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و�شحبِه  اآلِه  وعلى  الأميِن  ر�شولِه  على  وال�ّشالُم  الُة  وال�شّ العالميَن،  ربِّ  هلِل  الحمُد 
اأجمعيَن، وبعُد،

فِّ الّثامِن الأ�شا�شيِّ باأ�شلوٍب جديٍد، من�شجًما مَع   نقّدُم لَكْم كتاَب )الّلغُة العربّيُة( لل�شّ
ووثيقِة   ، العامِّ لالإطاِر  وفًقا  ومبنيًّا  الها�شمّيِة،  الأردنّيِة  المملكِة  في  والّتعليِم  الّتربيِة  فل�شفِة 
الكتاِب  هذا  بناِء  في  وروِعَي  العربّيِة.  الّلغِة  لمبحِث  المطّورِة  ِة  والخا�شّ العاّمِة  الّنتاجاِت 
الهتماُم بمهاراِت الّلغِة الأربعِة؛ بو�شِفها اأهداًفا ن�شعى اإلى اأْن يمتلَكها الّطلبُة؛ اإْذ بداأْت هذِه 
اإطاِرها  في  القراءِة  بن�ّس  متنّوعٍة ومرتبطٍة  ن�شو�ٍس  ال�شتماِع من خالِل  بمهارِة  المهاراُت 
. ثمَّ تاأتي مهارُة الّتحّدِث الّتي تهدُف اإِلى تمكيِن الّطلبِة مَن الّتحّدِث وتنظيِم الأفكاِر،  العامِّ
لُه. وتلي  عاّمٍة ومـمّهدًة  ب�شورٍة  القراءِة  بن�سِّ  ا  اأي�شً مرتبطًة  الّتحّدِث  وجاءْت مو�شوعاُت 
وم�شموًنا؛  �شكاًل  الّتَنّوِع  على  ها  ن�شو�شِ اختياِر  في  نا  حَر�شْ اّلتي  القراءِة  مهارُة  الّتحّدَث 
باأ�شئلِة  الهتماِم  مَع  الإيجابّيِة،  والّتجاهاِت  للقَيِم  وتنميًة   ، الّتكامليِّ المنحى  على  ا  حر�شً
اإثارِة الّتفكيِر بما ينا�شُب م�شتوى الّطلبِة. وتتبُع ن�سَّ القراءِة تدريباُت الـمعجِم والّدللِة، ُثّم 
اأ�شئلُة الّتذّوِق الأدبّي؛  اأ�شئلُة الفهِم والّتحليِل مْن اأجِل مناق�شِة م�شاميِن الّن�سِّ الـمقروِء، ثّم 
نا فيها  . وفي ما يتعّلُق بالق�شايا الّلغويِّة حَر�شْ للوقوِف على الأبعاِد الجمالّيِة في الّن�سِّ القرائيِّ
فوِف ال�ّشابقِة، وتعزيِز ما يتعّلموَنُه حاليًّا.وجاَء بعَد ذلَك  على مراجعِة ما تعّلَمُه الّطلبُة في ال�شّ
محوُر الكتابِة مَع الّتنويِع فيها؛ لإك�شاب الطلبِة مهارَة الّتوا�شِل الكتابيِّ مَع الآخريَن في ما 
. وا�شتمَل الكتاُب على مختاراٍت مْن لغِتنا  يرتبُط بواقِع حياِتهم بالإ�شافِة اإلى كّرا�شِة الخطِّ
المعلوماِت  للقراءِة والتذّوِق واإثراِء  لغِتنا الجميلِة، وهَي  الجميلِة تمّثُل جوانَب م�شرقًة مْن 
)قراأُت  اأّما  العاّمِة.  الم�شاميِن  بتبّين  ُيكتفى  اإْذ  الم�شمونّيِة  التفا�شيِل  في  الخو�ِس  غيِر  مْن 
لَك( فهَي للقراءِة واإثراِء المعلوماٍت. وانتهْت كلُّ وحدٍة بن�ضاٍط مرتبٍط بمو�ضوِع الوحدِة 

الّدرا�شّيِة، ويهدُف اإلى البحِث وال�شتق�شاِء، واإثراِء المعلوماِت.
واأخيًرا، نرجو اأْن نكوَن قْد ُوفِّْقنا في اإخراِج هذا الكتاِب الجديِد، لذا، نرجو زمالَءنا 

المعلِّميَن واأولياَء الأُموِر تزويَدنا باأيَِّة مالحظاٍت تغني الكتاَب وت�شهُم في تح�شيِنِه.

بسِم اهلِل الّرحمِن الّرحيِم

َمُة اْلُمَقدِّ
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ْث اإِلى ُزمالَئَك في م�شموِن َقْوِل ال�ّشاعِر اأبي تّماٍم: 1- تحدَّ
نيا اإِذا َذَهَب اْلَحــياُء َفال َواهلِل ما في اْلَعْي�ِس خيٌر                َول الدُّ

ها  فاِت الَّتي ينبغي اأْن يتولّى ال�ّشخ�ُس على اأ�شا�شِ َل مَعُهم اإلى ال�شّ 2- حاِوْر ُزمالَءَك ِلتتو�شَّ
َة. الوظائَف العامَّ

ا ُكْن اإيجابيًّ

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُه عليَك معلُِّمك مْن كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع، ثمَّ اأجْب 
عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

1- ِلَم اكت�ضَبْت ماأدبا اأهّمّيًة �ضياحّيًة عالمّيًة؟
2- اأيَن يقُع جبُل ِنّبو؟

3- عالَم ُي�شِرُف هذا الجبُل؟
ا؟ 4- ِلَم ُيعدُّ َمعلًما دينيًّا و�شياحيًّا مهمًّ

5- ُعِرَف جبُل ِنّبو باأ�شماٍء اأُخرى. اذكْرها.
؟ 6- اأيَن ُكِتَب ا�شُم ِنّبو كما جاَء في الّن�سِّ

7- ماذا اأُقيَم في َجبِل ِنّبو لت�شجيِع ال�ّشياحِة؟
8- اقترْح و�شائَل اأُخرى لت�شجيِع ال�ّشياحِة الّدينّيِة اإلى جبِل نّبو.

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة 
الأولى
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قاَل َتعالى:

الُمبادرُة والإيجابّيُة القراءُة

�ِس، الآيات 26-20(. )�شورة الَق�شَ
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مْن  الهجرِة  اإلى  بعَد ا�شطراِرِه  ال�ّشالُم  ِة مو�شى عليِه  الآياُت جانًبا مْن ق�شّ تتناوُل هذِه 
يجتمعوَن حوَل  اأغناٍم  ُرعاَة  راأى  اقترَب  ولّما  َمْدَيَن.  اإلى  وانتقاِلِه  فرعوَن،  مْن  هرًبا  م�شَر 
اأنَّ  منهما  ال�ّشقاِء، فعرَف  مَن  اأغناَمهما  تمنعاِن  امراأتاِن  اأغناَمهْم، وكاَن هناَك  لي�شقوا  الماِء 
اأباهما �شيٌخ كبيٌر، فال حيلَة لهما في �شقايِة الأغناِم مَع وجوِد الّرعاِة، فبادَر اإلى م�شاعدِتِهما، 
وتقّدَم ف�شقى لهما على الّرغِم مْن تعِبِه وم�شيِرِه الّطويِل. ولّما عِلَم اأبوهما بما فعَلُه مو�شى 
َتُه مَع قوِم  بعَث اإحدى ابنتيِه لت�شتدعَيُه ليجزَيُه، ولّما جاَءُه مو�شى عليه ال�ّشالُم ق�سَّ عليِه ق�شّ
فرعوَن، فطماأَنُه والُد االمراأتيِن، ثمَّ اقترَحْت اإحدى االمراأتيِن على اأبيها اأْن ي�ضتاأجَرُه لقّوِتِه 

واأمانِتِه.

َجوُّ النَّ�صِّ 

المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
ِبيِل        : الّطريُق الو�شُط اّلذي فيِه الّنجاُة.  -  �َسَواء ال�سَّ

�ٌة                       : جماعٌة مَن الّنا�ِس. -  اأمَّ

-  تذوداِن                 : تمنعاِن اأغناَمُهما مَن الماِء.

عاُة موا�شَيهم عِن الماِء. عاُء: حّتى َي�شِرَف الرُّ -  حتّى يُ�سِدَر الرِّ

2- عْد اإِلى اأَحِد المعاِجِم، وا�شَتْخِرْج معنى ُكلٍّ مَن المفردتيِن الآتيتيِن:
المالأُ، تلقاَء.

حيحَة مّما ياأتي وفَق معناها في الآياِت الكريمِة: 3- اختِر الإجابَة ال�شّ
)1( كلمُة )ي�شعى( تعني:

اأ   - يجدُّ في العمِل.         ب- يجدُّ في الإف�شاِد.         جـ- ُي�شِرُع في الم�شِي.
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جُل اإلى مو�شى عليِه ال�ّشالُم؟ 1- ما الخبُر اّلذي نقَلُه الرَّ
2- ِبَم ن�شَحُه الّرجُل؟

3- كيَف كاَن حاُل مو�شى عليِه ال�ّشالُم عنَدما خرَج مَن المدينِة؟
4- اأيَن ذهَب مو�شى عليِه ال�ّشالُم؟

5- ِلَم منعِت االمراأتاِن اأغناَمُهما مَن الماِء؟
6- موقُف مو�شى عليِه ال�ّشالُم مَن المراأتيِن يدلُّ على المروءِة. هاِت �شفتيِن اأُخرييِن لُه.

7- ِلَم اأراَد والُد المراأتيِن مقابلَة مو�شى عليِه ال�ّشالُم؟
8- ماذا طلبْت اإحدى االمراأتيِن اإلى والِدها؟

روريِّ اأْن يجتمَع في َمْن يتوّلى العمَل �شرطاِن. اذكْرُهما. 9- مَن ال�شّ
ِة مو�شى عليِه ال�ّشالُم هذِه؟ 10- ماذا تتعّلُم مْن ق�شّ

)2(  )ياأتمروَن ِبَك( تعني:
اأ   - ياأمروَنَك.                ب- يتاآمروَن عليَك.           جـ- يجعلوَنَك اأميًرا.

ْق في المعنى بيَن كلِّ كلمَتيِن تحَتُهما خطٌّ في ما ياأتي:  4- فرِّ
اأ   - قاَل تعالى: {                                                                                 }. 

عِر القديِم. - ورَد ا�شُم الأردنِّ في ال�شِّ
ب- قاَل تعالى: {                                          }.

- تولَّْت ُلبنى َمهامَّ رئا�شِة مجِل�ِس البرلماِن في مدر�شِتها.
جـ- قاَل تعالى: {                                                                  }.

- ق�سَّ الخّياُط الُقما�َش؛ ِلي�ضنَع ثوًبا.

الفهُم والتّحليُل
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1- ما راأُيَك في كلٍّ مّما ياأتي:
ُحُه َلُه باأْن يخرَج مْن م�شَر. اأ   - تحذيُر الّرجِل لمو�شى عليِه ال�ّشالُم، ون�شْ

عاُة. ب- ان�شراُف المراأتيِن عْن مورِد الماِء حّتى يفرَغ الرُّ
للمراأِة،  الّرجِل  ِخطاِب  في  الأدَب  و)25(   )23( الكريمتيِن  الآيتيِن  مَن  ا�شتنتْج   -2

وِخطاِب المراأِة للّرجِل.

التّذّوُق الأدبيُّ 

ق�سايا لغويٌّة

ا�ستعماُل الُمعجِم الو�سيِط

الكلماُت في الُمعجِم الو�شيِط مرّتبٌة وفَق الّترتيِب الهجائيِّ للحروِف ) اأ، ب، ت، 
ث، ...، هـ، و، ي(، وكْي نجَد معانَي الكلماِت في المعجِم نّتبُع ما ياأتي:

1- نبحُث عِن الفعِل المجّرِد مبا�شرًة؛ فكلمُة )َخَفَر( ناأخُذها كما هَي، ونبحُث عْنها 
في باِب الخاِء؛ حيُث نجُد مفرداٍت وافرًة تبداأُ بهذا الحرِف، ولكّنها تت�شل�شُل وفَق 
الحرِف الّثاني مْنها فالّثالِث وهكذا؛ فكلمُة )خَبَز( تاأتي قبَل )خَدَم(، و)خَفَق( قبَل 

)خَلَق(، ونجُد )برهَن( في باِب الباِء، و)ترجَم( في باِب الّتاِء.
2- نجّرُد الكلمَة المزيدَة مْن حروِف الّزيادِة؛ فكلمُة )العالقُة( ُتَردُّ اإلى اأ�شِلها الّثالثيِّ 

)علَق(، و)انهماٌر( اأ�شُلها )هَمَر(، اأِو الّرباعيِّ نحَو )ُمزمِجٌر( اأ�شُلها )زْمَجَر(. 
3- ُتَردُّ الجموُع اإلى مفرِدها؛ مثُل )اأعالٌم( مفرُدها )عَلٌم( فنبحُث عْنها في باِب العيِن، 
مفرُدها  )ُمقتِرعيَن(  مثُل  اأ�شِلِه؛  اإلى  ُه  فنردُّ زائدٌة،  فيه حروٌف  المفرُد  كاَن  اإذا  اأّما 

)ُمقتِرٌع( واأ�شُلها )َقَرَع( فنبحُث عْنها في باِب القاِف.



11

4- ُتَردُّ الأفعاُل الم�شارعُة واأفعاُل الأمِر اإلى ما�شيها، فاإْن كاَن مزيًدا جّردناُه مْن حروِف 
)اأِذَن( فنبحُث  الفعِل الم�شارِع )ي�شتاأذُن( ما�شيِه )ا�شتاأذَن( ومجرُدُه  يادِة؛ مثُل  الزِّ
عْنُه في باِب الهمزِة، والفعلُ الم�شارُع )َيِعُد( ما�شيِه )َوَعَد( فنبحُث عْنُه في باِب 
الواِو. اأّما فعُل الأمِر )ابتِعْد( فاإنَّ ما�شَيُه )ابَتَعَد( ومجرُدُه )َبُعَد( فنبحُث عْنُه في باِب 

الباِء، وفعُل الأمِر )ِقْف( ما�شيِه )َوَقَف( فنبحُث عْنُه في باِب الواِو.
( َنُردُّ الألَف اإلى اأ�شِلها )و،  5- اإذا كاَن في الكلمِة حرُف العّلِة الألُف )حرٌف اأ�شِليٌّ
ي( باأْن ناأخَذ الم�شارَع اأِو الم�شدَر؛ مثُل الفعِل )رمى( م�شارُعُه )يرمي( اإذْن اأ�شُل 
الكلمِة )َرَمَي(، والفعُل )باَع( م�شارُعُه )يبيُع( فاأ�شُل الكلمِة )َبَيَع(، والفعُل )ناَم( 
م�شدُرُه )َنْوٌم( فاأ�شُل الكلمِة )َنَوَم(، والفعُل )�شعى( م�شدُرُه )�َشْعٌي( فاأ�شُل الكلمِة 

)�َشَعَي(.
وكلمُة  )َجَدَد(،  تحَت  نجُدها   ) )َجدَّ فكلمُة  الم�ضّعفِة،  الكلماِت  ت�ضعيَف  نفكُّ   -6

( نجُدها تحَت )َهَبَب(. )َهبَّ
حيِح  بِط ال�شّ وُيفيُدنا الُمعجُم في معرفِة اأموٍر اأُخرى غيِر معاني الكلماِت؛ مثِل: ال�شّ

للكلماِت، والمفرِد والجمِع، وجذِر الكلماِت.

رتِِّب الكلماِت الآتيَة ح�شَب وروِدها في الُمعجِم الو�شيِط:	•
، ا�شتاأجَر، وكيٌل.	• اأق�شى، الّنا�شحيَن، خائٌف، يترّقُب، تجُد، تذوُد، الّظلُّ

تدريٌب
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الِفقرُة

ُن الِفكرَة، ووظيفُتها تق�شيُم اأفكاِر  الِفقرُة مجموعٌة مَن الُجمِل الُمترابطِة الّتي تكوِّ
الكاِتِب وحداٍت. وتمتاُز الِفقرُة باأّنها:

1- تبداأُ ب�شطٍر جديٍد.
2- تنتهي بعالمِة ترقيٍم غالًبا تكوُن الّنقطَة.

3- تتناوُل فكرًة جزئّيًة واحدًة.
4- فيها جملٌة مفتاحّيٌة.
5- فيها جملٌة ختامّيٌة.

واإليَك هذا المثاَل عِن الِفقرِة:
اإحدى  طواَل  ّظلْت  اأغناَمهم  اأنَّ  الحظوا  العرِب  مَن  الغنِم  رعاِة  بع�َش  اأنَّ  ُيحكى 
اأكلْت مْن  اأّنها  اأيقنوا  اأكلْت،  قْد  اأْن تكوَن  تناُم، وعندما فّكروا في ما ع�ضى  الّليالي ال 
اأُ�شيبوا باأرٍق مْن �شّدِة الّتنبيِه،  بع�ِس بذوِر نباتاٍت بّرّيِة، ولّما اأكلو مْنها في اليوِم الّتالي 

. وكاَن هذا اأّوَل ما عرفوُه عِن الُبنِّ
. الفكرُة العاّمُة: اكت�شاُف ثمرِة الُبنِّ

الجملُة المفتاحيُّة: ُيحكى اأنَّ بع�َس رعاِة الغنِم مَن العرِب.

. الجملُة الختاميُّة: وكاَن هذا اأّوَل ما عرفوُه عِن الُبنِّ

الكتابُة
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اكتْب في واحٍد من المو�شوَعيِن الآتييِن مراعًيا ما تعّلمَتُه عنِ الِفقرِة:
عبِة. 1- اأهّمّيُة الوقوِف مَع الأهِل والجيراِن والأ�شدقاِء في الّظروِف ال�شّ

2- اأهّمّيُة الُمبادرِة في الحياِة والُمجتمِع.

بعَد كتابتي المو�شوَع اأتاأّكُد مْن اأّنني:
1- ق�ّضمُت المو�ضوَع فقراٍت.

2- �ضّمنُت كلَّ فقرٍة فكرًة واحدًة.
3- بداأُت كلَّ فقرٍة ب�شطٍر جديٍد.

4- �ضّمنُت كلَّ فقرٍة جملًة مفتاحّيًة وجملًة ختامّيًة.

تقويٌم ذاتيٌّ 
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برنامُج مراكِز تعزيِز الإنتاجيِّة )اإرادة(

بتحفيِز  المحلّيِة  ال�شتثمارّيِة  البيئِة  تطويِر  في  ُي�شِهُم  وطنيٌّ  برنامٌج 
�شغيرٍة  اإنتاجّيٍة  م�شروعاٍت  تاأ�شي�ِس  لى  اإِ الّتوّجِه  على  والهيئاِت  الُمواطنيَن 
َي�شعى  وهو  2002م،  عاَم  البرنامِج  هذا  انطالِق  ومنُذ  وُمتو�ّشطٍة ومنزلّيٍة. 
اإلى َم�شاِرِف الإنتاِج والعمِل  اإلى تحقيِق روؤيتِه للو�شوِل بالُمواطِن الأردنيِّ 
والّتنميِة، ويعتمُد  البناِء  في  ُي�شِهُم  ُمنتًجا  ِليكوَن  لطاقاِتِه،  الأمثِل  وال�شتثماِر 
على ذاتِه، وِليخرَج مْن دائرِة الحاجِة وانتظاِر الوظيفِة اإلى دائرِة العمِل الُحرِّ 
في  والبطالِة  الفقِر  ُمحاربِة  نحَو  الحكومِة؛  جهوِد  في  بالإ�شهاِم  يادِة،  والرِّ
مَن  وتمكيِنِه   ، الأردنيِّ الُمواطِن  اإنتاجّيِة  بتعزيِز  الها�شمّيِة  الأردنّيِة  المملكِة 

العتماِد على ذاتِه.
رِة في ُمحافظاِت المملكِة كاّفًة  ويهِدُف البرنامُج عْن طريِق مراكزِه الُمنت�شِ
م�شروعاٍت  تاأ�شي�ِس  على  والم�شاعدِة  ال�شتثمارّيِة،  الّثقافِة  ون�ْشِر  اإلىالّتوعيِة 
القت�شادّيِة  الجدوى  درا�شاِت  واإعداِد  قائمٍة  م�شروعاٍت  تطويِر  اأْو  جديدٍة 
لها، وتدريِب اأ�شحاِب الم�شروعاِت، وتقديِم الّدعِم الفنيِّ لها، والُم�شاعدِة 
غيرِة والمتو�ّشطِة، وتقديِم الخدماِت  على ت�شويِق منتجاِت الم�شروعاِت ال�شّ
واإعداِد  والبلدّياِت،  الّتعاونّيِة  للجمعّياِت  والّتدريِب  والفّنّيِة  ال�شت�شارّيِة 
حديثي الّتخّرِج لبيئِة العمِل من خالِل )برنامُج الّزمالِة(، وم�شاعدِة المواطِن 
)اإرادة(  بخدماِت  والو�شوِل  الُمنا�شبِة،  الّتمويلّيِة  الّنوافِذ  اإلى  الو�شوِل  على 
اإلى مناطِق جيوِب الفقِر والمناطِق البعيدِة والّنائيِة. وبرنامُج )اإرادة( برنامٌج 

قـرأُت لَك
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عْد اإلى مكتبِة المدر�ضِة، اأِو ال�ّضبكِة العالمّيِة للمعلوماِت )االإنترنت(، وابحْث عْن 
ٍة مْن ق�ش�ِس المروءِة عنَد العرِب، ثمَّ اقراأْها على زمالَئَك. ق�شّ

النّ�شاُط

وطنيٌّ بتمويٍل مْن وزارِة الّتخطيِط والّتعاوِن الّدوليِّ وُتديرُه الجمعّيُة العلمّيُة 
ُم جميَع خدماِتِه المجانّيِة لتحقيِق اأهداِفه اآنفِة الّذكِر. الملكّيُة، ويقدِّ
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1- تحّدْث اإلى ُزمالَئَك عْن حلِمَك الّذي ت�شعى اإلى تحقيِقِه. 
2- معظُم االختراعاِت كانْت اأفكاًرا خياليًَّة. حاوْر زمالَءَك في ما تتخّيلوَن اأْن يحدَث 

مِن اختراعاٍت في الم�شتقبِل.

