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رسالٌة إلى الّطالِب

ْد بِعْلٍم فإلى ُذلٍّ يصير" )المنفلوطي( "ُكلُّ ِعزٍّ لم ُيَؤيَّ

عزيزي الّطالَب،

َف من أجِلك، وهو ينتِظُر مْنَك أن تنَتِفَع به، وتسَتفيَد منه، وتسَتمِتَع بقراءته، وتجعّله  هذا الكتاُب ُالِّ

ك ستســيُر في دروِب  ُمك ســيكوُن لك ُمرِشــًدا، لكنَّ ُمنطَلًقا لك ُلتَفّكَر وُتناِقَش وتكُتَب وتعّبر. ُمعلِّ

َم هذا الكتاُب ليمَنَحَك فرصَة أن ُتماِرَس  هذا الكتاِب ، وتكتِشُف فضاءاِته وعواِلَمه وحَدك. وقد ُصمِّ

قة، ولتســأَل أســِئلتك بحرّيٍة، ولتشــارَك زمالءَك أفكاَرك بثقٍة ومحّبة.  القراءة مماَرســًة واعيًة معمَّ

وكّلمــا قرأَت أكثر انكَشــَف لــك عاَلُم اللغِة واألدب أكثــَر فأكثر. وهَو عالٌم جميــٌل عميٌق ال ُيخاِطُب 

ُق  ــُع أفَقك، ويعمِّ عقَلــك فقــط، وإنما يحاِوُر روَحك وقلَبك. وُيضاِعف إحساَســَك بإنســانّيِتَك، وُيوسِّ

رؤيَتك للحياِة والّناِس.

عزيزي الّطالَب،

ُصّمَم هذا الكتاُب تصميًما بسيًطا واضًحا ليساعَدك على تطويِر مهاراتِك الّلغوّيِة، من خالِل الّتفاعِل 

م إل ثالثِة فصوٍل، بحسِب فصوِل الّسنِة الّدراسّيِة. الواعي مع مضاميِن الّنصوِص وأفكاِرها. وقد ُقسِّ

في كل فصل ستة أقسام هي: القراءة، االستماع، المحادثة، الكتابة، النحو، البالغة.

أّما نصوُص القراءة فقد ُقّسمت إلى أربعِة أقساٍم: القرآُن الكريُم والحديُث الّشريُف،النصوُص األدبّيُة، 

ونصوُص الرأِي، والنصوُص المعلوماتّيُة.

ًة  وقد عولجِت الّنصوُص معالجاٍت تناســُب طبيعَتها، وبنيَتها، ولكّنها كّلها تتضّمُن أســئلًة أساســيَّ

لضمــاِن أْن تحّقَق األهداَف المرجّوَة منها.  وســتكوُن هناَك مراجعــاٌت وتطبيقاٌت حوَل المفرداِت، 

 ، ووصــٌف للمهــاراِت المطلوبِة، ومخّططاٌت توضيحّيــٌة، وأدواٌت أخرى لمســاعدِتك على فهِم الّنصِّ

واالســتمتاِع بــِه في الوقِت نفِســه. وســتجُد بعــَض األســئلِة المحّددِة علــى جانبْي بعــِض الّنصوِص 

. لتدريِبك على أْن تكوَن قارًئا واعًيا متفاعاًل مع الّنصِّ

إّن هــذا الكتــاَب ُصّمــَم ليجعَلك شــريًكا فاعــاًل في عملّيــِة الّتعليــِم والّتعلِم، وال يقتصــُر دوُرك على 

، ولذلَك نحُن نتوّقــُع منك أن تحُضَر إلى الحّصِة وقْد قرأَت مــا جاَء تحَت محورْي »ما  التلّقــي الّســلبيِّ
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قبــَل القراءِة« و»أثناَء القراءِة«، وأجبَت عِن األســئلِة الواردِة فيهما. ونحُن متأكدوَن أّنَك إذا فعلَت 

ذلَك، فإّنَك ســتعيُش لّذَة العلِم، وستكتشــُف كْم هَي الحياُة أبهى وأجمُل حيَن تعتمُد على نفسِك 

. في جزٍء مْن تعلّمَك المدرسيِّ

عزيزي الّطالَب،

كلُّ األفكاِر واألسئلِة في هذا الكتاِب هي عنَك أنَت أيًضا؛ فأنَت لسَت مفصواًل عن عالِم األدِب، وعالِم 

المعلومــاِت، وال نحــُن، وال كّل اآلخريَن مَن الّبشــِر، فاألدُب ُيناقُش قضايا اإلنســاِن الكبرى، يفتُح لنا 

النواِفَذ ُمشــَرعًة على الحياِة بُحلِوها وُمّرها، لكي نصيَر أكثَر فهًما وُنضًجا وتســاُمًحا وعطًفا. وألنَك 

جزٌء مَن الّنصوِص اّلتي تقرؤها، فإّننا نشــّجُعَك لُتســّجَل أســئلتَك وخواطرَك وأفكارَك حوَل ما تقرُأ. 

كْن قارًئا عمدًة يقرُأ الّسطوَر وما بيَن الّسطوِر. 

ونــودُّ أن نلفــَت نظــَرك عزيزي الطالب إلى أّننا نضــُع بيَن يديَك أيًضا إضافًة إلى هــذا الكتاِب »كتاُب 

الّنصــوِص« اّلــذي يحتــوي على كلِّ الّنصــوِص المقّررِة في كتــاِب الّتطبيقاِت اللغوّيــِة باإلضافِة إلى 

ماٍت نظرّيٍة مهّمٍة، ستعطيَك فكرًة مرّكزة عْن كلِّ نوٍع مَن الّنصوِص، وكّل فنٍّ  نصوٍص رديفٍة، ومقدِّ

ص جزًءا من وقِتك للقــراءِة في هذا الكتاِب أيًضا. فهو  ك على أن ُتخصِّ مــن فنوِن القــوِل. ونحن نحثُّ

رافٌد مِهمٌّ لمن أراَد أن يبدَأ رحلَة القراءة، والتثقيف، والمعرفة. 

ثم هناك الرواية المقّررة التي نرى أّنها سُتتيح لك الفرصة لتعيش مع معلِمك وزمالِئك في صالون 

، مفتــوٍح على نهِر األفــكاِر اإلنســانّيِة الكبرى، وعلى الحيــاِة بتجلياِتهــا ومفارقاِتها،  ـيٍّ حقيقــيٍّ أدـب

ومنعطفاِتها اّلتي تشبُه المرايا نرى فيها أنُفَسنا وآالَمنا وأحالمنا وأقداَرنا، وحقيقَتنا فنعِرُف يقيًنا 

أن الخيَر هو الباقي، وأَن الجماَل والحقَّ هما طريُق السعادِة الصافيِة التي ال يشوُبها حزٌن أو كدٌر.

نرجو لَك رحلًة ممتعًة ومفيدًة مع الّلغِة العربّيِة،، 
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الّصفحُةعنواُن الّدرِسالفنُّالقراءُة

17حســُن الُخلُِق1حديٌث شريٌف

موأِل بِن عادياَء2شعٌرنصوٌص أدبّيٌة 21إذا المرُء لْم يدنْس - السَّ

28باَن الَخليُط - جريُر بُن عطيََّة3شعٌر

35الُخْبُز - فولفجانج بورشيرت4قّصٌة قصيرٌة

44ِمصباُح الَحّماِم - لطيفة الحاّج5قّصٌة قصيرٌة

50اسُمها تجربٌة - أرسكين كالدويل6سيرٌة ذاتّيٌة

59العتاُب صابوُن القلوِب - ميخائيل نعيمة7مقاٌلنصوُص رأيٍّ

67َشْعَرٌة َيراها العالَُم - مهرة بنت أحمد8عموٌد صحفيٌّ

70َمتى َتْخَتفي ظاِهَرُة الّسيلْفي - أحمد الحديدي9عموٌد صحفيٌّ

74الّترقيُم الّثنائيُّ - بيل جيتس10نصوٌص معلوماتّيٌة

ًرا محترًِفا؟ - محّمد عّباس11نصوٌص معلوماتّيٌة 81كيَف تصبُح مصوِّ

الّصفحُةعنواُن الّدرِساالستماُع

89ستُّ صفاٍت1

92عشُر خطواٍت2

الّصفحُةعنواُن الّدرِسالمحادثُة

ُة َمَثٍل1 99قصَّ

102القراءُة المثمرُة2

الّصفحُةعنواُن الّدرِسالكتابُة

109استجابٌة على القّصِة1

114كتابُة سيرٍة أدبيٍَّة2

الّصفحُةعنواُن الّدرِسالّنحُو

125ِصَيُغ الُمبالَغِة1

َفُة الُمَشبََّهُة2 131الصِّ

الّصفحُةعنواُن الّدرِسالبالغُة

141االستعارُة1

الفصُل األّوُل

الِفْهِرُس
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الّصفحُةعنواُن الّدرِسالفنُّالقراءُة

151سورُة القلِم1قرآٌن كريٌم

بيِع - ابِن وكيٍع الّتنيسي2ِّشعٌرنصوٌص أدبّيٌة 156ُحلَُل الرَّ

حِب الكتابا - أحمد شوقي3شعٌر 161أنا مْن بّدَل بالصَّ

167َزْعَتٍر وَزنَجبيٍل - د. سعاد زايد العريمي4قّصٌة قصيرٌة

176الَكـْرتونَُة - نايف النَّواْيَسة5قّصٌة قصيرٌة

185الّشاعُر النَِّمُر - تاكا شيما تون6قّصٌة قصيرٌة

197األّياُم - طه ُحسين7سيرٌة ذاتّيٌة

8مقاٌلنصوُص رأيٍّ
وُل بيَن االبتكاِر أْو االنِدثاِر - صاحُب الّســموِّ الّشــيُخ  الــدِّ

محمُد بُن راشٍد آِل مكتوٍم
207

216الفيس بوك والعقُل الجمعيُّ - د. موزة أحمد راشد العبار9عموٌد صحفيٌّ
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الّصفحُةعنواُن الّدرِساالستماُع

237كيَف تكوُن مبدًعا؟1

240ال َتْنَتِم إاّل لنفِسَك2

الّصفحُةعنواُن الّدرِسالمحادثُة

247قصيدُة ابِن وكيٍع التَّّنيسي1ِّ

252بعَد 10 سنواٍت، مْن أنا؟2

255مناظرٌة حوَل وسائِل الّتواصِل االجتماعي3ِّ

الّصفحُةعنواُن الّدرِسالكتابُة

263لماذا يجُب أْن أكوَن مبتِكًرا؟1

266الّصغيراِن2

275اعترافاٌت حوَل القراءِة والكتاِب3

الّصفحُةعنواُن الّدرِسالّنحُو

281االستثناُء1
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الّصفحُةعنواُن الّدرِسالبالغُة

299الطّباُق والمقابلُة1

الفصُل الّثاني
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الّصفحُةعنواُن الّدرِسالفنُّالقراءُة

309قصيدُة شيِخ العرِب - محمد خليفة حاضر المهيري1شعٌرنصوٌص أدبّيٌة
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329كاتٌب وراَء كاتٍب وراَء كاتٍب - خالد الّسويدي4عموٌد صحفيٌّ

333تاريُخ األعداِد5نصوٌص معلوماتّيٌة

الّشيُخ والبحُرروايٌة
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383الّتقديُم والّتأخيُر1

الفصُل الّثالُث
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الّدرُس
1

  هل؟ 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------

 هل يسائل في رأيك؟

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------

  هل س

َر َقلَبه وُيَنّقي نفَسُه. َوُقدَوُتنا في هذا الطّريِق هو  إّن الُمسلَم إذا أراد الُوصوَل إلى ما ُيْرضي اللَّهh عليه أْن ُيطهِّ

نَبيُّنا محمٌدd ففي ُسّنِته هًدى لكلِّ حائٍر ونوٌر لكل سائر. 

ولعّل قراءَة أحاديِث الّرســوِل الكريِمd، وِحْفظَها ُيعدُّ َمصدًرا من َمصادِر اإلْغناِء الروحيِّ والَتربويِّ واللّغويِّ 

لُِكّل ُمستزيٍد من نوِر الَبصيرِة، وَقبِس اللُّغِة الّناِصعِة. 

وأكثُر ما ُعرَِفت به لُغُة َرســولِنا الكريِمd، ِصفُة اإليجاِز، واإليجاُز َوْضُع المعاني الكثيرِة في األلفاِظ القليلِة، 

من دون إْخالٍل بالمعنى المقصوِد. 

وأنت تْقرأُ الحديَث الّشــريَف تأّمْل كيَف تَحّقَقْت صفُة اإليجاِز فــي ألفاِظِه، وكيَف تُدلُّ هذِه األلفاُظ القليلُة 

على معانَي كثيرٍة تتولُّد في دوائَر ال نهايَة لها مَن األفكاِر واألمثلِة.

ابحْث في المعجِم الورقيِّ أِو الّرْقميِّ عْن معنى الَكلماِت اآلتيِة:

.................................................................................................................................فاِحش

ّش .................................................................................................................................ُمَتَفحِّ

ورَد في شــرِح معنى كلمِة "ِخيار" في )لســان العرب( قوله: "ورُجٌل َخْيٌر وَخيٌِّر، ُمشّدٌد، وُمخّفٌف،... ، والجُمُع 

أْخياٌر وِخياٌر.......، والِخياُر ِخالُف األْشراِر.

: االستعداُد لقراءِة الَنصِّ

المفرداُت والمعجُم: 
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ا حســُن الُخُلِق يدحل ُث ُّ ال الوبَ

ريَف، واْحَفْظُه، واسَتِعدَّ لمناَقشِتِه مع ُمعلِِّمَك وُزمالِئَك:  اقرِأ الحديَث الشَّ

مْن ُهْم خياُر الّناِس كما جاَء في الحديِث الّشريِف؟. 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------

إذن، إالَم يْدعو الحديُث الّشريُف المؤمنين؟. 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ينهى الحديُث الّشريُف عْن سلوٍك سّيٍئ. اذكْرُه، وبّيْن خطَرُه على المجتمِع:. 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

A  .الحديث جملٌة واحدٌة، وقع فيها تقديٌم وتأخيٌر، حلّْل هذِه الجملَة وبّيْن عناصَرها

----------------------------------------------------------------------------------------------------

B  ماذا أَفادْت "إّن" في الحديِث الّشريِف؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

C ماالفرُق في المعنى بيَن كلمتي "فاحٍش"  و"متفّحٍش"؟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

: أثناَء قراءِة الّنصِّ

ًشا. وََكاَن َيُقوُل: "ِإنَّ ِمْن  عْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمِرو بِن العاِصn َقاَل: لَْم َيُكْن َرســوُل اللِّهd َفاِحًشا َوال ُمَتَفحِّ

ِخَيارُِكْم أَْحَسَنُكْم أَْخالًقا". )متَّفٌق عليِه(

: أنشطُة ما بعَد الّنصِّ

: صِّ َحوَل النَّ

: حوَل لغِة الّنصِّ
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الّدرُس
1

ها. . 1 ما األخالُق الحَسنُة في رأِيك؟ اكُتْب قائمًة بأهمِّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

قارْن بين قائمتك وقائمة زميِلَك، ثم شارْك زمالَءك ما كتْبَت. . 2

لـو ُطِلـَب منك أْن تختاَر مـن قائمِتك أهمَّ ِصفٍة ترى أّنها تجَمُع مجموعًة من األخالِق الحسـنِة تحتها، فماذا . 3

ستختاُر؟ عّلْل. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ما الُخلُق الحسُن اّلذي ُتعرَُف به بين أهِلَك وأصدقائك؟. 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------

d بمواقَف تربوّيٍة رائعٍة في ُحسِن الُخلِق.   تحفُل حياُة الّنِبيِّ

ْم مَع زمالئَِك نشرًة تضعوَن فيها بعَض  ُعْد إلى المكتبِة الورقّيِة أِو الّرْقمّيِة، وســّجْل بعَض هذِه المواقِف، وصمِّ

هذه المواقف، ووّزعوها على زمالئُِكْم ومعلّميُكْم في المدرسِة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 : صِّ حوَل قارِئ النَّ

الكتابُة حوَل القراءِة:
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موأِل بِن عادياَء من شعِر السَّ

إذا المرُء لْم َبنْس
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الّدرُس
2

حتديُد العاطفِة:

يرى الّنّقاُد أنَّ النَّصَّ األدبيَّ مرآٌة صادقٌة تعكُس ما يدوُر في صدِر المبدِع مْن مشاعَر وأحاسيَس، وما يعتمُل في 

ذهِنِه مَن انفعاالٍت وأفكاٍر، وما يحّسُه مْن عاطفٍة تسيطُر عليِه، ويفوُح أريُجها في كلِّ تعبيٍر أْو صورٍة أْو معًنى 

ُه. ويرتبُط عنصُر العاطفِة بالّصدِق، والّصدُق في  َج بها نصَّ أْو لفظٍة تلمُسها عاطفُة المبدِع، وتمتدُّ إليها يُدُه؛ ليتوِّ

، وهَو صدُق تعبيِر المبدِع عْن تجربِتِه الَّتي لمَسها في الواقِع، والّصدُق الّشعوريُّ  الّشعِر نوعاِن: الّصدُق الواقعيُّ

وهَو صدُق الّتعبيِر عْن عاطفِته ومشاعِرِه. 

ُنها. يتعرَُّف مفهوَم الُمقابلِة، وينتُج ُجماًل تتضمَّ

َتطويُر امُلفرداِت:

)األفعاُل(

َيدَفُع نْفَسُه، وُيْجِبُرها وُيْجِهُدها. يحِمُل )حَمل(:

ُتقبُِّح فعلَنا، وهَو مَن العاِر؛ جاء في )لساِن العرِب(: "ال يكوُن عّيْرُت إاّل مَن العاِر". تعيُِّرنا )عَيَر(:

ارتفَع.تسامى:

)األسماُء(

ُة والوضاعُة.اللّؤُم: الّدناءُة والخسَّ

العدُد، َمْن ُيَعدُّ مَن القوِم.عديُدنا:

يِف.الظُّباِت: مفرُدها ظُبٌَّة، حدُّ السَّ

مفرُدها َفْحٌل، الذَّكُر مْن كلِّ حيواٍن.ُفحوٌل:

كليٌل ال يقطُع.َكهاٌم:

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

: العنصُر األدبيُّ

ُة: الَمهارُة الِقرائيَّ

الُمعجُم والمفرداُت:
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ا إذا المرُء لْم َبنْس ّص نِل جعرِح صنل العمِر العا ل

ٌة، البياُض.ُغَرٌر: مفرُدها ُغرَّ

مفرُدها ِحجٌل، البياُض، وأصُل المعنى القيُد أِو الخلخاُل.ُحجوٌل:

)الّمفاُت(

حصيٌن )صفٌة مشبَّهٌة(.منيٌع:

ضعيٌف أْو متَعٌب )صفٌة مشبَّهٌة(.كليٌل:

َتطبيٌق على امُلفرداِت وامُلعجِم:

نســتْخِدُم هذا التعبيَر فــي العربّيِة كثيًرا "ما الّذي حملََك على فْعِل ذلَك؟ أْو مــا الّذي حَملََك على كذا وكذا؟" 

على ضوِء شرِح معنى الكلمِة، وعلى َضْوِء ما ورَد على لساِن الّشاعرِ في البيِت الّثاني، اشرْح معنى هذا الّتعبيِر، 

واضرِْب أمثلًَة لسياقاٍت قد ُيقال فيها.

، مْن ُسّكاِن خيبَر في شماليِّ 	  ، شــاعٌر جاهليٌّ حكيٌم عاش في القرِن الّســادِس الميالديِّ ــموأُل بُن غريٍض بِن عادياَء األزديُّ السَّ

ْعِر، ومنها األبياُت المختارُة في  ُل بيَنها وبيَن حصٍن لُه ســّماُه األبلَق.  أشهُر شــعِرِه: )الميَُّتُه( وهَي مْن أجوِد الشِّ المدينِة، كاَن يتنقَّ

، إاّل أنَّ ما وصلنا منُه ينضُح إباًء وفخًرا، ويكشُف عْن  هذا الّدرِس. وُيشيُر ُعلماُء األدِب إلى أنَّ ما بلَغنا مْن ِشعِره قليٌل بشكٍل عامٍّ

شرِف الّشاعِر ونُبِل أخالِقِه1.

 	. ومْن أشهِر ما ُيروى عِن السَمْوأَل قّصُتُه مَع امرِئ القيِس الّتي ستتعّرُفها الحًقا في سياِق أنشطِة ما بعَد الّنصِّ

1(   ديوانا عروة بن الورد والسموأل، دار بريوت للطباعة والنرش، بريوت، الطبعة األوىل، 1982، ص67.

، يفتخُر فيِه الّشــاعُر بقوِمِه وقبيلِتِه، ويقارنُُهم بغيِرِهــم، ويرى أنَّهم أفضُل مْن  هذا النَّــصُّ مَن العصِر الجاهليِّ

ُة، أِم المَنَعُة.  ُة، أِم العزَّ جاعُة، أِم القوَّ غيِرِهم مْن كلِّ النَّواحي، سواٌء أكاَن ذلَك مْن حيُث الكرُم، أِم الشَّ

ــًكا بالقيِم األخالقيَِّة الَّتي كانْت أساَس شــهرِة القبائِل العربيَِّة في الجاهليَِّة، واعتزاًزا بِها،  ُيظِْهُر الّشــاعُر تمسُّ

فاِت نفِسها، سواٌء أكانوا شيًبا أْم شباًبا! ويبّيُن أنَّ كلَّ أفراِد القبيلِة يتحلَّوَن بالصِّ

ٍة. كما  ٍة أْو عزَّ ا أْن يكوَن العدُد كبيًرا، دوَن قوَّ ِة والمنعِة، وليَس في العدِد؛ فليَس مهمًّ َة في العزَّ يرى الّشاعُر أنَّ القوَّ

إْن كانْت قبيلَُتُه قليلَة العدِد مقارنًة بغيِرها؛ فما فائدُة  ا بالنِّســبِة لُه؛ فهَو قويٌّ بجارِِه، حّتى و ٌة جدًّ أنَّ الجيرَة مهمَّ

كثرِة العدِد إْن كاَن الجيراُن أذلًَّة؟

حوَل الّشاعِر:

: صِّ حوَل النَّ
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الّدرُس
2

موأُل في قصيدِتِه*: يقوُل السَّ

ــؤِم ِعرُضُه1 َجميـــُلِإذا الَمــرُء َلــم َيدَنْس ِمَن اللُّ َيرَتديـــِه  ِرداٍء  َفـــُكلُّ 

فِس َضيَمها2 َســـبيُلَوِإن ُهــَو َلم َيحِمْل َعلى النَّ نـــاِء  الثَّ ِإلـــى ُحْســـِن  َفَليـــَس 

َعديُدنـــــــــــــا3 َقليـــٌل  َأّنـــــــــا  ُرنـــــــــا  قَليـــل1ُُتَعيِّ الكِـــرامَ   َّ إِن لَهـــا  فَقُلـــتُ 

ــا4 ــاُه ِمثَلنـ ــْت َبقايـ ــْن كاَنـ ــلَّ َمـ ــا َقـ َوُكهـــوُلَومـ ِللُعـــال  َتســـامى  َشـــباٌب 

َوجاُرنـــا5 َقليـــٌل  َأّنـــا  نـــا  َضرَّ َذليـــُلَومـــا  اأَلكَثريـــَن  َوجـــاُر  َعزيـــٌز 

ُنجيـــُرُه6 َمـــْن  ـــُه  َيحَتلُّ َجَبـــٌل  ـــرف2َ َوُهـــَو َكليـــُلَلنـــا  مَنيـــعٌ يَـــرُدُّ الطَّ

ــِه7 ــما ِبـ ــرى َوَسـ ـ ــَت الثَّ ــُه َتحـ ــا َأصُلـ جـــِم َفـــرٌع ال ُينـــاُل َطويـــُلَرسـ ِإلـــى النَّ

َقتيـــُلوَمـــا مـــاتَ مِنّـــا سَـــيِّدٌ حَتـــفَ أَنفِـــه83ِ كاَن  َحيـــُث  ِمّنـــا  ُطـــلَّ  َوال 

ــنا9 ــاِت ُنفوُسـ بـ ــى َحـــدِّ الظُّ ــيُل َعلـ ــاِت َتســـيُلَتسـ بـ ــِر الظُّ ــْت َعلـــى َغيـ َوَليَسـ

نا10 َوُفحـــوُلَصَفونـــا َفَلـــم َنكـــُدْر َوَأخَلـــَص ِســـرَّ َحمَلنـــا  َأطاَبـــْت  ِإنـــاٌث 

ــا11 نـ ــوِر َوَحطَّ هـ ــِر الظُّ ــى َخيـ ــا ِإلـ ُنـــزوُلَعَلونـ الُبطـــوِن  َخيـــِر  ِإلـــى  ِلَوقـــٍت 

َبخيـــُلَفَنحـــُن َكمـــاِء الُمـــزِن مـــا فـــي ِنصاِبنـــا12 ُيَعـــدُّ  فينـــا  َوال  َكهـــاٌم 

نــــــــــا13 َعُدوِّ فـــي  َمشـــهوَرٌة  َوُحجــــــــــوُلَوَأّياُمنـــا  َمعلوَمـــٌة  ُغـــَرٌر  َلهـــــــــا 

ـــُم14 ـــا َوَعنُه ـــاَس َعّن ـــِت الّن ـــلي ِإْن َجِهل َوَجهـــوُلَس عاِلـــٌم  َســـواًء  َفَليـــَس 

: صِّ أثناَء قراَءِة النَّ

1(   ما العاطفة المسيطرة 
على الّشاعر في هذا 

البيت؟ وما المعنى 
الضمني في قوله »إّن 

الكراَم قليل«؟

2(   ما معنى الطرف؟

3(   ما معنى »حتف 
أنفه«؟

*(  ديوانا عروة بن الورد والسموأل، دار بريوت للطباعة والنرش، بريوت، الطبعة األوىل، 1982، ص90.
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ا إذا المرُء لْم َبنْس ّص نِل جعرِح صنل العمِر العا ل

؟ كيَف استنتْجَت هذا الغرَض؟   ما غرُض الّشاعِر مَن النَّصِّ

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

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

جاعِة في البيِت الّتاسِع، مســتخدًما صورًة فنيًَّة رائعًة. توقَّْف عنَد هذه الّصورِة، ثمَّ    وصَف الّشــاعُر قوَمُه بالشَّ

بّيْن رأَيَك فيها.

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

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

ُث عْنها بِِه وبقبيلَِتِه بالِعلِْم والجهــِل؛ فمْن عَرفُهْم فهَو عالٌِم، ومْن ال    ربَط الّشــاعُر معرفَة "المرأِة" الَّتي يتحدَّ

يعرُفُهْم فهَو جاهٌل.

إلى أيِّ مًدى تتَّفُق معُه على ضوِء النَّصِّ وغرِضِه؟  ما رأُيَك في هذا الُحْكِم؟ و

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

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

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

؟   كْيَف وظَّف الّشاِعُر الجبَل لِخدمِة غرِضه األساسيِّ

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

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

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

: صِّ َحوَل النَّ
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الّدرُس
2

A .ِل، ثمَّ أجْب عِن األسئلِة الَّتي تليِه امأِل الجدوَل اآلتَي بما يناسُب على غراِر النَّموذِج األوَّ

ارعوىالّشوى عالم البطونصفونارسا عزيزقليلشبابالكلمُة

ُكهولضِب ا

مَن الواضِح أنَّ الّشــاعَر استخدَم هذِه الكلماِت َوغيَرها أيًضا مَع أضداِدها. وقْد أنشَأ هذا إحساًسا بتفوُِّق  �

فاِت السيئَة لغيرِِه. ابحْث في النَّصِّ  فاِت الحسنَة دائًما لُه، وينِسُب الصِّ رفيِن؛ ألنَُّه كاَن يذكُر الصِّ أحِد الطَّ

ٍة في المعنى( ودّوْنها هنا: عْن كلماٍت ُأخرى ُمتقابلٍة )متضادَّ

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

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

لماذا -في رأِيك- كّثَف الّشاِعُر من استخداِم الُمقاَبلِة في األلفاِظ والّتراكيِب؟ وهل يتناِسُب هذا الّتكثيُف  �

مع غرِضِه مَن القصيدِة؟ وّضْح.

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

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

B  :استخرْج معاني الكلماِت اآلتيِة مَن الُمعجِم، ثمَّ دّونْها ُهنا

ُنجيُرُه: ....................................................................................................................................... �

راَمُه: ......................................................................................................................................... �

C  ليَن مْن أثِر الوضوِء«. فّسْر معنى الحديِث ا ُمَحجَّ تي يأتوَن يوَم القيامِة ُغرًّ يقوُل الرَّسوُل الكريُمd: »إنَّ أُمَّ

 . ليَن( في النَّصِّ ا، ُمَحجَّ على ضوِء فهِمَك للُمفردتيِن )غرًّ

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

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

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

: صِّ حوَل ُلغِة النَّ
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ا إذا المرُء لْم َبنْس ّص نِل جعرِح صنل العمِر العا ل

ما رأُيَك في اْفِتخاِر اإلْنساِن بَقْوِمِه أْو َقبيلِته أْو َعشيرَِته؟ هْل تفَعُل ذلَك عادًة؟ . 1

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

هل ُيمِكُن الرُّكوُن إلى هذا األمِر في ُكلِّ أحواِل المرِء؟ . 2

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

قـاَل الّلـُهg: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ فوَضـَع ميزاًنـا ُيخالِف مـا عرَفُه الَعـرَُب من تفاُخٍر باألنسـاِب . 3

واألعراق. أيُّ الميزانْيِن أكثُر انتشاًرا وتطبيًقا في حياِة الّناِس؟ ما الّسبُب في رأِيك؟

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

إذا ُكنَت ُمفتِخًرا فِبَم تفَتِخُر؟ َفّكْر في األموِر اّلتي تجَعُلك تفتِخُر بنفِسك. . 4

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

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

موأِل"، وهَو َمَثٌل جرى بيَن الّناِس منُذ الجاهليَِّة. ُعْد إلى الّشبكِة العنكبوتّيِة، وابحْث  تقوُل العرُب "أوفى ِمَن السَّ

ِة هذا المثِل، ثمَّ اكتْب عْنها تقريًرا. عْن قصَّ

ــا  ــموأِل، واكتْبُهم ــاَء السَّ ــاِن وف ــِن ُيلّخص ــَل بيتي ــْر أجم ــموأِل، واخت ــاِء السَّ ــي وف ــى ف ــدِة األعش ــْن قصي ــْث ع ابح

ُهنــا.

