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ْث اإلى ُزمالَئَك عْن واجباِت الأبناِء ُتجاَه اآباَئِهم واأّمهاِتهم، في �شوِء قوِلِه تعالى: 1- تحدَّ
}. ]�شورة  لقمان، الآية 14[         }      

ِبَنُة الأ�شا�شّيُة في بناِء المجتمِع(. 2- حاوْر ُزمالَءَك في عبارِة: )الأ�شرُة هَي اللَّ

الحناُن العجيُب

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

؟ 1- ما الفكرُة العاّمُة في الّن�سِّ
2- ما الأدواُر الّتي عّدَدها الكاتُب ِللمراأِة؟

3- يرى الكاتُب اأنَّ �شرَّ الحياِة الإن�شانّيِة ينح�شُر في كلمٍة واحدٍة، فما ِهَي؟
ُمها الّزوجُة الحكيمُة لزوِجها؟ 4- ما الّن�شائُح الّتي ُتقدِّ

ُمُه الفتاُة لأبيها في �شيخوخِتِه؟ 5- ما الّذي ُتقدِّ
6- �شبََّه الكاتُب الفتاَة في اأُخَرياِت حياِة والِدها بُعّكاٍز. فما المق�شوُد ِبذلَك؟

يَخ الكبيَر ل َيِجُد مَن الحناِن والحبِّ ما َيِجُد  7- ما راأُيَك في قوِل الكاتِب باأنَّ ال�شَّ
في قلِب ابنِتِه الفتاِة؟

: �شرُّ الحياِة؟ 8- ما راأُيَك في عنواِن الّن�سِّ

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة 
الّتا�سعُة
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، ولكّني اأعِرُف كيَف كاَنْت اأُّمي، ماَت اأبي وِهَي في  ل اأعِرُف الأّمهاِت كيَف َيُكنَّ
اأهلي جميًعا  الأُ�شرِة. وكاَن  �شنِّها - زعيمَة  َغِر  الّثالثيَن مْن ُعمِرها، وكاَنْت - على �شِ
يلجوؤوَن اإليها يطلبوَن راأَيها في ما يعِر�ُس لُهْم، وف�شَلها في ما يقُع بينُهْم مَن اْلُم�شكالِت. 
وقْد كاَن موُت اأبي، واأنا في الّتا�شعِة مْن عمري. وكْنُت اأكبَر َبنيها، ف�شاَرْت ُتعاِمُلني 
ُدني احتراَم الّنف�ِس، والتزاَم ما يقت�شيِه َمقامي في  على اأّني ربُّ الأ�شرِة و�شّيُد البيِت، وتعوِّ
البيِت، وت�ْشتوِجُبُه َزعامتي لالأُ�شَرِة، وتنتهي اإلى َم�شوؤولّياتي، واإلى الّتِبعاِت الّتي يحِمُلها 
ول  ثقيلًة  اأوامَر  ول  زْجَر،  ول  نْهَر  فال  �شلوِكها  في  َكيِّ�شًة  حاذقًة  وكانْت  ِمثلي.  رجٌل 
ًة، ول �َشَطَط اأْو اإ�شراَف، ول تق�شيَر اأْو تفريَط، ول اإ�شعاَر باأّن ِلُحّريَّتي حدوًدا  نواهَي بغي�شَ

اأُّمي القراءُة
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�شّيقًة غيَر معقولٍة اأْو محَتَملٍة، واإْن كانِت الّرقابُة على هذا دقيقًة وافيًة.
قْد  اأكوُن  ولكّني  ب�شربي،  وتُهمُّ  ثاَئرُتها،  عليَّ  فتثوُر  الحيِن  بع�َس  اأُداعُبها  وكْنُت 
ذهْبُت اأعدو، فُتعِلُن اأّنها ل تريُد اأْن ترى وجهي بعَد اليوِم، ولكّني ل األَبُث اأْن اأَ�شتر�شَيها، 
واأُقبَِّل يَدْيها وراأ�َشها، فما كْنُت اأُطيُق اأْن اأدَعها عاِتبًة اأْو �شاِخَطًة اأْو ُمتاألِّمًة، فتعفو عّني، 

وتدعو لي، وتم�شُح راأ�شي كاأّني مازْلُت طفاًل.
هادِة البتدائّيِة، جاَء اأقاربي ُمهنِّئيَن، واأ�شاروا على اأُّمي  وَلّما نجْحُت في امتحاِن ال�شَّ
اأْن تْكتفَي مْن تعليمي ِبهذا القْدِر؛ ِلما كّنا فيِه ِمَن اْلُع�ْشِر، فاألّحوا عليها، وكْنُت جال�ًشا 
في هذِه الَجل�شِة، واإّني لأتذّكُر اأنَّ ابَن عّمتي �شاأَلها قاَئاًل: ِمْن اأيَن تجيئيَن ِبالماِل الكافي 
ْدُت. ِلتعليِمِه؟ فقاَلْت: اإنَّ اهللَ معي، ولْو اأّني اأ�شبْحُت اأخِدُم في �شبيِل تعليِم ولدي ما تردَّ

ُت، وو�شَف لَي الّطبيُب دواًء، ل تدُعني  ومْن حناِنها العجيِب اأّنها كاَنْت اإذا َمِر�شْ
اأجَرُع منُه اإّل بعَد اأْن تجرَع هَي منُه، وكثيًرا ما كْنُت اأقوُل لها: "يا اأُّمي ُكّفي عْن هذا!"، 
" فاأقوُل: "ولكّنه عَمٌل ل نْفَع منُه"، فتقوُل: نعْم، ولكْن  اإّنُه قلُب الأمِّ  ، فتقوُل: "يا ُبنيَّ

ِليطمئنَّ قلبي".
َلني  �شاِت، وتتجنَُّب اأْن ُتحمِّ وكانْت - عليها رحمُة اهلِل - تتوّخى اأْن تعفَيني مَن اْلُمنغِّ
روَر، وُي�شيُع فيها الِغبطَة  الهموَم، َفت�شتِقلَّ بها دوني، وتتحّرى ما ُيدِخُل على نف�شَي ال�شُّ

�شا، وُيفي�ُس على البيِت الإينا�َس والبهجَة.  والرِّ
وحيَنما ا�شتقْلُت مْن وظيفتي، اأ�شاَبني بع�ُس القلِق، و�شعْرُت بالّندِم على ال�شتقالِة، 
ًة  ْل على اهلِل، فقْد كْنُت اأنا ُم�شتعدَّ فلّما راأْتني اأُّمي على هذِه الحاِل، قالْت لي: ُقْم، وتوكَّ
ا اأْن َتعمَل ِبيَديَك اإذا اْحتاَج الأمُر،  اأْن اأعمَل ِبيَديَّ في �شبيِل تربَي�ِتَك، فكْن اأنَت ُم�شتعدًّ

وِثْق باأنََّك لْن َتخيَب، فاإّني داعيٌة لَك، را�شيٌة عْنَك. 
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ِه َوذكرياِتِه مَعها، وا�شًفا  اأُمِّ يتحّدُث الكاتُب في هذا الّن�سِّ عْن وم�شاٍت مْن حياِة 
فاِت، وكيَف عامَلْتُه  ذكاَءها و�شلوَكها وحناَنها، ذاكًرا مواقَف مْن حياِتها على تلَك ال�شّ
ِه فيِه تاأثيًرا كبيًرا، فقْد كاَنْت  جِل بعَد وفاِة اأبيِه، وكيَف اأّثَر موُت اأمِّ وهَو �شغيٌر معاملَة الرَّ

ديِق. لُه بمنزلِة الأمِّ والأِب والأِخ وال�شّ

اأدبّيٌة  ، له ُموؤلَّفاٌت  اأديٌب م�شريٌّ اإبراهيم عبد القادر المازنّي )1889- 1949م( 
عديدٌة، مْنها: قب�ُس الّريِح، و�شندوُق الّدنيا، وفي ال�ّشيا�شِة والجتماِع، و�شبيُل الحياِة، 

. ومنُه اأُِخَذ هذا النَّ�سُّ

ج�وُّ النّ�صِّ

التّعريُف بالكاتِب

ُق ِباأحاديِث الأيّاِم ال�ّشواِلِف،  مِر َتتدفَّ ْت لل�شَّ وكاَنْت ذاكرُتها قويًّة، فكاَنْت اإذا جل�شَ
ِة  ِلقوَّ  - وكانْت  لوٌن.  يفوُتها  ول  حرٌف،  عْنها  يغيُب  فال  جديٍد،  مْن  َتحياها  وكاأّنها 
َي �شيًئا، فما عليِه اإّل اأْن يْلجاأَ اإَليها. ا ِلالأَْهِل والأَ�شحاِب، فَمْن َن�شِ ِجالًّ عامًّ ذاكرِتها - �شِ

وكاَنْت تكتفي بالّنظرِة الأولى اإذا اأمكَن اأْن ت�شتغنَي عِن الكلمِة، فُكّنا نتفاهُم باْلُعيوِن، 
واّلذين حوَلنا غاِفلوَن ل َيفطنوَن اإلى �شيٍء.

ورِة. واإّني لجليٌد في العادِة، ولكنَّ موَتها  ِتلَك هَي اأُّمي، اأْو ِتلَك بع�ُض خطوِط ال�صّ
ا واأًُبا واأًخا و�شديًقا. هّدني، فقْد كانْت لي اأُمًّ

)اإبراهيم عبدالقادر المازنّي، �شبيل الحياة(.
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1- ِلَم كانِت الأُمُّ ُتعاِمُل ابَنها على اأنَُّه ربُّ الأُ�شرِة و�شيُِّد البيِت؟
2- هْل ُتواِفُق الكاتَب راأَيُه في اأْن ُيعاَمَل الّطفُل ُمعاملَة الّرجاِل؟ علِّْل اإجابَتَك.

ْحُه. 3- انتهَجِت الأُمُّ في تربيِتها ابَنها نهًجا حكيًما. و�شِّ
ِه؟ 4- لماذا كاَن الكاتُب ُي�شرُع اإلى ا�شتر�شاِء اأُمِّ

ه مْن تعليِمِه؟ 5- ما موقُف كلٍّ مْن اأقارِب الكاتِب واأُمِّ

الفهُم والتّحليُل

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
-  الكيّ�سُة    : الَفِطنُة.

يٍَّة ومعنويٍَّة. ر الحياَة مْن م�شكالٍت مادِّ -  ُمنغِّ�ساٌت : ما ُيكدِّ
-  الِغبطُة      : اْلَم�شّرُة وُح�شُن الحاِل.

-  ال�ّسوالُف : جمُع �شالفٍة وتعني: ما م�شى مَن الّزماِن.
بوُر على المكروِه. -  الجليُد     : القويُّ ال�ّشديُد ال�شّ

ُه: 2- �شْع مكاَن كلِّ كلمٍة تحَتها خطٌّ في الِفقرِة الآتيِة كلمًة اأُخرى توؤّدي المعنى نف�شَ
وكانْت حاذقًة كيِّ�شًة في �شلوِكها فال نْهَر ول زْجَر، ول اأوامَر ثقيلًة ول نواهَي 

ًة، ول �َشَطَط اأْو اإ�شراَف، ول تق�شيَر اأْو تفريَط. بغي�شَ
3- بيِّْن معنى الكلماِت الّتي تحَتها خطٌّ في الجمِل الآتيِة:

اأ   - هذا قَدُر ربِّك فار�َس ِبِه.
ب- َم�شيُت قْدَر ميَليِن.

ج�- هذا ِقدٌر وا�شٌع.

المعجُم والّدللُة
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ِه الّدواَء قبَلُه عماًل ل نْفَع مْنُه: 6- عدَّ البُن �ُشرَب اأُمِّ
ِه مْن ذلَك؟ اأ   - ما موقُف اأُمِّ
ب- ما راأيَُك اأنَت في ذلَك؟

7- قاَل الكاتُب: "وحيَنما ا�شتقْلُت مْن وظيفتي، اأ�شاَبني بع�ُس القلِق، و�شعْرُت بالّندِم 
ْل على اهلِل،  على ال�شتقالِة، فلّما راأْتني اأُّمي على هذِه الحاِل، قالْت لي: ُقْم، وتوكَّ
ا اأْن َتعمَل  ًة اأْن اأعمَل ِبيَديَّ في �شبيِل تربَيِتَك، فكْن اأنَت ُم�شتعدًّ فقْد كْنُت اأنا ُم�شتعدَّ

ِبيَديَك اإذا اْحتاَج الأمُر":
اأ   - لماذا - في راأِيَك - نِدَم الكاِتُب على ا�شتقاَلِتِه؟

ا اأْن َتعمَل ِبيَديَك اإذا اْحتاَج الأمُر"؟ : "فكْن اأنَت ُم�شتعدًّ ب- ما دللُة قوِل الأُمِّ
8- بدا الكاتُب ُمعَجًبا بوالدِتِه كثيًرا. اذكْر مواقَف تدلُّ على ذلَك.

}.]�شورة الإ�شراء، الآية 23[ 9- قال تعالى:{        
. ِه في الّن�سِّ بّيْن ما يدلُّ على اإح�شاِن الولِد لأُمِّ  

1- هاِت ِمَن النَّ�سِّ موِقًفا اأو عبارًة تدلُّ على كلٍّ مّما ياأتي:
اأ   - حناُن الأُمِّ العجيُب.

ب- ر�شا الأُمِّ الّدائُم عِن اْبِنها.
ج�- ذكاُء الأُمِّ وِفطنُتها.

�َس ابَنها عْن اأ�شياَء كثيرٍة. د  - ُقدرُة الأُمِّ على اأْن ُتعوِّ
ه� - الّتفاهُم بيَن الأُمِّ والبِن مْن غيِر حاجٍة للكالِم.

ْح جماَل الّت�شويِر في العبارتيِن الآتيتيِن: 2- و�شِّ
اأ   - وُيفي�ُس على البيِت الإينا�َس والَبْهجَة.

ا ِلالأهِل والأَ�شحاِب. ِجالًّ عامًّ ِة ذاكرِتها - �شِ ب- وكانْت - ِلقوَّ

التّذّوُق الأدبيُّ 
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ق�سايا لغويٌّة

َاأ الِفقرَة الآتيَة، ُثمَّ اأَِجْب عّما بعَدها ِمْن اأَ�ْشِئلٍة: 1- اقر
واأ�شاروا  ُمهنِّئيَن،  اأقاربي  جاَء  البتدائّيِة،  هادِة  ال�شَّ امتحاِن  في  نجْحُت  "وَلّما 
على اأُّمي اأْن تْكتفَي مْن تعليمي ِبهذا القْدِر؛ ِلما كّنا فيِه ِمَن اْلُع�ْشِر، فاألّحوا عليها، 
اأيَن  ِمْن  قاَئاًل:  �شاأَلها  عّمتي  ابَن  اأنَّ  لأتذّكُر  واإّني  الَجْل�شِة،  في هذِه  وكْنُت جال�ًشا 

تجيئيَن ِبالماِل الكافي ِلتعليِمِه؟ فقاَلْت: اإنَّ اهللَ معي".
اأ   - ا�شتخرْج مَن الِفقرِة ال�ّشابقِة:

فعاًل معتالًّ اأجوَف، فعاًل �شحيًحا مهموًزا، ا�شَم ا�شتفهاٍم، م�شاًفا اإليِه.
ا. ب- اأعرْب ما تحَتُه خطٌّ اإعراًبا تامًّ

ْق بيَن الّتاءاِت الّتي تحَتها خطٌّ في ما ياأتي: 2- فرِّ
اأ   - "فقاَلْت: اإّن اهللَ معي، ولو اأّني اأ�شبْحُت اأخِدُم في �شبيِل تعليِم ولدي ما ترّدَدُت".

ب- قاَل جبران خليل جبران:
هل فر�ْشَت الع�شَب لياًل وتلّحْفَت الف�شا؟

يِف يا ِغنى؟ ج� - كْم كتاًبا قراأِت في هذا ال�شّ

3- ما العاطفُة الّتي ُتعبُِّر عْنها كلٌّ مَن العباراِت الآتيِة:
َغِر �شنِّها - زعيمَة الأ�شرِة. وكاَن اأهلي جميًعا يلجوؤوَن اإليها  اأ   - كاَنْت - على �شِ

يطلبوَن راأَيها في ما يعِر�ُس لُهْم.
ب- فما كْنُت اأُطيُق اأْن اأدَعها عاِتبًة اأو �شاِخطًة اأو ُمتاألِّمًة.

ُح راأ�شي كاأّني مازْلُت طفاًل . ج�- وتم�شَ
�شاِت، وتتجنَُّب اأْن  د  - وكاَنْت - عليها رحمُة اهلِل - تتوّخى اأْن تعفَيني مَن اْلُمنغِّ

َلني الهموَم. ُتحمِّ
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اكتْب في واحٍد مَن المو�شوَعيِن الآتييِن:
1- مقالٌة تعبُِّر فيها عن محبَِّتَك واحتراِمَك لوالديَك ت�شكُرُهما فيها على ما يقّدماِنِه لَك.

عاَب، و�شبَرْت على  ِت ال�شِّ ها مْن عَقباٍت، وتخطَّ ُة اأُمٍّ ُمكافحٍة ذلَّلْت ما اعتر�شَ 2- ق�شّ
اْلَمكاِرِه في �شبيِل تربيِة اأبناَئها وتعليِمِهْم.

الكتابُة
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اإلى اأُّمي

اأحنُّ اإلى خبِز اأُّمي
وقهوِة اأُّمي
ولم�شِة اأُّمي

وتكُبُر فيَّ الّطفولُة
دِر يوِم يوًما على �شَ
واأع�شُق عمري لأّني

اإذا متُّ
اأخجُل مْن دمِع اأُّمي

خذيني اإذا عْدُت يوًما
و�شاًحا لُهدِبك )1(

وغّطي عظامي بع�شٍب
تعّمَد مْن ُطهِر كعِبك

و�ُشّدي َوثاقي
بخ�شلِة �شعٍر

ُح في ذيِل ثوِبك بخيٍط يلوِّ
�شعيني اإذا ما رْجعُت

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

)1( الُهدب: رمو�س العين واأراد الراأ�س.
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وقوًدا بتّنوِر )2( ناِرْك
وحبَل غ�شيٍل على �شطِح داِرك

لأّني فقدُت الوقوَف
بدوِن �شالِة نهاِرك

هِرْمُت فُرّدي نجوَم الّطفولة
حّتى اأ�شارك

�شغاَر الع�شافيِر
درَب الّرجوِع
ِلُع�سِّ انتظاِرك

مومِة(،  ، وابحْث عْن ق�شيدِة )بوركَت يا حرَم الأُ 1 - ُعْد اإلى ديواِن اأبي القا�شِم ال�ّشابيِّ
واقراأْها على زمالَئَك.

2 - ابحْث عْن ق�ش�ِس ن�شاٍء اأنجْزَن اأعماًل عظيمًة، واقراأْ عنهنَّ ما جمعَتُه في الإذاعِة 
المدر�شّيِة.

النّ�شاُط

)2( تّنور: فرن

)محمود دروي�س(.
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. ْث اإلى ُزمالَئَك عْن بع�ِس الغذاِء الُمفيِد لبناِء ج�شٍم قويٍّ 1- تحدَّ
2- حاوْر زمالَءك في �شرورِة عنايِة الإن�شاِن ب�شّحتِه، وابتعاِدِه عِن العاداِت ال�ّشّيئِة في 

رِر. الغذاِء الّتي تعوُد على ج�شمِه بال�شّ

يحدُث في اأج�ساِمنا

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

1- بَم ُعِرَف التُّّفاُح؟
2- اذكْر ثالَث فوائَد ِلتناوِل التُّّفاِح.