مْن ُرّواِد الف�ضاِء

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُه عليَك معلُِّمك مْن كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع، ثمَّ اأجْب 
عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

1- اذكْر ثالثًة مَن العلوِم الّتي اأبدَع فيها عّبا�ُس بُن فرنا�ٍس.
َب عّبا�ُس بُن فرنا�ٍس؟ 2- ِبَم ُلقِّ

3- ما اال�ضُم الّذي ُعِرَفْت بِه كلٌّ من:
مها ابُن فرنا�ٍس. اأ   - ال�ّشاعِة المائّيِة الّتي �شمَّ

ل�شلِة الّتي تمثُِّل محاكاًة لحركِة الكواكِب والّنجوِم. ب- ال�شِّ
4- ماذا ابتكَر ابُن فرنا�ٍس في مجاِل الكتابِة؟

ُل مْن قاَم بمحاولٍة حقيقيٍَّة للّطيراِن: 5- ا�شُتهَر ابُن فرنا�ٍس باأنَُّه اأوَّ
اأ   - كيَف ا�شتطاَع الّطيراَن؟                   ب- ما �شبُب �شقوِطِه على الأر�ِس؟

6- ما راأُيَك بمحاولِة عّبا�ِس ْبِن فرنا�ٍس في الّطيراِن بهذِه الّطريقِة؟

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة 
الّثانيُة
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فالنتينا تيري�ضكوفا القراءُة

وقياَمُه   ، الخارجيَّ الف�شاَء  اختراَقُه  الع�شِر  هذا  لإن�شاِن  يذكُر  الّتاريُخ  يظلُّ  �شوَف 
في  عَب  ال�ضّ المجاَل  هذا  المراأُة  وقْد دخلِت  البعيدِة،  الكواكِب  اإلى  ف�ضائّيٍة  برحالٍت 

�شخ�ِس فتاٍة - مَن الّتحاِد ال�ّشوفييتيِّ �شابًقا - ا�شُمها )فالنتينا تيري�شكوفا(.
عِمَلْت )فالنتينا( في م�ضنٍع للّن�ضيِج، وعنَدما اأنَهْت درا�ضَتها وناَلِت ال�ّضهادَة، ُعيَِّنْت 
�ضًة في معهٍد للّت�ضليِح والميكانيِك، ثمَّ التحَقْت بالّنادي الجويِّ ِلتتدّرَب على القفِز  ُمدرِّ
بالِمظلَِّة، وهذا ما جعَلها تحُلم ببلوِغ ما هَو اأبعُد مَن الأر�ِس وجاذبّيِتها، ول�شّيما اأنَّ 
ِل رحلٍة ف�شائيٍَّة  َل رائِد ف�شاٍء ا�شُمه )غاغارين( كاَن قْد مّهَد لها ال�ّشبيَل حيَن قاَم باأوَّ اأوَّ

عاَم 1961م.
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وجاَء اليوُم اّلذي تحّقَق فيِه حلُم الفتاِة بعَد كثيٍر مَن الجهِد والعناِء، فِهَي لْم تدر�ِس 
 ، �َضها بالهبوِط بالِمظّلِة اأّهَلها الأْن ُتقَبَل في برنامِج الف�ضاِء الخارجيِّ الّطيراَن، ولكنَّ تمرُّ

عًة عاَم 1961م. حيَن تقّدمْت بالّطلِب ُمتطوِّ
على  ِب  والّتدرُّ الّدقيقِة  الأجهزِة  ومعالجِة  ارمِة  ال�شّ را�شِة  الدِّ مرحلَة  )فالنتينا(  بداأْت 
ٍة  عبِة اّلتي تتطلَُّب اأْن تدر�َس بدقَّ ت�شغيِلها،بعَد ذلَك كلِِّه بداأْت تتدّرُب على الّتماريِن ال�شّ
ِل  تحمُّ على  قادرًة  تكوَن  واأْن  وُمن�شاآِتها،  الف�شائّيِة  ال�ّشفينِة  بعمِل  يتعلَُّق  ما  كلَّ  ومهارٍة 
الّتغيُِّر في درجاِت الحرارِة، ومْن َثمَّ تتمّرُن على الّتكّيِف مَع انعداِم الوزِن، وهذِه اأ�شعُب 
الحاالِت، وقِد ا�ضتطاَعْت اأْن تجتاَز مرحلَة الّتدريِب، فاأ�ضبَحْت في �ضفوِف رّواِد الف�ضاِء.
عاَم 1963م اّتجهْت بهدوٍء وثقٍة نحَو �ضاحِة االنطالِق، وبكثيٍر مَن الّتاأثُِّر والفخِر 
قالْت: "اإّنني �شعيدٌة باأْن اأكوَن - اأنا الفتاُة الب�شيطُة - اأّوَل مْن ُيعَهُد اإليها مْن بيِن ن�شاِء هذا 
اأُنجُز هذِه المهّمَة الّنبيلَة على  ، و�شوَف  الكوكِب بمهّمِة الّطيراِن في الف�شاِء الخارجيِّ

اأكمِل وجٍه".
حوَل  دورًة  واأربعيَن  ثمانَي  تيري�ضكوفا(  )فالنتينا  االأولى  الف�ضاِء  رائدُة  �ضّجلْت 
االأر�ِش في مّدِة �ضبعيَن �ضاعًة واإحدى واأربعيَن دقيقًة، وخ�ضَعْت بعَد عودِتها اإلى االأر�ِش 
لفحو�ٍش طّبيٍَّة عّدٍة لمعرفِة مدى احتماِلها لنتائِج الّرحلِة ج�ضديًّا ونف�ضيًّا، وكانْت �ضّحُتها 

ومعنوياُتها في اأح�شِن حاٍل.
بالِدها  في  ال  �ضيُتها  وذاَع  كبيرًة،  �ضعبيًَّة  )فالنتينا(  الّرائعُة  المغامرُة  هذِه  اأك�ضَبْت 
فح�ْشُب، بْل في بلداِن العالِم جميِعها، و�شارْت ُتَعدُّ مثاًل رائًعا في ال�ّشجاعِة والبطولِة 
الجديدِة. �شتظلُّ )فالنتينا( نجمًة لمعًة ت�شيُء الّدروَب لأجياٍل مقبلٍة؛ ذلَك اأنَّ ما فعَلْتُه 

حقيقٌة ل مح�َس خياٍل.
)اإميلي ن�شر اهلل، ن�شاء رائدات من ال�ّشرق والغرب، بت�شرف(.
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الّطيراِن  مَن  تمّكَنْت  اّلتي  الف�ضاِء،  رائدِة  تيري�ضكوفا(  )فالنتينا  عْن  الّن�شُّ  ُث  يتحدَّ
وهو  بالمظاّلِت،  الهبوِط  على  تدّرَبْت  درا�ضَتها  اإتماِمها  فبعَد   ، الخارجيِّ الف�ضاِء  اإلى 
اآليِة عمِل  تدريًبا على  تلّقْت  َثمَّ  ، ومْن  الخارجيِّ الف�ضاِء  برنامِج  ُتقَبَل في  اأّهَلها الأْن  ما 
1963م ا�ضتطاَعْت  المركبِة الف�ضائّيِة، فاأ�ضبحْت في �ضفوِف رّواِد الف�ضاِء. وفي عاِم 

)تيري�ضكوفا( اأْن تطيَر اإلى الف�ضاِء، وكاَنْت اأّوَل امراأٍة في الّتاريِخ تفعُل ذلَك.

واياِت  الرِّ مَن  عدًدا  ون�شَرْت  1931م،  عاَم  ُوِلدْت  لبنانّيٌة  اأديبٌة  اهلل:  ن�شر  اإميلي 
�ضحفّيًة  عديدٍة، وعملْت  جوائَز  على  وح�ضَلْت  لالأطفاِل،  الق�ض�ضّيِة  والمجموعاِت 
وكاتبًة ومعلِّمًة ونا�شطًة في حقوِق المراأِة. ومْن موؤلفاِتها: طيوُر اأيلوَل، و�شجرُة الّدفلى، 

. ون�شاٌء رائداٌت مَن ال�ّشرِق والغرِب الّذي اأُِخَذ منُه الّن�سُّ

ج�وُّ النّ�صِّ

التّعريُف بالكاتبِة

المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
: هّياأَ لها الّطريَق. بيلَ  -  مّهَد لها ال�سَّ

: الّتعُب. -  العناُء     

ُب. : الّتدرُّ �ُص   -  التّمرُّ

 . : ال�شتمراُر بِجدٍّ -  الّداأُب     

: ال�ّشديُد. ارُم     -  ال�سّ
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2- عْد اإلى المعجِم، وا�شتخرْج معانَي المفرداِت الآتيِة: 
المن�شاآُت، يعهُد، المح�ُس.

حيحَة لكلٍّ مّما تحَتُه خطٌّ في ما ياأتي:  3- اختِر الإجابَة ال�شّ
)1( ا�شتطاَع الإن�شاُن اختراَق الف�شاِء:

اأ   - الّدخوَل فيِه.         ب- الخروَج منُه.         جـ- العودَة اإليِه.   
�ُش )فالنتينا( بالهبوِط بالِمظّلِة اأّهَلها لأْن ُتقبَل في برنامِج الف�شاِء؛ اأْي جعَلها: )2( تمرُّ

اأ   - راغبًة فيِه.             ب- قريبًة مْنُه.               جـ- ُم�شتحّقًة َلُه.  
)3( اأك�ضَبْت هذِه المغامرُة الّرائعُة )فالنتينا( �ضعبيًَّة كبيرًة، وذاَع �شيُتها:

َمْت.                ب- ا�ضُتِهَرْت.               جـ- تجّوَلْت. اأ   - ُكرِّ

ها فيِه؟ عُب الّذي اأثبَتْت )فالنتينا( نف�ضَ 1- ما المجاُل ال�ضّ
َة �شبباِن دفعا )فالنتينا( اإلى اأْن تحُلَم ببلوِغ ما هَو اأبعُد مَن الأر�ِس. اذكْرُهما. 2- ثمَّ

؟ َلها لأْن ُتقَبَل في برنامِج الف�شاِء الخارجيِّ 3- ما الّذي اأهَّ
4- بّيْن اأ�شعَب الحالِت اّلتي يواجُهها الإن�شاُن في الف�شاِء.

5- كيَف عّبَرْت )فالنتينا( عْن �شعادِتها وهَي ُمّتجهٌة نحَو �شاحِة النطالِق؟
6- اذكِر المهّمَة الّتي اأنجزْتها.

7- ِلَم خ�ضَعْت للفحو�ضاِت بعَد عودِتها اإلى االأر�ِش؟
8- كيَف دخَلْت )فالنتينا( الّتاريَخ بعَد هذِه المغامرِة؟

هرِة وح�ْضُب. اأثبْت ذلَك. 9- لْم تكْن )فالنتينا( تبحُث عِن ال�ضُّ

الفهُم والتّحليُل



21

ِة )فالنتينا(؟ 10- ماذا نتعّلُم مْن ق�شّ
11- ما الّطموُح اّلذي تظنُّ اأّنَك لْو حّققَتُه �شيذيُع �شيُتك في العالِم؟

12- بّيْن راأَيَك في ما يقوُم بِه رّواُد الف�شاِء في �شوِء قوِلِه تعالى:

وَرَة الفّنّيَة في الجملِة الآتيِة:  ـِح ال�شّ 1- و�شّ
�شتظلُّ )فالنتينا( نجمًة لمعًة ت�شيُء الّدروَب لأجياٍل مقبلٍة.

2- ما دللُة العبارَتيِن الآتيتيِن: 
عًة. اأ   - حيَن تقّدَمْت بالّطلِب متطوِّ

ب- �شوَف اأُنجُز هذِه المهّمَة على اأكمِل وجٍه.

التّذّوُق الأدبيُّ 

ق�سايا لغويٌّة

ٍة  بدقَّ تدر�َس  اأْن  تتطلَُّب  اّلتي  عبِة  ال�شّ الّتماريِن  على  تتدّرُب  بداأْت  كلِِّه  ذلَك  "بعَد   -1
ِل  ومهارٍة كلَّ ما يتعلَُّق بعمِل ال�ّشفينِة الف�شائّيِة وُمن�شاآِتها، واأْن تكوَن قادرًة على تحمُّ
الّتغيُِّر في درجاِت الحرارِة، ومْن َثمَّ تتمّرُن على الّتكّيِف مَع انعداِم الوزِن، وهذِه 

اأ�شعُب الحالِت".
َاأ الفقرَة ال�ّشابقَة، ثمَّ ا�شتخرْج منها: اقر

 فعاًل متعّديًا، جمَع تك�شيٍر، ا�شَم اإ�شارٍة.
2- اأعرْب ما تحَته خطٌّ في ما ياأتي: 

اأ   - اأنَهْت )فالنتينا( درا�شَتها.

}.{
]�شورة  الرحمن، الآية 33[
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ب- وجاَء اليوُم الّذي تحّقَق فيِه حلُم الفتاِة.
جـ- و�شارْت ُتعدُّ مثاًل رائًعا في ال�ّشجاعِة.

3- اجمِع الكلماِت الآتيَة، واكتْبها كتابًة �شحيحًة، ُمنتبًها اإلى همزِة المدِّ في الجمِع:
مفاجاأٌة، ِمْئذنٌة، لوؤلوؤٌ )جمُع لوؤلوؤة(، اأدٌب.

الكتابُة

كتابُة مقالٍة

يهِدُف الأ�شخا�ُس عنَد كتابِة المقالِة اإلى اإي�شاِل فكرٍة ُمعّينٍة اإلى الُمتلّقيَن، وقْد تت�شّمُن 
هذِه الفكرُة راأيًا اأْو وجهَة نظٍر يودُّ الكاتُب الّتعبيَر عْنها، اأْو حَدًثا ُمعّيًنا يدوُر في العاَلم 
مْن حوِلِه، اأْو خبًرا ما يودُّ اأْن ُيعِلَم الّنا�َس بِه، وغيَرها مَن الأهداِف. واأيُّ مقالٍة ل ُبدَّ مْن 
مُة، والعْر�ُس اأِوالمو�شوُع، والخاتمُة. ومْن  اأْن تت�شّمَن ثالثَة عنا�شَر اأ�شا�شّيٍة هَي: الُمقدِّ
الكاِتُب مو�شوًعا  فيها  يطرُح  ق�شيرٌة،  نثرّيٌة  اأدبّيٌة  باأنَّها قطعٌة  المقالِة  تعريُف  ُيمكُن  ثمَّ 

ُل اإلى القارى.  ُمعّيًنا بطريقٍة ُمب�ّشطٍة َت�شِ
المو�شوِع  اأِو  المقالِة  في  �َشَيِرُد  ما  تت�شّمُن  ا�شتفتاحّيٍة  ُجمٍل  عْن  عبارٌة  والمقّدمُة 
ٍط، وتكوُن عباراُتها مخت�شرًة  ٍر وُمب�شَّ الّذي �شتتحّدُث عنُه المقالُة، ُتكَتُب ِب�شكٍل ُمخَت�شَ
مُة جاذبًة للقارى ومثيرًة لنتباِهِه،  ومفيدًة لمو�شوِع المقالِة. ول ُبدَّ مْن اأْن تكوَن المقدِّ

ُد اإذا ما كاَن القارُئ �شُيكِمُل المقاَل اأْم ل. فهَي التي �شُتحدِّ
 ، تف�شيليٍّ ب�شكٍل  يطرَحها  اأْن  الكاِتُب  يودُّ  اّلتي  للفكرِة  تف�شياًل  يت�شّمُن  والعر�ُس 
اأنَّ  اإلى  بالإ�شافِة  الأفكاِر،  مَن  لمجموعٍة  ا  عر�شً تت�شّمُن  ِفْقراٍت  �شكِل  على  وُيكَتب 
والِحَكِم والأمثاِل  الّنبويِّة  القراآنّيِة والأحاديِث  ال�ّشواهَد كالآياِت  ي�شتخدُم  قْد  الكاِتَب 
وال�ّشعِر اإذا لزَم الأمُر، ول ُبدَّ مْن اأْن يكوَن هناَك ترابٌط بيَن الأفكاِر الّتي يطرُحها الكاِتُب 

حّتى ال يت�ضّتَت القارُئ ويفِقَد تركيَزُه.

ءِ

ِء
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اكتْب في واحٍد مَن المو�شوَعيِن الآتييِن:
1- مقالٌة بعنواِن )عظمُة اهلِل في الكوِن( م�شتفيًدا مْن قوِلِه تعالى:{

                                      }. ]�شورة  الفرقان، الآية 61[
َك رائَد ف�شاٍء. �شْف م�شاعَرَك في اأثناِء اأّوِل رحلٍة ف�شائّيٍة تقوُم بها م�شتعيًنا  2- تخّيْل نف�شَ

بالأفكاِر الآتيِة:
عوِد اإلى داخِل المركبِة الف�شائّيِة. اأ   - و�شُف م�شاعِرك قبَل ال�شّ

ب- و�شُف م�شاعِرَك لحظَة انطالِق المركبِة.

جـ- و�ضُف م�ضاعِرك حيَن اقتربَت مَن القمِر.
د  - و�شُف لحظِة الّنزوِل وال�ّشيِر على �شطِح القمِر.

هـ - و�شُف ما فعلَتُه على �شطِح القمِر.
عوِد اإلى المركبِة والعودِة �شالًما اإلى الأر�س. و - و�شُف لحظِة ال�شّ

ويمكُنَك ا�شتخداُم العباراِت الآتيِة في الّتعبيِر عْن م�شاعِرَك:
ْق ما راأيُتُه، حّققُت  اأ�ضدِّ اأح�ض�ضُت بالفرِح، �ضعرُت بالخوِف، تفاجاأُت كثيًرا، لْم 
حلمي، �ضعرُت بالفخِر، عْدُت �ضالًما، ترّددُت في الم�ضيِر، اأ�ضابني الّدواُر، عزمُت على 

اإنجاِز المهّمِة.

اأّما الخاتمُة فهَي ُملّخ�ٌس ِلما �شبَق ِذكُرُه في المقاِل، وقْد تحتوي على ن�شيحٍة، اأْو 
حلٍّ للم�شكلِة المطروحِة، اأْو راأِي الكاتِب ال�ّشخ�شيِّ في ما ورَد.

حيحَة في الكتابِة، واأْن ُيحاِفَظ  ويجُب اأْن يّتبَع الكاِتُب القواعَد الّلغوّيَة والإمالئّيَة ال�شّ
على الب�شاطِة في ما يكتُب حّتى يفهَمها الُقّراُء.
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بعَد كتابتي المقالَة اأتاأّكُد مْن اأّنني:
قًة. 1- قراأُْت عِن المو�شوِع الّذي �شاأكتُب فيِه قراءًة متعمِّ

2- جمْعُت المعلوماِت واالأفكاَر المّت�ضلَة بالمو�ضوِع.
3- حّدْدُت الأفكاَر الأ�شا�شّيَة الّتي �شاأكتُب فيها.

ا للمقالِة. ًطا عامًّ 4- نّظْمُت المعلوماِت ورّتبُتها وجعلُتها مخطَّ
ِط. دًة للمقالِة م�ضتنًدا اإلى المخطَّ 5- كتْبُت م�ضوَّ

6- كتْبُت المقالَة على �ضكِل ِفقراٍت.
7- راعْيُت وجوَد المقدمِة والمو�ضوِع والخاتمِة في المقالِة. 

8- راجْعُت ما كتْبُت واأجرْيُت الّتعديَل عليِه.
9- اأخرْجُت المقالَة ب�ضورِتها الّنهائّيِة.

تقويٌم ذاتيٌّ 
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نيل اآرم�سترونغ: اأّوُل رائِد ف�شاٍء اأمريكيٍّ يم�شي على �شطِح القمِر عاَم 1969م، وكاَن 
قائًدا لرحلِة )اأبولو11( وق�شى �شاعَتيِن ون�شَف ال�ّشاعِة ي�شتك�شُف المكاَن مَع زميِلِه 

)األدرن(.
ُل مْن قاَم برحلٍة ف�شائّيٍة،  يوري غاغارين: رائُد ف�شاٍء مَن الّتحاِد ال�ّشوفييتيِّ �شابًقا، وهَو اأوَّ

وداَر حوَل الأر�ِس على متِن مركبِة الف�شاِء )فو�شتوك1(، وذلَك عاَم 1961م.
ُب اإليِهما اختراُع اأّوِل طائرٍة، والقياُم باأّوِل  الأخوان رايت: هما اأورفيل وويلبر، ُين�شَ
تجربِة طيراٍن ناجحٍة عْن طريِق اآلٍة اأثقَل مَن الهواِء في 1903م، وكاَن اأطوُل طيراٍن 

حّققُه اأورفيل رايت قِد ا�ضتغرَق 75 دقيقًة على ارتفاٍع قارَب المئَة متٍر.
على  للُم�شاعدِة  )نا�شا(  الأمريكّيِة  الف�شاِء  وكالِة  في  عِمَل  م�شريٌّ  عالٌم  الباز:  فاروق 
الّتخطيِط لال�ضتك�ضاِف الجيولوجيِّ للقمِر، نحَو اختياِر مواقِع الهبوِط لبعثاِت المركبِة 
)اأبولو(، وتدريِب رّواِد الف�شاِء على اختياِر عّيناٍت منا�شبٍة مْن تربِة القمِر، واإح�شاِرها 

اإلى الأر�ِس للّتحليِل والّدرا�شِة.
ال�ّشوفييتيِّ  اإلى الف�شاِء �شمَن برنامِج الف�شاِء  محّمد فار�ص: رائُد ف�شاٍء �شوريٌّ �شِعَد 
�شابًقا في مركبِة الف�شاِء )�شويوز م3( للمحّطِة الف�شائّيِة )مير( عاَم 1987م مَع اثنيِن 

مْن رّواِد الف�شاِء الّرو�ِس.

