَت فسوف تعيُش مهموماً. -

ابقة، ثمَّ أُبيُّن نوَع كلٍّ من هذِه الجمل . ١ رط المقترنةَ بالفاِء في كلٍّ من األمثلِة السَّ أعيُِّن جملةَ جواِب الشَّ

)اسميَّة - فعليَّة(.

بالفاِء، . 2 ِل جاءَ فعل أمٍر مقترناً  رِط في المثاِل األوَّ أالحُظ أنَّ الفعَل في الجملِة التي وقَعت جواباً للشَّ

فعل  الباقية )ماض جامد -  األمثلِة  بالفاِء في  رط مقترنة  للشَّ التي وقَعت جواباً  األفعاِل  نوَع  دُ  أحدِّ

مسبوق بقد - فعل مسبوق بـالسين أو سوف أو حرف نفي(. 

رِط ال محلَّ لها من اإلعراِب، إذا كانَت األداةُ غير جازمٍة، و تكوُن في محلِّ . 3 تأتي جملةُ جواِب الشَّ

ابقة.  رِط في األمثلِة السَّ جزمٍ إذا كانِت األداةُ جازمةً، واقترَن الجواُب بالفاء، أعرُب جملةَ جواِب الشَّ

تُج
ستن

أ

يجُب اقتراُن جواِب الشرِط بالفاِء إذا كاَن*:
جملةً اسميَّة. -
جملةً فعليَّةً فعلُها: -

طلبّي. ١

جامد )نعَم- بئَس- ليس - عسى ...(.. 2

مسبوٌق بـ:)ما النافية، أو لن، أو قد، أو السين، أو سوف(.. 3
رِط في محلِّ جزمٍ:  تكوُن جملةُ جواِب الشَّ

إذا اقترنْت بالفاء وكانِت األداةُ جازمة وال بدَّ من اجتماع هذيِن الشرطيِن. -
إذا اختلَّ أحد هذيِن الشرطيِن تكوُن جملةُ جواِب الشرِط ال محلَّ لها من اإلعراب.  -

التَّطبيق:	 

أستخرُج جواَب الشرِط من البيتيِن اآلتييِن، ثُمَّ أذكُر سبَب اقتراِنِه بالفاء.. ١
اد يخاطُب طائراً: - قاَل عنترةُ بن شدَّ

بِه ُفِجْعَت  قــْد  ــاً  ــَف إِلْ تندُب  كنَت  ــاِنإْن  ــَج ــذي بــالــبــِن أْش فــقــْد َشــَجــاَك الـ

وقاَل ابُن الرومّي: -

ــاٌد ــ ب أمــــــٍل  ــى  ــ ع ــْت  ــ ــاق ــ ض ــُلإذا  ــي ْت عـــى عـــــزٍم ســب فـــا ُســـــــدَّ

جمعت هذه الحاالت في بيت شعري: اسميَّة طلبيَّة وبجامد  وبما ولن وبقد وبالتسويف* 
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أعرب جملةَ جواب الشرط في كلٍّ من البيتيِن السابقين.. 2
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 أقرأُ المثالين اآلتيين، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النَّشاط: * 
دْ بالخبرِة والمعرفِة تُبدْع. - إْن تَتَزوَّ
دْ بالخبرِة والمعرفِة تُبدْع. - تَزوَّ

ِل، ثمَّ أبيُِّن نوَع أداتِه )جازمة - غير جازمة(.. ١ رِط في المثاِل األوَّ أدلُّ على أركاِن أسلوِب الشَّ

ل.. 2 رِط والجواِب في المثاِل األوَّ أعرُب فعلي الشَّ

أدلُّ على الفعلين في المثاِل الثاني، وأالحُظ أنَّ الفعَل )تبدع( مضارٌع مجزومٌ وقَع جواباً لفعِل الطلب . 3

دْ(. )تزوَّ

تُج
ستن

أ

يأتي جواُب الطلِب فعالً مضارعاً مجزوماً.

التَّطبيق:	 

أعرُب ما ُوِضَع تحتُه خطٌّ فيما يأتي:* 
من ينظِّْم وقتَه يغنْم. -
أقبْل على المطالعة تتسْع معارفُك. -

…)4(…

أقرأُ األمثلة اآلتيةَ، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النَّشاط: * 
أَتِقْن عملََك تنْل أملَك. -
لتجعْل ِمن األمانِة شعاَرَك تظفْر بمحبَِّة النَّاِس وثقِتهم. -
ْع في قراراتك تسلْم. - ال تتسرَّ

ابقِة، ثمَّ أبيُِّن نوَع كلٍّ منها، وعالمةَ إعرابها.. ١ أدلُّ على األفعاِل التي وقَعت جواباً للطلب في األمثلِة السَّ

ِل جاءَ على صيغِة فعِل األمِر، أدلُّ على نوِع فعِل الطلب . 2 أالحُظ أنَّ فعَل الطلِب )أَتِقْن( في المثاِل األوَّ

في المثالين الثاني والثالث )مضارٌع مقترٌن بالم األمر - مضارٌع مسبوٌق بال الناهية(.

تُج
ستن

من أنواِع الطَّلب:أ
األمِر- المضارِع المسبوِق بالمِ األمر- المضارِع المسبوق بال الناهية.

 اقتراُن جواب الشرط بالفاء
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التقويُم النِّهائّي   

أعيُّن جواَب الشرِط فيما يأتي، ثمَّ أذكُر سبَب اقترانِه بالفاء:. ١
قاَل أبو فراٍس الحْمدانّي في الحكمة: -

ــُه ــروُم ت فــيــا  الـــلّـــُه  ــَك  ــْن ــِع يُ ملْ  ــُلإذا  ــي ــب ــَس ملَـــْخـــلُـــوٍق إلـــيـــه َس ــي ــل ف

وقاَل المتنبّي: -

املــنــايــا ــوَض  ــ خ ــى  ــت ــف ال ــاَد  ــتـ اعـ ــِه الـــُوحـــوُلإذا  ــ ــرُّ ب ــ ــ ــا َيُ فـــأهـــوُن مـ

وقاَل جميل صدقي الّزهاوّي في الحكمة: -

ُمحكمًة ْجــل  ــرِّ ال ــَضــاُت  َع ــْن  تَــكُ ــِلَمــْهــَا  ــَج فــقــد تَــــزلُّ ِبَــــْن يــي عــى َع

إن تعمْل خيراً فلْن تخسر. -

أتمُِّم الجمَل اآلتيةَ بوضِع جملِة جواِب الشرِط على أن تكوَن مقترنةً بالفاء:. 2
خْر من مالَك   - ما تدَّ
َّى يذهِب العاِلُم  - أن
إذا سعيَت إلى هدِفَك  -
من يزرِع الخيَر   -

أمألُ الفراَغ بما يناسُب مستفيداً ممَّا وردَ في درِس الجزمِ بجواِب الطَّلِب:. 3
اعُف عن الُمسيِء  -
 يَرتَِفْع قْدُرَك. -
ُّها الطُّالب، ال تهجروا الكتاَب  - أي

َل إعراَب مفرداٍت، وما بيَن القوسيِن إعراَب جمٍل:. 4 أشرُح البيَت اآلتي، ثُمَّ أعرُب الشطَر األَوّ
ثَاً عن األديب: - قاَل خليل مطران مُتََحدِّ

) املـــربِّ ــَم  ــْع ــن )َف ــاً  ــح ــاِص ن ــْم  ــُق ي الــنــديــُمإْن   َ ــم  ــْع ــن َف َمـــاِزحـــاً  ــْل  ــق ي أو 

ُث إلى زمالئي عن أثِر الحبِّ في تماسِك أفراِد األسرِة موظِّفاً أسلوَب الشرِط مراعياً اقتراَن جملة . 5 أتََحدَّ

الجواب فيه بالفاء.

أسلوَب . 6 مُستعِمالً  الهدِف  العمِل في تحقيق  فيها دور  أُبيُّن  أسطٍر،  ثالثةَ  يتجاوُز  بما ال  فقرًة  أكتُب 

الشرِط المقترن جوابه بالفاء، والجزمَ بجواِب الطَّلب.

قواعد اللغة
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وجوب اقرتان جواِب الرشِط بالفاِء 

إذا كاَن

جملة اسميّة

فعل األْمر 

املضارع املسبوق بالم 

األمر

النهي: املضارع املسبوق 

بال الناهية

جملة فعلية فعلها:

مسبوق بـ:طلبي جامد مثل:

نعم، وبئَس، 

وليس، وعىس.

اقتراُن جواب الشرط بالفاء 
والجزم بجواب الطلب

جملة جواب الرشط 

الجازم املقرتن 

بالفاء يف محّل جزم 

إذا كانت األداة 

جازمة، وال بدَّ من 

اجت�ع هذين 

الرشط�.

يجزُم الفعُل 

املضارُع إذا جاَء 

جواباً لطلٍب تقّدمه.

ما النافية

لن

قد

الس�

سوف

ّي نشاٌط تحض�ي

تمهيداً  العربّي  تراثنا  في  األدِب  كتِب  أشهِر  معلوماٍت عن  على جمِع  التعلُّمِ  بمصادِر  أستعيُن 
رِس القادم. للدَّ

قواعد اللغة اقتراُن جواب الشرط بالفاء
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الدرس التاسع كتاُب الِعْقِد الفريد

من  كاتٌب سوريٌّ  )١٩١6 - 2٠٠١م(:  الطرابلسّي  بن حسني  أمجد  د. 
مدينة دمشق. درَس في مكتب عنبر الثانويّة. حاصل على شهادة الدكتوراه في 
اآلداب من فرنسا. وعند إنشاء كليّة اآلداب في الجامعة السوريّة كان له شرف 
السبق أن يُعيَّن أّول أستاذ لتدريس اللُّغة العربيّة. عُيَّن وزيراً للتربية والتعليم، ثمَّ 
وزيراً للتعليمِ العالي في الجمهوريّة المتّحدة، كما عُيَّن عضواً عامالً في كّل من 
المجمع العلمي العراقي، ومجمع اللُّغة العربيّة بالقاهرة، إضافة إلى مجمع اللغة 
َّفاٌت منها: )نظرة تاريخيّة في حركة التأليف عند  العربيّة بدمشق ١٩6١م. لُه مؤل

العرب في اللُّغة واألدب والتاريخ والجغرافيا(، ومنه أُِخَذ هذا النّص.
د. أمجد الطرابلسّي
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كتاُب الِعْقِد الفريد

…)١(…

وقصوَرهم  مدنَهم  فيسّموَن  واإلعجاب،  الحنين  ملُؤها  نظرًة  المشرِق  إلى  ينظروَن  األندلسيّون  كاَن 
في  حذَوها  فيحُذون  وعلومَهم،  المشارقِة  آداَب  ويتلقَّون  الشامِ،  مدن  سيّما  وال  المشرِق  مدِن  بأسماِء 
شعِرهم ونثِرهم وتصانيِفهم. وكتاُب العقِد الفريِد مثاٌل واضٌح من أمثلِة إعجاِب األندلِس بالمشرِق وسيره 

على نهِجِه.
ألَّف ابُن عبِد ربّه*  كتابَه في األندلِس بعد ظهوِر كتاِب )عيوِن األخباِر( البِن قتيبة في المشرِق بنصِف 
قرٍن أو أكثر. والقارئُ للكتابين ال يستطيُع إاّل أْن يخرَج بالفكرِة التاليِة، وهي أّن ابَن عبِد ربّه قْد قرأَ عيوَن 
األخباِر فأعجَب ِبِه وبطريقِتِه، وأرادَ أْن يصنَع على مثاِلِه كتاباً لألندلسيِّين أوفى بالحاجِة وأحسن تنظيماً 

وتبويباً.
قتيبة ذاتها من حيُث جمُع  ابِن  مِة كتاِبِه، هي طريقةُ  ِِّه، كما يحّدثُنا عنها في مقدِّ رب ابِن عبِد  وطريقةُ 
األخباِر، ثّم تصنيفها في أبواٍب وفق معانيها العامّة. قاَل ابُن عبِد ربِّه في مقّدمة العقِد الفريد: " وقد ألّْفُت 
هذا الكتاَب، وتخيّْرُت جواهَرهُ من متخيِّر جواهِر اآلداِب، ومحصوِل جواِمِع البيان، فكاَن جوهَر الجوهر، 
الكالمِ،  نظائَر  فتطلّبُت  واألدباِء...،  الحكماِء  عن  ومأثوٌر  العلماِء،  أفواِه  من  مأخوذٌ  وهو  اللباب،  ولباَب 
وجواهَر الحكمِ، وضروَب األدِب، ونوادَر األمثاِل. ثّم قرنُْت كلَّ جنٍس منها إلى جنِسِه فجعلته باباً على 
ِحَدِتِه؛ ليستدلَّ الطالُب للخبِر على موضِعِه من الكتاِب، ونظيرِه من كلِّ باٍب." وهذا الكالمُ يشِبُه إلى حدٍّ 

كبيٍر ما قالَُه ابُن قتيبة في عيوِن األخباِر.
…)2(…

شبٌه  العشرة  األخباِر  عيوِن  أبواِب  وبين  بينها  باباً،  وعشريَن  خمسٍة  في  كتابَُه  ِِّه*  رب عبِد  ابُن  صنَّف 
كبيٌر، فهنالك سبعةُ أبواٍب مشتركة: السلطاُن، والحروُب، والعلُم واألدُب، والمواعُظ والزهُد، والطبائُع، 

والطعامُ، والنساء. 
بالزينِة  وعنايتهم  األندلسيّين  ذوِق  مع  ينَسجُم  ابتكاٌر  كتاِبِه - وهو  في  ِِّه  رب عبِد  ابِن  ابتكاراِت  ومن 
والزخرِف - أنُّه سمَّى ُكلَّ باٍب من األبواِب االثني عشَر باسمِ جوهرٍة من الجواهِر الكريمِة، فهو يقوُل: 
"كتاُب اللؤلؤِة في السلطاِن، وكتاُب الفريدِة في الحروِب، وكتاُب الزبرجدِة في األجواِد واألصفاِد، وكتاُب 
الجمانِة في الوفوِد، إلخ... وسمَّى الكتاَب الثالَث عشَر باسم الواسطِة؛ وهي الحبّةُ الوسطى في العقِد وسّمى 
رة. فهو  ابَع عشَر حتّى الباب الخامس والعشرين باسم الجواهر نفِسها مكرَّ األبواَب الباقية من الباِب الرَّ
يقول: " كتاُب اللؤلؤِة الثانية في الفكاهاِت والُملَِح، وكتاُب الفريدِة الثانية في الطعام والشراب، وكتاُب 
الزبرجدِة الثانية في طبائِع اإلنساِن وسائِر الحيوان، وكتاُب الجمانِة الثانية في المتنبّئين والبخالِء والطفيليّين 
.... الخ. من هنا عُنِوَن الكتاب بالعقِد الفريِد؛ فكانت أبواُب الكتاِب تؤلُّف في مجموِعها عقداً متناظراً، 

تتوسَّطه الواسطةُ، وتتقابُل فيه الجواهُر الكريمة من الطرفين.
يِت في بالِد األندلس له الكثيُر من األشعار. *  أحمد بن محّمد بن عبد ربّه )246 -  32٨هـ( كان أديباً وشاعراً ذائَع الصِّ

منها كتاُب )الممّحصات( وهي قصائد  في المواعظ والزهد، نقض بها كّل ما قاله في صباه من الغزل والنسيب.
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مطالعة

…)3(…

وكتاُب العقِد الفريِد وإْن ظهَر في األندلِس، فإنّه ال يختلُف في ألواِنه الثقافيّة عن كتِب األدِب المشرقيّة، 
أبواِب  يأتي بها المؤلُّف من شعِرِه الشخصيِّ ويبثّها هنا وهناك في مختلِف  التي  النماذُج الكثيرةُ  ولوال 
كتاِبِه، ولوال بعُض األخباِر األندلسيَِّة القليلِة التي يلقاها القارئُ َعَرضاً متناثرة في مواضَع قليلٍة من الكتاب، 
لقلْنا إّن الكتاَب بجملِتِه صورةٌ من صوِر أدِب المشرق. وهذا ما يفّسُر لنا القّصة التي رواها ياقوُت في 
العقِد فحرَص حتّى حصَل  َسِمَع بكتاِب  أّن الصاحَب بن عبّاد  ياقوُت: "بلغَني  قاَل  األدباء.  كتاِبِه معجمِ 
عنَده. فلّما تأمّلَه قاَل: هذه بضاعتُنا ردّْت إلينا" وظننُْت أّن هذا الكتاَب يشتمُل على شيٍء من أخباِر بالِدِهم، 
وإنّما هو مشتمٌل على أخباِر بالِدنا." ولسنا نرى من سبٍب لهِذِه الصبغِة المشرقيِّة التي اصطبَغ بها الكتاُب 
سوى إعجاِب األندلسيّين آنذاك بالمشرِق، أدِبِه وأدباِئِه، وحرصهم على أْن يحذوا َحْذَو األدباِء المشارقِة 

في تآليفهم.
ولكن مهما يكْن للصاحِب بِن عبّاد من رأٍي في العقِد، فإّن لهذا الكتاِب في نظِر الباحثيِن واألدباِء قيمةً 
كبيرًة بوصِفِه مصدراً غنيّاً من مصادِر تراِثنا األدبيِّ العربيِّ في المشرِق، وهذا وحَده كاٍف ليحفَظ للكتاِب 

مكانَُه إلى جاِنِب دواوين األدِب األخرى بين مصاِدِرنا األدبيّة القيّمة.
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مطالعة كتاُب الِعْقِد الفريد

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً مراعياً عالماِت التَّرقيمِ.* 
القراءُة الصامتُة:	 

أذكُر دليالً يثبت اهتمامَ األندلسيين، بأدب المشرق مّما ورد في المقطع األّول.. ١

دُ األبواَب السبعةَ المشتركةَ بين كتابي )العقد الفريد، وعيون األخبار( مّما وردَ في المقطِع الثاني.. 2 أعدِّ

الفهم والتحليل

ِف المعاني الُمختِلفِة لكلٍّ من الكلمتين اآلتيتين )لُبَاب، َعَرَضاً(.. ١ أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ

أستخرُج ِمَن النّصِّ أربَع كلماٍت تنتمي إلى مجاِل )األدب(.. 2

أستنتُج الفكرَة العامَّة للنّص.. 3

أكمُل الجدوَل اآلتي بما يناسبه:. 4

ل وَّ
أ
 اال

ِ
 املقطع

ُ
يفكرة

 الثا�ف
ِ

 املقطع
ُ
 الثالثفكرة

ِ
 املقطع

ُ
فكرة

قيمُة كتاِب العقِد الفريد وتأثُّره 

بكتِب املرشِق العريّب

أبيّن وجه التشابه بين طريقة ابن عبد ربّه في تأليف كتابه، وبين طريقة ابن قتيبة.. 5

ُح ما قامَ به ابُن عبد ربّه من ابتكاٍر جعَل كتاب )العقد الفريد( ينسجُم مع ذوِق األندلسيّين.. 6 أَُوضِّ

أتعاوُن أنا وزمالئي على البحِث عن أسماء كتٍب تراثيَّة من األدِب األندلسّي.. ٧
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الدرس العاشر إلقاُء كلمة

أقرأُ الكلمةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أنّفذ النّشاط:* 

كلمةُ األستاِذ الدكتور شاكر الفّحام* رئيِس مجَمع اللغِة العربيَّة في أثناِء الترحيِب بانضمامِ الدكتور مازن 
مبارك إلى مجمِع اللغِة العربيّة في دمشق.

الّسادةُ الِجلّةُ أعضاءَ المجَمع، السادةُ العلماء األفاضل، أيّها الحفُل الكريم:
بالحضوِر،  تفّضلكم  لكم  وأشكُر  الترحيب،  أجمَل  بكم  وأرّحُب  وأطيبها،  التحيَّات  أحسَن  أحيّيكم 

ومشاركتكم في حفِل استقباِل الصديِق العزيز، والزميِل الكريم األستاذ الدكتور مازن المبارك.
مجَمع  رحاِب  في  إليهم  لينضمَّ  اختاُروه  الذين  المجمعيّين  زمالِئِه  بثقِة  الخالصة  التهنئةَ  ألهنّئُه  ِّي  وإن
نفوَسهم  نذروا  التي  المسيرَة  يتابعوَن  معاً  يمضوَن  مسعاهم،  ويؤيّد  ويعضُدهم،  أزَرهم،  يشدُّ  الخالدين، 
لها، أال وهي العنايةُ بالعربيِّة المبيّنِة أشّد العناية، والعمُل الدؤوُب لتنميتها وإغنائها لتلبّي حاجاِت العصر 

المتجّددة، وتحّقق ما يؤهّلها أن تحتلَّ مكانتها السامية بين اللغاِت، كما كانت في عهوِدها الزاهرة.
ولَد األستاذُ الدكتور مازن المبارك بدمشَق عام ١٩3٠، ونشأَ في بيٍت كريمٍ، وأَِلَف ما نشأَ عليه من 
حبِّ العربيِّة واألدِب والعلم، وتابَع دراستُه في مدارِس دمشق، وناَل اإلجازَة في اللغِة العربيِّة من جامعِة 
دمشق سنة ١٩52م، ودرجة الماجستير من جامعِة القاهرِة سنة ١٩5٧، ودرجة الدكتوراه في األدِب من 
ساً في كليِة اآلداِب بجامعِة دمشق سنة ١٩6٠م، ثُمَّ أستاذاً مساعداً  جامعِة القاهرة سنة ١٩6٠م، ليعودَ مدرِّ

سنة ١٩66م، فأستاذاً لكرسّي اللغِة العربيِّة سنة ١٩٧٠م.
النحوّي من  ومذهبُُه  وآثاُرهُ  جّاجّي، حياتُُه  الزَّ ومقااَلت فكثيرةٌ... ومنها كتاُب:  ُكتباً  العلميّةُ  آثاُرهُ  أما 
خالِل كتابه )اإليضاح(، وكتاب )الرمّانّي النحوّي في ضوِء شرِحِه لكتاِب سيبويه(، وكتاِب )النحو العربّي، 

َّة: نشأتها وتطّورها(، وكتاب )مجتمع الهمذانّي من خالل مقاماته( ...  العلَّة النحوي
ومقااَلُت األستاذ مازن كثيرة، وقد آثََر أن يجمَع من مقااَلته ما يتّصُل منها بموضوٍع واحٍد هو اللغةُ 

العربيَّةُ وعلومها ومناهج تدريسها، فأصَدَرها في كتاٍب بعنوان: )مقااَلت في العربيَّة(.
المجمع  أفتتح بها جلسةَ  المجمعيّة  الوجيزة كما تقضي األعراف  الكلمة  فلعلّي مكتٍف بهذه  وبعُد، 

ميل الجديِد الدكتور مازن المبارك.  العلنيَّة، أمّهد بها لالحتفاِء بالزَّ

َّى مناصَب عديدة منها: وزيٌر للتربية ووزيٌر للتعليم العالي *  ام )١٩2١-2٠٠٨م( باحٌث وأديٌب عربيٌّ سوريٌّ تول د. شاكر الفحَّ
ار بن برد، ومختاراٌت من شعِر األندلس.   ورئيٌس لمجمِع اللغِة العربيَّة في دمشق وله مؤلفاٌت منها: الفرزدق، ونظراٌت في شعر بشَّ
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إلقاُء كلمة

أتعّلم:

أصمِّم جدوالً مماثالً في دفتري، ثمَّ أمألُ الفراَغ بالمطلوب:. ١

اعنارُص الملكِة مضمو�فُ

االفتتاُح

مناسبُة الكلمة

الفكُر الرئيسُة يف العرض

الخامتة

أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصحيحِة ممَّا يأتي:. 2
مة: )جذّابة - يُشترط أن تكوَن شعراً - مُختَصرة(. - صفاُت المقدِّ
امعين - الترتيَب المنطقّي - التكراَر واإلطالة(. - ث في كلمته: )مستوى السَّ يراعي المتحدِّ

عناصُر الكلمة:
أن  - يشترُط  وال  جذّابةً،  كلماتُها  وتكون  الكلمة،  ومناسبة  التحيَّةَ  تتضّمُن  المقّدمة: 

تكوَن بدايةُ الكلمِة شعراً.
ث إيصالَها للمستمعين.  - العرض: يتضمَّن الفكَر الرئيسةَ التي يريُد المتحدِّ
الخاتمة: تلخيٌص للموضوع. -

امعين - تُراعي الترتيَب   شروُط الكلمِة الجيِّدة: جذابَّةٌ - مُختَصرةٌ - تُراعي مستوى السَّ
. المنطقيَّ

بُ: أتدرَّ

أمألُ الفراغاِت في الكلمِة اآلتيِة:* 
الكلمةُ في اليومِ العالميِّ للغِة العربيَّة

يَُقوُل الّشاعر حليم دمُّوس: -

ــا ــن ــاِع أس ــى  عـ ــت  ــَعـ وقـ إذا  لـــغـــٌة 

ــف بــيــنــنــا ــ ــؤلِّ ــ ــًة ت ــ ــط ــ ســـتـــظـــلُّ راب

ــاِد ــبـ ــى الكـ ــا بَــــــرداً عـ ــن ــت ل ــانَـ كـ

ــاِد جــــاُء لــنــاطــٍق بــالــضَّ ــي الــــرَّ ــه ف

:
تي �
وما

عل
 م

نِي �
أُغ

اليومُ العالمّي للّغِة العربيِّة في ١٨ 
كانون األّول
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التعبير الشفوّي

ائي  - أعزَّ
أسعَد اّلُ  -
َّه العيُد  - نحتفُل اليومَ بعيٍد نعتّز به، إن
واللغةُ العربيَّةُ تتميُز بـــ -
وهي لغة أثبتَت قدرتَها على التَّطوِر و -
وفي هذا اليوم من واجبنا.  -
- 
وِمن أجمل ما قيَل فيها:) شعٌر أو قوٌل مأثوٌر( -
- 
وأخيراً:  -
- 

أطّبُق:

أكتُب كلمةً لمناسبٍة أختاُرها، ثمَّ أُلقيها أمامَ زمالئي في احتفاٍل مدرسّي.* 
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الدرس الحادي عشر بيِع َوصُف الرَّ

: مدخٌل إلى النصِّ

ُشِغَف الّشاعر بالطبيعة وجعلها أداًة فنيّةً ترسُم صورَة تبّدِل الحياة من القسوة إلى الرقّة والليونة، 
فقسوةُ الّشتاء وهبت بساَط الربيِع خضرته وجماَل أزهاره ضمن دورة الحياة المستمّرة.