3- ما الّذي يعطي التُّّفاَح اأريَجُه الفريَد مْن نوِعِه؟
4- ما تاأثيُر اأريِج التُّّفاِح؟

5- ما الفرُق بيَن اأْكِل التُّّفاِح بق�شِرِه و�شرِبِه ع�شيًرا؟
6- بَم ين�شُح الّطبيُب الأطفاَل الم�شابيَن بالإ�شهاِل الُمزمِن؟

7- ما راأُيَك في القوِل الم�شهوِر: "تناوُل ُتّفاحٍة يوميًّا يبقيَك بعيًدا عِن الّطبيِب"؟
ْم اإلى ُزمالَئَك ن�شائَح اأُخرى تتعّلُق بالغذاِء. 8- قدِّ

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة 
العا�سرُة
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ِمْن اأ�سراِر الج�سِم القراءُة

َم ول ي�شتطيُع، اإّنُه ي�شتطيُع اأْن ياأكَل، اأّما ما ياأتي بعَد ذلَك  الإن�شاُن ل يماِر�ُس اله�شْ
ٍم في فٍم، َففي َمِعدٍة، َففي اأمعاٍء غليظٍة، وحّتى تخرَج الف�شالُت مْن َجوِفِه، فكلُّ  مْن ه�شْ

هذِه الإجراءاِت تجري، وِهَي خارجٌة عْن اإرادِتِه.
اإّنها تجري في باطِنِه بغيِر وعٍي مْنُه، وعلى غيِر ِعلٍم. اإنَّ ج�شَمُه خرَج ِمْن ِزماِمِه، 
ها الّتعقيُد والّتركيُب،  ونحَمُد اهللَ اأّن�ُه خرَج، فالعملّياُت الّتي تجري بعيًدا عْن وعِيِه، َيُلفُّ

ا كبيًرا. ِم تعلو عْن ِفطَنِة الإن�شاِن وَفْهِمِه ُعلوًّ والموادُّ الّتي ي�شنُعها الج�شُم اأدواٍت للَه�شْ
غاِن الّطعاَم،  ِع الّطعاِم في َفِمِه، ثمَّ ل يلَبُث اأْن يرى فّكيِه يم�شَ اإنَّ الإن�شاَن يبداأُ ِبو�شْ
ُغ، وَتحريُك  ُغ وُهَو ل يْدري ِلَم يم�شَ ُغ عادٌة كاَدْت تكوُن غريزًة، والّطفُل يْم�شَ واْلَم�شْ
ِه ُجدراَنُه ُيجري اللُّعاَب في الفِم، واللُّعاُب  ، بْل ُمجّرُد و�شِع الّطعاِم في الَفِم، وَم�شِّ الفكِّ
ّتٌة: اثنتاِن تحَت اللِّ�شاِن، واثنتاِن تحَت الفكِّ الأ�شفِل، واثنتاِن ُقرَب الأُُذِن،  ُتفِرُزُه ُغدٌد �شِ
مًة، ل يعَلُم الإن�شاُن ِمْن اأمِرها �شيًئا، اإّل َمْن در�َس في مدر�شٍة.  وهو يحتوي خمائَر ها�شِ
تعمُل وِهَي خارجٌة عْن وعيِه  اإّنها  ِخياٌر،  الخمائِر ول في عمِلها  لُه في هذِه  كاَن  وما 

تماًما.
الّطعاُم  هو  هذا  لها:  يُقْل  لْم  بْل  تعمَل،  اأْن  اللُّعابّيِة  الُغدِد  اإلى  يطلْب  لْم  والإن�شاُن 
َل الإن�شاِن، واّلذي طَلَب اإلى الغدِد اللُّعابّيِة  فابَدئي الآَن وافرزي. اإنَّ الج�شَم يرف�ُس تدخُّ
فقاَمْت  الأع�شاَب  هذِه  الّطعاُم  م�سَّ  الفِم،  في  رُة  اْلُمنت�شِ الأع�شاُب  هو  اإّنما  تعَمَل  اأْن 
بواجِبها، فاأخبَرِت الُغدَد اللُّعابّيَة اأنَّ الوقَت حاَن للعَمِل، فقامْت تْعَمُل على الفوِر، وهذِه 
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ج�شُم الإن�شاِن عالٌم غريٌب عجيٌب فيِه مْن اإبداِع الخالِق ما ل يمكُن و�شُفُه اأِو الإحاطُة 
ًرا  ، مف�شِّ بِه. ويتناوُل الكاتُب في هذا النَّ�سِّ جانًبا مْن ج�شِم الإن�شاِن، وهَو الجهاُز اله�شميُّ
كيَف تحدُث عملّيُة اله�شِم، وكيَف اأنَّ الإن�شاَن ل يدري �شيًئا مّما يجري في داخِلِه مْن 

عملّياٍت معّقدٍة، بغيِر وعٍي مْنُه، وعلى غيِر ِعلٍم، فهَو يعي�ُس غريًبا عْن ج�شِمِه.

العلماِء  اأكبِر  ِمْن  باأَّنُه  ُعِرَف   ، م�شريٌّ عالٌم  )1894-1975م(  زكي  اأحمد 
بالبحِث  تخت�سُّ  كادي�مّيًة  اأَ �َس  اأ�شَّ والعالِم.  العربيِّ  الوطِن  وفي  م�شَر،  في  الكيمياِئّييَن 
. العلميِّ والتِّكنولوجيا، وا�ْشُتِهَر بكتاِبِه )في �َشبيِل مو�شوعٍة علميٍَّة( الذي اأُِخَذ منُه الّن�سُّ

ج�وُّ النّ�صِّ

التّعريُف بالكاتِب

اإرادِة  عْن  بعيًدا  يعَمُل   ، اإراديٍّ غيُر  وهَو   ، الع�شبيِّ الجهاِز  ذلَك  بع�ُس  ِهَي  الأع�شاُب 
الإن�شاِن.

َدُه اأّننا نعي�ُس في اأج�شاِمنا ُغرباَء عْنها. اإنَّ ج�شَمنا كاْلَمنِزِل اّلذي  واّلذي ُنريُد اأْن ُنوؤكِّ
ن�شكُنُه، بناُه غيُرنا و�شكّناُه. وفوَق ذلَك نحُن �شكّناُه ول�شنا ندري ول ُندِرُك مّما يجري 

�ٍس. ٍم، ول دورِة دٍم، ول َتنفُّ في داخِلِه �شيًئا، ل في ه�شْ
هذا الخْلُق َع�شيٌّ على الفْهِم، فْلنِقْف بِه عنَد الو�شِف، ول تُقْل بعَد ذلَك �شيًئا.

)اأحمد زكي، في �شبيل مو�شوعة علمّية(.
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المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
-  الجوُف : الباطُن.

-  يلفُّها      : يحيُط بها.

يٌّ     : �شعٌب. -  َع�سِ

2- ا�شتخرْج مَن المعجِم معانَي المفرداِت الآتيِة:
ماُم، الغريزُة، الِفطنُة. الزِّ

ْق في المعنى بيَن كلِّ كلمَتيِن تحَتهما خطٌّ في ما ياأتي: 3- فرِّ
اأ  - فكلُّ هذِه الإجراءاِت تجري، وِهَي خارجٌة عْن اإرادِتِه.

تجري الاّلعبُة في اأر�ِس الملعِب.
ب- ول�شنا ندري ول ُندِرُك مّما يجري في داخِلِه �شيًئا.

�شِد. اأدرَك الولُد �شنَّ الرُّ
ج�- وما كاَن لُه في هذِه الخمائِر ول في عمِلها ِخياٌر.

جُل مْن ِخيار الّنا�ِس. هذا الرَّ
4- عْد اإلى الُمعجِم وا�شتخرْج جمَع الكلماِت الآتيِة:

، فٌم، باِطٌن. َفكٌّ
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ِم في الج�شِم. 1- اذكْر اأهمَّ مراحِل اله�شْ
2- لماذا قاَل الكاتُب: "اإنَّ ج�شَم الإن�شاِن خرَج ِمْن ِزماِمِه، ونحَمُد اهللَ اأّنُه خرَج"؟

3- هاِت دلياًل على اأنَّ الم�شَغ يكاُد يكوُن غريزًة.
ِم: 4- اللُّعاُب لُه دوٌر كبيٌر في عملّيِة اله�شْ

اأ   - متى يجري اللُّعاب في الفِم؟
ب- حّدْد موا�شَع الغدِد الّتي ُتفرُز اللُّعاَب.

ج�- ما اأهّمّيُة الخمائِر في اللُّعاِب؟
5- الإن�شاُن لي�َس هو مْن طلَب اإلى الغدِد اللُّعابّيِة اأْن تعمَل:

اأ   - فما اّلذي طلَب اإليها اأْن تعمَل؟
ب- بّيْن كيَف يحُدُث هذا.  

6 – ماذا ق�شَد الكاتُب بقوِلِه: "اإّننا نعي�ُس في اأج�شاِمنا ُغرباَء عْنها"؟
7 – ل يمكُن اأْن نفهَم خْلَق ج�شِم الإن�شاِن:

اأ   - هاِت اأمثلًة على العملّياِت الّتي تحدُث في ج�شِمنا ول ندرُكها.
ب- ماذا طلَب اإلينا الكاتُب اأْن نفعَل حيَن نعِجُز عْن اإدراِكها؟

8- ماذا تتخّيُل اأَّن�ُه �شيحدُث لْو اأنَّ عملّيَة اله�شِم كانْت باإرادِة الإن�شاِن كاأْن يرفَع يَدُه؟
9- بيِّْن عالقَة الن�سِّ بم�شموِن قوِلِه تعالى:

}.  ]�شورة  الذاريات، الآية 21[ اأ   - {    
ب- {    }. ]�شورة  الأعلى، الآية 2[

؟ رو�ُس الم�شتفادُة مَن الّن�سِّ 10- ما الدُّ

الفهُم والتّحليُل
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وَر الفّنّيَة في الُجمِل الآتيِة: ِح ال�شُّ 1- و�شِّ
اأ   - اإنَّ ج�شَمُه خرَج ِمْن ِزماِمِه.

َل الإن�شاِن. ب- اإنَّ الج�شَم يرف�ُس تدخُّ
ج�- فاأخبَرِت الأع�شاُب الُغدَد اللُّعابّيَة اأنَّ الوقَت حاَن للعَمِل.

يٌّ على الفْهِم. د  - هذا الخْلُق َع�شِ
ْح هذا. 2- �شّوَر الكاتُب ج�شَمنا بالمنزِل الّذي ن�شكُنُه. و�شّ

. 3- اقترْح عنواًنا اآخَر منا�شًبا للّن�سِّ

التّذّوُق الأدبيُّ 

ق�سايا لغويٌّة

َاأ الِفقرَة الآتيَة، ثمَّ اأجْب عّما بعَدها: 1- اقر
َدُه اأّننا نعي�ُس في اأج�شاِمنا ُغرباَء عْنها. اإنَّ ج�شَمنا كاْلَمنِزِل  "والّذي ُنريُد اأْن ُنوؤكِّ
الّذي ن�شكُنُه، بناُه غيُرنا و�شكّناُه. وفوَق ذلَك نحُن �شكّناُه ول�شنا ندري ول ُندِرُك 
يٌّ  �ٍس. هذا الخْلُق َع�شِ ٍم، ول دورِة دٍم، ول َتنفُّ مّما يجري في داخِلِه �شيًئا، ل في ه�شْ

على الفْهِم، فْلنِقْف بِه عنَد الو�شِف، ول تُقْل بعَد ذلَك �شيًئا".
اأ   - ا�شتخرْج مَن الِفقرِة:

�شميًرا منف�شاًل، خبًرا مفرًدا مرفوًعا، ظرَف مكاٍن، فعاًل م�شارًعا من�شوًبا.
ا. ب – اأعرْب ما تحَتُه خطٌّ اإعراًبا تامًّ

2- هاِت ما�شَي الأفعاِل الم�شارعِة الآتيِة:
ُيجري، ُيدِرك، َتدري، ترى.
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المقالُة العلميُّة

ُت�شبُه المقالُة العلمّيُة المقالَة الأدبّيَة في وجوِد مقّدمٍة وعر�ٍس وخاتمٍة، ولكْن يجُب 
ا ما ياأتي: اأْن نراعَي في المقالِة العلمّيِة اأي�شً
1- الحتكاُم اإلى العلِم والبراهيِن العلمّيِة.

2- البتعاُد عِن الأفكاِر الّذاتّيِة.
3- بياُن الجوانِب الإيجابّيِة وال�ّشلبّيِة للمو�شوِع مْن غيِر تحيٍُّز.

4- قراءٌة وثقافٌة عِن المو�شوِع قبَل الكتابة فيِه، وجمُع المعلوماِت الاّلزمِة عنُه.
ها ب�شورٍة منطقّيٍة. 5- تنظيُم الأفكاِر وَعْر�شُ

6- الُبعُد عِن العاطفِة.
7- ا�شتخداُم الم�شطلحاِت العلمّيِة والألفاِظ المنا�شبِة.

اكتْب مقالًة علمّيًة في واحٍد مَن المو�شوَعيِن الآتييِن، مراعًيا ما تعّلمَتُه �شابًقا:
1- العقُل ال�ّشليُم في الج�شِم ال�ّشليِم.

2- ع�شٌو في ج�شِم الإن�شاِن كالقلِب اأِو الُكلى مبّيًنا اأهّمّيَتُه للج�شِم، م�شتفيًدا مّما در�شَتُه 
في مبحِث العلوِم.

الكتابُة

3- اأ�شند فعَل الأمِر )ابداأْ( اإلى �شمائِر المخاَطِب مراعًيا كتابَة الهمزِة كتابًة �شحيحًة في 
الفعِل عنَد الإ�شناِد.
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الَمِعدُة

الَمِعدُة كي�ٌس ع�شليٌّ يّت�شُل بالمريِء، ويّت�شُل مَن الجهِة الأخرى بالأمعاِء.
ومعدُتَك لي�شْت مجرَد مخزٍن، ففيها تحدُث اأربُع وظائَف حيوّيٍة هَي: اأّنها تخزُن 
الّطعاَم وال�ّشوائَل، وُتفرُز اإنزيماٍت ها�شمًة ت�شاعُد على عملّيِة اله�شِم، وتخلُط الّطعاَم 
الّطعاِم  مَع  نبتلُعها  اّلتي  البكتيريا  معظَم  وتقتُل  بقّوٍة،  وتحّرُكها  الها�شمَة  والإنزيماِت 

وال�ّشوائِل؛ لأّنها تحتوي على حم�ِس المعدِة.
قْد ُيجرى لبع�ِس الأفراِد ا�شتئ�شاٌل لجزٍء مَن المعدِة ب�شبِب وجوِد مر�ٍس ما، ولكْن 
يتحّتُم عليِهْم تناوُل كّمّياٍت �شغيرٍة مَن الّطعاِم وال�ّشراِب. وُتحافُظ المعدُة على تركيِبها 
مَع اأّنها تفرُز حم�َس الهيدروكلوريك؛ لوجود واٍق مخاطيٍّ يقُف حائاًل بيَن الحم�ِس 

والّن�شيِج في جداِر المعدِة، فال يحدُث اأيُّ �شرٍر.
وتمتلُئ المعدُة بما يقرُب مْن ت�شعِة لتراٍت مَن الّطعاِم وال�ّشوائِل على مداِر اليوِم، 
وهَو يوازي اأربعيَن طنًّا مَن الّطعاِم وال�ّشراِب خالَل فترِة حياِتَك، وي�شتغرُق ه�شُم الّطعاِم 

فتراٍت زمنّيًة متفاوتًة ح�شَب نوعّيِتِه.
)�شيت كونينغام، دليل عالج القولون واأمرا�س المعدة والأمعاء، بت�شّرف(.

قـرأُت لَك

اهلِل  اإعجاز  للمعلوماِت )الإنترنت( واكتْب مو�شوًعا عْن  العالميِة  ال�شكبِة  اإلى  1- عْد 
تعالى في خلِق ج�شِم الإن�شاِن.

ِة بج�شِم الإن�شاِن، ثمَّ اكتْب عْن جهاٍز  2- عْد اإلى اإحدى المو�شوعاِت العلمّيِة الخا�شّ
واعر�ْس   ، اأَِوالع�شبيِّ الع�شليِّ  اأَِوِ اأَِوالعظميِّ  الّتنف�شيِّ  كالجهاِز  الج�شِم  اأجهزِة  مْن 

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

النّ�شاُط
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ْث اأماَم ُزمالَئَك عْن فوائِد ال�ّشم�ِس في �شوِء قوِلِه تعالى:{ 1- تحدَّ
                  }]�شورة  النحل، الآية 12[

2- حاوْر زمالَءك في كيفيَِّة ال�شتفادِة مَن الّطاقِة ال�ّشم�شيَِّة.

�سديقُتنا ال�ّسم�ُس

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

1- ما المق�شوُد ِبالمجّرِة ؟
ُر اأعداُد الّنجوِم؟ 2- ِبكْم ُتقدَّ

3- ممَّ تتكّوُن المجموعُة ال�ّشم�شّيُة؟
4- ما ا�شُم المجّرِة الّتي ننتمي اإليها؟

5- ما الّذي زاَد فهَمنا لمجّرِتنا؟
6- اأجْب ِب� )نعْم ( اأْو )ل(:

اأ   - ُتعدُّ ال�ّشم�ُس نجًما متو�ّشَط الحجِم في المجموعِة ال�ّشم�شّيِة.
ب- ُتوؤلُِّف الّنجوُم ال�ّشاطعُة ن�شبًة كبيرًة مْن اإجمالي كتلِة المجّرِة.