قـرأُت لَك

بع�ِش  عْن  معلوماٍت  واجمْع  )االإنترنت(،  للمعلوماِت  العالمّيِة  ال�ّضبكِة  في  ابحْث 
زمالِئَك  على  ها  واعر�ضْ  ، الخارجيِّ الف�ضاِء  اإلى  انطلقْت  اّلتي  الف�ضائّيِة  المركباِت 

.)Power Point( با�شتخداِم برنامِج العرو�ِس الّتقديمّيِة

النّ�شاُط
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ُيِجَلَّ  لْم  َمْن  اأُّمتي  ْن  ـِ " لي�س م اإلى ُزمالَئَك في م�شموِن قوِل الر�شوِل    1- تحّدْث 
ُه " رواه الإمام اأحمد في م�شنده. كبيَرنا، ويرحْم �شغيَرنا، وَيْعِرْف لعاِلِمنا حقَّ

2- حاوْر زمالَءك في اأهمّيِة العنايِة بالأطفاِل جيِل الغِد.

الأطفاُل جيُل الغِد

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُه عليَك معلُِّمك مْن كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع، ثمَّ اأجْب 
عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

بًة؟ 1- ما الّذي يجُب مراعاُته ِلتكوَن تغذيُة الأبناِء ُمنا�شِ
2- اذكْر مثاًل على:

ب- عاداِت الّنظافِة. اأ   - اآداِب الّطعاِم.  
3- كيَف يمكُن اأْن يعتنَي الأهُل ب�شّحِة اأبناَئِهْم؟

4- ما اأثُر معاملِة الأبناِء بالعدِل مْن غيِر تفريٍق بيَنُهْم؟
5- هاِت مثاَليِن على العاداِت الجتماعّيِة الح�شنِة.

6- ما فائدُة تدريِب الأبناِء على العتماِد على الّنف�ِس في راأِيَك؟
روريِّ تربيُة الأبناِء عليها. 7- اقترْح اأموًرا اأُخرى مَن ال�شّ

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة 
الّثالثُة
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القراءُة

اأحــبَّ مــَن النُّعمــى واأحلــى واأْعَذبا 
ْيــِب - اأْن اأناأى واأْن اأتغّربا  - على ال�شَّ
ِليـخـتــاَر منـهــا الُمَتـَرفــاِت ويـلـَعبــا 
وينَهبــا  ِبِهــنَّ  ُيغــرى  اأْن  نعيمــي 
فــِل ُظلًمــا ُمحبَّبــا  اأَر قبــَل الطِّ ولــْم 
با  ْفــِو اأْن ير�شى علينــا ويغ�شَ مــَن ال�شَّ
بــا الُمَعذَّ ال�ّضقيــَم  كْنــُت  لــُه  فــداًء 

حبــا  اإذا  وعيــًدا  ناغــى  اإذا  وعيــًدا 
ِلي�ضَربــا  وقلبــي  عينــي  لــه  �ضكْبــُت 
حريــًرا مــَن الَو�ْشــي اليماِنــيِّ ُمْذَهبا 
واأحَدبــا  اأََحــنَّ  كانــْت  ليَتهــا  ويــا 
بــا  عَّ فَت�شَ واحــًدا  ْعًبــا  �شِ كاَن  لقــْد 
ْلــِم �شرًقــا وَمْغِربا  اأِف�ــسْ بــركاِت ال�شِّ
با اإذا غــّرَدْت في ُموِح�ــسِ الّرمِل اأْع�شَ

ُلبانــًة وهــْل دلَّـَلــْت لــي الغوطتــاِن 
و�شيًما مــَن الأطفاِل لولُه لــْم اأَخْف
هــُر لــو اأّنهــا ُدًمــى تــودُّ النُّجــوُم الزُّ
وعنــدي كنــوٌز مــْن حنــاٍن ورْحَمٍة
يجــوُر وبع�ُس الَجــْوِر ُحْلــٌو ُمحبٌَّب
اأحياًنــا وير�شــى وَح�ْشُبنا ــُب  ويغ�شَ
اأّننــي تمنَّْيــُت  �ضْقــٌم  ناَلــُه  واإْن 
اإذا خطــا لنــا الأعيــاَد عيــًدا  يــزفُّ 
كُزْغــِب الَقطــا لــو اأّنــُه راَح �شاديًــا
بمهــِدِه قلبــي  اأ�شــواِق  علــى  ينــاُم 
ُيـظلُّــُه ِغـطــاًء  اأجـفانــي  واأُ�شـــِدُل 
وتخِفــُق فــي قلبــي قلــوٌب عديــدٌة
ويــا ربِّ مْن اأجــِل الّطفولــِة وحَدها
ــْن �شحكَة الأطفاِل يــا ربِّ اإّنها و�شُ

)بدوّي الجبِل(.

فولِة مْن اأجِل الطُّ
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اأحبَّ ال�ّشاعُر الّطفولَة، وعّبَر عْن ذلَك ب�شعِرِه الجميِل، فكتَب هذِه الق�شيدَة حيَن 
كاَن ُمغترًبا، وهَي ق�شيدٌة طويلٌة ا�شُمها البلبُل الغريُب، ُتَعدُّ مْن اأجمِل الق�شائِد الإن�شانّيِة 
اّلتي تبّيُن اأثَر الغربِة في ال�ّشاعِر، وتظهُر فيها العاطفُة وا�شحًة تجاَه الأطفاِل، وعبََّر ال�ّشاعُر 

غيِر. في هذا الجزِء مْنها عْن �شوِقِه وحبِّه وتعلُِّقِه بحفيِدِه ال�شّ

ببدويِّ  ُلقِّب  �شورّي  �شاعٌر  )1900-1981م(  اأحمد  �شليمان  محّمد  ال�شاعُر 
الجبِل. لُه موؤلفاٌت عديدٌة منها: البواكيُر، والأعماُل الكاملُة.

ج�وُّ النّ�صِّ

التّعريُف بال�ّساعِر

المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
-  الغوطُة            : في الأ�شِل مجتمُع الماِء وال�ّشجِر، والمق�شوُد غوطُة دم�شَق اإحدى 

الُمنتزهاِت الم�شهورِة.
-  اللُّبانُة            : الحاجُة ال�ّشديدُة الُمفرطُة.

-  النُّعمى           : طيُب العي�ِس.

-  اأناأى               : اأبتعُد.

-  يُغرى بال�ّسيء: يتعّلُق قلُبُه بِه.

ْفُو            : الّراحُة. -  ال�سَّ
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-  ناغى الّطفُل   : تكّلَم كالًما ل ُيفَهُم.

-  القطا              : طائٌر �شحراويٌّ ي�شبُه الحماَم.

ادي         : العط�شاُن. -  ال�سّ

. -  �ِسْعٌب            : طريٌق اأو ممرٌّ

-  اأفا�َص            : مالأَ.

-  الموح�ُص       : الخالي ل اأُن�َس فيِه.

2- عْد اإلى المعجِم، وا�شتخرْج معانَي المفرداِت الآتيِة:
غُب، اأُ�شِدُل. الُمتَرُف، يجوُر، ال�ّشقيُم، الزُّ

ْق في المعنى بيَن كلِّ كلمَتيِن تحَتهما خطٌّ في ما ياأتي: 3- فرِّ
اأ   - وهْل دلّلْت لي الغوطتاِن ُلبانًة                اأحبَّ مَن النُّعمى واأحلى واأعذبا

دلَّل ال�ّشاهُد على �شدِق كالِمِه.
ب- يزفُّ لنا الأعياَد عيًدا اإذا خطا                وعيًدا اإذا ناغى وعيًدا اإذا حبا

ًرا. حبا اهللُ تعالى الإن�شاَن عقاًل ُمفكِّ
جـ- يناُم على اأ�شواق قلبي بمهِدِه           حريًرا مَن الو�ْشي اليمانيِّ ُمْذَهبا 

ل ت�شتمْع اإلى و�ْشي النَّّمام.
د  - واأُ�ضِدُل اأجفاني ِغطاًء ُيظلُُّه                 ويا ليَتها كانْت اأحنَّ واأحدبا

قراأُْت روايَة اأحدَب نوتردام ِلفيكتور هيجو.
4- عْد اإلى المعجِم، وا�شتخرْج مفرَد كلٍّ مَن الكلماِت الآتيِة:

مى، الأجفاُن. هُر، الدُّ الزُّ
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1   - في قلِب ال�ّشاعِر حاجٌة �شديدٌة اإلى حفيِدِه. ِبَم و�شَف هذِه الحاجَة؟
2   - ماذا طلَب ال�ّشاعُر اإلى الغوطَتيِن؟

3   - ما الّذي يجعُل ال�ّشاعَر يخاُف مَن الُغربِة؟
4   - كيَف عّبَر ال�ّشاعُر عْن �شعادِة الّنجوِم بحفيِدِه؟

5   - يفي�ُس قلُب ال�ّشاعِر بالمحّبِة والعطِف لحفيِدِه. فما الّذي ُي�شعُدُه؟
6   - يحبُّ ال�ّشاعُر ظلَم حفيِدِه. فماذا ق�شَد ِبهذا الّظلِم في راأيَك؟

7   - َيُعدُّ ال�ّشاعُر اأفعاَل حفيِدِه اأعياًدا. اذكْر هذِه الأفعاَل.
8   - ماذا يفعُل ال�ّشاعُر اإذا عِط�َس حفيُدُه؟

9   - جعَل ال�ّشاعُر قلَبُه �شريًرا لحفيِدِه. ما دلَلُة ذلَك؟
10- يغّطي ال�ّشاعُر حفيَدُه حيَن يناُم باأجفاِنِه. فماذا تمّنى مْن اأجفاِنِه؟

11- عّيِن البيَت الّذي ت�ضّمَن كلَّ معًنى مَن المعاني االآتيِة:
اأ   - يكفي ال�ّشاعَر اأْن ير�شى حفيُدُه ِلي�شعَر بالحبِّ وال�ّشعادِة.

ب- اأ�شبَح قلُب ال�ّشاعِر مت�شّعًبا بالحبِّ بعَد اأِن امتالأَ بحبِّ حفيِدِه.
ن�َس وال�ّشعادَة. جـ- اإذا �شِحك الأطفاُل في المكاِن اأ�شَفوا عليِه الأُ

د  - يتمّنى ال�ّشاعُر اأْن يمر�َس بدًل ِمْن حفيِدِه.
12- ماذا دعا ال�ّشاعُر ربَُّه في نهايِة الق�شيدِة؟

13-  ما راأُيَك في �شّدِة تعلُِّق ال�ّشاعِر بحفيِدِه؟ 
14- ما الّدرو�ُس الّتي نتعلُّمها مَن الق�شيدِة؟

الفهُم والتّحليُل
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وَر الفّنّيَة في كلٍّ مّما ياأتي:  ِح ال�شّ 1- و�شّ
اأ   - وعندي كنوٌز مْن حناٍن ورحمٍة.

ب- �ضكْبُت له عيني وقلبي ِلي�ضَربا.
جـ- واأُ�شِدُل اأجفاني ِغطاًء ُيظلُُّه.

ْح جماَل الّت�شويِر فيِهما. 2- ا�شتخرْج مَن الق�شيدِة �شورتيِن اأُخرييِن، وو�شّ
3- ما دللُة كلٍّ مّما تحَته خطٌّ في الأبياِت الآتيِة:

اأ   - و�شيًما مَن الأطفاِل لولُه لْم اأخْف         - على ال�ّشيِب - اأْن اأناأى واأْن اأتغّربا
ب- كُزغِب الَقـطا لو اأّنـُه راَح �ضـــاديا         �ضـكـْبُت لــه عـينـي وقـلبي ِليـ�ضـربـا
جـ- واأُ�شــِدُل اأجــفـاني ِغــطاًء ُيــظـلُّـُه          ويــا ليـَتـها كانــْت اأحـــنَّ واأحــدبـا

4- ا�شتخرْج مَن الق�شيدِة مثاَليِن على الّطباِق.
5- ما العاطفُة البارزُة في اأبياِت الق�شيدِة؟

التّذّوُق الأدبيُّ 

ق�سايا لغويٌّة

َاأ الأبياَت الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليها: 1- اقر
وهـْل دلّلـْت لي الغوطـتاِن لـبانــًة              اأحبَّ مَن النُّعمى واأحلى واأعذبا 
تـودُّ النُّجــوُم الّزهـُر لو اأّنـها ُدمى               ِليـختاَر منـها الُمتـرفاِت ويلـَعـبا 
فِل ُظلًما ُمحـّببا  يجوُر وبع�ُس الَجوِر حلٌو ُمحبٌَّب              ولـْم اأَر قبــَل الطِّ
با واإْن نــاَلــُه �ضـــْقـٌم تمـّنيـُت اأّنـني               فــداًء لـُه كـْنُت ال�ّضـقـيَم الُمعذَّ
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�سالِة كتابُة الرِّ

ِل واأفكاِرِه اإلى الُمر�َشِل اإليِه. �شالُة فنٌّ مْن فنوِن الإن�شاِء لنقِل م�شاعِر الُمر�شِ الرِّ

ومْن اأنواِع الّر�شائِل:
1- الّر�سالُة الّر�سميُّة  )الّديوانيُّة(: وهَي الّر�شائُل المتعّلقُة بالّتعامِل مَع الإداراِت والوزاراِت 

والم�شارِف والجامعاِت... 
بيَنهْم في  الأقارُب والأ�شدقاُء في ما  يتبادُلها  اّلتي  الّذاتيُّة )ال�ّسخ�سيُّة(: وهَي  الّر�سالُة   -2

المنا�شباِت المختلفِة. 

�ضروُط الّر�ضالِة:
1- الب�ساطُة: اأْي اأْن تكوَن خاليًة مَن الُمبالغِة. 

2- البياُن: اأْي اأْن تكوَن عباراُت الّر�شالِة وا�شحًة لي�َس فيها غمو�ٌس اأْو اإبهاٌم.

عْت مْن  3- الإيجاُز: اأْي عدُم االإ�ضراِف في القوِل؛ كْي ال نخرَج عِن الغر�ِش الّذي ُو�ضِ
اأجِلِه. 

الكتابُة

اأ   - ا�شتخرْج من الأبياِت ال�ّشابقِة:
فعاًل م�شارًعا من�شوًبا، �شميًرا مّت�شاًل في محلِّ ن�شِب مفعوٍل بِه، فعاًل م�شّعًفا، 

م�شاًفا اإليِه.
ا. ب- اأعرْب ما تحَتُه خطٌّ اإعراًبا تامًّ

. ، ُيظلُّ 2- اأ�ضنِد االأفعاَل االآتيَة اإلى �ضميِر المخاَطِب المفرِد المذّكِر )اأنَت(: دّلَل، َيزفُّ

3- ا�شتخرْج مْن اأبياِت الق�شيدِة ِمثاًل على كلٍّ مَن الأ�شلوبيِن الآتييِن: الّتمّني، والّدعاِء.
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ِل، فيكوُن اأ�شلوُب الّر�شالِة  4- الُمالءمُة: اأْي مراعاُة َمنزلِة الُمر�َشِل اإليِه، وعالقِتِه بالُمر�شِ
ُمالئًما لمكانِة الُمر�َشل اإليِه ودرجِة معرفِتِه. 

ُن في نف�ِس  5- جودُة التّعبيِر: اأْي اأْن يكوَن الأ�شلوُب جمياًل ليكوَن للّر�شالِة تاأثيُرها الح�شَ
المر�َشِل اإليِه.

بناُء الّر�شالِة:
1- الفتتاُح: اإْذ نبداأُ بذكِر ا�شِم المر�َشل اإليِه، والّتحّيِة، وعبارِة اأّما بعُد.

2- الغر�ُص: وهَو جوهُر الّر�شالِة، ويتناوُل ذكَر الهدِف الّرئي�ِس مَن الّر�شالِة، ويجُب اأْن 
يكوَن موَجًزا.

3- الخاتمُة: وبها َيختُم الكاتُب بعباراٍت مثِل: ال�ّشالُم عليكْم اأْو مَع خال�ِس الموّدِة ...

�شالِة الّذاتّيِة: واإليَك نموذًجا للرِّ

ب�شِم اهلِل الّرحمِن الّرحيِم
الّتاريُخ

�شديقي العزيَز ............
تحّيٌة طّيبٌة وبعُد،

�شالِة، تذكُر فيها م�شموَن ما تودُّ قوَلُه. الغر�ُص: وهَو �شلُب مو�شوِع الرِّ

الخاتمُة: تقديُم اأ�شمى عباراِت الّتقديِر والحبِّ والحتراِم، مثِل: مَع خال�ِس الموّدِة.

اأخوَك المخل�ُس .............
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�شالَة اأتاأّكُد مْن اأّنني: بعَد كتابتي الرِّ
فحِة. �شالَة بكتابِة الب�شملِة في اأعلى ال�شّ 1- بداأُْت الرِّ

فحِة. 2- كتْبُت ا�ضَم المر�َضِل اإليِه يميَن ال�ضّ
3- وّجْهُت تحّيًة اإلى المر�َضِل اإليِه، و�ضاأْلُت عْن اأحواِلِه.

�شالِة. 4- حّدْدُت الغر�َس الأ�شا�شيَّ مَن الرِّ
�ضالَة بفي�ٍش مْن م�ضاعِر الودِّ واالإخاِء، ثمَّ ال�ّضالِم. 5- ختْمُت الرِّ

�ضالِة. ِل والمر�َضِل اإليِه وتاريَخ الرِّ 6- كتْبُت اال�ضَم وعنواَن المر�ضِ
7- راعْيُت الب�ضاطَة وعدَم التكّلِف والّتعبيَر باأ�ضلوٍب �ضِل�ٍش.

8- راعْيُت الو�ضوَح في المعاني والبعَد عِن الغمو�ِش واالإبهاِم.

تقويٌم ذاتيٌّ 

اكتْب في واحٍد مَن المو�شوَعيِن الآتييِن:
َك اأو جّدِتَك تعّبُر فيها عْن حبَِّك لُهما. 1- ر�شالٌة اإلى جدِّ

، وتن�شُحُه بعدِم  اإلى اأخيَك الّذي يدر�ُس في الخارِج، تحثُُّه فيها على الجدِّ 2- ر�شالٌة 
ًرا اإيّاُه مَن اللَّهِو والعبِث. اإغفاِل واجباِتِه، محذِّ
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لي جّدٌة تراأُف بي

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

عْد اإلى ال�ّضبكِة العالمّيِة للمعلوماِت )االإنترنت(، وابحْث عْن مو�ضوٍع يتحّدُث عْن 
.)Publisher( حقوِق الأطفاِل، واكتْب عْنُه في مطويٍّة با�شتخداِم برنامِج الّنا�شِر

النّ�شاُط

ٌة تراأُف بي اأحنــى)1( عليَّ مْن اأبي  لــي جدَّ
نــي تذهــُب فيــِه َمْذهبي  وكلُّ �شــيٍء �شرَّ
ِب ــَب الأهُل علــيَّ كلُُّهْم لْم تغ�شَ اإْن غ�شِ

ِب  م�شــى اأَبــي يوًما اإلــيَّ ِم�شيــَة المــوؤدِّ
ِرِب  ْرِب واإْن لْم َي�شْ َد بال�شّ غ�شباَن قْد هدَّ
تي مْن َمهَرِب  ِجْد لي منُه غيـْــَر َجدَّ فلــْم اأَ
فجَعَلْتنــي خلَفهــا اأنجــو بهــا واأختبــي
الموؤنِّــِب ِبلهجــِة  لأَبــي  تقــوُل  وْهــَي 

ِب!  ويــٌح لــُه! ويــٌح ِلهذا الولــِد المعــذَّ
اأَلــْم تكْن ت�ضنُع ما َي�ضنــُع اإْذ اأَنَت �ضبي؟

)اأحمد �شوقي(.