حبيب بن أوس بن الحارث الطائّي، أبو تمَّام )١٨٨-23١هـ(: ُوِلَد 
في جاسم )من قرى حوران بسورية( ورحل إلى مصر. استقدمُه الُمعتِصم 
ِّي بريد  إلى بغداد، فأجازهُ، وقّدمه على شعراء وقته، فأقامَ في العراق. ثم ول
مطبوع  وديوان شعٍر  و)الوحشيَّات(  )الحماسة(  َّفاته:  مؤل من  الموصل، 

أخذ منُه هذا النّص.

ام  أبو تمَّ
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نصٌّ أدبيٌّ إثرائّي

الّنّص:

ــهــي َتَـــرمـــُر1 هـــِر ف ــوايش الـــدَّ ــ ــْت ح ــ ــّرُرقَّـ ــك ــت ي ــه  ــِيـ ــلْـ َحـ يف  الــــــرَى  وغـــــدا 

ــْت مــقــّدمــُة املَــصــيــِف حــمــيــدًة٢ ــ ــَزلَ ــ تُـــكْـــَفـــُرنَ ل  ــدٌة  ــ ــدي ــ ج ــاِء  ــتـ الـــشـ ــُد  ــ ويـ

ــا٣ ــك ــري ــظ ـــيـــا ن ُريــــا صـــاحـــبـــيَّ تـــقـــصَّ تــصــوَّ كــيــَف  الرِض  وجـــــوَه  ــا  تـــريَـ

ــه٤ ــابَ ــاً قــــْد ش ــس ــِم ــش ــاراً م ــ ــه ــ ــا ن ــريـ ــُرتـ ــم ــق ــا هـــو ُم ـ ــأنَّ ــا فـــكـ ــ ــربَ ــ زهـــــُر ال

إذا5 ــى  ــّتـ حـ ــورى  ــ ــل ــ ل ــاٌش  ــ ــع ــ م ــا  ــيـ ـــا هـــي مــنــظــُردنـ بـــيـــُع فـــإنَّ ُجــــي الـــرَّ

ــا لــظــهــوِرهــا6 ــه ــطــونُ ــْت تـــصـــوُغ ب ــَحـ ُرأضـ ــه الـــقـــلـــوُب تُـــَنـــوِّ ــاُد لـ ــكـ نَـــــــْوراً تـ

ــدى7 ــن ــال ــرُق ب ــ ــرق ــ ــرٍة ت ــ ــ ــلِّ زاهـ ــ ــن ك ُرمـ ــدَّ ــ ــح ــ ــهـــا عــــــٌن عـــلـــيـــِه ت فـــكـــأنَـّ

ر.*  أدرُس النصَّ السابَق بمساعدِة معلِّمي وفَق منهجيَِّة دراسِة النصوِص المتَّبعِة في كتابي المقرَّ
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الدرس الثاني عشر حفظ ُاللساِن وكتماِن السرِّ

…)١(…

عن  ذلك  يَعيه  ما  وكلِّ  واألسراِر،  للخواطِر  مُْستَحَفظةٌ  ِخزانةٌ  والقلُب  للقلب،  ترُجماٌن  اللساُن  إنّما 
دِر أْن يَضيَق بَما فيه  والِعلُم، وِمن َشأن الصَّ ِّده األهواءُ، وتُنتجه الِحكمةُ  تُول الحواسِّ من خيٍر وشّر، وما 
ويستثقَل مَا َحَمل منه، ويَلَذَّ بإلقائه على اللساِن، فيفضَي به إلى غيره مّمن ال يرعاه وال يحوطُه، كّل ذلك 

ما دام الهوى مُستَولياً على اللسان.
ْربة. فاللساُن أداةٌ  فإذا قََهَر الرأُي الهوى فاستولى على اللساِن مَنَعه من ِتلَْك العادِة، وردَّه عن ِتلَْك الدُّ
مُستعَملة ال َحْمَد له وال ذمَّ عليه، وإنّما الحمُد للِحلم واللومُ على الجهل، فالِحلم هو االسُم الجامُع لكلِّ 

فَْضٍل، وهو سلطاُن العقِل الَقامِع للَهوى.
…)2(…

واعلْم يَقيناً أّن الصمَت أسهُل مَراماً - على ما فيه من الَمَشّقة - من إطالِق اللساِن بالقوِل، ألنَّ من طَبِْع 
اإلنساِن محبّةَ اإلخباِر واالستخباِر، ولوال حالوتُهما عنَد النَّاِس لََما انتقلِت األخباُر وحلّْت هذا الَمحلَّ؛ 

فَعُسر على اإلنساِن الكتماُن إليثاِر االنقياِد لهذِه الطبيعِة؛ ولذلك ِقيَل: الصدُر إذا نََفَث بََرأ*. 
…)3(…

 ،  والسرُّ - أبقاَك اّل– إذا تجاوَز صدَر صاحِبه وأفلَت من لسانه إلى أُذٍن واحدٍة، فليس حينئٍذ بسٍرّ
الكتماِن  المأمونيَن عليه وَكْرِب  قلَِّة  ثانيٍة، وهو مع  أُذٍن  إلى  يُْدفَع  يَشيَع ويَستطيَر أن  بينه وبين أن  َّما  وإن
حريٌّ باالنتقال إلى هذه األُذُِن في طَْرفة َعيْن، وَصْدر األُذن الثانية أْضيَق، وهو إلى إفشاء السرِّ أسرُع وبِه 
أْسَخى، ثمَّ هكذا منزلةُ الثالث من الثاني، والرابِع من الثالث أبداً إلى حيُث انتهى؛ هذا أيضاً إذا استُْعِهَد 
ُث واستُكِتَم، وكان عاقالً حليماً! فكيَف إذا أُْخِبَر ولم يُْؤمَْر بالكتمان، وكاَن ممَّن يَمشي بالنمائم،  المحدَّ

الجاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر، توفي )255 هـ(، أديٌب موسوعّي، يعّد 
من كباِر أئّمِة األدِب في العصر العباسّي، عُمَِّر نحو تسعين عاماً، ومن أشهِر كتبِه 
)البخالء - كتاب الحيوان - كتاب البيان والتبيين(، وأخذ هذا النص من مجموع 

رسائل الجاحظ.

الجاحظ

 مثٌل مضروٌب لهذه الحال* 
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مطالعة إثرائيَّة

ويحبُّ إفشاءَ الَمعايِب، أو كان له في إظهاره اجتالُب نفٍع، أو دفُع ضرٍر؟! فاللومُ إذ ذاك على صاحِب 
، ألنّه كان مالكاً لسّره فأطلَق ِعقالَه، وفَتَح أقفالَه، وسّرَحه، فأفلَت  ّر أوجُب، وعّمن أفضى به عليه أدلُّ السِّ

اعر: من قيِده ووثاِقه. قال الشَّ

نفِسه سِّ  عــن  املَـــْرِء  َصـــدُر  َضـــاَق  ــرَّ أَْضــَيــُقإذا  ــْوَدُع ال ــَت ــْس ــذي يُ ــْدُر ال ــَص َف

َم العدَل في أموِره،  ُجُل ال يتكلَُّم إاّل بَما يعنيه وال يَتكلَُّف ما قَد ُكِفيْه قلَّ كالمُه، ولو َحكَّ ولو كاَن الرَّ
منا ِذكَره إلى ِحْفِظ الّسّر وَوْزِن  وِفيما بينه وبين إخواِنه ومعامليه لَطاَب َعيُْشه، وتحتاُج ِمن هذا ومثله مّما قدَّ

الَقْوِل، وإلى هذا أَْجريْنَا وله قََصْدنَا، والحّظ في هذا القول كلّه ِلَمْن َعَقله.

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

التّرُجمان: المعنى المقصود المبيّن �
والموّضح.

الرأي: االعتقاد والمراد به هنا الرأُي الصادُر 
عن العقل.

ْربة: العادةُ والجرأةُ على األمر. الدُّ
الِعقال: حبل يربط به البعير في وسط ذراعه.

ر.*  أدرُس النصَّ السابَق بمساعدِة معلِّمي وفَق منهجيَّة دراسِة نصِّ المطالعِة المتَّبعِة في كتابي المقرَّ

205



 عىل:
ً
ايِة دراسِة هذه الوحدِة قادرا ي �ف

ف
� ُ  املتعلّ

ُ
سيكون

الوحدة الخامسة: 
نفحاٌت وجدانّية

الكاتب/ الّشاعرالمعارف والمهاراتعنوان الدرس

زكي قنصلنصٌّ أدبّييا قلُب

قواعُد اللغةالتوابع 1- العطف

عبد الرحيم احلصنّينصٌّ أدبّيالفاتنُة

قواعُد اللغةالتوابع 2- التوكيد

رب محّمد مهدي اجلواهرّينصٌّ أدبّيرفيقُة الدَّ

قواعُد اللغةالتوابع3- البدل

مال يَّاتمطالعةرؤى ذاتّية يف اجلَّ أحمد حسن الزَّ

تعبيٌر وظيفّياملذّكراُت اليومّية

أنور العّطارنصٌّ أدبيٌّ إثرائّيغوطُة دمشق
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التزامِ آداِب االستماِع وشروِطِه. ٭
فَْهمِ النصِّ الذي استمَع إليه فَْهماً مجمالً وتفصيليّاً. ٭
قراءِة النصوِص قراءًة جهريّةً سليمةً معبِّرًة، موظِّفاً التلويَن الصوتيَّ المناسَب لمعاني النصِّ واالنفعاالِت  ٭

المتضمَّنِة فيه.
قراءِة النصِّ قراءًة صامتةً ملتزماً اإلرشاداِت والتعليماِت. ٭
استعماِل المعجمِ في تعزيِز مكتسباتِه اللُّغويّة. ٭
تحليِل النصوِص إلى ِفَكِرها )العامّة - الرئيسة - الفرعيّة(. ٭
توضيِح بعِض الدالالِت الضمنيّة في النصوِص القرائيّة. ٭
توضيِح عالقاِت السبِب والنتيجِة. ٭
تكويِن حقٍل معجميٍّ متوفٍّر في النّص. ٭
اكتشاِف أوجِه التشابِه واالختالِف بين بيتيِن شعريّين من حيُث المضمون. ٭
نات الجماليِّة للنصِّ األدبّي )بعض  ٭ تذّوِق النصوِص األدبيّة تذّوقاً جماليّاً مستفيداً مّما تعلَّمه من المكوِّ

مصادر الموسيقا الداخليّة - التشبيه - االستعارة(.
. ٭ استخراِج المشاعِر العاطفيَِّة من النصِّ
إغناِء ثروِتِه األدبيِّة بحفِظ أبياٍت من نصوِص الوحدِة. ٭
َّة والصرفيّة واإلمالئيّة(. ٭ تطبيِق ما تعلّمه سابقاً من قواعِد اللغِة )النحوي
استعماِل العطِف في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل التوكيِد في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل البدِل في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
كتابِة المذّكراِت اليوميِّة. ٭
تقديِر القيمِ مثل: حّب الوطِن والوفاِء. ٭
ِف موقِف األدباِء من مدِنهم. ٭ تعرُّ

 عىل:
ً
ايِة دراسِة هذه الوحدِة قادرا ي �ف

ف
� ُ  املتعلّ

ُ
سيكون

الوحدة الخامسة: نفحاٌت وجدانّية
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الدرس األّول يا قلب

: مدخٌل إلى النصِّ

افئ الذي افتقَده في بالِد الَمْهجِر، وهذا ما جعَل  شّكَل الوطُن ملجأَ اإلنساِن اآلمَن، والحضَن الدَّ
الشعراءَ في الَمهاجِر، يحنّوَن إليِه ويتغنّوَن به في نفثاٍت وجدانيٍّة صادقة، ودفقاٍت شعوريٍّة عبّرْت عن 

انتمائِهم وارتباطِهم بأوطانهم.

يبرود.  في  ُوِلَد  سورّي  عربّي  شاعٌر  ١٩٩4م(:   –١٩١6 قنصل)  زكي 
هاجَر إلى األرجنتين، فكاَن من أبرِز شعراِء الَمْهَجر الجنوبّي. عمَل بالصحافِة.  
وحصَل على جوائَز عّدة. من دواوينه الشعريّة )شظايا - سعاد - نور ونار(، 

وله أعماٌل أدبيّةٌ متنّوعة أخرى، ومن ديوان زكي قنصل أُِخَذ هذا النّص.

زكي قنصل
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نصٌّ أدبيٌّ

الّنّص:

ويَـــنـــِزُع1 ــوعِ  ــ ــرب ــ ال إىل  يَـــِحـــنُّ  ُعأبـــــداً  ــُه فــــا يــــتــــورَّ ــ ــُه ــ ــن ــ ــه ــ ــٌب أُن ــ ــل ــ ق

ــُه٢ ــَف يــضــمُّ ــي ــك نــيــا ف أضـــلـــُع؟ضـــاقـــْت بـــِه الــدُّ تـــحـــتـــويـــِه  وأنَّ  صـــــــدٌر؟ 

كـــــاِذٌب٣ َساٌب  أَغــــرانــــا  ــُب  ــلـ قـ تُـــغـــرى بـــَروعـــِتـــه الــعــيــوُن وتُـــْخـــَدُعيـــا 

الــــذي ل تَّــحــي٤ الــَعــهــِد  ــي عـــى  ــف ــْه ــُعلَ ــرِج ي هـــو  ول  نـــفـــِي،  مـــن  ــراه  ــ ــ ِذك

ـنــا5 ويَــصــنــُعأيــــــــاَم نــــهــــزأُ بــــالــــزمــــاِن كــأنَـّ ــكـــيـــُد  يَـ مــــاَّ  ــٍن  ــ ــأَْمـ ــ َمـ يف 

ــلَء عــيــونِــنــا6 ــ ــو عـــى الشــــــواِك ِمـ ــغــف ــُع؟نَ ــَج ــْض ــؤاُد، فــكــيــَف يَــنــبــو َم ــفـ ــَن الـ ــ أِم

ــٍة7 ــوى أُهـــزوجـ ــ ــا َوطــنــي ِس ــُت َقــِصــيــِدهــا، واملَـــطْـــلَـــُعَوطــنــي ومـ ــي املَـــْجـــُد ب

خفقًة8 ــؤاِدي  ــ ــ ف يف  ــَك  ــُت ــلْ ــم ح ـــُعَوطـــنـــي  ــًة تـــرجَّ ــمـ ــغـ وعـــــى ِشـــفـــاهـــي نـ

ــهــتــي؟9 ــْب َج ــَك  ــ ــراِب ــ ت ــُر يف  ـ ــفِّ أعـ ــي الـــزمـــاُن وأرجـــــُع؟فــمــتــى  ــن ــاملُ ــس ــى يُ ــت وم

َســِفــيــنــتــي10 الـــرجـــاِء  ــُت يف شـــطِّ  ــيـ ــُعأرسـ ــلِ ــْق ــٍب نُ ــريـ ــراً َعـــن َقـ ــ ــُب َصـ ــلْـ يـــا َقـ

ت
رَدا
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أُنَهنُهه: أزجُره.�
يَنبو: نَبَا َجنْبُه عن الِفراِش: لم يَطَْمِئّن به.

أعفِّر: أمّرغ.
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يا قلب

مهارات االستماع

أستمُع إلى النصِّ مُبدياً اهتمامي بَما أَْسمُع، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط:* 
أختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ مّما يأتي:

: )ناِفراً من غُربِتِه - متقبِّالً غُربته - فَِرحاً بما حّقَقُه في الغربة(. - بدا الّشاعُر في النصِّ
: )النّزعةُ الموضوعيّة - الميُل إلى الحكمة - العاطفةُ الُمتأجِّجة(. - غلَب على النصِّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً مراعياً األسلوب اإلنشائّي.. ١

أقرأُ الَمْقطََع الثّاني قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً متمثِّالً الشعوَر العاطفّي المناسب.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

عاَش الّشاعُر في وطِنِه أيّاماً جميلةً، أذكُر من المقطِع الثاني مَلمَحين من مالمح ذكرياته فيها.. ١

أذكُر مَظهَريِن ِمن مظاهِر ارتباِط الّشاعِر بوطِنِه ِمن الَمْقطَِع الثّالِث.. 2

الفهم والتحليل

ِف:. ١ أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ
- . الَمعاني  المتعّددة لكلمِة )ينزع(، ثُمَّ أختاُر المعنى المناسب ِلَما َوَردَ ِفي النصِّ
حيح. - بِط الصَّ َجْمِع )الدنيا(، ومُْفرِد )الربوع( مع الضَّ

2 .. ُن مُعجماً لغويّاً لكلٍّ من: )الَوقْت - الَمكان( ممَّا وردَ في النصِّ أكوِّ

3 .. َّيِن السابقيِن الفكرَة العامَّةَ للنَّصِّ أستنتُج من المعجميِن اللغوي
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نصٌّ أدبيٌّ

أَُصمُِّم جدوالً في دفتري، ثُمَّ أمألُ ُحقولَه بالمطلوب:. 4

ُ
 أو فرعّية(الفكرة

ٌ
ا)رئيسة موط�فُ

تعلُّق الّشاعر بوطنه

البيت األّولفرعيّة

املقطع الثالثرئيسة

متجيُد الّشاعِر َوطنه

اعِر ِمن وطِنه.. 5 أبيُِّن من فَْهِمَي البيت الثالَث دوافَع هجرِة الشَّ

َر الّشاعُر على َعهٍد قََضاه في ربوِع وطِنه، أتقّصى مالمَح ذلك الَعهِد مّما وردَ في البيتين الخامِس . 6 تحسَّ

والسادِس.

غبِة من فَْهمَي البيتين التاسع . ٧ صّرَح الشاعُر ِبرغبٍة عارمٍة في العودِة إلى الوطِن، أبيَّن مظاهَر تلك الرَّ

والعاشر.

قاَل أحمد شوقي:. ٨

ــُه ــْن ــِد َع ــل ــُخ ــال ــُت ب ــل ــِغ ــو ُش ــي ل ــن ــْفــيَوط نَ ــِد  ــل ــُخ ال ــِه يف  ــي إل ــي  ــن ــْت ــاَزع نَ

أوازُن بيَن هذا البيِت والبيِت الثامِن ِمَن النّصِّ ِمن حيُث المضمون. -

ق الجمالّي التذو�

١ .. أسهَم اإلنشاءُ والخبُر في إظهاِر ارتباِط الشاعِر الشديِد بوطِنه، أدلُّ على ذلَك بمثاٍل مناسٍب من النّصِّ

أَصمُِّم في دفتري جدوالً مُماثالً، ثمَّ أمألُ حقولَه بالمطلوِب:. 2

ة  الفنيَّ
ُ
نوُع الصورةامَلحذوفامُلشّبه بهامُلشّبهالصورة

رساٌب كاذٌب

يُساملُني الّزماُن

َوطَني أُهُزوَجة
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ل.. 3 مِ والتّشويِق للُمتأخِّر، أمثُِّل لذلك من البيِت األوَّ لََجأَ الشاعُر إلى التّقديمِ والتأخيِر إلبراِز أهّميَِّة الُمتقدِّ

َع الشاعُر بين الِفعلَين الماضي والمضارع، أمأل الفراَغ ِبَما يُناسُب الَمعنى الذي أفَاده كلٌّ منهما.. 4 نوَّ
تحقُّق  - َحَملتُك في فؤادي َخْفَقةً   
يِحنُّ القلُب إلى الربوِع    -

الحفظ و ا�لقاء

، ثمَّ ألقيهما على مسامِع زمالئي.*  أحفُظ المقطعين الثّاني والثالث ِمَن النّصِّ

الّتطبيقات الّلغويّة

فاً بـ . ١ أجَعُل كلمةَ )الوطن( اسماً مَخصوصاً بالمدِح مستعِمالً الفعَل )ِنْعم( على أن يكوَن الفاعُل معرَّ

)ال(.

ُل األعدادَ الموضوعةَ بيَن قوسيِن إلى كلماٍت مضبوطٍة بالشكِل. . 2  أحوِّ

ٍَّة و)3( صروحٍ ال تغيُب صورتُها عن مخيِّلتي.  أحنُّ إلى زيارِة )١٠( معالَم أثري

أعرُب ما وضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت مّما يأتي:. 3

َسِفينتي الـــرجـــاِء  شـــطِّ  يف  ــُعأرســيــُت  ــلِ ــْق ــراً َعـــن َقــريــٍب نُ ــ ــا َقــلْــُب َص ي

ُِّب الكلماِت الموضوعةَ بيَن القوسيِن وفَق وروِدهَا في معجمٍ يأخُذ بأوائِل الكلماِت: . 4  أرت

)تترجَّع - مطلع - يحنُّ- أرسيُت(.

أعلُّل كتابةَ الهمزِة على صورِتَها في كلٍّ من الكلمتين: )فَُؤاد - نَهزأ(.. 5

المستوى ا�بداعّي

أكتُب مقالةً أعبُِّر فيها عن ُحبِّي للوطِن مُبِْرَزاً أهّميَّةَ تَرجمِة هذا الحبِّ باألفعاِل قبَل األقواِل.* 

نصٌّ أدبيٌّيا قلب
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الدرس الثاني التوابع* 1- العطف

أقرأُ النصَّ اآلتي:* 
يَْشُعُر الُمغْتَِرُب على الدوامِ بالَحِنيِن ِإلَى َوطِنِه، ويَتَطلَُّع إلى الَعْودِة والَعيِْش في ربُوِعه. ومع بزوِغ كلِّ 
شمٍس تلُوُح مغانيه أَمامَ نَاِظَريِه، فتزيده تعلُّقاً بكلِّ ما ينبُض فيِه من َجماٍل؛ فالقلُب ال يهتُف إاّل بحبِّه وال 
يحلُم إاّل بالرجوِع إليِه. كيَف ال والربوُع تنادي أبناءَها وتقوُل لهم: عودوا إلى مهِد طفولِتكم، ثمَّ تمتَّعوا 

بالسيِر فوَق تاللي أو بساتيني واعلموا أنّكم لن تجُدوا أجمَل منِّي. 
…)١(…

أقرأُ المثالين اآلتيين، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاط:* 
يَتَطلَُّع الُمغْتَرُب إلى الَعْودِة والَعيِْش في ربُوِع الوطِن.  -
تلُوُح مغاني الوطِن أَمامَ المغترِب، فتزيده تعلُّقاً بها. -

دُ هذيِن . ١ ثانيهما األّول، أحدِّ يتبُع  الفاء( توسَّط كلٌّ منهما لفظين  أالحُظ أنَّ حرفَي العطف )الواو – 

اللفظيِن في المثاليِن السابقين.

يُسّمى اللفُظ المتبوُع )المعطوف عليه( واللفُظ التابُع )المعطوف(، أبيُِّن نوَع كلٍّ من المعطوِف عليه . 2

والمعطوِف في كلٍّ من المثالَين الّسابَقين )اسم - جملة(.

تُج
ستن

ُط بينَه وبيَن مَتبوِعه حرٌف من أحرِف العطِف.أ الَعطُْف: تابٌع يتوسَّ
ِمن أحرِف الَعطِف: الواو - الفاء - ثمَّ - أو.

أحرُف الَعطِْف تَعِطُف اسماً على اسمٍ، وُجملةً على جملٍة.

التطبيق:	 

أستخرُج حرَف العطِف والمعطوَف عليه والمعطوَف مّما يأتي، ثُمَّ أذكُر نوَع المتعاطفين.* 
قاَل أبو تمَّام: -

ــُم ــَع ــنِّ وال اإلثـــــراُء  ََك  ــرَّ ــ غـ ــاَن  ــ ك ــَدُمإن  ــَع ــِدي ال ــِت ــْح ــن َم َن َع ــْن يُـــَغـــرِّ ــلَ َف

أبصرُت التالَل الجميلةَ فتمتَّعُت بسحِرها. -

التوابع: هي الكلمات التي تتبع ما قبلها في عالمة اإلعراب ومنها: العطف والتوكيد والبدل والنعت...* 
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التوابع 1- العطف

…)2(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاط:* 
يَتَطلَُّع الُمغْتَرُب إلى الَعْودِة والَعيِْش في ربُوِع الوطِن.  -
تلُوُح مغاني الوطِن أَمامَ المغترِب، فتزيده تعلُّقاً بها. -
عودوا ثمَّ تمتَّعوا بالسيِر فوَق تاللي. -
تمتَّعوا بالسيِر فوَق تاللي أو بساتيني. -

أالحُظ أنَّ أحد أحرف العطف في األمثلة السابقة يجمع بين المعطوِف والمعطوِف عليه من دون . ١

، أعيُِّن حرَف العطِف الذي أفادَ هذا المعنى. التقيُِّد بترتيٍب زمنيٍّ

أالحُظ أنَّ حرَف العطِف )الفاء( في المثال الثاني أفادَ الترتيَب بيَن المتعاطفين. أبيِّن حالةَ هذا الترتيِب . 2

من حيُث )التعاقُب - االمتدادُ في الزمن(. 