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

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

: صِّ حول قاِرِئ النَّ

القراءُة حوَل الِقراءِة:

الكتابُة حوَل القراءِة
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
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ا وبالغي
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َ
ُن دور
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 يبي

يحفُظ بع�َص اأبياِت الق�شيدِة.. 4
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ليُط بانل الخل

 نصٌّ شعريٌّ
مَن العصِر األمويِّ

القراءُة

3
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ليُط ا بانل الخل نِل جعرِح صنل العمِر األصدحص

الإيقاُع:

وتيَِّة والّدالليَِّة  للموسيقا المنبعثِة مَن النَّصِّ األدبيِّ أثٌر جماليٌّ ُيمكُن أْن يلمَحُه القارُئ في تناُغِم المستوياِت الصَّ

واإليقاعيَّــِة، مّما يعمُل على جذِب القارِئ، وشــدِّ انتباِهِه. ويَوفَُّق كثيٌر مَن الّشــعراِء إلى اختياِر أوزاٍن وقواٍف 

تتناَســُب مَع الموضوعاِت الَّتي يطرقونَها في هذا النَّصِّ أْو ذاَك، ويمكــُن أْن ُيضاَف إلى ذلَك أيًضا وجوُد إيقاٍع 

داخليٍّ يتمثَُّل في استخداِم الِجناِس، أْو تكراِر بعِض العباراِت، أْو غيِر ذلَك.

َتطويُر امُلفرداِت:

)األفعاُل(

فصَل وقطَع، وباَن الرَُّجُل: )رحَل(.باَن:

: تصبََّر.تَعزَّ

، وَسُهَل، وانْقاَد.الَن: ، وَحنَّ َرقَّ

)األسماُء(

ريُك أِو الّصاحُب.الخليُط: الشَّ

جمُع )ِقْرٍن( وهَو الَحْبُل ُيْقَرُن )ُيْرَبُط( بِه البعيُر. أقرانًا:

هجرانًا وقطيعًة. صرًما:

جمُع )ظعينٍة( وهَي المرأُة في الهوَدِج أِو الّناقِة الَّتي ُتحمُل عليها النِّساُء.األظعاُن:

ٌة تصيُب النفَس لفَرٍح أْو ُحزٍن.طَرب: ِخّفٌة أْو ِهزَّ

شّدُة البياِض في بياِض العْيِن، وشّدُة الّسواِد في سواِدها. َحَور:

لّب الرُجِل عقلُُه، ومنُه قولُُهg: ﴿ ۇ ۆ﴾. )البقرة: 179(اللُّّب:

)الّمفاُت(

مْضطَرٌِب ومترّدٌد  )صفٌة مشبََّهٌة(.حيراُن:

شديُد الحزِن )صيغُة مبالغٍة(.محــزاٌن:

)صيغُة مبالغٍة(.ظّعاٌن:

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

: العنصُر األدبيُّ

الُمعجُم والمفرداُت:
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َتطبيٌق على امُلفرداِت وامُلعجِم:

  استخدْم "ِمحزان" َو"حيران" في جملٍة واحدٍة مْن إنشائَك: 

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

 ماذا نقوُل في وصِف الّرجِل الّذي في َعْيِنِه َحَوٌر؟ 

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

  وماذا نقوُل في وصِف المرأِة الّتي في َعْيِنها َحَوٌر؟

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

، مْن فحوِل شعراِء اإلسالِم، وُيشبَُّه مْن شعراِء الجاهلّيِة باألعشى.	  َجريُر بُن عطيََّة بِن ُحَذْيفَة، شاعٌر أمويٌّ

كاَن مْن أحسِن الّناِس تشبيًها، وأشدِّ الّناِس هجاًء.	 

اشُتهَر بنقائِضه مَع الفرزدِق، وكاَن في شعِره رِّقٌة، أّما خصُمُه الفرزدُق فكاَن في شعِره صالبٌة، لذلَك ُيقاُل: إنَّ الفرزدَق رثى زوجَتُه 	 

حيَن توفيْت بقصيدٍة لجريٍر.

َر َجريٌر نيًِّفا وثمانيَن سنًة، وماَت باليمامِة1.	  ُعمِّ

1(   ابن قتيبة، أبو محمد عبد الّله بن مسلم، الّشعر والّشعراء، تحقيق: عمر الطباع، دار األرقم، بريوت، الطبعة األوىل، 1997، ص339.

ارتبـَط ِشـْعُر جريـٍر بحيـاِة الباِديـِة؛ فجـارى ُشـعراَء العصـِر الجاهلـيِّ فـي َغَزلِـِه َونَسـيِبِه، وقـِد امتزَج شـعُرُه 

ُر لنـا لوَعَتـُه وألَمـُه وِحرمانَـُه مـْن  ذي ينقـُل الّسـامَع إلـى دواِخـِل النَّفـِس، فيصـوِّ بأسـلوِب الغـزِل الُعـْذِريِّ الَـّ

ـعادِة الَّتي كاَن يعيُشـها قبَل الفـراِق، ويتمّنى عودَة  ًحـا أثـَر الِفراِق فيِه، ويسـتجلُِب ذكرياِت السَّ أحبابِـِه، موضِّ

تلـَك األيـاِم مـَع علِْمـِه أنَّ األياَم لـْن تعوَد.

حوَل الّشاعِر:

: صِّ حوَل النَّ

  هل؟ 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------

 هل يسائل في رأيك؟

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------

  هل س
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ليُط ا بانل الخل نِل جعرِح صنل العمِر األصدحص

، ُثــمَّ احفظها  اقــرأ القصيــدَة قــراءًة صامتــًة، ُمدّقًقــا فــي المعنــى، ُمجيًبــا عــِن األســئلِة اّلتــي علــى هامِش الّنــصِّ

اســتعداًدا للمناقشــِة مَع معلمــَك وزمالئَك*:

َباَنــا1 مــا  ُطّوْعــُت  َوَلــْو  الَخليــُط  َأْقرانــابــاَن  الَوْصــِل  ِحبــاِل  مــْن  وقّطعــوا 

َبــَداًل2 َنْبَتغــي  ال  إْذ  الَمنــاِزَل   1 ِجيراَنــاحَــيِّ الجيــَراِن  َوال  داًرا،  ِبالــّداِر 

ِمْحزانــاَقــد ُكنــُت فــي َأَثــِر اأَلظعــاِن ذا َطــَرٍب3 الَبيــِن  حــذاِر  ِمــن  َّعًــا2  مُرَو

َلنــا4 َأَويــِت  َنلقــى  ــذي  الَّ َتعَلميــَن  َأو َتســَمعيَن ِإلــى ذي الَعــرِش َشــكواناَلــو 

وإْعالنــاكصاحِــبِ المَــوْجِ إذْ مالــتْ سَــفينَتُه53 إْســراًرا  الّلــِه  إلــى  َيْدعــو 

نيــا ِإذا ِانَقَطَعْت6 ِمــن َأســباِب ُدنيانــاال بــاَرَك الّلُه فــي الدُّ َأْســباُب ُدنيــاِك 

هــُر ِمّمــا َتعَلميــَن َلُكــْم7 ِنســيانامــا َأحــَدَث الدَّ ِللَعهــِد  َوال  ُصرًمــا  ِللَحبــِل 

ــُه،8 ــري َكواِكُب ــُل؟ ال َتس َل اللَّي ــدِّ جــَم َحيراناَأُب َأم طــاَل َحّتــى َحِســبُت النَّ

َحــَوٌر9 طْرِفهــا  فــي  اّلتــي  الُعيــوَن  قتالنــاإنَّ  ُيحييــَن  لــْم  ثــمَّ  قَتَلْنَنــا4، 

ــب حّتــى ال َحــراَك به10 أركانــا َيصَرْعــَن ذا اللُّ الّلــه  َخلــِق  أضعــُف  وُهــَن 

ّيــاِن ِمــْن َجَبــٍل11 ـذا5 َجَبــُل الرَّ َـّ َكانــايــا حَب َمــْن  ّيــاِن  الرَّ ســاِكُن  ــذا  َوَحبَّ

َيماِنَيـــــــــٍة12 ِمــْن  َنَفَحــــــــــــاٌت  ــذا  َأْحيانــاَوَحبَّ ّيــاِن  الرَّ ِقَبــِل  ِمــْن  َتْأتيــَك 

: صِّ أثناَء قراَءِة النَّ

1(   ما نوع الفعل حّي؟

2(   ما وزن مرّوع؟ 
وهل هي اسم فاعل 

أم اسم مفعول؟

3(    ما معنى »مالت 
سفينته«؟

4(   حّدد اسم »إّن« 
وخبرها.

5(   ابحث عن معنى 
"حّبذا".

*(  ديوان جرير برشح محمد بن حبيب، تحقيق: نعامن محمد أمني طه، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، ج1، ص160..
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  ما العاِطفُة الُمَسيِطرُة على الّشاعِر في هذه األبياِت؟

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

  استْخرْج مَن األبياِت ما يُدّل على ذلَك.

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

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

فاِت كاَن لها األثُر األكَبُر في    بَم وصَف الّشــاِعُر نفَسه وهو في أثَِر ظَْعِن محبوَبِته في البيِت الّثالِث؟ أيُّ الصِّ

نفِسَك؟ لماذا؟

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

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

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

  في أّي األبياِت يحاِوُل الّشاعُر أْن ُيثيَر شفقَة محبوَبته عليِه؟ وما الّصورُة الّتي استخدَمها لتحقيِق ذلَك؟

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

  في أيِّ األبياِت تِجُد معنى وفاِء الّشاعِر لمحبوبِتِه؟

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

  ُيعّد البيتان الّتاسُع والعاشُر من أشَهِر األبياِت الّتي ُعرِف بها جريٌر، اقَرأُْهما قراءًة ُمعبِّرًة، ثمَّ اكتْب شرًحا لُهما 

بلغِتَك، واقرأ ما كتبَت على زمالئَِك.

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

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

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

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

: صِّ َحوَل النَّ
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ليُط ا بانل الخل نِل جعرِح صنل العمِر األصدحص

يًّا لقصيدتِِه. ما مدى مناسبِة هذا الّروّي لموضوِع القصيدِة؟   اختاَر الّشاِعُر الّنوَن الُمطلَقَة َرِو

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

A  ؛ ليوّضَح فكرَتُه. ظلِّْل مَن القصيدِة بعَض األساليِب الخبرّيِة َل الّشــاعُر بيَن األسلوِب الخبريِّ واإلنشائيِّ تنقَّ

باللَّوِن األصفِر، وبعَض األساليِب اإلنشائّيِة باللون األخضِر. 

انَتِبْه إلى أّن:

دَق والكِذَب.	  : هَو ما يحَتِمُل الصِّ األسلوَب الَخبريَّ

: هَو ما ال يحتِمُل الّصدَق والَكِذَب، وهَو نوعاُن: 	  األسلوَب اإلنشائيَّ

: األمُر والنْهُي واالسِتفهاُم والنِّداُء والّتمّني.أ.  طلبيٌّ

.ب.  مُّ : الّتعّجُب، والَقَسُم، والمدُح، والذَّ غيُر طلبيٍّ

B   ُرُه االستفهاُم في البيِت الّثامِن؟ وهْل تراُه عّبَر عّما يعتري الّشاعَر مْن أحاسيَس؟ ما الّذي ُيصوِّ

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

C  بحْثَت وأنَت َتسَتِعدُّ للّدرِس عن معنى كلمِة "حّبذا"، وقرأَت البيَتيِن اللّذيِن ورَدْت فيِهما، اقرأْ ُكلَّ بيٍت مَن

البْيتْيِن الّتاليْيِن قراءًة جهرّيًة معّبرًة، وحاوْل أْن تَشَرَح معنى كلٍّ منُهما:

أنَْت هاِيُبْه الّذي  الَبْيُت  َحّبذا  َوُتَجانُِبْهأال  َحْولَــُه،  ُبُيوًتــا  )الفرزدق(َتــُزوُر 

ِك الَقْبُرفيا حبَّذا األحياُء مــا ُدْمِت فيِهُم )مجنون ليلى(َويا َحبَّذا األمواُت ِإْن َضمَّ

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

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

D ."ا، واكُتْب عنُه جملًة تبدأُ بـ "يا حّبذا َفّكْر في شْيٍء تحبُّه جدًّ

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

: صِّ حوَل ُلغِة النَّ
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E  ."في العربّيِة المعاِصرِة يكُثر اســتخداُم "حّبذا لو...." كقولِهــم " حّبذا لو نتكلُّم العربّيَة في ُكلِّ الحصِص

اكُتْب جملًة مْن إنشائَِك ُمستخِدًما هذا الّتركيَب. 

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

تحّدَث الّشاعُر في هذِه القصيدِة عْن ُحزنِه لفراِق محبوبِتِه، وساَق بعَض ذكرياتِِه مَعها. 

الذكرياُت، ســواٌء أكانْت حزينًة أْم سعيدًة، فإنّها ُتشــّكُل جزًءا جوهِريًّا مْن حياِة اإلنساِن وكيانِِه. تحّدْث عن 

ِذكرى مْن ذكرياتَِك الّتي تَرّسَخْت في عقلَِك، وعْن مشاعرَِك حيَن تعوُدَك الّذكرى. 

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

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

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

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

: صِّ حول قاِرِئ النَّ
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العاطفُة يف الأدِب:

ُر بتجربٍة ما في حياتِِه، فيقوُم بالتَّعبيِر  العاطفة هَي مجموُع المشــاعِر واألحاسيِس الَّتي َتْنتاُب األديَب عندما يمُّ

َعْنها من خالِل ألفاٍظ ُمعيََّنٍة ُبْغَيَة أْن َيِصَل بها إلى الوســِط الخارجيِّ فيقرؤها اآلخروَن متفاعليَن معها حســَب 

ِقها في حياِة األديِب حيُث  ُد قيَمُتها األَدبيَُّة مْن خالِل صدِق َتَحقُّ أذواِقِهْم ومشاعِرِهْم كذلَك، وهذه الّتجربُة َتَتحدَّ

ال يْعَتريهــا زيٌف وال تبديــٌل عّما هَي علْيِه، ومْن ُهنا فإنَّها ُتصاِدُف عاطفًة أُخــرى لدى القارِئ، فُتحِدُث تأثيًرا 

عْنــَدُه، نُِحسُّ بِِه، ونَجُدُه َجلِيًّا في مجموِع انفعاالتِنا مع النَّصِّ الَّذي نُطالُِعُه ُمَتَشــكِّاًل َوْفَق ذلك التَّأثيِر في صورِة 

ُرُه تلَك الّدوافُع فينا.  فرٍح أْو حزٍن أْو نشاٍط أْو فتوٍر أْو ُحبٍّ أْو ُبْغٍض أْو ما إلى ذلَِك مّما ُتَفجِّ

حتليُل التفا�صيِل:

يمكُن للّتفاصيِل الّصغيرِة الَّتي يستخدُمها الكاتُب أْن تنقَل لنا كثيًرا من جوانِِب الّشخصيَِّة ومشاعِرها، والكاتُب 

َن ألفاظَُه وعباراتِِه بلوٍن يعِكُس حالَة الّشخصّيِة ومشاعَرها.  الجيُِّد هو الَّذي َيسَتطيُع أْن يلوِّ

خصيَِّة  ٌة، واكتْب ُمقابِلَها ما ُتشيُر إليِه مْن مشاعِر الشَّ ِل التَّفاصيَل الَّتي َترى أنَّها ُمهمَّ َة الخبِز، سجِّ وأنَت تقرأُ قصَّ

وعواطِفها. )ستجُد بعَض األسئلِة على هامِش النَّصِّ ستساعُدَك في االستنتاِج(.

صفُة الّشخمّية، وصا تشُعر بهالعيارُة 

لقد َشــَعرْت ببــرودِة البــالِط تزحُف إليهــا عالًيا، 

وصرَفْت أنظاَرها عِن الطََّبِق.

وجُة متسامحٌة، وتراعي مشاعَر زوِجها، وتحاوُل  الزَّ

تجنيَبُه اإلحراَج.

اكتشَف أنَُّه يبدو ِفعاًل َعجوًزا وهو باللَّيِل في قميِص 

النَّْوِم.

وُج يشــعُر باأللَِم والمراَرِة لما آلَْت إلْيِه حالُُه مَن  الزَّ

ْعِف والعْجِز والجوِع. الضَّ

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

: الُعنُصُر األدبيُّ

ُة: المهارُة القرائيَّ
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تطويُر املفرداِت:

)األفعاُل(

َيضرباِن برجلَْيِهما األرَض دوَن ُهًدى.يَتَخبَّطاِن:

)األسماُء(

الميــزاُب وهَو أنبوَبٌة مَن الحديِد ونحِوِه، ُترَكَُّب في جانــِب البيِت مْن أعالُه؛ لينصرَف مْنها ماُء المزراُب:

ِع.  المطِر المتجمِّ

ماِن، والَجمُع ُبَرٌه.برهٌة: المدُة من الزَّ

)الّمفاُت(

: ُمقبٌل علْيِه، وَمشغوٌل بِِه.ُمنكبٌّ

َتطبيٌق على امُلفرداِت وامُلعجِم:

امأِل الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة: )برهًة - منكبًّا - مزراُب - تتخبَُّط(

نظرُت إليِه ................. ثمَّ أكملُت حديثي. �

كاَن الجاحُظ شغوًفا بالكتِب ................. على قراَءِتها. �

لوال اإلسالُم لظّلِت األمُم ................. في َضاللِها. �

................. الرَّحمِة من األجزاِء المشهورِة للكعبِة. �

المفرداُت والمعجُم:
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َتُه “الخبُز” في نوفمبَر عاَم 1946م، وهَي تنتمي لمدرسِة أدِب الخراِب )أدِب األنقاِض حرفيًّا(  كتَب بورشــيرت قصَّ

المدرسُة األدبيُة الَّتي انتمى إليها العديُد مَن الُكّتاِب الَّشباِب في فترِة ما بعَد الحرِب العالميَِّة الّثانيِة، عندما عاَد هؤالِء 

إْن بقَي بمديَنِتِه  سوا ُمعاناَة اإلنساِن العاديِّ مَن الحرِب حّتى و باُب مَن الحرِب ليجدوا ُمدنَهم َخِرَبًة وُمنهاَرًة، وَتلمَّ الشَّ

بعيًدا عن الجبهِة.

ــخِط على الّنازيَِّة وحروبِها؛ فاْبَتَدعوا هذِه المدرسَة األدبيََّة الحديثَة، واستخدموا  هكذا َشَعروا بالمراَرِة، والسَّ

لَْت إليِه الُمُدُن، كما ابتعدوا  ُجماًل َبسيطًَة وَقصيَرًة، على غيِر عادِة اللُّغِة األلمانيَِّة؛ لَتْحِمَل صورَة الُحطاِم الَّذي تحوَّ

أِن، لتدوَر أعمالُُهْم حوَل شخصّياٍت هامشيٍَّة: العجائِز )الخبُز - وولفجانج بورشيرت( أِو  عِن األشخاِص ذوي الشَّ

جناِء الّسابقيَن )َوجهي الحزيُن - هاينرش ُبل( والّذين آذْتُهُم الحرُب، وقبلَها الُحْكُم الّناِزيُّ أكثَر مْن غيِرِهْم. السُّ

َحوَل الكاتِب:

ُولِــَد )فولفجانج بورشــيرت( في 	 

العشــريَن من مايو عاَم 1921 في 

مدينِة )هامبورج( األلمانيِة كولٍد 

وحيٍد ألٍب معلٍِّم وأمٍّ تكتُب شــعَر 

يَِّة. في ِصباُه كاَن )فولفجانج(  العامِّ

َل  ِه، ولِكْن تحوَّ شــديَد التعلُِّق بأُمِّ

ــديِد مّما أَثََّر على  هذا التعلُُّق ناحَيَة األِب نتيجًة لَمَرِضِه الشَّ

أْعمالِِه فكانَْت )موتيفاُت( الحنيِن لألمِّ واألِب الضعيِف قليِل 

الحيلِة هَي الُمَهْيِمَنُة على أعماِلِِه.

تعرََّف )فولفجانج( على األدِب في ِسنٍّ ُمَبكَِّرٍة نتيجًة الهتماِم 	 

ْعَر في ِسنِّ الخامسَة عشرَة.  عائلَِتِه بالثَّقاَفِة، َفَبَدأَ َيْكُتُب الشِّ

وفي عاِم 1938 نََشــَر أُولى قصائِِدِه في الجريَدِة الرَّســِميَِّة 

لمدينِة )هامبورج( وكانْت بعنواِن “أغنيُة الفارِس”.

َل اهتماُم )فولفجانج( إلى المســرِح، وُتَعدُّ َمســَرِحيَُّتُه 	  تحوَّ

“بالخــارِج أماَم الباِب” مْن أهمِّ أعمالِــِه، وَتظهُر خصائُص 

المسرِح الكالسيِكيِّ حّتى في أعمالِِه الَقَصِصيَِّة.

ويسريِة في 	  ٍة بمدينِة )بازل( السُّ ُتُوفَِّي )فولفجانج( في َمَصحَّ

العشــريَن مْن نوفمبَر عاَم 1947م وبعَدها بيوٍم واحٍد كاَن 
ُل لمسرحيَِّتِه “بالخارِج أماَم الباِب”.1 العرُض األوَّ

1(   فولفجانج بورشريت: حياٌة بنَي أهواِل الجبهاِت وغياهِب الّسجوِن، موقُع املركِز 

األملاينِّ لإلعالِم، وزارُة الخارجّيِة األملانّيِة.

ِص: إضاءٌة حوَل النَّ
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*
اخلبُز

)فولفجاجن بور�صريت(

اســتيقظَْت فجأًة وكانِت الّســاعُة الّثانيَة والّنصَف، وأخَذْت ُتفكُِّر في أنّها استيقظَْت، ثمَّ 

ُت في اتَّجاِه الَمطبِخ َفكاَن  ، أَخذْت َتَتَنصَّ تذّكرْت أنُّه في المطبِخ كاَن أحٌد قِد اصطدَم بكرسيٍّ

ــريِر إلى جوارِها وجدْتُه  َســْت بيِدها فوَق السَّ الهدوُء ســائًدا، هدوٌء تامٌّ للغايِة، وعندما تحسَّ

خالًيا، َتَتَخبَُّط في ِمشــَيِتها داخَل الّشــّقِة، في اتَّجاِه المطبِخ، وهناَك في المطبِخ تالَقيا، وكانِت 

الّساعُة الّثانيةَ والّنصَف، لقْد رأْت شيًئا أبيَض اللَّوِن عنَد دوالِب المطَبِخ1، أضاءِت الّنوَر. كانا قْد 

َوَقفا بقميَصِي النَّْوِم، ُيواِجُه كلٌّ ِمنُهما اآلَخَر لياًل، لياًل في الّساَعِة الّثانَيِة والنِّْصِف في المطبِخ.

فوَق ِمنَضَدِة المطبِخ كاَن يوَجُد طبُق خبٍز. الحظَْت أنَُّه كاَن قْد قطَع لَِنْفِســِه خبًزا، وكانِت 

دْت تنظيَف  ــكِّيُن ال تزاُل إلى جواِر الطَّبِق، وكاَن على الِمفَرِش ُفتاٌت مــَن الخبِز، لقْد َتَعوَّ السِّ

باِن إلى الِفراِش ُكلَّ مساٍء، ُيرى أنَُّه اآلَن كاَن يوَجُد ُفتاُت ُخبٍز  مفرِش الِمنَضَدِة ُكلَّما كانا يَتأَهَّ

ــكِّيُن علْيِه. لقْد َشــعَرْت ببرودِة البالِط تزحُف إليها عالًِيا، وَصَرَفْت  على الِمفَرِش وكانِت السِّ
َة شيٌء ما"2 أنْظاَرها عِن الطََّبِق، قاَل هو بينما ينظُر َحْولَُه في المطبِخ "ظَنْنُت أنَّ ُهنا ربما ثَمَّ

فأجاَبْت "َســمعُت أنا أيًضا شــيًئا ما". وُهنا اكتَشــَف أنَُّه كاَن ِفْعاًل َيبدو َعجوًزا وُهو باللَّيِل في 

ا، على مداِر النَّهاِر كان يبدو أَحيانًا أصغَر ِسنًّا. قميِص النَّْوِم، عجوٌز كما كاَن فعاًل، ثالثٌة وستوَن عامًّ

َوفكََّر ُهَو: "إنَّها تبدو ِفعاًل َعجــوًزا، في قميِص النَّْوِم تبدو ِفعاًل وَكأنَّها َعجوٌز، ولكْن ربما 

عَر يَتَسبَُّب في َجْعِل النِّساِء َتبدو لياًل أَْكَبَر ِسنًّا، ثُمَّ َيجعُل  بُب حيُث إنَّ الشَّ كاَن شعُرها هَو السَّ

ًة واِحَدًة"3. المرَء َعجوًزا َتماًما مرَّ

"كاَن يْنَبغي َعلَْيَك أْن َتلَْبَس ِحذاًء، حاِفَي القدميِن َهكذا فوَق البالِط البارِد! سُتصاُب بالبرِد 

أيًضا". 

1(   َمن تتوّقُع  كاَن عنَد 
دوالِب المطبِخ وَسَط 

العتمِة؟

ْوُج  2(    لَِم تظاهَر الزَّ
بأَنَُّه َسِمَع صوًتا 
عنَدما انَْتَبَه إلى 
ُوجوِد َزْوَجِتِه؟

3(    كيف يمِكُن أْن 
تصَف مشاعَر 

الزوِج نحو زوجِته 
هنا؟

ــتعدَّ  ، واس ــصِّ ــِش الّن ــى هام ــي عل ــئلِة اّلت ــِن األس ــا ع ــى، ُمجيًب ــي المعن ــا ف ــًة، ُمدّقًق ــراءًة صامت ــَة ق ــرأ القص اق

ــَك: ــَك وزمالئ ــَع معلم ــِتها م ِلُمناقش

: صِّ أثناَء قراَءِة النَّ

*(  قصص قصرية من األدب األملاين، ترجمة وتقديم: أحمد كامل عبد الرحيم، املركز القومي للرتجمة، القاهرة، الطبعة األوىل، 2008، ص105-101.
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َل أْن يكذَب، أْن يكذَب بعَد مروِر تسعٍة وثالثيَن  لْم ُتَدقِِّق النَّظََر فيِه؛ ألنَّها لْم تســتطْع َتَحمُّ
ا على زواِجِهما.4 عامًّ

ًة أُْخرى وهَو ُيعاِوُد النَّظََر ِمْن ُرْكٍن إلى آخَر  َة شيٌء ما" قاَل ذلَك مرَّ "ظننُت أنَُّه َقد يكوُن ثَمَّ

دوَن داٍع على اإلطالِق، " لقْد َسمعُت شيًئا ما، ظََنْنُت ِفْعاًل أنَُّه َقْد يكوُن ثّمَة َشْيٌء ما"

"لقد سمعُت شيًئا أيًضا"، َغْيَر أنَُّه لْم َيُكْن أَيَّ شيٍء على اإِلطالِق، ثُمَّ َرَفَعِت الطََّبَق من فوِق 
الِمْنَضَدِة، وأخذْت ُتزيُح الفتاَت مْن فوِق الِمْفَرِش.5

ا، الُبدَّ أنَّ هذا َقْد َحَدَث بالخاِرِج، لقْد ظََنْنُت  َة َشيٌء ما َحقًّ ًدا "ال، لْم َيُكْن ثَمَّ َر ُهَو ُمَردِّ وََكرَّ

أَنَُّه ُربَّما َحَدَث َشْيٌء ما ُهنا".

إاّل فإنَّني  َرَفَعْت َيَدها في اتِّجاِه مفتاِح الّنوِر وفكََّرْت، "َحَســًنا، الُبدَّ أْن أُطفَئ الّنوَر اآلَن و

سأُضطَرُّ إلى االتِّجاِه بنظري إلى الطَّبِق في حيِن ال َيِصحُّ لي أْن أفعَل ذلَك. ثمَّ قالْت وهَي ُتطِفُئ 

الّنــوَر: "هّيا لقْد كاَن ذلَك بالخارِج، إنَّ المــزراَب َيْصطَِدُم دائًما بالحائِط عنَدما تكوُن هناَك 
6." رياٌح. لقْد كاَن المزراَب بالتَّأْكيِد، َفِعْنَدما َتْعِصُف الّريُح فإنَُّه دائًِما َيْهَتزُّ

أَخذ ِكالُهما يَتَخبَّطاِن ُمســِرَعيِن َعْبَر الَمَمــرِّ الُمظْلِِم إلى ُحْجَرِة النَّــْوِم، وكانْت أقداُمُهما 

الحافيــُة ُتحِدُث لطماٍت على األرِض، ورأى هَو أنَّها الّرياُح حًقــا "لقْد كانِت الّريُح تعصُف 

طــواَل اللّيِل بأكَملِِه، لقْد كاَن المزراَب بالتَّأكيِد" ظَنْنُت أنَّ ذلَك ُربَّما كاَن في المطبِخ، ولكنَّ 

َبَب كاَن المزراَب". السَّ

َد ذلَك وهَو يكاُد يكوُن قــد غلَبُه النَّوُم، غيَر أنَّها الحظْت كيَف كانَْت نغمُة صوتِِه غيَر  ردَّ

صادقٍة عندما يكذُب.