)1( اأحنى: اأ�شفق.
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ّيِة الإ�شراِر وعدِم الياأ�ِس مَع وجوِد الّتحّدياِت والمعيقاِت. ْث اإلى ُزمالَئَك عْن اأهمِّ 1- تحدَّ
 : 2- حاوْر زمالَءك في م�شموِن قوِل ال�ّشاعِر عمرو القطاميِّ

وقْد يكوُن مَع الم�شتعجِل الّزلُل         قْد يدرُك المتاأّني بع�َس حاجِتِه  

ل تياأَ�ْس

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُه عليَك معلُِّمك مْن كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع، ثمَّ اأجْب 
عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

ّياَد العجوَز باأنَُّه م�شوؤوٌم؟ 1- ِلَم اّتهَم والدا الغالِم ال�شّ
ْح راأَيَك في قوِل الوالديِن باأنَّ العجوَز م�شوؤوٌم. 2- و�شِّ

3- ماذا فعَل الغالُم نزوًل عنَد رغبِة والديِه؟
ها؟ 4- ما المغامرُة الجديدُة الّتي اأراَد العجوُز اأْن يخو�شَ

5- ما اّلذي دفَع العجوَز اإلى هذِه المغامرِة؟
6- كيَف ا�شتطاَع العجوُز ا�شطياَد ال�ّشمكِة الكبيرِة؟

ّياُد العجوُز. 7- اذكِر الحكمَة الّتي قاَلها ال�شَّ
8- ماذا حدَث لل�ّشمكِة الكبيرِة الّتي ا�شطاَدها؟

ِة؟ 9- ماذا نتعلَُّم مْن هذِه الق�شّ

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة 
الرابعُة
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�ضاحُب القراِر  القراءُة

قادْتني قَدماَي اإلى ال�ّضاطى وقْد الحْت تبا�ضيُر الفجِر في ال�ّضرِق. �ضاأُنّف�ُش عْن َغيظي 
الِم. باحِة. كانِت االأ�ضياُء على ال�ّضاطئيِن ن�ضَف وا�ضحٍة، َتبيُن وتختفي بيَن النُّور والظَّ بال�ضِّ

ًكا كاأنَُّه �شاِكٌن، ل�شوَت غيُر دويِّ  كاَن الّنهُر يدّوي ب�شوِتِه القديِم الماألوِف متحرِّ
اأ�ْضَبُح  ، وَظلْلُت  ال�ّضماليِّ ال�ّضاطى  نْحَو  اأ�ضبُح  الماِء. واأخذُت  ِم�ضّخاِت  النَّهِر وطقطقِة 
كاُت ِج�ْضمي مَع قوى الماِء اإلى تنا�ضٍق مريٍح، وم�ضْيُت اأ�ضبُح  واأ�ْضَبُح حّتى ا�ضتقّرْت ْتحرُّ

. هذا هو الهدُف. ماليِّ وقِد ا�شتقرَّ عزمي على بلوِغ ال�ّشاطِئ ال�شَّ
. وقلياًل قلياًل لْم  كاَن ال�ّشاطُئ اأمامي يعلو ويهِبُط، والأ�شواُت تنقطُع كلّيًة ثمَّ ت�شجُّ
اأُعْد اأ�ضمُع �ضوى دويِّ النَّهِر يغوُر ويطفو. كْنُت اأرى اأمامي ن�ضَف دائرٍة، ثمَّ اأ�ضبْحُت 
بيَن العمى والب�ضِر. كْنُت اأعي وال اأعي. هْل اأنا نائٌم اأْم يقظاُن؟ هْل اأنا حيٌّ اأم مّيٌت؟ ومَع 
ًكا بخيٍط واهٍن، االإح�ضا�ِش باأنَّ الهدَف اأمامي ال تْحتي، واأّنني  ذلَك كْنُت ما اأزاُل ُمْم�ضِ
يجُب اأْن اأتحّرَك اإلى االأماِم ال اإلى اأ�ضفَل، لكنَّ الخيَط َوَهَن حّتى كاَد يْنَقِطُع، وو�ضْلُت 
ني اإليها. �ضرى الخَدُر في �ضاقيَّ  اإلى نقطٍة اأح�ض�ْضُت فيها اأنَّ قوى النَّهِر في القاِع ت�ضدُّ
ٍة ل اأدري مْن  ، اتَّ�شَع البهُو، وت�شارَع تجاوُب الأ�شداِء. الآَن وفجاأًة وبقوَّ وفي ذراعيَّ
تُّ  ِة الماِء. تلفَّ اأيَن جاَءْتني، رفْعُت قامتي في الماِء، �ضمْعُت دويَّ النَّهِر وَطقطقَة ِم�ضخَّ
 ، يَّ اْلُم�شِ اأ�شتطيَع  لْن  والجنوِب.  ماِل  ال�شَّ بيَن  الّطريِق  ُمنت�شِف  في  اأنا  فاإِذا  وَي�ْشَرًة  َيْمَنًة 
ُك ذراَعيَّ و�ضاَقيَّ ب�ضعوبٍة  ولْن اأ�ضتطيَع العودَة. انقلْبُت على َظْهري، وظلْلُت �ضاكًنا اُأحرِّ
اإلى  ني  دُّ َت�ضُ الهّدامِة  النَّهِر  بقوى  اأ�ضعُر  كنُت  طِح.  ال�ضَّ على  طافًيا  ُيبقيني  اّلذي  بالقْدِر 
اأحفَظ  اأْن  اأ�شتطيَع  لْن  ُمْنحنيٍة.  زاويٍة  في  الجنوبيِّ  ال�ّشاطى  اإلى  يْدفُعني  وبالتَّّياِر  اأ�شفَل، 
�ْضُت اأّنني  ني قوى الّنهِر اإلى القاِع. واأَْح�ضَ تواُزني ُمّدًة طويلًة، اإْن عاجاًل اأو اآجاًل �ضت�ضدُّ

ءِ

ِء

ِء
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�ْضُت ب�ضاَقيَّ تجّراِن بقيََّة ج�ضمي اإلى اأ�ضفَل في لحظٍة  ح�ضَ اأ�ضت�ضلُم لقوى الّنهِر الهّدامِة. اأَ
َرْت، َوتحّوَل دويُّ النَّهِر اإلى �ضو�ضاَء ُمجلِجلٍة، في اللَّحظِة  ال اأدري هْل طالْت اأْم ق�ضُ
الُم فترًة ل اأعلُم طوَلها، َبعَدها  كوُن والظَّ وٌء حادٌّ كاأنَُّه لْمُع برٍق، ثمَّ �شاَد ال�شُّ عيِنها َلَمَع �شَ
�ْضُت فجاأًة برغبٍة جارفٍة لْم  َلمْحُت ال�ّضماَء َتبُعُد وَتْقُرُب وال�ّضاطَئ يعلو ويهِبُط، واأح�ضَ
تكْن مجّرَد رغبٍة، كاَنْت جوًعا، كاَنْت ظماأً، وقْد كاَنْت تلَك لحظَة اليقظِة ِمَن الكابو�ِش.

ِة الماِء، واأح�ض�ْضُت بُبرودِة  خَّ ماُء، وا�ضتقرَّ ال�ّضاطُئ، و�ضِمْعُت طقطقَة ِم�ضَ ا�ضتقّرِت ال�ضَّ
فا حيَنئٍذ، وتحّدَدْت عالقتي بالنَّهِر اأنَّني طاٍف فوَق  الماِء في ج�شمي، كاَن ذهني قْد �شَ
؛ فاإّنني اأكوُن قْد ِمتُّ كما وِلْدُت  اإذا ِمتُّ اأنَّني  ْرُت  الماِء، ولكنَّني ل�ضُت ُجزًءا منُه، فكَّ

ُر الآَن اأنَّني اأختاُر الحياَة. ْر. اإنَّني اأُقرِّ دوَن اإِراَدتي. طواَل حياتي لْم اأْختْر ولْم اأقرِّ
عليَّ  وقٍت ممكٍن؛ والأنَّ  اأطوَل  مَعُهْم  اأبقى  اأْن  اأحبُّ  قليليَن  اأنا�ًضا  ثّمَة  الأنَّ  �ضاأْحيا 

َيها. واجباٍت يجُب اأْن اأُوؤدِّ
وحّرْكُت َقدَميَّ وذراَعيَّ ب�ضعوبٍة وعنٍف حّتى �ضاَرْت قاَمتي كلُّها فوَق الماِء، وبكلِّ 
رْخُت، وكاأنَّني ممّثٌل هزليٌّ ي�ضيُح في الم�ضرِح: "النَّجدَة، النَّجدَة". ما َبقَيْت مْن طاقٍة �ضَ
)الّطيب �شالح، مو�شم الهجرة اإلى ال�ّشمال(.
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وايِة كيَف اأّنُه ذهَب ِلي�شبَح في نهِر الّنيِل لُينّف�َس  يتحّدُث الكاتُب في هذا الجزِء مَن الرِّ
عْن غيِظِه، وكاَن هدُفُه الو�شوَل اإلى ال�ّشاطى ال�ّشماليِّ مَن الّنهِر، ولكنَُّه اأح�سَّ بالّتعِب 
والخَدِر، وكاَد يغرُق، ولكنَّ رغبَتُه في الحياِة واإرادَتُه القوّيَة جعَلْتُه ينجو، ولأنَّ ثّمَة اأنا�ًشا 
َيها،  قليليَن اأحبَّ اأْن يبقى معهْم اأطوَل وقٍت ممكٍن؛ والأنَّ عليِه واجباٍت يجُب اأْن يوؤدِّ
َر اأن يختاَر الحياَة بدًل مَن ال�شت�شالِم للغرِق. ْر، لذا قرَّ ولأّنُه طواَل حياِتِه لْم يْختْر ولْم يقرِّ

، له موؤلَّفاٌت اأدبّيٌة عديدٌة؛ منها:  الطيُِّب �شالح )1929-2009م( اأديٌب �شودانيٌّ
مجموعُته الق�ش�شّيُة دومة ود حامد، وله رواياٌت منها: عر�ُس الّزين، ومو�شُم الهجرِة اإلى 

. ال�ّشماِل التي اأُِخَذ منها النَّ�سُّ

ج�وُّ النّ�صِّ

التّعريُف بالكاتِب

المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
-  التّبا�سيُر : البداياُت.

-  البهُو      : الوا�شُع مْن كلِّ �شيٍء.

-  يَُدّوي    : ُي�شَمُع له �شوٌت عاٍل.

-  مجلجلٌة: عاليٌة.

-  طقطقٌة  : �شوُت تفرقِع ال�ّشيِء بكثرٍة.

ِء
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-  ثّمَة        : هناَك.

-  يغوُر      : ينزُل اإلى اأ�شفَل. 

2- ُعْد اإلى المعجِم، وا�شتخرْج معانَي المفرداِت الآتيِة:
نّف�َس، واهٌن، توازي، تنا�ُشُق.

ُه: 3- �شْع مكاَن كلِّ كلمٍة تحَتها خطٌّ في الفقرِة الآتيِة كلمًة اأخرى توؤّدي المعنى نف�شَ
اِن بقيََّة ِج�ْضمي اإلى اأ�ضفَل في لحظٍة ال اأدري هْل طاَلْت  �ْضُت ب�ضاَقيَّ تجرَّ "اأح�ضَ
وٌء  َرْت. تحّوَل دويُّ النَّهِر اإلى �شو�شاَء ُمجلجلٍة، في الّلحظِة عيِنها َلَمَع �شَ اأْم ق�شُ
كوُن والّظالُم  فترًة ل اأعلُم طوَلها، بعَدها لمْحُت  حادٌّ كاأنَّه لْمُع برٍق، ثمَّ �شاَد ال�شُّ
لْم  جارفٍة  برغبٍة  فجاأًة  �ْضُت  واأح�ضَ ويهِبُط.  يعلو  وال�ّضاطَئ  وتْقرُب  تبُعُد  ال�ّضماَء 
من  اليقظِة  لحظَة  تلك  كاَنْت  وقد  ظماأً،  كاَنْت  جوًعا،  رغبٍة،كاَنْت  مجّرَد  تكْن 

الكابو�ِس".

1- ورَد على ل�شاِن البطِل: "قاَدْتني قدماَي اإلى ال�ّضاِطى وقْد الَحْت تبا�ضيُر الفجِر في 
ال�ّشرِق":

اأ   - ما الحالُة النف�ضيَُّة الّتي كاَنْت تنتاُب البطَل عندما ذهَب اإلى �ضاِطى الّنهِر؟
ب- ماذا فعَل ِليتخلَّ�َس مْن هذِه الحالِة؟
جـ- ما الهدُف الّذي عَزم على تحقيِقِه؟

الفهُم والتّحليُل

ِء

ِء
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الأمواَج.  الغرِق وي�شارُع  ُك على  يو�شِ للبطِل وهَو  دقيًقا  ًفا حيًّا  الكاتُب و�شْ َم  قدَّ  -2
هاِت ثالَث عباراٍت تمثُِّل هذا الو�شَف الّدقيَق.

3- يقوُل الكاتُب على ل�شاِن البطِل: "ومَع ذلَك كْنُت ُمْم�ضًكا بخيٍط واهٍن":
اأ   - ما الخيُط اّلذي َق�شَدُه الكاتُب؟

َفُه باأنَُّه واهٌن؟ ب- لماذا َو�شَ
الُم فترًة ل اأعلُم  4- اقراأْ نهايَة الِفْقرِة الّثالثِة ُمبتدًئا مْن قوِل البطِل: "ثمَّ �شاَد ال�ّشكوُن والظَّ

طوَلها" اإلى اآخِر الِفقرِة، ثمَّ اأجْب عِن الآ�شئلِة الآتيِة:
اأ   - يبدو البطُل في حالِة �شراٍع مْن اأجِل الحياِة. ما العبارُة الّدالُّة على ذلَك؟

ب- ما الفكرُة الّتي ا�شتحوَذْت عليِه حيَن كاَن يطفو فوَق الماِء؟
جـ- ما القراُر الحا�شُم الّذي اّتخَذُه البطُل؟

ِه فح�شُب: 5- ي�شارُع الإن�شاُن مْن اأجِل البقاِء؛ لأّنُه ل يعي�ُس ِلنف�شِ
اأ   - هاِت مَن الّن�سِّ ما ُيوؤيُِّد هذا المعنى.

ْح موقَفَك مَن الّراأِي ال�ّشابِق. ب- و�شِّ
َمتيِن مْن �شماِت �شخ�شّيِة البطِل. 6- هاِت �شِ

7- اأحياًنا ي�شُع الإن�شاُن هدًفا اأماَمُه مْن غيِر اأْن يفّكَر في العواقِب التي قْد تواجُهُه:
 اأ   - هْل هذا ما حدَث مَع البطِل؟

}.]�شورة  الأنبياء، الآية 37[ ب- و�شْح ذلَك في �شوِء قوِلِه تعالى:{                               
8- في راأِيَك ما اّلذي �شاعَد البطَل على الّنجاِة مَن الغرِق؟

 . 9- الحالُة النف�شّيُة قْد توؤثُِّر في قراراِت الإن�شاِن. اذكْر موقًفا يدلُّ على ذلَك مَن الّن�سِّ
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ْت حركاُت  ا�ضتقرَّ حّتى  واأ�ْضَبُح  اأ�ْضَبُح  "وَظلْلُت  البطِل:  ل�شاِن  على  الكاتُب  يقوُل   -1
ِج�ْشمي". اأَترى لتكراِر كلمِة )اأ�ْشَبُح( في العبارِة ال�ّشابقِة قيمًة؟ علِّْل اإجابَتَك.

. وقلياًل قلياًل لْم  2- "كاَن ال�ّشاطُئ اأمامي يْعلو ويهِبُط، والأ�شواُت تنَقطُع كليًَّة ثمَّ َت�شجُّ
اأعْد اأ�ضمُع �ضوى دويِّ النَّْهر، ثمَّ اأ�ضبْحُت كاأّنني في بهٍو وا�ضٍع تتجاوُب اأ�ضداوؤُُه، 
َف دائرٍة. ثمَّ  وال�ّضاطئ يعلو ويهبُط ودويُّ النَّهِر يغوُر وَيْطفو. كْنُت اأرى اأمامي ِن�ضْ

اأ�ضبْحُت بيَن العمى والب�ضِر":
اأ   - ا�شتخرْج مَن الِفقرِة ال�ّشابقِة اأمثلًة على الّطباِق.

ْح ذلَك. . و�شِّ ب- تنّقَل الكاتُب بيَن التَّ�شويِر الحركيِّ والب�شريِّ وال�شمعيِّ
ورَة الفّنّيَة في ما ياأتي: ِح ال�شّ 3- و�شّ

اأ   - كاَن الّنهُر يدّوي ب�شوِتِه القديِم الماألوِف.
�ْضُت فجاأًة برغبٍة جارفٍة، لْم تكْن مجّرَد رغبٍة، كاَنْت جوًعا كاَنْت ظمـاأً. ب- واأح�ضَ

ُه. اأ�شْر اإليها. 4- ورَدْت موا�شُع في الّن�سِّ يحاِوُر فيها البطُل نف�شَ
رو�ِس والِعَبِر الَّتي ُيفيُد مْنها الإن�شاُن في حياِتِه. ا�شتخل�ْس  َن الّن�سُّ جملًة مَن الدُّ 5- ت�شمَّ

ثالًثا مْنها.
 . 6- اقترْح عنواًنا اآخَر منا�شًبا للّن�سِّ

التّذّوُق الأدبيُّ 
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ق�سايا لغويٌّة

َاأ الِفقرَة الآتيَة ُثمَّ اأَِجْب عِن الأَ�ْشِئلِة الّتي تليها: 1- اقر
دوَن  ُولدُت،  كما  متُّ  قْد  اأكوُن  فاإنَّني  الّلحظِة  ِتلَك  في  ِمتُّ  اإذا  اأّنني  ْرُت  "فكَّ
ُر الآَن اأنَّني اأختاُر الحياَة. �شاأْحَيا لأنَّ  ْر. اإنَّني اأُقرِّ قرِّ اإِراَدتي.طواَل حياتي لْم اأَْخَتْر ولْم اأُ
حبُّ اأْن اأبقى مَعهْم اأطوَل وقٍت ممكٍن؛ والأنَّ عليَّ واجباٍت يجُب  ثّمَة اأنا�ًشا قليليَن اأُ

َيها". اأْن اأُوؤدِّ
اأ   - ا�شتخرْج مَن الِفقرِة ال�ّشابقِة:

فعاًل مبنّيا للمجهوِل، جمَع موؤّنٍث �شالًما، �شميًرا مْن �شمائِر الّرفِع المّت�شلِة، 
. فعاًل معتالًّ

ا. ب- اأعرْب ما تحَتُه خطٌّ اإعراًبا تامًّ
2- هاِت فعَل الأمِر مَن الأفعاِل الآتيِة:

     وقَف، م�شى، اختاَر.
3- اماَلأ الفراَغ بــ  )و ، وا( في ما ياأتي: 

اأ   - كاَن ال�ّشاطُئ اأمامي يعلــ........ ويهِبُط.
ب- موّظفـــ........ ال�ّشركِة ممّيزوَن.

جـ- ل تقطفـــ........ اأزهاَر الحديقِة. 
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ٍة كتابُة ق�سّ

مَن  جانًبا  فيها  ُر  وي�شوِّ الكاِتُب،  يرويها  الأحداِث  مَن  مجموعٌة  الق�شيرُة  ُة  الق�شّ
ُة في وجداِن القارى  َل ر�شالًة اإلى القارى. وتترُك الق�شّ الحياِة؛ لأنَُّه ي�شعى اإلى اأْن يو�شِ
اأنَّ  غيَر  الحياِة،  مواقِف  مْن  موقٍف  في  عليِه  يح�شُل  الّذي  بالّتاأثيِر  �شبيًها  تاأثيًرا  وذهِنِه 
مجّرَد  ُة  الق�شَّ �شتبدو  بدوِنها  فّنيًَّة  �شياغًة  الأحداَث  ي�شوَغ  اأْن  على  يحِر�ُس  الكاتَب 
ِة عنا�ضَر رئي�ضًة، منها: الّزماُن والمكاُن  خبٍر مَن االأخباِر، وقْد در�ْضَت �ضابًقا اأنَّ للق�ضّ
ا الُحبكُة وهَي الّنقطُة الفا�شلُة  ِة اأي�شً والحدُث وال�ّشخو�ُس والحواُر. ومْن عنا�شِر الق�شّ

ِة. ورُة الّتي تبلُغها الأحداُث في الق�شّ ِة، والذُّ في الق�شّ

ٍة ق�شيرٍة. اقراأُْه، ثمَّ اأجْب عّما بعَدُه: في ما ياأتي نموذٌج لق�شّ
ثمَّ  يكُتُب،  وهَو  اأباه  ُيراقُب  رْكٍن  في  وجل�َس  الكاِتِب،  اأبيِه  حجرَة  الّطفُل  "دخَل 

�شاأَلُه: ماذا تكتُب يا اأبي؟
ًة. اأجاَب الأُب: اأكتُب ق�شَّ

ٌة عْن ماذا؟ �شاأَل الّطفُل: ق�شّ
اأجاَب الأُب: عِن الّنا�ِس، وحياِتهْم، وهموِمهْم.

اكتفى الّطفُل باالإجابِة و�ضَمَت، فعاَد االأُب اإلى اال�ضتغراِق في الكتابِة.
بعَد قليٍل خطا الّطفُل اإلى الّنافذِة، اأزاَح �شتارَتها، وفتَح الّنافذَة، وراَح ينظُر اإلى الّنا�ِس 

في ال�ّضارِع. اندفَعْت اأ�ضواُت الّنا�ِش اإلى الحجرِة، ومالأَْتها.
واأ�شواُتهم  الّنا�ِس  �شجيُج  الّنافذَة،  اأغِلِق  الّطفَل:  ونَهَر  الكتابِة،  عِن  الأُب  توّقَف 

تمنُعني مَن الكتابِة.

الكتابُة

ِءِء
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َق الّطفُل باأبيِه في ذهوٍل، ثمَّ اندفَع خارًجا مَن الحجرِة، ولْم يعْد يدخُلها ليرى  حدَّ
اأباُه وهو يكُتُب".

)جمال اأبو حمدان، زمن البراءة، حكايا ال�شغار للكبار(.

ِة. 1- حّدْد عنا�شَر هذِه الق�شَّ
ِة؟ 2- ما المغزى مْن هذِه الق�شّ

 اكتْب في واحٍد مَن المو�شوَعيِن الآتَييِن:
ًحا نتائَج  ُف فيها موقًفا َخبْرَتُه واّتخْذَت فيِه قراَرَك بمح�ِس اإرادِتَك، مو�شّ ٌة ت�شِ 1- ق�شّ

هذا القراِر.
ٌة مْن خياِلَك عِن الإرادِة والّت�شميِم.  2- ق�شّ

َة اأتاأّكُد مْن اأّنني: بعَد كتابتي الق�شّ
ِة قبَل الكتابِة. 1- حّدْدُت فكرَة الق�شّ

ِة. 2- اختْرُت عنواًنا جمياًل و�شاَئًقا للق�شّ
ِة. 3- راعْيُت وجوَد الّزماِن والمكاِن في الق�ضّ

4- ق�ّضْمُت ال�ّضخ�ضّياِت نوعيِن: رئي�ضًة وثانويًّة.
ٍل. ِة ب�شكٍل �شاَئٍق وُمَت�شل�شِ 5- �شْرُت في اأحداِث الق�شّ

ِة. 6- ا�ضتخدْمُت الحواَر في الق�ضّ
ِة. 7- حّدْدُت الُحبكَة في الق�شّ
َة بحلٍّ ونتيجٍة. 8- انَهْيُت الق�ضّ

تقويٌم ذاتيٌّ 
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�سقاُء الغربِة

عا�َس اإليا�س فرحـات في مهجِرِه حـياَة كفاٍح وم�شّقٍة، فكاَن ي�شنُع الأطعمَة ال�ّشرقّيَة، 
ويّتجُر فيها، وقاَل هذِه الق�شيدَة معّبًرا عْن ذلَك:

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

)اإليا�س فرحات(.

قع وهو الناحية.                                        )2( الأ�شهُب: الأبي�س يخالطه اأ�شود. )1( الأ�شقاُع: جمع �شَ
فا: جمع �شفاة وهي ال�شخرة المل�شاء. : �شائق عربة الخيل.                                                   )4( ال�شَّ )3( الحوِذيُّ

)5( الكرى: النوم اأو النعا�س.                                                         )6( ال�شهد: الأرق لياًل.