( في المثال الثالث أفادَ الترتيَب بين المتعاطفيِن. أبيِّن حالةَ هذا الترتيِب . 3 أالحُظ أنَّ حرف العطِف )ثمَّ

من حيُث )التعاقُب - االمتدادُ في الزمن(. 

أالحُظ أنَّ هناك تخييراً بيَن أمرين في المثاِل الرابِع، أذكُرهما، ثُمَّ أعيُِّن الحرَف الذي أفادَ ذلك. . 4

تُج
ستن

أ

ألحرِف العطِف معاٍن:
الواو: تفيُد الجمَع بين المعطوِف والمعطوِف عليه في الحكمِ من دون تقيُّد بترتيٍب زمنّي.

الفاء: تفيُد الترتيَب مع التعقيِب )من دون مهلة زمنيّة(.
: تفيُد الترتيَب مع التراخي في الزمن. ثمَّ

أو: تفيُد التخييَر بين أمرين.

التطبيق:	 

ُن جملتَيِن مفيدتَيِن أستعمُل في كلٍّ منهما أحد أحرف العطِف.*  أكوِّ
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قواعُد اللغة

…)3(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتية، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاط:* 
يَتَطلَُّع الُمغْتَرُب إلى الَعْودِة والَعيِْش في ربُوِع الوطِن. -
تقوُل لهم: عودوا إلى مهِد طفولِتكم، ثمَّ تمتَّعوا بالسيِر فوَق تاللي. -
الغُربةُ تُتعُب وتُْؤِلُم. -

ِل، ثمَّ أبيُِّن حالةَ االسمِ المعطوِف من حيث تطابقه . ١ أذكر عالمة إعراب المعطوف عليه في المثاِل األوَّ

مع المعطوف عليه. 

أعيُِّن المعطوَف والمعطوَف عليه في المثاِل الثاني، ثُمَّ أُبيُّن نوع كلٍّ منهما )اسم - جملة(.. 2

أذكُر محلَّ كلٍّ من الجملتين )عودوا( و )تمتَّعوا( من اإلعراِب.. 3

أذكر محلَّ كلٍّ من الجملتين )تتعب( و )تؤلم( من اإلعراب.. 4

تُج
ستن

االسُم المعطوُف يتبُع المعطوَف عليه في اإلعْراِب.أ
الجملةُ المعطوفةُ على جملٍة يكوُن لها حكُم الجملِة المعطوفِة عليها.

التطبيق:	 

أعرُب ما ُوِضَع تحتَه خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بين القوسين إعراَب جمٍل فيما يأتي:* 
الِعلُم يحقُِّق الرفعةَ والمجَد. -
( َحاَجتَه.  - يغني العمُل صاحبَُه، و)يَسدُّ

القاعدة العاّمة
الَعطْف: تابٌع يتوّسُط بينه وبين متبوِعِه حرٌف من أحرِف العطف.

أحرف العطِف تعطُف اسماً على اسمٍ، وجملةً على جملة.
ألحرِف العطِف معاٍن:

الواو: تفيُد الجمَع بين المعطوِف والمعطوِف عليه في الحكم من دون تقيٍّد بترتيٍب زمنّي.
الفاء: تفيُد الترتيَب مع التعقيب )من دون مهلٍة زمنيّة(.

: تفيُد الترتيَب مع التراخي في الزمن. ثمَّ
أو: تفيُد التخيير بين أمرين.

االسُم المعطوُف يتبُع المعطوَف عليه في اإلعراب.
الجملةُ المعطوفةُ على جملٍة يكوُن لها حكُم الجملِة المعطوِف عليها.
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التوابع 1- العطف

مثال معرب:	 

دمشُق مَْوطُن الخيِر والحضارِة.* 
دمشُق: مبتدأٌ مرفوٌع وعالمةُ رفِعه الضّمةُ الظاهرةُ على آخره. -
موطُن: خبٌر مرفوٌع وعالمةُ رفِعِه الضّمةُ الظاهرةُ على آخره. -
ه الكسرةُ الظاهرةُ على آخره. - الخيِر: مضاٌف إليه مجروٌر وعالمةُ جرِّ
والحضارِة: الواو حرُف عطف. -
ه الكسرةُ الظاهرةُ على آخره. - الحضارِة: اسٌم معطوٌف على الخيِر مجروٌر مثله وعالمةُ جرِّ

التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األبيات اآلتية، ثُمَّ أَُصمُِّم جدوالً مشابهاً، وأمألُ حقوله بالمطلوب: . ١
قاَل إلياس فرحات يصُف مركبة: -

ــا ــَه ــاتُ ــَج ــا َع ــف ــصَّ ــمِّ ال ــ ــرُّ عـــى ص ــ ويَْصَخُبت يَْشكُو  خر  الصَّ َقلَْب  َفَتْسَمُع 

قَاَل بدوّي الجبل مخاطباً معلِّمه: -

نْشئاً ــَت  ــْي ــَن بَ ــِد  ــِدي ــَج ال الـــْنـــْشِء  ــاِبأَبَـــا  ــب ــلُّ ال والدِب  الخــــــاِق  ِمــــَن 

قاَل بدُر الدين الحامد واصفاً ِقصَر زمان لقاِء المحبوبة: -

ــؤاُد خــيــال ــ ــ ــا ف ــاَن الـــتـــاقـــي يـ ــ ــ وزالأك اضــمــحــلَّ  ــمَّ  ــ ثُـ ــه،  ــ ب نــعــمــنــا 

قاَل المتنبّّي: -

ــِريــٌم كَ ُمـــْت وأنْـــَت  أْو  َعــِزيــزاً  ــوِدِعـــْش  ــُن ــُب ــا وَخـــْفـــِق ال ــَن ــَق ــِن ال ــْع ــْنَ طَ ــ بَ

حرف العطفاملعطوف عليه
املعطوف

لةمفرد �ج

أضُع حرَف عطٍف مناسباً في الفراغ:. 2
ادرِس التاريَخ  العلومَ. -
نزَل المطُر  ابتلَّ العشُب. -
زرَع الفاّلُح القمَح  َحصَدهُ. -
يعجبُني الربيع بأزهاره  أشجاره الخضراء. -
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قواعُد اللغة

أشرُح البيَت اآلتي، ثُمَّ أعرُب ما وضع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بيَن قوسيِن إعراَب جمٍل.. 3
الً: - قاَل جرير متغزِّ

ــَوٌر َحـ ــا  ــه ــْرِف طَ يف  الــتــي  ــعــيــوَن  ال قتانا(إنَّ  ــْنَ  ــي ــْح يُ )مل  ثـــمَّ  ــا(،  ــن ــَن ــلْ ــَت )َق

ُث إلى زمالئي عن آثاِر الغربة موظّفاً بعَض أحرِف العطف.. 4 أتََحدَّ

أكتُب فقرًة بما ال يتجاوُز ثالثة أسطر عن مغترٍب عادَ إلى أرِض وطِنِه مستعمالً أحرف العطف.. 5
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الدرس الثالث الفاتنة

: مدخٌل إلى النصِّ

الحّب عاطفةٌ وجدانيّةٌ نبيلةٌ، ترقُّ له الكلماُت وتعذُب، والمحبوبةُ كياٌن ملهٌم، يرى فيها الّشاعر 
َُّق شعراً يُخفَُّف به األلُم، وتُردُّ به الروُح  مثلما يعيُد الربيُع  منبعاً ِلَما ينتابُه من مشاعَر وانفعاالٍت تتدف

الِخصَب إلى األرِض.

، ُوِلَد  عبد الرحيم الحصنّي )١٩2٩– ١٩٩2م(: شاعٌر عربيٌّ سوريٌّ
في حمص انْتُِخَب عضواً في اتّحاد الُكتّاِب العرب،وفي المجلس األعلى 
لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعيّة، من دواويِنِه )أمواج – أناشيد 

متمّردة – ألحان ثائرة(.

عبد الرحيم الحصنّي
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نصٌّ أدبي

الّنّص:

ــأَس والمـــا1 ــيـ ــك الـ ــدي ــا اكــتــهــانَـــِســـْيـــُت بـــن ي ــَدم ــع ــاً ب ــفـ ــَي ِطـ ــب ــل وعـــــاَد ق

ــٌل٢ ــَق ــوى ُم ــَهـ ــســاِن الـ ــي ــن ــي ل ــن ــْت ــع ــاوأرج ــَق ــا املُ ــُره ــح ــُق لـــول ِس ــش ــُت أع ــن ــا ك م

ــُدن٣ ــحــِس ــى بـــاَت يَ ــتَّ ــُت فــيــهــنَّ ح ــْن ــِن ــن َعــقــاُج ــ ــن الـــنـــاِس َم ــوَن بـ ــنـ ــى جـ عـ

َعصَفْت٤ ــٍر  شــاع ــبٍّ  ــِح ُم ِمــن  تَعَجبي  ــأَلل  ــا َس ــَن م ــْس ــُح ــأَعــطــى ال ــوُن َف ــي ــُع ــه ال ب

َفــاتــنــٍة5 كُـــلِّ  يف  ــهــا  ــَن ــْس ُح أَرى  َمـــْن  ــا  ــَدلي بَـ ــا  ــه ــِن ــْس ُح َمــعــان  عــن  أَِجـــــْد  ومل 

ــُت أغــنــيــًة6 ــل والـــَغـــَزلأَأَنــــــِت َســــاِحــــرٌة؟ َمـــا ق ــاَن  ــ ــح ــ الل لَــهــا  ــِت  ــنـ وكـ إل 

ــُه7 ــُب ــَس أَْح كــنــُت  ــٍي  ــ َوْح ــَف  ألـ يل  ــحــاَرددِت  ــِر املَـــحـــزوِن وارتَ ــاط ــَخ مــَى عــِن ال

انــَهــَمــَرْت8 ــاِمــئ  الــظَّ بالربيعِ  مــا  ِمــنــِك  ــَدلب  ــَت ــاع ــاُر ف ــ ــط ــ ــِه الم ــِبـ ــاِكـ ــَسـ عـــى َمـ

ــُده9 ــُش ــن يَ ــاَن  ــ ك مــا  إىل  ِبــقــلــبــي  ــودي  ــ ــاع ــَخ ــُب ــإنِّ أَكـــــــَرُه ال ــ ــن الـــعـــطـــاِء فـ مـ
ت

رَدا
ُمف

 ال
ُح

ش
باِب.� اكتهَل: جاوَز سنَّ الشَّ
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الفاتنة

مهارات االستماع

أَْستَِمُع إلى النّص، متجنِّباً الحركةَ والتكلَُّم، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاَط:* 
أختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ مّما يأتي:

- .) – حياديٌّ – موضوعيٌّ ه: )ذاتيٌّ اعِر في نصِّ موقُف الشَّ
اِعُر في أبياته: )ناِصحاً – مُنكِسراً - مُْعَجبَاً(.  - بََدا الشَّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليَمةً منتبهاً إلشباِع حرِف الالم المفتوحة ألفاً في نهايِة كلِّ بيت.. ١

أقرأُ الَمْقطََع الثّاني قراءًة َجْهريّةً َسليَمةً مُراِعياً األسلوَب اإلنشائّي.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

أمألُ الفراَغ بما يُناِسب:* 
أرجعِت الحبيبةُ للّشاعِر  و  -
ِمْن أبرِز ما أثاَر إعجاَب الّشاعِر بمحبوبتِه هَو  و  -

الفهم والتحليل

ف: . ١ أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ
مُفَرِد َكلمِة )مَُقل(، وَجمِع )الظَّاِمئ(. -
- . الَمعاني الُمتعّددِة لكلمِة )َوْحي(، ثمَّ أختاُر الَمعنى الُمناسَب لِسيَاِقها ِفي النصِّ

220



221

نصٌّ أدبي

 أصمُِّم في دفتري َجدوالً مَُماِثالً، ثّم أمألُ حقولَه بالَمطلوِب: . 2

الَمحبوبِة  وفاِء  َعدمُ   - فيه  وأَثَُرهَُما  الَمحبوبِة  ِبَعيْنَي  اعِر  الشَّ افِتتاُن   - اعِر  الشَّ في  الَمحبوبِة  )أثُر 

ِبوعوِدها(.

ّوِل
أ
 اال

ِ
 املقطع

ُ
يفكرة

ا�ف
ّ
 الث

ِ
 املقطع

ُ
فكرة

ُ
ة

َ
بَعد

َ
 امُلست

ُ
الفكرة

ُح كاّلً منهما.. 3 في البيِت الرابِع سبٌب ونتيجةٌ، أوضِّ

ُح أثَرين ِلَهذا اإللهامِ ِمن فَْهِمَي البيتين السادَس والسابَع.. 4 اعِر، أوضِّ كانِت المحبوبةُ مصدَر إلهامٍ للشَّ

من فَْهِمَي البيتين الثامَن والتاسَع، أذكُر األمَر الذي طَلَبَه الشاعُر إلى الَمحبوبة، ثمَّ أبيُِّن الدافَع إلى ذلك . 5

األمِر. 

أشرُح مَعنى البيِت الخامِس ِمن النصِّ َشرحاً َواِفياً.. 6

تغّزَل كلٌّ من الحصرّي القيروانّي وعبد الرحيم الحصنّي بالمحبوبِة، أبيُّن رأيي في نظرِة كّل منهما . ٧

للمرأة.

قاَل بدُر الديِن الحاِمد يذكُر قوَل الالئميَن لُه في حبِِّه:. ٨

ــٌط ــالَ ــخ ُم إل  ــَت  ــ أن مــا  يل  ــوَن  ــول ــق ِســجــالي الـــدمـــوَع  ــذري  ــ تَ ــم  ك بعقلَك 

أوازُن بين هذا البيِت والبيِت الثالِث ِمَن النّصِّ من حيُث المضمون. -

ق الجمالّي التذو�

١ .. ُح ذلك بمثاٍل مُناسٍب من النصِّ اعِر، أوضِّ لألسلوِب اإلنشائّي دوٌر في إبراِز الحالِة االنفعاليِّة للشَّ

2 .. عُر الوجدانّي بـ )الذاتيَِّة – االعِتماِد على التصوير(، أمثُِّل لكلٍّ منهما ِمن النصِّ يَمتاُز الشِّ

دة
الرفِع فائ وتاِء  المتكلِّمِ  ياِء  مثل  الُمتكلِّمِ  َضمائَر  استعماله  في  النصِّ  في  اعِر  الشَّ ذاتيّةُ  تظهُر 

كِة وغيرهما. المتحرِّ
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، أذكُر مثالَين على ذلك من المقطِع األّوِل.. 3 عت مَصادُر الموسيقا الداخليِّة في النصِّ تَنَوَّ

اعُر التقديَم والتأخيَر في أكثَر ِمن مَوِضٍع، أستخرُج من المقطِع األّوِل ِمثَاالً على ذَلك، ثمَّ . 4 َوظََّف الشَّ

أُبيِّن فائدتَه في خدمِة الَمعنى.

الحفظ و ا�لقاء

، ثُمَّ ألقيه على مسامِع زمالئي.*  أحفُظ المقطَع الثّاني ِمَن النّصِّ

الّتطبيقات الّلغويّة

في البيِت الثاني أسلوُب َشرٍط، أبيُِّن نوَعه، ومعنى أَدَاِته، ثمَّ أعرُب االسَم بعَدها.. ١

أعرُب ما ُوِضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بين القوسين إعراَب جمٍل مّما يأتي:. 2

)يَــحــِســُدن( ــاَت  ب حتَّى  فيهنَّ  َعقاُجــِنــْنــُت  ــن  َمـ الـــنـــاِس  بــن  عــى جــنــوِن 

أذكُر وزَن كلٍّ ِمن الكلماِت اآلتيِة:)مََساِكِبه – اْكتََهال – البَُخال(.. 3

أعلُّل كتابةَ التاِء على صورِتها في كلٍّ من الكلمتين )رددِْت - فاتنة(.. 4

المستوى ا�بداعّي

أنثُر المقطَع األّوَل ِمَن النّصِّ بأسلوبي مراعياً تَسلُسَل الَمعاني.* 

نصٌّ أدبي الفاتنة
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الدرس الرابع التوابع 2- التوكيد

أقرأُ النصَّ اآلتي:* 
وح جماُل الرُّ

مُِنَح  فََهذا  مَْحبُوبَاً،  وَجَعلَُه  َجِميَْعها،  مخلوقاِتِه  الّ  َوهَبََها  إلهيَّةٌ،  ِنْعَمةٌ  الَجَماُل  الَجَماُل 
كِل  الشَّ َعلَى  يُْضِفي  َّه  ألَن وِح؛  الرُّ ِلَجَماِل  نََعْم  نََعْم  وِح.  الرُّ َجَماَل  مُِنَح  وذَاَك  ْكل،  الشَّ َجَماَل 
وِح  الرُّ َجَماِل  ِمْن  يَنْبُُع  الَحِقيِقيُّ  فَالَجَماُل  ِكلْتَاهَُما؛  والَفضيلةُ  الّسعادةُ  ِبِه  وتَِطيُْب  َجَماالً،  َعيِْنه 
 . اإِلنَْساِنيَّ التَوازن  ِليَُحقَِّق  بها  يسمو  ويسمو  عيِنها،  الَفِضيلَِة  ِإلَى  يَْسَعى  ْكِل  الشَّ وَجَماُل   نَْفِسها، 

فََما أَْسَعَدهُ مَا أَْسَعَدهُ ذاَك الذي َحقََّق في َحيَاِته هََذا التََّوازَن، واْستَْكَمَل َسَعادَتَُه ُكلََّها قَلْباً َوقالَبَاً. 
...)١(...

أقرأُ أمثلةَ المجموعتين اآلتيتين، وأتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيذ النّشاط: * 

بأ

الَجاَمُل نِْعمٌة إلِهيَّة ٌ

وِح. الَجاَمُل يَْنبُُع ِمْن َجاَمِل الرُّ

الَجاَمُل الَجاَمُل نِْعَمٌة إِلِهيٌَّة

وِح نَْفِسها. الَجاَمُل يَْنبُُع ِمْن َجاَمِل الرُّ

أقارُن بيَن مثالَي الَمجموعِة األولى وما يقابلهما من المجموعِة الثّانيِة، ثُمَّ أعيُِّن اللفَظ الذي ِزيَد إلى . ١

مثالَي المجموعِة الثّانيِة. 

أالحُظ أنَّ لفَظ )الجماُل( في القائمة )ب( يتبُع االسَم قبلَه في حركِة اإلعراِب، أدلُّ على االسمِ الذي . 2

يتبُع اسماً قبلَه في المثاِل الثاني في القائمة ذاِتها، وأبيُِّن حركةَ إعراِبه. 

ر)الجمال( أكََّد االسم الذي قبله توكيداً لفظيّاً لتقويِتِه وتوكيده، أعيُّن اللفظ . 3 أالحُظ أنَّ االسَم المكرَّ

الذي أكََّد معنى كلمِة )الروح( في المثاِل الثّاني، وأسّمي نوَع هذا التوكيد.

تُج
ستن

التوكيُد: لفٌظ تابٌع ِلَما قبله يُسمَّى المؤكَّد، يُذَكُر لتقويِتِه وتوكيد حكمه.أ
للتوكيِد نوعان: لفظّي ومعنوّي.

يتبُع التوكيُد المؤكََّد في اإلعراِب.

التَّطبيق:	 

أذكُر نوَع التوكيِد في كلٍّ مّما يأتي:* 
األمُّ األمُّ َرمُْز الَحنَاِن. -
ةَ كلَّها. - قرأُْت القصَّ
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التوابع 2- التوكيد

...)2(...

أقرأُ األمثلة اآلتية، وأتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاط: * 
الَجَماُل الَجَماُل ِنْعَمةٌ إلهيَّةٌ. -
يَْسُمو يَْسُمو جماُل الشكِل بالفضيلة. -
وِح. - نََعْم نََعْم ِلَجَماِل الرُّ
تطيُب بجماِل الروِح الشيُم تطيُب بجماِل الروِح الشيُم.  -
مَا أَْسَعَدهُ مَا أَْسَعَدهُ ذاَك الذي َحقََّق في َحيَاِته هََذا التََّوازَن. -

رة في كّل . ١ أالحُظ التوكيَد اللفظّي في كّل مثاٍل من األمثلِة الثالثِة األولى، ثمَّ أذكُر نوَع الكلمِة المكرَّ

منها )اسم – فعل – حرف(.

رة في كلٍّ ِمنُْهَما من . 2 أالحُظ التوكيَد اللفظّي في المثالين الرابع والخامس، ثمَّ أذكُر نوَع الجملِة المكرَّ

حيث )االسميَّة – الفعليَّة(.

تُج
ستن

التوكيُد اللفظّي: هو تكراُر اللفِظ الّسابق )المَؤكَّد(.أ
قد يكوُن الُمَؤكَُّد: اسماً أو فعالً أو حرفاً أو جملة اسميّة أو فعليَّة.

التطبيق:	 

أستخرُج التوكيَد اللفظّي مّما يأتي، وأُبيُّن نوَعه.* 
قاَل مصطفى صادق الرافعّي:  -

"الحياةُ، الحياةُ، إذا أنَْت لم تفسْدها، جاءَتْك دائماً هداياها".
مثاالً  - هداياها(  قوِلِه:)جاءَتك  ومن  الحرِف،  لتوكيِد  مثاالً  تفسْدها(  )لم  الرافعّي:  قوِل  من  أصوغُ 

لتوكيِد الجملة.
...)3(...

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، وأتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاط:* 
كِل َعيِْنه َجَماالً. - وِح َعلَى الشَّ يُْضِفي َجَماُل الرُّ
وِح نفِسها. - الَجَماُل الَحِقيِقيُّ يَنْبُُع ِمْن َجَماِل الرُّ
يَُم والَفَضاِئُل ِكلْتَاهَُما. - تَِطيُْب ِبجماِل الروِح الشِّ
اْستَْكَمَل َسَعادَتَُه ُكلََّها قَلْباً َوقالَبَاً. -
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أالحُظ في المثاِل األّوِل أنَّ جماَل الروِح ينعكُس على الّشكِل ال على غيِره. أذكُر الكلمةَ التي أكََّدْت . ١

معنى الشكِل، وأبعَدِت الشكَّ واالحتماَل عنه، ثمَّ أبيُِّن نوَع التوكيِد )معنوّي – لفظّي(.

وِح( توكيداً معنويّاً في المثاِل الثاني.. 2 أدلُّ على الكلمِة التي أّكَدِت )الرُّ

أستخرُج من المثاِل الثالِث اللفَظ الذي جمَع بين الّشيمِ والفضائِل لتأكِيد معنى الطِّيب لالثنين معاً ال . 3

لواحِد منهما.

أدلُّ ِمَن المثاِل الرابِع على االسمِ الذي أكََّد اسماً قبلَه توكيداً معنويّاً، وذلك إلفادِة التَّعميمِ والّشموِل . 4

حقيقةً.

أالحُظ اتّصاَل ألفاِظ التوكيد المعنوّي الّسابقة بضميٍر يربطُها بالمؤكَِّد ويطابُقه في التذكير أو التأنيث . 5

واإلفراد أو التثنية أو الجمع، أذكُر حالةَ التَّطابِق بين الضمير والمؤكَّد في كلِّ مثاٍل من األمثلة الّسابقة.

أذكُر نوَع االسمِ المؤكَِّد في األمثلِة الّسابقِة من حيُث التعريُف أو التنكيُر.. 6

تُج
ستن

أ

التوكيُد المعنوّي: وله سبعةُ ألفاٍظ أصليٍة  هي: نَْفس، َعيْن، ِكال، ِكلْتا، ُكّل، َجميع، عامّة*. -
البدَّ من اتّصاِل ألفاِظ التوكيِد المعنوّي بضميٍر يعودُ على المؤكَِّد ويطابُقه في التذكيِر أو  -

التأنيِث واإلفراِد أو التثنية أو الجمع. 
األصُل في المؤكَِّد أن يأتي معرفةً، ويسِبق التوكيد.

التَّطبيُق:	 

أؤّكُد ما ُوِضَع تحته خطٌّ في الجملِة اآلتية توكيداً معنويّاً مراعياً الضبَط الصحيَح.* 
حفَظ الطالُب القصائَد. -
اُر برؤيِة المعرضيِن. - استمتَع الزوَّ

قواعُد اللغة

ومن ألفاظ التوكيد المعنوّي الملحقة: أجمع، جمعاء، أجمعون أو أجمعين.* 
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القاعدة العاّمة
التوكيُد: تابٌع ِلَما قبلَه يُسمَّى المؤكَّد، يُذَكُر لتقويته وتوكيد حكمه.

للتوكيِد نوعان: لفظيٌّ ومعنوّي.
يتبُع التوكيُد المؤكََّد في عالمِة اإلعراِب.

التوكيُد اللفظّي: هو تكراُر اللفِظ الّسابق )المَؤكَّد(.
قد يكوُن الُمَؤكَُّد اسماً أو فعالً أو حرفاً أو جملةً اسميّةً أو فعليَّة.