وقالْت وهَي تتثاءُب بصوٍت منخفٍض: "إنَّ الطَّقَس بارٌد" سأزحُف تحَت الغطاِء، تصبُح على 

خيٍر".

ا". أجاَب: "طابْت ليلَُتِك، إنَّ البرَد شيٌء جميٌل حقًّ

َس بعمٍق  َدْت أْن َتَتَنفَّ ِة دقائَق ســِمَعْتُه يمضُغ ببطٍء وحذٍر، وتعمَّ ثمَّ ســاَد الهدوُء، وبعَد عدَّ

وبشــكٍل ُمنتظٌم، إْذ ال َينبغي أْن يلَحَظ أنَّها ال َتزاُل ُمْسَتْيِقظًَة، غيَر أنَّ المضَغ كاَن ُمْنَتظًما إلى 

َحدِّ أنَّها بسبِبِه استغرقْت في النَّْوِم َتْدريِجيًّا.

وعندما عاَد في اليوِم الّتالي إلى المنزِل أزاَحْت إليِه أربَع شــرائِح خبٍز في حيِن أنَُّه كاَن في 

ِد المشاعَر الَّتي  4(    َحدِّ
ْوَجَة كما  انتابِت الزَّ

َتْفَهُم ِمَن الِعباراِت 
. الَّتي َتْحَتها َخطٌّ

5(  لَِم قاَمِت الّزْوجُة 
بإزاحِة فتاِت الُخْبِز، 
َورفعِت الطََّبَق دوَن 

أْن ُتَعلَِّق؟

6(    ما الّذي تحاِوُل 
الزوجُة أن تفعلَه 

بحديِثها عن 
المزراب؟ وكيف 

ُيعّبُر ذلك عن 
شخصّيِتها؟

40



ا الُخْيُز قّمةص قميرةص

وجاِن الَعجوزاِن؟. 1 ما المشكلُة الحقيقيَُّة الَّتي ُيعاني ِمْنها الزَّ

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

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

َبَق فوَق الِمْنَضَدِة، وأخَذْت . 2 “لقد سـمعُت شـيًئا أيًضا”، غيَر أّنُه لم يكْن أيَّ شيٍء على اإلطالق، ثمَّ رَفعِت الطَّ

ُتزيُح الُفتاَت ِمْن فوِق الِمْفَرِش.

وَجِة ونَْفِسها بعَد هذِه العبارِة، ماذا ُكنَت َستْكتُب؟  لْو طُلَِب إليَك أْن ُتْدِخَل ِحواًرا داخليًّا بيَن الزَّ

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

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

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

رَِف اآلَخِر؟ دلِّْل على ما تقوُل.. 3 ْوَجيِن أكثُر حرًصا على َمشاعِر الطَّ في رأِيَك: أيُّ الزَّ

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

ِة، َأِو المعانَي األساسيََّة الَّتي َعبَّرَْت عْنها.. 4 ناِقْش مَع ُزمالِئَك وُمَعلِِّمَك ِفكرَة الِقصَّ

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

ِص:  حوَل النَّ

العادِة يأكُل ثالثًا َفَقْط.

قالَْت وهَي تبتعُد عِن المصباِح تســتطيُع أن َتسعَد بتناوِل أربِع شرائَح، إنَّني لْم أعْد أستطيُع 

ُكْل واحدًة إضاِفّيــًة، إنّني لْم أعْد أطيُق تناولَُه مســاًء  االســتمتاَع بهذا النوِع من الخبــِز فلَْتأْ
كالّسابِق.7

وُهنا الحظَْت كيَف ينحني كثيًرا فوَق الطََّبِق، ولْم ينظْر إلى أعلى. وفي هذِه اللَّْحظَِة أََخَذْت 

ُتشِفُق علْيِه.

فقاَل وهَو ُمْنَكبٌّ على الطََّبِق "ال ُيْمِكُنِك أْن َتكَتفي بَتناُوِل شريَحَتْيِن".

ُل كثيًرا هذا الخبَز، َهّيا! ُكْل!، ُكْل!   "َبلى، ِإنَّني في المساِء ال أَُفضِّ
ولَْم تجلْس تحَت المصباِح عنَد الِمْنَضَدِة إاّل بعَد ُبْرَهٍة.8

ا هي لم  7(    هل حقًّ
تُعْد تطيُق الُخبَز 

كالسابق؟ عالم يدلُّ 
ذلك؟

ْوَجُة  8(    لماذا كانَِت الزَّ
ُد االبتعاَد عِن  تتعمَّ

المصباِح في كلِّ 
مرٍَّة؟
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حوَل الكلماِت )اإبراُز املعاين(:

 استخرْج معانَي الكلماِت الّتاليِة مَن المعجِم، ثمَّ َضْعها في ُجْملٍَة مْن إنْشائِِك:

عُى الكلمُة  العملُة المل

باِن .............................................................................................................................يتأهَّ

.............................................................................................................................الُفتاُت

حوَل اجلملِة )تعميُق الّدللِت(:

A  تمتاُز مدرسُة أدِب الخراِب باستخداِم الُجَمِل الَبسيطَِة والَقصيرِة ، واختياِر شخصّياٍت هامشيٍَّة تدوُر َحْولَها

أَْعمالُها.

ِة َوْفَق الَجْدَوِل الّتالي:  مثِّْل على ذلَك مَن الِقصَّ

ِل اليسيطِةا  أصثلةص على الُعمل

ُت في اّتجاِه المطبِخ.	  أخَذْت َتَتَنصَّ

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

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

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

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

B ؟ في رأِيَك: ما الّذي ُتْضفيِه الُجَمُل القصيَرُة على النَّصِّ الَقَصِصيِّ

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

: صِّ حوَل لغِة النَّ
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ْفكرِي( ْفكرُي َحوَل التَّ )التَّ

ْح َرأَْيَك: ْوَجُة؟ َوضِّ وِج أَِم التَّغاِضَي كما َفَعلَِت الزَّ ُل مواجهَة الزَّ ْوَجِة هْل كنَت َسُتَفضِّ  لْو ُكْنَت مكاَن الزَّ

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

ُم والتَّعاطُف/ التَّفاُعُل وال�صتجاَبُة( )التفهُّ

  صْف شعوَرك بعَد أن أنهْيَت قراءَة القّصِة.

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

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

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

)التَّعميُم والتَّو�صيُع(

َرِة أَِو الَمْنكوَبِة؟ عوِب الُمَتَضرِّ  ما المسؤوليَُّة الَّتي َتَقُع على عاتِِقَك تِجاَه الشُّ

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

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

: صِّ حول قاِرِئ النَّ
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

 الموؤّلُف اأحداَثها، مثَل: )ا�شتخداِم 
َ
ًنا كيَف رّتب

ّ
بي

ُ
َة اإلى عنا�شِرها، م

َّ
 الق�ش

ُ
حّلُل المتعّلم

ُ
ي

ب�كاِت المتوازي�ِة، والتالع�ِب ف�ي الّزمِن، وزيادِة �ش�رعِة الأح�داِث والّذكرياِت اّلتي 
ُ
الح

�ا 
ً
م

ّ
قي

ُ
مك�ُن اأْن يح�دَث ف�ي الم�ش�تقبِل(، م

ُ
، واإ�ش�اراٍت لم�ا ي

ِّ
 الّن��ص

ُ
 فيه�ا �ش�خو�ص

ْ
َفّك�ر

ُ
ي

وّتِر والمفاجاأِة.  هذِه الخياراِت في اإحداِث التَّ
َ
تاأثير

لطيفُة الحاجُّ

ّماِم ِصمياُح الول

ُة قصيرٌة ِقصَّ

القراءُة

5
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ّماِم ا ِصمياُح الول ُة قميرةص ِقمث

ِة الق�صريِة: احلدُث يف الق�صَّ

الحدُث )الحادثُة أِو الواقعُة( Incident: هَو جزٌء متميٌِّز مَن الفعِل، وهَو سرٌد قصصيٌّ موجٌز أْو قصيٌر يتناوُل موقًفا 

واحًدا، وحينما تنتظُم األحداُث مًعا، ويجمُعها خيٌط واحٌد بطريقٍة ُمترابطٍة ُتصبُح سلسلَة أحداٍث في الُحبكِة.

تطويُر املفرداِت:

لها ُهنا، وال تنــَس أْن تكُتَب ما ورَد في المعجِم مْن ُجمٍل  ابحْث في معجِمَك عْن معاني الكلماِت اآلتيِة، وســجِّ

توضيحيٍَّة لبياِن المعنى، ثمَّ اكتْب ُجملًة أخرى من إنشائَك:

......................................................................................................................................النَّاِفِذ:

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

......................................................................................................................................نفاِد:

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

: ......................................................................................................................................َتِئنُّ

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

......................................................................................................................................َوَهٍن:

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

......................................................................................................................................َتْهِذي:

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

......................................................................................................................................تَرْقرقت:

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

......................................................................................................................................َخلَدْت:

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

: :االستعداُد لقراءِة الّنصِّ االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

: العنصُر األدبيُّ

المفرداُت والمعجُم:
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اقرأ القّصَة، وسّجْل على هوامِشها مالحظاِتَك وأسئلَتَك، واستعدَّ لمناقشِتها مَع معلِمَك وزمالِئَك. 

َحوَل الكاتبِة:

، من مواليد مدينة العين عام 1981م، تَخّرجْت 	  لطيفُة الحاجُّ

في جامعــِة اإلمــاراِت العربيَّــِة الُمتَِّحدِة، تحمُل شــهادَة 

البكالوريــوس في الهندســِة المدنيِة وماجســتيُر اإلدارِة 

الهندسيِة.

 	 ، وئيِّ حصلْت على المركِز الّثالِث في مسابقِة التَّصويِر الضَّ

كما حصلْت على الجائزِة الّتشــجيعّيِة عْن مســابقِة "غانم 

ورُة  ــِة القصيــرِة" )الدَّ غبــاش للقصَّ

الثَّالثَة عْشَرَة عام 2004م(.

البحِر 	  أعمالِها: "ومشــْت عبــَر  مْن 

نظرٌة"، و"سين ُتريُد ولًدا"، و"الغيمُة 

رقم 9 وقصٌص أخرى"، و"300.3 وقصٌص أخرى".

: صِّ أثناَء قراَءِة النَّ

1
ِم�صباُح احَلّماِم

لطيفُة احلاجُّ

وِء النَّافِذ  مَس وهي َتغيُب فشعَرْت بالُحزِن، ستعوُد إلى الغرفِة الُمظلمِة، وتناُم على الضَّ راقَبِت الشَّ

الِة، لكنَّها  خاِر مصُروِفها؛ لتشــترَي مصباًحا من البقَّ اِم هذِه اللَّيلَة أيًضا، كانْت ُتَفّكُر في ادِّ من الَحمَّ

ديِد؛ ألنَّها لم تتناوْل عشاَءها باألمِس، كلُّ يوٍم تشعُر بالجوِع بعَد ثالِث حصٍص  َشــعَرْت بالُجوِع الشَّ

خاِر المصروِف. دراسيٍَّة، وال تتمكَُّن مَن ادِّ

اِم  مُس تماًما، وحلَّ اللَّيُل، تذكَّرْت واجَب الُعلوِم الَّذي لم تنتِه مْن حلِِّه، فتَحْت باَب الَحمَّ غابِت الشَّ

على اتِّساِعِه وجلَسْت بالُقرِب ِمنُه تحلُّ الواجَب.

زوجُة أبيها تســتقبُل الجارَة الجديدَة في غرفِة الُجلوِس، وهي بعَد أْن أْخبَرْتها قبَل أســبوٍع عندما 

وِء النَّاِفِذ منُه،  اِم، وتناَم علــى الضَّ احتــرَق الِمصباُح، واقترَحْت عليهــا بنفاِد صبٍر أْن تفتَح باَب الحمَّ

ًدا، قفَزْت إلى عقلِها وهَي تقوُم بحلِّ األســئلِة في فصِل األمراِض في كتاِب  َرْت أالَّ ُتَخبَرهــا ُمجدَّ قرَّ

ى قبَل شــهٍر مَن اليوِم، كانْت تتمّنى لو أنَّ زوجَة والِدها-خالَتها هند-ُتطلُّ  العلوِم، وهي تئنُّ مَن الُحمَّ

غير،ِ والِمصباُح ُيِشــعُّ أعلى رأِسها. بقيْت الخالُة  دٌة بَوَهٍن َتهذي على ســريِرها الصَّ عليها وهي ُمتمدِّ

ُتتابُع الَحلْقَة من الُمسلســِل العربيِّ المعروِض على التِّلفاِز، واألصواُت العاليُة الُمنبعثُة منُه َتزيُد من 

1(  لطيفة الحاج، 300.3 وقصص أخرى، كلامت للنرش والتوزيع، الكويت، الطبعة األوىل، 2014.
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وجِعها وَوَهِنها.

اِم، إنَّها َتخاُف النَّوَم بعَد أْن ســِمَعْت  فتر، ليلــًة أُخرى على ضوِء الَحمَّ َترقَرَقــْت دموُعها على الدَّ

اِم إذا ُترَك باُبُه مفتوًحا، لكنَّها َتخشى  ثَْن عن أشــباٍح تخُرُج لياًل مَن الَحمَّ الفتياِت في المدرســِة يتحدَّ

وِء القاِدِم مْن ُغْرفِة الُجلوِس لْن  إْن فكَّرْت في ترِك باِب الُغرفِة مفتوًحا لِتناَم على الضَّ ـالَم أكثَر، و الظَـّ

تتمكََّن من النَّوِم؛ فاألصواُت القاِدَمُة من ُهناَك عاليٌة وُمْزِعجٌة.

اِم. ذتيِن؛ لَتطرَد األشباَح من الُغرفِة وُتِعيَدها إلى الَحمَّ َخلََدْت إلى النَّوِم بعَد أْن قرأْت الُمعوِّ

ها يروي ُشــَجيراتِِه وهَي في طريِقَها لِرُُكوِب باِص المدرسِة، نَاولَها  صباَح اليوِم التَّالي، الَتقْت جدَّ

اِم. عشرَة دراهَم فقفَز قلُبَها فَرًحا، اللَّيلَة لْن تناَم على ضوِء ِمصباِح الَحمَّ

ما الحدُث األساسيُّ اّلذي تدوُر حوَلُه القّصُة؟ . 1

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

لماذا كاَن لمثِل هذا الحدِث البسيِط أثُرُه الكبيُر على شخصّيِة القّصِة؟ . 2

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

رَسـَمِت الكاِتبُة مالِمَح شـخصّياِتها مْن خالِل أفعالِها، وأفكارِها: حاوْل أْن تصَف شـخصّيَة الفتاِة ُمسـتعيًنا . 3

ها كذلَك.  َم وصًفا مرّكًزا مختَصًرا عْن زوجِة أبيها وجدِّ بأفعالِها وأفكارِها في القّصِة. وأْن تقدِّ

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

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

ْدُه، وبّيْن كيَف أسهَم في إضاءِة حياِة الّشخصّيِة َوُمعاناِتها. . 4 هناَك استرجاٌع في القّصِة، حدِّ

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

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

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

ِص:  حوَل النَّ
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هل تِجُد عالقًة بيَن نهايِة القّصِة وضوِء المصباِح؟ اشرْح.. 5

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

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

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

حوَل الكلماِت )اإبراُز املعاين(:

ياِق الُمعطى:  أكمِل الفراَغ النَّاقَص بكلمِة )نفَد( أْو )نفَذ( بما يتناسُب مَع معنى السِّ

............... الماُء مَن الثَّالجِة. �

مِس مْن نافذتي. � ُة الشَّ ............... أشعَّ

............... صبُر األمِّ وهي تنتظُر عودَة ابِنها. �

خوِر. � ............... حيواُن الُخْلِد مْن بيِن الصُّ

حوَل اجلملِة )تعميُق الّدللِت(:

اللَة اإليحائيََّة لكلمِة )قفَز( في كلٍّ منهما: ِح الدِّ اقرأِ الُجملتيِن اآلتيتيِن، ووضِّ

)فقفزَْت إلى عقِلها( وهَي تقوُم بحلِّ األسئلِة في فصِل األمراِض في كتاِب العلوِم. ©

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

ناوَلها عشرَة دراهَم )فقفَز( قلُبها فرًحا. ©

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

: صِّ حوَل لغِة النَّ
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 ما الّذي أثارْتُه القّصُة في نفِسَك؟

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

  هْل ترى أنَّ هناَك كثيريَن ُيشِبهوَن هذِه الفتاَة في ُمعاناتِهم؟ 

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

 ما الّذي ُيخِبرَُك األدُب عن الحياِة؟

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

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

ِج الّتالي؟ ِة على الُمدرَّ  ما الّتقديُر الَّذي تضُعُه للِقصَّ

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

: صِّ حول قاِرِئ النَّ
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سيرُة ذاتّيُةا اسُمها تعربةص

ريِة الّذاتّيِة: حتديُد خ�صائ�ِص ال�صّ

تعدُّ التَّراجُم والّســــيُر مَن األجناِس الّنثرّيِة القديمِة  في اآلداِب العالمّيِة بشكٍل عامٍّ واألدِب العربيِّ بشــــكٍل 

؛ ألنّها قديمٌة ِقَدَم اإلنساِن، والّسيرُة الّذاتّيُة  شعبٌة مَن التَّراجِم والّسيِر، يقوُم مؤلُّفها بســرِد مراحِل حياتِِه  خاصٍّ

الّشخصيَِّة بقلَِمِه.

وكتاُب "اسُمها تجربٌة" )ألرسكين كالدويل( يعدُّ نموذًجا َجيًِّدا للّسيرِة الّذاتّيِة.

ومَن األفضِل أْن تقرأَ تعريَف الّسيرِة الّذاتّيِة، وخصائَصها قبَل أْن تشرَع في قراءِة نصِّ )كالدويل(. 

تعريُف الّسيرِة الّذاتّيِة: 

ُيْبِرُز ذاَتُه بخيِرها وشرِّها، فهَي تدوُر حوَل حياِة كاتِِبها، وتصّوُر أبعاَد  هَو فٌن أدبيٌّ يكتُب فيِه المرُء عْن نفِسِه، َو

شــخصّيِتِه، وترّكُز على تسجيِل أعمالِِه، وتحليلِها والّتعليِق عليها، بقصِد اإلفادِة مّما فيها مْن خبراٍت وتجارَب في 

الحياِة.

مالمُح الّسيرِة الّذاتّيِة وخصائُصها الفنّيُة: 

ا بعَد عاٍم، وحدثًا إثَر 	  الّروُح القصصّيُة: تشيُع في الّسيرِة الّذاتّيِة روٌح قصصّيٌة؛ ألنَّ الكاتَب يتتّبُع حياَتُه عامًّ

 . حدٍث، وهذا يجعُل الّسيرَة أقرَب إلى اللّوِن القصصيِّ

الّروُح الّتاريخّيُة: الّســيرُة ليَســْت تأريًخا لحياِة إنساٍن بالمعنى الّدقيِق ولكّنها تشــّكُل جزًءا مَن الّتاريِخ، 	 

فتاريُخ كلِّ إنســاٍن جزٌء مْن تاريِخ أّمِتِه، وهناَك بعُض الحقائِق الّدقيقــِة الَّتي ال يجُدها المؤّرُخ في ُكُتِب 

َيِر. السِّ

تصويٌر للعاداِت االجتماعّيِة لحياِة األمِم، والمبادِئ، واألخالِق الّسائدِة والمواقِف المتعّددِة بيَن الّناِس.	 

الّنزعُة الفردّيُة: الكاتُب يصّوُر األحداَث مْن خالِل عالقِتِه هَو بِها؛ ألنُّه يصعُب على كاتِب الّســيرِة الّذاتّيِة 	 

أاّل يتأثَّر بموقِفِه وعواِطِفِه عنَد تصويِرِه األحداَث الَّتي يمُر بِها."

قبَل قراءتَِك لنصِّ "اسُمها تجربٌة"، ُعْد إلى الّشبكِة المعلوماتّيِة؛ لتتعّرَف الكاتَب.

)أرسكين كالدويل(، كاتٌب أمريكيُّ )1903م - 1987م( 

اهتماماُتُه األولى: ....................................................................................................................... �

مْن مؤّلفاِتِه: ............................................................................................................................... �

الجوائُز اّلتي ناَلها: ...................................................................................................................... �

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

ُة: المهارُة القرائيَّ
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تطويُر املفرداِت:

ابحْث في معجِمَك عْن معاني الكلماِت اآلتيِة، وسّجْلها هنا، ثمَّ اكتْب جملًة مْن إنشائَك:

)األفعاُل(

......................................................................................................................................خضُت:

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

......................................................................................................................................أعزُق:

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

......................................................................................................................................يخّيم )خيََّم(:

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

......................................................................................................................................تساوق:

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

)األسماُء(

......................................................................................................................................اطّراد:

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

......................................................................................................................................زِقاق:

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

......................................................................................................................................عالوة:

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

)الّمفاُت(

......................................................................................................................................واِعدة:

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

......................................................................................................................................الِوجدانّية:

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

المفرداُت والمعجُم:
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سيرُة ذاتّيُةا اسُمها تعربةص

صَّ قبَل الحّصِة، وشارْك معلَمك وزمالَءَك في مناقشتِه. اقرِأ النَّ

َحوَل الكاتِب:

ُولِــَد )آرســكين كالدويــل( في 	 

)مورالند(  فــي  1903/12/17م، 

الوالياِت   فــي  بواليــة )فرجينيا(، 

المّتحدِة األمريكّيِة1.

شــقَّ طريَقُه فــي عالــِم الكتابِة 	 

البطاطــا  يــزرُع  كاَن  ُمبكــًرا. 

ويحطُب في الّنهاِر، ويكتُب القصــَص القصيرَة في اللّيِل، 

إرسالِها إلى بعِض المجاّلِت  باإلضافِة إلى مراجعِة الكتِب و

الّتي عمَل مراساًل أْو مراجًعا لها.

1(  أرسكني كالدويل، اسُمها تجربة، ترجمة: معني اإلمام، دار املدى، سورية، الطبعة 

األوىل، 2006.

علّمْتُه كتابــُة المراجعاِت األدبّيِة، ومواصلُة كتابِة القصِص 	 

القصيرِة دوَن يأٍس رغَم رفِض الُمحّرريَن نْشــَرها، أْن يجَد 

، كي يكتَب قّصًة تمّثلُُه فقط، وتخلُق لدى  أســلوَبُه الخاصَّ

القارِئ إحساًسا مثيًرا ال يتحّقُق إاّل عبَر قراءِة نصوِصِه فقط. 

وقْد آمَن بأنَّ المضموَن يتمّتُع بقيمٍة أعظَم مَن األسلوِب؛ ألنُّه 

يتــرُك تأثيًرا أطوَل في القارِئ، لذلَك حــاوَل الّتركيَز عليِه، 

حّتى نجَح في أْن يكتَب أهــمَّ الّرواياِت، مْن مثِل: "طريِق 

الّتبِغ"، و"األرُض األمريكّيُة"، وغيرهما.

توّفَي )كالدويل( في واليــِة )أريزونا(، في 1987/4/11م، 	 

بعَد صراٍع مَع سرطاِن الّرئِة.

: صِّ أثناَء قراَءِة النَّ

1
ا�صُمها جتربٌة

)اأر�صكني كالدويل(

في هذِه المّرِة، ذهْبُت إلى هناَك في أوائِل حزيراَن/يونيو، وخْضُت حرًبا ال تنتهي مَع الّذباِب األســوِد 

في الفسحِة الغابّيِة، قبَل أْن أبدأَ بتقطيِع خشِب القيقِب الّصلِب ونشِرِه؛ ليناسَب حجَم الموقِد، ثمَّ تعِريضِه 

. كنــُت أقطُع الحطَب خالَل الّنهاِر، وأعزُق الّتربــَة لزراعِة البطاطا وقَت  للّشــمِس والهواِء؛ حّتى يجفَّ

الغروِب الطّويِل تحَت ســمائِِه األرجوانّيِة، وحيَن يخّيُم اللّيُل أجلُس ألكتَب القصَص. في ذلَك الوقِت مَن 

الّســنِة، ونظًرا لوقوِع المكاِن في تلَك الّنقطِة مْن خطِّ العرِض، كاَن ضوُء الّنهاِر يمتدُّ حّتى الّساعِة الّثالثِة 

فجًرا، حيُث أخلُد للّنوِم بضَع ساعاٍت. بدا لي أنَّ الوقَت يمرُّ بسرعٍة، وأنَّ هناَك كثيًرا ألعملَُه، حيُث قمُت 

في بعِض الليالي بإيقاِف عقارِب الّساعِة أْو إعادتِها إلى الوراِء بيَنما أنا أطبُع على اآللِة الكاتبِة.

1(  أرسكني كالدويل، اسُمها تجربة، ترجمة: معني اإلمام، دار املدى، سورية، الطبعة األوىل، 2006، صفحة 56-52.
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كتْبُت عشــراِت القصِص القصيرِة خالَل الّسنِة الفائتِة، في )ماونت فيرنون، وأوغستا، ومورغانا، 

وبالَّتيمور(، وشعْرُت بأنَّ مستواها الفنيَّ يتحّسُن باطّراٍد، أْو على األقلِّ غَدْت قابلًة للقراءِة على نحٍو 

أفضَل؛ وذلَك ألنّني أصبْحُت قادًرا على تشكيِل وصياغِة األحداِث المتخّيلِة ضمَن نمِط الّروايِة الَّذي 

ينتُج التَّأثيَر الَّذي أردُتُه فيَّ كقارٍئ. حاولُت الكتابَة وأنا أفكُِّر بنفسي كقارٍئ فقط، وكأنَّما لْن يكوَن 

ــِة قبَل اآلخريَن. ولْم أكْن  هناَك ســواي ليقرأَها، مؤمًنا بــأنَّ الكاتَب ذاَتُه يجُب أْن يرضى عِن القصَّ

ِة كناقٍد، بْل ُكْنُت متشّكًكا، وسّيَئ الظَّنِّ بالنَّتائِج، ولكْن بداًل مْن ذلَك  مؤمًنا بقدرتي على تحليِل القصَّ

 . ِة، مقّدًرا تأثيراتِها الوجدانّيَة على الّتوازِن الّداخليِّ بحْثُت عْن تكثيِف الّشعوِر واإلحساِس في القصَّ

ِة  ُة الَّتي كتْبُتها بقّوٍة، بغضِّ الّنظِر عن االفتقاِر إلى االنســجاِم مَع أسلوِب القصَّ إذا ما اجتذَبْتني القصَّ و

لُْت بأنَُّه سيأتي الوقُت الَّذي يقبُل اآلخروَن، بمْن  ، كنُت أشــعُر برًضا كبيٍر عِن الّنتيجِة. َوأَمَّ الّتقليديِّ

روَن والّناشــروَن، األسلوَب الَّذي أســتخدُمُه باعتبارِِه الوسيلَة الوحيدَة الممكنَة لكتابِة  فيهُم المحرِّ

ِة، بقلمي أْو بقلِم غيري؛ لخلِق اإلحساِس المثيِر الَّذي تعطيِه. ذلَك الّنوِع الخاصِّ مَن القصَّ

ما حظَي بنفِس القْدِر مَن األهميَِّة بالنِّســبِة لي هَو اإليماُن بــأنَّ المضموَن/المحتوى يتمّتُع بقيمٍة 

ــَة، نظًرا لما يترُُكُه مْن تأثيــٍر طويِل األمِد في  أعظــَم مَن األسلوِب/الّشــكِل الَّذي كتْبُت فيِه القصَّ

ِة األساســّيِة، األموُر الحياتّيُة الَّتي يرويها الكاتُب، أفكاُر الّناِس  القارِئ، فالمضموُن هَو ماّدُة القصَّ

وطموحاُتُهْم في كلِّ مكاٍن، نوعّيُة الّشــخوِص الطّبيعّيــُة الَّتي لم توجُد على األرِض أبًدا، لكّنها توِهُم 

القارَئ بأنّها تمّثُل أشخاًصا واقعّييَن مْن لحٍم ودٍم.

إذن، لْم أكْن أكتُب عْن أشــخاٍص واقعّييَن، بْل عْن أفعاِل ورغباِت أشــخاٍص متخيَّليَن، تصّوُرُهُم 

ــُة أِو الّروايُة الّناجحُة بأســلوٍب مقنٍع حيُث يظهــروَن وكأنُّهْم أكثُر واقعّيًة مَن األشــخاِص  القصَّ

إاّل لْن يجمَع األشــخاَص في الّرواياِت والقصِص القصيرِة ســوى شــَبٍه سطحيٍّ بسيٍط  الحقيقّييَن، و

بالبشــِر. لقْد سعْيُت جاهًدا في األسلوِب الَّذي كتْبُت فيِه أْن آخَذ مَن الحياِة - مباشرًة- تلَك الّصفاِت 

والّسماِت الممّيزَة للّرجاِل والّنســاِء الَّتي تنتُج بطريقٍة معّبرٍة، تحَت الظّروِف والّشروِط الَّتي سأقوُم 

بابتكارِها، الّشخصياُت المثالّيُة للقّصِة الَّتي أريُد إبداَعها. ومَن الّنادِر، إْن لْم يكْن مَن المستحيِل، أاّل 

تكوَن هذِه الّشخصياُت المتخيَّلُة مرّكبًة.

خالَل هذِه الفترِة )1927( بدأُت تلّقي مالحظاٍت وتعليقاٍت قصيرٍة بتكرارّيٍة أكبَر مَن المحّرريَن 
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 ، بداًل مَن الّرفِض المطلِق الّصريِح، وبالّرغِم مْن عدِم قياِم أيَِّة مجلٍّة بقبوِل ونشِر قّصٍة لي بشكٍل فعليٍّ

إاّل أنَّ بعَض المحّرريَن كانوا بيَن حيٍن وآخَر يرفضوَن نشَر أعمالي، ويرفقوَن رفَضُهْم بتعليٍق عليها.