7- ِلَم يحر�ُس علماُء الف�شاِء على اكت�شاِف اأ�شراِر الف�شاِء والكوِن في راأِيَك؟
8- هْل ترغُب في اأْن ت�شبَح رائَد ف�شاٍء؟ ولماذا؟

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة 
الحاديَة ع�سرَة
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القراءُة

َمت�ب��ول ��ًقا  عا�شِ ُت�ش��ِب�ُه  �ش��ف��راُء 
��بٌّ َتَمْلَم��َل ف��ي الفرا���سِ َعلي��ال �شَ
اأ�ش��يال م��اَء  الدِّ مغاِرُبه��ا  وَبَك��ْت 
هبَط��ْت تزي��ُد عل��ى النُّ��زوِل ُن��زول
قل���ي���ال ِلالأُف���وِل  قل���ي���اًل  َت�دن��و 
وُذب��ول ��فرًة  �شُ فاأب��َدْت  ��ْت  عِط�شَ
طوي��ال ال�ّش��ماِء  ِبحا�ش��َيِة  �َش��َفًقا 
َم�ْب�ل��ول �ش��ياَئ�ها  ِب���َذْوِب  ُرْدًن���ا 
و�ُش��هول بعَده��ا  ُحزوًن��ا  اأبَك��ْت 
ُنح��ول ف��زاَد  ِبه��ا  ��ياُء  ال�شِّ �َش��ِقَم 
��دول َف��شُ ��ًة  َج�مَّ �ُش��دوًل  ُيرخ��ي 
��ا ف��ي الأثي��ِر َوطول َي�ْش��َبْحَن َعْر�شً
ها الَمْجهول ��رَّ ��َف �شِ و�َش��َعْت ِلَتْك�شِ

ُذي��ول الغ��روِب  اإل��ى  َتُج��رُّ  َنَزَل��ْت 
الَمغي��ِب كاأنَّ�ه��ا ي���ِد  ب�ي��َن  ت�ْه�ت���زُّ 
ُبْكرًة ��ِحَكْت م�ش��اِرُقها ِبوجِهَك  �شَ
��ِف الّنه��اِر ُدلوُكها ُمْذ ح��اَن في ِن�شْ
ُمني��رًة ال�ّش��ماِء  كِب��َد  غ��ادَرْت  ق��ْد 
وغ��َدْت ِباأق�ش��ى الأُْف��ِق مث��َل َعرارٍة
َعقيَبه��ا ��واِظ  كال�شُّ فاأَْبَق��ْت  َغَرَب��ْت 
�َش��َفٌق كاأنَّ ال�ّش��م�َس ق��ْد رفَع��ْت ب��ِه
َع��ْت وال�ّش��م�ُس قْد غَرَبْت ولّم��ا َودَّ
��ِت الف�ش��اَء ِبُك��ْدَرٍة غاَب��ْت َفاأَوح�شَ
ف�ُدج��نَّ��ًة ُدج��نَّ��ًة  ال�ّظ��الُم  واأَت��ى 
�ُش��بحاَن َم��ْن َجع��َل العواِل��َم اأْنُجًم��ا
كْم ق��ْد َت�ش��ادَمِت الُعق��وُل ِب�ش��اأِْنها

�شافي(. )معروف الرُّ

في و�سِف الغروِب
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قاَل ال�ّشاعُر هذِه الق�شيدَة �شنَة 1894م، وقْد و�شَف فيها ما �شاهَدُه في بغداَد من 
ًثا عْن  منظِر الغروِب ِعياًنا، وا�شًفا ال�ّشم�َس في هذا الوقِت و�شًفا دقيًقا جمياًل، ُمتحدِّ
اأثِر غروِب ال�ّشم�ِس في الأر�ِس وال�ّشماِء ب�شوٍر فّنّيٍة رائعٍة، ُمتعّجًبا مْن جماِل هذا الكوِن 

البديِع اّلذي حّفَز العقوَل لل�ّشعِي اإلى اكت�شاِفِه.

في  ون�شاأَ  بغداَد  في  ُوِلَد   ، عراقيٌّ �شاعٌر  )1875-1945م(،  �شافّي،  الرُّ معروُف 
. ، ومحا�شراٌت في الأدِب العربيِّ �شافِة. مْن موؤّلفاِتِه: ديواُن الّر�شافيِّ الرُّ

ج�وُّ النّ�صِّ

التّعريُف بال�ّساعِر

المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
. -  متبوٌل              : َمْن اأ�شقَمُه الُحبُّ

بٌّ               : عا�شٌق م�شتاٌق. -  �سَ
هِر. -  دلوُك ال�ّسم�ِص: انحراُفها و�شَط ال�ّشماِء عنَد الظُّ

-  العرارُة            : مفرُد العراِر، وهو نبٌت طّيُب الّرائحِة.
-  ال�ّسواُظ           : الّلهُب ل دخاَن لُه.

-  الُحزوُن          : جمُع َحْزن، وهَو الأر�ُس الوِعَرُة.
-  ُدجنٌّة               : ُظلمٌة.

تُر. دٌل وهَو ال�شِّ -  �سدوٌل            : مفرها �شِ
-  َجّمٌة                : كثيرٌة.
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2- ا�شتخرْج ِمَن الُمعجِم معانَي الكلماِت الآتيِة:
دُن. عليٌل، الأفوُل، عقيٌب، �شِقَم، الرُّ

3- اختِر المعنى الُمنا�شَب لكلِّ كلمٍة تحَتها خطٌّ في ما ياأتي:
)1( �شِحَكْت م�شاِرُقها بوجِهَك ُبْكرًة:

اأ   - �شباًحا.                   ب- ُظهًرا.                         ج�- غًدا.
)2( حا�شيُة ال�ّشماِء:

ها.        ج�- �شفاوؤُها وُزرقُتها. اأ   - جانُبها وطرُفها.        ب- ارتفاُعها وعلوُّ
4- عْد اإلى المعجِم، وا�شتخرْج جمَع الكلماِت الآتيِة:

ٌق، الأفُق. ، عا�شِ �شرٌّ  
5-  عْد اإلى المعجِم، وا�شتخرْج مفرَد الكلماِت الآتيِة:

عوالُم، م�شارُق، ذيوٌل.  

ِل والّثاني. ِح العالقَة بيَن مغيِب ال�ّشم�ِس واأحواِل العا�شِق في الَبيَتيِن الأوَّ 1- و�شِّ
َاأ الأبياَت الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليها: 2- اقر

م�اَء اأ�ش�يال ِحَكْت م�شاِرُقها ِبوجِهَك ُبْكرًة             وَبَكْت مغاِرُبها الدِّ �شَ
ِف الّنهاِر ُدلوُكها            هبَطْت تزيُد على النُّزوِل ُنزول ُم�ْذ ح�اَن في ِن�شْ
ق�ْد غ�ادَرْت كِب�َد ال�ّش���ماِء ُم�ن�يرًة             َتدن��و قلي���اًل ِلالأُف��وِل قلي���ال

حَك مَع ال�ّشروِق والُبكاَء مَع الُغروِب؟ اأ   - ِلَم ا�شتخدَم ال�ّشاعُر ال�شّ

الفهُم والتّحليُل
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ب- اأ�شاَر ال�ّشاعُر اإلى ثالثِة اأوقاٍت. بّيْنها.
ج�- اأكثَر ال�ّشاعُر مِن ا�شتخداِم اأفعاِل الحركِة:

1. ا�شتخرْج ثالثًة مْنها.
2. تتّبْع هذِه الحركَة في الأبياِت.

3- يقوُل ال�ّشاعُر:
واِظ َعقيَبها                �َش�َفًقا ِبحا�ش�َيِة ال�ّشماِء طويال َغَربْت فاأَْبَقْت كال�شُّ

- ماذا ترَكِت ال�ّشم�ُس عنَد غياِبها؟
4- في َقوِل ال�ّشاعِر:

َعْت             اأبَكْت ُحزوًنا بعَدها و�ُشهول وال�ّشم�ُس قْد غَرَبْت ولّما َودَّ
ياُء ِبها فزاَد ُنح�ول ِت الف�شاَء ِبُكْدَرٍة              �َش�ِقَم ال�شِّ غاَب�ْت َفاأَوح�شَ

اأ   - ما �شبُب ُبكاِء الأر�ِس؟
ب- كيَف اأ�شبَحِت ال�ّشماُء بعَد غياِب ال�ّشم�ِس؟

5- قاَل ال�ّشاعُر:
ا في الأثي�ِر َوط�ول �ُشبحاَن َمْن َجعَل العواِلَم اأْنُجًما              َي�ْشَبْحَن َعْر�شً
ها الَمْجهول رَّ َف �شِ كْم قْد َت�شادَمِت الُعقوُل ِب�شاأِْنها             و�َشَعْت ِلَتْك�شِ

اأ   - ِممَّ يتعّجُب ال�ّشاعُر في هذيِن الَبيَتيِن؟
ب- ماذا ق�شَد ال�ّشاعُر بقوِلِه: "كْم قْد َت�شادَمِت الُعقوُل ِب�شاأِْنها"؟

ج�- بيِّْن عالقَة ذلَك بقوِلِه تعالى:{ 
}. ]�شورة  الواقعة، الآيتان 76-75[     
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وَر الفّنّيَة في ما ياأتي: ِح ال�شّ 1- و�شّ
اأ   - َنَزَلْت َتُجرُّ اإلى الغروِب ُذيول

فرًة وُذبول ْت فاأبَدْت �شُ ب- وغَدْت ِباأق�شى الأُْفِق مثَل َعرارٍة              عِط�شَ
ج�- �َش�َفٌق كاأنَّ ال�ّشم�َس قْد رفَعْت ب�ِه              ُرْدًن��ا ِب��َذْوِب �شياَئ�ها َمْب�لول

د   - اأبَكْت ُحزوًنا بعَدها و�ُشهول
2- ما دللُة قوِل ال�ّشاعِر: "قْد غادَرْت كِبَد ال�ّشماِء"؟

ُم�شت�شهًدا  ذلَك  بّيْن  باللَّوِن.  الحركُة  فيها  امتزجْت  طبيعّيًة  لوحًة  الق�شيدُة  بدْت   -3
باأبياٍت مْنها.

الَبيَتيِن  خالِل  مْن  ذلَك  ْح  و�شِّ اإن�شانيًّا.  طابًعا  الّطبيعِة  عنا�شِر  على  ال�ّشاعُر  فى  اأ�شْ  -4
الآتَييِن:

َعْت                 اأبَكْت ُحزوًنا بعَدها و�ُشهول وال�ّشم�ُس قْد غَرَبْت ولّما َودَّ
ياُء ِبها ف�زاَد ُنحول ِت الف��شاَء ِبُكْدَرٍة                  �َش�ِقَم ال�شِّ غاَبْت َفاأوح�شَ

5- ا�شتخرْج ِمَن الق�شيدِة ِمثاَليِن على الّطباِق.

6- ا�شتخرْج مَن الق�شيدِة ما يدلُّ على المعاني الآتيِة:
اأ   - الح�شارُة الإن�شانّيُة كانْت نتيجَة �َشعِي الإن�شاِن لكت�شاِف ما ل َيعرُف.

ب- اللَّيُل ل ُيخّيُم فْجاأًة، بْل ياأتي بالّتدريِج.
7- لْو كنَت �شاعًرا، فماذا تحبُّ اأْن ت�شَف ب�شعِرَك؟ ولماذا؟

8- ما اأكثُر بيٍت اأثاَر اإعجاَبَك؟ عّلْل.

التّذّوُق الأدبيُّ 
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ق�سايا لغويٌّة

َاأ الأبياَت الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليها: اقر
ق�ْد غ�ادَرْت كِب�َد ال�ّشم��اِء ُمني�رًة             ت��دن���و ق��ي��اًل ل�الأُف���وِل قل��ي��ال
َعْت             اأب�َكْت ُح��زوًنا بع��َدها و�ُش��هول وال�ّشم�ُس قْد غَرَبْت ولّما َودَّ
ا في الأثي�ِر َوط�ول �ُشب�حاَن َمْن َج�عَل العواِلَم اأْنُجًما              َي�ْشَب�ْحَن َعْر�شً
ها الَمْجهول رَّ َف �شِ كْم ق�ْد َت�شادَمِت الُعقوُل ِب�شاأِْنها              و�َشَعْت ِلَتْك�شِ

اأ   - ا�شتخرْج مَن الأبياِت:
        م�شاًفا اإليِه، فعاًل م�شارًعا مبنيًّا، ا�شًما مو�شوًل، حرَف ن�شٍب.

ب- حّدِد الفاعَل في جملِة: )اأبكْت ُحزوًنا(.
ا. ج��- اأعرْب ما تحَته خطٌّ اإعراًبا تامًّ

د   - ا�شتخدِم الفعَل )تدنو( في ثالِث جمٍل بحيث يكوُن فيها مرفوًعا ومن�شوًبا ومجزوًما.

اكتْب في واحٍد مَن المو�شوَعيِن الآتَييِن مراعًيا ما تعّلمَتُه �شابًقا عْن فنِّ الو�شِف:
1- و�شُف القمِر وُهَو ُينيُر ال�ّشماَء.

2- و�شُف ليلٍة ماطرٍة فيها ق�شُف الّرعِد ولمعاُن البرِق تجري ال�ّشيوُل فيها اأنهاًرا.

الكتابُة
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ال�ّسم�ُص

اأيُّ �شيٍء اأحبُّ اإلى الّنف�ِس مَن الُمتعِة بال�ّشم�ِس، والحديِث عِن ال�ّشم�ِس؟ فقْد اأقَر�َشنا 
ْت اأطراُفنا، وحّتى ودْدنا - اإذا  ْت مْنُه اأ�شناُننا، وانكم�َس ِجلُدنا، وَيِب�شَ البْرُد حّتى ا�شطكَّ
راأْينا الّناَر - اأْن نْحت�شَنها، ولوَدْدُت في هذِه الأّياِم اأْن اأكوَن فّراًنا، اأْو طّباًخا، اأْو �شاِئَق 

ِقطاٍر، حّتى ل اأفارَق الّناَر.
ها، وهَي في �شتاَئنا اأجمُل مْنها  كلُّ �شيٍء في الّطبيعِة جميٌل، واأجمُل ما فيها �شم�شُ
القْهِر، ونهُرُب منها ولكْن ُنحبُّها،  القّوِة، وجماُل  في �شيِفنا، فلها - �شيًفا - جماُل 
وترَحُم،  تق�شو  الحكيِم،  كالُمرّبي  فِهَي  َق�شوِتها،  في  الخيَر  نرى  ولكّنا  اأحياًنا  تق�شو 
وت�شتدُّ وَتليُن، تلفُحنا بناِرها، ولكنَّها ناٌر َكناِر الُحبِّ يكتوي بها قلُب العا�شِق، ثمَّ هَو 
ُل علينا �ُشواظا )1( من ناٍر، فت�شَفُع )2( جلوَدنا، وتكوي  يرجو بقاَءها ويخ�شى زواَلها، ُتر�شِ
جباَهنا، حّتى اإذا غلى جوُفنا، ووَغَر �شدُرنا )3(، غابْت عّنا، واأر�شَلْت ر�شوَلها الّلطيَف 
ّمَد  َف مْن �َشْورِتها )4(، واأ�شلَح ما اأف�شَدْت، و�شَ ِتها، وَلطَّ َف مْن ِحدَّ الوديَع القمَر، فخفَّ
ما جرَحْت، فاإذا خ�شَيْت اأْن نطمِئنَّ اإليِه، اأدرَكْتها الغيرُة منُه فغّيبْتُه، وطلَعْت علينا ببهاَئها 

وجماِلها وجالِلها، وهكذا.

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

)اأحمد اأمين، في�س الخاطر(.

)1( �شواظ: لهب ووهج. )2( ت�شفع: تلفح. )3( وغر �شدرنا: امتالأ �شدرنا غيًظا. )4( �َشْورتها: �شّدتها.

ُعْد اإلى ال�ّشبكِة العالمّيِة للمعلوماِت )الإنترنت(، واجمْع �شوًرا لمّجرِة درِب التّبانِة، 
.)Publisher( ها على زمالِئَك م�شتخِدًما برنامَج النا�شِر واعر�شْ

النّ�شاُط
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اإلى  ْث  ِب. َتحدَّ التَّع�شُّ التَّعاُي�ِس الإن�شانيِّ والُبعِد عن  ماويَُّة على  ال�شَّ 1- حثَِّت الأدياُن 
ُزمالَئَك عْن هذا.

ٍج بّناٍء. يِن في توجيِه الجيِل َنحَو ِفكٍر نا�شِ ريَن َوعلماِء الدِّ 2- حاوْر ُزمالَءَك عْن َدوِر الُمفكِّ

بياٌن للّنا�ِس

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

1- لَم ا�شت�شاَفْت كني�شُة الاّلتيِن اإفطاًرا رم�شانيًّا؟
2- َمْن ُدِعَي اإلى هذا الإفطاِر؟

؟ 3- كيَف عّبَرِت العائلُة الم�شيحّيُة في ال�ّشلِط عِن الّتعاي�ِس الّدينيِّ
4- ُبنَي م�شجداِن يحمالِن ا�شَم عي�شى عليِه ال�ّشالُم:

اأ   - اأين ُبِنَي كلٌّ مْنُهما؟                     ب- َمْن بنى كالًّ مْنُهما؟
؟ ؟ وعالَم تدلُّ 5- ما المكرمُة الملكّيُة الّتي اأ�شاَر اإليها الّن�سُّ

. 6- بّيْن ما قاَمْت بِه مبادرُة اأهِل الخيِر في الأمِن العامِّ
7- في الأردنِّ مظاهُر كثيرٌة توؤّكُد عمَق العالقِة بيَن الم�شلميَن والم�شيحّييَن غيَر ما 

ها. . اذكْر بع�شَ روَد في الّن�سِّ

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة
الثانيَة ع�سرَة
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ِمن ِر�سالِة َعّماَن القراءُة

الُم على نبيِِّه الُم�شطفى وعلى اآلِه َواأ�شحابِه  الُة َوال�شَّ حيِم، وال�شَّ حمِن الرَّ ِب�شِم اهلِل الرَّ
الُغرِّ الَمياميِن، وعلى ُر�ُشِل اهلِل واأنبياَئِه اأجمعيَن.

هذا بياٌن للّنا�ِس، لإِخوِتنا في ِدياِر الإ�شالِم، وفي اأرجاِء العالِم، تعتزُّ َعّماُن عا�شمُة 
فيِه  اأُْنِزَل  الَّذي  الُمبارِك  �شهِر رم�شاَن  في  منها  ي�شدَر  باأْن  الها�شميَِّة،  الأردنيَِّة  المملكِة 
َة - في هذا الُمنعَطِف  القراآُن هًدى للّنا�ِس َوبيِّناٍت ِمِن الُهدى والُفرقاِن، ُن�شارُح فيه الأُمَّ
ياٍت  �ُس َلُه ِمْن َتحدِّ عِب ِمن َم�شيرِتها - بما َيحيُق ِبها مْن اأَخطاٍر، ُمدركيَن ما َتتعرَّ ال�شَّ
�شاِتها؛ ذلَك اأَنَّ  ُق َكلمَتها، وتعمُل على َت�شويِه ِديِنها، والنَّيِل مْن ُمقدَّ ُد هويََّتها، وُتفرِّ ُتهدِّ
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ا  روها عدوًّ ْن ُيحاولوَن اَأْن ي�شوِّ �ُس اليوَم لَهْجمٍة �َشِر�شٍة ِممَّ ْمحَة تتعرَّ ر�شالَة الإ�شالِم ال�شَّ
عوَن النت�شاَب لالإ�شالِم، ويقوموَن باأفعاٍل  لهْم، بالتَّ�شويِه والفتراِء َوِمْن بع�ِس الَّذيَن َيدَّ
 - قدرُتُه  جّلْت   - الباري  بها  اأَوحى  الَّتي  محُة  ال�شَّ �شالُة  الرِّ هذه  با�شِمِه.  َم�شوؤولٍة  َغْيِر 
اآِلِه و�شّلَم - َوحمَلها ُخلفاوؤُُه واآُل بيِتِه ِمْن  ٍد - �شّلى اهللُ عليِه وعلى  للنَّبيِّ الأميِن ُمحمَّ
، وياأمُر  ٍة اإن�صانيٍَّة َوِديًنا َي�صتوعُب النَّ�صاَط الإن�صانيَّ كلَُّه، َوَي�صَدُع بالحقِّ َبْعِدِه ُعنواَن اأُخوَّ

ُم الإن�شاَن، وَيقبُل الآخَر. بالمعروِف، َوينهى عِن الُمنكِر، وُيكرِّ
الحقيقيَِّة  ورِة  ال�شّ اإبراِز  على  َيحِر�ُس  َنهًجا  الها�شميَُّة  الأُردنيَُّة  الَمملكُة  تبنَِّت  وقْد 
وحيَِّة  الُم�شرَقِة لالإ�شالِم، وَوْقِف التَّجّني عليِه وَردِّ الَهجماِت عنُه؛ بحكِم الَم�شوؤوليَِّة الرُّ
والّتاريخيَِّة الَموروَثِة اّلتي َتحمُلها ِقيادُتها الها�شميَُّة ب�شرعيٍَّة َمو�شولٍة بالُم�شطفى - �شلَّى 
الَحثيثِة  الُجهوِد  في  النَّهُج  هذا  ويتمثَُّل  �شالِة،  الرِّ �شاحِب   - و�شلََّم  اآلِه  وعلى  عليه  اهللُ 
طيََّب  بِن طالٍل -  الُح�شيِن  الَمِلِك   - تعالى  اهلِل  باإذِن   - لُه  الَمغفوِر  بذَلها جاللُة  الّتي 
اهللُ َثراُه - على َمدى خم�شِة ُعقوٍد، َووا�شَلها مْن بعِدِه، بعزٍم وت�شميٍم، جاللُة المِلِك 
عبِد اهلِل الّثاني ابِن الُح�شيِن، ُمنُذ اأَْن ت�شلََّم الّرايَة، ِخدمًة لالإ�شالِم، وَتعزيًزا لَت�شامِن ملياٍر 
هم اأْو َعزِلهم عْن  ، وَدرًءا لَتْهمي�شِ لوَن ُخم�َس الُمجتمِع الب�شريِّ وِمئتي مليوِن ُم�شلٍم ُي�شكِّ
، وتاأكيًدا لَدوِرهْم في بناِء الَح�شارِة الإن�شانيَِّة، والُم�شاركِة في  حركِة الُمجتمِع الإن�شانيِّ

ِمها في َع�شِرنا الحا�شِر. تقدُّ
ِه اأْو ديِنِه. قاَل اهللُ تعالى: {     َم الإ�شالُم الإن�شاَن ُدوَن النَّظِر اإلى لوِنِه اأْو ِجن�شِ وكرَّ

             } ]�شورة الإ�شراء، الآية 70[. 
وفي الوقِت الَّذي َدعا فيِه الإ�شالُم اإلى ُمعاملِة الآخريَن بالِمثِل، حثَّ على التَّ�شامِح 

والعفِو اللَّذْيِن ُيعبِّراِن عْن �ُشموِّ النَّف�ِس، قاَل اهللُ تعالى: {
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َر َمبداأَ العدالِة في ُمعاملِة الآخريَن و�شياَنِة                       } ]�شورة ال�شورى، الآية 40[، وقرَّ
ُح�قوِقهْم، وعدِم َبْخ�ِس الّنا�ِس اأ�ش�ياَءهم؛ اإذ ق�اَل اهللُ تعالى: {

                                                             } ]�شورة المائدة، الآية 8[.
َم الغدَر  ْت عليِه، وحرَّ واأوجَب الإ�شالُم احتراَم الُمواثيِق والُعهوِد واللتزاَم بما َن�شَّ

والخياَنَة، قاَل اهللُ تعالى: {
                                     } ]�شورة الّنحل، الآية 91[.