التوكيُد المعنوّي: وله سبعةُ ألفاٍظ أصليّة هي: نفس، عين، كال، كلتا، كّل، جميع، عامّة. -
البدَّ من اتّصاِل ألفاظ التوكيد المعنوّي بضميٍر يعودُ على المؤكَِّد ويطابقه في التذكير أو  -

التأنيِث واإلفراِد أو التثنية أو الجمع. 
األصُل في المؤكَِّد أن يأتي معرفةً، ويسِبق التوكيد.

مثاالن معربان:	 

االجتهادُ االجتهادُ بّوابةُ النَّجاِح.* 
االجتهادُ: مبتدأٌ مرفوٌع وعالمةُ رفِعِه الضّمة الظاهرة على آخره. -
االجتهادُ: توكيٌد لفظّي ال محلَّ لُه من اإلعراِب. -
بّوابةُ: خبٌر مرفوٌع وعالمةُ رفِعِه الضّمة الظاهرة على آخره. -
ه الكسرة الظاهرة على آخره. - النّجاِح: مضاٌف إليِه مجرور وعالمة جرِّ

رأيُْت الُمتسابَقين ِكلَيْهما.* 
رأيُْت: فعٌل ماٍض مبنّي على السكون التّصاِلِه بضمير الرفِع المتحّرك التاء، والتاءُ ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ  -

على الضمِّ في محلِّ رفِع فاعل.
َّه مثنّى. - المتسابَقين: مفعوٌل به منصوب وعالمة نصبه الياء ألن
َّه ملحق بالمثنى، والهاءُ ضميٌر متّصٌل مبنّي  - ِكلَيْهما: توكيٌد معنوّي منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الياء؛ ألن

على الكسِر في محلِّ جرٍّ باإلضافة، والميم للعماد واأللف للتثنية.

التوابع 2- التوكيد

226



227

التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أَُصمُِّم جدوالً مشابهاً، وأمألُ حقولَه بالمطلوب:. ١
قاَل ابُن الرومّي مادحاً: -

كلُّها ــُل  ــفــضــائ ال فــيــه  ــْت  ــل ــُم كَ ــًى  ــت ــُمف ــاُء املــتــمَّ ــوفـ هــنــيــئــاً لــه الــحــظُّ الـ

قاَل ابُن المعتّز: -

ْهــــــرا؟يــــــا نـــــفـــــُس َصــــــــــــراً َصــــــرا ــِت الــــــدَّ ــ ــ ــرْف ــ ــ أََمـــــــــا ع

- . ال، ال أبوح بالسرِّ

د
َّ
نوعهالتوكيداملؤك

أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ بلفٍظ مناسٍب من ألفاِظ التوكيِد المعنوّي:. 2
صديُقك  الذي يساعُدك. -
اشتريُْت الكتابين  -
ةُ على تفّوقها  - حافظَِت الُمِجدَّ
الناس  يحبُّون األميَن. -

ة أخرى.. 3 أمألُ الفراَغ في العبارِة اآلتية بتوكيٍد لفظيٍّ مّرة، وتوكيد معنوّي مرَّ
العّماُل  يَبْنُوَن الَوطَن. -

أشرُح البيت اآلتي، ثُمَّ أعرُب ما ُوِضَع تحته خطٌّ إعراَب مفردات.. 4
قاَل الشاعر: -

كُلُّها ــاُه  ــايَ َســَج ــْرَض  تُـ ــذي  ال َذا  َمعايُبْهوَمـــْن  ــدَّ  ــَع تُ أَْن  نُــبْــالً  ــرَء  املـ ــى  ــَف كَ

اللفظّي . 5 التوكيد  األساسيِّ موظِّفاً  التعليمِ  ِق في شهادِة  التفوُّ إلى زمالِئي عن تصميِمي على  ُث  أتََحدَّ

والمعنوّي.

أكتُب فقرًة بما ال يتجاوُز ثالثة أسطر واصفاً فرحتي بالنجاِح بعَد اجتهاٍد ومثابرٍة مستعمالً التوكيَد . 6

اللفظّي والمعنوّي.

قواعُد اللغة
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قواعُد اللغة التوابع 2- التوكيد

لفظّي

تعريفه:

ى  تابٌع لَِ
 قبلَه يُسمَّ

املؤكَّد، يُذكَُر لتقويته 

وتوكيد حكمه.

نوعاه

التوكيد

معنوّي

هو تكرار اللفِظ 

الّسابق (املَؤكَّد).
رشوطهألفاظه

التوكيد

قد يكوُن املَُؤكَُّد 

اس�ً أو فعالً أو 

حرفاً أو جملة 

اسميّة أو فعليَّة.

البدَّ من اتصاِل ألفاظ التوكيد املعنوّي 

بضم� يعوُد عىل املؤكَِّد ويطابقه يف التذك� 

أو التأنيث واإلفراد أو التثنية أو الجمع. 

األصُل يف املؤكَِّد أن يأ© معرفة، 

ويسِبق التوكيد.

نفس، ع¯، كال، 

كلتا، كّل، جميع، 

عاّمة.

يتبُع التوكيُد املؤكََّد يف 

عالمِة اإلعراِب

ّي نشاٌط تحض�ي

أستعيُن بمصادِر التعلُّمِ على َجمِع قصائَد لشعراءَ َرثَوا أحَد أفراِد أسرِتهم تمهيداً للدرِس القادمِ.
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الدرس الخامس رفيقة الدرب

: مدخٌل إلى النصِّ

َّر فقدان الجواهرّي لزوجته تأثيراً عميقاً في وجدانه، فصاَغ ألََمُه رثائيّةً حاوَل ِمْن ِخاَللَها نقَل ما  أث
جاَشْت به نفُسُه من عاطفٍة صادقٍة، جّسدْت ألَم الفقِد في يومٍ ضاقت عليه األرُض بما رحبْت.

 .  مَُحّمد مهدي الَجواِهرّي )١٨٩٩ - ١٩٩٧م(: شاعٌر عربّي عراقيٌّ
منها  صحٍف  عّدة  فأصدر  الصحافة،  زاوَل  العربّي،  األدِب  أقطاب  من 
)الفرات - الرأي العامّ(. عُيَّن رئيساً التحاد األدباء العراقيّين. أصدر العديد 
من الدواوين الشعريّة منها: )بين الشعور والعاطفة - ديوان الجواهرّي(، 

ومن األخير أُِخَذ هذا النّص.

محّمد مهدي الجواهرّي
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رفيقة الدرب

الّنّص:

والـــــدًة1 إنَّ  ُفــــــــراٍت،  أمَّ  ــِت  ــيـ ــيِّـ ــا تــلــُدُحـ ــا أنـــجـــَبـــْت تُـــكْـــَنـــى بـ بــثــِل مـ

ــا٢ ــه لعــِج ــثِّ  ــ ب ــْن  ــ ِمـ ــْد  ــ أجـ ملْ  ــُدتــحــيَّــًة  ــِح ــلَّ ال بــيــَنــنــا  ســــّداً  ــاَم  ــ ق وإْن  بُـــــّداً، 

صــلــٌة٣ ــا  ــهـ إنَـّ عــلــيــهــا  ُردِّي  وح  ــرُّ ــ ــال ــ ــُد؟!ب ــس ــج ــفــُع ال ــن ــاذا ي ــ ــَن املُــحــبِّــَن م بـ

ــنـــي َجــلِــُدخلْعــُت ثــــوَب اصــطـــباٍر كاَن يـــســـرُن٤ عـــــــاِئ أنَـّ وبـــــاَن كـــــْذُب ادِّ

يَعرفني5 ــيــَس  ل ــْن  َمـ بَـــى  ــى  حــتَّ ــِرُدبــكــْيــُت  ــ ــى َحـــكـــان طـــائـــٌر َغ ــتَّ  ونُـــْحـــُت ح

ــٌر6 ــج ًة ح ــاً ثـــــــرَّ ــنـ ــيـ ــَر َعـ ـ ــجَّ ــفـ ــا تـ ــ ــُدك ــلِ ــصَّ ــبــي ال ــاً قــل ــعـ ــَر دمـ ــجَّ ــف قــــاٍس ت

ــُه7 ــاهــَب ــي غــي ــوح ــت ــُدنـــاجـــْيـــُت قـــــرَِك أس ــِف ــاً يَ ــَج ــْع ــٍف عــلــيــِه ُم ــن حـــاِل ضــي ع

ــا8 ــه ــَم ــطّ ــخ ــاٍن تَ ــ ــح ــ ــِة ري ــت ــب ــن ــَدُدكُـــنَّـــا ك ــ ، فـــأوراُقـــهـــا مـــنـــزوعـــٌة بَـ ِصـــــــرٌّ

ــاِك أطــفــايل فــكــنــِت لهم9 ــاح ــن ــى ج ــطَّ رقــدواغ إذا  عيناً  استيقظوا،  إذا  ــراً  ــغ ثَ

ــاُء بها10 ــوفـ ــاَق الـ ــ ــهــا ض ــى حــقــوٍق ل ــتَّ ــي كـــِمـــُد؟ش ــنـ ــوُن وَفــــــاًء أنَـّ ــكـ فـــهـــْل يـ

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

بّث: أذاع.�
الالعج: ُحرقةُ الَهوى.

لُد: القاسي. الصَّ

الغَيَاِهب: مفردُها غَيَْهب، وهو الظُّلمةُ الشديدةُ.
تََخطََّمها: ضربها.

وِت. : الريُح الشديدةُ البرِد والصَّ ِصٌرّ
الثَّغر: يقصد به الفم الباسم.
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نصٌّ أدبّي

مهارات االستماع

أَْستَِمُع إلى النّص مَُراِعياً ُشروَط االْسِتَماِع الجيِِّد، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط:* 
أْستبعُد اإلجابةَ غيَر الصحيحةَ مّما يأتي:

اتّي(. - عِر )الِوجدانّي - االجتماعّي - الذَّ يَنْتَمي النَّصُّ إلى الشِّ
أحسَّ الّشاعُر بْعَد فَقدِه زوجتُه بـ: )الوحدِة القاسية - الحزِن الّشديِد - الرغبِة في نسياِن األلمِ(. -

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

١ .. ليمِ ألحرِف المدِّ أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً مُعبِّرًة منتِبهاً إلى اللفِظ السَّ

َّةً سليمةً مَُراعياً األسلوبين الخبرّي واإلنشائّي.. 2 أقرأُ الَمْقطََع األّوَل ِمَن النصِّ قراءًة جهري
القراءُة الصامتُة:	 

احلة.. ١ وجِة الرَّ اعِر في الِحفاِظ على ِذكرى الزَّ أَذكُر دليليِن ِمَن المقطِع األّوِل يكشفاِن رغبَةَ الشَّ

ُح ذلك من فهمَي المقطَع الثَّاِلَث.. 2 أشاَر الشاعُر إلى صفاِت أُمِّ أبناِئِه، أوضِّ

الفهم والتحليل

ِف الفرِق في المعنى بيَن الكلمتيِن اللتيِن وِضَع تحتهما خّط فيما يأتي:. ١ أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ
قاَل الجواهرّي في رثاء زوجته: -

يعرُفني لــيــَس  مــن  ــَى  ب حــتَّــى  ــٌر َغـــِرُدبكيُت  ــائ ــى َحـــكَـــان ط ونُـــحـــُت حــّت

ثاً عن نفِسه: - وقَاَل أبو الفضِل الوليد مُتحدِّ

ــبلـــــــه ِشـــــــعـــــــٌر عـــــــى غـــــــــَزٍل ــ ــِح ــ ــَت ــ ــن ــ ــــــــــــاِت ُم َحـــــــى أنَـّ

2 .: أنُسُب الِفَكَر الرئيسةَ اآلتيةَ إلى مواطِنها في النصِّ
مكانةُ الزوجِة ودوُرها في الحياِة األسريِّة. -
إلقاءُ الّشاعِر السالمَ على زوجِته الفقيدة. -
وجِة في نفِس الشاعِر. - أَثُر فَْقِد الزَّ
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اعُر ضعفُه أَمامَ فَقِدِه لشريكِة حياِتِه، أَذكُر مؤشِّريِن لضعفِه مّما وردَ في المقطع الثَّاني.. 3 أظهَر الشَّ

اعُر أنَّ الحزَن ال يكفي ليعبَّر عن الوفاِء لمْن نفتقُده، أبيُّن سبب ذلك من فهمي البيَت العاشَر . 4 أّكَد الشَّ

مَن النَّص.

أشرُح البيَت الثّاِمن في النصِّ شرحاً وافياً.. 5

ابقة.. 6 اعِر أستخلُصهما من مضموِن األبياِت السَّ أَذكُر صفتيِن للشَّ

قَاَل ابُن الرومّي في رثاِء َولِده:. ٧

لَه يَنفطْر  مل  كــيــَف  لِقلبي  لِدعجبُت  الصَّ الــَحــجــِر  ــَن  ِمـ أقـــَى  ــه  أنَـّ ــو  ول

ادِس من حيُث المضمون. - أوازُن بيَن هذا البيِت والبيِت السَّ

ق الجمالّي التذو�

حاً الَمعنى . ١ اعِر للفعِل الماضي، أستخرُج مثالَين ِمن المقطِع الثاني مَُوضِّ غلَب على النصِّ استعماُل الشَّ

الذي أفَادَه كلٌّ منهما.

وِر الَفنيَِّة واألساليِب اإلنشائيِّة دوٌر بارٌز في إظهاِر تلَك . 2 اعِر، فكاَن للصُّ ََّدِت الحالةُ االنفعاليَّةُ للشَّ تَوق

. ُح ذلَك بأمثلٍة مُناسبٍة ِمَن النصِّ الحالِة، أوضِّ

ل، ثمَّ أمثُِّل له.. 3 أستخرُج مصدراً من مصادِر الموسيقا الداخليِّة في البيِت األوَّ

دُ موطنها.. 4 تضّمَن المقطُع الثَّالُث ِقيمةَ الوفاء، أذكُر قيمةً أخرى أبرَزتها األبياُت، ثمَّ أحدِّ

الحفظ و ا�لقاء

، ثمَّ ألقيه على مسامِع زمالئي.*  أحفُظ المقطَع الثّاني ِمَن النّصِّ

رفيقة الدرب
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الّتطبيقات الّلغويّة

َّاً مراعياً الضبَط السليَم فيما يأتي:. ١ أؤكُِّد ما ُوِضَع تحته خطٌّ توكيداً معنوي
غطَّى جناحاِك أطفالي. -

أعرُب ما وضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بين القوسين إعراَب جمٍل مّما يأتي:. 2

ــهــا( ــَم ــخــطّ ــاٍن )تَ ــحـ كُـــنَّـــا كــنــبــتــِة ريـ

لهم فكنِت  ــايل  أطــف جــنــاحــاِك  غــطَّــى 

بَــــَدُد مـــنـــزوعـــٌة  ــا  ــهـ ــأوراُقـ فـ  ، ِصٌّ

رقدوا إذا  عيناً  )استيقظوا(،  إذا  ثَغراً 

أصنُّف األفعاَل: )تخطََّم – َخلَْعُت- أنجبْت – نَاجيُت( وفَق الجدوِل اآلتي:. 3

ٌد رَّ  مج
ٌ

رففعل  �ج
ٌ

 مزيد
ٌ

ففعل رف�ي  �ج
ٌ

 مزيد
ٌ

فعل

أعلُِّل كتابةَ الهمزِة األّوليِّة في كلمتي: )اصِطبار - استيقظُوا(.. 4

التعبير الكتابّي

ُث فيه عن أهّميِّة بناِء العالقِة بيَن أفراِدها على *  األسرةُ دعامةٌ من دعائمِ المجتمِع، أكتُب موضوعاً أتحدَّ
االحترامِ المتبادِل، مُبرزاً أهّميّةَ األسرِة في تنشئِة جيٍل فاعٍل في المجتمِع.

نصٌّ أدبّي
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الدرس السادس التوابع 3- البدل

أقرأُ النصَّ اآلتي:* 
َّها األمُّ اعتداُل ِتلَْك التي  يَنْبُُت الُحبُّ في حياِتها فيُزهُر جماالً يكمُن في جوهِر الحياِة التي نَْحيَاها. إن
عايِة  تستقبُل حياتَها كغيِرها من األمّهاِت بابتسامٍة تعانُد قسوَة الحياِة وشقوِتها لتأديِة واجِبها واجِب الرِّ
والعمِل في آٍن مَعاً، فهَي تَْقِضي الوقَت معظَمُه في العمِل والَعطاِء، وإْن غَابَْت عن مَنزِلها ال يزيُدها الغياُب 

إال حضوراً في ِفْكِر أبناِئها.
…)١(…

أقرأُ المثالَين اآلتيين، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاط:* 
َّها األمُّ اعتداُل تَستَْقِبُل حياتَها بابتسامٍة. - إن
تؤدِّي األمُّ واجبَها واجَب الرعايِة والعمِل. -

ِل، وأذكُر الكلمةَ التي َسبََقته، فَمهَّدت له، ودلَّت عليه.. ١ دُ اسَم الشخصيَِّة في المثاِل األوَّ أَحدِّ

أسمِّي )األمّ( متبوعاً، وأسمِّي )اعتدال( تابعاً، أبيُِّن المقصودَ بالُحْكمِ منهما.. 2

دُ االسَم المقصودَ بالحكمِ في المثاِل الثاني، ثمَّ أذكُر االسَم الذي سبَقه، وأمكَن حذفُه. . 3 أحدِّ

ُد ِلَما بَعَده )مُبَدالً منه(، . 4 أسمِّي االسَم التابَع المقصودَ بالُحْكمِ )بَدالً(، وأسمِّي االسَم المتبوَع الذي يُمهِّ

أبيُِّن عالمةَ إعراِب كّل منهما في المثالين السابقين.

تُج
ستن

أ

ُد له اسٌم قبلَه يسمَّى الُمبَْدل ِمنه. البدُل تابٌع مقصودٌ بالُحكم، يمهِّ

التطبيق:	 

أستخرُج البدَل والُمبَْدَل منه من الجملتين اآلتيتين:* 
ُّوبّي في معركِة حطّين. - انتصَر القائُد صالُح الديِن األي
- . قرأُت ديواَن الّشاعِر المتنبّيِّ

…)2(…

أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاِط:* 
األمُّ اعتداُل تمثُِّل الحبَّ الذي يُِطلُّ على الحياِة. -
تقضي األمُّ الوقَت معظَمُه في العمِل والعطاِء. -

ِل، وأبيُِّن تطابَُقهما في الَمعنى، وفي حركِة اإلعراِب.. ١ أعيُِّن البدَل والُمبَدَل منه في المثاِل األوَّ

 أالحُظ أنَّ البدَل )معظَمه( في المثاِل الثاني جاءَ جزءاً من المبَدل منه )الوقت(، أبيِّن نوَعه . 2

)حقيقّي - معنوّي(.
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قواعد اللغة

أسمِّي البدَل الُمطَاِبَق للُمبَدِل منه مطابقةً كلّيّةً في المعنى في المثاِل األّوِل )بدَل كلٍّ ِمن كّل(. أذكُر . 3

نوَع البدِل الذي وردَ في المثاِل الثاني.

تُج
ستن

أنواُع البدل*:أ

بدٌل مطابٌق )كّل من كّل(: وفيه يطابُق البدُل المبدَل منه في المعنى*. -
بدُل بعض من كّل: ويكون البدُل فيه جزءاً حقيقيّاً من المبدِل منه. -

التطبيق:	 

دُ البدَل ونوعه.*  أقرأُ المثاليِن اآلتييِن، وأَحدِّ
قاَل أبو العتاهية في الغالء: -

ــاَر ــعـ ــــ ــــ ــــ السـ أرى  ــي  ــ ـــ ــ ـــ ــ أســــــعــــــاَر الـــــرعـــــّيـــــِة غـــالـــيـــةإنِّ

قين أغلبَهم، وأعجبُت بتصميمهم على الجدِّ واالجتهاِد.ـ - قابَلُْت المتفوِّ
…)3(…

أقرأُ المثالين اآلتيين، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاط:* 
 تقضي األمُّ الوقَت معظَمُه في العمل والعطاِء. -
َِّة نسماِتها. - زرُت دمشَق غوطتَها، فاستمتعُت بجمالها ورق

ل والثاني، ثمَّ أبيُِّن نوَع البدِل في كلٍّ منهما.. ١ أدلُّ على البدِل والُمبدِل منه في كلٍّ من المثالَين األوَّ

ُح التطابَق بينَه . 2 َّصَل بضميٍر. أبيِّن إالمَ يعودُ هذا الضمير؟ ثمَّ أوضِّ أالحُظ أنَّ بدَل )البعِض من الكّل( ات

وبيَن االسمِ الذي يعودُ إليه من حيُث )اإلفراد - التذكير - التأنيث - اإلعراب(.

تُج
ستن

أ

أحكامُ البدِل:
إذا كاَن البدُل بعضاً من كّل وجَب أْن يتَّصَل به ضميٌر يعودُ على المبدل منه، ويطابُقُه  -

في )التذكيِر أو التأنيِث واإلفراِد أو التثنيِة أو الجمِع(.
يتبُع البدُل )التابع( المبدَل منه )المتبوع( في اإلعراِب. -

 ومن أنواع البدل: بدُل االشتمال: ويكوُن البدُل فيه متضمَّناً في المبدِل منه )جزءاً معنويّاً(، ويجب أن يتَّصل به ضميٌر يعود على المبدل منه ويطابقه مثال: يعجبني الطالُب اجتهادُهُ.* 
االسُم المعرفةُ بعَد اسمِ اإلشارِة يعرُب غالباً بدالً.* 
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التوابع 3- البدل

القاعدة العاّمة
ُد له باسمٍ قبلَه يُسمَّى المبدَل منه. البدُل تابٌع مقصودٌ بالحكمِ، يُمهَّ

أنواُع البدل:
بدٌل مطابٌق )كلٌّ من كلٍّ(: وفيه يطابُق البدُل المبدَل منه في المعنى. -
بدُل بعٍض من كلٍّ: ويكوُن البدُل فيه جزءاً حقيقيّاً من المبدِل منه. -

أحكامُ البدل:
-إذا كاَن البدُل بعضاً من كلٍّ وجَب أْن يتَّصَل به ضميٌر يعودُ على الُمبَدِل منه، ويطابقه في 

)التذكيِر أو التأنيِث واإلفراِد أو التثنيِة أو الجمِع(.
يتبُع البدُل )التابع( المبدَل منه )المتبوع( في اإلعراب.

مثاٌل معرب:	 

نّسَق البستانيُّ الحديقةَ أشجاَرها.* 
نّسَق: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتحِة الظاهرِة على آخره. -
: فاعٌل مرفوٌع وعالمةُ رفعه الضّمة الظاهرةُ على آخره. - البستانيُّ
الحديقةَ: مفعوٌل به منصوٌب وعالمةُ نصِبِه الفتحة الظاهرة على آخره. -
أشجاَرها: بدُل بعٍض من كّل منصوٌب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، و )ها( ضميٌر متَّصٌل  -

مبنّي على السكون في محّل جّر باإلضافة.
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قواعد اللغة

التقويُم النِّهائّي   

ً من الكلماِت اآلتيِة بدالً في جمٍل من إنشائي:. ١ أجعُل كالَّ
)يوسف العظمة، نصف، القدس(

أمألُ الفراَغ في الجملتيِن اآلتيتيِن بالبدِل المناسِب مع الضبِط بالشكل الصحيِح:. 2
زرُت حلَب  -
وصَل العاِلُم  -

أشرُح قوَل المتنبِّّي اآلتي، ثمَّ أعرُب ما وِضَع تحتَُه خطٌّ إعراَب مفرداٍت:. 3

كـــريـــٌم ــا  ــيـ نـ ــدُّ الـ ــِذِه  ــ ــ هـ يف  ــا  ــ ــ ــوُمأَم ــم ــه ــن الــقــلــِب ال ــه عـ تـــــزوُل بـ

ُث إلى زمالئي عن زيارٍة قمت بها إلى إحدى المناطق الريفيَِّة مستعمالً البدَل بنوعيه.. 4 أتََحدَّ

ُث فيها عن دور الكتاِب في تنميِة معارفنا مُوظِّفاً البدَل بنوعيه.. 5 أكتُب فقرًة من ثالثِة أسطٍر أتحدَّ
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الدرس الّسابع رؤى ذاتّية في الَجمال 

. أتقَن  أحمد بن حسن الزيّات )١٨٨5 – ١٩6٨(: أديٌب عربيٌّ مصريٌّ
الفرنسيّة وترجَم عنها العديد من األعمال. عُيَّن عضواً في المجامع اللغويّة 
في القاهرة، ودمشق، وبغداد. صاحُب مجلّة »الرسالة« التي أُِخَذ هذا النّص 

من إحدى مقاالِتها.

أحمد حسن الزيّات

…)١(…

 ، هِن فكرًة ساميةً عن الشيِء في الطبيعِة أو الفنِّ ما الجميُل؟ الجميُل في إجماِع الناِس هو ما يُنشئُ في الذِّ
فيبعُث في نفِسَك عاطفةَ الّسروِر منُه واإلعجاِب بِه. ولكْن ما هي على وجِه التحديِد الصفاُت التي تبعُث 

الّسروَر، وتثيُر اإلعجاَب به في بدائِع الفنِّ أو في روائِع الطبيعِة؟
الصادِر عن  بالشعوِر  وإمّا  بالعاطفِة  وإمّا  بالفكرِة،  إمَّا  النفِس،  في  أثَرهما  يُحِدثان  َّما  إن والفنُّ  الطبيعةُ 
. وِمن ذلك تنّوَع الجماُل، فكاَن عقليّاً وأدبيّاً وماديّاً. ففي أيِّ الجهاِت إذْن تتعّرُف النفُس والعاطفةُ  الحواسِّ

والحواسُّ وجوهَ الجماِل؟
فالخصائُص المميِّزةُ للجماِل هي القّوةُ، والوفَْرة والذّكاءُ؛ والُمرادُ بالقّوِة شّدةُ العمِل وِحّدتُُه، وبالوفرِة 

كثرةُ الوسائِل وخُصوبتُها، وبالذكاِء الطريقةُ الرشيدةُ الُمفيدةُ لتطبيِق هذه الوسائِل.
…)2(…

َّما ينفردُ منها  وال جداَل في أنَّ الحواسَّ ليسْت كلُّها أهالً لنقِل هذه الخصائِص الجماليِّة الثالث، وإن
السمُع والبصُر بنقِل أحاسيِسها نقالً قويّاً يثيُر الدهشةَ واإلعجاب.