 طويُت بها االأ�ضقاَع )1( اأ�شعى واأداأُب
يغــّرُب راَح  ْقــُت  �ضرَّ لــْو  واأُق�ضــُم 
ح�شانــاِن ُمحمــرٌّ هزيــٌل واأ�شهُب )2(
وُيعِجــُب ُي�شــرُّ  مــا  فيهــا  �شناديــُق 
الــّراوؤون تطفــو وتر�شُب فيح�شُبهــا 
ُمْعِقــُب لّليــِل  الّليــَل  اأنَّ  ــُب  فتح�شَ
خِر ي�شكو وي�شَخُب فت�شمُع قلَب ال�شّ
البــوُم يبكــي وينعــُب وقــاَم عليهــا 
ويغــرُب منهــا  الّنجــُم  علينــا  ُيطــلُّ 
ْهِد )6( فيهنَّ َيلَهُب وُن�شحي وجمُر ال�شُّ
وطوًرا تعاُف الخيــُل ما نحُن ن�شرُب

طوى الّدهُر مــْن عمري ثالثيَن ِحّجًة
ٌق رِّ ُب خلــَف الــّرزِق وهــَو ُم�شَ اأُغــرِّ
هــا يجرُّ راَحــْت  للنَّقــِل  ومركبــٍة 
)3( ووراَءنــا اإلــى حوِذيِّهــا  جل�ْضــُت 
بــا وحيالهــا الرُّ فــي  تبيــُن وتخفــى 
بُح م�شِفٌر وتدخــُل قلَب الغــاِب وال�شّ
فــا )4( عجالُتها ــمِّ ال�شَّ تمــرُّ علــى �شُ
هــا نبيــُت باأكــواخٍ  خَلــْت مــْن اأُنا�ضِ
و�شقـــوُفهــا جدراُنهــا  مفّككــٌة 
فنم�شي وفي اأجفاننا ال�ّشوُق للكرى )5(
ون�شــرُب مّمــا ت�شــرُب الخيــُل تارًة
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ِة  الق�ضّ ُكّتاِب  اأ�ضهِر  اأ�ضماِء  عْن  )االإنترنت(  للمعلوماِت  العالميَِّة  ال�ّضبكِة  في  ابحْث 
العرِب والأردنّييَن.

النّ�شاُط
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ْث اإلى ُزمالَئَك عْن فوائِد الأنهاِر، في �شوِء َقوِلِه تعالى: 1- تحدَّ

2- حاوْر زمالَءَك في كيفّيِة الُمحافظِة على الّثروِة المائّيِة.

الّنهُر العذُب

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُه عليَك معلُِّمك مْن كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع، ثمَّ اأجْب 
عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

1- في اأيِّ جزٍء مَن القاّرِة الإفريقّيِة يقُع نهُر الّنيِل؟
2- مْن اأيَن ينبُع نهُر الّنيِل؟

3- لنهِر الّنيِل رافداِن رئي�شاِن. اذكْرهما.
4- ما المق�شوُد بدلتا الّنيِل؟

5- كْم تبلُغ م�شاحُة حو�ِس نهِر الّنيِل؟
6- ما راأُيَك في و�شِف )هيرودوت( م�شَر باأّنها هبُة الّنيِل؟

ْح ذلَك. 7- يفي�ُس نهُر الّنيِل ثمَّ ينح�شُر في اأف�شِل الأوقاِت. و�شِّ
8- اذكْر اأمثلًة على الأهّمّيِة القت�شاديِّة لنهِر الّنيِل في راأِيَك.

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة 
الخام�ضُة

]�شورة  الّنمل، الآية 61[}.{
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في و�ضِف نهٍر

القراءُة

بيــَن الُفــراِت وبيَن �شــطِّ الكوَثِر
كالأْظُهــِر وَحباُبهــا  َكبطوِنهــا 
َفِر وال�ّشم�ُس َتْرُفُل في قمي�ٍس اأَ�شْ
وُمَدنَّــِر ُمَدْرَهــٍم  بيــَن  ْهــُر  والزَّ
َفِر ْنــَدٍل ِمــْن َزْهــِرِه وُمَع�شْ ِبُم�شَ
ــلُّ على ِب�ضــاٍط اأخ�ضِر �ضيٌف ُي�ضَ
مهما طفا فــي �شفحٍة كالجوهِر
َوُيجيُد فيــِه ال�ّشعَر َمْن لــْم َي�ْشُعِر
قــْد طّرَزْتــُه يــُد الغمــاِم الُمْمِطِر
ِر َمِلــٌك تجّلى فــي ِب�ضــاٍط  اأَْخ�ضَ

الأعَفِر الكثيــِب  ِبُمْنَعــَرِج  ْج  عرِّ
هــا باوؤُ َح�شْ كاأَراقــٍم  َوجــداوٍل 
والــُوْرُق ت�شدو والأراكــُة تنثني
�ٍس ٍب وُمف�شَّ و�ُس بيــَن ُمَذهَّ والرَّ
بى والنَّْهــُر مرقوُم الأباطــِح والرُّ
ــِه �شطِّ ُخـ�شــرَة  وكـــاأنَّ  وكاأّنــُه 
وكاأّنـمــا ذاَك الَحـبــاُب ِفـِرْنــُدُه
نهــٌر يهيــُم ِبُح�شنــِه َمْن لــْم يِهْم
حديقــٍة ــِب  ِبَه�شْ بلغنــاُه  اأمــٌل 
فوَقــُه تــاٌج  والّزهــُر  فكاأّنــُه 

)ابن مرج الكحل(.



50

، نظَمها  هذِه الق�شيدُة مْن ق�شائِد و�شِف الّطبيعِة اّلذي ا�شُتِهَر في الع�شِر الأندل�شيِّ
ِف نهِر الغنداِق في لو�شَة في الأندل�ِس. وي�شُف ال�ّشاعُر موقَع الّنهِر وما  ال�ّشاعُر في و�شْ

يحيُط بِه، وي�شُف الّنهَر و�شًفا بديًعا فيِه كثيٌر مَن ال�شوِر الفّنّيِة الجميلِة.

محّمد بن اإدري�س )ابُن مرِج الكحِل( �شاعٌر اأندل�شيٌّ برَع في الغزِل والو�شِف.

ج�وُّ النّ�صِّ

التّعريُف بال�ّساعِر

المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
- عّرَج بالمكاِن: نزَل بِه.

ُه حمرٌة، والمق�شوُد الّلوُن. - الأعفُر           : الّظبُي اّلذي تعلو بيا�شَ

- الُورُق            : الَحماُم ومفرُدها ورقاُء.

- الأراكُة          : �شجُر الِم�شواِك، نباٌت كثيُر الفروِع ُمتقابُل الأوراِق.

ِة. �ٌص         : ُمزيٌَّن بالف�شّ - ُمف�سّ

- ُمذّهٌب           : ُمزيٌَّن بالّذهِب.

- ُمدرَهٌم           : كثيُر الّدراهِم.

- ُمدنٌَّر               : كثيُر الّدنانيِر.
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- اأباطُح             : جمُع بطحاَء، وهَي الأر�ُس الُمنب�شطُة الف�شيحُة.

بى              : جمُع َربوٍة، وهَي ما ارتفَع مَن الأر�ِس بيَن �شهَليِن. - الرُّ

ندِل: �شجٌر خ�شُبُه طّيُب الّرائحِة. - ُم�سنَدٌل          : مَن ال�شّ

ُفِر. - ُمع�سَفٌر           : لوُنه اأ�شفُر مثُل نباِت الُع�شْ

وِء. - ِفِرنُْد               : ما يلمُع في �شفحِة ال�ّشيِف مْن اأثِر تمّوِج ال�شّ

2- ا�شتخرْج ِمَن الُمعجِم معانَي الكلماِت الآتيِة:
ُب. الُمْنعِرُج، الح�شباُء، الّرو�ُس، المرقوُم، يهيُم، اله�شْ

حيحَة لكلِّ كلمٍة تحَتها خطٌّ في ما ياأتي: 3- اختِر الإجابَة ال�شَّ
)1( وكاأّنما ذاك الَحباُب:

اأ   - كثيُر الحبوِب.           ب- فقاقيُع الماِء.           جـ- ال�ّشخ�ُس المحبوُب.
)2( وجداوٍل كاأراقمٍ:

اأ   - ذكوُر الأفاعي.          ب- عليِه اأرقاٌم.              جـ- ا�شُم مكاٍن.
)3( وال�ّشم�ُس َتْرُفُل: 

اأ   - تغيُب.                       ب- ُت�شِرُق.                   جـ- تتبختُر.
4- عْد اإلى المعجِم وا�شتخرْج جمَع الكلماِت الآتيِة:

الكثيُب، الّرو�ُش، الِب�ضاُط.
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1- يقوُل ال�ّشاعُر:
ْج ِبُمْنَعَرِج الكثيِب الأعَفِر                   بيَن الُفراِت وبيَن �شطِّ الكوَثِر  عرِّ

اأ   - ماذا يطلُب ال�ّشاعُر اإلى �شديِقِه؟
ب- ما لوُن كثيِب الّرمِل؟
جـ- اأيَن يقُع هذا المكاُن؟

َاأ البيتيِن الآتييِن، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليهما: 2- اقر
والـُوْرُق ت�شـدو والأراكـُة تنثني                      وال�ّشم�ُس َتْرُفُل في قمي�ٍس اأ�شفِر
�ٍس                      والـّزهــُر بيـَن ُمدرَهــٍم وُمـدنَّـــِر و�ُس بيَن ُمذّهٍب وُمف�شَّ والرَّ

اأ   - ماذا يمكُن اأْن يرى الّزائُر حوَل الّنهِر مْن مناظَر جميلٍة؟
ب– كيَف عّبَر ال�ّشاعُر عْن جماِل الّرو�ِس؟ 

 3  - يقوُل ال�ّشاعُر:
ــَفِر ــْنَدٍل مْن زهــِرِه وُمع�شْ بى                      ِبُم�شَ والّنهُر مرقـوُم الأباطِح والـرُّ

فُة الّنهِر كما بّيَنها ال�ّشاعُر؟ اأ   - ما �شِ
ْح ذلَك. ب– عّبَر ال�ّشاعُر عْن جماِل الّزهِر بلوِنِه ورائحِتِه. و�شِّ

َاأ البيتيِن الآتيييِن، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليهما:  4 - اقر
نهٌر يهيُم ِبُح�شنِه َمْن لْم يِهْم                      َوُيجيُد فيِه ال�ّشعَر َمْن لْم َي�ْشُعِر
ِب حديــقٍة                      قـد طّرزْتـُه يـُد الغماِم الُمْمِطِر اأمـٌل بلغناُه ِبَه�شْ

اأ   - ما  تاأثيُر الّنهِر في كلِّ َمْن يرى جماَلُه؟ 
ب- ما الأمُل اّلذي بلَغُه ال�ّشاعُر؟ 

الفهُم والتّحليُل
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5- ا�شتخرْج مَن الق�شيدِة ما َيُدلُّ على ما ياأتي:
اأ   - النَّهُر ُمحاٌط بالع�ضِب االأخ�ضِر.

ب- كاَن الوقُت عنَد الغروِب.
ج- الّنهُر ُمحاٌط بال�ّضهوِل والُمرتفعاِت.

ٍف متكامٍل جميٍل للّنهِر مَع ما يحيُط بِه مْن طبيعٍة  6- في راأِيَك هْل برَع ال�ّشاعُر في َو�شْ
ْح ذلَك. جميلٍة؟ و�شّ

وَر الفّنّيَة في الأبياِت الآتيِة: ِح ال�شّ 1- و�شّ
اأ   - وجداوٍل كاأراقٍم ح�شباوؤُها                 َكبطوِنـها وَحباُبـها كالأظـُهــِر
لُّ على ِب�ضاٍط اأخ�ضِر ِه                  �ضيٌف ُي�ضَ ب- وكاأّنُه وكاأنَّ ُخـ�ضرَة �ضــطِّ
ِر جـ- فكاأّنـُه والـّزهـُر تـاٌج فـوَقـُه                  َمِلٌك تجّلى في ِب�ضـاٍط  اأخ�ضَ

ْحها.  2- ا�شتخرْج �شورًة فّنّيًة اأُخرى، وو�شِّ
ْح ذلَك مْن ِخالِل الأبياِت. 3- وّظَف ال�ّشاعُر ُعن�شَرِي الّلوِن والحركِة. و�شِّ

4- ما العاطفُة البارزُة  في ما ياأتي:
َفِر. اأ   - وال�ّشم�ُس َتْرُفُل في قمي�ٍس اأَ�شْ

ب- نهٌر يهيُم ِبُح�شنِه َمْن لْم يِهْم.
5- ِلَم اأبدَع �ُشعراُء الأندل�ِس في �شعِر و�شِف الّطبيعِة في راأِيَك؟

التّذّوُق الأدبيُّ 
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ق�سايا لغويٌّة

َاأ الأبياَت الآتيَة، ثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليها: 1- اقر
لُّ على ِب�ضاٍط اأخــ�ضِر ـِه                 �ضيٌف ُي�ضَ وكاأّنـُه وكاأّن ُخـ�ضـرَة �ضــطِّ
وكاأّنـما ذاك الَحباُب ِفـِرْنـُدُه                  مهما طفا في �شفحٍة كالجوهِر
ـِر فكاأّنــُه والـّزهـُر تـاٌج فــوَقـُه                   َمِلٌك تجّلى في ِب�ضـاٍط اأخـ�ضَ
ِب حديـقـٍة                   قـْد طّرَزْتـُه يــُد الغماِم الُمْمِطـِر اأمـٌل بلغـناُه ِبَه�شْ

ا�شتخرْج مَن الأبياِت ال�ّشابقِة: 
�شميًرا مّت�شاًل في محلِّ ن�شٍب، فعاًل مبنيًّا للمجهوِل، فعاًل لزًما، م�شاًفا اإليِه.

2- هاِت الفعَل الما�شَي للفعَليِن الُم�شارَعيِن:
       ت�شدو، تنثني.

3- اأ�شنِد الفعَل )طّرَز( اإلى �شمائِر المخاَطِب.
4- اأعرْب ما تحَته خطٌّ في ما ياأتي: 

ْج ِبُمْنَعَرِج الكثيِب الأعَفِر. اأ   - عرِّ
ب- نهٌر يهيُم بِه مْن لْم َيِهْم.

جـ- قْد طّرزْتُه يُد الغماِم.
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الو�سُف

فِة الأ�شخا�ِس اّلذين  فنٌّ مْن فنوِن الكتابِة يعمُد اإليِه الكاِتُب لبياِن اأحواِل الأ�شياِء، و�شِ
ُيحيطوَن بِه، والّتعبيِر عْن �شروِب الأحا�شي�ِس.

الحّيَة  الّطبيعَة  ُف  ن�شِ فقْد  الّت�شبيهاِت.  با�شتخداِم  اأْو  واقعيًّا  الو�شُف  يكوُن  وقد 
اأِو  ال�ّشماِء وت�شاري�ِس الأر�ِس،  الّطبيعَة الجامدَة كاأجراِم  اأِو  كالأ�شخا�ِس والحيواناِت، 

الأحداَث الكونّيَة كالمطِر والّثلِج، اأِو الحوادَث اليومّيَة، اأْو اآثاَر العمراِن.
َاأ الّنموذَج الآتَي في الو�شِف، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليِه: اقر

النّ�ح�ُل

ومّما خ�سَّ اهللُ بِه الّنحَل، واأنعَم عليِه بِه اأْن جعَل خلقَة �شورِتها وجميَل اأخالِقها، 
الألباِب، واآيًة لأولي الأب�شاِر، وذلَك  ِعبرًة لأولي  اأموِرها  وح�شَن �شيرِتها، وت�شاريَف 
اأنَُّه خلَق لها خلقًة لطيفًة، وبنيًة نحيفًة، و�شورًة عجيبًة. بياُن ذلَك اأّنُه جعَل بنيَة ج�شِدها 
ثالثَة مفا�شَل محدودٍة فجعَل و�شَط ج�شِمها ُمدمًجا َمخروًطا، وراأ�َشها مدّوًرا َمب�شوًطا، 
ورّكَب في و�شِطها اأربعَة اأرجٍل ويديِن ُمتنا�شباِت المقاديِر كاأ�شالِع ال�ّشكِل الُم�شّد�ِس 
بناِء  اأ�شا�َس  وتقّدُر  والّنهو�ِس.  والوقوِع  والقعوِد،  القياِم  على  بها  ِلت�شتعيَن  الّدائرِة؛  في 
منازِلها وبيوِتها على اأ�شكاِل ُم�شّد�شاِت كيال يدخَلها الهواُء، في�شرَّ باأولِدها، اأو ُيف�شَد 

�شراَبها اّلذي هو قوُتها وذخائُرها.
وبهذِه الأربعِة اأرجِل واليديِن تجمُع مْن ورِق الأ�شجاِر والّزهِر والّثماِر الّرطوباِت 
اأربعَة  كتِفها  على  وتعالى -  �شبحاَنه   - وبيوَتها. وجعَل  منازَلها  بها  تبني  اّلتي  الّدهنّيَة 
اأجنحٍة خفيفٍة حريريٍّة لت�ضيَح في الّطيراِن في جوِّ ال�ّضماِء. وجعَل موؤّخَر بدِنها مخروَط 

الكتابُة
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بعَد كتابتي المو�شوَع اأتاأّكُد مْن اأّنني:
1- حّدْدُت ال�ّشيَء الذي �شاأ�شُفُه قبَل الكتابِة.
2- اختْرُت عنواًناجمياًل و�شاَئًقا للمو�شوِع.
وِر الفّنّيِة الجميلِة. 3- ا�ضتخدْمُت بع�َش ال�ضّ

ِة في اأثناِء الو�شِف. 4- اأبرْزُت بع�َس العواطِف والم�شاعِر الخا�شّ
5- ا�ضتخدْمُت الحوا�شَّ في الو�ضِف.

تقويٌم ذاتيٌّ 

ها في الّطيراِن. وجعَل لها اإبرًة حاّدًة  ال�ّشكِل مجّوًفا مملوًءا هواًء ليكوَن موازيًا لثقِل راأ�شِ
اأْو  لها  يتعّر�ُس  َمْن  بها  وتزجَر  اأعداَءها،  بها  َف  لتخوِّ لها  �شالًحا  �شوكٌة وجعَلها  كاأّنها 
يوؤذيها. وفتَح لها منخريِن وجعَلهما اآلًة لها لت�شمَّ بها الّروائَح مَن الطّيباِت. وجعَل لها 

فًما مفتوًحا في قّوِة ذائقٍة تتعّرُف بهما الّطعوَم الّطّيباِت مَن الّطعوِم الم�شوباِت{   
                 }.]�شورة  الموؤمنون، اآية 14[

1- ِبَم و�شَف الكاتُب كالًّ مْن: ج�شِد الّنحلِة، واأرجِلها ويديها، وبيوِتها، واأجنحِتها، 
وموؤّخرِة بدِنها، واإبرِتها؟

َو�شمٍع و�شمٍّ  ب�شٍر  الألواَن والأ�شكاَل والحوا�سَّ مْن  ُف في و�شِفِه  الوا�شِ ي�شتخدُم   -2
وَملم�ٍس وذوٍق. اذكْر ما ورَد في الّن�سِّ مْن ذلَك.

3- ما اأكثُر �شيٍء اأعجبَك في ما و�شَفُه الكاتُب؟ ولماذا؟

 اكتْب في واحٍد مَن المو�شوَعيِن الآتَييِن:
ْف ما يمكُن اأْن تراُه في هذِه الّلحظِة. َك ت�شيُر في قارٍب في نهٍر. �شِ 1- تخّيْل نف�شَ

. �شْف ما راأيَتُه ُمبّيًنا �شعوَرَك. 2- ُزْرَت اإحدى المناطِق الأثرّيِة في الأُردنِّ
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 في و�سِف جبٍل
مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

)ابن خفاجة(.

)4( بغــارِب  مــاِء  ال�شَّ اأعنــاَن  يطــاوُل 
ويزحــــــــُم ليـــــاًل �ُشهــَبُه بالمنـاكِب
ــٌر فــي العواقِب طــواَل الّليالــي ُمفكِّ
لها مْن ومي�ِس البــرِق ُحْمُر ذوائِب )7(
ــرى )9( بالعجائِب َثنــي ليــُل ال�شُّ فحدَّ
)11( اآِيــِب  غيــَر  راحــــاًل  مـنـُه  ُع  اأودِّ
فمــْن طالــٍع اأُخــرى الّليالــي وغارِب
يــمــدُّ اإلــى نعمــاَك راحــــَة راغـــِب
يترجــُمهــا عنــُه لـــ�شــاُن التَّجــارِب
رى خيَر �شاحِب وكاَن على عهِد ال�شُّ
�شــــالٌم فـاإّنـــا مــْن مقــيــٍم وذاهـــِب

واأرعَن )1( طّمــاِح الّذوؤابِة )2( باذٍخ )3(
ــدُّ َمَهــبَّ الّريــِح َعــْن ُكلٍّ ُوْجَهــٍة َي�شُ
كاأنَّــُه  )5( الفــالِة  علــى ظهــِر  وقــوٌر 
يلــوُث عليــِه )6( الغيــُم �شــوَد عمائــٍم
اأ�ضْخُت اإليِه )8( وهــَو اأخر�ُش �ضامٌت
فحّتى متى اأبقــى ويظَعُن )10( �شاحٌب
وحّتــى متــى اأرعى الكواكــَب �شاهًرا
فُرْحمــاَك يــا مــولَي دعــوُة �شارٍع
ِعــبــرٍة كلَّ  وعِظــِه  مــْن  فاأ�شمَعنــي 
ف�شّلى بما اأبكى و�شّرى )12( بما �شجا )13(
وقلــُت وقد نكبُت )14( عنــُه لِطـيٍَّة )15(

)1( اأرعن: مرتفع.   )2( طّماح الّذوؤابة: �شديد علّو القمة.      )3( باذخ: عاٍل.  )4( غارب: كاهل )ما بين الكتف والعنق(.
ه.       )7( ذوائب: اأطراف ال�ّشعر من مقدمة الّراأ�س. حراء الوا�شعة.        )6( يلوث عليه:يلفَّ )5( الفالة: ال�شّ

)8( اأ�ضخت اإليه: ا�ضتمعت اإليه.     )9( ال�ّشرى: ال�ّشير ليال.  )10( يظعن: يرحل.   )11( اآيب: راجع.

)12( �شّرى: نّف�س عن قلبه الهّم.   )13( �شجا: حزن.          )14( نكب: اعتزل.   )15( طّية: حاجة.

عْد اإلى ال�ّضبكِة العالمّيِة للمعلوماِت )االإنترنت(، واكتْب عْن واحٍد مْن اأهمِّ االأنهاِر 
في العالِم.