المدنيِّيَن  على  اعتداَء  الُمقاتليَن، ول  لَغيِر  ِقتاَل  فال  ال�ّشامَيَة  َمنزلَتها  للحياِة  واأَعطى 
را�شِة،  الدِّ َمقاعِد  على  وتالميَذ  هاِتهْم،  اأمَّ اأح�شاِن  في  اأطفاًل  وُممتلكاِتهْم،  الُم�شالميَن 

و�ُشيوًخا ون�شاًء. 
ِط والتَّي�شيِر، قاَل اهللُ  يُن الإ�شالميُّ الحنيُف قاَم على التَّوازِن والعتداِل والتَّو�شُّ والدِّ

تعالى: {
      } ]�شورة البقرة، الآية 143[.

الغاياِت  اأَخالقيُّ  ِديٌن  الإ�شالَم  باأنَّ  يتزعزُع  ل  الَّذي  َخ  الّرا�شِ الفهَم  ُد  ُنوؤكِّ مثلَما 
فاُع عنه ل يكوُن اإّل  نيا والآخرِة، والدِّ والو�شائِل، َي�شعى لخيِر الّنا�ِس و�شعادِتهم في الدُّ

يِن. ِبو�شائَل اأخالقيٍَّة، فالغايُة ل تبّرُر الو�شيلَة في هذا الدِّ
واإِنَّنا ن�شتنكُر - ِدينيًّا واأخالقيًّا - الَمفهوَم الُمعا�شَر لالإرهاِب الَّذي ُيراُد به الُممار�شاُت 
الخاطئُة اأيًّا كاَن َم�شدُرها و�شكُلها، والُمتمثِّلُة في التَّعّدي على الحياِة الإن�شانيَِّة ب�شورٍة 
ُع الآمنيَن وَتعتدي على المدنيِّيَن الُم�شالميَن، وُتْجِهُز  باغيٍة ُمتجاوزٍة لأحكاِم اهلِل، ُتروِّ
تكوُن  العدِل  واإقراِر  لِم  الظُّ ُمقاومِة  و�شائَل  اأنَّ  ونرى  الأ�شرى،  وتقتُل  الجرَحى  على 
الّذاِت  لبناِء  ِة  والُقوَّ الَمنَعِة  باأ�شباِب  لالأخِذ  َة  الأُمَّ وَندعو  َم�شروعٍة،  بو�شائَل  َم�شروعًة 
بنًى  َتدميِر  في   - الّتاريِخ  َعْبَر   - َت�شّبَب  َف  التَّطرُّ اأنَّ  وَنعي  الُحقوِق،  على  والُمحافظِة 
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ر�شالُة َعّماَن بياٌن اأ�شدرْتُه المملكُة الأردنيَُّة الها�شميَُّة في الّتا�شِع مْن ت�شريَن الّثاني 
األٍف واأربعمئٍة وخم�شٍة  لل�ّشابِع والع�شريَن مْن رم�شاَن عاَم  الموافِق  األفيِن واأربعٍة،  عاَم 
وع�شريَن بمبادرٍة مْن جاللِة المِلِك عبِد اهلِل الّثاني ابِن الُح�شيِن، وتهِدُف اإلى �شرِح ر�شالِة 
لالإ�شالِم  �شوَن  يتعرَّ الَّذين  على  ا  ردًّ النَّقيَِّة  ب�شورِتها  للعالِم  وتقديِمها  محِة  ال�شَّ الإ�شالِم 
بالّت�شويِه والفتراِء. ور�شالُة عّماَن وليدُة فكرٍة ها�شمّيٍة، تجّمَعْت اأركاُنها ليتبّنى الأردنُّ 
اإلى �شياغِة موقٍف  الهادفِة  الموؤتمراِت والنَّدواِت، والمبادراِت  الكثيَر مَن  مْن خالِلها 
اإ�شالميٍّ عقالنيٍّ بحثيٍّ فقهيٍّ �شيا�شيٍّ ُيعَر�ُس على الأمِم وال�ّشعوِب كلِّها، والإ�شالُم ما 
مْن  ويحفُظها  الإن�شانّيَة،  الحياَة  حفَظ  ثقاًل  ورقيِِّه  وت�شامِحِه  اعتداِلِه  في  ي�شّكُل  يزاُل 

�شداماٍت وانحرافاٍت خطيرٍة.

ج�وُّ النّ�صِّ

الِحقُد وتنغلُق  ُن  يتمكَّ الح�شارِة تذوي عنَدما  �شجرَة  واأنَّ  ُكبرى،  َمدنّياٍت  �شامخٍة في 
دوُر. ال�شُّ

ُف بالنت�صاِب اإليِه - َيدعونا اإلى الْنخراِط  اإنَّ هدَي هذا الإ�صالِم العظيِم - الَّذي َنت�صرَّ
َمَع  ُمتعاونيَن  ِمِه،  رقيِِّه وتقدُّ الُمعا�شِر والإ�شهاِم في  الإن�شانيِّ  الُمجتمِع  والُم�شاركِة في 
ًة، اإبراًزا اأميًنا لحقيقِتنا وَتعبيًرا  عوِب كافَّ ِل وُمحّبي العدِل ِعنَد ال�شُّ ُكلِّ قوى الَخيِر والتَّعقُّ
�شادًقا عْن �شالمِة اإيماِننا وعقائِدنا الَمبنيَِّة على َدعوِة الحقِّ - �شبحاَنُه وتعالى- للتَّاآلِف 

يِن. والتَّقوى، واإلى اأْن نعمَل على تجديِد َم�شروِعنا الح�شاريِّ القائِم على هدِي الدِّ
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المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
-  يَحيُق بِه                       : ُيحيُط بِه.

، وَتعني ال�ّشّيَد ال�ّشريَف. -  الُغ�رُّ                            : مفرُدها اأغرُّ

-  المياميُن                      : مفرُدها ميموٌن، وَتعني الُمبارَك.

-  َدْرًءا                            : دفًعا.

-  بَْخ�ُص النّا�ِص اأ�سياَءهم : تقديُرها باأقلَّ مْن قيمِتها الحقيقّيِة.  

-  ل يجرمنَّكْم                 : ل يحملنَّكْم.

-  �سناآُن                            : ُبغ�ٌس وِحقٌد.

-  تنُق�سوا                         : ُتبِطلوا.    

-  تُرّوُع                            : ُتفِزُع.   

-  المنََعُة                           : العّزُة والقّوُة. 

2- ُعد اإلى الُمعَجِم، وا�شتخرْج َمعانَي المفرداِت الآتيِة:
ت�شويٌه، الحثيثُة، الحنيُف، باغيٌة، تذوي، الّرا�شُخ.

ِل في الأ�شماِء الآتيِة: ْق مْن �شبِط الحرِف الأوَّ 3- ُعد اإلى الُمعجِم الو�شيِط، وتحقَّ
رقّي، قوى، بنًى )جمع بنية(، هوّية.
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�شالِة في �شهِر رم�شاَن الُمبارِك؟ 1- ما َدللُة �شدوِر الرِّ
هْت ر�شالُة عّماَن؟ 2- اإلى َمن ُوجِّ

َة الإ�شالميََّة. بيِّْنها. ياِت اّلتي تواجُه الأمَّ �شالُة َمجموعًة من الأخطاِر والتَّحدِّ 3- ذكرِت الرِّ
�ُس الإ�شالُم اإلى َهجمٍة �شر�شٍة مْن ِفئتيِن. اذكْرُهما. 4- يتعرَّ

ورِة الحقيقيَِّة الُم�شرقِة  5- تبنَِّت المملكُة الأردنيَُّة الها�شميَُّة نهًجا يحِر�ُس على اإبراِز ال�شّ
لالإ�شالِم:

اأ   - ما هَو هذا النَّهُج؟   
ب- ِلَم تبنَِّت المملكُة الأردنيَُّة الها�شميَُّة هذا النَّهَج؟

6- ِمَن المباِدى الَّتي دعا اإليها الإ�شالُم تكريُم الإن�شاِن:
�شالِة. اأ   - اذكِر المبادَئ الأُخرى الَّتي دعا اإليها الإ�شالُم كما جاَء في الرِّ

ًاأ ِمْنها. ب- هاِت دلياًل ِمَن القراآِن الكريِم على كلِّ مبد
يُن الإ�شالميُّ ِديٌن اأخالقيُّ الغاياِت والو�شائِل: 7- الدِّ
اأ   - اذكْر دليليِن على هذا مّما ورَد في الّر�شالِة.

ب- هاِت �شوًرا مَن الحياِة توؤّكُد ذلَك.
8- اأعطى الإ�شالُم للحياِة َمكانًة اإن�شانيًَّة �شاميًة. َبيِّْن �شورتيِن لهذا.

9- جاَء في ر�شالِة عّماَن:
"واإنَّنا ن�شتنكُر - دينيًّا واأخالقيًّا - الَمفهوَم الُمعا�شَر لالإرهاِب".

. ِح الَمق�شوَد بالَمفهوِم الُمعا�شِر لالإرهاِب كما فهمَتُه مَن الّن�سِّ اأ   - و�شِّ

الفهُم والتّحليُل

ِء



37

ب- لماذا نحارُب الإرهاَب؟
ج�- ماذا ينتُج عِن الإرهاِب؟

اإلى  يدعونا   - اإليِه  بالنت�شاِب  ُف  نت�شرَّ الَّذي   - العظيِم  الإ�شالِم  هذا  هدَي  "اإنَّ   -10
مِه". النخراِط والُم�صاركِة في الُمجتمِع الإن�صانيِّ الُمعا�صِر والإ�صهاِم في رقيِِّه وتقدُّ

بيُل اإلى تحقيِق ذلَك؟ ما ال�شَّ
11- تعدُّ ر�شالُة عّماَن نموذًجا �شادًقا في الّدعوِة اإلى الّت�شامِح والعتداِل. بّيْن راأَيَك.

تجديِد  على  والعمِل   ، الإن�شانيِّ المجتمِع  رقيِّ  في  الم�شاركِة  اإلى  الإ�شالُم  دعا   -12
. بَم يتحّقُق هذا؟ الم�شروِع الح�شاريِّ

َف،  الّتطرُّ تعادي  التي  المبادى  مَن  مجموعًة  يديَك  بيَن  الّتي  الّر�شالُة  ت�شّمَنِت   -13
. ا�شتنتْجها. وتحارُب الإرهاَب، وترف�ُس الغلوَّ

14- ما الّدرو�ُس والعبُر الّتي نتعّلُمها مْن ر�شالِة عّماَن؟

ورَة الفّنيََّة في كلٍّ مّما ياأتي: ِح ال�شُّ 1- و�شِّ
ْن ُيحاولوَن اأَْن  �ُس اليوَم لَهْجمٍة �َشِر�شٍة ِممَّ ْمحَة تتعرَّ اأ    - ذلَك اأَنَّ ر�شالَة الإ�شالِم ال�شَّ

ا لهم، بالتَّ�شويِه والفتراء. روها عدوًّ ي�شوِّ
ُن الِحقُد. ب- واأنَّ �شجرَة الح�شارِة تذوي عنَدما يتمكَّ

التّذّوُق الأدبيُّ 

ِء
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ق�سايا لغويٌّة

َاأ الِفقرَة الآتيَة ُثمَّ اأَِجْب عِن الأَ�ْشِئلِة الّتي تليها: 1- اقر
لمِ واإقراِر العدِل تكوُن َم�شروعًة بو�شائَل َم�شروعٍة،  "ونرى اأنَّ و�شائَل ُمقاومِة الظُّ
ِة لبناِء الّذاِت والُمحافظِة على الُحقوِق،  َة لالأخِذ باأ�شباِب الَمنَعِة والُقوَّ وَندعو الأُمَّ
َف َت�شّبَب - َعْبَر الّتاريِخ - في َتدميِر بنًى �شامخٍة في َمدنّياٍت ُكبرى،  وَنعي اأنَّ التَّطرُّ

دوُر". ُن الِحقُد وتنغلُق ال�شُّ واأنَّ �ش�جرَة الح�ش�ارِة تذوي عنَدما يتمكَّ
اأ   - ا�شتخرْج ِمن الِفقرِة ال�ّشابقِة:

. جمَع موؤنٍَّث �شالًما، جمَع تك�شيٍر، فعاًل نا�شًخا، فعاًل معتالًّ
دٍة اأْو مزيدٍة: ب- �شنِِّف الأفعاَل الآتيَة اإلى اأفعاٍل مجرَّ

ت�شبََّب، ندعو، تذوي، تنغلُق.
ا. ج�- اأعرْب ما تحَتُه خطٌّ اإعراًبا تامًّ

2- ما الَمعنى الَّذي توحي به كلُّ عبارٍة تحَتها َخطٌّ في ما ياأتي:
عِب مْن م�شيرِتها - بما َيحيُق بها  اأ   - ن�شارُح فيه الأّمَة - في هذا المنعطِف ال�شّ

مْن اأخطاٍر.
َف ت�شبََّب - َعْبَر الّتاريِخ - في تدميِر بنًى �شامخٍة في مدنّياٍت  ب- ونعي اأنَّ التَّطرُّ

ُكبرى.
دوُر. ُن الحقُد وتنغلُق ال�شُّ ج�- واأنَّ �شجرَة الح�شارِة تذوي عنَدما يتمكَّ

. 3- مْن اأ�شاليِب الإقناِع ا�شتخداُم الُحجِج والبراهيِن. مثِّْل لهذا مَن النَّ�سِّ
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�شالِة: اكتْب في واحٍد ِمَن الَمو�شوعيِن الآتييِن مراعًيا ما تعّلمَتُه �شابًقا عْن فنِّ الرِّ
. 1- ر�شالٌة اإلى �شديٍق اأجنبيٍّ ت�شُف لُه فيها اأجواَء المحّبِة بيَن اأبناِء ال�ّشعِب  الأُردنيِّ

2- ر�شالٌة اإلى اأ�شدقاَئَك على اأحِد مواقِع التَّوا�شِل الجتماعيِّ تدعوهْم فيها اإلى التَّحّلي 
بالعتداِل والتَّ�شامِح.

الكتابُة

. بِط الّتامِّ َم( اإلى �شمائِر الغائِب، َمَع ال�شَّ 2- اأ�شنِد الفعَل )كرَّ
مائُر الَّتي تحَتها خطٌّ في ما ياأتي: 3- اإلَم َتعوُد ال�شَّ

اأ   - بحكِم الَم�شوؤوليَِّة الّروحيَِّة والّتاريخيَِّة الَموروَثِة الّتي َتحمُلها ِقيادُتها الها�شميَُّة.
َم الإ�شالُم الإن�شاَن دوَن النَّظِر اإلى لوِنِه. ب- وك�رَّ

ُف بالنت�شاِب اإليهِ - َيدعونا اإلى  ج�- اإنَّ هدَي هذا الإ�شالِم العظيِم - الَّذي َنت�شرَّ
رقيِِّه  في  والإ�صهاِم  الُمعا�صِر،  الإن�صانيِّ  الُمجتمِع  في  والُم�صاركِة  الْنخراِط 

ِمِه. وتقدُّ
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اأرَخْت َعّماُن

اأَْرَخْت َعّماُن َجداَئَلها َفوَق الَكِتَفين
َفاهَتزَّ الَمْجُد َوَقبََّلها َبيَن الَعيَنين
باِرْك يا َمجُد َمناِزَلها والأَْحبابا
َواْزرْع بالَورِد َمداِخَلها باًبا بابا

َعّماُن اْختالي ِبَجماِلك
واْزدادي تيًها ِبَدلِلك
يا َفر�ًشا ل َتثنيها الّريُح
�َشِلْمِت ِلَعيَنْي َخّياِلك

يَّ الَحّد َيا ُرمًحا َعرِبيَّ القاَمة ُقَر�شِ
ْر اإيماًنا و�َشهاَمًة واْكَبْر وا�ْشَتّد َزهِّ

وانُثْر يا َمجُد َبراَءَتها َفوَق الأَْطفال
ْت َعّماُن َعباَءَتها َوَزَهْت ِبال�ّشال لِب�شَ

َعّماُن اْختالي ِبِجباِلك 
موِد ِرجاِلك َوَتباَهي ِب�شُ

َواْمَتّدي اْمَتّدي َفوَق الَغيِم
 وُطولي النَّْجَم باآماِلك

باِرْك يا َمجُد َمناِزَلها َوالأَحبابا
وازَرْع بالَوْرِد َمداِخَلها باًبا بابا

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

)حيدر محمود(.
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با�شتخداِم  زمالَئَك  على  ها  واعر�شْ عّماَن،  ر�شالِة  في  الواردِة  الأفكاِر  اأهمَّ  لّخ�ْس 
ِة اللُّغِة العربّيِة. برنامِج العرو�ِس الّتقديمّيِة )Power Point( في ح�شّ

النّ�شاُط
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ْث اإلى ُزمالَئَك عْن مْعَلمٍ �شياحيٍّ في الأُردنِّ اأعجَبَك. 1- تحدَّ
2- حاوْر اأنَت وزمالوؤَك معلَِّم الّتاريِخ في اأهّمّيِة الّتاريِخ، واأخِذ العبرِة مّمْن �شبقونا.