أمّا االنفعاُل الذي يأتيَك عن طريِق الشمِّ والذوِق واللمس، فال ينشأُ عنه فكرة وال عاطفة، ألنَّ الطعومَ 
والروائَح، والملوسةَ والخشونةَ، والصالبةَ واللدونةَ، والحرارَة والبرودَة، أحاسيُس بسيطةٌ عميقةٌ قد تُوِقُظ 

في النفِس ذكرى خابيةً أو عاطفةً غافيةً، ولكنَّها ال تنتُج واحدًة منهما.
وإذا كاَن البصُر آلةَ الجماِل الحّسّي أو المادّي، والسمُع آلةَ الجماِل العقلّي والخلقّي، فإنَّ في هاتين 
الحاّستين الدليَل على خصائِص الجماِل الثالث )القّوة – الوفرة – الذكاء( ذلك ألنَّ أجمَل ما يؤثُّر في 
العيِن واألذِن هو ما بلَغ من القّوة والوفرة والذكاء أسمى غايةً، وجماُل األشياء إنّما يتفاضُل فيهما بمقدار 

ما يشتمُل عليه من هذه العناصِر وكلّما نقَص عنصٌر منها أو قلَّ ضعَف فينا الشعوُر بالجماِل على نسبِته.
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مطالعة

…)3(…

إنَّ أبْيََن خصائِص الجماِل في فنِّ البالغِة واألدِب الذكاءُ والوفرةُ. فتزاحُم العواطِف، وتكاثُر الّصوِر، 
ِّساُع الخواطِر بالذهِن النَّيِِّر الذي يُحييها ويقّويها وينمِّيها، وغزارةُ اللغِة وخصوبتُها  وتوافُر األفكاِر، ثمَّ ات
وقُدرتُها على أْن تعبَّر عن العالقاِت الجديدِة للحياِة، أو على أْن تفيَض من الحرارِة والقّوة على الحركاِت 

المختلفِة للنفِس، كلُّ أولئك يمألُ ِشعاَب القلِب باإلعجاِب، وذلك اإلعجاُب الذي نُحّسه هو الجمال. 
…)4(…

وشأُن الجماِل في المادِّة ال يختلُف عن شأِنه في البالغِة واألدِب، فإنّك إذا رْحَت تبحُث في الطبيعِة عن 
َّك تجُد هذه الصفاِت الثالَث مجتمعةً  الصفِة العامِّة للجماِل لْم تجْدها غير القّوِة، أو الوفرِة أو الذكاِء وإن

قةً، ففي جماِل الليِث القّوةُ، وفي جماِل الطاووِس الوفرةُ، وفي جماِل اإلنساِن الذكاءُ. ومتفرِّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

َّةً سليمةً مراعياً مشاعَر التقديِر واإلعجاِب.. ١ أقرأُ النصَّ قراءًة جهري

َّةً سليمةً مُراعياً أسلوَب العطِف.. 2 أقرأُ المقطَع الثالَث قراءًة جهري
القراءُة الصامتُة:	 

حّددَ الكاتُب الوسائَل التي يتّخذها كلٌّ من الطبيعِة والفنِّ لترِك أثرهما في النفس. أذكرها مّما وردَ . ١

ل. في المقطع األوَّ

أذكُر الحاّستين اللتين تنفرداِن في نقِل خصائِص الجماِل الثالث وفق مَا وردَ في المقطِع الثاني.. 2
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الفهم والتحليل

ِف معنى كلٍّ من الكلمتيِن اآلتيتيِن: )بَداِئع - ِشَعاب(، ثّم أذكُر مفردَ كلٍّ . ١ أستعيُن بالمعجمِ على تعرُّ

منهما.

 أصمُِّم جدوالً مماثالً في دفتري، ثمَّ أمألُ حقولَه بالمطلوب: . 2

المادّة –  َجَماِل  والطَّبيعِة – خصائُص  األدِب  الَجماِل في  مَفهومُ  الَجماِل على األدب -  )اقتصاُر 

َخَصائُص الَجَماِل في األدِب- تَفاُضُل الَحواسِّ في نقِل خصائِص الجماِل(.

 العاّمة
ُ
يالفكرة

 الثا�ف
ِ

 املقطع
ُ
 الثالثفكرة

ِ
 املقطع

ُ
 الرابعفكرة

ِ
 املقطع

ُ
 املستبَعدةفكرة

ُ
الفكرة

منها مّما وردَ في المقطِع . 3 الكاتُب الَجَماَل إلى خصائَص ثالث. أذكُرها، ثّم أوّضُح المقصودَ  أعادَ 

األّوِل. 

ُح ذلَك.. 4 أبرَز الكاتُب خصائَص الجماِل في فنِّ البالغِة واألدِب، أوضِّ

5 .: أعلُّل كاّلً مّما يأتي وفق ما َوَردَ في النصِّ
البصُر والسمُع دليالن على خصائِص الجماِل الثالث. -
الجماُل يبعُث في النفِس مشاعَر السروِر منه واإلعجاِب به. -
االنفعاُل الذي يأتي عن طريِق الشمِّ والذوِق واللمِس ال ينشأُ عنه فكرة وال عاطفة. -

ُح خصائَص جماِل المادَِّة مّما وردَ في النّص.. 6 أوضِّ

أتعاوُن أنا وزمالئي على وصِف جماِل الربيِع، مبيّناً انعكاَس جماِله في النفوس.. ٧

مطالعة رؤى ذاتّية في الجمال
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الدرس الثامن راِت اليومّية كتابُة المذكِّ

ُم: أتعلَّ

أقرأُ المذّكراِت اآلتيةَ، ثمَّ أنفُِّذ النشاط:* 

جاءَ في كتاِب )من مفكِّرِة األيام*( للدكتورة نجاح العطّار ما يأتي:
الشهُر كانون األّول – والعامُ ١٩6٧م- على الطريِق من دمشَق إلى عمَّان. -
يَح  - الرِّ تمنُع  ال  سيَّارته  ألنَّ  السائَق؛  ينتِقُدون  السيّارِة  وركَّاُب  شديد،  والبردُ  هوجاءَ  الريُح  كانِت 

ِب إلى الداخِل، ولكي يتخلََّص من االعتراضاِت تناوَل بطّانيَّة من أسفِل المقعِد  الباردَة من التسرُّ
مِت. َّاهَا كي يبسطوهَا على ركِبِهم، والذَ بالصَّ وأعطاهُم إي

قبَل الغروِب بقليٍل كنَّا على مشارِف عمَّان، وقد خفََّف السائُق السرعةَ، والتفَت إلينا، نحُن الذيَن  -
مع وجوِد جهاِز التدِفئِة في السيَّارِة نشُكو البردَ، وقاَل: " انظُروا عن يميِنكم، عن يساِركم، وتأمَّلُوا 

ما نحُن فيه!".
األسئلة:

دُ بعضاً من األحداث التي سردتَها.. ١ ثت عنها الكاتبةُ، ثم أعدِّ أذكُر الفكرَة التي تحدَّ

حيحِة ممَّا يأتي:. 2 أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصَّ
 روِت الكاتبةُ:  -

ْت  مرَّ تاريخيّةً  أيامِ حياِتها – أحداثاً  من  معيَّناً  ْت بها وأرادَْت تدوينَها – يوماً  مرَّ )تجربةً حياتيّةً 
بأصدقَاِئها(

أصمُِّم جدوالً مُماثالً في دفتري، ثّم أمألُ حقولَه بالمطلوب:. 3

ث
َ

امَلشاعراملاكنالّزماناَلد

د. نجاح العطار، من مفّكرة األيّام – مقاالت ١٩٨2م، ص 55. * 
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التعبير الوظيفّي

تُج
ستن

أ

أو  الحياِة،  في  مّرت  أحداٍث  عن  المعبِّرةُ  اليوميّةُ  الكتابةُ  هي  اليوميَّة:  المذكِّراِت  تعريُف 
مشاهدات يوميّة أو تجارب شخصيَّة ذاتيَّة أو غيرها.

موضوعاُت المذكِّراِت:
ْت في حياتي وأثَّرْت فّي. - أحداٌث مرَّ
مشاهداٌت يوميّةٌ مثيرةٌ. -
يومٌ معيٌّن من أيّامِ حياتي. -

خطواُت كتابِة المذّكرات:
تحديُد الزمِن واليومِ والتاريِخ والمكان. -
تسجيُل التجربِة )الَحَوادث(. -
التعبيُر عن الَمشاعر. -

ُب: أتدرَّ

أكمُل المذّكرَة اآلتية:* 
في الساعِة  من يومِ  الُمَواِفق لـ  -
ذهبُْت أنا وأُسرتي إلى  ولّما وصلنا -
- 
- 

أطّبُق:

أكتُب المذكِّرات اليوميَّةَ ليومٍ مميٍَّز في حياتي مُراعياً خطواِت كتابِة المذكِّراِت.* 

راِت اليومّية كتابُة المذكِّ
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غوطُة دمشق

: مدخٌل إلى النصِّ

رحيَق  ونهلُوا  العذبة،  أمانيهم  أزهاِرها  من  استمّدوا  عراء.  الشُّ إلهامِ  مصدَر  الغوطةُ  كانِت  لطالما 
الجماِل من ربيِعها، واستتُروا تحَت غطاِء ليِلها يبثُّوَن لواعَج أشواِقهم عندمَا تدفَّق األسى إلى حياِتِهم، 

فخرجْت كلماتُهم صوراً تَُحاكي جمالَها.

أنور العطّار )١٩٠٨ – ١٩٧2م(: شاعٌر عربيٌّ سورٌي دمشقيُّ المولِد 
من  ِبِهَما.  مُغَْرماً  وكاَن  والحدائِق،  األزهاِر  بوصِف  شعُره  تميّز  والوفاِة. 
دواوينه الشعريّة )علّمتني الحياة – البواكير – ظالل األيّام( ومن األخير 

أُِخَذ هذا النّّص.

أنور العّطار

الدرس التاسع
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الّنّص:

ــاري1 ــب ــت ــاُل اع ــجـ ــي مـ ــت ــوط ــا غ ــِت يـ ــ كــــــاريأنـ ــاَف ادِّ ــ ــط ــ ــمــي ويــــا َم ــعــي يـــا ن

ــمــحِ نفي٢ الــسَّ ــِك  ــالِـ مـــن جـ ــْت  ــلَ ــه ــن وحــــِيــــِه أفـــكـــارين ــ ْت ِمـ ــذَّ ــ ــغـ ــ وتـ

ــَة إلــهــا٣ ــ ــق ــ ــدي ــ ـــِك يــــا ح ــيـ ــ ــنِّ ــ ــأَُغ ــ ــة َالوتــــــــاِرس ــريَـّ ــحـ ــي لُـــحـــونـــاً سـ ــ م

ــا٤ً ــض ــي ــّواِروأُنـــــاِجـــــيـــــِك بــــــالمــــــانِّ ب ــ ــنُّ ــ ــال ــ ــوِر ك ــ ــغ ــ ــثُّ ــ ــاِت ال ــ ــرقـ ــ مـ

راري5 ــُو زاهــــــٌر بــــالــــدَّ ــلـ ــُحـ ــِه ســـافـــٌر كــالــنَّــهــاِرلـــيـــلُـــِك الـ ــ ــوج ــ ســـاحـــُر ال

ــو6 ـــبـــابـــُة والــشَّ ــُد والـــصَّ ــوجـ ــُؤُه الـ ــ ــل ــ ــاِرِم ــ ن ــُف  ــ ــن ــ أع الـــهـــيـــاِم  ونـــــــاُر  ُق 

ــُل شــــاعــــٌر عـــبـــقـــري7ٌّ ــ ــي ــ ــل ــ ـــــــُه ال ــراِرإنَـّ ــ ــق ــ ــايف ال ــ أَبَــــــــــِديُّ الغـــــــــواِر خـ

ر.*  أدرُس النصَّ السابَق بمساعدِة معلِّمي وفَق منهجيَِّة دراسِة النصوِص المتَّبعِة في كتابي المقرَّ

نصٌّ أدبيٌّ إثرائيٌّغوطُة دمشق
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الوحدة السادسُة: 
ظواهُر إنسانّية

الكاتب/ الّشاعرالمعارف والمهاراتعنوان الدرس

أبو القاسم الشابّينّص أدبّيمناجاةُ طائر

قواعُد اللغةالتوابع 4- الّنعت

أدونيسنصٌّ أدبّيقالَت لَي األرض

بالغةاملقابلة

عبد اهلل البرّدونّينصٌّ أدبّيمدينُة الَغد

قواعُد اللغةتدريباٌت على ما سبق

ميخائيُل نعيمةمطالعةشراكُة اإلنسانّية

تعبيٌر شفوّياملناظرةُ املَدرسّية

بدر شاكر السّيابنصٌّ أدبيٌّ إثرائّيفرُح احلياِة
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التزامِ آداِب االستماِع وشروِطِه. ٭
فَْهمِ النّصِّ الذي استمع إليه فَْهماً مجمالً وتفصيليّاً. ٭
وتيَّ المناسَب لمعاني النصِّ واالنفعاالِت  ٭ قراءِة النصوِص قراءًة جهريّةً صحيحةً معبِّرًة، موظِّفاً التلويَن الصَّ

المتضمَّنِة فيه.
قراءِة النصِّ قراءًة صامتةً ملتزماً اإلرشاداِت والتعليماِت. ٭
استعماِل المعجمِ في تعزيِز مكتسباتِه اللُّغويّة. ٭
تحليِل النصوِص إلى ِفَكِرها )العامّة – الرئيسة – الفرعيّة(. ٭
توضيِح بعِض الدالالِت الضمنيّة في النصوِص القرائيّة. ٭
تبييِن عالقاِت السبِب والنتيجة. ٭
تكويِن حقٍل معجميٍّ متوفٍّر في النّّص. ٭
اكتشاِف أوجِه التشابِه واالختالِف بين بيتيِن شعريّيِن من حيُث المضمون. ٭
ناِت الجماليِّة للنصِّ األدبيِّ )بعض  ٭ تذّوِق النصوِص األدبيّة تذّوقاً جماليّاً مستفيداً مّما تعلّمه من المكوِّ

مصادر الموسيقا الداخليّة – التشبيه - االستعارة(.
. ٭ استخراِج المشاعِر العاطفيَِّة من النصِّ
إغناِء ثروِتِه األدبيِّة بحفِظ أبياٍت من نصوِص الوحدِة. ٭
َّة والصرفيّة واإلمالئيّة(. ٭ تطبيِق ما تعلّمه سابقاً من قواعِد اللغِة )النحوي
استعماِل النعِت في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
استعماِل المحّسِن البديعيِّ )المقابلة( في كتابِتِه وتحّدِثِه. ٭
ِف أصوِل المناظرِة المدرسيِّة وقواعِدها وتنفيِذها في المواقِف الّتي تتطلَُّب ذلك. ٭ تعرُّ
تقديِر قيمِ المحبَِّة اإلنسانيِّة والتسامِح وتقبُِّل اآلخر. ٭

الوحدُة الّسادسُة: ظواهُر إنسانّيٌة 

 عىل:
ً
ايِة دراسِة هذه الوحدِة قادرا ي �ف

ف
� ُ  املتعلّ

ُ
سيكون
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الدرس األّول مناجاُة طائر

: مدخٌل إلى النصِّ

ستظلُّ الطبيعةُ تمنُح اإلنساَن الربيَع والجماَل، وتَْدعُوه إلى ترِك األحزاِن والتشاؤمِ من جهة، وتدفُعه 
فكم جادِت  أخرى،  بمباهِجها ومسّراِتها من جهٍة  والتنعُّمِ  الدنيا  على  واإلقباِل  والِغبطِة  الفرِح  إلى 
الحياةُ على اإلنساِن بِنَعمٍ ال تُعدُّ وال تُحصى! وحريٌّ به أن يبادلَها الِغناءَ بالِغناِء، والعطاءَ بالعطاِء، وهذا 

يِد الُمحتفي بذاَك الربيِع الساحِر. ما شدا به الشابّيُّ في مناجاٍة إنسانيٍّة صافيٍة للطائِر الغرِّ

، ُوِلَد في  أبو القاسم الّشابّي )١٩٠٩ – ١٩34م(: شاعٌر عربيٌّ تونسيٌّ
قرية الّشابيّة. تخّرج في مدرسة الحقوِق. جمَع بين الثقافة العربيّة وروائِع 
األدِب العربّي الحديث. له كتاب )الخيال الشعرّي عند العرب(، وديواُن 

شعٍر مطبوٌع اسمه )أغاني الحياة( أُِخَذ منه هذا النّّص.

أبو القاسِم الشابّّي
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مناجاُة طائر

الّنّص:

ــا1 ــاهــن ُد َه ــرِّ ــ ــغ ــ ــاِدي امل ــ ــش ــ ــا ال ــهـ ــا أيُّـ ــروِريـ ــ ــ ــِة قـــلـــبـــِه امل ــط ــب ــغ ثَـــــــِمـــاً ب

ــِل تــالــيــا٢ً ــ ــائ ــ ــخ ــ ــاً بـــــَن ال ـ ــقِّ ــنـ ــتـ ـــاحـــِر املــســحــوِرُمـ بـــيـــعِ الـــسَّ َوْحـــــَي الـــرَّ

ــٌق٣ ــاب ــَك الــســهــوِل زن ــلْـ ــفــي تِـ ْد، ف تَــــرنــــو إلــــيــــَك بـــنـــاظـــٍر مـــنـــظـــوِرغـــــرِّ

ٌة٤ ــي إلـــيـــَك مـــــودَّ ــب ــل ــي ق ــف ْد، ف ــوِرغـــــــرِّ ــ ــأس ــ ُة طــــائــــٍر م ــْن مــــــــــودَّ ــ ــك ــ ل

ــا5 ــه ــإنّ ــاِل ف ــ ــج ــ ــَد ال ــيـ ــاشـ ــْد أنـ ــ ــش ــ ــوِروان ــه ــق امل ــوُة  ــ ــلْ ــ وَس ــوِد،  ــ ــوج ــ ال روُح 

ـــٌم6 ٌد ُمــــرنِـّ ــا طــــائــــٌر ُمــــتــــغــــرِّ ــ ــ ــوِت كَـــآبَـــِتـــي وَزفـــــريأن ــ ــَص ــ ــْن ب ــكـ لـ

ــعِ، وغــنِّــَهــا7 ــ ــي ــ ــّرب ــ ــوِرقـــبِّـــْل أزاهـــــــرَ ال ــب ــح ــِك امل ــاحـ ـ ــاحِ الـــضَّ ــبـ ـ رنَـــــَم الـــصَّ

املـُـلــتــوي8 الــجــمــيــِل  ــعِ  ــب ــنَّ ال ــن  م وَغـــديـــِرواشْب  َصـــَنـــوبـــٍر  َدوحِ  بــــَن  مـــا 

ــا9 ــهـ أوراِقـ ــِر يف  ــج ــف ال ــوَع  ــ ــرْك دمـ ــ ــ ــا عــــــروُس الـــنُّـــوِروات ــهـ ــَفـ ـ ــرشِّ ــى تُـ ــّتـ حـ

ــدا10ً ــ ــاِع ــ ــاً ص ــنـ ــيـ ـــا كــــانَــــْت أنـ َمـــْقـــُهـــوِرَفـــلـــربَّ ــعٍ  ـ ــوجِّ ــتـ ُمـ ــن  مـ ــيـــِل  الـــلّـ يف 
ت

رَدا
ُمف

 ال
ُح

ش
الخمائل: الشجُر المجتمُع الكثيُر الملتّف.�

الرنُم: ترجيُع الّصوت.
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نصٌّ أدبّي

مهارات االستماع

أستمُع إلى النصِّ متجنِّباً المشتِّتاِت، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط:* 

أَْستبِْعُد اإلجابةَ غيَر الّصحيحِة مّما يأتي:. ١
: )مُعجباً – مفتوناً – غاضباً(. - بدا الشاعُر في النّصِّ

دٍة، أذكُر ثالثةً منها.. 2 دعا الّشاعُر الطائَر إلى أموٍر متعدِّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

َع األسلوبين الخبرّي واإلنشائّي.. ١ أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً، مراعياً تنوُّ

أقرأُ الَمْقطََع الثّاني قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً، متمثِّالً المشاعَر العاطفيَّةَ المناسبة.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

ذكَر الّشاعُر في المقطِع األّوِل صفاٍت للطائِر وأخرى لنفسه. أمثُِّل لكلٍّ منها.. ١

أذكُر ثالثةً من عناصِر الطَّبيعِة كما ظهرْت في المقطِع الثّاني.. 2

الفهم والتحليل

ِف المعاني المتعّددِة لكلمِة )تالياً(، ثُمَّ أختاُر المعنى المالئَم لوروِدها في . ١ أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ

. النّصِّ

ُن حقليِن مُعجميّيِن لكلٍّ من )الّسعادِة، األلمِ(.. 2 أكوِّ

أستنتُج الفكرَة العامَّة ِللنصِّ مستفيداً من الحقليِن الُمعجميّيِن الّسابقين.. 3

أنسُب الفكَر الرئيسةَ والفرعيّةَ إلى موطِنَها في النّّص:. 4
حبُّ الّشاعِر الطائَر وغناءَه على الّرغم من معاناِتِه. -
عوةُ إلى الحياِة السعيدِة في رحاِب الطبيعة. - الدَّ
مناجاةُ الطائِر واالستزادةُ من تغريِدِه. -

أوّضُح من فَهمَي األبياَت الثالثةَ األولى ما قامَ به كلٌّ من الطائِر والطبيعة. . 5
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مناجاُة طائر

أبيُّن أثَر غناِء الطّائِر مّما وردَ في البيِت الخامس.. 6

ى مالمَحها من فهمَي البيتيِن الّسابع والثّامن.. ٧ رسَم الّشاعُر صورًة للحياِة السعيدة، أتقصَّ

أشرُح البيَت الّرابع ِمَن النّصِّ شرحاً وافياً.. ٨

لجأ الشاعُر إلى الطَّبيعِة تخلَُّصاً من معاناِتِه، أبيُّن داللةَ ذلك. . ٩

للكشِف عن خبايا . ١٠ جعل كلٌّ من بدِر الدين الحامد والشابّّي العناصر )الحيَّة - الجامدة( سبيالً 

النفوِس. أقارُن بين نظرِة كّل منهما.

قَاَل أبو تمَّام يخاطُب طائرين:. ١١

ــا ــت ــي ــنِّ ــا ُه ــتَّـــعـ ــا طـــــائـــــراِن تـ ــ ــي مــجــهــوُدي ــن ــإنَّ وِعـــــَا الـــصـــبـــاَح ف

أوازُن بيَن هذا البيِت والبيِت الّرابِع ِمَن النّصِّ من حيُث المضمون. -

ق الجمالّي التذو�

كّرَر الّشاعُر فعَل األمِر في معظمِ أبياِت القصيدِة، أوّضُح غرَضُه من ذلك التكرار.. ١

دة، أستخرُج مثاالً يبرُز الحالةَ االنفعاليّةَ للّشاعر.. 2 َزَخَر النّصُّ بالّصوِر الفنيّة المتعدِّ

اخليَّة في النَّّص، وأُمثُِّل لهما بما يناسُب.. 3 أذكُر مصدرين من مصادِر الموسيقا الدَّ

كثرْت أسماءُ الَفاعلين والمفعولين في النَّّص، أوّضُح دوَر كلٍّ منهما في خدمِة المعنى من حيُث التأثيُر . 4

والتأثّر. 