النّ�شاُط
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َد الكثيِر مَن  ، وهَو ما جعَلُه َمْق�شِ مِة في المجاِل الّطّبيِّ وِل اْلُمتقدِّ 1- ُيعدُّ الأردنُّ مَن الدُّ
ْث اإلى ُزمالَئَك عْن اأهمِّ الم�شت�شفياِت في محافظِتَك. العرِب للعالِج. تحدَّ

2- �شاَع في الع�شِر الحديِث ُم�شَطَلُح ال�ّشياحِة العالجيَِّة. حاوْر زمالَءَك في هذا المو�شوِع 
ُدها ال�ّشّياُح ِلهذا الغر�ِس.  ُم�شيريَن اإلى مواقَع �شياحيٍَّة عالجيٍَّة في الأردنِّ يق�شِ

بُّ العرُب والطَّ

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُه عليَك معلُِّمك مْن كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع، ثمَّ اأجْب 
عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

1- عالَم عَكَف الأطّباُء العرُب؟
2- َمْن موؤلُِّف كتاِب الحاوي؟

3- ما المر�ُس اّلذي يك�شُف عنُه �شكُل الأظافِر؟
4- اذكْر بع�َس اإنجازاِت الأطّباِء العرِب.

َم برَع الأطّباُء العرُب؟ ـِ 5- ب
6- عمَّ كان الّطبيُب ي�شاأُل المري�َس؟

َك عْنها لْو كنَت طبيًبا؟ 7- ما االأ�ضئلُة االأُخرى الّتي يمكُن اأْن ت�ضاأََل مري�ضَ
. 8- بّيْن �ضعوَرَك بعَد اأِن ا�ضتمْعَت اإلى هذا الّن�شِّ

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة 
ال�ّضاد�ضُة
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َاْلـُم�ْضـــَت�ْضــَفياُت عنَد العرِب القراءُة

كاَن الخليفُة الأمويُّ الوليُد بُن عبِد الملِك اأّوَل َمْن اأن�شاأَ م�شت�شًفى عنَد العرِب في 
المكفوفيَن  فيِه الأطّباَء واأجرى عليِهُم الأرزاَق، ورعى  ، وجعَل  ِل الهجريِّ القرِن الأوَّ
ِهْم، واأجرى عليِهْم وعلى المكفوفيَن  ـِ ا ب والمجذوميَن، فجعَل للمجذوميَن مكاًنا خا�شًّ

الأرزاَق، وجعَل لكلِّ ُمْقَعٍد خاِدًما، ولكلِّ �شريٍر قائًدا. 
ُعِرَفِت الم�ضت�ضفياُت في تاريِخ العرِب ِبا�ْضِم )اْلبيماِر�ْضتاِن( وهَي كلمٌة اأَْعَجِميٌَّة َتْعني 
ْبواِت وَجواِنِب االأنـهاِر، وَقد جرى  )داَر المر�ضى(. وكانْت ُتْبنى في مواقَع ُمختارٍة، كالرَّ
ى قبَل ُدخوِلهُم الم�شت�شفى في قاعٍة خارجّيٍة، َفَمْن  ـبِّيُّ على اأْن ُيفَح�َس المر�شَ الُعْرُف الطِّ
ا َمْن َلِزَمْت  ِرَف لُه ِمْن �ضيدلّيِة الم�ضت�ضفى مجاًنا، واأمَّ ُتُه ُكِتَب لُه العالُج و�ضُ ْت ِعلَّ خفَّ

بيمار�شتان اأرغون في حلب
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ُل،  َفَيْغَت�شِ الحّماَم،  يدخُل  ُثمَّ  المر�شى،  جلِّ  �شِ في  ا�شُمه  ُل  جَّ ُي�شَ َفكاَن  خوَل  الدُّ حالُتُه 
لوَن ُمالحظاِتهم على  وَيْلَب�ُس ثياًبا نظيفًة، وكاَن الأطّباُء َيتفّقُدوَن المر�شى باكًرا، وُي�شجِّ

لوٍح خا�شٍّ ُيــَثــبَُّت عنَد �ضريِر المري�ِش.
ُن ِمْن جناحيِن  وَقْد َتنّوعِت الم�ضت�ضفياُت، َفكاَن ُهنالَك الم�ضت�ضفى الكبيُر الّذي َيتكوَّ
)داَر  ُي�شّمى  كاَن  الَعقلّيِة،  ِلالأمرا�ِس  ـِهما جناٌح  ب وُيلَحُق  للنِّ�شاِء،  واآخَر  جاِل  للرِّ واِحٍد 
ٌة تجنًُّبا لَخَطِر  ْت لها قاعاٌت خا�ضّ �ضَ ا االأمرا�ُش الُمعِديُة كالُجذاِم فَقْد ُخ�ضِّ ااْلأَْبِرياِء(. اأمَّ
ّنيَن"، وهَو  ًة فكاَن في الم�شت�شفياِت "ِطبُّ الـُم�شِ الَعْدوى. واعتَنوا بالُم�شّنيَن عنايًة خا�شّ

نِّ ُكِتَب على باِبِه:{ ق�شٌم خا�سٌّ ِبكباِر ال�شِّ
        }. ]�شورة  الإ�شراء، الآية 24[

وِمْن اأنواِع الم�شت�شفياِت الم�شت�شفياُت الحربيَُّة وِهَي اّلتي ُتراِفُق الجيو�َس، َفَقْد كاَن 
وُعِرَفْت  اأربعيَن جماًل،  على  ُيْنَقُل  َمثاًل  لجوقيِّ  ال�ضَّ محمود  لطاِن  ال�ضُّ جي�ِش  م�ضت�ضفى 
ْلِم كانت ُتراِفُق قوافَل  ِل اأيّاَم ال�ضِّ بيِل، وِهَي َنوٌع ِمَن االإ�ضعاِف الُمتنقِّ ا ُم�ضت�ضفياُت ال�ضَّ اأي�ضً
ِة، فِمْن ذلَك اأنَّ الوزيَر ابَن الُفراِت اأقاَم ِعيادًة  الحجيِج، وظهَر نوٌع ِمَن الِعياداِت الخا�شّ

فيَن العامليَن ِباإْمَرِتِه مّجاًنا. ِة لمعالجِة الُموظَّ جاِمعًة على َنفقِتِه الخا�شّ
تاًء، وُتْطَرُح ِفيها االأَطاِيُب كالَبخوِر  واأَوراِق الِحّناِء،  اأُ �ضِ وكانْت قاعاُت الم�ضت�ضفى ُتَدفَّ
خوَن  وَيْن�ضَ النَّظرّيَة،  راِت  الُمحا�ضَ لبُة  الطَّ ِفيها  َيَتَلّقى  قاعٌة  م�ضت�ضًفى  ُكلِّ  في  َواأُْلِحَقْت 
اأّما  الَم�شوؤوليَن.  الأَطّباِء  ِباإ�شراِف  العمليُّ  التَّطبيُق  لبِة  للطَّ َواأُِتيَح  يََّة،  بِـّ الطَّ الَمخطوطاِت 
َلهْم  ِم  الُمْقدَّ والّطعاِم  الَمر�شى  اأَحواِل  ُد   َتَفقُّ َحْيُث  ِمن  الُم�شت�شفياِت  على  الإ�شراُف 
َمْنِع  َله الحقُّ في  ِب، َوكاَن  الُمْحَت�شِ َوَنظافِتهم واْعتناِء الأَطّباِء ِبهم، َفكاَن ِمن واِجباِت 

ياِدَلِة ِمن ُمزاولِة ِمْهَنِتِه. ِر َوالُمْخِطِئ ِمن الأطّباِء َوال�شَّ الُمَق�شِّ
يََّة الوحيَدَة الَّتي ُيعاَلُج ِفيها المر�شى، َفَقْد  بِـّ �شاِت الطِّ َولْم َتكِن الُم�شت�شفياُت الُموؤَ�شَّ
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ْلطاِنيَِّة َوُبيوِت الأَغنياِء َوالِقالِع،  َعالَج الأَطّباُء َمر�شاُهم في اأَماِكَن  اأُْخرى َكالُق�شوِر ال�شُّ
بيَب اأَبا الَفَرِج بَن الُقفِّ الَكَرِكيَّ َخَدَم الَع�ْشَكَر الُمراِبَط في َقْلَعِة َعْجلوَن  َوِمْن ذلَك اأنَّ الطَّ

.) بِّ مِن اأَلََّف في اأَْثناِء ذلَك ِكتاَبُه )ال�ّشافي في الطِّ َعْقًدا ِمن الزَّ
)اأ�شرف الكردّي، دور العرب والم�شلمين في العلوم الع�شبّية، بت�شّرف(.

الح�ضارُة  اأوَلِت  وقْد  الح�ضاراِت،  ِم  تقدُّ مظاهِر  مْن  االإن�ضاِن  ة  ب�ضحَّ العنايُة  ُتَعدُّ 
َة الإن�شاِن عنايًة كبيرًة، وهو ما تجّلى بو�شوٍح في بناِء الم�شت�شفياِت، وتنّوِع  العربيَُّة �شحَّ
اخت�شا�شاِتها، والحر�ِس على ُمتابعِة اأحواِلها، واأحواِل المر�شى، و�شْرِف الأدويِة مّجاًنا 
لُهم، ويبّيُن الّن�سُّ تقّدَم العرِب في هذا المجاِل مْن حيُث بناُء الم�شت�شفياِت واأق�شاُمها 

ح�شَب حالِة المري�ِس.

الخدماِت  في  عمَل   ، اأردنيٌّ طبيٌب  )1937-2012م(  الكردّي  علي  اأ�شرف 
الع�شبّيِة في الجامعِة  للعلوِم  اأ�شتاًذا  الّطبّيِة الملكّيِة في ق�شِم الأع�شاِب والّدماِغ، وكاَن 
ّحِة، وع�شًوا في مجل�ِس الأعياِن. ومْن موؤلفاِتِه كتاُب )دوُر العرِب  الأردنّيِة، ووزيًرا لل�شِّ

. والم�شلميَن في العلوِم الع�شبّيِة( الذي اأُِخَذ مْنُه الّن�سُّ

ج�وُّ النّ�صِّ

التّعريُف بالكاتِب

المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
والأع�شاَب -  المجذوموَن        : الجلَد  ي�شيُب  مر�ٌس  وهَو  بالُجذاِم،  الُم�شابوَن 

الّطرفّيَة، وقْد تت�شاقُط منُه الأطراُف.
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بْواُت              : -  الرَّ

ُب         : -  ال�ُمحت�سِ

-  الع�سكُر الُْمرابُط :

-  الأطايُب              :

َجْمُع َرْبوٍة، وهَي ما ارتفَع مَن الأر�ِس.
اْلُم�شرُف على ال�ّشوؤوِن العاّمِة، مثِل مراقبِة الأ�شعاِر، والإ�شراِف 

على الم�شت�شفياِت.
الجنوُد الّذيَن يحر�شوَن الحدوَد.

الّروائُح الّطّيبُة.

2- عْد اإلى المعجِم وا�شتخرْج معانَي المفرداِت الآتيِة:
الأرزاُق، عّلٌة، المخطوطاُت.

: ْق في المعنى بيَن كلِّ كلمتيِن تحَتُهما خطٌّ 3- فرِّ
اأ   - خدَم الّطبيُب اأبو الفرِج في قلعِة عجلوَن َعقًدا من الّزمِن.

َع الم�شتاأِجُر َعقًدا مَع �شاحِب الِبنايِة. وقَّ
ب- اأقاَم ابُن الُفراِت عيادًة جامعًة.

را�شِة. يرتاُد الّطلبُة في الأردنِّ اأكثَر مْن جامعٍة للدِّ

1- َمْن اأّوُل َمْن اأن�شاأَ م�شت�شًفى عنَد العرِب؟
2- كانِت الم�ضت�ضفياُت في تاريِخ العرِب ُت�ضّمى )البيمار�ضتاَن(. ما معنى هذا اال�ضِم؟

3- عّلْل ما ياأتي:
اأ   - بناُء الم�شت�شفياِت على الّرْبواِت وجوانِب الأنهاِر.

ُه ثياًبا نظيفًة. ب- اغت�شاُل المري�سِ قبَل دخوِلِه الم�شت�شفى، ولب�شُ
جـ- وجوُد قاعٍة خارجيٍَّة في كلِّ م�شت�شًفى.

الفهُم والتّحليُل
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4- اذكْر ثالَث فئاٍت اعتنِت الم�ضت�ضفياُت برعايِتِهم.
5- ما الفرُق بيَن الم�شت�شفياِت الحربيَِّة وم�شت�شفياِت ال�ّشبيِل؟
ُد اأنواِع الم�شت�شفياِت في الح�شارِة العربيَِّة؟ 6- عالَم يدلُّ تعدُّ

ِب. 7- اذكْر واجباِت الُمحت�شِ
: 8- ورَد في النَّ�سِّ ا�شُم طبيٍب عربيٍّ

اأ   - مْن هَو؟
ب- اأيَن عِمَل؟

جـ- ما ا�شُم كتاِبِه؟
ْح  و�شّ جديدٍة؟  اأمرا�ٍس  وظهوِر  الأمرا�ِس  بتف�ّشي  مرتبٌط  الم�شت�شفياِت  ُم  َتقدُّ هْل   -9

راأَيَك.
10- ا�شتنتْج فرقيِن بيَن الم�شت�شفياِت قديًما وحديًثا.

11- ما الّدوُر التّعليميِّ للم�شت�شفياِت قديًما وحديًثا؟

ح ال�شورَة الفنّيَة في قوِلِه تعالى:{               }. 1- و�شّ
]�شورة  الإ�شراء، الآية 24[

2- بَم يوحي كلٌّ مّما ياأتي: 
اأ   - ت�شميُة جناِح الأمرا�ِس العقلّيِة بـ )داِر الأبرياِء(.

ب- طرُح الأطايِب كالبخوِر في قاعاِت الم�شت�شفى.
. وِر الفّنيَِّة في النَّ�سِّ 3- علِّْل ندرَة ال�شّ
؟ 4- ما الِقَيُم الم�شتفادُة مْن هذا النَّ�سِّ

التّذّوُق الأدبيُّ 
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ق�سايا لغويٌّة

كالَبخوِر  واأَوراِق  االأَطاِيُب  ِفيها  وُتْطَرُح  تاًء،  �ضِ اأُ  ُتَدفَّ الم�ضت�ضفى  قاعاُت  "وكانْت   -1
راِت النَّظرّيَة،  لبُة الُمحا�ضَ الِحّناِء، َواأُْلِحَقْت في ُكلِّ م�ضت�ضًفى قاعٌة َيَتَلّقى ِفيها الطَّ
الأَطّباِء  ِباإ�شراِف  العمليُّ  التَّطبيُق  لبِة  للطَّ َواأُِتيَح  يََّة،  بِـّ الطَّ الَمخطوطاِت  خوَن  وَيْن�شَ

الَم�شوؤوليَن".
َاأ الِفقرَة ال�ّشابقَة، ثمَّ ا�شتخرْج مْنها: اقر

ا، ا�شًما نكرًة، جمَع موؤنٍث �شالًما. فعاًل من الأفعاِل الخم�شِة، فعاًل معتالًّ ناق�شً
2- مّيْز جمَع المذّكِر ال�ّشالِم مْن جمِع الّتك�شيِر في ما ياأتي:

�شالطين، معّلمين، م�شاكين، مترجمين،ب�شاتين.
3- اأعرْب ما تحَتُه خطٌّ في ما ياأتي:

اأ   - ُعِرَفِت الم�شت�شفياُت في تاريِخ العرِب ِبا�ْشِم )اْلبيماِر�ْشتاِن(.
ٌة تجنُّـًبا لَخَطِر الَعْدَوى. ْت لالأمرا�ِش الُمعديِة قاعاٌت خا�ضّ �ضَ ب- ُخ�ضِّ

ُن ِمْن جناَحْيِن. جـ- َفكاَن ُهنالَك الم�شت�شفى الكبيُر الّذي َيتكوَّ



65

كتابُة الو�سايا والنّ�سائِح

واِب، وتمتاُز بما ياأتي: ُه الّن�شُح والإر�شاُد اإلى الخيِر وال�شّ الو�شّيُة قوٌل حكيٌم غر�شُ
1- دّقُة العبارِة وو�شوُح الألفاِظ.

ُر الجمِل والِفقراِت. 2- ِق�شَ
3- ا�شتخداُم الأمِر والّنهِي.

4- الإقناُع بترتيِب الأفكاِر وتف�شيِلها وبياِن اأ�شباِبها.
5- ا�شتماُلها على كثيٍر مَن الِحَكِم.

َاأ الو�شايا الآتيَة لذي الإ�شبِع العدوانيِّ وهَو يو�شي ابَنُه، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة اّلتي  اقر
تليها:

، وعا�َس حّتى �َشِئَم العي�َس، واإّني مو�شيَك ِبما اإْن  ، اإنَّ اأباَك قْد َفِنَي وهَو حيٌّ  "ياُبنيَّ
حفظَتُه بلْغَت مْن قوِمَك مابلغُتُه، فاحفْظ عّني:

اأِلْن جانَبَك لقوِمك يحّبوَك، وتوا�شْع لهْم يرفعوَك، واب�شْط لهْم يَدك يطيعوَك، ول 
كباُرهْم،  ُيكرْمَك  كباَرهْم  ُتكِرُم  كما  �شغاَرهم  واأكِرْم  ي�شّودوَك،  ب�شيٍء  عليهْم  ت�شتاأثْر 
ِبماِلَك، واحِم حريَمَك، واأعزْز جاَرَك، واأعْن  وَيكَبْر على موّدِتَك �شغاُرهْم، وا�شمْح 
ريِخ، فاإنَّ لَك اأجاًل ل يعدوَك،  مِن ا�شتعاَن بَك، واأكرْم �شيَفَك، واأ�شِرِع الّنه�شَة في ال�شّ

ْن وجَهَك عْن م�شاألِة اأحٍد �شيًئا، فِبذلَك يتمُّ �شوؤدُدَك". و�شُ
1- ا�شتخرِج الو�شّيَة الّتي تحثُّ على اإغاثِة الملهوِف.

2- ا�شتخرِج الكلمَة الّتي تعني )ال�ّشيادَة وال�ّشرَف(.
3- اذكْر ثالًثا مَن الّن�شائِح الّتي وردْت في الو�شّيِة، وفائدَة كلٍّ مْنها.

الكتابُة
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4- ما اأكثُر الأفعاِل ا�شتخداًما: الما�شي اأِم الم�شارُع اأِم الأمُر؟ ولماذا؟
5- ا�شتخرْج مَن الو�شايا اأ�شلوَب نهٍي.

اكتْب ن�شيحًة اإلى ُزمالَئَك في واحٍد مَن المو�شوَعيِن الآتييِن:
ِتِه. 1- الو�شائُل الّتي يّتخُذها الإن�شاُن للمحافظِة على �شحَّ
2- الأموُر الّتي يجُب علينا مراعاُتها عنَد زيارِة المري�ِس.

بعَد كتابتي المو�شوَع اأتاأّكُد مْن اأّنني:
1- ا�ضتخدْمُت عباراٍت وا�ضحًة وجميلًة.

2- ا�ضتخدْمُت جماًل ق�ضيرًة.
3- ا�ضتخدْمُت اأ�ضلوَبِي االأمِر والّنهِي.

4- ا�ضتخدْمُت الحجَج والبراهيَن.

تقويٌم ذاتيٌّ 
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و�سُف الُحّمى

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

)المتنبي(.