ا، ُكِتبْت بأسلوٍب  ا، وجيزٌة جدًّ لكْن بدا هنالَِك على الّدواِم شيٌء يمنُع قّصتي مَن الّنشِر: طويلٌة جدًّ

، مغاليٌة في الخياِل والبعِد عِن الواقِع بالّنسبِة لنوعّيٍة محّددٍة مَن القّراِء، مبالغٌة في واقعّيِتها  غيِر نظاميٍّ

في الّتمثيِل والعرِض بالّنســبِة ألذواِق هيئِة الّتحريِر، وكاَن مَن المفاجِئ أْن تظهَر كلُّ هذِه األسباِب، 

المنطقّيِة والمتكلَّفِة، لرفِض قبوِل أعمالي.

عالوًة على كلِّ هذِه الّردوِد المهّذبِة الَّتي رفَض مْن خاللِها رؤساُء الّتحريِر نشَر أعمالي في صحِفِهْم 

ومجاّلتهْم، تلّقْيُت بعَض النَّصائِح أحيانًا. لْم أكْن معادًيا للّنْصِح مْن حيُث المبدأُ، طالما تســاوَق في 

الغالِب مَع ما أقوُم بِه، لكْن بدا دائًما بالّنسبِة لي أنَّ النَّّصائَح الَّتي تلّقيُتها قْد ُقِصَد بها بالّتأكيِد شخٌص 

َهْت إليَّ بطريِق الخطأِ. آخُر، َوُوجِّ

نصحني أحُد المحّرريَن بإجراِء دراســٍة دقيقٍة لنوِع القصِص الَّتي ُتنَشــُر في مجلِّتِه، وأْن أحاوَل 

االقتراَب منُه ما أمكَن. وقاَل آخر:ُ إنَّ هناَك مســتقباًل َجيًِّدا في انتظــاِر المقاالِت الَّتي تتناوُل بعَض 

المهِن الحْرِفّيِة المعّينِة، مثَل: زخرفِة المنازِل، وتغطيِة األرضياِت، وتصميِم األثاِث، بْل وصَل ثالٌث إلى 

ِة القصيرِة، مشيًرا إلى أنَّني لْن أتمكََّن  حدِّ كتابِة رســالٍة مطّولٍة ينصُحني فيها بالّتوّقِف عْن كتابِة القصَّ

برأِيــِه مَن الّنجاِح في هذا المجــاِل أبًدا، وأنَّ اإللحاَح العنيَد والمؤلَم ســوَف يجعُل إخفاقي الّنهائيَّ 

أصعَب مْن أْن أحتملَُه.

كاَن كلُّ ذلَك بمثابِة مراســالٍت مثيرٍة زّوَدْتني بشيٍء أتطلُّع لتلّقيِه بالبريِد، لكّنها لْم تكْن واعدًة، 

ُم ما يكافُئ جهدي المبذوَل. ومْن أجِل أْن تصَل عشــراُت القصِص إلى مكاتِب المحّرريَن  وال ُتَقــدِّ

َب عليَّ الحفاُظ على كّمّيٍة مْن طوابِع البريِد. كما كاَن عليَّ تلبيُة بعِض الحاجاِت  باســتمراٍرـ توجَّ

ــكَِّر والملِح واألحذيــِة الَّتي لْم أكْن أرغــُب بحرماِن عائلتي  الحياتّيــِة شــبِه الّضرورّيِة، مثِل السُّ

منها. وحيَن كنُت أحتاُج الماَل، لْم يكْن أمامي ســوى ملِء حقيبتي ســفٍر بنســِخ الُكُتِب الَّتي ُقْمُت 

بمراجَعِتها، وركوِب الحافلِة إلى )بوسطن(، وزيارِة متجِر الكتِب المستعَملَِة، ولرّبما لْم تبتدئ هذِه 

الممارسُة - نشاُط بيِع الكتِب بسعِر خمسٍة وعشريَن سنًتا- في أمريكا، لكّنني أسهْمُت في انطالَقِتها 

في )بوسطن(.
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ما الفترُة الّزمنّيُة الَّتي يتناوُلها هذا الجزُء مَن الّسيرِة الّذاتّيِة؟ . 1

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

ما الوقُت الَّذي يختارُُه )أرسكين كالدويل( لممارسِة الكتابِة؟. 2

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

هناَك عادٌة غريبٌة يقوُم بها الكاتُب )كالدويل( عنَد الكتابِة، ما هَي؟ ما سبُبها؟. 3

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

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

َة أكثَر تأثيًرا. استخرْج مَن النَّصِّ تلَك األساليَب.. 4 ذكَر الكاتُب بعَض األساليِب الَّتي تجعُل القصَّ

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

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

ِتِه، وّضْحها، وبّيْن رأَيَك فيها. . 5 ُد فيها مْن نجاِح قصَّ يؤمُن الكاتُب بطريقٍة يتأكَّ

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

مْن أيَن يستمدُّ شخصّياِت قصِصِه؟ هْل هَي شخصّياٌت واقعّيٌة أْم خيالّيٌة؟ . 6

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

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

هـْل القـِت القصـُص الَّتـي كَتَبها )أرسـكين( فـي ذلَك الوقـِت القبـوَل؟ اذكِر األسـباَب الَّتي جعلـْت بعَض . 7

المحّرريَن يرفضوَن القصَص الَّتي أراَد نشَرها. وبّيْن موقَف الكاتِب منها.

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

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

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

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

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

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

ِص:  حوَل النَّ
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اختِر الّضدَّ الُمناسَب لسياِق كلِّ كلمٍة مّما يأتي:. 1

خيََّم: )ساَد - َغشى - انبلَج - أقبَل(  �

اْنسجام: )َتساُوق - اختالف - تالُؤم - ائِتالف(  �

َوجيزة: )ُمْختَصرة - ُملّخصة - قِصيرة - ُمْسَهبة(  �

صِّ كلماٍت بمعنى:. 2 استخرْج ِمَن النَّ

ِمَساحة واِسعة: .......................................................................................................................... �

الَقاِطع: ..................................................................................................................................... �

ُمبالَِغة: ..................................................................................................................................... �

3 .: صِّ استخرْج مَن النَّ

جملًة اسمّيًة: ............................................................................................................................. �

كلمًة على وزِن فعيٍل: ................................................................................................................ �

فعاًل مَن األفعاِل الخمسِة: ........................................................................................................... �

فعاًل ناسًخا واسَمُه وخبَرُه: .......................................................................................................... �

فعاًل مضارًعا مجزوًما بـ لْم، وعالمُة جزِمِه حذُف حرِف العّلِة: ....................................................... �

اسًما ممنوًعا مَن الّصرِف: ............................................................................................................ �

: صِّ حوَل لغِة النَّ

57



الّدرُس
6

  تعّرَض الكاتُب لكثيٍر مَن الّرفِض ألسباٍب تمَّ ِذْكُرها، وبعُضها لْم ُيْذَكْر. لو ُكْنَت مكانَُه فهْل ُكْنَت ستْسَتْسلُِم 

ا مثلَُه؟ ولماذا؟  بسهولٍة أْم ُكْنَت ستظلُّ ثابًتا وملحًّ

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

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

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

  أشــاَر الكاتُب إلى الوقِت الَّذي يختاُرُه للكتابِة وهَو الليُل. بعض الُكّتاِب ال تأتيهم الكتابُة إاّل في هذا الوقِت، 

لُها للكتابِة؟ بماذا تفّسُر ذلَك مْن وجهِة نظرَِك؟ هْل أنَت منُهْم؟ وأيُّ األوقاِت تفضِّ

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

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

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

A  .ُعــْد إلى ذاكرِة الماضي قلياًل، وتفّكْر في تجربٍة مَرْرَت بها في ذلَك الوقِت، واكتْب صفحًة من مذّكراتَِك

]يوجُد درُس كتابٍة خاصٌّ بكتابِة سيرٍة ذاتيٍَّة أْو غيريٍَّة[

)تحّدْث عِن الّصعوباِت الَّتي واجهْتَك، موقِفَك منها، كيفّيِة حلِّها، الّنتيجِة، تأثيرِها على شخصّيِتَك(.

)سّجِل الّتفاصيَل الخاّصَة بالحدِث مْن خالِل أسلوبِي الّسرِد والوصِف في الكتابِة(.

B  .قّدْم نصيحًة لزمالئَِك حوَل العزيمِة واإلصراِر في الوصوِل إلى األهداِف

: صِّ حول قاِرِئ النَّ

الكتابُة حوَل القراءِة:
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

ميخائيل نعيمة

العتاُب صابدُن القلدِب

7

مقاٌل

القراءُة

ا. . 1  على بع�شها بع�شً
ْ
ِنيت

ُ
حّدًدا كيف تفاعلت وب

ُ
 الن�ص م

َ
 فكر

ُ
حّلُل المتعّلم

ُ
ي

تها في ال�ّش�رح والإقناع . 2
ّ
ِله، وفاعلي

َ
م

ُ
 الكات�ِب في عر��صِ ج

َ
 اأ�ش�لوب

ُ
 المتعّل�م

ُ
�م

ّ
قي

ُ
ي

جج.
ُ
وتقديم الح

 مدى كفايِة الأ�ش�اليِب ودّقَتها ومنا�ش�بَة ا�ش�تخداِم الكاتِب لها من . 3
ُ
 المتعل�م

ُ
�م
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التحّدُث حول ما نقراأ:

هِة. ولكْي تعّوَد  قْد يضيُع مجهوُد القارِئ في القراءِة إذا اكتفــى بتقليِب الّصفحاِت والقراءِة الّتلقائّيِة غيِر الُموجَّ

نفَسَك على أْن تكوَن قارًئا حاِضَر الّذهِن، يتفاعُل مع ما يقرأُ، ويستفيُد منه، تحتاُج أن تطّبَق مهارَة الحديِث مَع 

. اآلخريَن حوَل ما تقرأُ. ولذلَك سُنطّبُق هذِه المهارَة على هذا الّنصِّ

حتليُل الن�ص وتقييُمه:

ا معلوماتيًّا فإنُّه ال يكفي أْن نفَهَم األفكاَر الّتي يناقُشها الكاتُب، وأْن نحّدَد موقَف  حيَن نقرأُ ِكتاًبا أْو مقااًل أْو نصًّ

، بْل يِجُب أْن  الكاتِب مْن تلَك األفكاِر فقْط، فهذا جزٌء مْن مهارِة القراءِة، لكّن الفائدَة ال تكتِمُل عنَد هذا الحدِّ

نتجاوَز الفهَم إلى الّتحليِل والّتقييِم، والُحْكِم على الّنصِّ مْن حيُث أصالُة أفكارِِه، وانســجاُمها، وتماســُك األدلِّة 

ومتانُتها، ومنطقّيُة االســتدالِل، وصحُة اللّغِة ونصاَعُتها. وأْن نسأَل أنفَسنا دائًما، خاصًة حيَن نقرأُ نصوَص الّرأي، 

هْل أقنَعني الكاتُِب؟ إلى أيِّ درجٍة أقنَعني؟ ما الّذي جعلَُه ُيقنُعني أْو ال يقنُعني؟ فمثُل هذِه األسئلِة هَي الّتي تصنُع 

القارَئ "الُعمدَة". وبالّتدّرِب عليها، وممارســِتها في قراءاتَِك المدرسّيِة وغيِر المدرسّيِة ستتعلُّم كيَف تقِبُض على 

، إلى  مفاِصِل الّنصوِص الّتي تقرُؤها، وكيَف ُتميُِّز الَغثَّ مَن الّســميِن. ولكْي ُتحّقَق ذلَك فإنََّك ســتحتاُج، بال شكٍّ

قراءِة الّنصِّ مّرتْيِن أْو أكثَر. 

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

ُة: المهارُة القرائيَّ
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اقــرِأ المقــاَل قــراءًة صامتــًة، وســّجْل علــى جانبيــِه أيَّ ســؤاٍل أْو مالحظــٍة تــرُد علــى ذهِنــَك وأنــَت تقــرُأ، يمكُنــَك أْن 

ُتضيــَف تعليقــاٍت أيًضــا علــى لغــِة الكاتــِب، وأمثلِتــِه، والّصــوِر المجازّيــِة اّلتــي اســتخَدمها، هــْل أعجَبْتــَك؟ لمــاذا؟ 

، وُتصبــُح قارًئــا أفضــَل، مــّرًة بعــَد مــّرٍة. كلُّ هــذا ســيجعُلَك تنفــُذ إلــى تفاصيــِل الّنــصِّ

َحوَل الكاتِب:

ولــَد ميخائيُل نَُعيمُة ســنَة 1889، 	 

وتخّرَج  الّدراسِة،  في  نبوًغا  أظهَر 

في الجامعِة سنَة 1916.

في ســنِة 1919 انُتِخَب مستشــاًرا 	 

للّرابطِة القلَمّيــِة، وفي عام 1932 

عاَد إلى لبناَن واستقّر فيها.

لــُه  أكثُر من خمســٍة وعشــريَن مؤلًّفا في فنــون المقالِة 	 

والقّصِة والمســرحّيِة، وفي فنِّ النَّقِد، وفنِّ الّسيرِة والّتاريِخ، 

عِر ، ومن مؤلّفاتِه: "الغربال" و"مذّكرات األرقش"  وفي الشِّ

و"مرداد" و"جبــران خليل جبران" و"ســبعون" و"اليوم 

األخير"، وغيرها.

ُعرَف بِفصاحِة اللســاِن، وســعِة االطاّلِع، وبعــِد الخياِل، 	 

وعمِق الفكِر.

: صِّ أثناَء قراَءِة النَّ

العتاُب �صابوُن القلوِب!

ميخائيل نعيمة

هذا مَثٌل شــائٌع تتناقلُُه األلســُن مــْن أقدِم 

األزماِن، وهــَو كغيِرِه مَن األمثــاِل يعّبُر تعبيًرا 

جمياًل عْن حكمٍة عمليٍَّة اكتســَبْتها البشــريَُّة 

باالختباِر الطَّويِل على مدى األجياِل، والحكمُة 

فيِه أنَّ اثنيِن تنافَر قلباُهما لســبٍب مَن األسباِب، 

إذا ُهما اجتمعا فيما بعُد، وتبادال وجهاِت النَّظِر 

ـذي بيَنهما، توّصال في النِّهايِة إلى  في الخالِف الَـّ

الّتفاهِم والّتقارِب. فكأنَّهما بالعتاِب قْد َغسال ما 

علِق في قلِب كلٍّ منُهما ضــدَّ اآلَخِر مْن أدراٍن. 

فكاَن العتاُب لقلبيِهما مــا يكونُُه الّصابوُن عادًة 

للقطعِة القذرِة، واليِد الَوِسَخِة، والجرِح القائِح، 

والمنديِل المبلِّل بالعرِق.

والعتاُب لكْي يكــوَن بحقٍّ صابوَن القلوِب، 

ال بدَّ مْن أْن يتبطََّن عــن نّيٍة صادقٍة في الوصوِل 

إاّل كاَن باروًدا ال صابونًا.  إلى تفاهــٍم وتقارٍب، و

فما أكثَر ما يأتي العتاُب توسيًعا للَخْرِق وزيادَة 

إذا الّنفوُر البسيُط ينقلُب عداوًة  بِلٍّة في الطّيِن! و

إذا الّشّقُة الّضّيقُة بيَن قلبيِن متنافريِن  ضاريًة، و
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ُر مدُّ جســٍر فوَقها.  تغدو هاويًة ســحيقًة يتعذَّ

وهكــذا، فقولُُهم إنَّ "العتــاَب صابوُن القلوِب" 

ُن شــرطًا بْل شــروطًا، فال يجوُز أْن  قوٌل يتضمَّ

يجرَي على إطالِقِه، ولكنَُّه يســتقيُم معناُه على 

اإلطالِق إذا نحُن فِهْمنا بالعتاِب محاسبًة ُيجريها 

اثناِن برغبٍة صادقــٍة، ونيٍَّة طاهــرٍة؛ لتصفيِة ما 

عنا في فهِمِه  بيَنهما من حســاٍب. ثمَّ إذا نحُن توسَّ

فجعلناُه كذلَك محاســبًة بيَن اإلنســاِن ونفِسِه، 

مثلما هَو محاســبٌة بيَن إنسانيِن أْو جماعتيِن من 

الّناِس.

ني مَن المثِل  ـذي يهمُّ وكيفمــا كاَن األمُر فالَـّ

هــَو اعتراُفُه العلنيُّ بأنَّ القلــوَب في حاجٍة إلى 

"صابوٍن". ومعنى ذلَك أنَّها ُعرَضٌة لألقذاِر على 

ؤوُس واأليدي واألرجُل  غراِر ما هَي الوجوُه والرُّ

وباقي ظاهِر البدِن، وعلــى غراِر ما هَي الثِّياُب 

الَّتي نرتديها، والمناديُل الَّتي نمســُح بها َعَرَقنا، 

وننظَُّف أنوَفنا، واألدواُت الَّتي نســتعِملُها للطَّهِو 

ــرِب، وغيُرها وغيُرها مَن األشياِء  واألكلِّ والشُّ

الَّتي نمألُ بها مســاكَننا والَّتي إذا لْم نتدارْكها مْن 

حيٍن إلى حيٍن بالمــاِء والّصابــوِن، أْو بالِخرَقِة 

والمكنَسِة، ركَبْتنا اآلفاُت والحشراُت، وفاَحْت 

مّنا، ومْن مساكِننا روائُح النَّتِن والعَفِن.

ا أْن ترى الّناَس  إنُّه لفي ُمنتهــى الغرابِة حقًّ و

- يتهالَكوَن  - المتمّدنيــَن مْنُهــْم على األخــصِّ

في تنظيــِف أبدانِِهم ومالبِســِهم ومســاكِنِهم، 

ويحِرصوَن أشــدَّ الحرِص على أن يكوَن كلُّ ما 

يأكلّوَن ويشربوَن خالًيا من الِغشِّ والوسِخ، في 

حيِن ال يأبهوَن بالقواذيِر الَّتي في قلوبِِهْم. فكأنَّ 

قلوَبهم ليســْت منُهم، وكأنَّ ما فيها من قذارٍة ال 

يتَّصُل بهْم مــن قريٍب أْو ِمْن بعيــٍد. فواحُدُهم 

ُيصَعُق ِخزًيا ويتمّنى لو تنَشقُّ األرُض وتبتلُعُه إذا 

أنَت أبصْرَت قملًة ترعى في رأِسِه، أْو بّقًة تدرُج 

مُه  على وســاَدتِِه، أْو شــعرًة في فنجاِن قهوٍة يقدِّ

لََك، أْو ســواًدا تحَت ظفِرِه، ولكنَُّه ال ُيبالي على 

اإلطــالِق بالثَّعابيِن والعقــارِب والّديداِن ُيَرّبيها 

سِة  في قلِبِه فتنهُشــُه نهًشــا، وال بالِجَيِف المكدَّ

في أفكارِِه، وال بالعَفــِن تحملُُه قطراُت َدِمِه إلى 

ُعُه في كلِّ ناحيٍة من نواحي  قلبِه، ومْن هناَك توزِّ

جسِمِه.

ويبالُغ بعُضُهْم في الّنظافِة واألناقِة، فيستِحمُّ 

أكثَر مْن مّرٍة في الّنهاِر، وال يطيُق ذّرَة غباٍر على 

ثوبِِه أْو حذائِــِه، وال يهنأُ لُه نوٌم إاّل بيَن مالءتيِن 

طّهرْتُهما الّصابونُة والّشــمُس والهــواُء، أّما أنّه 

يســيُر بيَن الّناِس وفي قلِبِه مزابــُل، وفي فكِرِه 

أكــداٌء مَن الغبــاِر، وأّما أنَّه يأوي إلى فراِشــِه 

النَّظيِف بروٍح تلبََّد فيها الوســُخ فذلَك ال يقلُِقُه 

في الّنهاِر، وال يزعُجُه في اللّيِل.

ويمرُض أحُدهــْم فيبادُر إلى فحــِص دمِه؛ 

ليعرَف إذا كاَن ملّوثًا بجرثوَمٍة مَن الجراثيِم الَّتي 

ُتسبُِّب طائفًة مَن األمراِض الفّتاكِة كالَّتيفوئيِد، 
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والمالريا، والّســِل، وفقِر الــّدِم، وغيِرها، حّتى 

واِء الَّذي  إذا عــرَف نوَع الجرثومِة عالَجهــا بالدَّ

ِم هَي  يظنُّ أنَُّه يقضي عليهــا، فالجراثيُم في الدَّ

أوســاٌخ ال بدَّ مَن القضــاِء عليها إذا نَْحُن شــْئنا 

ُم الّنقيُّ هَو  إذن فالدَّ أْن يبقى الجســُم ســليًما، و

شرٌط أساسيٌّ مْن شروِط العافيِة وسالمِة البدِن، 

ولكنَّ الطِّبَّ الَّذي أدرَك هــذِه الحقيقَة ما أدرَك 

َم قابٌل  بعُد حقيقًة أهمَّ مْنهــا بكثيٍر، وهَي أنَّ الدَّ

للّتلوِث بجراثيَم أشــدَّ هواًل وفتًكا مَن الجراثيِم 

الَّتي تنّقــُف مْنها األمراُض، وهــذِه الجراثيُم ال 

ُتبَصُر )بالمكروسكوب(، وال ُتستطاُع معالجُتها 

بأيٍّ مَن العقاقيِر.

ما ِمْن نيٍَّة ننويها، أْو شهوٍة نشتهيها، إاّل يتلّقاها 

ُم في الحاِل، فيمشــي بها إلــى القلِب الَّذي  الــدَّ

ُعها على ســائِر الجسِد مَع كلِّ نبضٍة  يعوُد فيوزِّ

مْن نبضاتِِه، وهذِه الّنياُت واألفكاُر والّشــهواُت 

مْن شــأنِها أْن تترَك رواســَب في القلِب، بعُضها 

يتحّوُل قــذارًة تتزاوُج، وتتوالــُد فيها الجراثيُم 

ِم بمثابِة الّنوِر للعيِن،  القّتالُة، وبعُضهــا يغدو للدَّ

واألريِج لألنِف، والّشهِد للّساِن.

إنَّ دًما تشــحُنُه مكًرا ونِفاًقا وبُغًضا وَجشًعا 

وَحسًدا وثَأًرا وما إليها، يســتحيُل أْن يكوَن دًما 

ِم قلٌب قذٌر  نقيًّــا، والقلُب الَّذي ينبُض بهــذا الدَّ

، وذلَك القلُب ما لْم ُيْغسْل بصابوِن  مْن غيِر شكٍّ

الّصدِق واالســتقامِة والمحّبِة والرِّضا والّتسامِح 

والغفراِن كاَن بؤرَة فســاٍد للجسِد الَّذي يحملُُه، 

وما أكثَر ما تأتينا األمراُض مْن دٍم أفسْدناُه بّنياتِنا 

وأفكارِنا وشــهواتِنا الفاســدِة! فأحِر بنا، قبَل أْن 

َم لنعرَف ما فيِه مــْن جراثيَم خبيثٍة!  نفحَص الدَّ

أْن نتفّقَد القلَب؛ لنعرَف بماذا شحّناُه مْن خبيِث 

ــهواِت. ويقيني  الميوِل والنّياِت واألفكاِر والشَّ

أنَّ الّناَس لو حَرصوا على نظافِة قلوبِِهْم حرَصُهم 

على نظافِة أبدانِِهم ألصبحوا في ِغًنى عِن الطِّبِّ 

واألطباِء، وعِن العقاقيِر والّصيدلّياِت.

ــكاِن ال  ــرَّ في السُّ أَما قيَل مْن قديٍم إنَّ " السِّ

فــي المكاِن"؟ فما بالُنا نهتــمُّ بالمكاِن وتجميلِِه 

ــكاُن فنهملُهْم كأنَّهم ليســوا  وتنظيِفــِه، أّما السُّ

مــن األهمّيِة على شــيٍء؟ مــا بالُنــا نُغالي في 

ـذي ليَس أكثَر مْن مســكٍن،  العناَيــِة بالبدِن الَـّ

وال نُلقي بااًل إلى ُســّكانِِه؟ وهْل ســّكاُن البدِن 

والميوِل واألحالِم  والمشــاعِر  األحاسيِس  غيُر 

واألفكاِر والّشــهواِت الَّتي ال تنفــكُّ تتوالُد في 

كلِّ لحظــٍة مــْن وجوِدنــا؟ وهــذِه بعُضها نقيٌّ 

وطاهٌر وجميٌل كالمحبَِّة والّدعِة ونكراِن الّذاِت 

والّصدِق والّرأفِة والغفراِن. فعلينا أْن نصونَُه نقيًّا 

طاهًرا وجمياًل إذا نحُن ِشــْئنا أْن نحيا حياًة نقيًَّة 

وطاهرًة وجميلًة. وبعُضها قِذٌر وبشٌع، كالُبْغِض 

ياِء والقســوِة والحقِد، فعلينا أْن  والكبرياِء والرِّ

نغسَل قلوَبنا منُه.
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الّتحدُث حوَل ما نقراأُ:

تحّدْث بالكتابِة )المناقشُة في الفكرِة العاّمِة(:

أخــرْج ورقًة وقلًما واكُتْب، في ثالِث دقائَق،  فكرَة المقاِل، ورأَيك فيِه، وما الّذي أعجَبك فيِه بالّتحديِد، أْو 	 

ما الّذي لْم ْيعجْبَك، وهْل لديَك سؤاٌل حوَل الموضوِع.

تبــادْل مع زميلِك ما كتْبُتما، ولينظْر كلُّ واحٍد منُكما في طريقــِة كتابِة اآلخِر، أيَن تلتقياِن؟ أيَن تفترقاِن؟ 	 

وكيَف لّخَص كلُّ واحٍد منُكما الموضوَع وعّبَر عْن رأيِه. افعال ذلَك في دقيقتيِن. 

شارْك ُمعلَّمَك وزمالَءَك الّنقاَش العامَّ حوَل الموضوِع في دقيقتيِن.	 

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

المهارُة القرائيُة:

أال لَيَتنــا نخَتِتــُم كلَّ يــوٍم من أيــاِم حياتِنا 

بمحاسبٍة دقيقٍة نجريها مَع أنفِسنا، فال نستسلُم 

للّنوِم إاّل بعَد أْن نغســَل قلوَبنا- قبَل وجوِهنا- مْن 

كلِّ ما تجّمَع فيها مْن أقذاٍر في خالِل الّنهاِر: فال 

تغمُض أجفانُنا على ُكْرٍه ألّيِة إنساٍن سواٌء أكاَن 

مبعُث ذلَك الكرِه اختالًفا فــي مذهٍب دينيٍّ أْم 

، أْم في الّذوِق أْم في المصلحِة، وال على  سياســيٍّ

حســٍد أْو ضغينٍة ألّيِة إنســاٍن، فالُكْرُه والحسُد 

غينُة - مهما يكْن مبعُثها - أوســاٌخ ال يليُق  والضَّ

َيها بدِمِه،  ِه في الحياِة أْن ُيغذِّ بالقلِب المؤمِن بحقِّ

ألنَّها في النِّهايِة ُتفسُدُه.

أال ليَتنــا نخَتِتــُم كلَّ عاٍم مْن أعــواِم عمرِنا 

بمحاسبٍة شــاملٍَة عْن كلِّ ما ربحناُه أْو خِسرناُه 

إيماٍن ومعرفــٍة ومناعٍة  مْن محبَّــٍة وصداقــٍة و

روحّيــٍة في خــالِل ذلَك العــاِم، حّتــى إذا ما 

أطلَّ علينا العاُم الجديُد اســتطَْعنا أْن نســتقِبلَُه 

بقلوٍب مغســولٍة مْن أدراِن الّضغائِن والمخاِوِف 

والمخازي، ثمَّ استطْعنا أْن نقوَل لسائِر األكواِن 

وللّناِس أجمعيَن: كلُّ عاٍم وأنتْم بخيٍر.
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ا العتاُب صابدُن القلدِب صقالص

حتليُل النَّ�صِّ وتقييُمه: 

اختِر اإلجابَة الّصحيحَة لكلِّ سؤاٍل مّما يأتي: . 1

أ. الفكرُة اّلتي يدوُر حوَلها المقاُل هَي: 

p .العتاُب صابوُن القلوِب

p .العتاُب نوعاْن: جّيٌد وسّيٌء

p .القلوُب تحتاُج إلى ما يطّهُرها من أدرانِها وأمراِضها

ب. يكوُن العتاُب صابوًنا للقلوِب إذا: 

p  .كاَن برغبٍة صادقٍة ونّيٍة طاِهرٍة

p  .كاَن في محاسبِة اإلنساِن لنفِسِه حّتى يطّهَرها

p  .كاَن في االثنيِن مًعا

2 . : بدأ الكاِتُب حديَثُه بمقّدمٍة جعَلها َمدَخاًل للكالِم في موضوِعِه األساسيِّ

بَم استعاَن الكاتُِب في هذِه المقّدمِة ليقّرَب لنا الفكرَة؟ 

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

حّدد في النَّصِّ بدايَة المقّدمِة ونهايَتها. ما رأُيَك في طوِل المقّدمِة؟ . 3

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

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

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

أيَن تجُد الفكرَة العاّمَة للمقاِل؟ َظّلْلها. ثمَّ اكُتْبها بلغِتَك هنا:. 4

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

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

بعـَد المقّدمـِة وذْكـِر الفْكـرِة العاّمِة للمقاِل، سـاَق الكاِتـُب أمثلًة قاَبـَل فيها بيـَن اعتناِء الّنـاِس بظواهرِهم . 5

إهمالِهم بواطَنهم، اذُكْر هذِه األمثلَة، كما ورَدْت في المقاِل:  و

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................
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وبعَد أْن ساَق األمثلَة، أخَذ يفّصُل في بياِن خطِر اآلفاِت القلبّيِة على اإلنساِن ومْن حوَلُه، فماذا قاَل؟ اقرْأ مَن . 6

المقاِل ما يدُل على هذِه الّنقطِة. 