ِغرناطُة

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

1– اأيَن ُبِنَي ق�شُر الحمراِء؟
2- عالَم يدلُّ ق�شُر الحمراِء؟

ِت الح�شارُة العربّيُة والإ�شالمّيُة في الأندل�ِس؟ 3– كِم ا�شتمرَّ
4– �شْف جناَح الأُ�شوِد في الق�شِر.

5- عالَم يدلُّ بناُء جناِح الأُ�شوِد بهذِه الّطريقِة في راأِيَك؟
6– لماذا حفَر المهند�شوَن المعا�شروَن حوَل بركِة الأ�شوِد؟

7– ما اّلذي يذهُل الّناظَر في القاعِة الملكيَِّة؟
. 8- ا�شتنتْج �شمًة مْن �شماِت البيئِة الأندل�شّيِة وفَق فهِمَك الّن�سَّ

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة
الّثالثَة ع�سرَة
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القراءُة

ِب��ال ميع��اِد! اللُّقي��ا  اأطي��َب  م��ا 
اأْب�ع���اِد ِم��ْن  الأَْب�ع���اُد  َت�َت�واَل��ُد 
ق�اَل��ْت: وفي ِغ�رناط��ٍة م�يالدي
َبْع��َد ُرق��اِد َتْيِن��ِك العيني��ِن  ف��ي 
بجياِد م��و���ش��ول��ٌة  وج��ي��اُده��ا 
لحفي��دٍة �ش��مراَء م��ْن اأحفادي!
كان��ْت به��ا اأُّم��ي َتُمدُّ ِو�ش��ادي
وال��ِب��ْرَك��َة ال��ّذه��ب��يَّ��َة الإن�����ش��اِد
في �َش��ْعِرِك الُمْن�ش��اِب َنْهَر �َشواِد
م��ازاَل ُمْخَت�ِزًنا �ُش��مو�َس بالدي
ك�ش��ناِبٍل ُتِرَك��ْت ِبَغْي��ِر َح�ش��اِد
الميالِد بَلْيَل��ِة  ��موِع  ال�شُّ م��ث���َل 
قوِف ُتنادي ْرك�شاُت على ال�شُّ والزَّ
فاْق��راأْ عل��ى ُجْدراِنه��ا اأمجادي
��ْحُت ُجْرًحا ثانًي��ا ِبُفوؤادي َوَم�شَ
اأج��دادي َع�َن�ْت�ُه��ُم  اّلذي��َن  اأنَّ 
رُج���اًل ُي�شّمى "ط�ارَق بَن زي�اِد"

في َمْدَخِل "اْلحْمراِء" كاَن ِلقاوؤُنا
َعْيناِن �َش��ْوداواِن ف��ي َحْجَرْيِهما
َه��ْل اأن��ِت اإ�ْش���بان�ّيٌة؟ �ش���اَءلُتها
��َحْت قروٌن �ش��بعٌة ِغرناطٌة! و�شَ
واأُم����ّي����ٌة راي���اُت���ه���ا م��رف��وع��ٌة
ما اأغ�رَب الّتاري��َخ كيَف اأعادني
القدي��َم وُحْجَرًة َمنِزَلنا  وراأي��ُت 
��َعْت بنجوِمه��ا واليا�َش��مينَة ُر�شِّ
ودم�شُق اأيَن تكوُن؟ قلُت: تَرْيَنها
في َوْجِهِك العربيِّ في الثَّْغر الّذي
عُر َيْلَهُث َخْلَفها �شاَرْت معي وال�شَّ
وي��ُل بجيِده��ا َيَتاأَلَّ��ُق اْلُق��رُط الطَّ
��ها خُرف��اُت اأكاُد اأ�ش��مُع َنْب�شَ الزُّ
قالْت: ُهنا الحمراُء َزْهُو جدوِدنا
اأمجاُدها! َوَم�شْحُت ُجْرًحا ناِزًفا
يا لي��َت وارث�تي الجميلَة اأدركْت
ْعُته��ا  ودَّ عندم��ا  فيه��ا  عانْق��ُت 

)نزار قباني(.

في مدخِل الحمراِء
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كتَب ال�ّشاعُر هذِه الق�شيدَة عندما كاَن في زيارٍة اإلى اإ�شبانيا؛ حيُث التقى فتاًة هناَك 
اأمجاَد  ًرا  ُم�شتح�شِ واأحزاَنُه،  م�شاعَرُه  اأثارْت  مّما  اأجداِدها وح�شارِتِهْم،  بتراِث  تفتخُر 

العرِب في الأندل�ِس، وجاءْت هذِه الق�شيدُة في طابٍع ق�ش�شيٍّ جميٍل ممّيٍز.

در�َس  1923م،  القديمِة  دم�شَق  في  ُوِلَد   ، �شوريٌّ �شاعٌر  قّباني  توفيق  نزار  ال�ّشاعُر 
الحقوَق في الجامعِة ال�ّشوريَِّة، وعمَل في ِوزارِة الخارجيَِّة ال�ّشوريَِّة، وكاَن �شفيًرا ل�شورّيَة 
عاَم  لندن  في  ُتوّفَي  بالكلماِت(.  و)الّر�شُم  ال�ّشمراُء(  لَي  )قاَلْت  دواويِنِه  مْن  لندَن.  في 

1998م.

ج�وُّ النّ�صِّ

التّعريُف بال�ّساعِر

المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
- الحمراُء    : ا�شٌم لمدينِة )َلبلَة( في الأندل�ِس.

-  َحْجريهما : مفرُدها حْجٌر؛ وهَو ما اأحاَط بالعيِن، وي�صّمى محجَر العيِن.

- الُمن�ساُب  : مَن ان�شاَب؛ اأْي جرى و�شاَل.

- الّزهُو        : الفتخاُر.

- الُقرط       : ما ُيعلَُّق في �شحمِة الأذِن مْن ُدرٍّ اأْو ذهٍب. 

2- عْد اإلى المعجِم، وا�شتخرْج معانَي المفرداِت الآتيِة: 
عْت، يتاألُّق، رقاٌد. ُر�شّ
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1- بعَد قراءِتَك الأبياَت الّثالثَة الأولى، اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
اأ   - اأيَن التقى ال�ّشاعُر الفتاَة؟ 

ب- لَم كاَن اللِّقاُء طّيًبا في راأِي ال�ّشاعِر؟ 
ج�- ما �شبُب ده�شِة ال�ّشاعِر حيَن راأى الفتاَة؟ 

2- اإلَم ُي�شيُر ال�ّشاعُر بقوِلِه: 
اأ   - و�شحْت قروٌن �شبعٌة.

ب- واأميٌَّة راياُتها مرفوعٌة.  
3- �شِف الفتاَة الّتي قابَلها ال�ّشاعُر كما يبدو في اأبياِت الق�شيدِة.

ْح ذلَك. . و�شِّ م�شقيِّ 4- ورَدْت في الأبياِت �شورٌة للبيِت الدِّ
5- بعَد قراءِتَك الأبياَت الأربعَة الأخيرَة، اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة: 

َب ال�ّشاعُر؟ اأ   - ممَّ تعجَّ
ب- ماذا تمّنى؟

ج�- ما الجرُح اّلذي اأ�شاَر اإليِه؟
د  - ما الجرُح الجديُد؟

ُل ال�ّشاعُر بيَن الحا�شِر والما�شي في ق�شيدِتِه. دلِّْل على ذلَك مْن اأبياِت الق�شيدِة. 6- يتنقَّ
7- ِلَم ذكَر ال�ّشاعُر في البيِت الأخيِر البطَل طارَق بَن زياٍد في راأِيَك؟

الفهُم والتّحليُل



46

ورَة الفّنيََّة في ما ياأتي:  ِح ال�شّ 1- و�شِّ
عْت بنجوِمها. اأ   - واليا�َشمينَة ُر�شِّ

ويُل بجيِدها           مثَل ال�ّصموِع بليلِة الميالِد ب- َيَتاأَلَُّق اْلُقرُط الطَّ
ْحهما. 2- و�شَف ال�ّشاعُر �َشْعَر الفتاِة ب�شورتيِن فّنّيتيِن. و�شِّ

اّلذي يحمُل كلَّ عاطفٍة  البيِت  ُدلَّ على  الأبياِت.  في  بارزًة  الآتيُة  العواطُف  تبدو   -3
مْنها:

اأ   - الفرُح وال�ّشعادُة.           ب- الحنيُن اإلى الوطِن.           ج�- الفخُر.
4- ماذا ق�شَد ال�ّشاعُر بالعناِق في قوِله:

ْعُتها                  رُجاًل ُي�شّمى "طارَق بَن زياِد" عانْقُت فيها عندما ودَّ

التّذّوُق الأدبيُّ 

ق�سايا لغويٌّة

 : 1- مّيِز الفعَل المبنيَّ للمعلوِم مَن الفعِل المبنيِّ للمجهوِل في ما تحَته خطٌّ
�عْت بن�ج��وِم�ها               والِب��ْرَك��َة ال�ّذه�ب�يَّ�َة الإن���شاِد اأ   - والي�ا�َش��مينَة ُر�شِّ
عُر َيْلَهُث َخْلَفها               ك�شناِب�ٍل ُتِرَك�ْت ِبَغ�ْي�ِر َح�ش�اِد ب- �شاَرْت معي وال�شَّ
ج�- ودم�شُق اأيَن تكوُن؟ قل�ُت: تَرْي�َنها               في �َشْعِرِك الُمْن�شاِب َنْهَر �َشواِد

2- �شنِِّف الأفعاَل الّتي تحَتها خطٌّ اإلى اأفعاٍل مزيدٍة واأفعاٍل ُمجّردٍة في ما ياأتي: 
اأ   - ه���ْل اأن�ِت اإ�ْش����بان�ّي�ٌة؟ �ش���اَءلُت�ها               قال�ْت: وفي ِغرن�اطٍة م�يالدي 
ب- ما اأغ�رَب الّت�اري��َخ ك�يَف اأعادني               لحف�يدٍة �ش�م�راَء مْن اأح��فادي 
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ج�- قالْت: ُهنا الحمراُء َزْهُو جدوِدنا               فاْقراأْ على ُجْدراِنها اأمجادي 
د   - وراأيُت َمن�ِزَلنا القدي�َم وُح�ْج�َرًة               كانْت بها اأُّمي َت�ُمدُّ ِو�ش�ادي 

 : 3- ميِِّز الفعَل الاّلزَم مَن الفعِل المتعّدي في ما تحَته خطٌّ
��م�وِع بل��ي�لِة الم��ي�الِد �ويُل بج�يِدها                  مث��َل ال�صُّ اأ   - َي�َتاأَ لَّ�ُق اْلُق�رُط الطَّ
َحْت قروٌن �شبعٌة                     في َت��ْي�ِنِك الع�ي�ن�يِن َب�ْع�َد ُرق�����اِد ب- ِغرناطٌة ! و�شَ
قوِف ُتنادي ْرك�شاُت على ال�شُّ ها                     والزَّ خ�ُرفاُت اأك�اُد اأ�شمُع َنْب��شَ ج�- الزُّ

ا في ما ياأتي:  4- اأعرْب ما تحَته خطٌّ اإعراًبا تامًّ
اأ   - َعْيناِن �َشْوداواِن في َحْجَرْيِهما.

ب- واأُمّيٌة راياُتها مرفوعٌة.
عُتها. ج�- عانْقُت فيها عندما ودَّ

) ياغِة )تحويُل ن�صٍّ �سعريٍّ اإلى ن�صٍّ نثريٍّ اإعادُة ال�سّ

ِلتحويِل ن�سٍّ �شعريٍّ اإلى ن�سٍّ نثريٍّ يلزُمنا القياُم بالخطواِت الآتيِة:
1- قراءُة الّن�سِّ ال�ّشعريِّ وفهُمُه وا�شتيعاُبُه عْن طريِق �شرِح كلِّ بيٍت مْن اأبياِت الق�شيدِة.

ِة. 2- اإعادُة �شياغِة المعاني والأفكاِر ِبُلغِتنا الخا�شّ
3- ذْكُر الم�شاعِر والعواطِف وعدُم اإهماِلها. 

. 4- عدُم تغييِر م�شاميِن الّن�سِّ
. ورِة الفّنّيِة والخياِل في الّن�سِّ 5- مراعاُة ال�شّ

6- ذكُر الأفكاِر والمعاني بالّترتيِب.

الكتابُة
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بعَد كتابتي المو�شوَع اأتاأّكُد مْن اأّنني:
1- قراأُْت الّن�سَّ قراءَة فهٍم وا�شتيعاٍب.

. 2- كتْبُت باأ�شلوبي الخا�سِّ
. 3- لْم اأخرْج على محتوى الّن�سِّ

4- ذكْرُت الأفكاَر والمعانَي بالّترتيِب.

تقويٌم ذاتيٌّ 

نم�وذٌج
قاَل اأحمد �شوقي:

ْنِع الباري تلَك الّطبيعُة ِقْف بنا ي�ا �ش�اري                  حّتى اأُريَك بديَع �شُ
تا                   ل�روائ�ِع الآي���اِت والآث�����اِر الأَر�ُس حوَلَك وال�ّشماُء اهتزَّ

لْو اأرْدنا اإعادَة �شياغِة هذيِن البيتيِن ب�شورٍة نثريٍّة، فاإّننا نقوُل:
نعِه.  "قْف يا �شاحبي؛ ِلنتاأّمَل جماَل الّطبيعِة، فهَي دليٌل على ُقدرِة الخالِق وبديِع �شُ
ترق�شاِن  والأر�َس  ال�ّشماَء  اأنَّ  ترى  األ  لها،  حدوَد  ل  الّتي  الخالِق  ُقدرِة  مدى  وْلنتدّبْر 

وتهتّزاِن اإعجاًبا بجماِل هذِه الّطبيعة".
اكتْب في واحٍد من المو�شوَعيِن الآتييِن: 

1- مو�شوٌع عِن الأندل�ِس ُم�شتعيًنا باأفكاِر الق�شيدِة.
2- م�شهُد الّلقاِء بيَن الفتاِة وال�ّشاعِر بعَد اإعادِة �شياغِتِه نثًرا مراعًيا ما تعّلمَتُه �شابًقا.
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الح�سارُة العربيُّة والإ�سالميُّة في الأندل�ِص

لْم يكِد العرُب والم�شلموَن ُيِتّموَن فتَح اإ�شبانيا حّتى بدوؤوا يقوموَن بر�شالِتهم الّتثقيفّيِة 
فيها، وقِد ا�شتطاعوا في اأقلَّ مْن قرٍن، اأْن ُيحيوا ميَت الأر�ِس، ويعُمروا خِرَب المدِن، 
�شرعوا  ثمَّ  الأُخرى،  بالأُمِم  الّتجاريَِّة  الِت  ال�شّ وثيَق  قوا  وُيحقِّ المباني،  اأفخَم  وُيقيموا 

يتناف�شوَن في تح�شيِل العلوِم والآداِب، وفي نقِل كتِب اليوناِن والاّلتيِن اإلى العربيَِّة.
الميُل  الّزمِن،  ذلَك  في  اإ�شبانيا  في  والإ�شالمّيُة  العربّيُة  الح�شارُة  بِه  امتازْت  ومّما 
ال�ّشديُد اإلى الفنوِن والآداِب والعلوِم، وقْد اأن�شاأَ العرُب والم�شلموَن لتح�شيِلها في كلِّ 
ناحيٍة المدار�َس والمكتباِت والمختبراِت، وترجموا كتَب اليوناِن، و�شربوا ب�شهٍم كبيٍر 

يا�شيَِّة والفلكيَِّة والّطبيعيَِّة والّطبيَِّة. في المباحِث الرِّ

قـرأُت لَك

)غو�شتاف لوبون، ح�شارة العرب، بت�شرف(.

1 - اكتْب مو�شوًعا عْن فترِة ُحْكِم الخليفِة الأمويِّ الوليِد بِن عبِد الملِك في دم�شَق، 
واقراأُْه على ُزمالَئَك.

ها على  2 - ابحْث عْن �شوٍر لآثاِر الح�شارِة العربّيِة والإ�شالمّيِة في الأندل�ِس، واعر�شْ
.)Power Point( زمالِئَك با�شتخداِم برنامِج العرو�ِس التقديمّيِة

النّ�شاُط
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ْث اإلى ُزمالَئَك عْن بع�ِس مناِفِع  البحِر لالإن�شاِن م�شتفيًدا مْن قوِلِه تعالى: 1- تحدَّ
.{                    }     

]�شورة  الجاثية، الآية 12[

ِث البحاِر، وُطرِق ِعالِجها.  2- حاوْر زمالَءَك في اأ�شباِب تلوُّ

حريُّ عاَلُم الِبحاِر ال�سِّ

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

1- ما ال�شُم الّذي كاَن ُيطَلُق على اللُّوؤلوؤِ قديًما؟
2- ما الّدليُل على اإدراِك العرِب قيمَة هذا المعدِن؟

3- ِممَّ ُينَتُج اللُّوؤلوؤُ؟
4- ما اأكثُر األواِن اللُّوؤلوؤِ قيمًة؟ 

5- كيَف يتكّوُن اللُّوؤلوؤُ؟
ُد كالًّ مْنُهما؟ 6- اللُّوؤلوؤُ لُه �شكالِن: كرويٌّ وغيُر ُمنتَظٍم. ما الّذي ُيحدِّ

ْح راأَيَك. ٌغ لت�شبيِب الأذى للمحاِر؟ و�شّ 7- هْل َكْوُن اللُّوؤلوؤِ ثميًنا م�شوِّ
8- اذكْر ثرواٍت اأُخرى توجُد في البحاِر.

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة
الّرابعَة ع�سرَة
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رحلٌة في عالِم البحاِر القراءُة

ُتثيُر ده�شَة الإن�شاِن وُتحّيُر فكَرُه،  البحاِر ِبكائناٍت ومخلوقاٍت عجيبٍة  يزَخُر عالُم 
ِلما يراُه مْن �شْحِر جماِلها، وتنا�ُشِق تكويِنها.

بيَن  الّدقيُق  الّتنا�ُشُب  ذلَك  المخلوقاِت  هذِه  عالِم  في  ُل  الُمتاأمِّ ُيالحُظُه  ما  اأّوَل  اإنَّ 
�شكِل هذه الكائناِت ووظاَئِفها، فال�ّشكُل الن�شيابيُّ هَو الغالُب على طائفٍة كبيرٍة مْنها؛ 
ُمقاومِة  مْن   - بعيٍد  حدٍّ  اإلى   - ُف  وُيخفِّ وال�ّشباحِة،  ِل  الّتنقُّ على  ُي�شاعُدها  لأّنُه  وذلَك 
مُك  ُب وظيفَتها، فال�شَّ �شغِط الماِء ِلحركِتها. كما اأنَّ اهللَ - عزَّ وجلَّ - وهَبها اأع�شاًء ُتنا�شِ
ٌد ِبزعاِنَف ُت�شِبُه الأجنحَة، ُت�شاعُدُه على ُم�شاعفِة �ُشرعِتِه اإذا اأراَد اأْن  الّطائُر - مثاًل - ُمزوَّ
ُنُه مَن الّدوراِن  َد ِبزعانَف ُتمكِّ َمُه، اأْو اأراَد الهروَب مْنُه، وبع�ُس الأ�شماِك ُزوِّ يلَحَق َخ�شْ
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ِة  �شدَّ ِل  تحمُّ على  ُي�شاعُدُه  ُمفلطًحا  ِج�شًما  يمتلُك  ها  وبع�شُ كبيرٍة،  ِب�شرعٍة  والُمناورِة 
�شغِط المياِه اإْن كاَن يعي�ُس في الأعماِق.