اأمـامي ول  الَمِطـيُّ  بَي   )1( َتـُخـبُّ 
ـــاِم ــــلِّ ع ـــي ك َيــــَمــــلُّ ِلـــــقـــــاَءُه ف
ــْعــٌب مــرامــي كــثــيــٌر حــا�ــشــدي �ــش
ــالِم ــّظ ال ــي  ف اإّل  ــــزوُر  ت ــسَ  ــ� ــْي ــَل َف
عظامي ــي  ف ـــْت  ـــاَت َوب ــهــا  ــْت ــعــاَف َف
ــاِم ــق ــشِّ ــ� ــُه ِبــــاأْنــــواِع ال ــُع ــشِ ــو� ــت َف
)4( ــجــاِم  ــشِ � ـــٍة  ـــَع ـــاأَْرَب ِب ــهــا  ــُع ــداِم َم
ــَتــهــاِم ــوِق اْلــُمــ�ــشْ ــ�ــش ــَم ــَة اْل ــَب ــراَق ُم
اْلــِعــظــاِم اْلــُكــَرِب  فــي  اأَْلــقــاَك  اإذا 
حاِم الزِّ ِمــَن  ــِت  اأَْن ْلِت  َو�ضَ َفكيَف 
هاِم ال�شِّ َول  ــيــوِف  ِلــلــ�ــشُّ ــاٌن  ــك َم
والــّطــعــاِم �ــشـــــراِبــَك  فــي  َوداوؤَُك 
ــِمــِه طـــوُل الــِجــمــاِم ـــرَّ ِبــِجــ�ــشْ  اأَ�ـــشَ
ــاِم )6( ــت ــاٍم فــي َق ــت ـــَل ِمـــْن َق ـــْدُخ َوَي

الِّلجاِم  َول  اْلَعليِق  فــي  ُهــَو  َول 
اْعــِتــزامــي  ُحــمَّ  َفما  اأُْحــَمــْم  َواإِْن 
 

ورائي َفال  ــَر  ِمـ�ضْ ِبــاأَْر�ــشِ  اأََقــْمــُت 
َجْنبي وكـــاَن  ــُس  ــرا� ــِف اْل ــَي  ــن ــلَّ َوَم
ــــوؤادي ــِقــٌم ف ــٌل عـــائـــدي �ــشَ ــي ــل ق
ــاًء ــي ـــــــاأَنَّ ِبـــهـــا ح ــــي َك ــــرت َوزائ
َبَذْلُت لها اْلَمطارَف )2( والح�شايا )3(
َوعــْنها َنــْف�شي  عْن  اْلِجْلــُد  َي�شــيُق 
َفَتـْجـري َيـْطُرُدهــا  ــْبـَح  ال�شُّ َكــاأَنَّ 
ــْوٍق ــِر �ــشَ ــْي ــهــا ِمـــْن َغ ــَت اأُراِقـــــُب َوْق
�َشرٌّ ــدُق  َوالــ�ــشِّ ــُدهــا  َوْع ــُدُق  ــ�ــشْ َوَي
ِبْنٍت ُكــلُّ  ِعْندي   )5( ْهــِر  الــدَّ اأَِبــْنــَت 
فيِه ــَق  ــْب َي ــْم  ل ــا  ًح ــرَّ ــَج ُم َجـــَرْحـــِت 
�ضيًئا ــَت  ــْل اأك الّطبيُب  ــَي  ل يــقــوُل 
ـــه اأّنــــــي َجـــــواٌد ومــــا فـــي طـــبِّ
ــرايــا الــ�ــشَّ ــي  ف ــَر  ــبِّ ــَغ ُي اأْن  َد  ـــوَّ ـــَع َت
ــاُل لــُه َفــَيــْرعــى ــط ــَك ل ُي ــشِ ــ� ــاأُْم َف
ـِطـباري َفـاإِْن اأَْمـَر�ْس َفـما َمـِر�َس ا�شْ

: تنقل اأطرافها جميًعا في العْدو.                                      )2( اْلَمطارُف: الثياب الم�شنوعة من ال�شوف ونحوه. )1( َتُخبُّ
جام: من �شجم الدمع اأي �شال. )3( الح�شايا: جمع ح�شّية وهو الفرا�س المح�شّو بالري�س والقطن.   )4( �شِ

ْهِر: الم�ضيبة.                                                               )6( َقتام: غبار اأ�شود؛ اأي المعركة. )5( ِبْنُت الدَّ

ُعْد اإلى ال�ّضبكِة العالمّيِة للمعلوماِت )االإنترنت(، واكتْب مو�ضوعا عْن مدينِة الح�ضيِن 
. ُه اأماَم زمالئَك في ال�شفِّ الطبّيِة، واعر�شْ

النّ�شاُط
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1- تحّدْث اإلى ُزمالَئَك عْن اأهّمّيِة الولِء والنتماِء للوطِن.
2- حاوْر زمالَءَك في ما ينبغي اأْن نفعَلُه مْن اأجِل ِرْفعِة وطِننا م�شتفيًدا مْن قوِل ال�شاعِر 

عارف الالفي: 
اأردنُّ اأنَت الهوى والع�ضُق واالأَرُب       ياقلعًة حّدَثْت عْن مجِدها الكتُب  

الأردنُّ بلُد العزِم 

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُه عليَك معلُِّمك مْن كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع، ثمَّ اأجْب 
عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

1-  ما عنواُن الر�شالِة التي ترَكها جاللُة الملِك الح�شيِن - طيََّب اهللُ ثراُه - لالأردنّييَن؟
2- بَم و�ضَفِت الكاتبُة القيادَة الها�ضمّيَة؟

3- كيَف اأ�شبَح الأردنُّ اأنموذًجا في المنطقِة على الّرغِم مَن الّتحّدياِت ال�ّشيا�شّيِة 
والقت�شاديِّة؟

. 4- اذكْر اأربَع �شفاٍت لالأردنِّ مّما ورَد في الّن�سِّ
5- ما الّذي اأّكَدُه جاللُة الملِك عبِد اهلِل الّثاني في كثيٍر مْن خطاباِتِه؟

؟ 6- اإالَم دَعِت الكاتبُة في نهايِة النَّ�شِّ

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة 
ال�ّضابعُة
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القراءُة

رورِة ال�ّضعريِّة. )     ( ِم االأُلى: اأ�ضُلها )ِمَن االأُلى(، وُحِذَفْت نوُن حرِف الجرِّ )ِمْن( لل�ضّ

اأُْرُدنُّ اأَْر�َس اْلَعْزِم

يوُف َوَحدُّ �َضْيِفَك ما َنبا َنَبِت ال�ضُّ
با ْرِق ال�شِّ ْت اإِلى ال�شَّ َلَك �َشْوكٌة َردَّ
وعليــَك ِديًنــا ل ُيخــاُن وَمْذَهبا
بــا َحهــا الَمــالُم َوَذوَّ �َشْمــراُء لوَّ
با ِهُم ال�شَّ َرَف�شــوا وَلْم ُتغَمــْد ِبكفِّ
ِرَبْت على �َضَرٍف َفطاَبْت َم�ضِربا �ضُ
يــوُر اإلى الِخبا ويكوُن َلْيــٌل فالطُّ
ــالُح َلــُه َنبــا اإّل وفــي يــِدِك ال�شِّ
بى نيــا اإِلى ِتْلــَك الرُّ َواأُ�َشــدُّ كالدُّ

ـــبا  ْغـِنـَيَة الظُّ اأُْرُدنُّ اأَْر�َس اْلَعــْزِم اأُ
في َحـْجــِم َبْع�ِس اْلــَوْرِد اإّل اأَنَّــُه
نيــا الُبطولُة ُم�ضَتًهى ْت على الدُّ ُفِر�ضَ
َلْدَنــٌة ْعــٍر  ِب�شِ ُتطاِلُبنــي  َوَفــَدْت 
ِمْن اأيِّ اأَْهٍل اأْنِت؟ قاَلْت ِم االأُلى )      (
ــٍة اأُمَّ َن�ْضــاأَة   وعَرْفــُت  َفَعَرْفُتهــا 
ًحى يــوِر لهــا �شُ غنَّْيُتهــا ُكلُّ الطُّ
بــاَح وال َم�ضا اإاّلِك اأنــِت َفــال �ضَ
نــي َهزَّ اأَْرٍز  َن�شيــُم  اأقــوُل  َيــٌم  �شِ

)�شعيد عقل(.
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قاَل ال�ّشاعُر هذِه الق�شيدَة ُمتغّنًيا بالأردنِّ وعزِمِه وبطولِتِه واأمجادِه، وبقّوِتِه وتاأثيرِه 
ًها كالَمُه اإلى فتاٍة اأردنّيٍة طلبْت منُه �ضعًرا  الكبيَريِن على الّرغِم مْن �ضغِر م�ضاحتِه، موجِّ
عْن وطِنها، وا�شًفا ال�ّشعَب الأردنيَّ بالقّوِة والمجِد وال�ّشرِف الذي ُي�شَرُب بِه المثُل. 

الّتعليِم  في  عمَل  اللُّبنانّييَن،  عراِء  ال�شُّ اأبرِز  مْن  )1912-2014م(  عقل  �شعيد 
حافِة، ومْن اأعماِلِه: اأجرا�ُس اليا�َشميِن، وكتاُب الورِد. وال�شّ

ج�وُّ النّ�صِّ

التّعريُف بال�ّساعِر

المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
. بُر والِجدُّ - العْزُم     : ال�شّ

يِف. با     : جمُع ُظبٍة؛ وتعني حدَّ ال�شَّ - الظُّ

َغُر والحداّثُة. با    : ال�شِّ - ال�سِّ

- ُم�ستًهى : مرغوٌب فيِه.

- لَْدنٌَة      : امراأٌة ناعمٌة.

- الأُلى     : الأقدموَن ال�ّشابقوَن.

يِف. با     : جمُع �َشباٍة وهَي حدُّ ال�شَّ - ال�سَّ
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- الِخبا     : المق�ضوُد الِخباُء وهَو البيُت.

- اإّلِك      : ما عداِك.

- النّ�سيُم  : الّريُح الّلّينُة.

2- ا�شتخرْج ِمَن الُمعجِم معانَي الكلماِت الآتيِة:
مْذَهٌب، وَفَد، ُتغَمُد، طاَب.

: ْق في المعنى بيَن كلِّ كلمتيِن تحَتهما خطٌّ 3- فرِّ
يوُف وحدُّ �ضيِفَك ما نبا. اأ    - َنَبِت ال�ضُّ

الُح لُه َنبا. في يِدِك ال�شِّ
با. ْت اإلى ال�ّشرِق ال�شِّ ب - لَك �شوكٌة ردَّ

ْوكُة. وخَزْتني ال�شَّ
َحها الَمالُم وذّوبا. جـ- �شمراُء لوَّ

ًعا. َح الُم�شاِفُر بيِدِه مودِّ لوَّ
4- عْد اإلى المعجِم، وا�شتخرْج مفرَد كلٍّ مَن الكلمَتْيِن الآتيَتْيِن:

َيٌم، اأْرٌز. �شِ
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َاأ البيَت االآتَي، ثمَّ اأجْب عّما يليِه: 1 - اقر
يوُف َوَحــدُّ �َضْيِفَك ما َنـبا ــبا                  َنَبِت ال�ضُّ ْغـِنـَيَة الظُّ اأُْرُدنُّ اأَْر�َش اْلَعــْزِم اأُ

اأ   - ِبَم َو�شَف ال�ّشاعُر الأُرُدنَّ في ال�ّشطِر الأّوِل؟
يوُف وحدُّ �ضيِفَك ما نبا" في ال�ّشطِر الّثاني؟ َد ال�ّشاعُر بقوِلِه :"نبِت ال�ضُّ ب- ماذا َق�شَ

ِح الفرَق بيَنهما كما  . و�شِّ 2 - يقارُن ال�ّشاعُر بيَن الُبطولِة لدى الأُمِم والبطولِة في الأردنِّ
يبدو في البيِت االآتي:

نيا الُبطوَلُة ُم�ضَتًهى               وَعَلــْيَك ِديــًنا ال ُيـخـاُن وَمْذهــبا ْت على الدُّ ُفِر�ضَ
َاأ الأبياَت الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليها: 3 - اقر

بـــا  َحـــها الَمـالُم وذوَّ ـعــٍر َلــْدَنــٌة                   �شـمــراُء لـوَّ َوَفــَدْت ُتطاِلُبني ِب�شِ
ــبا هُم ال�ضَّ ِمْن اأيِّ اأهٍل اأنِت؟ قالـْت ِم االأُلى                   رف�ضـوا ولم ُتغـَمـْد ِبكـفِّ
ِربْت على �َضَرٍف فطاَبْت َم�ضِربا ــٍة                   �ضُ مَّ فَعـَرفــُتها وعــَرفـُت نــ�ْضاأَة اأُ

اأ   - ِبَم و�شَف ال�ّشاعُر الفتاَة الأردنّيَة الّتي �شاألْتُه؟
ب- ماذا طلبِت الفتاُة اإلى ال�ّضاعِر؟

جـ- ِبَم و�ضفِت الفتاُة اأهَلها حيَن �ضاأَلها ال�ّضاعُر عنهْم؟
اأَ ال�ّشعُب الأُردنّي؟ د  - عالَم  َن�شَ

َاأ البيَتيِن الآتييِن، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليهما: 4 - اقر
ـًحى                  ويكوُن َلـيٌل فالّطيوُر اإلى الِخـبا غّنـيُتها كلُّ الّطيـوِر لها �شُ
ـالُح لــُه َنــبا اإاّلِك اأنـِت فال �ضـباَح وال م�ضا                  اإاّل وفي يــِدِك ال�ضِّ

اأ   - اإلَم ترمُز الكلماُت الآتيُة:
الّطيوُر، ليٌل، الِخبا؟  

الفهُم والتّحليُل
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ب- ما الفكرُة التي يريُد ال�ّشاعُر اأْن يبّيَنها في راأِيَك؟
5 - يقوُل ال�ّشاعُر:

بى  نيا اإلى ِتلَك الرُّ َيٌم اأقوُل ن�شيُم اأْرٍز هّزني                 َواأُ�ّشدُّ كالدُّ �شِ
اأ   - اإلم يرِمُز الأرُز؟

؟ ب- ما اّلذي دفَع ال�ّشاعَر اإلى حبِّ الأردنِّ
بى(؟ جـ- ماذا ق�شَد بـ )تلَك الرُّ

غِم مْن قلَِّة اإمكاناِتِه  6 - توافرْت لدى الأردنِّ اأ�شباٌب عديدٌة ليكوَن قويًّا وموؤثًِّرا على الرَّ
الماّدّيِة. اذكْر هذِه الأ�شباَب مْن وجهِة نظِرَك.

7 - اقترْح عنواًنا اآخَر منا�شًبا للق�شيدِة معّلاًل.

وَرَة الفّنّيَة في ما تحَته خطٌّ في البيَتيِن الآتييِن: ِح ال�شّ 1- و�شّ
يوُف َوَحدُّ �َضْيِفَك ما َنبا با                َنـَبِت ال�ضُّ اأ   - اأُْرُدنُّ اأَْر�َس اْلَعْزِم اأُْغِنَيَة الظُّ
َحـها الـَمـالُم وذّوبــا  عٍر َلْدَنـٌة                 �شــمـراُء لـوَّ ب- َوَفـَدْت ُتطاِلُبني ِب�شِ

2- الأردنُّ بلٌد �شغيٌر ِبم�شاحِتِه، ولكنَُّه كبيٌر وعظيٌم ِبفعِلِه وتاأثيِرِه. عّبَر ال�ّشاعُر عْن هذا 
حها: المعنى ب�ضورٍة فّنّيٍة جميلٍة في البيِت االآتي. و�ضِّ

با ْرِق ال�شِّ ْت اإِلى ال�شَّ في َحـْجِم َبْعـ�ِس اْلــَوْرِد اإّل اأَنَّــُه                َلَك �َشْوكٌة َردَّ
با؟ هُم ال�شَّ 3- ما دللُة قوِل ال�ّشاعِر: لْم ُتغَمْد بكفِّ

4- ا�شتخرْج مَن الق�شيدِة مثاًل على الّطباِق.
5- ما العاطفُة البارزُة في الق�شيدِة؟

التّذّوُق الأدبيُّ 
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اكتْب مقالًة في واحٍد مَن المو�شوَعيِن الآتَييِن مراعًيا ما تعلمَتُه �شابًقا عْن فنِّ المقالِة:
1- الأردنُّ بلُد العزِم.

2- وقوُف الأُردنِّ اإلى جانِب اإخواِنِه العرِب في ما يواِجهوَنُه مْن اأَزماٍت. 

الكتابُة

تطبيقاٌت لغويٌّة

َاأ الأبياَت الآتيَة، ثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليها: 1- اقر
بـــا َحـهـا الَمـالُم وذوَّ ـعـٍر َلـْدَنـٌة                �شــمـراُء لــوَّ َوَفـَدْت ُتطاِلـُبـني ِب�شِ
ــبا هُم ال�شَّ ِمْن اأيِّ اأهٍل اأنِت؟ قالت ِم االأُلى               رف�شــوا ولم ُتغـَمْد ِبكـفِّ
ِربْت على �َضَرٍف َفطاَبْت َم�ضِربا ـٍة               �ضُ مَّ َفَعـَرْفـُتـها وعـَرْفـُت َنـ�ْضــاأَة اأُ

اأ   - ا�شتخرْج مَن الأبياِت ال�ّشابقِة:
فعاًل معتالًّ مثاًل، �شميًرا منف�شاًل، م�شاًفا اإليِه، فعاًل م�شارًعا مبنيًّا للمجهوِل.

ا. ب- اأعرْب ما تحَته خطٌّ اإعراًبا تامًّ
فِع للغائِب. ( اإلى �شمائِر الرَّ 2- اأ�شنِد الفعَل )ردَّ
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ق�سائُد للوطِن

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

)حيدر محمود(.

)1( الخافق: الناب�س ويق�شد القلب.  )2( الجّلى: الأمر ال�شديد.  )3( الفيافي: جمع فيفاء وهي ال�شحراء الوا�شعة.

 فاأنــَت خـاِفُقنــا )1( والــّروُح والَبَدُن
َفـاأنــَت اأجمـُل َلـــوٍن �ضــاَغــُه الّزَمُن

ِد  ِمــَن الُعيوِن اّلتــي تحيا علــى الَح�شَ
ــًدا َتْهفــو اإلــى َكِبــِد ـِ اأْو اأْن تــرى َكب
ِد فيــِه واأْن َتلَتقــي روحــاِن فــي َج�شَ

علــى الُحــبِّ ل َمْكٌر هنــاَك ول َغْدُر
 اإذا َدَعــِت الُجّلــى )2( فاإّنــا لها الَجْمُر 

ْخُر  ِرماُل الفيافي )3( واْنَحنى َلُهُم ال�شّ
عليــِه وفــي ُكلِّ الِجهــــاِت َلنــا ِذْكُر

علــى هــواَك اجَتَمْعنــــا اأيُّهــا الَوَطُن
اأْعُيـِنـنـــا َلــْوُن  فينـــا  َتَعــّدَد  واإْن 

اأُعيــُذ اأحلى ِحًمــى بالواِحــِد الأَحِد
ِبَيــِد َيــًدا  فيــِه  َتـــرى  اأْن  َيغيُظهـــا 
اأو اأْن َتــرى اأََحــــًدا َيْحنو علــى اأَحٍد

ْت َوَح�ْضــُب بــالدي اأّنهــا قــد تاأ�ّض�ضَ

واإّنمــا  َطْبًعــا  الّنا�ــسِ  اأَرقُّ  ونحــُن 
َنَعــْم نحــُن اأبناُء الّذيــن اْنَحَنــْت َلُهْم
ــٌع في الأر�ــسِ اإّل َوَو�ْشُمنـا فال َمْو�شِ

بع�َش  )االإنترنت(، واختْر  للمعلوماِت  العالمّيِة  ال�ّضبكِة  اأِو  المدر�ضِة  اإلى مكتبِة  عْد 
، واقراأْها على زمالَئَك. الق�شائِد الوطنّيِة الّتي مّجدِت الأردنَّ

النّ�شاُط

) اأ (

)ب(

)جـ(
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اإِذا  قاَل:  اهللَ  : " اإنَّ  ْث عْن اأهّميِة ال�شبِر على البتالِء في �شوِء قوِل الر�شوِل  1- تحدَّ
ُتُه ِمْنُهما اْلَجَنَّة ".راوُه البخاريُّ �ضْ َبَر َعَوّ اْبَتَلْيُت َعْبدي ِبَحبيَبَتْيِه    َف�ضَ

2- حاوْر زمالَءَك في كيفيَِّة تعزيِز حقوِق ذوي الإعاقِة في الّتعليِم والّتدريِب والّت�شغيِل، 
ُم لهْم كْي يتمّكنوا مَن الندماِج في المجتمِع. وتوفيِر البرامِج والأن�شطِة الّتي ُتَقدَّ

يَروَن ما ل َيرى

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُه عليَك معلُِّمك مْن كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع، ثمَّ اأجْب 
عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

ر�ِش؟ 1- ما الع�ضا البي�ضاُء كما فهْمَت مَن الدَّ
2- اإلَم ترِمُز الع�شا البي�شاُء؟

ُق الع�شا البي�شاُء لذوي الإعاقِة الب�شريِّة َهدفيِن. ما ُهما؟ 3- ُتحقِّ
4- متى ُي�شاِدُف اليوُم العالميُّ للع�شا البي�شاِء؟

5- ما الهدُف مْن تخ�شي�ِس يوٍم للع�شا البي�شاِء؟
6- ما اأ�شـهـُر اأنـواِع الع�شا البي�شاِء؟

. 7- اذكْر حقوًقا اأُخرى لذوي الإعاقِة الب�شريِّة غيَر ما ورَد في الّن�سِّ
. 8- اقترْح عنواًنا اآخَر منا�شًبا للّن�سِّ

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة 
الّثامنُة

)     ( َحبيَبَتْيه: عينيه.
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ِمْن كتاِب الأّياِم القراءُة

كاَن �شابَع ثالثَة ع�شَر مْن اأبناِء اأبيِه، وخام�َس اأحَد ع�شَر مْن اأ�شّقاَئه. وكاَن ي�شعُر باأنَّ لُه 
ا َيمتاُز بِه بيَن اإخوِتِه واأخواِتِه. خِم مَن ال�ّشباِب والأطفاِل مكاًنا خا�شًّ بيَن هذا العدِد ال�شّ

اأكاَن هذا المكاُن ُير�شيِه؟ اأكاَن ُيوؤذيِه؟ الحقُّ اأنَُّه ل يتبيَُّن ذلَك اإّل في غمو�ٍس واإبهاٍم. 
ِه رحمًة  والحقُّ اأّنُه ل ي�شتطيُع الآَن اأْن يحكَم في ذلَك حكًما �شادًقا. كاَن ُيِح�سُّ مْن اأمِّ
في  االحتياِط  مَن  ب�ضيٍء  اإخوتِه  مْن  ي�ضُعُر  وِرْفًقا، وكاَن  ليًنا  اأبيِه  مْن  يِجُد  وراأفًة، وكاَن 
ِثهم اإليِه ومعاملِتِهْم لُه، ولكنَُّه كاَن يِجُد اإلى جانِب هذِه الّرحمِة والّراأفِة مْن جانِب  تحدُّ
ِه �شيًئا مَن الإهماِل اأحياًنا، ومَن الِغلظِة اأحياًنا اُأخرى. وكاَن يجُد اإلى جانِب هذا الّليِن  اأمِّ
اإلى وقٍت. وكاَن احتياُط  ا، واالزوراِر مْن وقٍت  اأي�ضً اأبيِه �ضيًئا مَن االإهماِل  والّرفِق مْن 
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اإخوِتِه واأخواِتِه يوؤذيِه؛ لأنَُّه كاَن يجُد فيِه �شيًئا مَن الإ�شفاِق َم�شوًبا ب�شيٍء مَن الزدراِء.
اًل،  على اأنَُّه لْم يلَبْث اأْن تبّيَن �شبَب هذا كلِِّه؛ فقْد اأح�سَّ اأنَّ لغيِره مَن الّنا�ِس عليِه ف�شْ
ح�سَّ  واأنَّ اإخوَتُه واأخواِتِه ي�شتطيعوَن ما ل ي�شتطيُع، وينه�شوَن مَن الأمِر ما ل ينه�ُس لُه. واأَ
ُه تاأذُن لإخوِتِه واأخواِتِه في اأ�شياَء تحظُرها عليِه، وكاَن ذلَك ُيحِفُظه. ولكْن لْم تلبْث  اأنَّ اأُمَّ
فوَن ما ال  هذِه الحفيظُة اأِن ا�ضتحاَلْت اإلى حزٍن �ضامٍت عميٍق؛ ذلَك اأنَُّه �ضمَع اإخوَتُه ي�ضِ