َمْن ُهْم ُسّكاُن القلوِب في نظِر الكاِتِب؟ . 7

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

ّكاِن الّسـيئيِن. ظّلْل القسَم األوَل بالّلوِن األخضِر، . 8 ـّكاِن الجّيديِن، وأمثلًة أخرى للسُّ سـاَق الكاتُب أمثلًة للسُّ

والقسَم الّثاني بالّلوِن األحمِر. 

خَتـَم الكاِتـُب مقاَلُه بدعوٍة لنا جميًعا، فإالَم دعانا؟ وما موِقُفَك مْن هذِه الّدعوِة؟ كيَف سـتكوُن اسـتجابُتَك . 9

لها. 

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

لو ُسئْلَت عْن أجمِل صفٍة فيَك، وأسوأِ صفٍة فيَك، فبَم سُتجيُب؟ . 10

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

ما رأُيَك في المقاِل؟ هْل أقنعَك الكاِتُب؟ إلى أيِّ درجٍة؟ . 11

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

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

هْل استخدَم الكاِتُب أدّلًة قوّيًة ليدعَم وجهَة نظرِه؟ عالَم اعتمَد بالّدرجِة األولى؟ . 12

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

رُر الّســنّيُة« الَحديــَث الّشــريَف اّلــذي أّولــُه "يطُلــُع علْيُكــم اآلن رُجــٌل مــن أهــِل الجّنة"،  اســتخرْج مــن موقــِع »الــدُّ

وانُظــْر: فيــَم يشــتُرك الحديــُث الّشــريُف والمقاُل؟ 

القراءُة حوَل القراءِة:
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يحّدًد الّظاهرَة اّلتي يناق�شها المقاُل.. 1

يعّلُل وجهَة نظِر الكاتِب.. 2

نَة في المقاِل.. 3
ّ
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ّ
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1
�َصْعَرٌة َيراها العاَلُ

مهرُة بنُت اأحمَد

ِة ضيٍف كاَن  ــنِّ عْن قصَّ ُث كباُر السِّ يتحدَّ

يتنــاوُل الطَّعاَم لَدى أحِد الُبخالِء، فاْســتوَقَف 

البخيُل ضيَفُه وهَو َيهــمُّ بوْضِع اللُّقمِة في فْيِه، 

وقاَل لَُه: احَذْر؛ فهناَك شعَرٌة في لُقمِتَك، فأنَزَل 

يُف لقمَتُه مْن يِدِه، وقاَل للبخيِل: إذن فأنَت  الضَّ

تنظُُر إلى لُقمتي، وتراِقُبني كيَف آُكُل، ال بارَك 

اللُّه فيَك، وال في طعاِمَك، وقاَم حالًِفا أاّل يعاوَد 

الجلوَس على مائدتِِه بعَد اليوِم.

ُد النَّظِر إلــى لقمِة  نََعــْم، فقــْد كاَن ُمَجــرَّ

يِف عنــَد تناُولِِه الطَّعاَم ُيَعــدُّ مَن األفعاِل  الضَّ

ْخُص  الُمشــيَنِة، والكبائِر الَّتي قْد ُيعيَُّر بها الشَّ

لســنيَن طويلٍة، بــْل كاَن أجداُدنــا يطفئوَن 

القناديَل، أْو ينِقصوَن نوَرها بعَد تقديِم الطَّعاِم 

ليأكَل الجميُع براحِتِهْم، وبالمقداِر  لضيوِفِهْم؛ 

ٍظ، أّما اليوُم  الَّذي يشبُعُهْم، دوَن خجٍل أْو تحفُّ

َفُنْشــِعُل جميَع األضواِء الموجــودِة، ُمضيفيَن 

ــناِب شات(،  السَّ الَعَدســاِت و)فالَش  أضواَء 

غيَر آبهيــَن بوجوِد بعِض مْن يســتنكروَن أْو 

بِة في  المهذَّ الطَّريقَة غيــَر  يســتغربوَن هذِه 

الّضيافِة، ونلحُظ تكاثَُر هذِه الظّاهرِة وتناميها 

وِم والموائِد الرَّمضانيَِّة العاِمَرِة،  في شــهِر الصَّ

فال تفلــُت حّتى صحوُن الطَّعــاِم الُمهداُة إلى 

الفقراِء أِو الجيراِن مَن العدساِت.

ُتخبُرنــي إحداُهنَّ وهَي تضحــُك، فتقوُل: 

»أعرُِف ما الَّذي ســُيهديِه لنا جيرانُنا مْن طعاٍم 

قبَل وصوِل الهديَِّة؛ ألنَّني أتابُع حساباتُِهْم َعلى 

ــناِب«، فباللِّه عليُكْم أليَس َمعيًبا أْن نترَك  السَّ

ِإْرَث أولئَك األجداِد األكاِرِم  تقاليَدنا الّرائعَة، و

الَّذيَن كانْت ُتغِضُبُهْم شــعَرٌة، ونْرمي كلَّ تلَك 

هَرِة؟ الســيَّما وأنَّنا لَْسنا وحَدنا  الِقَيِم ألجِل الشُّ

ــعرِة في لُقمــِة ضيوِفنا اليوَم،  َمْن ننظُُر إلى الشَّ

عرَة، ونرِسلُها لَِمْن حولَنا،  ُر تلَك الشَّ إنَّما نصوِّ و

وللعالَِم أجمَع.

ؤَيُة،  13 يونيو 2016. 1( الرُّ

ِة، واسَتِعدَّ ِللُمناَقَشِة َمَع ُمعلِِّمَك وُزمالئَك. صَّ َقبَل الِحصَّ اقرِأ النَّ

حوَل الكاتبِة:

مهرُة بنُت أحمَد.	 

روائّيٌة وكاتبُة إماراتّيٌة،لها مقاالٌت صحفّيٌة، وهَي خبيرٌة في الموهبِة والتفّوِق، واستشــارّيٌة ومدّربٌة معتمدٌة 	 

في الجرافولوجي.
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ُم را ا العالل َل ةص  ْعرل ا جل ِّ عمدفص صوف

اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة يف نقا�ٍش ُم�شَتٍك مَع ُمعلِّمَك وزمالِئَك: 

A  ياَفِة أِو العطاِء. هْل َترى أنَّها تقاِرُن الكاتَِبُة بيَن ســلوِك الّناِس قديًما وحديًثا فيما يتعلَّــُق بآداِب الضِّ

توقَّفْت عنَد قضيٍَّة تستِحقُّ االهتماَم بِها والكتابَة عْنها؟ علِّْل رأَيَك.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

B  ِل في سلوِك الّناِس؟ مْن أيَن جاَء هذا التََّعلُُّق بتصويِر أحداِث حياتِنا في رأِيَك، ما ســبُب هذا التَّحوُّ

اليَّوميَِّة، ونشِرها في الَعلَِن؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

C  تشــيُر الكاتَِبُة إلى أنَّ هذِه "الظّاهرَة" تتزايُد في رمضاَن، وهَو شهُر العطاِء. هْل تتَّفُق مَعها في هذا؟

علِّْل رأَيَك. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

D ناِب شات(؟ مْن ُهْم؟ ولماذا تتابُعُهْم؟ هْل ُهناَك مشاهيُر ُتتابُِعُهْم على )السَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

E ناُب شات( إلى حياتَِك؟ وما الَّذي يسلُبُه منَك؟ ما الَّذي يضيُفُه )السَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

F  ياَفِة والعطاِء فقْط، أْو تالحُظ أنَّ التَّغيَُّر مسَّ العاداِت في هــل تغيَّرْت عاداُت الّناِس في موضوِع الضِّ

جوانَب أخرى؟ اذُكْرها إْن كانْت إجابُتَك )نَعم(.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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ِة.. 1
ّ
 بع�َص الم�شطلحاِت العلمي

ُ
ر

ّ
يف�ش

يحّلُل فكرَة المقاِل.. 2

َة باأفكاِر المقاِل.. 3
ّ
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ُة )الّسيْلفّ( فّ ظاِ رل ْختل تى تل صل

9

عموٌد صحفيٌّ

القراءُة
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ُة )الّسيْلفّ( فّ ظاِ رل ْختل تى تل ا صل ِّ عمدفص صوف

ؤيِة مقااًل أسبوعيًّا في زاويِة "جالياٍت". ، يكتُب في صحيفِة الرُّ إعالِميٌّ ُمذيٌع و

ــذي َنَشــَرْتُه  حقيــَق الَّ ــِة، ولكــْي ُتْغنــي مناقشــاِتَك حــوَل الموضــوِع، اقــرأْ أيًضــا هــذا التَّ ــصَّ قبــَل الحصَّ اقــرِأ النَّ

ِة"، ومــا  رِجِســيَّ ِك البحــِث )غوغــل( عــْن َمْعنــى "النَّ حــاِد حــوَل "الّســيلفي" ، وابحــْث فــي ُمحــرِّ جريــَدُة االتِّ

ــُح؟  ــذا الُمصَطل ــا ه ــَط ِبه ــي ارتب ت ــطورُة الَّ األْس

استعدَّ للمناقَشِة مَع معلِِّمَك وزمالئَك:

حوَل الكاِتِب:

1
يْلفي( َمتى َتْخَتفي ظاِهَرُة )ال�صّ

اأحمُد احلديديُّ

)الّســيلفي( كما ُتعرُِّفها الموســوعاُت هَي: 

الُملتَقطَُة  »الّصــورُة  أِو  الّذاتيَّــُة«  »الّصــورُة 

ذاتيًّا«، وهَي عبارٌة عْن صورٍة شخصيٍَّة يلتِقطُها 

ٍز  صاحُبها لنفِسِه باســتخداِم هاتٍف ذكيٍّ ُمجهَّ

بكاِت  بكاميرا رْقميٍَّة، ومْن ثَمَّ ينُشُرها على الشَّ

االجتماعيَِّة؛ لتسجيِل حضورِِه في مكاٍن ُمعيٍَّن، 

أْو إلى جانِب أشخاٍص معيَّنيَن، أْو للتَّعبيِر عْن 

حالٍة نفسيٍَّة ُمعيََّنٍة.

يتســاءُل َبْعُضهْم عْن ســبِب انتشاِر ظاهرِة 

ريَعِة بيَن الّناِس  )الّســيلفي( بهِذِه الطَّريقِة السَّ

جميِعهْم. لعــلَّ ذلَك يرِجُع إلى َعفويَِّتها، وعدِم 

وجوِد الطّابِع الرَّســميِّ بها، واألهمُّ أنَّ صاحَبها 

هَو َمْن يلتِقطُها، وبالّتالي يشعُر بأنَّها ِمْن ُصْنِع 

يدْيِه.

هنــاَك آراٌء معارَِضٌة لهذِه الظّاهرِة الغريَبِة، 

والَّتي تؤكُِّد أنَّها تشــيُر إلى اإلصابِة باْضِطراٍب 

نفســيٍّ لَدى »ُمْدِمنيهــا«، وهَو ما قــْد يرتِبُط 

بنوٍع ِمَن النَّْرِجِسيَِّة الَمَرِضيَِّة، واألغرُب هَو ما 

راساِت ِمْن أنَّ نسَبَة ُمْدمنيها  أشارْت لَُه بعُض الدِّ

تصُل إلــى 17 في المئِة لَدى الرِّجــاِل، بيَنما ال 

تتَعّدى 10 في المئِة لدى النِّساِء.

ــؤاُل: َمتى تخَتفــي ظاهَرُة  لكْن يبــرُز السُّ

)الّســيلفي( ِمْن حياتِنا؟ اإلجابُة ببساطٍَة عْندما 

نََملُّ ِمــْن هواتِِفنا الذَّكيَِّة الَّتــي اقَتَحَمْت حياَتنا 

لَْتنا إلــى كائناٍت  االجتماعيَّــَة والنَّفســيََّة، وحوَّ

ِل، كلُّ مــا نهَتــمُّ بِِه  ـراِز األوَّ فرِديَّــٍة ِمــَن الطِـّ

هــَو االلِتصاُق بهــِذِه الهواتِف؛ كْي نَــُردَّ َعلى 

اآلخريــَن، ونوثَِّق حياَتنا، وننُقلَهــا لُهْم دوَن أْن 

نراعَي مشــاعَر الُخصوصيَِّة الَّتــي ُكّنا نَتمتَُّع بها 

مْن قْبُل. هذِه الظّاهرُة ستخَتفي عْندما يتَخلّى كلٌّ 

ِمّنا عْن نَْرِجِسيَِّتِه، ويذوُب في المجتمِع بطريقٍة 

حقيقيٍَّة، وليَس افتراضيٍَّة َكما يحدُث اآلَن.
ؤَيُة، 10 يونيو 2016. 1( الرُّ
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اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة يف نقا�ٍش ُم�شَتٍك مَع ُمعلِّمَك وزمالِئَك: 

A  .ا. ابحْث عْن تعريٍف أكثَر دقًَّة لهذا المصطلِح الُمَعرَِّب عّرَف الكاتُِب ")الّســيلفي(" تعريًفا ُمختَصًرا جدًّ

اذُكِر المرِجَع الَّذي َتِجُد فيِه التَّعريَف المناِسَب. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

B  اســتخدَم الكاتُِب مصطلَح "النَّرجسيَِّة"، ما النَّرجســيَُّة؟ وفي أيِّ مجاٍل مْن مجاالٍت العلوِم ُتستخَدُم؟ وما

األسطورُة الَّتي ارتبَط بها هذا المصطلُح؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

C  ذكَر الكاتُِب أسباَب انتشاِر ظاهرِة )الّسيلفي(، إلى أيِّ مًدى تتَّفُق مَعُه في األسباِب الَّتي ذكَرها؟ وهْل توَجُد

أسباٌب أُخرى في رأِيَك؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

D  لماذا وصَف الكاتُِب )الّســيلفي( بأنَُّه "ظاهرٌة"؟ ناقْش مَع معلِِّمَك وزمالئــَك أوَّاًل مفهوَم الظّاهرِة، ثُمَّ بّيْن

موقَفَك إْن كنَت تتَّفُق مَع الكاتِِب في عدِّ ")الّسيلفي(" ظاهرًة بالفعِل أْو تختلُف مَعُه.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

E  ُيْنهي الكاتُِب مقالَُه بالعنواِن الَّذي اختاَرُه لَُه: متى تختفي ظاهرُة )الّســيلفي( ِمْن حياتِنا؟ في رأِيَك، ما سبُب

ؤاِل؟ إصرارِِه على طْرِح هذا السُّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

F  صيَن في االجتماِع وغيِرِه أنَّ هناَك َمْن  بلَغ مرحلَة اإلدماِن في عالَقِتِه يــرى بعُض الُمدّونيَن وبعُض المَتخصِّ

بالـ"سيلفي". هْل تعرُف أحًدا بلَغ هذِه المرحلَة بالِفْعِل؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

G إلى أيِّ درجٍة تِجُد نفَسَك متعلًِّقا بالتقاِط صوِر )الّسيلفي(؟ ؟ و كيَف ُتقيُِّم عالقَتَك بكاميرا هاتِِفَك الذَّكيِّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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ُة )الّسيْلفّ( فّ ظاِ رل ْختل تى تل ا صل ِّ عمدفص صوف

اأجْب َعِن الأ�شئلِة الّتاليِة: )ُكْن �شادًقا َمَع نف�ِشَك( 

ِل مّرٍة واحدٍة؟. 1 َهْل تلتِقُط )الّسيلفي( يوميًّا؟ بمعدَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

َة مّراٍت؟. 2 َهْل تلتِقُط )الّسيلفي( يوميًّا عدَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

َهْل تحرُِص على التقاِط )الّسيلفي( َمَع المشاهيِر؟. 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

َهْل تهتمُّ بأناَقِتَك وهنداِمَك عنَد التقاِط )الّسيلفي(؟ أْو تكوُن عفويًّا؟. 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------

َهْل أنَت مقتنٌع بما تفعُلُه )سواٌء بالتقاِط )الّسيلفي( أْم عدِم فعِل ذلَك(؟ أْو أنََّك ُتجاري َمْن حوَلَك؟. 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------

قارْن نتيَجَتَك بنتائِج زمالِئَك.. 6
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ّل ا الّترقيُم الّثُائ ِّ نِل صعلدصات

ناقْش مَع زمالئَك الفارَق بيَن الّساعِة الّتناظريَِّة )ذاِت العقارِب( والّساعِة الّرقمّيِة )باألرقاِم(، على ضوِء خبراتِكُم 

الّشخصّيِة.

تطويُر املفرداِت:

)األفعاُل(

يتضّمُن.ينطوي:

)األسماُء(

يَء: جعَل حركاتِه تتواتُر بعُضها في إثِر بعٍض، جعلَُه يدوُر، أداَر اآللَة.إدارُة: أداَر الشَّ

َذهاُب الّضوِء. أعتَم، ُيعتُم، إعتاًما.إعتاٌم:

الّتناظُر تماثٌُل بيَن نقطتيِن أْو شكليِن بالّنسبِة لمستقيٍم، أْو لنقطٍة ثابتٍة أْو لمستًوى.تناظرّي:

ا بـ.معّيٍن: ُعِني بالقضّيِة: ُشغَل بها، أِو اهتمَّ بها. معنيًّا بـ: مهتمًّ

َتطبيٌق على امُلفرداِت وامُلعجِم:

) ضْع هذِه الكلماِت في مواِضِعها المناسبِة في الجمِل اآلتيِة: )إدارِة- معنيٌّ

لْم أتمّكْن مْن .................. ِمفتاِح إسطوانِة الغاِز، فطلبُت المساعدَة مْن أخي. �

ِة العاّمِة. � ا بالجامعِة اّلتي سألتحُق بها بعَد حصولي على الّثانويَّ والدي ................... جدًّ

: االستعداُد لقراءِة الَنصِّ

المفرداُت والمعجُم:
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1

الّتقيُم الّثنائيُّ

)بيل جيت�ص(

تخّيــْل أنَّ لديــَك غرفًة تريُدهــا أْن ُتضاَء 

، وأنَّك  ِة 250 واطًا مَن الّضــوِء الكهربائيِّ بقوَّ

ترغُب فــي أْن تكوَن اإلضــاءُة قابلًة للّضبِط 

بدًءا مــْن )صفــِر( واط إضــاءًة )أّي الظاّلُم 

الكامــُل( وحّتى قــّوِة اإلضــاءِة القصوى. إنَّ 

إحدى الطّرائــِق لتحقيِق ذلَك هَي إدارِة ِمفتاِح 

ِة 250 واطًا.  إعتاٍم مثبٍَّت بمصباٍح كهربائيٍّ قوَّ

المفتاِح  الكامِل، ستديُر زّر  ولتحقيِق اإلظالِم 

للّنهايِة ضدَّ اّتجاِه عقارِب الّســاعِة؛ ليصَل إلى 

درجــِة الّصفِر مَن اإلضــاءِة. ومْن أجِل أقصى 

إضاءٍة، ســتديُر الّزرَّ للّنهايِة في اّتجاِه عقارِب 

الّساعِة؛ ليصَل إلى درجِة 250 واطًا. ومْن أجِل 

درجِة إضاءٍة بيَن هذا وذاَك، ستحرُّك الّزرَّ إلى 

موضٍع في الوسِط. 

إنَّ هذا الّنظاَم ســهُل االســتخداِم، ولكّنُه 

ينطوي على أوجِه قصوٍر، فلْو أنَّ الّزرَّ موجوٌد 

في موضٍع في الوســِط -كأْن تخفَض اإلضاءَة 

مْن أجِل عشــاٍء خصوصيٍّ على سبيِل المثاِل- 

فلْن تعرَف إاّل على ســبيِل الّتخميِن المستوى 

الفعليِّ لإلضــاءِة. لْن تعرَف كــْم )واط( يتمُّ 

اســتخداُمها، أْو كيَف تصَف جوَّ اإلضاءِة في 

تقريبّيٌة،  فمعلوماُتَك  المكاِن وصًفا محــّدًدا، 

وهو ما يجعُل مَن الّصعــِب تخزيُنها أْو إعادُة 

توفيِرها. 

فماذا لو أنّــَك أردَت أْن توّفــَر مّرًة أخرى 

المســتوى نفَســُه من اإلضاءِة في األســبوِع 

الّتالي؟ إنَّ بإمكانَِك أْن تضَع عالمًة فوَق مجرى 

زرِّ المفتاِح؛ لتعرَف إلى أيَِّة مســافٍة يجُب أْن 

لَــُه، لكنَّ ذلــَك إجراٌء غُير دقيــٍق تماًما،  تحوِّ

ـَك أرْدَت أْن تعيَد توفيَر  ثمَّ مــاذا يحدُث لْو أنَـّ

درجِة إضاءٍة أخرى؟ أْو مــاذا لْو أراَد صديٌق 

توفيَر مســتوى اإلضاءِة نفِسِه مّرًة أخرى؟ إنَّ 

بإمكانِــَك أْن تقوَل لُه )أدِر الــّزرَّ نحَو ُخمِس 

المســافِة في اّتجاِه عقارِب الّساعِة(، أْو )أدِر 

الّزرَّ حّتى يصبَح الّســهُم عنَد موقِع الّســاعِة 

الّثانيِة(، لكــنَّ صديَقَك ســيعيُد توفيَر درجِة 

1(  املصدُر: )بيل جيتس(، املعلوماتّيُة بعَد اإلنرتنتِّ )طريُق املستقبِل(، ترجمُة: عبِد الّسالِم رضواَن، عامُل املعرفِة، العدُد )231(، املجلُس الوطنيُّ للّثقافِة والفنوِن واآلداِب، الكويُت، 

مارس/ 1998، ص46-49 )بترّصٍف(

 : أثناَء قراءِة الّنصِّ

76



ّل ا الّترقيُم الّثُائ ِّ نِل صعلدصات

إضاءٍة مقاربٍة فحسُب لدرجِة إضاءتَِك. فماذا 

لو أنَّ صديَقَك نقَل هــذِه المعلوماِت لصديٍق 

آخــَر، الّذي مّرَرها بدورِِه إلــى غيِرِه؟ في كلِّ 

مّرٍة تنتقُل فيها المعلوماُت مْن شخٍص إلى آخَر، 

فإنَّ فرَص بقائِها دقيقًة تتناقُص. 

وما سبَق ذكُرُه هَو مثاٌل للمعلوماِت المخّزنِة 

- analog". فالّزرُّ في مفتاِح  في شكٍل "تناظريٍّ

المصباِح  تناظًرا لمستوى إضاءِة  اإلعتاِم يوفُِّر 

. فإذا ما أُديَر لمنتصِف المســافِة  الكهربائــيِّ

فمَن الُمفتَرِض أنّــَك حصلَت على نحِو نصِف 

اإلضاءِة الكلّيِة. وعندما تقيُس أْو تصُف درجَة 

، فإنَّك تكوُن قْد  المســافِة الّتي ُيحرُّكها الــّزرُّ

 ) الّتناظِر )الّزرِّ خّزنْت بالفعِل معلوماٍت حوَل 

ال حوَل مســتوى اإلضاءِة. ومعلوماُت الّتناظِر 

توفيِرها،  إعــادُة  و يمكُن جمُعها، وتخزيُنها، 

لكنَّها ال تّتســُم بالّدقِة، كمــا أنّها عرضٌة ألْن 

تصبَح أقلَّ دّقًة في كلِّ مّرٍة يتمُّ فيها نقلُها. 

بطريقــٍة مختلفــٍة كليًّا  فلننظــْر  واآلن، 

لوصِف أْو قياِس كيفّيِة إضــاءِة الغرفِة، وهَي 

طريقــٌة رقمّيٌة وليســْت تناظرّيــًة، لِتخزين 

المعلوماِت ونقلِهــا. إنَّ أيَّ نوٍع مَن المعلوماِت 

يمِكُن تحويلُُه إلى أرقاٍم باســتخداِم األصفاِر 

واآلحاِد وحَدها، وهذِه األرقاُم تسّمى باألرقاِم 

الّثنائّيــِة؛ ألنّها مؤلفٌة على وجــِه الحصِر مْن 

أصفاٍر وآحاٍد. ويســّمى كلُّ صفــٍر أْو واحٍد 

"بِْت- bit". وما إْن يتمَّ تحويُل المعلوماِت إلى 

أرقاٍم، فإنُّه يصبُح باإلمكاِن تخزيُنها في أجهزِة 

الِبتَّاِت-  )كومبيوتر( كصفــوٍف طويلٍة مــَن 

bits. وهذِه األرقاُم هــَي كلُّ ما نقصُدُه بقولِنا: 

)معلوماٌت رقمّيٌة(. 

وبداًل مــْن مصباٍح كهربائــيٍّ واحٍد بقوِة 

250 واطًا، كما في المثاِل الّســابِق، فلنقْل إنَّ 

لديَك ثمانيَة مصابيَح، قّوُة كلٍّ منها ضعُف قّوِة 

المصباِح الّسابِق لُه، مثاًل: مْن 1 واط إلى 128 

واطًا، وكلٌّ من هذِه المصابيِح موّصٌل بالمفتاِح 

الخاصِّ بِه، حيُث يكــوُن المصباُح األقلُّ مْن 

حيُث قــّوُة اإلضاءِة إلى اليميِن. ويمكُن تمثيُل 

مثِل هذا الّترتيِب بالّرسِم الّتالي: 
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المفاتيِح  بتحريــِك هــذِه  بإمكانِــَك  إنَّ   

لإلضاءِة أِو اإلطفاِء، أْن تعّدَل مستوى اإلضاءِة 

بمضاعفاِت الـــ)1( واط، مْن صفٍر واط )كلُّ 

المفاتيِح في وضِع اإلطفاِء( إلى 255 واطًا )كلُّ 

المفاتيِح في وضِع اإلضــاءِة(. ويوّفُر لَك ذلَك 

256 إمكانّيــًة. فإذا كنَت تريــُد درجَة إضاءٍة 

مقداُرها 1 واط، فســوَف تديُر المفتاَح األّوَل 

إذا كنَت تريُدها 2 واط  إلى اليميــِن وحَدُه، و

إذا ُكْنَت  الّثاني وحــَدُه، و فســتديُر المفتاَح 

تريُدهــا 3 واط فســتديُر المفتاحيــِن األّوَل 

إذا  والّثاني )ألنَّ مجموَعُهما يساوي 3 واط(، و

ُكْنَت تريُدها 4 واط فستديُر المفتاَح الّثالَث 

إذا أردَتها 5 واط فســتديُر مفتاَح 4  وحــَدُه، و

واط ومفتاَح 1 واط، أّما إذا ُكْنَت تريُدها 250 

واطًا، فستديُر كلَّ المفاتيِح، فيما عدا المفتاَح 

1 واط، ومفتاَح 4 واط.

إنَّ هذا الّنظاَم يتيُح لَك بســهولٍة أْن تسّجَل 

مستًوى مضبوطًا لإلضاءِة الستخداِمِه في وقٍت 

الحٍق، أْو لنقلِِه آلخريَن لديِهْم ترتيُب مفاتيِح 

اإلضاءِة نفُسُه، ونظًرا ألنَّ الطّريقَة الّتي نسّجُل 

الّرقَم  الّثنائّيَة موّحــدٌة عالميًّا-  بها المعلوماِت 

الّصغيَر إلى اليميِن، والّرقَم الكبيَر إلى اليساِر، 

ودائًما نضاعُف الّرقَم األصغَر- فإنَّك لْن تكوَن 

بحاجــٍة إلى كتابِة قيمِة قــّوِة كلِّ مصباٍح، بْل 

ستســّجُل فقط نمَط تشغيِل المفتاِح: )إضاءٌة- 

إطفاٌء- إضاءٌة- إطفاٌء- إضاءٌة- إطفاٌء- إضاءٌة(. 

وبهذِه المعلوماِت يمكُن لصديٍق أْن يعيَد توفيَر 

درجِة اإلضاءِة 137 في غرفِتَك. والواقُع أنُّه ما 

داَم كلُّ شخٍص معنيًّا أْن يتحّقَق مّما يفعلُُه، فإنَّ 

الّرسالَة يمكُن نقلُها عبَر مالييِن األيدي، وفي 

الّنهايِة ســتكوُن لدى كلِّ شخٍص المعلوماُت 

نفُسها، وســيتمّكُن مْن تحقيِق درجِة اإلضاءِة 

137 واطًا بالّضبِط. 

والختصاِر الّترميِز أكثَر، يمكُنَك أْن تسّجَل 

كلَّ إطفاٍء على أنّــُه "صفٌر"، وكلَّ إضاءٍة على 

أنّها "1". وســيعني ذلــَك أنَّك وبــداًل مْن أْن 

تكتَب )إضاءًة- إطفاًء- إطفاًء- إضاءًة- إطفاًء- 

إطفاًء- إطفاًء- إضــاءًة( بمعنى إضاءِة المفتاِح 

األّوِل والّرابِع والّثامِن، وترِك المفاتيِح األخرى 

مطفأًة، ستكتُب المعلوماِت نفَسها على الّنحِو 

. وفي هذِه  الّتالي: 10001001، أْي كترقيٍم ثنائيٍّ

الحالِة ستكوُن درجُة أْو قّوُة اإلضاءِة هَي 137 

واطًا. 
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أجْب عِن األسئلِة اآلتيِة في نقاٍش مشترٍك مَع معلِِّمَك وزمالئَك:

هْل يجيُب هذا المقاُل عْن أسئلٍة كانْت تدوُر في ذهِنَك عِن الموضوِع؟ ما هي؟ . 1

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

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

يتحّدُث الكاتُب عْن طريقتيِن مختلفتيِن لتخزيِن المعلوماِت ونقِلها. اذكْرُهما، ثمَّ بّيِن الفرَق بيَنهما. . 2

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

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

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

( في الفقرِة األخيرِة منُه، لكْن ال يوَجُد تعريٌف محّدٌد َلُه. ُعْد إلى الّشبكِة . 3 ُيذكُر عنواُن المقاِل )الّترقيُم الّثنائيُّ

العنكبوتّيِة، وابحْث عْن تعريٍف لهذا المصطلِح، ثمَّ سّجْلُه أدناُه. وبعَد ذلَك ناقْشُه مَع معلِِّمَك وزمالئَك. 