نِعِه،  �شُ ودّقُة  الكريِم  الخالِق  قدرُة  فيها  تتجّلى  فريدٌة  ميزاٌت  ال�ّشمِك  عيوِن  وفي 
فبع�ُس الأ�شماِك يمتِلُك ك�ّشاًفا �شوئيًّا في الجزِء الأ�شفِل في كلِّ عيٍن ت�شتخدُمُه ال�ّشمكُة 
في اإفزاِع اأيِّ عدوٍّ يّتجُه نحَوها، اأْو في الّتخاُطِب مَع اأفراِد نوِعها مَن الأ�شماِك، اإْذ اإنَّها 
ُم في اإطفاِء هذا الك�ّشاِف اأْو اإ�شاءِتِه؛ ول ت�شتخدُمُه اإّل عنَد ُحلوِل الّظالِم الّدام�ِس. تتحكَّ

وي�شتعمُل كثيٌر مْن هذِه الحَيواناِت البحريِّة و�شائَل فريدًة وُمثيرًة في الّتخّفي والّتمويِه، 
�شعًيا مْنها اإلى الُمحافظِة على حياِتها مَن الأخطاِر الخارجّيِة اّلتي تتهّدُدها.

ي�شُهَل  فيها حّتى ل  يعي�ُس  اّلتي  البيئِة  بلوِن  ِن  الّتلوُّ اإلى  يلجاأُ  ما  الكائناِت  فمْن هذِه 
ُف اإليِه، ومنها ما ُيطِلُق غمامًة مْن ماّدٍة �شوداَء تعمي عيوَن اأعداَئِه كما  على اأعداَئِه الّتعرُّ
يفعُل الحّباُر، وقْد �ُشّمَي هذا الحَيواُن البحريُّ ِبهذا ال�شِم؛ لأّنُه يقِذُف ماّدًة �شائلًة لها 
َرُه،  لوُن الحبِر عنَدما يعتريِه الخوُف مْن عدوٍّ يتبُعُه، وهَو يبخُّ هذا ال�ّشائَل في الماِء ِليعكِّ

في�شلُّ عنُه العدوُّ الّتابُع.
وُيعدُّ تّنيُن البحِر �شّيَد الّتمويِه والّتخّفي في عالِم البحاِر، فهو ُيحاكي الّطحالَب البحرّيَة 
ِه، وبهذِه الّطريقِة يتمّكُن مَن الإجهاِز عليها،  ا بفرائ�شِ الُمن�شابَة، ويتحّرُك بهدوٍء ُمتربِّ�شً
الحَيواناِت  الّتمويُه في حمايِتِه مَن  اأخفَق  اإذا  اأّما  يتوّقُعُه.  اأيِّ خطٍر  مْن  ِه  نف�شِ اأْو حمايِة 
اأْن ي�شدَّ الهجوَم اأحياًنا با�شتخداِم  المفتر�شِة، كالقر�ِس والأ�شماِك الكبيرِة؛ فاإّنُه يحاوُل 

زوائَد �شوكّيٍة حاّدٍة منت�شرٍة في جميِع اأجزاِء ج�شِمِه.
ُل حدائَق ذاَت بهجٍة، فالأ�شداُف الجميلُة،  وفي قاِع البحِر تنت�شُر اأحياٌء بحرّيٌة ُت�شكِّ
نِع  خوُر الّتي تاآلفْت مَع الأحياِء في تكويناٍت هند�شّيٍة دقيقِة ال�شُّ والأزهاُر البحريُّة، وال�شّ

هَي اأقرُب ما تكوُن اإلى حدائِقنا الحافلِة بُمختلِف الأزهاِر. 
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وهَي  بديٍع،  منظٍر  في  البحِر  اأعماِق  في  الّزاهيِة  باألواِنها  البحرّيُة  الّطحالُب  وتبدو 
حوَلها  ترتُع  اّلتي  الأ�شماِك  األواُن  اإّل  الجماِل  في  ُي�شاهيها  ل  الّطيِف  األواِن  مْن  خليٌط 
ُر �شفَوُه اإّل  في هذا العاَلِم الغريِب اّلذي ي�شوُدُه �شكوٌن �شامٌل، و�شْمٌت مطِبٌق، ل ُتعكِّ
الّدقيقِة، وهَي تر�ُشُف  الَمرجاِن  اأْو ِلحَيواناِت  البحِر،  ُمنتظمٌة لحَيواِن ِمروحِة  ذبذباٌت 

غذاَءها بو�شاطِة اأهداٍب ل َترى العيُن اإّل اأثَرها.
وُتدِه�ُس  الّناظَر،  تفِتُن  اآياٍت  مْن  فيِه  وكْم  وجماٍل!  �شْحٍر  مْن  البحاِر  عالِم  في  كْم 

َل، وَت�شحُر العيوَن! الُمتاأمِّ

)م�شطفى جزائري، �شحر عالم البحار(. 

وَء على جانٍب مْن جوانِب عالِم البحاِر، ذلَك العالُم الغام�ُس  هذا النَّ�سُّ يلقي ال�شّ
ا مْن  الّذي مهما حاوَل الإن�شاُن اإدراَك كنِهِه واأعماِقِه ل يكاُد ي�شُل اإّل اإلى جزٍء ب�شيٍط جدًّ
اأ�شرارِه، فهَو عالٌم متنّوٌع مَن الكائناِت البحريِّة الحَيوانّيِة والّنباتّيِة. ومنُذ الِقَدِم والإن�شاُن 
يكت�شُف كلَّ يوٍم �شيًئا جديًدا في هذا العالِم الكبيِر؛ ما يجعُلُه ي�شعُر باأّنه عاَلٌم ل يمكُن 

لأحٍد اأْن يعرَف كلَّ اأ�شراِرِه مْن اإبداٍع كونيٍّ عظيٍم وتنا�شٍق بديٍع.

ج�وُّ النّ�صِّ

المعجُم والّدللُة

 : 1- اأ�شْف اإلى ُمعجِمَك اللُّغويِّ
- يزَخُر     : يفي�ُس، يمتِلُئ.

َعْيراِت. - اأهداٌب  : زوائُد دقيقٌة ت�شِبُه ال�شُّ
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1- ما اّلذي ُيثيُر َده�شَة الإن�شاِن وُيحّيُر فكَرُه في الكائناِت البحريِّة؟ 
بيَن  الّدقيُق  الّتنا�ُشُب  ذلَك  المخلوقاِت  هذِه  عاَلِم  في  الُمتاأّمُل  ُيالحُظُه  ما  اأّوَل  اإنَّ   -2

�شكِل هذِه الكائناِت ووظائِفها:
اأ   - ما ال�ّشكُل الغاِلُب على طائفٍة كثيرٍة مْنها؟

كُل؟ ب- فيَم ُي�شاعُدها هذا ال�شَّ
ج�- ما وظيفُة  ال�ّشكِل الُمفلطِح في بع�ِس اأنواِع الأ�شماِك؟

الفهُم والتّحليُل

لمِة. - الّدام�ُص : ال�ّشديُد الظُّ

- التّمويُه          : الإخفاُء.

- يعتريِه            : ي�شيُبُه.

- ُمطِبٌق             : �شاِمٌل.

- يُ�ساهيها         : ُي�شابُهها.

الأحمُر  هَي:  �شبعٌة  وعدُدها  وِء  ال�شَّ تحليِل  عْن  الّناتجُة  الألواُن  الّطْيِف:  األواُن   -
. والبرتقاليُّ والأ�شفُر والأخ�شُر والأزرُق والّنيليُّ والبنف�شِجيُّ

- ترتَُع                : ُتقيُم.

2- عْد اإلى الُمعجِم، وا�شتخرْج معانَي الُمفرداِت الآتيِة:
تنا�ُشٌق، ُمفلطٌح، ُتحاكي، َتر�ُشف، ُمتربِّ�شٌة.

3- هاِت مَن الّن�سَّ �شدَّ كلِّ كلمٍة مَن الكلماِت الآتيِة: 
تختفي، ُي�شّفي، نجَح.
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3- وهَب اهللُ  تعالى بع�َس الكائناِت في البحِر اأع�شاًء ُتنا�شُب طبيعَة حياِتها. هاِت مثاَليِن 
على ذلَك.

: 4- بع�ُس الأ�شماِك لُه  ك�ّشاٌف �شوئيٌّ
اأ   - اأيَن يقُع هذا الك�ّشاُف؟

ب- فيَم ت�شتخِدُمُه؟
ج�- متى ت�شتخِدُمُه؟

5- ي�شتعمُل كثيٌر مَن الحَيواناِت البحريِّة و�شائَل فريدًة وُمثيرًة في الّتخّفي والّتمويِه:
اأ   - ِلَم ت�شتخدُم الحَيواناُت البحرّيُة هذِه الو�شائَل؟

ب- ما و�شيلُة الّتخّفي لدى كلٍّ مَن الحّبار وِتّنيِن البحِر؟
ج�- متى ي�شتخدُم الّتنيُن الّزوائَد ال�ّشوكّيَة؟

6- عّلْل ما ياأتي: 
اأ   - ت�شميُة الحّباِر ِبهذا ال�شِم.

ب- قاُع البحِر ي�شبُه الحدائَق الحافلَة بالأزهاِر.
ج�- ظهوُر الّطحالِب البحرّيِة باألواٍن زاهيٍة في اأعماِق البحِر.

7- مَن الحَيواناِت الّتي تعّكُر �شفَو ال�ّشكوِن في قاِع البحِر ِمروحُة البحِر وحَيواناُت 
ْح ذلَك. الَمرجاِن الّدقيقُة. و�شِّ

اأْم في غّوا�شٍة  اأْن تكوَن على مْتِن مركبٍة ف�شائيٍة لكت�شاِف الف�شاِء،  ُل:  اأيُّهما تف�شّ  -8
لكت�شاِف عالِم البحاِر؟ ولماذا؟

9- ما اأكثُر كائٍن مْن كائناِت البحِر اأثاَر اإعجاَبَك وده�شَتَك؟ علِّْل.
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ورَة الفنّيَة في العباراِت الآتيِة:  ِح ال�شّ 1- و�شّ
ُل حدائَق ذاَت بهجٍة. اأ   - وفي قاِع البحِر تنت�شُر اأحياٌء بحريٌّة ُت�شكِّ

ب- كْم في عالِم البحاِر مْن �شْحٍر وجماٍل! وكْم فيِه مْن اآياٍت تفِتُن الّناظَر، وَت�شحُر 
العيوَن!

ها. ج�- تتربَّ�ُس ِبفرائ�شِ
د  - ي�شوُدُه �شكوٌن �شامٌل و�شْمٌت ُمطِبٌق.

2- ا�شتخرْج عباراٍت جميلًة مَن الّن�سِّ اأعجبْتَك، ُمبّيًنا �شبَب اإعجاِبَك. 

ق�سايا لغويٌّة

نِعِه،  الكريِم ودّقُة �شُ الخالِق  قدرُة  فيها  تتجّلى  فريدٌة  ميزاٌت  ال�ّشمِك  "وفي عيوِن   -1
ت�شتخدُمُه  عيٍن  كلِّ  في  الأ�شفِل  الجزِء  في  �شوئيًّا  ك�ّشاًفا  يمتِلُك  الأ�شماِك  فبع�ُس 
مَن  نوِعها  اأفراِد  مَع  الّتخاُطِب  في  اأْو  نحَوها،  يّتجُه  عدوٍّ  اأيِّ  اإفزاِع  في  ال�ّشمكُة 
في  وُمثيرًة  فريدًة  و�شائَل  البحرّيِة  الحيواناِت  هذِه  مْن  كثيٌر  وي�شتعمُل  الأ�شماِك. 
الخارجّيِة  الأخطاِر  مَن  حياِتها  على  الُمحافظِة  اإلى  مْنها  �شعًيا  والّتمويِه،  الّتخّفي 

الّتي تتهّدُدها".
َاأ الفقرَة ال�ّشابَقَة وا�شتخرْج مْنها:  اأ   - اقر

ا�شَم اإ�شارٍة، خبًرا �شبَه جملٍة، مفعوًل لأجِلِه، فعاًل مزيًدا.
ا. ب- اأعرْب ما تحَتُه خطٌّ اإعراًبا تامًّ

التّذّوُق الأدبيُّ 
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بِط  ال�شّ مَع  الآتيِة  الجملِة  )لْم( على  الجزِم  ثمَّ حرَف  )َلْن(،  الّن�شِب  اأدِخْل حرَف   -2
: الُمنا�شِب للفعِل الّذي تحَتُه خطٌّ

ول ت�شتخدُمُه اإّل عنَد ُحلوِل الّظالِم الّدام�ِس.
المّت�شِل اّلذي تحتُه خطٌّ مَن الإعراِب في كلِّ جملٍة مَن الجمِل  ميِر  ال�شّ 3- ما موقُع 

الآتيِة:
اأ   - تبدو الّطحالُب البحرّيُة باألواِنها الّزاهيِة في منظٍر بديٍع.

ب- الّطالباُت �شارْكَن في الحتفاِل بيوِم ال�ّشجرِة.
ج� - اأهَدْتني اأُختي غايُة كتاًبا مفيًدا.

اكتْب مقالًة في واحٍد مَن المو�شوَعيِن الآتييِن مراعًيا ما تعّلمَتُه �شابًقا عْن فنِّ المقالِة: 
1- جانٌب من اإبداِع اهلِل في خْلِق الكوِن في �شوِء قوِلِه تعالى:{               }. 
]�شورة الذاريات، الآية 20[

2- الأهّمّيُة ال�ّشياحّيُة ِلمدينِة العقبِة.

الكتابُة
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البحُر

قْد �شاأْلُت البحَر يوًما هْل اأنا يا بحُر مْنكا
هْم عّني وعْنكا اأ�شحيٌح ما رواُه بع�شُ

اأْم ُترى ما َزعموا زوًرا وُبهتاًنا واإِْفكا )1(
ِحَكْت اأمواُجُه مّني وقاَلْت: ل�شُت اأدري! �شَ

ْت األٌف عليكا اأيُّها البحُر اأتدري كْم م�شَ
وهِل ال�ّشاطُئ يدري اأّنُه جاٍث )2( لديكا

وهِل الأنهاُر تدري اأّنها ِمنَك اإليكا
ما اّلذي الأمواُج قالْت حيَن ثارْت؟ ل�ْشُت اأدري!

اأنَت يا بحُر اأ�شيٌر اآِه ما اأعظَم اأَ�ْشَرَك!
اأنَت ِمثلي اأيُّها الجّباُر ل تملُك اأمَرَك

اأ�شبَهْت حاُلَك حالي وَحكى ُعذرَي عذَرك
فمتى اأنجو مَن الأ�شِر وتنجو؟ ل�ْشُت اأدري
يرُق�ُس الموُج وفي قاِعَك حرٌب لْن تزول

تخُلُق الأ�شماَك لكْن تخُلق الحوَت الأكول

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

)1( البهتان والإفك: الكذب.
)2( جاٍث: جال�س على ركبتيه.



59

قْد جمْعَت الموَت في �شدِرَك والعي�َس الجميال
عري اأنَت مْهٌد اأْم �شريٌح؟ ل�شُت اأدري! ليَت �شِ

فيَك ِمثلي اأيُّها الجّباُر اأ�شداٌف ورْمُل
اإّنما اأنَت بال ظلٍّ ولي في الأر�ِس ظلُّ
اإّنما اأنَت بال عقٍل ولي يا بحُر عقُل

فِلماذا يا ُترى اأم�شي وتبقى؟ ل�شُت اأدري

تعالى عِن  اهللُ  فيها  التي تحّدَث  الآياِت  مَن  الكريِم، واجمْع عدًدا  القراآِن  اإلى  عْد   -1
. البحِر، واقراأْها اأماَم ُزمالِئك في ال�شفِّ

في  ُه  واعر�شْ قراأَْت،  ما  �ْس  ولخِّ البحاِر،  عالِم  عْن  ُث  تتحدُّ علمّيٍة  مجّلٍة  اإلى  عْد   -2
الإذاعِة المدر�شّيِة.

3- عْد اإلى اإحدى المو�شوعاِت الّطبيعّيِة، واجمْع معلوماٍت عْن اأحِد الكائناِت البحرّيِة 
. فِّ اّلتي وردْت في ن�سِّ القراءِة، واقراأْ ما جمعَتُه على ُزمالَئَك في ال�شّ

النّ�شاُط

)اإيليا اأبو ما�شي(.
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ْث اإلى ُزمالَئَك في م�شمون قوِل ال�شاعِر اأبي القا�شِم ال�ّشابّي: 1- تحدَّ
هَو الكوُن حيٌّ يحبُّ الحياَة                  ويح�ت��ق�ُر الم�يَِّت الُم�نَدِث�ر
2- حاوْر ُزمالَءك في اأنَّ الحريَّة �شرورّيٌة ِلتحقيِق الّتقّدِم للفْرِد والمجتمِع.

ما اأجمَل الحياَة!

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

1- ما الّذي يدفُعنا اإلى تحقيِق الّنجاِح؟
2- اذكْر ثالثَة اأموٍر تتعار�ُس مَع تحقيِق الأهداِف الكبيرِة.