ِعْلَم لُه ِبِه، فَعِلَم اأنَُّهم يَروَن ما ل يرى.
اأْن ي�شتك�شَف ما ل  اأمِرِه ُطَلَعًة ل َيْحفُل ِبما يلقى مَن الأمِر في �شبيِل  ِل  اأوَّ كاَن مْن 
اإلى  ميَلُه  ْت  والعناِء. ولكنَّ حادثًة واحدًة حدَّ الألِم  مَن  كثيًرا  ُيكلُِّفه  ذلَك  يعلُم. وكاَن 
اإخوِتِه  بيَن  الَع�شاِء  اإلى  الآَن. كاَن جال�ًشا  اإلى  يفارْقُه  لْم  قلَبُه حياًء  ال�شتطالِع، ومالأَْت 
الّنا�ُش،  ياأكُل  كما  ياأكُل  وكاَن  الّطعاِم،  حفلِة  على  ُت�ضِرُف  كعادِتها  ُه  اأمُّ وكانْت  واأبيِه، 
ولكْن لأمٍر ما خطَر لُه خاطٌر غريٌب، ما الّذي يقُع لو اأنَُّه اأخَذ اللقمَة بكلتا يديِه بدَل اأْن 
ياأخَذها كعادِتِه بيٍد واحدٍة؟ وما الّذي يمنُعُه مْن هذِه الّتجربِة؟ ل �شيَء. واإذْن فقْد اأخَذ 
ها مَن الّطبِق الم�شَتَرِك ثمَّ رفَعها اإلى فِمِه. فاأّما اإخوُته فاأغرقوا في  اللُّقمَة بكلتا يديِه وغم�شَ
ُه فاأجه�ضْت بالبكاِء، واأّما اأبوُه فقاَل في �ضوٍت هادى حزيٍن: ما هكذا  حِك، واأّما اأمُّ ال�ضَّ

ُتوؤَخُذ اللُّقمُة يا ُبنيَّ ... واأّما هَو فلْم يعرْف كيَف ق�شى ليلَتُه.
مْن ذلَك الوقِت تقّيدْت حركاُتُه ب�ضيٍء مَن الّرزانِة واالإ�ضفاِق والحياِء ال حدَّ لُه، ومْن 
ِه األواًنا مَن الّطعاِم  ِه اإرادًة قوّيًة، ومْن ذلَك الوقِت حّرَم على نف�ضِ ذلَك الوقِت عرَف لنف�ضِ
ِه الَح�شاَء والأرزَّ وكلَّ  اأْن جاوَز الخام�شَة والع�شريَن. حّرَم على نف�شِ اإّل بعَد  لُه  ُتَبْح  لْم 
الِملعقِة، وكاَن  ا�شطناَع  ُن  ُيح�شِ اأّنُه ل  يعرُف  كاَن  لأنَُّه  بالمالعِق؛  ُتوؤَكُل  الّتي  الألواِن 
ِه  ُه، اأو يعلَِّمُه اأبوُه في هدوٍء حزيٍن. ثمَّ حّرَم على نف�شِ يكرُه اأْن َي�شحَك اإخوُته، اأو تبكَي اأمُّ
حِك والإ�شفاِق.  ُه لل�شَّ �شُ مْن األواِن اللَّعِب والعبِث كلَّ �شيٍء، اإّل ما ل ُيكلُِّفُه عناًء، ول ُيعرِّ

ءٍ
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الق�ش�ِس  اإلى  ال�شتماُع  هَو  اللَّهِو؛  األواِن  مْن  لوًنا  اإليِه  حبََّب  العبِث  عِن  هذا  وان�شراُفُه 
والأحاديِث، فكاَن اأحبَّ �شيٍء اإليِه اأْن ي�شمَع اإن�شاَد ال�ّشاعِر، اأْو حديَث الّرجاِل اإلى اأبيِه 
ِه، ومْن ُهنا تعلََّم ُح�شَن ال�شتماِع. وعلى هذا الّنحِو حِفَظ �شاحُبنا كثيًرا  والّن�شاِء اإلى اأمِّ
مَن الأغاني، وكثيًرا مْن جدِّ الق�ش�ِس وهْزِلِه، وحِفَظ �شيًئا اآخَر لْم تكْن بيَنُه وبيَن هذا كلِِّه 

ريُر اإذا اأ�شبَح اأَْو اأم�شى. ُه ال�شّ �شلٌة، وهَي الأوراُد الّتي كاَن يتلوها جدُّ
)طه ح�شين، الأّيام(. 

كتاُب الأّياِم هو ترجمٌة ل�شيرِة حياة طه ح�شين، ويتكّوُن مْن ثالثِة اأجزاٍء، والجزُء الأّوُل 
يِف الم�شريِّ وما فيِه مْن  ُث فيِه عْن طفولِتِه بما تحمُلُه مْن معاناٍة، ويحّدُثنا عِن الرِّ منُه يتحدَّ
. يتحّدُث طه ح�ضين  عاداٍت ح�ضنٍة و�ضّيئٍة في ذلَك الوقِت، وهَو الجزُء اّلذي اأُِخَذ منُه الّن�شُّ
في هذا الّن�شِّ عْن جانٍب مْن طفولِتِه، وكيَف كانْت اأ�ضرُتُه تتعامُل مَعُه اإْذ هَو طفٌل فاقٌد 
ا عْن حادثٍة مهّمٍة هَي حادثُة المائدِة التي كاَن لها اأثٌر كبيٌر في حياِتِه. للب�شِر، ويتحّدُث اأي�شً

 

، فقَد ب�شَرُه طفاًل �شغيًرا، لكنَُّه تحّدى  طه ح�شين )1889-1973م(: اأديٌب م�شريٌّ
. ترَك مجموعًة مَن  بِر والإيماِن والمثابرِة لي�شتحقَّ لقَب عميِد الأدِب العربيِّ ذلَك بال�شّ
، وعلى هام�ِس ال�شيرِة، وذكرى اأبي العالِء،  ها: في الأدِب الجاهليِّ الموؤلَّفاِت مْن اأهمِّ

والأياُم.

ج�وُّ النّ�صِّ

التّعريُف بالكاتِب
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المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
يء: ماَل عْنُه. خ�ُس عِن ال�شَّ - الزوراُر                    : ازورَّ ال�شَّ

- االحتياُط                   : الحذُر.

- ينه�سوَن مَن الأمِر     : يقوموَن بِه.

ُب. ُبُه، والحفيظُة: الغ�شَ - يُحِفُظه                      : ُيغ�شِ

- ُطَلعٌة                         : كثيُر الّطالِع.

- حّدْت                       : قّللْت.

ٍة. حِك: �شحكوا ب�شدَّ - فاأغرقوا في ال�سّ

- فاأجه�سْت بالبكاِء     : هّمْت اأْو بداأْت فيِه.

طنَع الملعقَة: ا�شتعمَلها.  - ا�سطناُع                    : نقول ا�شْ

 . - الهزُل                        : عك�ُس اْلِجدِّ

ْكِر َيْتُلوُه اْلُم�ْشِلُم. - الأوراُد                     : جمُع الِوْرد وهوُجْزٌء ِمَن الُقْراآِن اأَِو الذِّ

2- عْد اإلى اأحِد المعاجِم وا�شتخرْج معانَي المفرداِت الآتيِة:
االزدراُء، م�ضوًبا، تحظُرها، ا�ضتحاَلْت، يحفُل، الّرزانُة.

حيحَة مّما بيَن القو�شيِن في ما ياأتي : 3- اختر الإجابَة ال�شّ
اأ    - �ضدُّ كلمِة )اإبهاٌم(: )و�ضوٌح - �ُضهرٌة - انت�ضاٌر - اختالٌط(

ُل - الحتراُم - الّتجاهُل( ُد - الّتو�شُّ ب - �شدُّ كلمِة )الزدراُء(: )الّتودُّ
4- ا�شتخرْج مَن الِفْقرِة الّثانيِة مفرداٍت تدلُّ على معنى )العنايِة(، ومفرداٍت تدلُّ على 

معنى )الإهماِل(.
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1 - ما الفكرُة العاّمُة الّتي تدوُر حوَلها ذكرياُت الكاتِب في الّن�سِّ الّذي بيَن يديَك؟
2 - كْم عدُد اإخوِة طه ح�شين؟ وكْم عدُد اأ�شّقاَئِه؟

3 - ا�شتخل�ْس مظهريِن مْن مظاهِر البيئِة الجتماعّيِة الّتي عا�َس فيها طه ح�شين.
، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة: َاأ الِفقرَة الّثانيَة مَن الّن�سِّ 4 - اقر

اإخوِتِه واأخواِتِه. ما موقُفُه مْن  ٌة يمتاُز بها عْن بقّيِة  اأ  - كاَن للكاتِب مكانٌة خا�شّ
ذلَك؟

معاملِتِهما  عْن  مختلفًة  معاملًة  واأبيِه  ِه  اأمِّ مْن  يح�سُّ  طفولِتِه  في  الكاتُب  كاَن  ب- 
ْح ذلَك. لإخوِتِه. و�شِّ

جـ- ِلَم كانْت معاملُة اإخوِتِه لُه توؤذيِه؟
5 - بعَد قراءِتَك الِفقرَة الّثالثَة، اأجْب عّما ياأتي:

اأ   - كيَف ف�ّشَر الكاتُب معاملَة اأ�شرِتِه لُه؟
ب- ِلَم ا�ضتحاَل غ�ضُبه في الّنهايِة اإلى حزٍن �ضامٍت عميٍق؟ 

وِء قراءِتَك الِفقرَة الّرابعَة، اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:  6 - في �شَ
اأ   - �شْف حادثَة المائدِة كما رواها الكاتُب.

ب- ما اّلذي دفَع طه ح�شين اإلى الأكِل بكلتا يديِه؟
جـ- بّيْن موقَف كلٍّ مَن الأمِّ والأِب والأخوِة مْن هذِه الحادثِة.

د  - ما اأثُر هذِه الحادثِة في الحدِّ مْن َميلِه اإلى ال�شتطالِع؟
ِه كلَّ األواِن الّطعاِم اّلتي ُتوؤكُل بالمالعِق؟ 7 - ِلَم حّرَم الكاتُب على نف�شِ

8 - ان�شرَف الكاتُب عِن الّلعِب والّلهِو، فكاَن اأِن اكت�شَب مهارتيِن اأُخرييِن. اذكْرُهما.

الفهُم والتّحليُل
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ًة. هْل كاَن �شينجُح في حياِتِه؟  9 - في راأِيَك لْو اأنَّ عائلَة طه ح�شين عاملْتُه معاملًة خا�شّ
ْح ذلَك. و�شّ

ْح  ُه بالبتعاِد عْن األواِن العبِث والّلهِو. هْل توؤّيُد ما فعَلُه؟ و�شّ 10 - عاقَب طه ح�شين نف�شَ
وجهَة نظِرَك.

11 - ما راأُيَك في �شلوِك عائلِة طه ح�شين في الّتعامِل مَع طفولِتِه؟
؟ 12 - ما الّدرو�ُس والِعَبُر الّتي تعّلمَتها مْن هذا الّن�سِّ

ِه ُم�شتخدًما �شميَر الغائِب. ف�ّشْر ذلَك. َث طه ح�شين عْن نف�شِ 1- تحدَّ
ورَة الفّنّيَة في ما تحَتُه خطٌّ في قوِل الكاتِب: "ولكْن لْم تلبْث هذِه الحفيظُة  ِح ال�شّ 2- و�شّ

اأِن ا�ضتحالْت اإلى حزٍن �ضامٍت عميٍق".
العبارِة معاٍن غيُر مبا�شرٍة.  ليلَتُه". في هذه  "لْم يعرْف كيَف ق�شى   : الّن�سِّ 3- جاء في 

ْحها. و�شّ
بينما  اأ�شحاِبها،  حياِة  مْن  والقاتمَة  الم�شرقَة  الجوانَب  الحياِة  َيِر  �شِ بع�ُس  َتعِر�ُس   -4

: وِء قراءِتَك النَّ�سَّ ها الآخُر على الجوانِب الم�شيئِة فقْط. في �شَ يْقت�شُر بع�شُ
اأ   - ما المْنحى الّذي اّتخَذُه طه ح�شين في كتابِة �شيرِتِه؟

ب- لو فّكْرَت يوًما في كتابِة �شيرِتَك، فاأيَّ الطريقيِن تختاُر؟ علِّْل اإجابَتَك.
؟ 5- ما العاطفُة البارزُة في هذا الّن�سِّ

. 6- اقترْح عنواًنا اآخَر للنَّ�سِّ

التّذّوُق الأدبيُّ 
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ق�سايا لغويٌّة

َاأ الِفقرَة الآتيَة ُثمَّ اأَِجْب عِن الأَ�ْشِئلِة الّتي تليها: 1- اقر
ُه تاأذُن لإخوِتِه واأخواِتِه في اأ�شياَء تحظُرها عليِه، وكاَن ذلَك ُيحِفُظه.  "واأح�سَّ اأنَّ اأُمَّ

ولكْن لْم تلبْث هذِه الحفيظُة اأِن ا�ضتحاَلْت اإلى حزٍن �ضامٍت عميٍق؛ ذلَك اأنَُّه �ضمَع 
فوَن ما ل ِعْلَم لُه ِبِه، فَعِلَم اأنَُّهم يَروَن ما ل يرى". اإخوَتُه ي�شِ

اأ   - ا�شتخرْج مَن الِفقرِة ال�ّشابقِة:
فعاًل متعّديًا، حرًفا نا�شًخا، �شميَر ن�شٍب مّت�شاًل، ا�شَم اإ�شارٍة.

ا. ب- اأعرْب ما تحَته خطٌّ  اإعراًبا تامًّ
بِط  2- اأدِخْل حرَف ن�شٍب تارًة، وحرَف جزٍم تارًة اأخرى على الجملِة الآتيِة، مَع ال�شّ

ال�ّشليِم:
ُير�شيه هذا المكاُن.

3- اأعْد �شياغَة العبارِة الآتيِة في �شورِة المثّنى و�شورِة الجمِع ُمجريًا ما يلزُم من الّتعديِل:
كاَن ل يحفُل بما َيلقى مَن الأمِر.

كانا ..........................
كانوا .........................
ُكنَّ ...........................

4- ما ال�شُم اّلذي يحلُّ محلَّ كلمِة )ما( في عبارِة: "يَروَن ما ل َيرى"؟
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التّلخي�ُص

ب�شورٍة  بِه  والّتعريُف  الأ�شليِّ  الّن�سِّ  في  الواردِة  المعلوماِت  عر�ُس  هَو  الّتلخي�ُس 
�َس علينا مراعاُة ما ياأتي: موَجزٍة. ولكي نلخِّ

1- قراءُة الّن�سِّ وفهُمُه وا�شتيعاُبُه.
. 2- الّتركيُز على الأفكاِر الّرئي�شِة في الّن�سِّ

3- ا�شتبعاُد الّتكراِر.
4- ا�شتبعاُد الأمثلِة وال�ّشواهِد.

. ِة، والبعُد عِن الّنقِل الحرفيِّ 5- ا�شتعماُل األفاِظنا الخا�شّ
6- عر�ُس اأفكاِر الكاِتِب باأمانٍة.

�ِس. 7- عدُم اإقحاِم الآراِء ال�ّشخ�شّيِة في الُملخَّ
. 8- جمُع الأفكاِر مًعا وبح�شِب ترتيِبها في الّن�سِّ الأ�شليِّ

نموذُج تلخي�ِص ِفقرٍة

اإلى  ا  مزهوًّ بِه  وخرَج  الأ�شيَل،  العربيَّ  ح�شاَنُه  ال�ّشجاُع  الِمقداُم  الفار�ُس  "امتطى 
لُه  �ضّفقْت  اّلتي  َدِة  الُمحت�ضِ للجماهيِر  يديِه  ِبكلتا  ُح  يلوِّ وهَو  ِه،  بنف�ضِ ا  ُمعتدًّ الميداِن، 
باَق و�شَط الُهتاِف الُمتوا�شِل اّلذي  طوياًل ت�شجيًعا لُه ِلحفِزِه على النت�شاِر، ثمَّ دخَل ال�شِّ

منَحُه مزيًدا مَن الّدعِم والقّوِة ليكوَن في مقّدمِة الفائزيَن".
يمكُن تلخي�ُس الِفقرِة ال�ّشابقِة في جملٍة واحدٍة هَي:

على  عزيمِتِه  مْن  زاَد  مّما  الّنا�ِس،  ت�شجيِع  و�شَط  الخيِل  �شباِق  حلبَة  الفار�ُس  "دخَل 
الفوِز".

الكتابُة
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اكتْب في واحٍد مَن المو�شوَعيِن الآتييِن:
ٍة قراأَتها في حدوِد مئِة كلمٍة. �ٌس لق�شّ 1- ُملخَّ

�ٌس لدر�ِس )يَروَن ما ل يرى( في حدوِد مئِة كلمٍة. 2- ُملخَّ

بعَد كتابتي المو�شوَع اأتاأّكُد مْن اأّنني:
1- قراأُْت الّن�سَّ قراءَة فهٍم وا�شتيعاٍب.
. �َش باأ�ضلوبي الخا�شِّ 2- كتْبُت الُملخَّ

. 3- لْم اأخرْج على محتوى الّن�سِّ
. 4- لْم اأتجاوْز في تلخي�شي ثالثيَن بالمئِة مْن حجِم الّن�سِّ الأ�شليِّ

ُت كلَّ ما هَو مهمٌّ و�ضروريٌّ بكلماٍت قليلٍة. 5- لّخ�ضْ

تقويٌم ذاتيٌّ 
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مْن اأعالِم ذوي الإعاقِة الب�سريِّة

اأبو العالِء المعّرّي

، وذهَب ب�شُرُه في �شنِّ الّرابعِة،  ولَد في َمعّرِة الّنعماِن، واأ�شيَب بالُجدريِّ
ارتحَل اإلى بالٍد كثيرٍة مْنها بغداُد، ثمَّ عاَد اإلى المعّرِة ولِزَم بيَتُه، وكاَن حادَّ 

الّذكاِء �شديَد الحْفِظ، لُه ديواُن �شْقُط الّزنِد، ومْن اأ�شهِر كتِبِه ر�شالُة الغفراِن.
)محمد الجندي، الجامع في اأخبار اأبي العالء واآثاره(.

لوي�ص بريل 

ا.  ُوِلَد في فرن�شا، وفقَد ب�شَرُه في �شنِّ الّثالثِة، ومَع ذلَك كاَن طالًبا ُمجدًّ
المكفوفوَن،  ي�شتخدُمُه  للقراءِة  نظاًما  اخترَع  الّريا�شياِت والعلوِم،  برَع في 
واليوَم  بارزٍة،  ِبُنتوءاٍت  مكتوبٍة  حروٍف  على  الأ�شابِع  تمريِر  على  يقوُم 

ي�شتخدُم المكفوفوَن هذا الّنظاَم في اأنحاِء العالِم كاّفًة.
هيلين كيلر 

ُوِلدْت في الولياِت المّتحدِة، فقدِت ال�ّشمَع والب�شَر بعَد بلوِغها ال�ّشهَر 
َر، اإْذ اأُ�ضيَبْت بمر�ِش التهاِب ال�ّضحايا والحّمى القرمزّيِة. الّتا�ضَع ع�ضَ

دٍة  تعّلمْت على يِد المعلِّمِة )اآن �ضوليفان( الّتي قْد مّرْت مَعها بمراحَل متعدِّ
لتعليِمها الكالَم بالإ�شارِة والقراءِة على طريقِة بريل، وعّلمْتها معرفَة الأ�شياِء 

. والإح�شا�َس بها عْن طريِق الكفِّ
ح�ضلْت )هيلين( على بكالوريو�ش علوِم الفل�ضفِة، وذاَع �ضيُتها، وبداأْت 
كما  والمجالِت،  حِف  ال�شّ في  المقالِت  وتكتُب  المحا�شراِت،  تلقي 

قـرأُت لَك
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االأعلى  المجل�ِش  موقَع  وُزْر  )االإنترنت(،  للمعلوماِت  العالمّيِة  بال�ّضبكِة  ا�ضتعْن   -1
؛ ِلتكتَب تقريًرا في ع�شريَن �شطًرا عْن روؤيِة  ل�شوؤوِن الأ�شخا�ِس المعّوقيَن في الأردنِّ

ُمها واأبرِز اأن�شطِتِه. هذا المجل�ِس ور�شالِتِه والخدماِت الّتي يقدِّ
ِن انطباعاِتَك عّما  2- �شاهْد فيلَم )قاهُر الّظالِم( اّلذي تناوَل �شخ�شّيَة طه ح�شين، ثمَّ دوِّ

. ورَد فيِه، ُمبّيًنا عالقَته بالّن�سِّ
ها على ُزمالَئَك. 3- اجمْع معلوماٍت عِن الّتحاد الأردنّي لريا�شِة المعّوقيَن، واعر�شْ

الإبداِع؛  مَن  الإعاقُة  تمنْعُهْم  ولْم  ما،  اإعاقٍة  مْن  عانوا  العربيِّ  تراِثنا  في  اأدباُء  ثّمَة   -4
بع�ِس  اإلى  عْد   . البردونيِّ اهلِل  وعبِد   ، المعريِّ العالِء  واأبي  برٍد،  بِن  ب�ّشاِر  كال�ّشاعِر 

اأعماِلهم الأدبّيِة، وعّرْف بها اأماَم ُزمالَئَك.

النّ�شاُط

تعّلمِت اللغَة االألمانّيَة والفرن�ضّيَة والالتينّيَة واليونانّيَة، وح�ضَلْت على �ضهادِة 
الّدكتوراه في العلوِم والفل�ضفِة، وتعدُّ مِن ال�ّضخ�ضياِت التي تمّتعْت باالإرادِة 

يْت بمعجزِة االإن�ضانّيِة. القوّيِة؛ ولذلَك �ُضمِّ
)المجل�س الوطنّي للمكفوفين، اإيرلندا(.

دك وات�سون

عاَمُه  ُيتمَّ  اأْن  قبَل  ب�شَرُه  فقَد   ، اأمريكيٌّ غيتار  وعازُف  مو�شيقيٌّ  موؤلٌِّف 
الأّوَل، �شاعَد في طفولِتِه اأباه على عمِلِه، واّدخَر الماَل ِلي�شترَي اأّوَل غيتاٍر في 

حياِتِه. ح�شَل على جوائَز كثيرٍة، ماَت عاَم 2012م.
)كنت غو�ضتافو�ش، اأعمى ولكن االآن اأرى(.
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