الحفظ و ا�لقاء

أحفُظ المقطَع الثاني من النّصِّ السابِق, ثُمَّ ألقيه على مسامِع زمالئي.* 

250



251

نصٌّ أدبيٌّ

الّتطبيقات الّلغويّة

ة أخرى.. ١ ًة، ومعنويّاً مرَّ أؤكُِّد ما ُوِضَع تحتَه خطٌّ في الجملِة اآلتيِة:) قبِّْل أزاهيَر الربيِع( توكيداً لفظيّاً مرَّ

أعرُب ما وضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بين القوسين إعراَب جمٍل مّما يأتي:. 2

ُد َهــاهــنــا ــرِّ ــغـ ــاِدي املـ ــشـ ـهــا الـ يــا أيُـّ

ــٌق ــاب ــوِل زن ــســه ْد، فــفــي تِــلْــَك ال غــــرِّ

ــروِر ــ ــِه املـ ــب ــل ــِة ق ــط ــب ــغ ــــــِمـــاً ب ثَـ

ــظــوِر ــن ــَك بــنــاظــٍر م ــيـ ــو( إلـ ــ ــرن ــ )تَ

أذكُر مصدَر كلٍّ من الفعليِن اآلتييِن: )غّرد – شرب(.. 3

د – َجِميل(.. 4 أذكُر فعَل كلِّ مشتقٍّ مّما يأتي: )مَْسُحور – مُغرِّ

ناً تنويَن نصٍب في جملٍة مفيدة. . 5 أجعُل االسَم اآلتي: )َسلْوة( منوَّ

المستوى ا�بداعّي

أحّوُل النصَّ إلى حواٍر بيَن الّشاعِر والطائِر.* 
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الدرس الّثاني التوابع 4- الّنعت

أقرأُ النصَّ اآلتي:* 
بأشجاِرها  رياُضها  تبهُجنا  النفوِس،  في  األمَن والسكينةَ  يبعُث  األُنِس والفرِح، ومالذٌ  مسرُح  الطبيعةُ 
دِة وظالِلها الوارفِة، يقصُدها اإلنساُن الُمتَعُب، فيَِجُد فيها ما يخلُِّصه من أوجاِعه  الجميلِة وطيوِرها المغرِّ
وهموِمه، ويزوُرها الناُس فيُؤَخذوَن بمناظِرها الخاّلبِة؛ فَيَنابيُعها مناهُل عذبةٌ تروي الظمآَن، والوردُ فيها 

عةٌ أينما ذهبْنا تسحر ألبابَنا وتأسر نواظرنا.  لوحةٌ ألوانُها متنوِّ
…)١(…

أقرأُ المثالين اآلتيين، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيذ النّشاط:* 
يقصُد الطبيعةَ اإلنساُن الُمتَعُب.  -
تبهُجنا رياُضها بأشجاِرها الجميلِة. -

أسّمي الكلمةَ التي تدلُّ على صفٍة )نعتاً(، والكلمةَ التي تدلُّ على موصوٍف )منعوتاً(، أدلُّ على كلٍّ . ١

ِمنُْهَما في المثالين الّسابقين.

الجمِع، . 2 أو  التثنيِة  أو  واإلفراِد  التنكيِر،  أو  والتعريِف  التأنيِث،  أو  )التذكيِر  في:  منعوتَه  النعُت  يطابُق 

واإلعراب(، أُبيُّن أوجَه المطابقِة بينهما في المثال األّول.

أالحُظ أنَّ المنعوَت في المثاِل الثاني جمٌع لغيِر العاقِل، أُبيُّن أوجَه التطابِق بينه وبيَن النعت.. 3

تُج
ستن

أ

النَّعُت: تابٌع يصُف اسماً قبلَه يسمَّى منعوتاً. -
يطابُق النعُت منعوتَه في: )التذكيِر أو التأنيِث، والتعريِف أو التنكيِر، واإلفراِد أو التثنيِة أو  -

الجمِع، واإلعراب(.
َِّث. - إذا كاَن المنعوُت جمعاً لغيِر العاقِل جاَز أْن يُعامَل معاملةَ المفرِد المؤن

التطبيق:	 

أقرأُ البيتيِن اآلتيين، ثُمَّ أنفِّذ النّشاط:* 
قَاَل أبو القاسم الّشابّي يناجي طائراً: -

ــٌم ــ ــرنِّ ــ ٌد م ــرِّ ــ ــغ ــ ــت ــ ــر م ــ ــائ ــ ــْن بـــصـــوِت كــآبــتــي وزفــــريأنـــــا ط ــكـ لـ

َّةً وصلَتْه: - قاَل ابُن الُمعتز يصُف هدي

ــًة ــوب مــكــت ــًة  ــف ــي ــح ص إيلَّ  الَعاتِبأهــــــدْت  ــمــرِ  الــضَّ ســخــَط  بها  أرَضـــْت 

أستخرُج النعَت والمنعوَت، ثُمَّ أُبيُّن أوجَه التطابِق بينهما.
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 قواعد الّلغة

…)2(…

أقرأُ األمثلةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاط:* 
يقصُد الطبيعةَ اإلنساُن الُمتَعُب.  -
ينابيُعها مناهُل تروي الظمآَن. -
عةٌ.  - الوردُ فيها لوحةٌ ألوانُها متنوِّ
ينابيُعها مناهُل عذبةٌ تروي الظمآَن. -

الثّاني . ١ المثاليِن  النّعت في  مفرداً، أدلُّ على  )الُمتَعب( جاء اسماً  المثاِل األّول  النّعَت في  أنَّ  أالحُظ 

والثّالث، وأبيُِّن نوَعه )جملة فعليّة – جملة اسميّة(.

دُ نوَعه من حيُث )التعريُف أو التنكيُر(.. 2 أستخرُج المنعوَت من المثالين الثّاني والثالث، وأَحدِّ

دُه، ثُمَّ أذكُر االسَم الّذي عادَ . 3 أالحُظ أن جملةَ النّعِت في المثالين الثّاني والثالث تحتوي ضميراً، أَحدِّ

عليه الّضمير.

د النعِت في المثال الّرابع، أستخرُج المنعوت منه.. 4 أالحُظ تعدُّ

تُج
ستن

يأتي النعُت: اسماً مفرداً، أو جملةً )فعليّةً أو اسميّةً( تشتمُل على ضميٍر ظاهٍر أو مستتٍر يعودُ أ
على منعوٍت نكرٍة.

دَ النعُت والمنعوُت واحد. يجوُز أن يتعدَّ

التَّطبيُق:	 

أقرأُ البيتيِن اآلتييِن، ثُمَّ أنفِّذ النّشاط:* 
قاَل مجنون ليلى يشكو لوعةَ الفراق: -

يحبُّني ل  َمـــْن  ُحـــبِّ  مــن  ــبــدي  كَ ــوا  ــاُءف ــن ــنَّ ف ــ ــُه ــ ــا لَ ومــــن َزفــــــــراٍت مـ

قاَل الّشريُف الّرضّي يرثي أمَّه: -

ــاً ــعــّزي ــِل ت ــجــمــي ــِر ال ــّص ــال ــِل عـــزائوأعـــــوُذ ب ــي ــجــم لـــو كـــان بــالــّصــِر ال

أستخرُج النّعَت، ثُمَّ أُبيُّن نوَعه.. ١

د فيها النّعت.. 2 ُن جملةً يتعدَّ أكوِّ
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التوابع 4- الّنعت

القاعدة العاّمة

النّعت: تابٌع يصُف اسماً قبلَه يُسمَّى منعوتاً.
يطابُق النّعُت منعوتَُه في أربعِة أموٍر هي: التّذكيُر أو التّأنيُث، والتّعريُف أو التّنكيُر، واإلفرادُ 

أو التثنيةُ أو الجمُع، و اإلعراب. 
َّث. إذا كان المنعوُت جمعاً لغيِر العاقِل جاَز أن يَُعامَل معاملةَ المفرِد المؤن

يأتي النّعت*: اسماً مفرداً، أو جملةً فعليّةً أو اسميّةً تشتمُل على ضميٍر ظاهٍر أو مستتٍر يعودُ 
على منعوٍت نكرٍة.

دَ النّعُت والمنعوُت واحد. يجوُز أن يتعدَّ

مثاٌل معرٌب:	 

حاً:*  قاَل شفيُق المعلوف يصُف فالَّ

ــراٍس ــ ــى غ ــه يُـــِكـــبُّ عـ ــِدمــــــرْرُت بـ ــَق لــلــعــصــِف الــشــدي ــن ــُع ــَن ال لـــويْـ

ك، والتاءُ ضميٌر متّصٌل مبنيٌّ على  - ، على السكوِن التّصالِه بضميِر رفٍع متحرِّ مرْرُت: فعٌل ماٍض مبنيٌّ
مِّ في محلِّ رفع فاعل. الضَّ

والجارُّ  - الجّر،  بحرِف  جرٍّ  محلِّ  في  الكسِر  على  مبنيٌّ  متّصٌل  ضميٌر  الهاءُ   . جرٍّ حرُف  الباءُ  به: 
والمجروُر متعلّقان بالفعِل )مررت(.

ّمةُ الظّاهرة على آخِرِه، والفاعُل ضميٌر مستتٌر جوازاً  - : فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمةُ رفِعِه الضَّ يكبُّ
تقديُره هو.

على: حرف جّر. -
ه الكسرةُ الظَّاهرة على آخِرِه، والجارُّ والمجروُر متعلّقاِن بالفعل  - غراٍس: اسٌم مجروٌر، وعالمةُ جرِّ

.) )يكبُّ
ك، والنُّوُن ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ على  - كوِن التصاِله بضميِر رفٍع متحرِّ لويَْن: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على السُّ

الفتِح في محلِّ رفع فاعل.
العنَق: مفعوٌل به منصوٌب، وعالمةُ نصبِه الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخره. -
ِه الكسرةُ الظاهرةُ على آخره، والجارُّ  - . العصف: اسٌم مجروٌر، وعالمةُ جرِّ للعصِف: الاّلمُ حرُف جرٍّ

والمجروُر متعلِّقاِن بالفعل )لوين(.
ِه الكسرةُ الظَّاهرةُ على آخره. - الشديِد: نعٌت مجروٌر، وعالمةُ جرِّ
)لوين(: جملةٌ فعليَّةٌ في محلِّ جرٍّ نعت. -

 يأتي النعت شبه جملة مثل: )عرفُت رجالً من دمشَق( و)شاهدُت طائراً فوَق الغصِن( وفي هذه الحالة تحتفظ شبه الجملة بإعرابها وتعلَّق بالصفة المحذوفة.* 
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قواعد الّلغة

:
تي �
وما

عل
 م

نِي �
أُغ

إذا تقّدمت الصفة النكرة على الموصوف أعربت حاالً.
نحو : عاد مظّفراً قائٌد، واألصُل فيها)عاد قائٌد مظفٌَّر(.

التقويُم النِّهائّي   

أقرأُ األبياَت اآلتيةَ، ثمَّ أَُصمُِّم جدوالً مشابهاً، وأمألُ حقولَه بالمطلوب:. ١
قاَل إبراهيم اليازجّي معبِّراً عن تقديِره أصحاَب القلمِ: -

ــذي الّ الَفِطَن  الــكَــاتِــَب  اللَّبيَب  ــدي  ــاحــِرأف ــسَّ ــَنُّ بــاملــعــنــى الــَبــديــعِ ال ــْفـ يَـ

قاَل الّشريُف الّرضّي يصُف حالَُه بعَد وفاِة أمِّه: -

ــًة ــاَرْت أنَـّ ــْت فـــصـ ــَف ــُع ــرٍة ض ــ ــْم زف ـــَعـــداءكـ ـــِس الـــصُّ ــمـــُتـــهـــا بـــتـــنـــفُّ تَـّ

قاَل ابُن زريٍق البغدادّي مخاطباً حبيبتَه الّتي فارقَها: -

ــِه ِب أََضَّ  اً  حـــدَّ ــِه  ــِح ــْص نُ يف  ــاوزِت  ــ ينفُعُهج النُّصَح  أنَّ  ــّدرِت  قـ حيُث  مــن 

ُ
الّنعتاملنعوت

نوُعُه

لةمفرد �ج

ُل النَّعَت المفردَ إلى جملٍة، والنَّعَت الجملةَ إلى نعٍت مفرد فيما يأتي:. 2 أحوِّ
قاً في الفصاحِة والخطابة. - مِت المدرسةُ طالباً متفوِّ كرَّ
شاهدُت نّجاراً يُتِقُن عملَه. -

أشرُح البيَت اآلتَي، ثُمَّ أعرُب ما تحتَه خّط. . 3
قاَل إيليا أبو ماضي يدعو إلى المحبَّة: -

اً ــْب فــيــغــُدو الــكــوُخ قـــراً نـــرِّ ــب ُمظْلاأح ِسجناً  الــكــوُن  فُيْمِي  أبــغــْض 

ُث إلى زمالئي عن عالقِة اإلخاِء الّتي تربطُِني بأصدقاِئي مُوظِّفاً النَّعت بأنواِعِه. . 4 أتََحدَّ

أكتُب ِفقرًة بما ال يتجاوُز ثالثةَ أسطٍر أصُف فيها عمالً إنسانيّاً قْمُت بِه مُستعِمالً فيه النَّعَت بأنواِعِه.. 5

255



قواعد الّلغةالتوابع 4- الّنعت

256



الدرس الثالث قالت لي األرض

: مدخٌل إلى النصِّ

األدُب نشاٌط إنسانيٌّ ال يرتبُط بزماٍن وال يتقيُّد بمكاٍن، يعبُِّر عن ِقيَمِ الخيِر والجماِل، ويُظِهُر التّصّدي 
ألعداِء اإلنسانيّة. ففي هذه األبيات ترسيٌخ إلسهاماِت بالِدنا في بنِاء الحضارِة اإلنسانيِّة، وتأكيٌد أنَّ 
المِ والوئامِ. األرَض موطٌن للبشِر جميعاً من دوِن تفريٍق بينهم، فعليهم إعماُرها لتبَقى الحياةُ مفعمةً بالسَّ

علي أحمد سعيد إسبر )أدونيس( ١٩3٠م: شاعٌر عربيٌّ سوريٌّ ولد 
في قرية قّصابين في محافظة الالذقيّة. درَس الفلسفةَ في جامعِة دمشق، 
ونشَر شعَره في مجلة )القيثارة الشعريّة( التي كانْت تصدر في الالذقيّة، 
زمُن  والمرايا -  )المسرُح  َّفاته  مؤل من  وفرنسا.  لبناَن  إلى  بعدها  انتقَل 
الثابُت والمتحّول - أغاني مهيار الدمشقّي - قصائد أولى(  الشعر – 

ومن األخير أُِخَذ هذا النّص.
أدونيس
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قالت لي األرض

الّنّص:

ـــ1 ــي ــاب ــن ي يف  تَـــَفـــتَّـــُقـــوا  ـــــُدوِن  ــعــامـــــجِّ ــي رب تـــــــراِب  ويف  ــاً  ــَضـ ــيـ فـ ــَي  ــ ــِع ــ ـ

للقلـ٢ ــُب  ــل ــق ال يــضــحــُك  نــحــُن؛  لوعاوحــــدٌة  الضُّ الــضــلــوُع  ــِهــُم  وتَــســتــلْ ــــِب، 

ــارى٣ ــيـ يــــَن حـ ــا ُمــــعــــرَّ ــ ــن ــ ــلْ ــ ــا!كــــم أَق ــوع ــُم ــا عـــى الــــــدروب ُش ــَنـ ــرْقـ واحـ

ــو٤ ــّس ال ــَب  ــُجـ ــُحـ الـ َق  نـــــزِّ أن  ــنــا  املــجــهــولَهــمُّ ونـــكـــشـــَف  ــاًء،  ــ ــيـ ــ ضـ َد 

ــا الـــحـــيـــاُة حـــّتـــى كـــأنّـــا5 ــَنـ ــْتـ ــَفـ ــّثـ ــا يـــعـــانِـــُق جــيــاكـ ــه ــن ــٍل م ــيـ ــُف جـ ــ ــ أل

ــُة بـــالـــور6 ــولـ ــفـ ــطّـ ــداً تـــلـــعـــُب الـ ــ ــ وتـــفـــيـــُضوغـ ــا  ــنـ ــولُـ ــقـ حـ وتـــنـــُمـــو  ِد 

الَفــقــ7 مــع  ويــفــَنــى  ــى،  ــَن ــْف يَ ــٍر  ــْق ف ــغــيــُضكــلُّ  ــٌم وكَــــــْوٌن بَ ــْهـ ــاٌن َجـ ــ ــِر زمـ ـــ ـــ ـ

ـــ 8 ــْع ــل ــحــن أْق ــا، مـــن بـــاِدنـــا، ن ــن ــايلمـــن ه ــيـ ــا ِشاعــــــــــاً، ومـــــوجـــــًة، ولـ ــنـ ــ

ـــ9 ــْب مـــــاِن، فـــا تُ وآليلومــــأْنَــــا عــــَن الـــــزَّ كَــــــَواِكــــــبــــــاً  إل  ــــــــــــِرُ 

ــارْت10 ــ ــداَد صـ ــ ــغ ــ ــأنَّ ب ــ ــ ــادي ك ــ ــ ــا ب ــ لبناناه َغـــــَدت  أو  ــاِم  ــ ــشَّ ــ ال ُذرا  مـــن 

ــا11ً ــّقـ نـــيـــا جـــــَالً وَحـ ــا الـــدُّ ــن ــانــحــُن شــئ ــ ــان ــ ــَس ــ ــا لــــلــــَعــــامِل اإلن ــ ــن ــ ــْق ــ ــل ــ وَخ

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

َجْهٌم: عابٌس.   �
خلقنا للعالم اإلنسان: أعددْنَا للَعالم اإلنسان الحضارّي.
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نّص أدبّي

مهارات االستماع

أستمُع إلى النصِّ مراعياً آداَب االستماِع، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط:* 
أستبعُد اإلجابةَ غيَر الصحيحة مّما يأتي:

ِه موضوعاً: )اجتماعيّاً – تعليميّاً – إنسانيّاً(. - تناوَل الّشاعُر في نصِّ
بدا الّشاعُر في نّصِه: )متفائالً بالمستقبل – معتّزاً بتراِثه – مُْستنِكراً ماِضيَه وحاِضَره(. -

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً، مراعياً األسلوَب الخبرّي.. ١

بَط اللُّغوّي وعالماِت التّرقيم.. 2 أقرأُ الَمْقطََع الرابَع قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً، مُراعياً الضَّ
القراءُة الصامتُة:	 

أذكُر بعَض عطاءاِت األرِض واإلنساِن وفَْق وروِدها في المقطِع األّول.. ١

أَِمَل الّشاعُر بحياٍة أكثَر جماالً لإلنسانيِّة، أذكُر من المقطِع الثالِث مؤّشريِن يثبتاِن ذلك.. 2

الفهم والتحليل

ياق.. ١ ِف المعاني المختلفِة لكلمِة )أقلْنا(، ثُمَّ أختاُر المعنى المناسَب للسِّ أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ

أنُسُب الفكَر الرئيسةَ اآلتيةَ إلى ما يناسبُها من مقاطِع النّّص:. 2
وحدةُ اإلنساِن واألرِض وعطاُؤهُما. -
انطالقةُ اإلنسانيِّة من بالِدنا. -
رغبةُ األمِّة العربيِّة بعالمٍ مفعمٍ باإلنسانيّة. -
إنسانيّةُ العرِب. -

ُحها من فَهِمَي المقطَع األّول.. 3 بدِت العالقةُ وثيقةً بيَن اإلنساِن واألرِض، أوضِّ

ظهَر تصميُم اإلنساِن على كشِف حقائِق الحياِة، أبيُّن ذلك من فهمَي المقطَع الثاني.. 4

سالة.. 5 أبرَز الشاعُر رسالةَ العرِب اإلنسانيّةَ في المقطِع الّرابِع، أذكُر دعائَم تلَك الرِّ
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دُ البيَت الذي يتضمَُّن الشرَح اآلتي: . 6  أحدِّ

)أظهرتْنا الحياةُ جيالً ضمَّ أجياالً حملْت حضاراٍت متعاقبةً، ومثَّلَها أصدَق تمثيل(

قَاَل بدر شاكر السيّاب في الطفولة:. ٧
علينا لها أنَّها الباقيْة

وأنَّ الدواليَب يف كلِّ عيْد
سرَقى بها الريُح جذىل تدوْر
ونرَقى بها من ظاِم الُعُصور

إىل عامٍل كلُّ ما فيِه نور

أوازُن بيَن هذا المقطِع والبيِت الّسادس من النَّّص من حيُث المضموُن. -

ق الجمالّي التذو�

أسهَم الفعُل المضارُع في رسمِ صورٍة للغِد المشرِق، وتالشي القبِح في الحياِة، أتقّصى ذلك من خالل . ١

إيضاِح الفائدِة التي أدّاها كلٌّ من الفعليِن المضارعيِن )تنمو – يفنى(.

في البَيِْت الثاني تقديٌم وتأخيٌر. أمثُِّل لَه، وأُبيُّن فائدتَه.. 2

أحلّل الّصورة اآلتية )يضحك القلب( ثّم أسّميها.. 3

ِه إلى الّرمِز، أختاُر المقصودَ بالّرمزيِن اآلتييِن ممَّا يأتي:. 4 لجأَ الّشاعُر في نصِّ
الحجُب السودُ: )ظالمُ اللّيل – االستعماُر واالستغالُل – التخلُّف و مجاهيُل الكوِن(. -
الكواكُب والآللي: )العلماءُ والِعلُم – األفالُك والجواهُر – اإلشراُق والبريق(. -

5 .. أَغنَى الّشاعُر الموسيقا الّداخليّةَ ِللنصِّ بالتكراِر. أمثُِّل لذلك بمثاليِن من النّصِّ

دُ موطنََها.. 6 زخَر النصُّ بقيمٍ مُتعّددٍة. أمثُِّل لواحدٍة منها، وأَحدِّ

قالت لي األرض
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الحفظ و ا�لقاء

أحفُظ المقاطَع الثالثةَ األخيرة ِمَن النّصِّ الّسابِق، ثُمَّ أُلِقيَها على مسامِع زمالِئي.* 

الّتطبيقات الّلغويّة

أستخرُج من البيِت الخامس فعالً معرباً و آخر مبنيّاً، ثمَّ أذكر زمن كلٍّ منهما. . ١

أعرُب ما وضَع تحته خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بين القوسين إعراَب جمٍل مّما يأتي:. 2

الَفــقــ مع  ويفَنى  )يَْفَنى(،  فْقٍر  كــلُّ 

ـــ ــْب مــــاِن، فـــا تُ ومـــأْنَـــا عـــَن الــــزَّ

بَغيُض وكَـــــْوٌن  َجــْهــٌم  ــاٌن  ــ زم ـــــــــِر 

وآليل كَـــــَواِكـــــبـــــاً  إل  ــــــــــِرُ 

أبيُِّن معنى الزيادِة في الفعِل )يعانُق( مُستعيناً بالفائدِة اآلتيِة:. 3

دة
فائ

دًَة أشهُرها: تفيُد صيغةُ )فاَعَل( معانَي متعدِّ
 المشاركةُ: نسبةُ الحدِث إلى الفاعِل والمفعوِل أي اشتراُكُهَما في العمِل.  -

مثَل: َجادََل زيٌد سعيداً.

أعلُّل كتابةَ تنويِن النَّصِب في كلمِة )ضياءً(.. 4

التعبير الكتابّي

 شاهدُت رجالً مُِسنّاً يعبُر الشارَع مُتثاِقالً، فاندفْعُت نحَوهُ لمساعدِتِه. * 
أكتُب موضوعاً أِصُف فيِه هذا العمَل اإلنسانيَّ مُبِرزاً المشاعَر الّتي انتابتني بعَد قيامي بهذا العمِل النبيل.

نّص أدبّي
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الدرس الرابع المقابلة 

…)١(…

أقرأُ المثاَل اآلتي، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالئي على تنفيِذ النّشاط:* 
قَاَل محّمد مهدي الجواهرّي: -

لهم فكنِت  ــايل  أطــف جــنــاحــاِك  رقــدواغــطَّــى  إذا  عيناً  استيقظوا،  إذا  ثَــغــراً 

دُ نوَعه.. ١ ، أستخرُجه، وأَحدِّ ٌن بديعيٌّ اِبِق محسِّ في البَيِْت السَّ

أالحُظ أنَّ التضادَّ عمَل على إيضاِح المعنى بإيراِد المعنى وضّده. أُبيُّن ذلك. . 2

كَُّر
تذ

الطباُق: لفظاِن متعاكساِن في المعنى.أ
ُِّر الطباُق في المعنى، فيزيده وضوحاً بإيراد المعنى وضّده. يؤث

التَّطبيُق:	 

أستخرُج الطباَق من البيِت اآلتي، وأُبيُّن أثَره:* 
قاَل الفرزدُق واصفاً الشيَب: -

ــاِب كــأنَّــه ــشــب ــُب يــنــهــُض يف ال ــشــي ــٌل يـــصـــيـــُح بــجــانــبــيــِه نـــهـــاُروال ــيـ لـ

…)2(…

أقرأُ البيتيِن اآلتييِن، ثُمَّ أتعاوُن أنا وزمالِئي على تنفيِذ النّشاط:* 
قالَت فاطمة بديوي: -

ــُه ــت ــداي ه ــت  ــ تَّ ــاملٌ  ــ عـ ــوي  ــت ــس ي ل 

ُمنكراً ينقاُد  الـــذي  الــجــهــوُل  لــيــَس 

ــا ــران ح ــراه  ــ مـ يف  ــاه  ــ ت ــٌل  ــ ــاه ــ وج

ــاُد جــذلنــا ــَل الــعــلــيــِم الـــذي يــقــت ــث م

دُ تلَك العباراِت.. ١ أالحُظ أنَّ الكلماِت المتضادَّة في البيتيِن السابقيِن شكَّلْت عباراٍت، أحدِّ

اِن على التوالي، أدلُّ عليهما.. 2 ِل قابلهما ضدَّ أالحُظ أنَّ )عالم - هدايته( في البيِت األوَّ

أسّمي الجمَع بيَن الكالمِ وضّدِه على التّوالي )مقابلةً(، أدلُّ عليها في البيِت الثاني.. 3
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بالغة

تُج
ستن

أ

المقابلة: هي أن يؤتى بمعنييِن متوافقيِن أو أكثر، ثمَّ يؤتى بما يقابُل ذلك على الترتيب.