ُه لها؟ موِح اأْن يهّيَئ نف�شَ 3- ما الأموُر الّتي على �شاحِب الطُّ
موِح الكبيِر؟ 4- ما اأهمُّ تحدٍّ يمكُن اأْن يواجَهُه �شاحُب الطُّ

5- ماذا عليَك اأْن تفعَل لمواجهِة هذا الّتحّدي؟
عيفِة الهّمِة؟ 6- لماذا ي�شتفزُّ الّنجاُح بع�َس الّنفو�ِس ال�شّ

. 7- اقترْح عنواًنا اآخَر منا�شًبا للّن�سِّ

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة
الخام�سَة ع�سرَة



61

ُخِلْقَت َطليًقا

القراءُة

��حى في �َش��ماْه ا َكُنوِر ال�شُّ وُحرًّ
لْه وت�ش��دو بم��ا �ش��اَء َوْح��ُي الإِ
وت�ن��َع��ُم بال�نُّ����وِر اأَّن��ى َت�����راْه
ب��ى ف��ي ُرب��اْه وَتْقُط��ُف َوْرَد الرُّ
��حاْه اأََتْرَه��ُب نوَر الف�ش��ا في �شُ
الَحي��اْة َتْنَتِظ��ْرُه  ل��م  ن��اَم  فم��ْن 
��باْه ��حى في �شِ فم��ا َث��مَّ اإّل ال�شُّ
ِرداْه �ش��افي  بال��ورِد  ُز  يط��رِّ
المي��اْه َبْي��َن  ِة  الأَ�ش��عَّ ورق���سُ 
ِغ��ن��اْه ف��ي  من��طِل�ًق��ا  ُد  ي�غ��رِّ
الإِل��ْه ِظ��لُّ  فالنُّ��وُر  النُّ��وِر  اإِل��ى 

ُخِلْق��َت َطليًق��ا َكَطيِف النَّ�ش��يِم
اندف�ْع��َت اأَْي��َن  ي��ِر   كالطَّ ُد  ُتَغ��رِّ
��باِح ال�شَّ ُوروِد  َبْي��َن  وَتْم��َرُح 
��ْئَت َبْيَن المروِج وَتْم�شي كما �شِ
��ماِء الجميَل اأَتخ�شى ن�ش��يَد ال�شَّ
��ْر في �شبيِل الَحياِة األ انه�ْس و�شِ
ول ت�خ����َس م�ّما وراَء ال�تِّ���الِع
الغري��ُر الُوُج��وِد  َربي��ُع  واإّل 
��ب�اِح ه����وِر ال�شُّ اأَري���ُج الزُّ واإّل 
الأَني��ُق الم��روِج   َحم��اُم  واإّل 
اإل��ى النُّ��وِر فالنُّوُر َع��ْذٌب َجميٌل

)اأبو القا�شم ال�شابّي(.
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الحّريُّة هبٌة منَحها اهللُ لالإن�شاِن، ويدعو ال�ّشاعُر الّنا�َس في هذِه الق�شيدِة اإلى الّتمتُِّع 
هم وعدِم الخوِف  عوباِت الّتي تعتر�شُ فاِع عْنها، ومواجهِة ال�شّ بحياتِهم وحّرّيِتهْم والدِّ
اإذا ع�ْشنا  اإّل  اأْن يحدَث  الّطبيعِة اّلذي ل يمكُن  الّتمّتِع بجماِل  اإلى  مْنها، كما يدعوهم 

ِبُحّرّيٍة، ويرى اأنَّ كلَّ �شيٍء في الكوِن ُيثبُت ذلَك مْن ن�شيٍم وطيوٍر وربيٍع وغيِرها.

اأبو القا�شِم ال�ّشابيُّ �شاعٌر تون�شيٌّ معا�شٌر ولَد عاَم 1908م في قريِة �شابّية حيُث الّطبيعُة 
الجميلُة الّتى اأّثَرْت فيِه وجعَلْتُه عا�شًقا للحرّيِة، در�َس في جامعِة الّزيتونِة في تون�َس، وناَل 

�شهادَة الحقوِق، له ديواُن )اأغاني الحياة( توّفَي في ريعاِن �شباِبِه عام 1934م.

ج�وُّ النّ�صِّ

التّعريُف بال�ّساعِر

المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
- التاّلُع   : مفرُدها َتلعٌة، وهَي ما ارتفَع مَن الأر�ِس.

- ثَمَّ         : ُهناَك.

- الأريُج  : الّرائحُة الّطّيبُة.

افي : الُمّت�شُع. - ال�سّ

2- عْد اإلى المعجِم، وا�شتخرْج معانَي المفرداِت الآتيِة: 
ت�شدو، وحٌي، الأنيُق، عْذٌب.
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ْق في المعنى بيَن كلِّ كلمَتيِن تحَتُهما خطٌّ في ما ياأتي: 3- فرِّ
باِح. اأ    - وَتْمَرُح َبْيَن ُوروِد ال�شَّ

َوَرَد الربيُع فمرحًبا بوروِدِه.
ب – واإّل َربيُع الُوُجوِد الغريُر.

الّطفُل غريٌر ل يعرُف م�شلحَتُه.
: 4- اختِر المعنى المنا�شَب لكلِّ كلمٍة تحَتها خطٌّ

)1( ُخِلْقَت َطليًقا َكَطيِف النَّ�شيِم:
اأ   - خياٌل.                    ب- رياٌح.                             ج�- رّقٌة.

حاْه:  )2( اأََتْرَهُب نوَر الف�شا في �شُ
اأ   - تريُد.                      ب- تخ�شى.                         ج�- تهرُب. 

باِح:  هوِر ال�شُّ )3( واإّل اأَريُج الزُّ
اأ   - اأّوُل الّنهاِر.             ب- الّنا�شُر الجميُل.             ج�- الُم�شرُق الُمنيُر .

5- عْد اإلى المعجِم، وا�شتخرْج مفرَد كلٍّ مَن الكلماِت الآتيِة:
بى، الأ�شّعُة. المروُج ، الرُّ
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1 - يقوُل ال�ّشاعُر:
حى في �َشماْه ا َكُنوِر ال�شُّ ُخِلْقَت َطليًقا َكَطيِف النَّ�شيِم                 وُحرًّ

اأ   - مْن ُيخاطُب ال�ّشاعُر؟ 
ب- ما الّنعمُة الّتي ُي�شيُر اإليها؟

ِف ال�ّشاعِر الإن�شاَن باأّنه كالّن�شيِم في راأِيَك؟ ج�- ما دللُة و�شْ
َاأ الأبياَت الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليها: 2 - اقر

�ي�ِر اأَْي��َن اندف���ْعَت                وت�شدو بما �ش�اَء َوْحُي الإِلْه ُد كالطَّ ُت�َغ��رِّ
��باِح                وتن��َعُم بالنُّ���وِر اأَّنى َت�����راْه وَت�ْم��َرُح َب�ْي��َن ُوروِد ال�شَّ
بى في ُرباْه ْئَت َبْيَن المروِج                وَتْقُطُف َوْرَد الرُّ وَتْم�شي كما �شِ

ُد ذلك.  ًعا مَن الأبياِت يوؤكِّ ْد َمو�شِ اأ   - الحّريُّة تمنُح الإن�شاَن ال�ّشعادَة. حدِّ
ْح ذلَك. ب- الحّريُّة تظهُر في ت�شّرفاِت الإن�شاِن و�شلوِكِه. و�شّ

َاأ البيتيِن الآتييِن، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليهِما: 3 - اقر
حاْه م�اِء الجميَل                اأََتْرَهُب نوَر الف�شا في �شُ اأَتخ�شى ن�ش�يَد ال�شَّ
ْر في �شبيِل الَحياِة                فمْن ن��اَم لم َتْنَت�ِظْرُه الَح���ياْة األ انه�ْس و�شِ

ُه؟  اأ   - ما ال�ّشيُء اّلذي َي�شتنكُرُه ال�ّشاعُر ويرُف�شُ
ب- اإلَم يدعو ال�ّشاعُر الإن�شاَن؟

ج�-  كيَف ف�ّشَر دعوَتُه هذِه؟

الفهُم والتّحليُل
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َاأ الأبياَت الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليها: 4 - اقر
�باْه حى في �شِ ول تخ�َس مّم�ا وراَء التِّ�الِع             فما َثمَّ اإّل ال�شُّ
ُز بال��ورِد �ش�افي ِرداْه واإّل َرب�يُع الُوج��وِد الغري���ُر             ي�ط��رِّ
�ِة َبْيَن الم�ي�اْه �باِح             ورق��ُس الأَ�ش�عَّ ُه�وِر ال�شُّ واإّل اأَري��ُج الزُّ
ُد م�ن��طِل�ًقا في ِغ��ن��اْه واإّل َح�م�اُم الم�روِج الأَني�ُق             ي�غ��رِّ

اأ   - اإلَم يدعونا ال�ّشاعُر؟
حى في راأِيَك؟ ب- ِلَم و�شَف ال�ّشاعُر الحّرّيَة بال�شُّ

ج�- هاِت مظاهَر مَن الكوِن توؤّكُد اأنَّ المخلوقاِت جميَعها تحبُّ اأْن تعي�َس حّرًة.
5 - يقوُل ال�ّشاعُر:

اإلى النُّوِر فالنُّوُر َعْذٌب َجميٌل           اإِلى النُّ�وِر فالنُّ�وُر ِظ��لُّ الإِل��ْه
اأ   - ماذا ق�شَد ال�ّشاعُر بالّنوِر؟

ب- ِبَم و�شَفُه؟
6 - ا�شتخرْج مَن الق�شيدِة الأبياَت الّتي تتوافُق في معناها مَع كلِّ عبارٍة مّما ياأتي:

اأ   - تلعُب وتمرُح بيَن الحقوِل، وتتمّتُع بالحّريِّة اأيَنما تجُدها.
ب- ل تَخْف مَن الحّرّيِة، كي ت�شتطيَع اأْن ت�شعَد بجماِلها.

ج�- جماُل ف�شِل الّربيِع يجعُل الأر�َس تكت�شي باأجمِل الّثياِب.
ْح ذلَك. . و�شّ 7 - ُتَعدُّ هذِه الق�شيدُة مْن ق�شائِد ال�ّشعِر الإن�شانيِّ

8 - ما الّدرو�ُس الُم�شتفادُة مَن الق�شيدِة؟
9 - اقترْح عنواًنا اآخَر للق�شيدِة ُمعّلاًل.
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وَر الفّنّيَة في كلٍّ مّما ياأتي: ِح ال�شّ 1- و�شّ
اأ   - ُخِلْقَت طليًقا َكطيِف النَّ�شيِم.

ب- فَمْن ناَم لْم تنتظْرُه الحياُة.
ِة َبْيَن المياْه باِح               ورق�ُس الأَ�شعَّ هوِر ال�شُّ ج�- واإّل اأَريُج الزُّ

ْح جماَل الّت�شويِر فيِهما. 2- ا�شتخرْج مَن الق�شيدِة �شورتيِن اأُخرييِن، وو�شّ
وِت والحركِة. بّيْن ذلَك. 3- ا�شتخدَم ال�ّشاعُر ُعن�شَرِي ال�شّ

4- ما دللُة كلٍّ مّما تحَته خطٌّ في البيتيِن الآتييِن:
اأ   - اأَتخ�شى ن�شيَد ال�ّشماِء.

ب- ول َتْخ�َس مّما وراَء التِّالِع.        

5- ا�شتخرْج مَن الق�شيدِة مثاًل على الّطباِق.
6- اأكثَر ال�ّشاعُر مَن ا�شتخداِم الفعِل الم�شارِع. ما دللُة ذلَك؟

7- ما العاطفُة البارزُة في اأبياِت الق�شيدِة؟ 

التّذّوُق الأدبيُّ 
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ق�سايا لغويٌّة

َاأ الأبياَت الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليها: 1- اقر
�ي�ِر اأَْي��َن ان�دف�ْع��َت                وت�ش�دو بما �ش�اَء َوْحُي الإِل�ْه ُد كالطَّ ُت�َغ�رِّ
بى في ُرب��اْه ْئَت َبْيَن المروِج                وَتْقُطُف َوْرَد الرُّ وَتْم�شي كما �شِ
حاْه �ماِء الجم�يَل                اأََتْرَهُب نوَر الف�شا في �شُ اأَتخ�شى ن�ش�يَد ال�شَّ

ا�شتخرْج مَن الأبياِت ال�ّشابقِة: 
ا، اأداَة ا�شتفهاٍم، �شميًرا ُمّت�شاًل في محِل رْفٍع، ظرَف مكاٍن. فعاًل معتالًّ ناق�شً

2- اأعرْب ما تحَته خطٌّ في ما ياأتي: 
ماِء الجميَل. اأ   - اأَتخ�شى ن�شيَد ال�شَّ

ب- ول تخ�َس مّما وراَء التِّالِع.
ْر في �شبيِل الَحياِة. ج�- األ انه�ْس و�شِ

3- هاِت ما�شَي الأفعاِل الآتيِة:
تم�شي، تغدو، تخ�شى.
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الكتابُة الفنّيُّة

الكتابُة فنٌّ اأداُته الكلماُت وُح�شُن ا�شتخداِمها وُطُرُق �شياغِتها، ولكْي نكتَب كتابًة 
فّنّيًة جميلًة علينا اأْن ُنراعَي ما ياأتي:

كًة للكاِتِب ي�شتطيُع مْن  1- اأْن تكوَن الفكرُة الّتي نريُد اأْن نعّبَر عنها فكرًة جميلًة ُمحرِّ
خالِلها اأْن ُيعّبَر عْن م�شاِعِرِه.

 ، 2- تعّدُد المعنى للكلمِة، اأْي اأْن ن�شتخدَم الكلمَة في معاٍن مختلفٍة غيِر معناها الأ�شليِّ
فمثاًل قْد ن�شتخدُم كلمَة الّنهاِر للّدللِة على الحّرّيِة، وكلمَة الّليِل للّدللِة على الّظلِم 

وهكذا.
مَن  ها  وخلوِّ وتنظيِمها،  وترابِطها  الكلماِت  اختياِر  ُح�شِن  خالِل  مْن  الجملِة  بناُء   -3
ال�ّشابيُّ  �شّبَه  مثَلما  والّت�شبيهاِت  الخياِل  وا�شتخداِم  والإمالئّيِة،  اللُّغوّيِة  الأخطاِء 

الأ�شّعَة بفتاٍة ترق�ُس في الق�شيدِة الّتي در�شَتها.
اكتْب مقالًة في واحٍد من المو�شوَعيِن الآتييِن مراعًيا ما تعّلمَتُه �شابًقا:

َي على حّريّاِت الآخريَن. 1- الحّرّيُة ال�ّشخ�شّيُة ل تعني الّتعدِّ
عِي نحَو الأف�شِل. 2- الحياُة الكريمُة ال�ّشعيدُة ل تتحّقُق اإّل بالنطالِق وال�شَّ

الكتابُة
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موُح الطُّ

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

)خليل مطران(.

)1( النُّهى: جمع ُنهَية وهي العقل.
)2( ُغّر فعال: الأفعال الكريمة.

ُب��لِّ��ْغ��َت��ه��ا ِب��َك��ِب��ي��َرِة  الأَْع���م���اِل
َم��ن��اِل اأََع����زِّ  ِم���ْن  اإِّل  ُت��ْر���ش��ي��ِه 
وى ُهموِم ِرجاِل َلَك في الُهموِم �شِ
َخ��ياِل ِباْم�ِتطاِء  الَحقيَقُة  �َش�َم�ِت 
الأَبطاِل ُمنى  َعَلْت  النَّجاُح  داَن 
خ��اِل ِبَقْلٍب  ْنيا  الدُّ في  ع�ا�َس  َمْن 
ِلْل�ُج���ّه��اِل َوَل�ْي����َس  ِلالأَْدِع���ي��اِء 
َق��ْب��َل ال��تَّ��م��اِم َم��ِظ��نَّ��ٌة ِل��َك��م��اِل
ِل��َي َع��ْن ُم��ث��اَب��َرٍة َوُغ���رِّ ِف��ع��اِل )2(

َك��ِب��ي��َرًة ال��َح��ي��اَة  َت��َم��نَّ��ْي��َت  َواإِذا 
�َشعاَدٌة ُت��ن��اُل  َول  ال��نُّ��ب��وُغ  ذاَك 
َيُكْن َول  الأُموِر  ِمَن  ِبالَعظيِم  ُخْذ 
َفَلطاَلما �شاِم�ًيا  َخ�ياَلَك  َواْج�َعْل 
َفُكلَّ�ما واِم  الدَّ َعلى  ُم�ن�اَك  اْب�ِع�ْد 
اأَْخلى الَخالَئِق ِمْن َلذاذاِت النُّهى )1(
الَمدى اإِْدراُك  َلْي�َس  َفنٍّ  ُكلِّ  في 
َت�َوّخي راَح���ٍة ِفي  ْت  َوَلْي��شَ َك��اّل 
َفَيْن�َجلي الَف�الَح  لأَ�ْشَت�ْحلي  اإِنِّي 

عْد اإلى ال�ّشبكِة العالمّيِة للمعلوماِت )الإنترنت(، وابحْث عْن مو�شوٍع يتحّدُث عِن 
الفرِق بيَن الحّرّيِة الُمطلقِة والحّرّيِة الُمقّيدِة، واكتْب عْنها، واقراأْ ما كتبَتُه على ُزمالَئَك.

النّ�شاُط
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ْث اإلى ُزمالَئَك عْن َدْوِر اإحدى الفئاِت الآتيِة: )الُعّماِل، والمزارعيَن، والموّظفيَن،  1- تحدَّ
والّطلبِة( في خدمِة الوطِن.

اهلِل  عبِد  الملِك  عهِد جاللِة  في  تحّققْت  الّتي  الإنجازاِت  اأبرِز  في  زمالَءَك  2- حاوْر 
الّثاني ابِن الح�شيِن.

في ذكرى اال�ستقالِل

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

1- ما ُمنا�شبُة هذِه الكلمِة الّتي األقاها جاللُة الملِك عبِد اهلِل الأّوِل ابِن الح�شيِن؟
. 2- اذكْر �شفَتيِن وِرَثُهما الجي�ُس الها�شميُّ مَن الجي�ِس اْلُم�شطفويِّ

ُق الجيو�ُس الّن�شَر؟ 3- كيَف ُتحقِّ
4- اذكْر َدليَليِن على اأهّمّيِة الجي�ِس.

. 5- هاِت ثالَث �شفاٍت للجي�ِس ورَدْت في الّن�سِّ
ُدُه جاللُة الملِك عبِد اهلِل الأّوِل مَن الجي�ِس؟  6- ما الأمُل الّذي َين�شُ

7- ما واجُب الأّمِة تجاَه الجي�ِس؟
، فماذا تقوُل؟ َه ر�شالًة اإلى القّواِت الم�شّلحِة الأردنّيِة - الجي�ِس العربيِّ 8- لْو ُطِلَب اإليَك اأْن توجِّ

ال�ستماُع

ُث التََّحدُّ

الوحدُة
ال�ّساد�سَة ع�سرَة
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ِم مْن خطاِب جاللِة الملِك عبِد اهلِل الّثاني ابِن الح�سيِن الُمعظَّ القراءُة

ب�شم اهلِل الّرحمِن الّرحيِم
اإخواني واأَخواتي الأعّزاَء،

الّرعيِل  اأبناِء واأحفاِد  اأردنيٍّ واأردنّيٍة مْن  ُمباَرٌك وعزيٌز على قلِب كلِّ  اليوُم يوٌم  هذا 
الأّوِل الّذين قّدموا الّت�شحياِت الكبيرَة مْن اأجِل ا�شتقالِل الوطِن، وتحريِر اإرادِة الإن�شاِن 

. الأردنيِّ
نا ومْن واجِبنا اأْن نذُكَر بالفخِر والعتزاِز الآباَء والأجداَد مَن  وفي هذا اليوِم، مْن حقِّ
�ِس وحّتى اليوِم الّذين �شاهموا في  الّرعيِل الأّوِل، والموؤ�ّش�شيَن والرّواَد منُذ الجدِّ الموؤ�شِّ

بمنا�سبِة العيِد ال�ّستيَن ال�ستقالِل المملكِة االأردنّيِة الها�سمّيِة
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عبِة اّلتي عا�َشها طيلَة ال�ّشتيَن  بناِء هذا الوطِن، بالّرغِم مْن كلِّ الّتحدياِت والّظروِف ال�شّ
�شنًة الما�شيِة، وبالّرغِم مْن قّلِة الموارِد والإمكانّياِت.