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

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

؟ هْل ذكَرها الكاِتُب بشكٍل مباشٍر؟ كيَف فهمَتها؟ . 4 ما الفكرُة المحورّيُة اّلتي يدوُر حوَلها النَّصُّ

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

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

ابحـْث عن كاتـِب المقالِة، واكتْب عنُه مقالًة تعريفّيـًة، تتحّدْث فيها عْن أهمِّ إنجازاِتـِه، متوّقًفا عنَد أكثِر . 5

اختراعاِتِه تأثيًرا في العالِم من وجهِة نظرَِك. 

حوَل الكلماِت: )اإبراُز املعاين(

:  الُقصوى: ................... � هاِت ضدَّ

هاِت مرادَف: ِضعف: .................. �

هِل استخدَم الكاتُب صوًرا بيانّيًة للّتعبيِر عْن أفكارِِه؟  اذكْرها إْن ُوجَدْت. �

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

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

: أنشطُة ما بعَد الّنصِّ

: صِّ حوَل النَّ

: صِّ حوَل لغِة النَّ
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)الّتفاعُل وال�صتجابُة(:

A  َكْم مّرًة وقْفَت متسائاًل أماَم األرقاِم الّثنائّيِة المسّجلِة على الغالِف الخلفيِّ ألحِد المنتجاِت؟

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

B ؟ هْل يمكُنَك أْن تربَط بيَنها وبيَن كالِم )بيل جيتس( حوَل الّترقيِم الّثنائيِّ في هذا النَّصِّ

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

)الّت�صاوؤُل والّتعبرُي(:

ال شــكَّ أنَّك الحظَت كيَف بنى الكاتُب آراَءُه على بعِضها، وكيَف أوصلَــَك إلى فكرِة الّترقيِم الّثنائيِّ مْن خالِل 

كالِمِه على الّنظاِم الّتناظريِّ الّذي كاَن مستخدًما مْن قبُل.

هْل وجْدَت هذه الطّرَيقة مناسبًة أكثَر للوصوِل إلى الفكرِة الّرئيسِة؟ علّْل إجابَتَك.	 

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

، وفـي الوقِت . 1 ( لـ)بيـل جيتس(، وهَو كتـاٌب مهمٌّ ـصُّ مأخـوٌذ مـْن كتـاِب )المعلوماتّيـُة بعَد اإلنترنـتِّ هـذا النَّ

ا آخَر، واقَرأُْه في هذا الكتاِب، ثمَّ ناقْشُه مَع معلِِّمَك وزمالئَك في الفصِل.  نفِسِه سهُل القراءِة. اختْر نّصً

اقـرأْ عـْن موضـوِع الّترقيـِم الّثنائـيِّ عنـَد كّتـاٍب آخريـَن، ثمَّ ناقـْش مَع زمالِئـَك المعلومـاِت الجديـدَة اّلتي . 2

اكتسبَتها حوَل الموضوِع.

: صِّ حوَل قارِئ النَّ

القراءُة حوَل الِقراءِة:
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

 م�دى كفاي�ِة الأ�ش�اليِب، ودّقِته�ا، ومنا�ش�بِة ا�ش�تخداِم الكات�ِب له�ا لتقدي�ِم . 1
ُ
�م

ّ
قي

ُ
ي

وجهِة نظِره، مثِل: الإقناِع، والتاأريِخ لالأحداِث، والو�شِف، وال�ّشرِح.

مِله، وفاعليِتها في ال�ّش�رِح، والإقناِع، وتقديِم . 2
ُ

 الكاتِب في عر�ِص ج
َ

 اأ�ش�لوب
ُ
م

ّ
قي

ُ
ي

الحجِج.

محّمد عّباس

ًرا صوتِرًفا؟ كيفل تميُح صمدص

القراءُة
نصٌّ معلوماتيٌّ

11
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1
ًرا حمِتًفا؟ كيَف ت�صبُح م�صوِّ

حمّمد عّبا�ص

ال يرتبُط كونُك تريُد أْن تصبَح مصّوًرا محترًفا قادًرا على التقاِط صوٍر محترفٍة وجّيدٍة بشــراِء 

أفضِل وأغلــى أنواِع )الكاميراِت( كما يعتقُد بعُضهْم، ولكنَّ طريقَة الّتصويِر والخطواِت وبعَض 

الّتقِنياِت األخرى أكثُر أهمّيًة مْن نوعّيِة )الكاميرا(، فطريقُة الّتصويِر هَي الّتي تجعُل منَك مصّوًرا 

- عّدَة أموٍر يجُب  محترًفا ذا صــوٍر جّيدٍة، ولذلَك نقّدُم إليَك -مْن أجِل تعلِّم الّتصويِر الفوتوغرافيِّ

أخُذها في االعتباِر عنَد الّتصويِر لكْي تصبَح مصّوًرا محترًفا.

طرائُق الّتعامِل مَع )الكاميرا( قبَل بدِء العمِل: 

أّوُل خطــواِت تعلِّم التَّصويِر الفوتوغرافــيِّ تبدأُ في فهِم أنُّه البدَّ أْن تتعــّرَف )الكاميرا( الّتي 

إْن كانِت )الكاميرا( بها  تســتخدُمها َجيًِّدا، اقرأ طرائَق استخداِمها، وتعرَّْفها، وتعرَّْف إمكاناتِها، و

دليُل استخداٍم فهذا سيسّهُل عليَك كثيًرا تعّرَف إمكاناتِها، ويمكُن معرفُة كثيٍر مَن المعلوماِت عْن 

طريِق استخداِم الّشبكِة العنكبوتّيِة الخاّصِة بموقِع الّشركِة المنتجِة )للكاميرا( الخاّصِة بَك. 

طرائُق الّتعامِل مَع )الكاميرا( أثناَء الّتصويِر :

ضبُط )الكاميرا(؛ للحصوِل على صوٍر ذاِت جودٍة عاليٍة، يجُب ضبُط درجِة الوضوِح )بالكاميرا( 

إْن كانِت )الكاميرا( ذاَت دّقٍة قليلٍة فيمكُن البدُء بعمِل بعِض الّتحسيناِت  قبَل البدِء باســتخداِمها، و

بِها، كإضافِة بطاقِة ذاكرٍة إضافّيٍة، وضبِط اإلعداداِت الّداخليِة الخاّصِة بجودِة )الكاميرا(. 

األوضاُع الّتلقائّيُة: 

الطّفرُة الحادثُة في عالِم تكنولوجيا )الكاميراِت( الّرقمّيِة تتيُح لمستخِدميها االستفادَة مْن إعداِد 

1(  املصدُر: موقع »تسعة«، تعّلم الّتصوير الفوتوغرايّف، 19 فرباير 2014

 : أثناَء قراءِة الّنصِّ
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البرمجــِة المتواجِد )بالكاميــراِت( الّرقمّيِة الحالّيِة فاإلعداُد اليدويُّ للكاميراِت حاليًّا ال يســمُح 

بالتقاِط صوٍر عاليِة الجودِة على عكِس اإلعداداِت الّتلقائّيِة )للكاميرا( الحديثِة، فتلَك اإلعداداُت 

تسمُح بالّتركيِز بصورٍة أكبَر مْن أخرياتِها. 

مكاُن االلتقاِط: 

اجعِل )الكاميرا( دوًما معك في كلِّ مكاٍن، فالّتصويُر يجعلَُك ترى األماكَن بشــكٍل مختلٍف، 

كما أنَّ الّتصويَر بشــكٍل مستمرٍّ سيســمُح لَك بأْن يجعلََك مصّوًرا محترًفا؛ فهَو سيزيُل عْنَك حّدَة 

الخوِف مَن اســتخداِم )الكاميرا(، لذلَك عليَك اســتخداُم )الكاميرا( بشــكٍل مستمرٍّ في أماكَن 

كثيرٍة، كما يِجُب عليَك أْن تســتخدَم )الكاميرا( في مختلِف األوقاِت؛ لتشاهَد الّتأثيراِت الّضوئّيَة 

المختلفَة على الّصوِر.  

استخداُم )الكاميرا(: 

( أنُّه يجُب عليَك الحفاُظ على المتعلّقاِت الّصغيرِة  من أساســياِت تعلِّم الّتصويِر )الفوتوغرافيِّ

)بالكاميرا( كالعدســة؛ِ حيُث يجُب حمايُتها مَن الخدِش، ومَن األتربِة، كما يجُب الحفاُظ على 

األشــرطِة الخاّصِة )بالكاميراِت( الّتي ُتســتخدُم لتصويِر )الفيديو(. حاِفْظ على األشــرطِة مَن 

األتربِة؛ كي ال تؤثَّر على درجِة الّتصويــِر، ووضوِح الّتصويِر ودّقِتِه، فكلُّها أموٌر ال يلتفُت إليها 

المصّوُر، ولكْن لكي ُتصبَح مصّوًرا محترًفا يجُب عليك التأّكُد مْن سالمِة تلَك األموِر. 

)الفالُش(: 

في كثيٍر مَن الّصوِر َتظهُر صوُر األشخاِص وبها عيٌن حمراُء، وذلَك يظهُر نتيجَة اإلضاءِة القليلِة 

في المكاِن، ولكْن إْن قمَت باستخداِم )الفالِش( مع اإلضاءِة القليلِة ستجعُل األشخاَص ال يقدروَن 

على النَّظِر إلى )الكاميرا( نتيجًة لشدِة )الفالِش(، ولتجّنِب كلِّ ذلَك يفّضُل لَك عنَد التقاِط الّصوِر 

أْن تجَد موقَع إضاءٍة َجيًِّدا؛ لتحصَل على صوٍر أفضَل. 
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الّدرُس
11

نصائُح : 

احرْص على التقاِط الّصوِر مْن زاويٍة جّذابٍة، فاالبتكاُر في الّتصويِر بشــكٍل مختلٍف يجعُل 	 

الّصوَر تظهُر بشــكٍل جّيٍد، فال تكْن جامــًدا في الّتصويِر؛ يمكُنَك تغييــُر مكاِن الّتصويِر، 

ويمكُنَك تجريُب الّتصويِر مَن األسفِل أْو من إحدى الّزوايا. 

إذا كنَت ســتلتقُط صوًرا مَع إضاءٍة قليلٍة، أْو كنَت تشعُر باهتزاِز يديَك، أْو تريُد التقاَط عّدِة 	 

؛ لتثبيِت  ُل لــَك في كلِّ تلَك الحاالِت اســتخداُم حامٍل ثالثيٍّ صــوٍر متتاليٍة مَع بعِضهم، فيفضَّ

)الكاميرا( للحصوِل على صوٍر ذاِت جودٍة جّيدٍة.  

يفضُل استخداُم نظاِم تثبيِت الّصوِر، خاّصًة عنَد الحاجِة اللتقاِط صوٍر متتاليٍة، ويتواجُد هذا 	 

الّنظاُم في العديِد مَن )الكاميراِت( الّرقمّيِة.  

كما ســبَق وذكْرنا أهمّيَة الممارســِة، وكثرَة الّتصويِر، فذلَك ســيمّكُنَك مْن أْن تصبَح مصّوًرا 	 

محترًفا، كما أنَّ الممارسَة ستجعلَُك تتقُن كثيًرا مَن األموِر الّتي ستتعّرُفها في كلِّ مّرٍة تستخدُم 

فيها آلَة الّتصويِر.  

يجُب عليَك االحتفاُظ بنســٍخ مختلفٍة لكلِّ الّصوِر الّتي ُقْمَت بتصويِرها، فالمصّوُر المحترُف 	 

البدَّ من وجِود نســٍخ لما قاَم بِه، حّتى ال تشعَر بالقلِق الّدائِم إذا فقدَت الّصوَر المتواجدَة على 

)الكاميرا( .  

هناَك كثيٌر مــَن اللّقطاِت الّتي يجُب عليَك اّتخاُذها مْن زاويــٍة مختلفٍة، خاّصًة عنَد تصويِر 	 

األطفاِل، فيجُب َعليك تصويُرُهم مَن المستوى الخاصِّ بِهم نفِسِه.

يجُب أْن يتواجَد معَك ُمذّكرٌة صغيرٌة  تكتُب فيها األخطاَء الّتي قمَت بها، وتسّببْت في الحصوِل 	 

على صوٍر غيِر جّيدٍة، كما يمكُنَك تدويُن كلِّ األموِر الجّيدِة الّتي قمَت بالتقاِطها.  

إخفاِء العيوِب المتواجدِة 	  ابدأ بتعلِّم برامِج تحريِر الّصوِر؛ لتصبَح قادًرا على تصحيِح األلواِن، و

على الّصوِر.
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ًرا صوتِرًفا؟ ا كيفل تميُح صمدص ِّ نِل صعلدصات

اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة يف نقا�ٍش م�شتٍك مَع معلِِّمَك وزمالئَك:

A .َمُه، وناقْشُه بدأَ الكاتُب مقالَُه بنقِض حقيقٍة شبِه راسخٍة لدى كثيريَن. اذكْرها، ثمَّ اذكِر البديَل الّذي قدَّ

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

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

B إلى أيِّ مًدى تّتفُق مَع الكاتِب في رأِيِه هذا؟

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

C  هْل أحبْبَت أسلوَب الكاتِب؟ ما الّذي أعجَبَك فيِه؟

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

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

D قّسَم الكاتُب أفكاَرُه إلى فقراٍت قصيرٍة، هْل سّهَل هذا فهَم فكرِة المقاِل؟

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

E  قّدَم الكاتُب عدًدا مَن الّنصائِح الّتي ُتساِعُد في التقاِط صّوٍر ممّيزٍة. هْل لديَك أفكاٌر ونصائُح أخرى تقّدُمها

؟  لمْن يرغُب في تعلِّم الّتصويِر الفوتوغرافيِّ االحترافيِّ

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

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

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

F  وتذّكْر أْن ُتشيَر ، (، وانشْرُه على حسابَِك في وسائِل الّتواصِل االجتماعيِّ حّوِل المقاَل إلى شكلٍ )انفوغرافيٍّ

إلى المصدِر.

ابحــْث عــْن مصــّوٍر مشــهوٍر تعجُبــَك صــوُرُه، ثــمَّ اقــرأْ عنــُه علــى الّشــبكِة العنكبوتّيــِة، وبعــَد ذلــَك قــّدْم نبــذًة 

ــِه فــي الحّصــِة القادمــِة. موجــزًة عْنــُه وعــْن أهــمِّ أعماِل

القراءُة حوَل القراءِة:
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االستماُع



االستماُع
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
حّصًة واحدًة

االستماُع

ستل صفاٍت

ستُّ صفاٍت يتحّلى بها رجاُل األعماِل 

الّناجحوَن، يِجُب أْن تتحّلى أنَت بها

قّدمِة . 1
ُ
ئي�شَة، وطبيعَة الحجِج الم

ّ
، والّنقاَط الر

َ
حّدًدا الِفَكر

ُ
حّلُل الماّدَة الم�شموعَة م

ُ
ي

فيِه.

ُن موقَفُه منها.. 2
ّ
 من اأفكاٍر، ويبي

ِّ
 يناق�ُص ما ورَد في النَّ�ص

1
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الّدرُس
1

, َواأِجْب َعن الأ�صئَلِة الآتَيِة اأثناَء ا�صِتماِعَك: ا�صَتِمْع اإىل النَّ�صِّ

ا لها على اليساِر.. 1 امأِل الجدوَل الّتالَي، وذلَك بوضِع الّصفِة على اليميِن، ثمَّ كتابِة تعريٍف مبّسٍط جّدً

فُةم عرَُفالمص التث

1

2

3

4

5

6

, اأجْب عِن الأ�صئلِة الآتيِة: بعَد ا�صتماِعَك اإىل النَّ�صِّ

هِل الّنجاُح أمٌر سهٌل؟ لماذا؟. 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------

؟. 2 صِّ ماذا يعني أْن تكوَن ممّيًزا بحسِب النَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

هْل يقبُل الّناجُح بكلِّ االنتقاداِت، ويأخُذ بها جميَعها؟. 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ـخُص الّناجُح، . 4 ُ أْن يتحّلى بها الشَّ تي يِجـب فاِت الَّ جاِح، مـْن خالِل اقتـراِح الصِّ يحـثُّ الّنـصُّ علـى الّتمّيـِز  والنَّ

ناقْش مَع معلِِّمَك وزمالئَك في الفصِل إلى أيِّ مدى اْقَتَنْعَت بفكرة ِالمقاِل، َوبحججِه الّداعمِة.
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االستماُعا ستل صفاٍت

َغِف؟ عّلْل رأَيَك.. 5 في رأِيَك، هْل توجُد َعالقٌة بيَن االقتناِع والشَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ـُه مَن الُمْمكـِن أْن ُتضاَف إلـى الجدوِل الّسـابِق، وذلَك . 6 ـفِّ في صفـاٍت أخرى تعتقُد أنَّ فّكـْر مـَع زميِلـَك فـي الصَّ

بَملِء الجدوِل اآلتي: 

ُةم فل عرَُفالمص التث

1

2

3

4

5

6
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
حّصًة واحدًة

ئي�ش�َة، وطبيعَة . 1
ّ
، والّنقاَط الر

َ
ح�ّدًدا الِفَك�ر

ُ
( م

ٌّ
 اأدبي

ٌّ
حّل�ُل الم�اّدَة الم�ش�موعَة )ن��ص

ُ
ي

قّدمِة فيِه.
ُ
الحجِج الم

ُن موقَفُه منها.. 2
ّ
 من اأفكاٍر، ويبي

ِّ
 يناق�ُص ما ورَد في الّن�ص

عشُر خطواٍت الكتساِب لباقِة الكالِم

عشُر خطداٍت

االستماُع

2
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االستماُعا عشُر خطداٍت

, واأجْب عِن الأ�صئلِة الآتيِة اأثناَء ا�صتماِعَك:  ا�صتمْع اإىل الّن�صِّ

ُن من جزَءْيِن:. 1 صُّ بتوضيِح المقصوِد بلباقِة الكالِم، وذكَر أّنها تتكوَّ بدَأ النَّ

------------------------------------------------------------------------------------------------أ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ب. 

ُز مهارَة الحديِث وتحّسُنها. اذكْرها.. 2 صُّ بعَض الخطواِت الَّتي تحفِّ عرَض النَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

, اأجْب عِن الأ�صئلِة الآتيِة: بعَد ا�صتماِعَك اإىل النَّ�صِّ

ياِق؟ . 1 . ما مْعناها اّلذي فهمَتُه مَن السِّ صِّ وردْت كلمُة )كاريزما( في النَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ُعْد إلى الُمعجِم؛ لِتتأكََّد مْن فهِمَك.

؟. 2 صِّ ما العالقُة بيَن حفِظ أسماِء األشخاِص واالحتراِم بحسِب النَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

لباقُة الكالِم تأتي مْن ُحسِن االستماِع. ناقْش هذِه العبارَة مَع معلِِّمَك وزمالِئَك، وبّيْن مدى اتفاِقَك مَعها.. 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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الّدرُس
2

ختـَم المقـاُل الخطـواِت بعبـارٍة شـائعِة، وهَي: "لكلِّ مقاٍم مقاٌل"، اشـرْحها، ثـمَّ بّيْن إلى أيِّ مـًدى تطّبُقها في . 4

حياِتَك اليومّيِة.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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المحادثُة



المحادثُة
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

ًة في المو�ش�وِع المطروِق . 1
ّ
ا اإحاط�ًة تام

ً
ظهر

ُ
�ا، م

ًّ
�ا معلوماتي

ًّ
�ا تقديمي  عر�شً

ُ
ق�ّدم

ُ
ي

َة الف�شيحَة، ولغَة الج�شِد 
َّ
ا اللُّغَة العربي

ً
�شتخدم

ُ
بالإجابِة عْن اأ�شئلِة الم�شتمعيَن م

المنا�شبَة.

رُس مرتبٌط بدرِس القراءِة  هذا الدَّ

موأِل بِن عادياَء« »قصيدُة السَّ

ٍل ثل ُة صل قمث

1

الموافثُة
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الّدرُس
1

موأِل بِن عادياَء"، ومطلُعها:  تعّرفَت قصيدَة "السَّ

ؤِم ِعرُضُه             َفُكلُّ ِرداٍء َيرَتديِه َجميُل ِإذا الَمرُء َلم َيدَنْس ِمَن اللُّ

فــَت الّشــاعَر وصفاِتــِه، ونبــذًة  ــّف، كمــا تعرَّ وشــاركَت فــي مناقشــِة أفكاِرهــا مــَع معّلِمــَك وزمالئــَك فــي الصَّ

ــموأِل، فكانــْت تقــوُل: "أوفــى  رِس أنَّ العــرَب ضربــِت المثــَل بوفــاِء السَّ مــْن حياِتــِه، وجــاَء فــي تماريــِن الــدَّ

ــموأِل". مــَن السَّ

ِة بها، وسيساعُدَك  ستعمُل اآلَن على تعميِق معرفِتَك بقصِص األمثاِل، مْن خالِل البحِث في المصادِر الخاصَّ

ِتِه، وأهمِّ شخصّياتِِه،  معلُّمَك في الوصوِل إليها، ثمَّ ســتعمُل على اختياِر َمَثٍل وتقديِم عرٍض لموضوِعِه وقصَّ

والّزمــاِن والمكاِن المتعلِّقيِن بِِه، ونقترُح عليَك أْن تقرأَ في كتاِب "إنَّ غًدا لناظِرِه قريٌب: مجموعُة قصٍص 

ِمْن أمثاِل الَعَرِب" لعماد زكي. ويمكُنَك أيًضا أْن تبحَث في شبكِة المعلوماِت، وفي مصادَر ومراجَع أُخرى. 

ُتُه دقيقٌة واحدٌة فقط. ُد لَك المعلُِّم ما ينبغي عليَك القياُم بِه في هذا العرِض، ومدَّ سيحدِّ

ولكي تقّدَم عرًضا واضًحا وممّيًزا، ننّصُحَك أْن تقوَم باألموِر اآلتيِة:

ِتِه.. 1 حّدِد المثَل الَّذي ترغُب في عرِض قصَّ

لّيَة. . 2 اقرأْ عنُه في أكثَر مْن مصدٍر، وسّجْل مالحظاتَِك األوَّ

ِة، مْن تأكيٍد لحدوثِها أْو عدِم تأكيٍد، في المراجِع الحديثِة. . 3 ابحْث عّما قيَل عْن هذه القصَّ

َتُه دقيقٌة واحدٌة فقط.. 4 سّجِل الّنقاَط الَّتي تودُّ التَّركيَز عليها في عرِضَك. تذكَّْر أنَّ مدَّ

فّكْر في طريقِة العرِض، وأيِّ أدواٍت مساعدٍة قْد تثرْيِه. . 5

ْل ما تريُد أْن تقوَم بِه قبَل العرِض وأثناَءُه، وكيفيََّة ختِمِه.. 6 سجِّ

اكتْب عرَضَك، ثمَّ راجْع ما كتبَت.. 7

اكتِب الّنسخَة الّنهائيََّة لعرِضَك.. 8

تدّرْب على العرِض، ويمكُنَك هنا االســتعانُة بصديٍق أْو زميٍل أْو أٍخ، ليحكَم على أدائَك، ويساعَدَك . 9

على تحسيِنِه.

ال تنَس أْن تشكَر جمهورََك على ُحْسِن االستماِع في نهايِة عرِضَك.. 10

وال تنــَس كذلَك أن تضَع عالمَة )ü( أماَم كلِّ ُمهّمٍة أَنجْزَتها فــي جدوِل الُمهّماِت المرفِق، مع كتابِة . 11

الّتاريِخ واليوِم، فهذا األمُر سيساعُدَك على تنظيِم وقِتَك، وعملَِك، وسيشعرَُك بالّرضا عْن نفِسَك وأنَت 

مَع األياِم تضُع عالمَة )ü( أَماَم الَْمهامِّ الّتي أَنَْجْزَتها.
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ٍل ثل ُة صل الموافثُةا قمث

درُس المحادثِة: ................................................... االسُم: .....................................................   

الّتاريُخ المقّرُر للعرِض: ............................

مالحظاٌت اليوُم الّتاريُخأُنِجَزْتالمهّمُة م

اختْرُت الَمَثَل.1

قرأُْت عْنُه في المصادِر.2

قرأُْت ما قيَل عنُه في المراجِع.3

وضْعُت مالحظاتي على ما قرأُْت.4

دًة للعرِض.5 كتْبُت مسوَّ

لُْت ما يلزُم.6 دَة، وعدَّ راجْعُت المسوَّ

كتْبُت النَّصَّ الّنهائيَّ للعرِض.7

ْبُت على العرِض.8 تدرَّ

جّهْزُت نفسي ألّيِة أسئلٍة محتَملٍَة.9

ِة الَمَثِل.10  أنا مستعدٌّ اآلَن لعرِض: قصَّ

قاِئُة املَصاِدِر َواملراِجِع:

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

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

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

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

 	...............................................................................................................................................
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

�بِب 
ّ
القاِت ال�ش

َ
ا لُه بالأدّلِة، وع

ً
ا، موؤّكًدا على راأِيِه، وداِعم

ًّ
ا اإقناعي

ًّ
ا تقديمي  عر�شً

ُ
قّدم

ُ
ي

اِت الأخرى، ويردُّ على الأ�ش�ئلِة الّناتج�ِة عْن عر�شِه بترابٍط 
ّ
والّنتيج�ِة، والإ�ش�تراتيجي

َة الف�شيحَة.
َّ
ا اللُّغَة العربي

ً
�شتخدم

ُ
، وباحتراٍم، م

ٍّ
منطقي

ِص فصٍل من كتاب عرٌض لملخَّ

القراءُة المثمرُة

2

الموافثُة
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الموافثُةا القراءُة المثمرُة

قرأَت مقاالٍت وأعمدًة صحفّيًة متعّددًة حوَل القراءِة.

ســتعمُل اآلَن على تعميِق معرِفتَك بهذا الموضوِع، والقراءِة في كتاِب "القراءُة المثمرُة: مفاهيُم وآلياٌت"، 

للكاتِب د. عبِد الكريِم بّكار.

َم عرًضا مرّكًزا عنُه في 6 دقائَق كحدٍّ  ســيحّدُد لَك معلُّمَك الفصَل الَّذي عليَك أْن تقرأُه أنــَت وزميلَُك؛ لتقدِّ

أقصى. 

ولكي تقّدَم عرًضا واضًحا وممّيًزا، ننّصُحَك أْن تقوَم باألموِر اآلتيِة:

اقرأِ الفصَل المقّرَر عليَك أنَت وزميلَُك، وسّجْل مالحظاتَِك األّولّيَة. . 1

، الفصَل الَّذي قبَل فصلَِك، والَّذي بعَد فصلَِك، . 2 ومَن األفضِل لــَك أْن تقرأَ الكتاَب كاماًل، أْو على األقلِّ

هكذا تضمُن أْن تكوَن رؤيُتَك أوسَع وأكثَر عمًقا. 

اجتمْع مَع زميلَِك وتناقْش معُه في الموضوِع، وسّجال الّنقاَط الَّتي تريداِن أْن ُتركِّزا عليها. . 3

فّكرا في طريقِة العرِض، وأيِّ أدواٍت مساعدٍة قْد ُتثري عرَضُكما. . 4

ال الَْمهامَّ الّتي على كلِّ واحٍد منُكما أْن يقوَم بها.. 5 سجِّ

6 .. اّتفقا على موعٍد آخَر للّقاِء يكوُن كلُّ واحٍد منُكما قْد أنهى قبلَُه ما عليِه مْن مهامٍّ

في اللّقاِء الّثاني أَتِّما ما بدأُتماُه، وأنهيا ماّدَة العرِض، واّتفقا على توزيِع األدواِر بيَنُكما. . 7

حــّددا لقاًء أخيًرا للّتدرُِّب على العرِض، ويمكُنُكمــا أْن تتدّربا أماَم مجموعٍة مْن زمالئِكما، أْو بعِض . 8

أفراِد العائلِة. 

استعّدا للعرِض أماَم معلِّمُكما وزمالئُِكما. . 9

ال تنسيا أْن تتركا آخَر دقيقتيِن مَن الوقِت ألسئلِة زمالئُِكما ومعلِّمُكما أْو ألّيِة إضافٍة أْو تعليٍق منُهْم.. 10

وال تنَســيا كذلَك أْن تَضعا عالمَة )ü( أمــاَم كلِّ مهمٍة أنجزُتماها في جــدوِل المهّماِت المرفِق، مَع . 11

كتابِة الّتاريِخ واليوِم، فهذا األمُر سيساعُدَكما على تنظيِم وقِتكما، وعملِكما، وسيشعرُكما بالّرضا عْن 

نفسيكما وأنتما مَع األياِم تضعان عالمَة )ü( أماَم الَْمهامِّ الّتي أنجزُتماها.
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الّدرُس
2

درُس المحادثِة: ................................................... االسُم: .....................................................   

اسُم زميلي في المهّمِة: ......................................... الّتاريُخ المقّرُر للعرِض: ............................  

مالحظاٌت اليوُم الّتاريُخأُنِجَزْتالمهّمُة م

قرأُْت الفصَل المقّرَر.1

قرأُْت فصاًل قبلَُه وفصاًل بعَدُه.2

قرأُْت الكتاَب.3

وضْعُت مالحظاتي على الفصِل المقّرِر.4

اجتمْعُت مَع زميلي االجتماَع األّوَل.5

6. أنهْيُت المهامَّ الموكلََة إليَّ

اجتمْعُت مَع زميلي االجتماَع الّثاني.7

َة العرِض كاملًة.8 أنهْيُت مَع زميلي مادَّ

ْبُت على أداِء دوري.9 تدرَّ

 10
اجتمْعُت مَع زميلي االجتماع الّثالَث، 

وتدّربنا َجيًِّدا على العرِض.