التَّطبيُق:	 

أقرأُ البيتيِن اآلتييِن، ثُمَّ أستخرُج المقابلةَ الواردَة في كّل منهما:* 
قاَل أبو تمَّام في الحكمة: -

َعظَُمْت وإْن  بالبلوى  الــلّــُه  يُنعُم  بالنَِّعِم!قد  ــوِم  ــق ال بــعــَض  ــُه  ــلّ ال ويَــْبــتــي 

قاَل المتنبّّي: -

مقبٌل والــِجــدُّ  املـــاَل،  يُفني  الــجــوُد  ُمدِبُرفا  والــِجــدُّ  املـــاَل،  يُبقي  البخُل  ول 
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بالغة المقابلة

التقويُم النِّهائّي   

أميِّز الطباَق من المقابلِة فيما يأتي:. ١
قاَل النابغةُ الَجْعديُّ ماِدحاً: -

ــُه ــَق ــان فــيــه مــا يَــــُرُّ صــدي ــًى كـ ــت ــاف ــاِديـ العـ يــســوُء  مــا  ــه  فــي أنَّ  عــى 

قاَل جريٌر لقوِمِه مُفتخراً: -

ــِه ــِن ــي ــم ــي ــم ب ــك ــي ــرٍ ف ــ ــَط خـ ــ ــاس ــ ــاوب ــي ــشــَال ب ــُم  ــكُـ ــنـ عـ ٍش  ــَض  ــ ــاب ــ وق

قَاَل ابن الرومّي راثياً ابنه:  -

الَس مــن  عــلــيــَك  ــِدي  ــ أُبـ ــا  ملَـ ــِديألُم  أُب مــا  أضــعــاَف  منَك  لُخــِفــي  وإّن 

قاَل المعّرّي راثياً: -

ــا مـــنـــجـــَز إيــــعــــاِدِه ــ ــا دهــــــُر ي ــ ــلـــَف املــــأمــــوِل مـــن وعـــدهي ومـــخـ

ة بإيراد  له� أثٌر يف املعنى، فيزيدانه وضوحاً وقوَّ

املعنى وضّده.

الطباق

الطباق: لفظان متعاكسان يف املعنى.
هي أن يؤ� �عنيِ� متوافقِ� أو أك�، ثمَّ يؤ� 

�ا يقابُل ذلك عىل الرتتيب.

املقابلة

ّي نشاٌط تحض�ي

أستعيُن بمصادِر التعلُّمِ على جمِع معلوماٍت عن فكرِة المدينِة المثاليِّة، وحلمِ اإلنساِن في الوصوِل 
إليها تمهيداً للدرِس القادم.
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الدرس الخامس مدينُة الغِد

: مدخٌل إلى النصِّ

شكََّل  وقد  أفضل،  مجتمٍع  وتحقيِق  بواقِعه،  للنهوض  يسعى  وزماٍن  مكاٍن  كلِّ  في  اإلنساُن  هو 
األمُل في تحقُِّق مدينِة المستقبِل ُحلُماً لألدباء على مرِّ العصوِر؛ هذه المدينةُ الّتي ستعيُد األلَق والحبَّ 

للحضارِة اإلنسانيِّة، فتغدو الكلماُت عاجزًة عن وصِف ُحسِنها وبهاِئها.

 ، يمنيٌّ عربيٌّ  شاعٌر  ١٩٩٩م(:   –  ١٩2٩( البردّوني  صالح  اّل  عبد 
حاصٌل على إجازٍة في اللّغة العربيّة، عُيَّن معلّماً بداِر العلومِ. اشتهَر بشعِره 
مدينةُ   – الفجر  طريِق  في   – بلقيس  أرِض  )من  دواوينه:  ومن  الوجدانّي، 

الغد(. ومن األخير أُِخَذ هذا النّص.

عبد اهلل البرّدوني
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مدينُة الغِد

الّنّص:

ــاره1 ــب ــع ــن ُدهــــــوٍر وأنـــــِت ســحــُر ال ــُم اإلشــــارهمـ ــ ــلْ ــ ــاُر املُـــنـــى، وُح ــظـ ــتـ وانـ

ــَت الــُغــيــوِب دهــــراً فــنــّمــْت٢ ــن ــِت ب ــن ــارهك ــض ــح ــاُت ال ــ ــَرج ــ ــِك ح ــي ــلِّ ــج ــن ت عـ

ــو٣ املـ بـــــيـــــادِك  وىش  يشٍء  ــلُّ  ــ ــ ــراره ك ــ ــ ــوِد، واشـــتـــّم ِدفـــــــأَُه واخ ــ ــ ع

ــرى٤ ــ ــاِك أخ ــيـ ــقـ ــلُـ ــٌة ِبـ ــ ــري ــ ــارهبـــــــّرْت ق ــنـ ــٌة ملـ ــمـ ــجـ ــِك نـ ــ ــن ــ ــْت ع ــ ــكَـ ــ وحـ

ــٍد5 ــ وع ــا  ــ ب ســـُتـــرقـــَن  ــوٍم  ــ ــ ي ــَن لــلــهــشــيــِم الـــنَّـــضـــارهذاَت  ــديـ ــيـ ــعـ تُـ

واٍد6 ــلِّ  ــ كـ يف  الـــحـــنـــاَن  ــَن  ــ ـــزرعـ ــ ــارهتَ ــ وحـ ــوٍق  ــ ــ س ــلِّ  ــ كـ يف  ــٍق،  ــ ــريـ ــ وطـ

ـــ7 ــالم ــوءاِت ك ــبـ ــنـ ــالـ ــَن كـ ــأتـ ــوَف تـ ــ ــضــارهسـ ــَغ ــاِل ال ــي ــث ــان ــِف ك ــي ــّص ــال ـــطــاِر ك

ــُر الــكــثـــ8 ــِمـ ــثـ ــاً تُـ ــ ــالَ ــ ــارهوتَـــصـــوغـــَن ع ــج ــح ــاُن فــيــه، تَــــــِرفُّ حــّتــى ال ــبـ ــ

ــا9 ــاه ــن ج ــَن  ــ ــدع ــ ــب ــ ــُت ــ س ــا  ــ ــي ــ دن ــارهأيُّ  ــب ــع ــاِل ال ــ ــت ــ ــوَق اح ــ ــا فـ ــاهـ ــبـ وِصـ

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

�
َّْت. نمَّْت: دل

ر. الهشيم: العشُب المتكسِّ

انثيال: انصباب.
الغضارة: السعة في العيش والنعمة 

والخصب.
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نّص أدبّي

مهارات االستماع

أَْستَِمُع إلى النصِّ ملتزماً الهدوء، ثُمَّ أنفذ النّشاط:* 
أَْستبِْعُد اإلجابةَ غيَر الّصحيحِة فيما يأتي:

ُث النّصُّ عن المدينِة: )الُمتخيَّلَة - الُحلْم- الحقيقيّة(. - يَتََحدَّ
ِه: )مُتفائالً – زاهداً - مُحبّاً(. - بدا الّشاعُر في نصِّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً، مُراعياً التلويَن الّصوتّي المناسَب النفعاالِت الّشاعر.. ١

أقرأُ الَمْقطََع األّوَل قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً في دقيقتيِن على األكثر.. 2
القراءُة الصامتُة:	 

أقرأُ النّصَّ قراءًة صامتةً متجنِّباً إصداَر صوٍت، ثُمَّ أنفُِّذ النّشاط:* 

أذكُر مؤشِّريِن أوردَهُما الشاعُر على ظهوِر مدينِة الغد.. ١

أستخرُج ِمن الَمْقطَِع الثّاني دليليِن على تفاؤِل الشاعر.. 2

الفهم والتحليل

ف:. ١ أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ
- . المعاني المتعّددِة لكلمِة )َوشى(، ثُمَّ أختاُر منها المعنى المناسِب ِللنّصِّ
مفرِد )َحْشَرجات(، وجمِع )قرية(. -

أصنُِّف الفكَر اآلتيةَ في جدوٍل مماثٍل أَُصمُِّمه في دفتري:. 2
)صفاُت مدينِة الغَد، التطلُّع إلى قيامِ مدينِة الغِد المثاليِّة، دوُر الشباِب في بناِء مدينِة الغد، انتشاُر  -

العطِف في مدينِة الغد(.
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ُ
 العاّمة

ُ
يالفكرة

ا�ف
ّ
 الث

ِ
 املقطع

ُ
فكرة

ُ
 الفرعّية

ُ
الفكرة

ُ
ة

َ
 امُلستبعد

ُ
الفكرة

َل . 3 ُح ذلك من فهمَي البيتيِن األَوّ ربَط الشاعُر بيَن الواقِع المتردِّي وإمكانيِّة بناِء المدينِة المثاليِّة، أوضِّ

والثاني.

جعَل الشاعُر مدينةَ الغِد حاّلً لمشكالِت الواقِع المعيش، أذكُر مظهريِن من مظاهِر ذلك الَحّل.. 4

بّشَر الكوُن بميالِد مدينِة الغِد، أذكُر ما يدلُّ على الفرِح بقدوِمَها ِمْن فَْهِمَي البَيْتَين الثالَث والرابع.. 5

أشرُح معنى البيِت السابِع بأسلوبي بما ال يَزيُد على سطٍر واحد.. 6

تعّجَب الشاعُر في البيِت التاسِع من جماِل الَعالَمِ الّذي ستُبدعُُه مدينةُ الغِد، أضيُف إلى ذلك العالَمِ . ٧

صفاٍت أتمنّى تحقَُّقها فيه.

تضمََّن الَمْقطَع الثّاني تنديداً ضمنيّاً بما آلْت إليه الحضارةُ الماديّةُ، أُبيُّن ذلك.. ٨

تباينت نظرةُ كّل من أدونيس والبردّونّي للمستقبل، أذكُر وجهةَ نظِر كّل منهما، ثمَّ أبيُّن إلى أيّهما . ٩

أميُل مع التعليل.

ثاً عن حبيبته:. ١٠ قاَل أبو القاسم الشابّّي متحدِّ

ــور ــاُد يـــــِرفُّ الـ ــكـ ــا رّقـــــًة تـ ــه ــا ل ــوِديـ ــم ــجــل ال الـــصـــخـــرِة  يف  ــا  ــه مــن ُد 

أوازُن بيَن هذا البيِت والبيِت الثامِن من حيُث المضمون. -

ق الجمالّي التذو�

١ .. دُ حرفَي االستقباِل الواردين في المقطِع الثاني، ثمَّ أبيُِّن ارتباطَيهما بعنواِن النصِّ أحدِّ

، أستخرُجه، وأسّمي نوَعه.. 2 ٌن بديعيٌّ ِفي البَيِْت األّوِل محسِّ

انطوى النصُّ على مجموعٍة من القيمِ، منها )السالم(، أمثُّل لها.. 3

لُُه إلى تشبيٍه تامِّ األركان.. 4 في قَْوِل الّشاعِر:)أنِت ِسْحُر الِعبارة(، تشبيٌه بليٌغ، أحوِّ

أستخرُج من البيِت الثالِث شعوراً عاطفيّاً، وأذكُر أداًة من أدواِت التعبيِر َعنُْه مع مثاٍل مناسب.. 5

مدينُة الغِد
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الحفظ و ا�لقاء

، ثمَّ ألقيِه على مسامِع زمالِئي.*  أحفُظ المقطَع األّوَل ِمَن النّصِّ

الّتطبيقات الّلغويّة

أعرُب الشطَر اآلتي: )كلُّ شيٍء وشى بميالِدك الموعود(.* 

ب القياسيَّتين.. ١ ُب من )انتظار المنى( بإحدى صيغتي التعجُّ أتعجَّ

، ثمَّ أذكُر وزَن كلٍّ ِمنُْهَما.. 2 ، وآخَر قياسيٍّ أمثُّل من البيِت األّوِل لمصدٍر سماعيٍّ

أعلُّل كتابةَ الهمزِة على ُصوَرِتها في كلمتي: )النبْوءَات – تأتين(.. 3

المستوى ا�بداعّي

أكتُب في واحٍد من الموضوعيِن اآلتييِن:* 
ُث إلى زمالِئي عن المدينِة الّتي أحلُم بتحقُِّقها. - ذكَر الّشاعُر مالمَح مدينِة الغِد الُمرتَقبِة، أتََحدَّ
- . ُل الصورَة المقابلةَ للعالمِ الصناعيِّ الماديِّ تزدادُ حياتُنا اإلنسانيّةُ جماالً بالغطاِء النباتيِّ الذي يشكِّ

أكتُب مقالةً عن أهمِّيِّة الغطاِء النباتيِّ الطبيعيِّ في حياِتنا اإلنسانيِّة مبرزاً األساليَب الناجعةَ في تنميتِه، 
ودوَرنا في الحفاِظ عليِه وصوِنه.

نّص أدبّي
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الدرس السادس تدريبات على ما سبق

، هاجَر إلى أمريكا،  إيليا أبو ماضي )١٨٨٩ – ١٩5٧م(: شاعٌر عربيٌّ لبنانيٌّ
من أبرِز شعراِء الرابطة القلميّة، من مؤلّفاته: )تذكار الماضي– الجداول – ديوان 

أبي ماضي( ومنه أُِخَذ هذا النّص.

إيليا أبو ماضي

: مدخٌل إلى النصِّ

تََهُب  وحقوٍل  سماٍء  من  طبيعِتها  بجماِل  والتمتِّع  الحياِة،  في  التفاؤِل  إلى  اإلنساَن  الّشاعُر  يدعو 
اإلنساَن الفرَح والّسروَر، وتبعُث في النفِس االنسجامَ الذي يبعُد التشاؤمَ عنُه.
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قواعد اللغة

الّنّص:

ـــك ُمـــعـــِدُم(1 ــوُل: )إنَـّ ــقـ ــْم تــشــتــي وتـ ــُمكـ والنـــجـ والـــســـا  ــَك  ــكُ ــل م والرُض 

ــا٢ ــه ــُج ـــُمولــــَك الــحــقــوُل وزهـــُرهـــا وأري ونـــســـيـــُمـــهـــا والـــبـــلـــبـــُل املــــرنِـّ

ــٌة٣ ــ ــراق ــ ــٌة رق ــ ــّض ــ ــَك ف ــ ــول ــ ُمواملــــــــاُء ح ــرَّ ــت ــَك َعـــْســـَجـــٌد ي ــوَقـ والــشــمــُس فـ

ــا فـــا لـــك واِجــــا٤ً ــي ــدن ـــْت لـــَك ال ــُم؟هـــشَّ ــسَّ ــب ــت تَ ل  ــاَم  ــ ــَع ــ َف ــْت،  ــَمـ ـ ــسَّ ــبـ وتـ

مــى(5 )قـــد  ــزٍّ  ــع ل ــاً  ــب ــِئ ــت ــك ُم ــت  ــن ك ُمإن  ــدُّ ــنـ َهـــْيـــهـــاَت يُـــرجـــُعـــُه إلـــيـــَك تـ

مصيبٍة6 حــلــوِل  مــن  تــشــفــُق  ــَت  ــن ك ــُمأو  ــجــهُّ ت تَـــُحـــلَّ  أن  َيـــَنـــُع  ــاَت  ــهـ ــْيـ َهـ

تقْل7 ــا  ف ــاَب  ــب ــش ال ــاوزَت  ــ جـ ــَت  ــن ك يَـــهـــَرُم(أو  )ل  ــُه  فـــإنَـّ ــاُن  ــ ــزم ــ ال ــاَخ  ــ شـ

ــلُّ مـــن الـــرى8 ــِطـ ــْر فـــا زالـــــْت تُـ ــُمانـــظـ ــلَّ ــك ــت ُصـــــــَوٌر تـــكـــاُد لِــُحــســِنــهــا ت

ــا9 ــه ــفــوتُ ــت ــُمأتـــــــزوُر روُحـــــــَك جـــنَّـــًة ف ــنَّ ــا تَــــــــزوَرَك بـــالـــظُّـــنـــوِن جــه ــْيـ كَـ

ــدا10ً ــسِّ ــج ــت ــاً ُم ــك ــي ــَة ه ــق ــي ــحــق ــُموتــــرى ال ــ ــوهَّ ــ ــَت ــ فـــتـــعـــاُفـــهـــا لـــــوســـــاوٍس تُ

يـــوِمـــِه11 يف  ــٍد  ــ غ إىل  ــنُّ  ــ ــِح ــ يَ ــْن  ــ َمـ ــا  ــا ل تــعــلــُميـ ــدري بـ ــ ــا تـ ِبـــْعـــَت مـ ــد  قـ

ت
رَدا

ُمف
 ال

ُح
ش

مُْعِدمٌ: بكسر الدال، فقيٌر.�
كةٌ رقراقةٌ: مُتحرِّ
َعْسَجٌد: ذَهٌَب

مت ت: تبسَّ هشَّ
الهيكُل: البناءُ المشرف
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272

تدريبات على ما سبق

الً: أوَّ

أستخرُج من البيِت األّوِل حرف عطف، ثُمَّ أُبيُّن معناه.. ١

دُهما، ثُمَّ أُبيُّن أوجَه التطابِق بينهما.. 2 ِفي البَيِْت الثّاني نعٌت ومنعوٌت أَحدِّ

أستخرُج من البيِت الثالِث ظَرفاً، وأُبيُّن نوَعُه.. 3

دُ نوَعه.. 4 أستخرُج من البيِت التاسِع مفعوالً به، ثُمَّ أَحدِّ

أُدِخُل مفعوالً مطلقاً مناِسباً على جملِة )جاوزَت الشباَب( مَع الّضبِط الصحيِح بالشكِل.. 5

ُل ما تحته خطٌّ في الجملتيِن اآلتيتيِن إلى تمييٍز، ثمَّ أُجري التغييَر الالزمِ:. 6 أحوِّ
فاَض شوُق المغترِب -
زرعنا وردَ الحديقِة -

ُل العبارَة اآلتيةَ إلى استثناٍء ناقٍص منفّي: . ٧  أحوِّ

)غّردت الطّيوُر فوق الّشجرِة إاّل عصفوراً(

فاً. ٨ الفعَل )ِنعم( على أن يكوَن الفاعُل معرَّ بالمدِح مُستعمالً  )التفاؤل( اسماً مخصوصاً   أجعُل كلمةَ 

بـ )ال(.

ُل األعدادَ الموضوعةَ بيَن قوسيِن إلى كلماٍت مضبوطٍة بالشكِل الصحيِح. . ٩  أحوِّ

في قريتي )23( حقالً و)3( أودية تبعُث السعادَة في النَّفِس. 

أعرُب ما تحتَه َخطٌّ ِفي النصِّ إعراَب مفرداٍت، وما بين قَوسيِن إعراَب جمل.. ١٠
ثانياً:

أذكُر وزَن كلٍّ من الكلماِت اآلتيِة بالِميزاِن الّصرفّي: )تشتكي، هشَّت، ُحلول(.. ١

أختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ مّما يأتي:. 2
الفعُل )تكلََّم( مزيٌد: )بحرٍف، بحرفين، بثالثِة أحرف(. -
( صحيٌح: )سالٌم، مهموٌز، مضعٌَّف(. - الفعُل )يَحنُّ
كلمةُ )األرض( اسٌم: )جامٌد ذات، جامٌد معنى، مُشتقٌّ(. -

أمثُِّل ِمَن النّصِّ السمِ فاعٍل من الفعِل الثالثّي، وآخَر من الفعِل فوَق الثالثّي.. 3

أصوغُ اسَم المفعوِل من الفعِل )نُِظَر(.. 4
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قواعد اللغة

ثالثاً: 

َّاً، وآخَر إنشائيَّاً.. ١ أستخرُج من البيِت التاسِع أسلوباً خبري

في قَْوِل الّشاعِر )الشمُس َعسَجٌد( صورةٌ. أحلِّلُها، ثُمَّ أسّميها.. 2

دُ نوَعُه.. 3 . أستخرُجُه، وأَحدِّ ٌن بديعيٌّ في البَيِْت الرابِع محسِّ
 رابعاً: 

أعلُِّل ما يأتي:* 
كتابةَ الهمزِة على صورِتها في كلٍّ من الكلماِت اآلتيِة: )انظْر، مُكتِئب، َسماء(. -
حذَف األلِف في )َعاَلمَ؟(. -
ة(. - ْت، فضَّ كتابةَ التاِء على ُصَورِتها في كلٍّ من: )هشَّ
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الدرس الّسابع شراكُة اإلنسانّية

ميخائيل نُعيمة )١٨٨٩ – ١٩٨٨م(: أديٌب عربيٌّ لبنانّي، من مشاهيِر أدباِء 
الَمْهَجِر الّشمالّي، ناَل إجازًة في اآلداِب وإجازَة الحقوِق من جامعِة واشنطن 
التي منحتْه الدكتوراه الفخريّة. شارَك في تأسيِس الرابطِة القلميِّة، وكاَن أميَن 
سّرها، ومن مؤلّفاته )الغربال - همس الجفون – البيادر – زاد المعاد(. ومن 

األخير أُِخَذ هذا النّص. 

ميخائيل نعيمة

…)١(…

َّكم أطعمتموني من زاِدكم،  قاَل هذه الكلمةَ، وقد دُِعي إلى مأدبِة طعامٍ: "لقد أوليتموني منّةً كبيرًة، ال ألن
عتُُم  َّكم قد َوسَّ َّكم استحسنتُم ُجهودي األدَبيِّة، والستحساِنُكم قيمةٌ عندي، بل ألن وزادُكم طيّب، وال ألن
وَن الباَب الذي يخرجوَن منه، فأنا-  ذلَك الباَب في روحي الذي يدخُل ِمنه الناُس، وضيَّْقتُم، بل ِكدتم تَسدُّ

ما دامَ في األرِض إنساٌن تضيُق دونَُه ُروحي – لْسُت أهالً لتكريمِ إنسان.
َّكم  أال وّسُعوا أبواَب أرواِحكم كي ال يظلَّ أحٌد َخارجاً، فإْن َرأيتُم أعَمى، وكنتُم مُبْصرين، فاعلموا أن
عمياٌن مثلَه ما لم تُعيروه من بََصِركم بََصراً، فَما دامْت طريُقُه مُظِلمةً فطريُقُكم مُظِلمةٌ، ألنَّ طريَقُه وطريَقُكم 

واحدةٌ.
َّكم مُقعدوَن مثلَُه ما لم تُعطوه ِمن ُسرعِتكم  وإذا لقيتُم مُْقَعداً، وكانْت لكم قّوةٌ تسابُق الّريَح، فاعلُموا أن

تَُه. تُه واحدةٌ، ولن تُْدرُكوا محّجتَُكم حتّى يُدرَك محجَّ َجناحاً، ألنَّ محّجتَكْم ومحجَّ
…)2(…

َضْعٍف  الناِس من  في  ما  فأبغضوا كلَّ  البُغِض،  من  لكم  كاَن البدَّ  وإذا  الناس،  من  أحداً  تبغُضوا  وال 
يَر أصبْحتُم أشراراً مثله؛ أمّا إذا أبغْضتُم  َُّكم إْن أبغْضتُم الشرِّ . ألن وانحراٍف، ال تبغُضوا الشّريَر، وأَبغُضوا الشرَّ

الشّر، فقد تقتلونَه وتهتُدون إلى الخيِر.
َّكم إْن كرهْتُم الظالَم كنتم ظالمين مثله، وإن أْحببْتموه عرفتم  ال تكرهوا الظّالَم، واكرهوا الظلَم، ألن

العدَل، َوَردَدتم الظالَم إليه.
من  إاّل  تهربون  ال  الجاهِل،  من  تهربون  عندما  َّكم  ألن الجهِل،  من  واهربوا  الجاهِل،  من  تهربوا  وال 

أنفِسكم. أمّا هربُُكم من الجهِل، فهو اقتراٌب من المعرفِة.
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مطالعة

…)3(…

، فتُِّشوا  قبَل أن تفتُِّشوا عن فيلسوٍف أو شاعٍر، فتُِّشوا عن رجٍل صالٍح، وقبَل أن تطلبوا واعظيَن بالحقِّ
، وقبَل أن تطلبُوا مَْن يرسُم لكم الجماَل بالكالمِ واأللوان، اطلبوا رجالً يرسُم  عن رجٍل يحيا حياَة الحقِّ

الجماَل بأعماِلِه من يومٍ إلى يومٍ، نحُن في حاجٍة إلى مثاٍل جميٍل أكثَر منَّا إلى رسومٍ جميلٍة.
ِّي رأيُْت الناَس كاألزهاِر الشائكِة، إن أنَْت جئتها مغتَِصباً أدمَتْك، وإن جئْتها كالنَّحلَِة حامالً إليها سالمَ  إن

اّلِ ومحبَّةَ رفيقاِتها وأخواِتها، فتَحْت لَك قلوبَها، وأعطتَْك كلَّ ما فيها من حالوٍة.
فاحملُوا معي سالمَ اّل، ومحبَّة الناِس للناِس".