ُه بالّتهنئِة والمباَركِة وبتحّيِة العتزاِز والّتقديِر  وفي هذِه المنا�شبِة العزيزِة والغاليِة، اأتوجَّ
لكلِّ مواطٍن ومواطنٍة في هذا البلِد، في الباديِة والُقرى واْلُمخّيماِت واْلُمدِن. والّتحّيُة 
واأرواَحهْم  دماَءُهْم  نذروا  الّذين  الأمنّيِة  والأجهزِة  الم�شلَّحِة،  القّواِت  لأبناِء  ُة  الخا�شّ

فاِع عْن هذا الوطِن وحمايِة ا�شتقالِلِه وَم�شيرِتِه واإنجازاِتِه. للدِّ
ٌة  وال�شتقالُل لي�َس مجّرَد منا�شبٍة نحتفُل بها في يوٍم مَن ال�ّشنِة، واإّنما هَو حالٌة م�شتمرَّ
يليُق  الّذي  الم�شتقبِل  ِلتعزيِز ال�شتقالِل وبناِء  الّذاِت،  العطاِء والبناِء والعتماِد على  مَن 

باأهِل العزِم والإرادِة مَن الأردنّييَن الأحراِر.
واإّنما  الوطِن،  هذا  اأبناِء  مْن  مجموعٍة  اأْو  �شخ�ٍس  م�شوؤولّيَة  لي�َس  الم�شتقبُل  وهذا 
ُف  والموظَّ والُمزارُع  العاِمُل  فيِه،  هَو  اّلذي  الموِقِع  مَن  واحٍد  كلُّ  الجميِع،  م�شوؤولّيُة 

والّطالُب والجنديُّ والأمُّ الّتي ترّبي اأبناَءها على النتماِء ومحّبِة هذا الوطِن.
�َس على ِر�شالِة الّثورِة العربّيِة اّلتي  كلُّ واحٍد مّنا يعِرُف ويعتزُّ باأنَّ هذا الوطَن ن�شاأَ وتاأ�شَّ
قاَدها ال�ّشريُف الح�شيُن بُن عليٍّ  ِلتحريِر الأّمِة وتوحيِدها؛ ولذلَك �شيظلُّ الأردنُّ - بعوِن 
اهلِل - الأردنَّ العربيَّ الُم�ْشلَم، اْلُمنتمَي لأُّمِتِه العربّيِة والإ�شالمّيِة، والحري�َس على الّنهو�ِس 
بواجِبِه القوميِّ والّدينيِّ تجاَه كلِّ الق�شايا العربّيِة والإ�شالمّيِة. وانت�شاُب هذا الوطِن اإلى 
الّثورِة العربّيِة الُكبرى، وانت�شاُب قيادِتِه اإلى الّدوحِة الّنبوّيِة ال�ّشريفِة يفِر�ُس علينا اأْن نكوَن 

اأّوَل مْن يت�شّدى للّدفاِع عِن الإ�شالِم والعرِب والُم�ْشلميَن.
الأردنِّ  بناِء  با�شتكماِل  نبداأَ  اأْن  هَو  فالمق�شوُد  اأّوًل،  الأردنُّ  نقوُل  عنَدما  ونحُن 
العرِب، ولي�َس  الّدعِم والم�شاعدِة لالأ�شّقاِء  المنيِع حّتى يكوَن قادًرا على تقديِم  القويِّ 
الّتخّلي عْن واجِبنا تجاَه اأّمِتنا اأْو ق�شاياها العادلِة، كما يظنُّ ِق�شاُر الّنظِر، وقْد كاَن الأردنُّ 
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و�شيبقى َموَئاًل لكلِّ العرِب الأحراِر؛ ِلذلَك فالأردنُّ اأّوًل، والأردنُّ داِئًما في كلِّ الّظروِف 
والأحواِل.

والّتكاُمُل  الوطنّيِة،  الوحدِة  على  الحفاُظ  هَي  الأردنِّ  قّوِة  في  الأ�شا�شّيُة  والّركيزُة 
قّوَة  ُتعّزُز  اّلتي  ال�ّشاملِة  الّتنميِة  وتحقيُق  الواحدِة،  الأردنّيِة  الأ�شرِة  اأبناِء  بيَن  والّتما�ُشُك 
وفي  العربّيِة،  والق�شايا  العرِب  لالأ�شّقاِء  والإ�شناِد  الّدعِم  تقديِم  مْن  ُنُه  وُتمكِّ  ، الأردنِّ

ُمقّدمِتها الق�شّيُة الفل�شطينّيُة.
والأردنُّ ل ُيمكُن اأْن ين�شى وحدَة الّدِم والهدِف والم�شيِر مَع الأ�شّقاِء الفل�شطينّييَن، 
الأق�شى  الم�شجِد  باحِة  وفي  القد�ِس،  اأ�شواِر  على  �شهداَئنا  دماَء  نن�شى  اأْن  ُيمكُن  ول 
ال�ّشريِف، ولْن نتخّلى في اأيِّ يوٍم مَن الأّياِم ول تحَت اأيِّ ظرٍف مَن الّظروِف عْن تقديِم 
لوا اإلى حقوِقِهْم، وتقوَم  كلِّ اأ�شكاِل الّدعِم والم�شاعدِة لالأ�شّقاء الفل�شطينّييَن، حّتى َي�شِ

الّدولُة الفل�شطينّيُة الم�شتقلَُّة على الأر�ِس الفل�شطينّيِة.
وال�ّشالُم عليكم ورحمُة اهلِل وبركاُتُه

)الموقع الّر�شمي لجاللة الملك عبد اهلل الّثاني(.  

األقى جاللُة الملِك عبِد اهلِل الّثاني ابِن الح�شيِن - حفَظُه اهللُ ورعاُه - هذا الخطاَب 
بمنا�شبِة العيِد ال�ّشتيَن ل�شتقالِل المملكِة الأردنّيِة الها�شمّيِة في ق�شِر زهراَن العامِر، ُمهّنًئا 
ال�ّشعَب بيوِم ال�شتقالِل، موؤّكًدا اأنَّ ال�شتقالَل حالٌة مَن العطاِء المتجّدِد والبناِء والعتماِد 
الّتي  والّتحّدياِت  المهّمِة  الق�شايا  مَن  جملًة  خطاِبِه  في  جاللُتُه  وتناوَل  الّذاِت.  على 
تواِجُه الأردنَّ والأّمَة العربّيَة والإ�شالمّيَة، وتحّدَث عْن ن�شاأِة الوطِن على مبادى الّثورِة 
اأّوًل( ومفهوِمِه، وعِن الوحدِة الوطنّيِة، والق�شّيِة  العربّيِة الكبرى، وعْن �شعاِر )الأُردنُّ 

الفل�شطينّيِة، وغيِرها.

ج�وُّ النّ�صِّ

ِء
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المعجُم والّدللُة

: 1- اأ�شْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ
جاِل، والّرعيُل الأّوُل: الُبناُة الأواَئُل. عيُل: الجماعُة القليلُة مَن الرِّ - الّرعيُل الأّوُل   : الرَّ

- نذروا دماَءُهم : ا�شتعّدوا للّت�شحيِة بدماَئهم.

-                         : المرِجُع والملَجاأُ.

- المنيُع              : القويُّ الح�شيُن.

عامُة. - الّركيزُة            : الدِّ

- الباحُة              : ال�ّشاحُة.

2- عْد اإلى اأحِد المعاجِم، وا�شتخرْج منُه معانَي الكلماِت الآتيِة:
وحُة، يت�شّدى، الإ�شناُد. الدَّ

ُه: 3- �شْع مكاَن كلِّ كلمٍة تحَتها خطٌّ كلمًة اأخرى توؤّدي المعنى نف�شَ
لي�َس مجّرَد منا�شبٍة نحتفُل بها في يوٍم مَن ال�ّشنِة، واإّنما هَو حالٌة  "وال�شتقالُل 
ٌة مَن العطاِء والبناِء والعتماِد على الّذاِت، ِلتعزيِز ال�شتقالِل وبناِء الم�شتقبِل  م�شتمرَّ

اّلذي يليُق باأهِل العزِم والإرادِة مَن الأردنّييَن الأحراِر".

4- ما الجذُر اللغويُّ لكلٍّ مَن الكلماِت الآتيِة:
ال�شتقالُل، موارُد ، تنميٌة، م�شوؤولّيٌة.
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1- ِلَم عدَّ جاللُة الملِك عبِد اهلِل الّثاني يوَم ال�شتقالِل يوًما ُمبارًكا؟
َاأ الِفقرَة الّثانيَة ثمَّ اأجْب عّما ياأتي: 2- اقر

�ُس؟ اأ   - مْن هَو الجدُّ اْلُموؤ�شِّ
ْر ذلَك. ب- حيَن نذكُر الآباَء والأجداَد مَن الّرعيِل الأّوِل ن�شعُر بالفخِر والعتزاِز. ف�شِّ

َه جاللُة الملِك بالّتهنئِة والمباركِة في هذِه المنا�شبِة؟ 3- ِلمْن توجَّ
4- ال�شتقالُل لي�َس مجّرَد منا�شبٍة نحتفُل بها في يوٍم مَن ال�شنِة. فماذا يعني ال�شتقالُل؟

ْح ذلَك. 5 - م�شتقبُل الأردنِّ م�شوؤولّيُتنا جميًعا. و�شِّ
6- الّثورُة العربّيُة الُكبرى ذاُت ر�شالٍة عظيمٍة:

اأ   - ما هَي ر�شالُتها؟
؟ �شالِة بالّن�شبِة لالأردنِّ ب- ماذا يترّتُب على هذِه الرِّ

فاِع عِن العرِب  ج�- ثّمَة عامالِن يفِر�شاِن على الأردنِّ اأْن يكوَن اأّوَل مْن يت�شّدى للدِّ
والم�شلميَن. اذكْرُهما.

. ف�ّشْر ذلَك. 7- ليوجُد تناُق�ٌس بيَن �شعاِر الأردنِّ اأّوًل، والقياِم بالواجِب القوميِّ
8- ما م�شدُر قّوِة الأردنِّ كما يراها جاللُة الملِك؟

9- ما المق�شوُد بالّتنميِة ال�ّشاملِة؟
10- يقوُل جاللُة الملِك: "والأردنُّ ل ُيمكُن اأْن ين�شى وحدَة الّدِم والهدِف والم�شيِر 

ْح ذلَك مَع اأمثلٍة. مَع الأ�شّقاِء الفل�شطينّييَن". و�شِّ
11- لكلِّ اإن�شاٍن يعي�ُس على ثرى الأردنِّ واجٌب في الحفاِظ علىاأمِنِه وا�شتقراِرِه. ما 

واجُبَك اأنَت في ذلَك مْن وجهِة نظِرَك؟
ُد حر�َس الأردنّييَن على الوحدِة الوطنّيِة. 12- اذكْر اأمثلًة مَن الواقِع توؤكِّ

الفهُم والتّحليُل
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ورَة الفنّيَة في ما تحَتُه خطٌّ في العبارِة الآتيِة: ِح ال�شّ 1- و�شِّ
وانت�شاُب قيادِتِه اإلى الّدوحِة الّنبوّيِة ال�ّشريفِة.

2- هاِت مَن النَّ�سِّ ما يتَّفُق وقوَل ال�ّشاعِر المتنّبي:
على َقْدِر اأْهِل العْزِم تاأتي الَعزاَئُم               َوتاأتي على قْدِر الِكراِم المكاِرُم

3- ما دللُة كلٍّ مّما ياأتي: 
اأ   - خاَطَب جاللُة الملِك اأبناَء ال�ّشعِب الأردنيِّ ِبقوِلِه: "اإخواني واأخواتي الأعّزاَء". 

ب- الأردنُّ �شيبقى موَئاًل لكلِّ العرِب الأحراِر.
ج�- الم�شتقبُل م�شوؤولّيُة الجميِع، ومنُهُم الأمُّ اّلتي ترّبي اأبناَءها على النتماِء ومحّبِة 

هذا الوطِن.

التّذّوُق الأدبيُّ 

ق�سايا لغويٌّة

َاأ الفقرَة الآتيَة، ثمَّ اأجْب عّما يليها: 1- اقر
الّثورِة  ِر�شالِة  على  �َس  وتاأ�شَّ ن�شاأَ  الوطَن  هذا  باأنَّ  ويعتزُّ  يعِرُف  مّنا  واحٍد  " كلُّ 
العربّيِة الّتي قاَدها ال�ّشريُف الح�شيُن بُن عليٍّ  ِلتحريِر الأّمِة وتوحيِدها؛ ولذلَك �شيظلُّ 

الأردنُّ - بعوِن اهلِل - الأردنَّ العربيَّ الم�شلَم، اْلُمنتمَي لأُّمِتِه العربّيِة والإ�شالمّيِة ".
ا�شتخرْج مَن الِفقرِة ال�ّشابقِة:

ا مْن اأخواِت كاَن، فعاًل معتالًّ اأجوَف، ا�شَم اإ�شارٍة. خبًرا جملًة فعلّيًة، فعاًل ناق�شً
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ا: 2- اأعرْب ما تحَتُه خطٌّ في ما ياأتي اإعراًبا تامًّ
اأ   - اّلذيَن قّدموا الّت�شحياِت الكبيرَة مْن اأجِل ا�شتقالِل الوطِن.

الم�شجِد  باحِة  وفي  القد�ِس،  اأ�شواِر  على  �شهداَئنا  دماَء  نن�شى  اأْن  يمِكُن  ول  ب- 
الأق�شى ال�ّشريِف.

3- َوَردْت في الخطاِب جملُة: "نذروا ِدماَءُهم".
ا�شتخدْم )دماَءهم( في جُملَتيِن بحيُث تكوُن في الأولى مرفوعًة وفي الّثانيِة مجرورًة، 

ُمالحًظا كتابَة الهمزِة في كلٍّ مْنُهما.

الخطابُة

اأْو  اأمٍر ما،  اأْو ترغيِبهم في  راأٍي،  اإلى  ال�ّشامعيَن  الكالِم ل�شتمالِة  اإلقاُء  الخطابُة هَي 
تب�شيِرهم في �شاأٍن مْن �شوؤوِن الحياِة. ومْن اأنواِعها: 
1- الُخطُب الّدينّيُة: مثُل خطبِة الجمعِة والعيديِن.

2- الخطُب ال�ّشيا�شّيُة: الّتي ُتعاِلُج اأموَر الّدولِة في عالقاِتها الخارجّيِة والّداخلّيِة.
3- الخطُب الجتماعّيُة: مثُل الّزواِج والّتهنئِة والإ�شالِح بيَن الّنا�ِس.

ويمتاُز اأ�شلوُب الخطابِة بما ياأتي:
وُم�شتواهُم  ال�ّشامعين  لحاِل  ُمالئمًة  وا�شحًة  لغًة  ُخطبِتِه  في  الخطيِب  ا�شتخداُم   -1

. الّثقافيِّ
2- الّتنويُع في الأ�شاليِب مْن اأمٍر ونداٍء وُدعاٍء وغيِرها.

3- الإتياُن ِبالأدلِّة والُحجِج والبراهيِن الّتي تدَعُم ِوجَهَة نظِر الخطيِب.

الكتابُة
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4- ا�شتثارُة عواطِف ال�ّشامعيَن.
5- جودُة الإلقاِء، والّثقُة بالّنف�ِس.

اأّما عْن اأجزاِء الخطبِة، فهي:
1- الُمقّدمُة: يفتتُح ِبها الخطيُب خطبَتُه، وتكوُن موَجزًة، ومهّمُتها اإعداُد نفو�ِس ال�ّشامعيَن 

للمو�شوِع وت�شويُقهم اإليِه؛ لأنَّها اأّوُل ما يطرُق اآذاَنهم. 
2- العر�ُص: وهَو جوهُر الخطبِة، وفيِه يهتمُّ الخطيُب باإبراِز فكرِتِه، وتاأييِدها بالبراهيِن، 

و�شْرِب الأمثاِل، وق�سِّ الحكاياِت الق�شيرِة.
3- الخاتمُة: وهَي ما يختتُم به الخطيُب كالَمُه، وتعتمُد على الّتلخي�ِس والّتركيز، وتثبيِت 

الفكرِة.
اكتْب ُخطبًة ُتلقيها على ُزمالَئك في اإحدى المنا�شبَتيِن الوطنيَتيِن الآتيَتيِن:

1- جلو�ُس الملِك عبِد اهلِل الّثاني - حفَظُه اهللُ ورعاُه - على عر�ِس المملكِة الأردنّيِة 
الها�شمّيِة. 

2- يوُم الجي�ِس وِذكرى الّثورِة العربّيِة الُكبرى.

بعَد كتابتي الخطبَة اأتاأّكُد مْن اأّنني:
1- راعْيُت وجوَد المقدمِة والمو�شوِع والخاتمِة فيها.

2- ا�شتخدْمُت عباراٍت  �شهلًة موحيًة لل�ّشامِع بمق�شوِد الخطبِة.
3- ا�شتخدْمُت في الخطبِة البراهيَن والُحجَج.

قًة تجذُب ال�ّشامعيَن اإلى مو�شوِع الحديِث. 4- كتْبُت خطبًة م�شوِّ
جًة ومت�شل�شلًة في تناوِل المو�شوِع. 5- راعْيُت اأْن تكوَن الخطبُة متدرِّ

تقويٌم ذاتيٌّ 



79

َعَزماٌت

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

)عبد المنعم الرفاعي(.

)1( الّنيِّران: ال�شم�س والقمر.                                      )2( الم�شرج: من اأ�شرج؛ اأي اأوقد واأ�شاء.
)3( الديم: جمع ديمة وهي المطر يطول زمانه.           )4( ا�شتكان: خ�شع.

الجي��ُس في يوم���ِه الّزاهي اأِم الَع�لُم
��ُم ِة الّتاِج اأنَت العهُد والَق�شَ في ُغ��رَّ
ا وع������زَّ ب���ِه ركٌن ومعت�ش��ُم ح��رًّ
ف��ي كلِّ ناحي������ٍة مْن ُطه��رِه َحَرُم
مُم ها الُم�شَرجاِن )2( العزُم وال�شَّ دُّ ي�شُ
يبت�ش��ُم ��ب��ِح  ال�شّ فجبي���ُن  واأقبلْت 
َي�ُم )3( كم���ا تُم���رُّ وُتلقي غيَثها الدِّ
فف��ي رنينِ �ش��داها اللَّح��ُن والنَّغُم
وما ا�ش��تكاَن )4( وم��ا زلَّْت ل��ُه قدُم
ا وكْم ح��ّدَثْت عْن باأ�ش��ِه الأمُم م��دًّ
عق�����ٌد مَن الّنج��ِم منث��وٌر ومنتظٌم
ت����رنُّ في م�ش��مِع الّدني��ا وترت�ش��ُم

��ُم وُمْبَت�شِ ُمفت�َ���رٌّ  بِغْمَدي���َك  اأيٌّ 
يا �شاحَب الّن�يَِّريِن )1( ان�شمَّ �شمُلُهما
فغ��دا ا�ش��تقالَله  للوط��ِن  �ش��يَّْدَت 
�ُس التُّ���رِب خّفاُق ال�ّش��نا عِطٌر مقدَّ
ُمر�ش��لة الغ��ّراُء  كتائُب��َك  ه��ذي 
الّلي��ِل يحمُله��ا تدافَع��ْت فجن��اُح 
ُتلق��ي على القائ��ِد الأعل��ى تحيََّتها
تم�شي على خطِوها الآماُل م�شرعًة
م��ّرْت علي��ِه الّليالي فا�ش��تخفَّ بها
م��ْن منِبِت العزِم كْم رّدْت �ش��واطُئُه
اأر�ش��ْلُت طرفي فدنياَي الّتي ائتلَفْت
اأغني��ٌة الّتاري��ِخ  ف��ي  يوَم��َك  كاأنَّ 

�شّمْم مطوّيًة عْن مقولِة " الأردنُّ اأّول " وعلِّْقها على الّلوحِة الجداريِّة في مدر�شِتَك.

النّ�شاُط
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