أنا مستعدٌّ اآلَن لعرِض ملخِص الفصِل.11

قاِئُة املَصاِدِر َواملراِجِع:

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

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

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

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

 	...............................................................................................................................................
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
ثالَث حصٍص
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ُ
 قراأه

ٍّ
 اأدبي

ٍّ
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ّ
�شج

ُ
ي

استعابةص على القّمِة

كتابُة احتراٍف
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الّدرُس
1

ــواِت  ــا الخط ــاج(، متتّبًع ــة الح ــا لـ)لطيف ــي قرأَته ت ــاِم" الَّ ــاُح الَحّم ــِة "ِمصب ــْن قّص ــِه ع ــّدُث في ــا تتح ــْب نّصً اكت

ــَة:  اآلتي

ُة الأوىل:  1. احل�صّ

قراءُة قّصِة "الخبِز"، حّتى إْن ُكْنَت قْد قرأَتها مْن قبُل، َأِعْد قراءَتها اآلَن، حّتى تتذّكَرها َجيًِّدا. �

� . قراءُة النموذِج الكتابيِّ

، مَع زمالِئَك ومعلِِّمَك. � مناقشُة الّنموذِج الكتابيِّ

ُة الّثانيُة:  2. احل�صّ

َك، والّشروُع في كتابِة المسّودِة. � وضُع الُمخّطِط الكتابيِّ لَِنصِّ

ُة الّثالثُة:  3. احل�صّ

َحُه، وأعاَدُه لَك.  � ْمَتُه للُمعلِِّم، َوصحَّ َك: بعَد أْن تكوَن قد سلَّ قراءُة َنصِّ

اقرْأ قّصَة »الُخبِز« لـ)فولفجانج بورشيرت(، الموجودَة في فصِل القصِص القصيرِة في كتاِب القراءِة.  ©

اقرأِ الّنصَّ المكتوَب حوَل القّصِة الُمعْنَوَنِة بـــ: »ســأكذُب إْن لْم أشــبْع!«، واّتخْذُه نموذًجا تحتذيِه  ©

َك.  حيَن تكتُب نصَّ

ابدْأ بقراءِة الّنموذِج:

ُم: علُّ ُف والتَّ الّتعرُّ

1
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كتابُة احتراٍفا استعابةص على القّمِة

�صاأكذُب اإْن ْل اأ�صبْع!

بقلم: ...........................................

تصّوُر قّصُة »الُخبِز« لـ)فولفجانج بورشــيرت(، حاَل الطَّبقِة الفقيرِة مَن المجتمِع، الَّتي تتقاَسُم الهمَّ 

ٍة، وكأنَّها تريُد فقْط أْن تمضَي األياُم إلى منتهاها، بكلِّ ما فيها مْن  والجوَع بصمٍت، دوَن حوٍل وال قوَّ

ُذلٍّ وانكساٍروانسحاٍق، إاّل أنَّ صوَت الجوِع أعلى، وقْد يدفُع المرَء إلى الَكِذِب كْي ال ُيفتضَح أمُرُه. 

ا مْن  وجِة أْن تكتشــَف أنَّ زوَجها يكــذُب بعَد مروِر تســعٍة وثالثيَن عامًّ لْم يكْن ســهاًل على الزَّ

زواِجِهما. لقْد تســلَّل إلى المطبِخ في الَمســاِء عندما اطمأنَّ إلــى أنّها غارقٌة في الّنــوِم، في الّثانِيِة 

والّنصِف بعَد منتصِف اللّيِل، كي يتناوَل شريحَة خبٍز إضافّيًة، ولكّنها استيقظْت على صوِت ارتطاِم 

شــيٍء، حيُث كاَن المكاُن مظلًما، وهَو يتخّبُط فيِه دوَن أْن يضيَء المصباَح، كْي ال تشعَر بِه. لكّنها 

شعَرْت، ولحَقْت بِه في المطبِخ فإذا بِه ُيحاوُل أْن يجَد لنفسِه ُعذًرا: »ظنْنُت أنَّ هنا، ُرّبما، ثّمَة شيٌء 

ما«، وكّررْت هَي بدورِها الحّجَة نفَســها: »سمْعُت أنا أيًضا شيًئا ما!«، ولْم يقْل لها إنُّه يكذُب، لكّن 

فتاَت الخبِز والّسكيَن على مفرِش الطّاولِة قاال ذلَك.

: »لقْد ســمْعُت شيًئا  بقيا ُيرّدداِن الُجملَة الجوهرّيَة: »ظننُت أنُّه قْد يكوُن ثّمَة شــيٌء ما«، وهَي َتردُّ

أيًضا، غيَر أنُّه لْم يكْن شــيٌء على اإلطالِق«. ثمَّ تمضي ُتشغُل نفَســها بتنظيِف المفرِش، وبتوجيِه 

النُّصــِح لُه بضرورِة ارتداِء الحذاِء كْي ال ُيصاَب بالبرِد وهَو حاٍف على البالِط البارِد. تتجّنُب الّنظَر 

في عينيِه أْو في الطَّبِق، فهذا سيوّجُه إليِه ليَس تهمَة تناوِل شريحِة خبٍز إضافّيٍة ليسْت مْن حّقِه، إنَّما 

ُتهَمَة الكذِب الَّتي لْم تكْن ُتطيُق التَّفكيَر فيها، وُتحاوُل قْدَر االســتطاعِة أْن َتصرَِفها عْن ِذهِنها. لقْد 

ا  تضافَرْت ُهنا عوامُل عدٍة: الجوُع، والبرُد، وقلُّة ذاِت اليِد، جعلَْت كالًّ مْنُهما يشــعُر بأنُّه صغيٌر جدًّ

تها في الخبِز،  في تِلَك اللّحظِة. لذلَك أقدَمِت الّزوجُة في اليوِم الّثاني على الّتنازِل عْن جزٍء مْن حصَّ

ُتها أنّها لْم  ــيطرِة عليه، وكانَْت ُحجَّ وهَي شــريحٌة كاملٌة لزوِجها الَّذي قِبلَها بنهٍم غيِر قادٍر على السَّ

تعْد تستطيُع تناوَل هذا الُخبِز في المساِء، وكأنَّ لديها بدياًل عنُه!

لقْد اْضطُرَّ الّزوُج إلى أْن يكذَب حيَن شــعَر بالجوِع، وسمَح لنفِسِه بأْن يتسلَّل إلى المطبِخ في عتمِة 

ــبِع بتناوِل الّشــرائِح الثَّالِث الُمتَّفِق عليها،  اللّيِل، كْي ُيســِكَت جوَع بطِنِه الّناتَج عْن تظاهِرِه بالشَّ

َل اإلحساِس بالجوِع الَّذي هَو أكبُر مْن طاقتِه، لذلَك اْضطُرَّ إلى أْن يمدَّ يَدُه  ولكّنُه لْم يســتطْع تحمُّ

إلى شريحٍة إضافّيٍة بعَد منتصِف اللّيِل، وهَو ما جعلَني أتعاطَُف مَعُه، ولرّبما إْن كْنُت مكانَُه ُكْنُت 

سأفعُل مثلَُه، أّي أنَّني قْد أكذُب إْن لْم أشبْع!

عنواُن الّنصِّ يف 
وسِط الّصفحِة.

ُهنا، من امُلمكِن 
أْن تضَع رأَيَك يف 

القّصِة.

الِحظ الفراَغ  
بنَي الفقراِت.

اسُمَك ُهنا

الحْظ كيَف تندمُج 
االقتباساُت من 

القّصِة بكالِم الكاتِب. 

الفقرُة األوىل: 
تتحّدُث عن الفكرِة 

العاّمِة للقّصِة.

الفقرُة الثانيُة:
تتضّمُن الّتفاصيَل 
الّداعمَة واألمثلَة.

الفقرُة الّثالثُة: 
املزيُد من الّتفاصيِل 

الّداعمِة واألمثلِة. 

الخامتُة:
تأكيٌد لاِم جاَء يف 

الفقرِة األوىل.
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الّدرُس
1

قبَل الكتابِة: ت�صجيُل الأفكاِر وامُلالحظاِت.

لماذا، برأِيَك، اختارت الكاتبُة عنواَن »ِمصباُح الَحّماِم« للقّصِة؟  ©

ماذا تحاوُل أْن تقّدَم الكاتبُة مْن خالِل هذِه القّصِة؟  ©

كيَف يمكُن أْن تتخيََّل حياَة هذِه الفتاِة؟ وما موقُفَك تجاَه والِدها وزوجِتِه؟ ©

ا في الّنصِّ حيُث يســتحقُّ أْن تختارَُه الكاتَبُة  © هل يــؤّدي »ِمصباُح الَحّمــاِم« دوًرا مهمًّ

ِتها؟  عنواًنا لقصَّ

ِصْف عالقَة الفتاِة بزوجِة أبيها؟  ©

هل تشــعُر بتعاطٍف مَع هذِه الفتاِة؟ أْو تشعُر بأّنها تستحقُّ الحاَل الَّتي هَي عليها لسبٍب  ©

أْو آلخَر؟

إجاباِتَك على ورقٍة، ومَن الممكِن أْن تكوَن هناَك أسئلٌة أخرى  © سجْل كلَّ مالحظاِتَك و

تفّكُر بها بنفِسَك. 

انقْل مَن القّصِة بعَض العباراِت والجمِل الَّتي ترى أّنَك يمكُن أْن تســتخدَمها في كتابِة  ©

َك. نصِّ

َك ُمنتبًها اإىل الّنقاِط الآتيِة:  كتابُة امُل�صّودِة: اكتْب ن�صَّ

ِة، عِن الرِّسـالِة الَّتي تريُدها أْن  © َك بالحديِث عْن فكـرِة القصَّ ابـدأِ الفقـرَة األولى في نصِّ

تِصَل إلى القارِئ. 

فـي الفقـراِت الّتاليِة )قْد تكـوُن فقرًة واحدًة فقـْط أْو فقرتيِن أْو أكثَر بحسـِب طبيعِة  ©

ْلتُه مْن أفكاٍر( سـجْل بعَض التَّفاصيِل الّداعمِة واألمثلِة  القّصِة وطولِها وبحسـِب ما سجَّ

الَّتي تضيُء الفكرَة الَّتي ذكرَتها في الفقرِة األولى. 

ُل التَّفاصيَل الّداعمـَة، وضْعهـا حيُث تأتي  © ِة وأنـَت تسـجِّ اسـتعْن باقتباسـاٍت مـَن القصَّ

منسجمًة مَع ما تكتُبُه. 

اختْم نّصَك بسطريِن أْو ثالثٍة تعيُد فيها الفكرَة الَّتي بدْأَت بها، ولكْن بصياغٍة مختلفٍة،  ©

خصيَّ في القّصِة.  ويمكُن هنا أْن تضَع رأَيَك الشَّ

َك.  © َفّكْر في عنواٍن مناسٍب لنصِّ

اكتِب اسَمَك تحَت العنواِن. ©

هذِه الأ�شئلُة 

�شاعدِتَك، ولي�َص  ِلُ

َن  مِّ �رشًطا اأْن ُت�شَ

كلَّ الإجاباِت 
َ
ك  ن�شّ

عنها.

هذه الأ�شئلُة ُت�شِبُه 

ما ُي�شّمى بالع�شِف 

.
ِّ
الذِّهني

ِمَن اُلمكِن اأْن 

ت�شوَغ من اإجاباِت 

هذِه الأ�شئلِة 

ُمتمعًة ِفقرًة جّيدًة، 

اأْو فقرتنِي.

اخرْت لَك �رشيًكا يف 

الكتابِة: 

يف هذِه الرحلِة قد 

ت�شتمتُع اأنَت وزميُلَك 

باأْن يقراأَ كلُّ واحٍد 

منكم ما كتَبُه 

الآخُر، واأْن تتناَق�شا 

فيِه.. 

ليكْن لقاوؤكما يف 

مقًهى ُتّباِنِه، 

ولياأخْذ هذا الّنقا�ُص 

جزًءا من وقِتُكما 

ُهناَك.

الكتابُة ل ميكُن  اأْن 

تكوَن كتابًة حقيقّيًة 

مْن دوِن اأْن ياأخَذ 

الكاتُب وقًتا للّتفكرِي 

يف الو�شوِع، 

وت�شجيَل ُمالحظاِتِه، 

واأ�شئلِتِه.

هذه اخلطوُة مهّمٌة 

ا، فال ُتْهِمْلها. جدًّ

بع�ُص الُكّتاِب 

ُيعيدوَن ِكتابَة 

اٍت، 
ّ
ال�شّودِة عّدَة مر

َوُيعيدوَن النَّظَر فيما 

ٍة. 
ّ
ًة بعَد مر

ّ
كتبوُه مر

ٍة 
ّ
ويف ُكلِّ مر

يكت�شفون طريقًة اأْو 

فكرًة �شغريًة ُتْغني 

 
ُ
ُهم، وجتعُله  َن�شَّ

اأف�شَل واأجمَل.

الّتخطيُط وكتابُة المسّودِة:

2
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كتابُة احتراٍفا استعابةص على القّمِة

َك على ُزمالئَِك، واستمْع إلى ما كتبوُه أيًضا. اقرأْ نصَّ

شُر: القراءُة والنَّ

امُلراَجَعُة َوالّت�صحيُح َوالتَّحريُر: 

راِجْع ما َكَتبَتُه ُمنَتِبًها إلى ما َيأتي: 
التَّفقيُر: أْن َتْترَُك َمساَفًة َجيَِّدًة َبيَن كلِّ ِفقَرٍة َوُأخرى، بَِحيُث ال َيظَهُر  ©

َك ُكأنَُّه ِفقَرٌة واِحَدٌة َطويَلٌة. َنصُّ

قَطِة، َوالفاِصَلــِة، َوَعالماِت  © ــدْ ِمْن َوضِع عالمــاِت التَّرقيِم الُمناِســَبِة: النُّ التَّرقيُم: َتأكَّ

االقِتباِس، َوَغيرِها.

َك مَن األخطاِء  © ْد مَن اكِتماِل الُجَمِل، وُوضوِح َمعناها، ومن ُخُلوِّ َنصِّ النَّْحُو َواإلمالُء: َتَأكَّ

اإلمالئيَِّة. 

ْز في الَمواِضِع اّلتي فيها اقِتباســاٌت،  © أِعد ِصياَغَة َبعــِض الِعباراِت إذا َرأْيَت ذلَك، َورَكِّ

َك.  بَِحيُث َيأتي االقِتباُس ُمنَسِجًما َمَع َنصِّ

َك َمطبوٌع َتحَت الُعنواِن بِـ)ُبنٍط( َأصَغَر ِمن )ُبنِط(  © د َأنَّ اســمَ التَّنســيُق َوالتَّرتيُب: َتأكَّ

ا ُمناِســًبا َمقروًءا إذا ُكْنَت َقد اســَتخَدْمَت َبرناَمَج  د أنَّــَك اخَترَت َخطًّ الُعنــواِن، َوَتأكَّ

»الوورِد« في الِكتاَبِة. 

الّن�صخُة النِّهائّيُة:  

اطبْع ما َكَتْبَتُه.  ©

ْد من ُكلِّ شيٍء مّرًة ُأخرى.  © ألِق عليِه نظرًة أخيرًة، وتأكَّ

، َوسلِّْمها للمعلِِّم.  © ضْع ورقَتَك في ملفٍّ

3

ُذها يف  هذِه الخطواُت َسُتنفِّ

البيِت، َوستسلُِّم نّصَك للمعلِِّم، 

َوَتستلُمُه منُه لِتقرأَُه يف الحّصِة 

ُدها املعلُِّم  الّثالثِة الّتي َسُيحدِّ

بحسِب خّطِتِه ورؤيِتِه. 
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نواتُج الّتعّلِم

ًة، مترابطَة الأحداِث، وا�شًفا الم�شاهَد والأحداَث والحركاِت، 
َّ
 غيري

ْ
ًة اأو

َّ
ا ذاتي

ً
 �شير

ُ
يكتب

رَد.
َّ
 والو�شَف وال�ش

َ
موّظًفا الحوار

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
ثالَث حصٍص

ٍة كتابُة سيرٍة أفبيث

2

كتابُة احتراٍف

114



ٍة كتابُة احتراٍفا كتابُة سيرٍة أفبيث

ُن مــْن )3-5( فقــراٍت فقــط، محــاواًل الوقــوَف عنــَد أهــمِّ المحّطــاِت  ــًة، تتكــوَّ ــًة أْو غيريَّ ــًة، ذاتيَّ اكتــْب ســيرًة أدبيَّ

ــِة، ونــّوْع  تــي ســتختاُر الكتابــَة عْنهــا. ادعــْم نّصــَك بالمواقــِف والمشــاهِد الحيَّ ِة الَّ ــخصيَّ ــرِة للشَّ ــِة المؤثِّ الحياتيَّ

ــرِد والوصــِف والحــواِر. فــي الّلغــِة مــا بيــَن السَّ

ُة الأوىل:  1. احل�صّ

تعرُُّف نصِّ الّسيرِة األدبيَِّة.  �

الوقوُف على أهمِّ خصائِص الّسيرِة األدبيَِّة، مْن خالِل النَّصِّ المختاِر مْن كتاِب )اسُمها تجربٌة(.  �

ٍة. � قراءُة نماذَج أخرى لنّصوِص سَيٍر أدبيٍَّة، ذاتيٍَّة أْو غيريَّ

ُة الّثانيُة:  2. احل�صّ

الّشروُع في كتابِة المسّودِة. �

ُة الّثالثُة:  3. احل�صّ

َك: بعَد أْن يصّحَحُه المعّلُم، وتكتَبُه في صيغِتِه الّنهائّيِة. � قراءُة نصِّ

اقرأِ الماّدَة الّنظرّيَة حوَل نصِّ الّسيرِة األدبيَِّة، ونوعيِه، وخصائصِه.  ©

تعرّْف خصائَص نصِّ الّسيرِة األدبيَِّة، واقرأِ النَّماذَج التَّوضيحيََّة. ©

ناقْش ذلَك مَع زمالِئَك. ©

ابدْأ بقراءِة الّنموذِج:

ُم: علُّ ُف والتَّ الّتعرُّ

1
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الّدرُس
2

ِة:  تعريُف ال�ّشريِة الأدبيَّ

هَي نصٌّ يسرُد فيِه المؤلُّف حياَتُه - أْو حياَة غيِرِه- بقلِمِه.

ِة: نوعا ن�شِّ ال�ّشريِة الأدبيَّ

الّسيرُة األدبيَُّة إّما أْن تكوَن ذاتيًَّة، أْو غيريًَّة:

ُة: . 1 الّسيرُة الّذاتيَّ

ــخصيََّة، وفيها يقوُم الكاتُب باستعراِض حياتِِه؛ ليختاَر ما يرغُب  هَي الَّتي يكتُب فيها الكاتُب بقلِمِه حياَتُه الشَّ

خصّياُت ذاُت التَّأثيِر الهائِل في مجتمعاتِِهْم أْو في العالَِم إلى  في كتابِتِه، حّتى يكوَن أماَم القارِئ. وتلجأُ عادًة الشَّ

كتابِة ســيرتِها الّذاتيَِّة، وتتفاوُت أهميَُّة الّسيرِة الّذاتيَِّة من شخٍص آلخَر بحسِب ما قّدمُه كلُّ شخٍص مّما يستحقُّ 

أْن يقَف عنَدُه، ويسطَّرُه، ويعّرَف بنفِسِه أكثَر.

ُة:. 2 الّسيرُة الغيريَّ

خُص الَّذي ُتكَتُب سيرُتُه مشهوًرا، أْو يستحقُّ أْن  هَي الَّتي يكتُبها شــخٌص عْن شخٍص آخَر، وغالًبا ما يكوُن الشَّ

ُيشتَهَر، وُيعرََّف العالَُم بِه، كأْن يكوُن عالًِما، أْو أديًبا، أْو غيَر ذلَك.

116



ٍة كتابُة احتراٍفا كتابُة سيرٍة أفبيث

ُد إْن كانْت سيرًة ذاتيًَّة أْو غيريًَّة.  	  خصّيِة الّتي ستكتُب عْنها، ُهنا سيتحدَّ ْث عِن الشَّ مِة تحدَّ في المقدِّ

خصيَِّة، ما الّدوافُع الَّتي حملْتَك على ذلَك؟	  حّدْد لماذا ترغُب في كتابِة سيرٍة أدبيٍَّة عْن هذِه الشَّ

ابدأْ فقرَة المقّدمِة بجملٍة جاذبٍة، تأسُر عقَل القارِئ، وتجعلُُه راغًبا في مواصلِة القراءِة؛ ليتعرََّف أكثَر 	 

خصيََّة. هذه الشَّ

يِر األدبيَِّة؛ كي ترى كيَف بدأَ كلُّ كاتٍب سيرَتُه.	  يمكُنَك أْن تعوَد إلى نماذَج مَن السِّ

خصيََّة 	  ، وفيها ضِع الّتفاصيَل الّتي تجعُل هذه الشَّ ُن ما ُيسّمى ِجْسَم النَّصِّ مَة تكوِّ الفقراُت الّتي تلي المقدِّ

ممّيزًة بالنِّسبِة إليَك.

خصيَِّة، ترغُب 	  استحضْر أّيَة مشاهَد، أْو أحداٍث، سواٌء أكانْت قريبًة أم بعيدًة في تاريِخ حياِة هذِه الشَّ

 . ْث عْنها بإسهاٍب، ولكْن بأسلوٍب أدبيٍّ وَء عليها، وتحدَّ في أْن تسلَِّط الضَّ

خصيَِّة )إْن كنَت تكتُب سيرًة غيريًَّة(، وذلَك بذكِر مواقَف ال 	  حاوْل أْن ُتظهَر مدى قربَِك مْن هذِه الشَّ

ا مْنها.  يمكُن أْن يكوَن شاهًدا عليها إاّل شخٌص مقرٌَّب جدًّ

خصيَِّة. 	  ا عن هذِه الشَّ نّوْع في المواقِف الَّتي تختاُر الكتابَة عْنها، كي تعطَي القارَئ صورًة واضحًة جدًّ

ــخصيَُّة على قيِد الحيــاِة، حاوْل أْن تستفســَر مْنها عْن بعِض المواقــِف الَّتي ال تذكُر 	  إْن كانِت الشَّ

تفاصيلَها، أِو الَّتي لْم تجْد لها تفسيًرا واضًحا في ذهِنَك.

َيِر الّذاتيَِّة هَي الَّتي 	  َك بذكِر كلِّ شــيٍء؛ فأفضُل السِّ إْن كنَت تكتُب ســيرًة ذاتيًَّة، حاوْل أاّل ترهَق نصَّ

عرَف كاتُبها كيَف ينتقي أفضَل ما يمكُن أْن يفيَد القارَئ، ويقّدَمُه في صفحاِت كتاٍب. 

حاوْل أْن تالمَس شــيًئا لدى القارِئ، اقترْب مَن القارِئ أكثَر وأنَت تكتُب، ال تحاوْل الكتابَة مْن برٍج 	 

 . عاجيٍّ

َم بعَض 	  ارجــْع إلى نصِّ )اســُمها تجربٌة( للكاتِب )آرســكين كالدويل(، وحاوْل أْن تــرى كيَف قدَّ

المواقِف، وأيَّ أسلوٍب اتَّبَع في ذلَك.

خصيَِّة )في الّسيرِة الغيريَِّة(، أْو عْن نفِسَك )في الّسيرِة 	  في الخاتمِة أعِد الحديَث عْن عالقِتَك بهذِه الشَّ

َك.  الّذاتيَِّة( مْن زاويٍة أخرى، مستخدًما طريقًة مختلفًة في التَّعبيِر عْن تلَك الَّتي بدأَت بها نصَّ

ــخصيَِّة الّتي كتْبَت عنها. ال ُتشــِعِر 	  كْن مباشــًرا في خاتمِتَك، ورّكْز على أهمِّ المحطّاِت الحياتيَِّة للشَّ

خصّيِة، بْل حاوْل أْن تجمَع الموضوَع، وتختصَرُه في فقرٍة. القارَئ بأنََّك ستبدأُ الكتابَة مْن جديٍد عِن الشَّ
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الّدرُس
2

ِة:  خ�شائ�ُش ال�ّشريِة الأدبيَّ

للّسيرِة األدبيَِّة )بنوعيها الّذاتيَِّة والغيريَِّة( خصائُص تتمّثُل في اآلتي: 

ِة، وأحياًنا الغائِب، كما في سـيرِة طه حسـين )األيـاُم(، أّما في . 1 اسـتخداُم ضميـِر المتكلِّـِم في الّسـيرِة الّذاتيَّ

ِة فيستخدُم الكاتُب ضميَر الغائِب. الّسيرِة الغيريَّ

باِب األسوِد 	  ِة، ذهْبُت إلى هناَك في أوائِل حزيراَن/يونيو، وخْضُت حرًبا ال تنتهي مَع الذُّ "في هذِه المرَّ

في الفسحِة الغابيَِّة".

ا، ُكِتبْت بأسلوٍب 	  ا، وجيزٌة جدًّ "لكْن بدا هنالَِك على الّدواِم شــيٌء يمنُع قّصتي مَن الّنشــِر: طويلٌة جدًّ

." غيِر نظاميٍّ

ًة؛ فال مجـاَل فيهـا للخياِل أِو . 2 ـًة أْم غيريَّ ِة، سـواٌء أكانـِت الّسـيرُة ذاتيَّ ـخصيَّ ـٍة حدَثـْت للشَّ ذكـُر وقائـَع حقيقيَّ

ٍة. إلضافِة أحداٍث غيِر حقيقيَّ

"كتْبُت عشــراِت القصِص القصيرِة خالَل الّســنِة الفائتِة، في )ماونت فيرنون، وأوغســتا، ومورغانا، 	 

وبالَّتيمور(، وشعْرُت بأنَّ مستواها الفنيَّ يتحّسُن باطّراٍد". 

"خالَل هــذِه الفترِة )1927( بدأُْت تلّقي مالحظاٍت وتعليقاٍت قصيــرٍة بتكرارّيٍة أكبَر مَن المحّرريَن 	 

بداًل مَن الّرفِض المطلِق الّصريِح". 

رِد والوصِف. . 3 دُق في السَّ الجرأُة والصِّ

"كنُت أقطُع الحطَب خالَل الّنهاِر، وأعزُق الّتربَة لزراعِة البطاطا وقَت الغروِب الطّويِل تحَت سمائِِه 	 

األرجوانّيِة، وحيَن يخّيُم اللّيُل أجلُس ألكتَب القصَص".

"وحيَن كنُت أحتاُج الماَل، لْم يكْن أمامي ســوى ملِء حقيبتي سفٍر بنسِخ الُكُتِب الَّتي ُقْمُت بمراجَعِتها، 	 

وركوِب الحافلِة إلى )بوسطن(، وزيارِة متجِر الكتِب المستعَملَِة، ولرّبما لْم تبتدْئ هذِه الممارسُة - نشاُط 

بيِع الكتِب بسعِر خمسٍة وعشريَن سنًتا- في أمريكا، لكّنني أسهْمُت في انطالَقِتها في )بوسطن(".

تي ُتكتُب سيرُتها. . 4 ِة الَّ خصيَّ تي تمّثُل محّطاٍت فارقًة في حياِة الشَّ ِة، الَّ ركيُز على الوقائِع واألحداِث المهمَّ التَّ

"كاَن كلُّ ذلَك بمثابِة مراســالٍت مثيرٍة زّودتني بشيٍء أتطلُّع لتلّقيِه بالبريِد، لكّنها لْم تكْن واعدًة، وال 	 

تقّدُم ما يكافُئ جهدي المبذوَل".

، إاّل أنَّ بعَض المحّرريَن كانوا بيَن 	  "وبالّرغِم مْن عدِم قياِم أّيِة مجلٍّة بقبوِل ونشِر قّصٍة لي بشكٍل فعليٍّ

حيٍن وآخَر يرفضوَن نشَر أعمالي، ويرفقوَن رفَضُهْم بتعليٍق عليها".

ِة اخلا�صِّ بَك:  ريِة الأدبيَّ ا�صتعدَّ لكتابِة م�صّودِة ن�صِّ ال�صّ

سجْل أفكارََك. ©

اصنْع قائمًة باألحداِث والوقائِع اّلتي َتودُّ أْن تذُكَرها في نّصَك، ولتشمَل تفاصيَل حسّيًة منّوعًة.  ©

ِل، وتجعُلُه يرغُب في مواصلِة القراءِة. © ؛ حيُث تشدُّ انتباَه القارِئ مَن الّسطِر األوَّ َفّكْر في طريقٍة تبدُأ بها النَّصَّ
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ٍة كتابُة احتراٍفا كتابُة سيرٍة أفبيث

قبَل الكتابِة: ت�صجيُل الأفكاِر وامُلالحظاِت.

َر جميَع  © ــخصيََّة، وحــاوْل أْن تتذكَّ ًة، اســتحضِر الشَّ رَْت أْن تكتَب ســيرَة غيريَّ إْن قرَّ

التَّفاصيِل المتعلِّقِة بها، الّداخلّيِة والخارجيَِّة. 

ســّجْل في كراِستَك كلَّ فكرٍة أْو معلومٍة أْو موقٍف يخطُر في ذهِنَك، وحاوْل أْن تحّدَد  ©

ــخصيَِّة؛ ففي الّنهايِة لْن تكتَب إاّل  مَن البدايِة الجانَب الَّذي ســتكتُب عنُه في هذِه الشَّ

)3-5( فقراٍت! 

استحضْر أّيَة تفاصيَل أخرى، نّقْب في خبايا ذاكرِتَك، وحاوْل أْن تستعيَن بآخريَن في  ©

خصيَِّة. تذكيرَِك بأهمِّ المحطاِت الحياتيَِّة لهذِه الشَّ

َبُه في مجموعاٍت متجانســٍة مــْن حيُث الموضوُع  © حاوْل أْن تصنِّــَف ما جمعَتُه، وترتِّ

والفكرُة؛ فهذا سيســاعُدَك كثيًرا عنَد الكتابِة، وســتعرُف متى تستخدُم كلَّ معلومٍة، 

وعالقَة كلِّ فكرٍة باألخرى. 