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

أقرأُ النصَّ قراءًة َجْهِريّةً َسليَْمةً مراعياً التلويَن الصوتيَّ المناسَب للنصِح واإلرشاِد.* 
القراءُة الصامتُة:	 

م دليلين ِمن الَمْقطَِع األّول يُثبتان التوجَّه اإلنسانّي للكاتب.. ١ أقدِّ

أذكُر األموَر التي نَهى عنها الكاتُب في المقطِع الثّاني.. 2

الفهم والتحليل

ة(، وجمِع )فيلسوف(.. ١ ف معنى كلمِة )محجَّ أستعيُن بالُمعجمِ على تعرُّ

ُن معجماً لغويّاً لكلٍّ من:)الحّب، اإلنسانيّة(.. 2 أكوِّ

َّيِن الّسابقيِن أستنتُج الفكرَة العامّة.. 3 استناداً إلى المعجميِن اللغوي

ُح سبَب هذا االمتناِن.. 4 عبَّر الكاتُب عن امتناِنِه لدعوِته إلى المأدبِة، أَُوضِّ

ُح ذلَك من فَْهِمي المقطَع الثّاني.. 5 دعا النّصُّ إلى االبتعاِد عن كلِّ ما يسيءُ إلى اإلنسانيَِّة، أَُوضِّ

وضَع الكاتُب مقياساً للقدوِة الصالحِة في حياِتنا، أُبيُّن ذلك من فَْهِمَي المقطَع الثالث.. 6

أذكُر قيمةً أعجبتني تضمَّنها النصُّ السابُق، وأمثُِّل لها.. ٧
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الدرس الثامن المناظرُة المدرسّيُة

أتعّلم:

أقرأُ فقراِت المناظرِة اآلتيِة، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمالِئي على تنفيذ النّشاط:* 
رئيُس المجلس:

نرّحُب بالحضوِر الكريم، ونفتتُح اليومَ مناظرًة بين فريقيِن يتنافساِن في مناقشِة موضوٍع مهمٍّ للمشاركين 
والحضور، ضمن توقيٍت معيٍّن يُعطَى لكلٍّ من الفريقيِن المتنافسيِن بشكلٍّ متساٍو. 

ُِّد  فُكم بأسماِء الُمشاركين: )الفريُق األّوُل المؤي بدايةً نذّكر الفريقين بضرورِة التزامِ قواعد المناظرة، ونعرِّ
للقضيّة: يامن – ندى – أنس( و )الفريُق الثاني المعارُض للقضيّة: زيد – كمال – ياسمين(.

ومن هنا نعلُن قضيّتَنَا: )يعتقُد المجلُس أنَّ المشاركةَ في المسابقاِت العلميِّة العالميّة )األولمبياد(، تعدُّ 
إنجازاً لجميِع المتسابقين بغضِّ النَّظر عن فوزِهم بالمراتِب األولى وحصوِلهم على التَّتويج(.

واآلَن نطلُب إلى الفريقيِن التجهيَز للمناظرة لمدِة ساعٍة* من اآلن، وبعدها ستبدأُ المناظرةُ، علماً أنَّ حقَّ 
التعريِف بالقضيِّة حصريٌّ للفريِق األّوِل.

في ساعة التجهيز هذه، يُعّد كّل عضٍو منفرداً )في جلسة عصف ذهنّي مّدتها عشر دقائق( كّل ما يعرفه عن الموضوع، ويدعّم رؤيته * 
نوَن هذه العناصر، فيدمجون الحجج  باقتباسات أو أشعار، ثمَّ يعرض كّل عضو )في جلسة التغذية الّراجعة( ما أعّده على زمالئه، ثمَّ يدوِّ

المتشابهة ويلغون المتعارضة، ثّم يبنون المواقف ويوّزعون األدوار، ويكتب كّل متحّدث خطابه مستخدماً البطاقات وفق دوره.
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التعبير الشفوّي

َث األّوَل ) يامن( من الفريِق  رئيُس املجلس: واآلَن بعَد انتهاِء التجهيِز-حضوَرنا الكريَم-نبدأُ املناظرَة، وندعو املُتحدِّ

املؤيِِّد للقضيِّة ليلقي الخطاَب األّوَل يف أربعِ دقائَق. فليتفّضْل َمشكوراً.

 للقضّية(
ُ

 )املؤّيد
ُ

ّول
أ
 اال

ُ
ي )املعارض للقضّية(الفريق

ا�ف
ّ
الفريق الث

ُث األّوُل )يامن(: شكراً... الُمتحدِّ
التي  القضيّةَ  ف  نعرِّ بدايًة  تحيٌّة طيّبٌة:  الحضوُر؛  الّسادُة 

العامليِّة،  العلميِّة  املسابقاِت  يف  املشاركُة  فريُقنا:  يؤيُدها 

هي املساهمُة إلظهاِر املواهِب واإلبداِع والخرباِت بتنافٍس 

رشيٍف مع بقيِّة املشاركنَي عىل أمِل الفوز.

هذه  يف  املشاركَة  إنَّ  قولِنا:  يف  فريِقنا  موقُف  يتلّخُص 

ُز اإلبداع.  املسابقِة ربٌح حقيقيٌّ يحفِّ

 ومن الُحَجِج التي تدعُم موقَفنا هذا أنَّ مكاسَب املشاركِة 

معنويٌّة وعلميٌّة واجتامعيٌّة واقتصاديّة.

ذاتَهم  فتطّوُر  ومعارفَُهم،  املشاركنَي  خرباِت  تزيُد  فعلميّاً 

وقدراتِهم العلميّة.

مستواُه  ترفُع  دراسيٍّة  ِمَنٍح  عىل  املشارُك  يَحَصُل  وبها 

الِعلمّي كام حصل للمشاركني يف املسابقاِت العلميِّة العامليِّة 

)األُوملبياُد(، ثّم إنَّ املشاركَة رشٌف للمشارِك ربَح أم َخِس.

وكام قاَل عمر أبو ريشة:

َشَرُف الوثبِة أْن تُرِضي الُعال 

غُِلَب الواثُب أمْ لم يُغلَِب

يِّة املشاركِة. وختاماً نؤّكُد عىل أهمِّ

ُث األّوُل )زيد(: شكراً. الُمتحدِّ
 الّسادُة الحضوُر؛ تحيٌّة طيّبٌة:

ُص يف أنَّ الهدَف   بدايًة نعِرُض موقَف فريِقنا الّذي يتلخَّ

يتبعها  فالخسارُة  غرُيُه،  يشَء  وال  الفوُز  هو  املشاركِة  من 

خسائُر كثرية. أمّا قوُل زميِلنا من الفريِق املؤيِِّد للقضيِّة: 

إنَّ املشاركَة تكفي، وإقراُرُه مبكاسِبَها العلميِّة مسألٌة فيها 

نظر، فالخرباُت ميكُن تحصيلُها من أّي مصدٍر آخَر، ثمَّ إنَّ 

ُم  الخسارَة تنعكُس عىل الصعيِد العلمّي، فالجامعاُت ال تقدِّ

االمتيازاِت واملنَح العلميَّة إاّل ألصحاِب املراتِب األوىل.

وماّم نحتجُّ به عىل صّحِة موقفنا أنَّه ال ميكُن للمشارِك أن 

أنَّ  إىل  تشرُي  فاإلحصائيّاُت  بسهولٍة،  الخسائِر  آثاَر  يتجاوَز 

يَلوُم  سوَف  األوىَل  باملرتبِة  الفوَز  يحّقِق  ملْ  الّذي  املشارَك 

نفَسُه.

الفوَز يف  بأنَّ  إليِه  ِة ما نذهب  صحَّ بتأكيِد  وأُنهي كالِمي 

فمْن  الحقيقّي.  الهدُف  هو  العامليِّة  العلميِّة  املسابقاِت 

سيتذكَُّر غرَي اسِم الفائز.

لس: رئيُس املج

 )زيد( من الفريِق امُلعارِض للقضّيِة 
َ

ّول
أ
 اال

َ
ث

ّ
ندُعو املتحد

.
َ

 دقائق
ِ

ي أربع
ف

لقاِء خطاِبِه � الإ

لِس: رئيُس املج

لقاِء   )ندى( من الفريِق املؤّيِد للقضّيِة الإ
َ
 الثانية

َ
ثة

ّ
ندُعو امُلتحد

.
َ

 دقائق
ِ

ي أربع
ف

ا � خطا�جِ
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ثةُ الثانيةُ )ندى(: المتحدِّ
َد املشاركِة يف املسابقاِت هو ربٌح  بدايًة نؤّكد رأينا أنَّ مجرَّ

حقيقيٌّ عىل املستويات املعنويِّة واالجتامعيِّة واالقتصاديِّة 

واملعرفيِّة. 

ِث األّوِل من الفريِق املُعارِض للقضيِّة:  ِة املتحدِّ أّما عن حجَّ

أنَّ املشارَك الّذي ملْ يحّقِق الفوَز باملرتبِة األوىَل سوَف يلوم 

نفَسُه ... فأقوُل لهم:

حقيقًة  لتكون  اعتامُدها  ميكُن  ال  فرديٌّة  األقواُل  هذه   

ُل عليها، وكام قال أبو القاسم الشايّبّ: يُعوَّ

وَمْن يَتهيَّْب صعوَد الجبال

هِر بَن الُحفْر يَِعْش أبَد الدَّ

لكلِّ  متاٌح  وهو  املجاالت،  ُد  متعدِّ العمِل  سوَق  أنَّ  كام 

مبدٍع، وال تعني الخسارُة توقَُّف اإلبداِع، فقد تكوُن حافزاً 

ِم والتميُِّز واإلبداع. عىل التقدُّ

وندعُم رأيَنا بحّجٍة تقوُم عىل التساؤل اآليت: 
َف عىل حضاراٍت وتجارَب  أاَل تُتيُح لنا هذه املشاركُة التعرُّ

أّما  كرث؟  أصدقاٍء  مع  اجتامعيٍّة  عالقاٍت  وتكويَن  جديدٍة 

فرصَة  متنُح  املشاركَة  أنَّ  يف  فهي  االقتصاديُّة  املكاسب 

أصحاِب  من  الرسميِّة  للفئاِت  نفَسه  املشارِك  تقديِم 

الرشكاِت الّتي ترعى املسابقاِت، وذلك الستقطابه ودعِمه 

وإتاحِة الفرصِة لتحسنِي مستواُه املعييّش والعلمّي واملهنّي 

لذا ميكن التقّدم للمسابقِة كلَّ عاٍم ويف مجاالت متنّوعٍة.

وأنهي بأنَّ املشاركَة بحدِّ ذاتِها مكسٌب حقيقّي.

ُث الثاني )كمال(:  المتحدِّ
شكراً...بدايًة نذكّر بموقفنا الذي نرصُّ فيه عىل أنَّ الفوَز 

ال  النَّاس  ألّن  الوحيُد؛  الهدُف  هو  العلميِّة  املسابقاِت  يف 

يتذكّروَن إاّل اسَم الفائِز.

للقضيِّة  املؤيِّد  الفريِق  من  زمالئِنا  حّجَة  أُفنُِّد  واآلَن   

إاّل  يكوُن  التتويَج ال  إنَّ  بالقوِل:  االقتصادّي  املكسب  عن 

للمرتبِة األوىل، والحاصُل عليها سيحصُد املجَد واملباركاِت 

واالمتيازات املاديَّة واملعنويَّة والعلميَّة.

االجتامعّي،  عيد  الصَّ عىل  تأثرياً  للخسارِة  أنَّ  تُنا  وُحجَّ
تُشعُر املُتَسابَق بتقصريِه يف التَّحضرياِت بالنسبِة لتحضرياِت 

زمالئِِه الفائزيَن.

ولن تطلَب الرشكاُت الخارسيَن للعمِل فيها. فاالمتيازاُت 

يف الجامعاِت وسوُق العمِل ألصحاب املراتِب األوىل.

وأختُم بتأكيِد موقِفنا بأنَّه ال بديَل عن الفوِز.

ي )امكل( من الفريِق 
 الثا�ف

َ
ث

ّ
لس: ندعو املتحد رئيُس املج

.
َ

 دقائق
ِ

ي أربع
ف

لقاء خطاِبه � امُلعارِض للقضّية الإ

 الثالث )أنس( من الفريِق 
َ

ث
ّ

لس: ندعو املتحد رئيُس املج

.
َ

 دقائق
ِ

ي أربع
ف

لقاِء خطاِبه � املؤّيِد للقضّيِة الإ

278



279

ُث الثالث )أنس(: شكراً. المتحدِّ
ٌة أيّاً كانِت النتائج.  نؤكُِّد وجهةَ نظرنا أنَّ املشاركَة مهمَّ
فاملشاركُة  املشارِك؛  من  متوقٌّع  الفوِز  عدَم  بأنَّ  وأردُّ 
مل  فَمن  والوطن،  األهُل  به  يعتزُّ  كبرٌي،  إنجاٌز  وحَدها 

يحالْفه الحظُّ يف مسابقٍة، فليُِعِد املشاركَة. وليَس العيُب 

بإثباِت  وأختُم:  أرضاً.  تبَقى  أن  العيُب  ا  وإنَّ تسقَط  أن 

ِة ما نذهُب إليه. صحَّ

ثةُ الثالثةُ )ياسمين(: شكراً  المتحدِّ
َكنا مبوقِفنا، فالفوُز هدُف املسابقِة، والخسارُة  نؤكُِّد متسُّ
تُضيُِّع عىل املشارِك فرصاً مهّمًة كالتسجيِل يف الجامعاِت 

الكربى، فال معنى أليِّ عمٍل مْن دوِن تحقيِق الهدف منه، 

والهدُف الّنهايئُّ للمسابقاِت هو الفوُز، وإذا فشَل املشارُك 

جليّاً  عليِه  ذلك  يظهَر  أْن  ينبغي  الهدِف  هذا  تحقيق  يف 

وواضحاً. 

َة موقِفنا برضورِة الفوز. ومن هنا نؤكُِّد صحَّ

لِس: رئيُس املج

( من الفريِق املعارِض للقضّيِة  ف مس�ي  )�ي
َ
 الثالثة

َ
ثة

ّ
ندُعو املتحد

 دقائق.
ِ

ي أربع
ف

ا � لقاِء خطا�جِ الإ

ي 
 للقضّيِة ليل�ة

َ
 املعارض

َ
 ندُعو الفريق

َ
ن

آ
لسِة: واال رئيُس الج

ي نصِف دقيقة.
ف

د � خطاَب الرَّ

للقضيّة  املعارِض  الفريِق  حجَج  إنَّ  دّ:  الرَّ خطاُب 
أنَّ  الثابتِة  بالحجِج  أكَّدنا  وقد  عاطفيٌّة،  وافرتاضاتِهم 

وتامٌّ  حقيقيٌّ  ربٌح  العامليّة  العلميِّة  املسابقِة  يف  املشاركَة 

لكلِّ ُمشارك.

افرتَضْت  التي  املؤيِِّد  الفريِق  حجَج  إنَّ  دّ:  الرَّ خطاُب 
كانت هي حجٌج  أيَّاً  بالنتيجِة  والّرضا  باملشاركِة  االكتفاَء 

ابُح  فالرَّ الواقع؛  مع  تتطابُق  منهجيٍَّة  إىل  مستندٍة  غري 

سيحظَى باملكاسِب كلِّها.

ي 
 املؤّيد للقضّيِة ليل�ة

َ
 ندُعو الفريق

َ
ن

آ
لسِة: واال رئيُس الج

ي نصِف دقيقة.
ف

د � خطاَب الرَّ

. ج
أ

ع وإعالِن النتا� ِ لالج�ة  التحك�ي
َ
نة اَء املناظرِة، وندُعو لج ، ونعلُن ان�ة ِ

ف ِ املتناظَر�ي
ف  نشكُر الفريق�ي

ً
لسِة: ختاما رئيُس الج

األسئلة:

أستنتُج تعريَف المناظرِة المدرسيِّة كما وردَ في تقديمِ رئيِس المجلس.. ١

أبيُّن قضيّةَ المناظرِة التي أعلَنها رئيُس المجلس.. 2

في . 3 المشاركِة  فريِقه من  موقَف  ثمَّ عرَض  للقضيِّة،  تعريَفه  المؤيِّد  الفريِق  األّوُل من  ُث  المتحدِّ مَ  قدَّ

المسابقاِت العلميِّة العالميِّة، ثمَّ دعََّمُه بالحجِج المناسبِة، أدلُّ على موطِن كلٍّ من ذلك في خطاِبه.

ِث الثاني من الفريِق الُمعارِض للقضيّة.. 4 أذكُر تفنيداً وحّجةً من خطاِب المتحدِّ

ِث األّوِل من . 5 المتحدِّ فنََّد حجَج  ثمَّ  للقضيِّة موقَف فريِقه،  ِِّد  المؤي الفريِق  الثاني من  ُث  المتحدِّ ذكَر 

الفريِق الُمعارِض للقضيِّة، وأوردَ ُحججاً جديدًة، ثمَّ اختتَم بتأكيِد الموقِف. أتتبَُّع ذلك من خطاِبه.

التعبير الشفوّي
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ُح ذلك . 6 مَه من دوِن تقديمِ حجٍج جديدٍة، أوضِّ ُث الثالث في كال الفريقين حجَج مَْن تقدَّ فنََّد المتحدِّ

من خطاِب كلٍّ منهما.

ِث الثالث في الفريِق المعارِض للقضيِّة، أذكُر التفنيَد الذي سأردُّ به على . ٧ أتخيَُّل نفسي مكاَن المتحدِّ

ِّد. المتحّدث الثالث في الفريق المؤي

م سبباً لجعِل فريِقه . ٨ ِِّد للقضيِّة، ثمَّ قدَّ دّ بنقِد منهجيِّة الفريِق المؤي بدأَ الفريُق الُمعارُض للقضيِّة خطاَب الرَّ

جديراً بالفوز، وكذلك فعَل الفريُق المؤيُّد للقضيِّة، أذكُر الّسبَب الّذي أوردَهُ كلٌّ من الفريقين.

تُج
ستن

أ

المناظرةُ المدرسيّةُ نشاٌط تنافسيٌّ بين فريقيِن، يكوُن على شكِل مسابقٍة رسميٍّة ضمَن جلسِة 
حواٍر، تحُكُمها ضوابُط واضحةٌ، وتقامُ في إطاٍر معيَّن مسبقاً، ضمَن توقيٍت محّدٍد، يُعطى لكلٍّ 

من الفريقيِن المتنافسيِن بشكٍل متساٍو.
َِّة  من معاييِر تقييمِ المتناظرين: )أسلوُب العرِض – الُمحتوى المتضمُِّن للُحجِج المنطقيَِّة القوي

– اإلستراتيجيّةُ الّتي اتّبعها كلُّ فريٍق ...(.
مراحُل المناظرِة: 

فِض – جذّاباً- مهّماً  - اختياُر الموضوِع: يجُب أن يكوَن الموضوُع )قابالً للموافقِة والرَّ
للمشاركين والجمهور(.

صياغةُ قضيِّة الُمناظرة. -
والتَّفنيَد،  - الُحجَج  تتضّمُن  فريٍق  لكلِّ  رئيسٍة  خطاباٍت  ثالثِة  للمناظرة:)تجهيُز  اإلعدادُ 

وتُختتُم بخطاِب الّردّ (.
ُف بالمناظرِة –  - مرحلةُ التَّنفيِذ: تجري ضمَن جلسٍة عامٍّة يفتتحها رئيُس المجلِس )يعرِّ

ثيَن إللقاِء  ف بأسماِء المشاركين – يُعلُن القضيّةَ – يدعو المتحدِّ يذكِّر بقواعِدها – يعرِّ
خطاباِتهم – يغلُق المناظرَة، ويدعو لجنةَ التّحكيمِ إلى االجتماِع لتحديِد الفائز(.

الّضعِف في حّجِة الخصمِ – عبارةُ  نقاِط  – إظهاُر  التفنيد: )إعادةُ حّجِة الخصمِ   خطواُت 
الُمفنِِّد – تعليُل صّحِة عبارِة الُمفنِّد(.

أتدّرب:

لذلك  الُمصمَّمِ  المخطِّط  مناظرٍة وفق  أنا وزمالئي على تجهيِز  أتعاوُن  ثمَّ  اآلتيِة،  المناظرِة  قضيّةَ  أقرأُ 
، موظِّفاً البطاقات:   مُستفيداً من طريقِة المناظرِة الّسابقِة، ثمَّ أنفُِّذها بشكٍل عمليٍّ

يعتقُد المجلُس أنَّ الكتاَب اإللكترونّي يعدُّ إنجازاً مُهّماً ومَْكسباً لطاّلب الِعلْمِ مقارنةً بالكتاِب الورقّي.

المناظرُة المدرسّيُة
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ُث األّول:  املتحدِّ

التعريُف بالقضيِّة: ...............................

عرُض املوقف:......................................

الُحَجج: ..............................................

تأكيُد املوقِف: ....................................

ُث األوَّل: املتحدِّ

عرُض املوقِف: ....................................

 تفنيُد حجِج املتحّدِث األّول .........................

حجٌج داعمٌة ملوقِف الفريق: ........................

تأكيُد املوقف:........................................

ُث الثا�: املتحدِّ

التذكُ� �وقِف الفريق:..............................

تفنيُد حجِج املتحّدِث الثا� من الفريِق األّول:

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

حجٌج جديدٌة: ................................

تأكيُد املوقِف:..........................

ُث الثالث: املتحدِّ

التذكُ� �وقِف الفريِق:............................

تفنيُد الُحجج:....................................

تأكيُد املوقف:...................................

ُث الثا�: املتحدِّ

التذكُ� �وقِف الفريِق:...........................

تفنيُد حجِج املتحّدِث األّول من الفريِق الثا�: 

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

حجٌج جديدٌة: ...........................

تأكيُد املوقف:......................

ُث الثالث: املتحدِّ

التذكُ� �وقِف الفريِق:...................................

تفنيُد الحجِج .........................

تأكيُد املوقِف:.........................

رئيُس املجلس:

املقّدمُة َعرُْض القضيّة: ......................................................

الفريُق الثا�الفريُق األّول

خطاُب الرَّّدخطاُب الرَّّد
الَحكَُم (لجنُة الَتحكيم)

الجمهوُر

ُق: أطبِّ

ُز لمناظرٍة حوَل القضيِّة اآلتيِة مُستفيداً من خطواِت الُمناظرِة الّتي درستُها.*  أجهِّ
القضيّةُ: يعتقُد المجلُس أنَّ استخدامَ اللّغِة العربيِّة الُفصحى في مواقِع التواصِل االجتماعّي أمٌر مهمٌّ ومفيٌد 

مقارنةً باللّهجِة العامّيَّة.

التعبير الشفوّي
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الدرس التاسع فرُح الحياِة

يعدُّ   ، عراقيٌّ عربيٌّ  شاعٌر  )١٩26-١٩64م(:  السيَّاب  شاكر  بدر 
المعبد   - وأساطير  )أزهار  أعماله:  من  التفعيلِة،  شعر  اد  روَّ من  واحداً 

الغريق - أنشودة المطر( ومن األخير أِخَذ هذا النّص.

بدر شاكر السّياب

: مدخٌل إلى النصِّ

عالَُم األطفاِل عالٌَم مليءٌ بالخير والجمال. يضفي الحياَة على ما حولُه، ويقضي على شروِر العالمِ 
الماديِّ الُمفَعمِ بالشرِّ والّسالح، ليحلَّ األمُن والسالمُ، فِضحَكتُهم تُعيُد السعادَة للناِس المتعِبين.
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نصٌّ أدبيٌّ إثرائّي

الّنّص:

عصافرُ أم صبيٌة ترُح؟
عليها َسناً من غٍد يلمُح

وأقداُمها العارية
محاٌر يُصلصُل يف ساقية

وكْم ِمن أٍب آيٍب يف املساْء
إىل الدار يف سعيِه الباكِر

تلّقاُه يف الباِب طفٌل شوْد
يُكَركُر بالضحكة الصافيْة

فتنهلُّ سمحاَء ملَء الوجوِد
وتزرُع آفاَقُه الّداجيْة

نجوماً وتنسيِه عْبَء القيوْد

عصافرُ أم صبيٌة ترُح؟
أم املاُء من صخرٍة ينضُح

علينا لها أنَّها الباقيْة
وأنَّ الدواليَب يف كلِّ عيْد

سرَقى بها الريُح جذىل تدوْر
ونرَقى بها من ظاِم الُعُصور

إىل عامٍل كلُّ ما فيِه نْور

ر.*  أدرُس النصَّ السابَق بمساعدِة معلِّمي وفَق منهجيَِّة دراسِة النصوِص المتَّبعِة في كتابي المقرَّ
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ِر فنٍّ الخطِّ العربيِّ وأَشهِر أَعالمِه. ٭ أُعدُّ أنا وزمالئي حلقة بحٍث عن تطوِّ
 أتعاَوُن أنا وزمالئي على كتابِة حلقِة بحٍث وتقديِمها بعنوان: الجوالُن أرُضنا.  ٭

تتضّمُن المحاور اآلتية: مصدُر التسميَة – الموقُع اإلستراتيجّي – الجوالُن عبَر التَّاريخ – اهتمامُ األدباِء 
والُمبدعيَن بالجوالن.

أصمُِّم أنا وزمالئي لوحةً تعبُّر عن مواقَف وطنيَّة أو قوميَّة تجّسد االنتماء وحّب الوطن. ٭
من  ٭ الكتاِب  في  وردَ  بما  مستأِنساً  إنسانيّةً  قيمةً  يتناوُل  تراثيٍّ  نصٍّ  مسرحِة  على  وزمالئي  أنا  أعمُل 

نصوصٍ.
، ثمَّ أناقُش أبرَز محتوياتِه في حواٍر أجريه بحضوِر أميِن المكتبة  ٭ أبحُث أنا وزمالئي عن كتاٍب تراثيٍّ

سي اللغة العربيَّة. المدرسيَّة ومدرِّ
أتعاوُن أنا وزمالئي على إجراِء مقابلٍة مع شخصيٍّة ذات أثر حسن في محافظتي.   ٭
أتعاون أنا وزمالئي على تصميم صفحة إلكترونيّة بعنوان )الملتقى الشبابّي ألجمل ما قرأنا في اللغة  ٭

العربيّة(.
سي مشروعاً أودّ القيام به )فرديّاً أو جماعيّاً(. ٭ أقترُح على مدرِّ

حة وعات مق�ة م�ش
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