ًدا في ذكِر زمــاِن ومكاِن الوقائِع واألحداِث والمواقِف، ال تكْن  © حاوْل أْن تكوَن محدَّ

ا؛ فأنَت لْن تكتَب عْن شخصيٍَّة ال تعرُفها َجيًِّدا. ا جدًّ عامًّ

َك ُمنتبًها اإىل الّنقاِط الآتيِة:  كتابُة امُل�صّودِة: اكتْب ن�صَّ

ـخصّيِة الَّتي سـتكتُب سـيرَتها األدبيََّة،  © ـَك بالحديِث عِن الشَّ ابـدأِ الفقـرَة األولى في نصِّ

ولماذا اخترَتها لكْي تكتَب عْنها.

فـي الفقـراِت الّتاليِة )قْد تكـوُن فقرًة واحدًة فقـْط أْو فقرتيِن أْو أكثَر بحسـِب طبيعِة  ©

ِة وطولِها، وبحسِب ما سّجلَتُه مْن أفكاٍر(.  القصَّ

َبها حيُث ال تأتي مبعثرًة، بْل ُضمَّ الّتفاصيَل الَّتي  © ابدْأ بسرِد التَّفاصيِل، ولكْن حاوْل أْن ترتِّ

لها عالقٌة مَع بعِضها بعًضا، واستِعْن ُهنا بالتَّصنيفاِت الَّتي قمَت بها.

ُكـْن شـاهًدا دائًما، وال تنقْل شـيًئا عْن أحـٍد. اختِر األحـداَث والمواقَف الَّتي عايشـَتها  ©

بنفِسَك؛ فهذا يجعُل الّسيرَة األدبيََّة أكثَر صدًقا وشفافيًَّة.

َك بسطريِن أْو ثالثٍة تعيُد فيها الفكرَة الَّتي بدْأَت بها، ولكْن بصياغٍة مختلفٍة،  © اختْم نصَّ

خَص سيبقى حاضًرا في قلِبَك حيًّا ونابًضا.  ُد أنَّ هذا الشَّ وبعبارٍة تؤكِّ

َفّكْر في عنواٍن مناسٍب لنّصَك.  ©

اكتِب اسَمَك تحَت العنواِن. ©

هذِه الأ�شئلُة 

�شاعدِتَك، ولي�َص  ِلُ

َن  مِّ �رشًطا اأْن ُت�شَ

كلَّ الإجاباِت 
َ
ك  ن�شّ

عنها.

هذه الأ�شئلُة ُت�شِبُه 

ما ُي�شّمى بالع�شِف 

.
ِّ
الذِّهني

ِمَن اُلمكِن اأْن 

ت�شوَغ من اإجاباِت 

هذِه الأ�شئلِة 

ُمتمعًة ِفقرًة جّيدًة، 

اأْو فقرتنِي.

َك تكتُب  ل تن�َص اأنَّ

ٍة  عْن �شخ�شيَّ

ٍة. حقيقيَّ

احر�ْص على اأْن 

تكتَب ما ل يخد�ُص 

َة اأبًدا.  خ�شيَّ هذِه ال�شَّ

كْن �شادًقا فيما 

تكتُبُه، ول تاوْل 

اأْن تظهَر هذِه 

َة اأف�شَل اأْو  خ�شيَّ ال�شَّ

 عليِه 
َ
اأ�شواأَ مّما هي

يف احلقيقِة.

خْذ وقًتا كافًيا 

للتَّح�شرِي ِلا 

�شتكُتُبُه.

ابداأْ اأّوًل باختياِر 

ِة الَّتي  خ�شيَّ ال�شَّ

�شتكتُب �شريَتها 

َة، وبهذا  الأدبيَّ

�شتحدُِّد اإْن كانْت 

ًة. ًة اأْو غرييَّ ذاتيَّ

ثمَّ ا�شتعدَّ 

للكتابِة م�شتعيًنا 

بالتَّوجيهاِت. 

بع�ُص الُكّتاِب 

ُيعيدوَن ِكتابَة 

اٍت، 
ّ
ال�شّودِة عّدَة مر

َوُيعيدوَن النَّظَر فيما 

ٍة. 
ّ
ًة بعَد مر

ّ
كتبوُه مر

ٍة 
ّ
ويف ُكلِّ مر

يكت�شفون طريقًة اأْو 

فكرًة �شغريًة ُتْغني 

 
ُ
ُهم، وجتعُله  َن�شَّ

اأف�شَل واأجمَل.

الّتخطيُط وكتابُة المسّودِة:

2
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الّدرُس
2

َك على ُزمالئَِك، واستمْع إلى ما كتبوُه أيًضا. اقرأْ نصَّ

شُر: القراءُة والنَّ

امُلراَجَعُة َوالّت�صحيُح َوالتَّحريُر: 

راِجْع ما َكَتبَتُه ُمنَتِبًها إلى ما َيأتي: 
التَّفقيُر: أْن َتْترَُك َمســاَفًة َجيَِّدًة َبيَن كلِّ ِفقَرٍة َوُأخــرى، بَِحيُث ال َيظَهُر  ©

َك ُكأنَُّه ِفقَرٌة واِحَدٌة َطويَلٌة. َنصُّ

قَطِة، َوالفاِصَلــِة، َوَعالماِت  © ــدْ ِمْن َوضِع عالمــاِت التَّرقيِم الُمناِســَبِة: النُّ التَّرقيُم: َتأكَّ

االقِتباِس، َوَغيرِها.

َك مَن األخطاِء  © ْد مَن اكِتماِل الُجَمِل، وُوضوِح َمعناها، ومن ُخُلوِّ َنصِّ النَّْحُو َواإلمالُء: َتَأكَّ

اإلمالئيَِّة. 

ْز في الَمواِضِع اّلتي فيها اقِتباســاٌت،  © أِعد ِصياَغَة َبعــِض الِعباراِت إذا َرأْيَت ذلَك، َورَكِّ

َك.  بَِحيُث َيأتي االقِتباُس ُمنَسِجًما َمَع َنصِّ

َك َمطبوٌع َتحَت الُعنواِن بِـ)ُبنٍط( َأصَغَر ِمن )ُبنِط(  © د َأنَّ اســمَ التَّنســيُق َوالتَّرتيُب: َتأكَّ

ا ُمناِســًبا َمقروًءا إذا ُكْنَت َقد اســَتخَدْمَت َبرناَمَج  د أنَّــَك اخَترَت َخطًّ الُعنــواِن، َوَتأكَّ

»الوورِد« في الِكتاَبِة. 

الّن�صخُة النِّهائّيُة:  

اطبْع ما َكَتْبَتُه.  ©

ْد من ُكلِّ شيٍء مّرًة ُأخرى.  © ألِق عليِه نظرًة أخيرًة، وتأكَّ

، َوسلِّْمها للمعلِِّم.  © ضْع ورقَتَك في ملفٍّ

3

ُذها يف  هذِه الخطواُت َسُتنفِّ

البيِت، َوستسلُِّم نّصَك للمعلِِّم، 

َوَتستلُمُه منُه لِتقرأَُه يف الحّصِة 

ُدها املعلُِّم  الّثالثِة الّتي َسُيحدِّ

بحسِب خّطِتِه ورؤيِتِه. 
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الّنحُو



الّنحُو
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

ٍة.
ّ
ُف �شيَغ مبالغِة ا�شِم الفاعِل، ويوّظُفها في مواقَف حياتي

ّ
يتعر

1

ُغ الُمياللغِة ِصيل

وُد ُّ ال
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الّدرُس
1

اقرِأ الُجَمَل في الَمجموعتيِن )أ( و)ب( ُثمَّ أِجْب عِن األسئلِة: . 1

)ب( )أ( 

ًدا ماشًيا. ٌد َمّشاٌء، يستمتُع برياَضِتِه.رأْيُت محمَّ محمَّ

الثَّعلُب خّواٌف، لكنَُّه ذو حيلٍَة.كاَن الَّثعلُب خائًفا.

لِمسعوٍد ثَْغٌر َبّساٌم.مسعوٌد باِسُم الثَّْغِر. 

حوَك.رأْيُت َعليًّا ضاِحًكا.  رأْيُت َعليًّا الضَّ

لو ُسئلَت هذِه األسئلَة: . 2

ٌد كثيُر الَمشِي؟  � هْل محمَّ

هِل الّثعلُب كثيُر الَخوِف؟ �

هْل مسعوٌد كثيُر االْبِتساِم؟ �

ِحِك؟ � هْل َعليٌّ كثيُر الضَّ

وكاَن جواُبَك »نََعْم«، َفَعلى ُجَمِل أيِّ المجموَعتيِن اعتَمْدَت؟ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ولْو ُسئْلَت األسئَلَة الّسابَقَة وكاَن جواُبَك “ال” َفَعلى ُجَمِل أيِّ المجموَعتيِن اعتَمْدَت؟ . 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

هْل وَقَع “الَحَدُث” في المجموَعِة )أ(؟ وهْل وقَع في المجموعِة )ب(؟ . 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------

هْل وقَع في المجموعتيِن بالَكْثَرِة ذاِتها؟. 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------

اًل: َنَتداَرُس أوَّ
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ُغ الُمياللغِة وُدا ِصيل ُّ ال

ما الفرُق، إذْن، بيَن ُجَمِل المجموعتيِن )أ( و )ب(؟ . 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------

اٌل( هَي صيَغٌة مْن ِصَيِغ مباَلَغِة اْسِم الفاِعِل. إنَّ صيَغَة )فاعٌل( هَي اسُم فاِعٍل، وصيَغُة )َفعَّ

A .اسُم الفاعِل صيغٌة تُدلُّ على الَحَدِث، وَمْن َوقَع ِمْنُه، أْو تعلََّق بِه

B .صيُغ المبالغِة تُدلُّ على الَحَدِث، وَمْن َيقُع منُه على وْجِه الَكْثَرِة، أِو المبالََغِة

C  :َحٌة في الجدوِل الّتالي اٌل - َفُعوٌل - ِمْفعاٌل - َفِعيٌل(، َكما هَي موضَّ ٌة، أشهُرها )َفعَّ لِصيِغ المبالغِة أوزاٌن ِعدَّ

اٌلفاِعٌل َفِعيٌلفاِعٌلِمْفَعاٌلفاِعٌلَفُعوٌلفاِعٌلَفعَّ

اٌمنائٌِم سميٌعساِمٌعِمْعطَاٌرعاِطٌرَغُفوٌرغاِفٌرنَوَّ

...........راِحٌم...........فاِضٌل...........شاِكٌر...........صائٌِم

...........عالٌِم...........قاِدٌم...........صابٌِر...........راِحٌل

...........فاِهٌم...........هاذٌر...........صاِدٌق...........راِكٌب

D  :تدلُّ بعُض صيِغ المبالغِة على الِحَرِف، بداًل من ياِء النََّســِب، نحَو )َحّداٌد( و)َعطّاٌر(.. إلخ. وهَي على وزِن

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

E ................. ،................. ،................. هاِت أمثلًَة على ِحَرٍف أخرى على الوزِن نفِسِه

F  َيِغ، وتتشاَبُه في صيغُة )َفِعٌل( من صيِغ المبالغِة، مثُل: )َحِذٌر(، و)َشــِرٌه(، ولكنَّها أقلُّ اســتعمااًل ِمْن بقيَِّة الصِّ

ُد نوَعهــا، وكذلَك األمُر مَع صيغِة )َفِعيٌل(  َدها هَو الَّذي يحدِّ فِة الُمشــبَّهِة، لكنَّ ثباَتها أْو تجدُّ وزنِها مَع الصِّ

نحَو )َشِريٌف(.

ثانًيا: َنستنِتُج
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ْت مْنُه:. 1 صوَص القصيرَة الّتاليَة، واستخرْج مْنها صيَغ مبالَغِة اسِم الفاِعِل، ُمبّيًنا الفعَل الَّذي اشُتقَّ اقرِأ النُّ

َتُمرُّ بَِك األبطاُل َكلْمى َهزيَمًة               ووْجُهَك وّضاٌح، وثَْغرَُك باِسُم.أ. 

)الُمَتَنبي(

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

يًتا، وال َرِكيًنا، وال َوقوًرا، وال َحلِيًما مْثلَُه".ب.  "كاَن لَنا بالَبْصَرِة قاٍض لَْم َيَر الّناُس حاِكًما َقطُّ ِزمِّ

)الجاِحُظ/ الحيواُن(

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

إْن كاَن لَِســًنا ُسميَّ ت.  "ليَس َخْصلٌَة هَي للَغِنيِّ َمْدٌح إاّل وهَي للفقيِر َعْيٌب، فإْن كاَن َوقوًرا ُســِمَي بليًدا، و

إْن كاَن َصموًتا ُسميَّ عِييًّا". ِمهذاًرا، و

غيُر( )ابُن المقّفِع/ األدُب الصَّ

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

، َكذا َيشاُء َوفائي.ث.  نوَن َعقيُمها كَولوِدها               ُحلٌْو لَديَّ تِلَْك السُّ

)إيليا أبو ماضي(

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

َوســيُِّدنا ج.  لَوالينا  َصْخــًرا  إنَّ  إنَّ َصْخــًرا إذا نَْشــتو لَنّحاُرو و

إنَّ َصْخــًرا لَِمْقداٌم إذا َرِكبوا لََعّقاُرو إنَّ َصْخًرا إذا جاعــوا  و

بِِه الُهــداُة  لََتأَْتمُّ  إنَّ َصْخــًرا  ـُه َعلَــٌم، فــي َرأِْســِه ناُرو كأنَـّ

ْوِع ِمْسعاُرَجلٌْد، َجميُل الُمَحّيا، كاِمٌل، َوِرٌع ولِلُْحروِب َغداَة الرَّ

)الخْنساُء(

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

ُق ثاِلًثا: ُنطبِّ
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ُغ الُمياللغِة وُدا ِصيل ُّ ال

حّوِل الُجَمَل في المجموعِة )أ( إلى جمٍل تُدلُّ على َمن قاَم بالَحَدِث بَكْثرٍة أْو مبالغٍة في المجموعة )ب(:. 2

)ب()أ(

..............................................................َحَسٌن نائٌِم.

. رِّ ..............................................................ُمراٌد مانٌِع للشَّ

دائِد. ..............................................................رانَِيُة صابَِرٌة في الشَّ

..............................................................أحمُد ُمْعٍط للَخْيِر.

..............................................................راشٌد كثيُر الَفْخِر بَعملِِه.

  اقرِأ الّنصَّ الّتالي، واستخرْج مْنُه ِصيَغ المبالغِة الواردَة فيِه، ُثمَّ بّيْن أثَرها في الَمعنى:

أْشَرَف البْدُر على الغاَبِة في إْحدى اللَّيالي

والي فَرأى الثَّْعلَب يْمشي ِخلَْسًة بيَن الدَّ

ُكلَّما الَح َخياٌل خاَف ِمْن ذاَك الَخياِل

واْقَشَعرَّ

وَرأى لَْيًثا َهصوًرا واِقًفا عْنَد الَغديْر

ا َمألَ الوادي َزئيْر ُكلَّما اْسَتْشَعَر ِحسًّ

خوْر فإذا بالماِء َيْجري خائًِفا ِعْنَد الصُّ

ا ُمْكَفِهرَّ

ورأى الَبْدَر اْبُن آوى َيَتهادى في الَفضاْء

إماْء ْهُب ُجنوًدا و َكَمليٍك حولَُه الشُّ

ماْء قاَل: لْو ُكْنُت َرفيَق الَبْدِر أْو َبْدَر السَّ

أْو خيالَْه!..

حوكا َغْيَر أنَّ اللَّيَث لَّما أَْبَصَر الَبْدَر الضَّ

قاَل: يا ْبَن اللَّيِل َمْهما أَْشَتهي ال أَْشَتهيكا

اٌح، َولكْن قاِحٌل ال َصْيَد فيكا أنَْت وضَّ

أْو ِحيالَْك
)إيليا أبو ماضي، الجداول(

ُر رابًعا: َنَتَبصَّ
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 جّرْب أْن ُتعيَد صيَغ المبالغِة إلى اسِم الفاعِل، هْل ُتالحُظ فْرًقا في الَمعنى؟ 

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

تــي اســتخرْجَتها فــي ُجَمــٍل مــن إنشــاِئَك. احــرْص علــى أْن تكــوَن ِمــن أوزاٍن    ضــْع ثالًثــا ِمــْن صيــِغ المبالغــِة الَّ

ُمختلفــٍة.

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

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

................................................................................................................................................
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ًنا نوَع الفعِل الَّذي اشُتقَّ مْنُه، كما . 1 وِر الّتاِلَيِة، واذُكْر وزَنها، ُمَبيِّ سمِّ كلَّ صورٍة ِمَن الصُّ

َمِط األّوِل.  في النَّ

َد. . 2 ؛ ِلتتأكَّ ٍد مْنها، ُعْد إلى الُمعجِم اآلليِّ انَتِبْه إلى وزِن الكلمِة، وإْن ُكنَت غيَر ُمتأكِّ

اًل: َنَتداَرُس أوَّ

يفُّ: امليزاُن الرصَّ

لــوزِن  لفظــيٌّ  معيــاٌر 

الكلــامِت العربيَّــِة القابلــِة 

ُن ِمــْن  ــِف، يتكــوَّ للتَّرصي

ثالثــِة حــروٍف )فََعــَل(.

ْت  هذا َرُجٌل َقلٌِق، وكلمُة )َقلِق( على وزِن )َفِعل(، وقِد اشــُتقَّ

ِمَن الفعِل )َقلَِق(  على وزن )َفِعَل(.

هذا ِعَنٌب )أْخضــُر(، وكلمُة )أخضُر( على وزِن ...............، 
ْت مَن الفعِل )َخِضَر( على وزِن ................ وقِد اشُتقَّ

هذا )َعطَْشاُن(، وكلِمُة ............... على وزِن ...............، وقِد 
ْت ِمَن الفعِل ............... على وزِن ................ اشُتقَّ

هذا منظٌر )جميٌل(، وكلمُة ............... َعلى وزِن ...............، 
ْت ِمَن الفعِل )جُمَل( على وزِن ................ وقِد اشُتقَّ
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َحــلُّ هذِه اللُّعَبــِة )َصْعــٌب(، وكلِمــُة ............... على وزِن 
ْت ِمــَن الفعــِل ............... على وزِن  ...............، وقِد اشــُتقَّ

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

هذا )َجَباٌن(، وكلِمُة ............... علــى وزِن ...............، وقِد 
ْت ِمَن الفعِل ............... على وزِن ................ اشُتقَّ

الفيُل حيواٌن )َضْخٌم(، وكلِمُة ............... على وزِن ...............، 
ْت ِمَن الفعِل ............... على وزِن ................ وقِد اشُتقَّ

هذا تمٌر )ُحلٌْو(، وكلِمُة ............... على وزِن ...............، وقِد 
ْت ِمَن الفعِل ............... على وزِن ................ اشُتقَّ
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A  وِر مشتقٌّ ِمَن الفعِل، ويدلُّ على صفٍة ُمالزَمٍة لَِمْن ُوِصَف نالحُظ أنَّ كلَّ اسٍم ِمَن األسماِء الَّتي وضْعَتها للصُّ

َفُة ُمالِزَمًة لَُه دائًما،  بهــا؛ فاللَّوُن األخضُر ُمالِزٌم لِهذا النَّــوِع ِمَن الِعنِب، والرَُّجُل الكريُم تكوُن هــِذِه الصِّ

وهكذا. 

B .............. ُن ِمْن فاُت الّسابَقُة هَي أفعاٌل ثالثِيٌَّة، أْي تتكوَّ ْت مْنها الصِّ كما نالحُظ أنَّ كلَّ األفعاِل الَّتي اشــُتقَّ

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

C  ،..................  :ٌة ِمَن الفعِل الثُّالثيِّ )َفَعَل(، كما في فاِت الثَّالَث األولى مشــتقَّ وال شــكَّ أنََّك الحظَْت أنَّ الصِّ

ٌة ِمَن الفعِل الثُّالثيِّ )َفُعَل(، مثَل: ..................،  فاِت مشتقَّ و..................، و................... في حيِن أنَّ بقيََّة الصِّ

و.................. 

D  َُّفَة الُمَشبََّهَة َتُدل َفَة الُمَشــبََّهَة تشِبُه اســَم الفاعِل في داللَِتها، ولكنَّ الفرَق بيَنهما أنَّ الصِّ نالِحُظ أيًضا أنَّ الصِّ

ِد،  ــْخِص، أّما اســُم الفاِعِل فيدلُّ على الحدوِث والتََّجدُّ َعلى الثُّبوِت، كصَفِة )قصيٍر( فهَي ثابَتٌة ومالِزَمٌة للشَّ

خِص. كقولِنا )جالٌِس(، فالجلوُس يحُدُث وينقِطُع، وال يستِمرُّ أْو يثبُت على الشَّ

E  َفُة الُمَشــبََّهُة ِمَن الفعِل الثُّالثيِّ الاّلزِم. وهَي بهذا تختلُف َعِن اسِم الفاِعِل الَّذي ُيشتقُّ ِمَن الفعِل ُتشــَتقُّ الصِّ

الثُّالثيِّ الاّلزِم والُمتعّدي.

F :فاِت الُمَشبََّهِة، بحسِب الفعِل الثُّالثيِّ الَّذي ُتشَتقُّ مْنُه ُص أوزاَن الصِّ الجدوُل الّتالي ُيلخِّ

وزُن الفعِل 
الثيِّ الثُّ

َفِة  صيغُة الصِّ
َهِة الُمَشبَّ

داللُة الّصيغِةمثاٌل

الحزُن أِو الفرُحَفِرح - َمِرح - َقلِقَفِعلَفَعَل

لوٌن، أْو عيٌب، أْو ِحليٌةأْحَمر - أَْعَور - أَْكَحلأَْفَعل................

خلوٌّ أِو امتالٌءَعطْشان - َجْوَعانَفْعالن................

.................................َشِريف - َكِريم - َعِظيمَفِعيلَفُعَل

.................................َضْخم - َشْهم - َصْعٌبَفْعل................

.................................َجبان - َحصانَفَعال................

.................................َحَسن - َبطَلَفَعل................

.................................ُصلْب - ُحلْو - ُمّرُفْعل................

ثانًيا: َنستنِتُج

134



ُة هل يث ُة الُمشل فل وُدا المص ُّ ال

ًنا وزَن كلٍّ مْنها:. 1 هاِت، ُمَبيِّ فاِت الُمَشبَّ صوَص الّتاِلَيَة، ُثمَّ استخرْج مْنها الصِّ اقرِأ النُّ

ِلأ.  بيُض الُوجوِه، كريَمٌة أْحساُبُهْم             ُشمُّ األنوِف، ِمَن الطِّراِز األوَّ

)حّساُن بُن ثابٍت/ شاِعٌر ُمَخْضَرٌم(

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

ْمساب.  ِهالاًل، وأُْخرى ِمْنُهما ُتْشِبُه الشَّ فتاتاِن أّما مْنُهما فشبيَهةٌ  

) )عبُد اللِّه بُن قيِس الرُّقّياِت/ شاِعٌر أمويٌّ

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

فُقلُْت لَها إنَّ الِكراَم قليُلت.  ُتَعّيُرنا أنّا َقليٌل َعديُدنا   

) )الّسموأُل/ شاِعٌر جاِهليٌّ

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

ال َتُكْن َرطًْبا فُتعَصْر، وال ُصلًْبا فُتْكَسْر.ث. 

) )مَثٌل عربيٌّ

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

نَباج.  ال تقطََعْن ذنََب األْفعى َوُتْرِسلَها            إْن كْنَت َشْهًما فأْتِبْع رأَسها الذَّ

) )صالُِح األسكْنَدريُّ

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

ال َتْحِقَرنَّ َصغيًرا في ُمخاَصَمٍة               إنَّ البعوَضَة ُتْدمي ُمْقلَة األَسِدح. 

)المتنبي(

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

يِتخ.  إْن كاَن ثوُبَك أبيَض فال تقترِْب ِمْن بائِع الزَّ

) )مَثٌل سويسريٌّ

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

ُق ثاِلًثا: ُنطبِّ
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ِمْن َمأَْمِنِه ُيؤتى الَحِذُر.د. 

)حكَمٌة عربيٌَّة(

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

إْن كانْت َشالَّء.ذ.  يُدَك ِمْنَك و

) )مَثٌل عربيٌّ

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

َهَة المفهومَة ِمَن الّصوَرِة.. 2 َفَة الُمَشبَّ ا قصيًرا مْن ُجمَلتيِن أْو ثالٍث، وضْع فيِه الصِّ اكتْب نّصً

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

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

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

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

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

.................................................................................................
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ْت مْنُه: َهَة، ُثمَّ بّيْن وزَنها، والفعَل الَّذي اشُتقَّ فاِت الُمَشبَّ ّصيِن الّتالييِن الصِّ  استخرْج ِمَن النَّ

ٍة يَتطلَّعوَن وينتظروَن. ثُمَّ ظََهَر )الكاردينال . 1 تواَفَد الّناُس على باحِة المسِجِد، وتربَّعوا في صفوٍف ُمَتراصَّ

، حيُث ُوِضَع  رقيِّ واِق الشَّ خيمينيث( في ثوبِِه األســوِد الّضافي، واتََّجَه بخطواٍت مشــدودٍة  وئيدٍة إلى الرُّ

َق بيديِه َفَدَخــَل ُحّراٌس أربعٌة ُيحيطوَن  َمقَعــٌد كبيٌر فْخٌم جلَس عليِه. تطلَّــَع إليِهْم وتطلَّعوا إليِه، ثُمَّ َصفَّ

أِس، ُمَتَعثَِّر الُخطا. بَِرُجٍل شديِد النُّحوِل، يرتدي مالبَس رثًَّة، كاَن ُمَقيََّد اليديِن والقدميِن، ُمطأِْطَئ الرَّ

)رْضوى عاشور، ثالثِيَُّة غرناطََة(

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

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

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

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

هــذا التَِّقيُّ النَِّقــيُّ الطّاِهُر الَعلَُمهذا ابُن خْيــِر ِعباِد اللّــِه كلِِّهُم. 2

ِه أنبيــاُء اللّــِه َقــْد ُخِتمواهذا ابُن فاطَمٍة، إْن ُكْنَت جاِهلَُه، بَِجــدِّ

بواِدُرُه ُتْخشى  ال  الَخليقِة،  َيُمَسْهُل  يزيُنُه اثناِن: ُحْسُن الَخلِْق والشِّ

اُل أثْقـــاِل أْقواٍم إذا اْفُتِدحوا نََعُمَحمَّ عْنَدُه  َتْحلو  ــمائِِل،  الشَّ ُحلُْو 

) )الفرْزَدُق /شاِعٌر أمويٌّ

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

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

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

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

ن�صاٌط: 

ْت منُه كلُّ صفٍة. ْل ما َتِجُدُه مْن صفاٍت ُمَشبََّهٍة، ثُمَّ اذُكْر الِفْعَل الَّذي اشُتقَّ ًة قصيرًة، وسجِّ اقرأْ كتاًبا أْو قصَّ

ُر رابًعا: َنَتَبصَّ
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

�ًدا لمفهوِم ال�ش�تعارِة بو�شفِه �ش�كاًل مْن اأ�ش�كاِل الّتعبيِر . 1
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ُف نوعي ال�شتعارِة بح�شِب الّطرِف المحذوِف فيها.. 2
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الّدرُس
1

  هل؟ 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------

 هل يسائل في رأيك؟

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------

  هل س

ٌل- بليٌغ(: اقرِأ الّنصوَص اآلتيَة، واستخرْج مْنها الّتشبيهاِت، وبّيْن نوَعها )مفصَّ

----------------)أحمد بن حنبل(إنَّ الّشافعَي كالّشمِس للّدنيا

----------------)مثٌل(الّشجاعُة بِال حذٍر حصاٌن أعمى

الّناُس للّناِس ِمْن ُعْرٍب وِمْن َعَجِم

إن لْم يّشعروا- َخَدُم بعٌض لبعٍض -و
----------------

----------------)موسيه(فاقُد الّصبِر ِقنديٌل باِل زيٍت

----------------)طاغور(الّراحُة للعمِل كالجفوِن للعيوِن

----------------القراءُة رياضُة العقِل

كْم حكمٍة عنَد الغبيِّ كأنَّها

َريحانٌة في راحِة المزكوِم
----------------)رشيُد البرمكي(

َنِة: اقَراأ ولِحِظ الَفرَق َبنَي اجُلمِل املَلوَّ

غيريِن، ووجدَتها غارقًة في الفوضى، فِصْحَت مباشرًة: تخيْل أنََّك دخلَت غرفَة أخويَك الصَّ

هْل مرَّ )ُتسونامي( ِمْن ُهنا؟!!

تعبيٌر حقيقٌي مباشٌر.لِعُبكما ُمخّرٌب.فأنَت لْم تقْل لُهما:

ٌل.إنَّ لِعَبكما ُمخّرٌب مثَل )ُتسونامي( في الفوضى.ولْم تقْل لُهما: تشبيٌه مفصَّ

تشبيٌه بليٌغ.لِعُبكما )ُتسونامي(.ولْم تقْل لُهما:

هْل مرَّ )ُتسونامي( مْن ُهنا؟بْل ِعَوًضا عن كلِّ هذا قلَت:
فماذا نسّمي هذه الطَّريقَة في 

التَّعبيِر؟

مراجعٌة واستذكاٌر:

ٌم واكِتشاٌف: َتعلُّ
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اليالغُةا االستعارُة

إنَّك باســتخداِمَك الجملَة األخيرَة ترمي إلى أنَّ األثَر الّناتَج عْن لعِب أخويَك ُيشبُه األثَر الّناتَج عن )ُتسونامي( 

وِل فأحدَث الخراَب والفوضى. وهذِه الطَّريقُة في التَّعبيِر ُتسّمى "استعارًة"؛ ففي االستعارِة  حيَن مرَّ على بعِض الدُّ

نستعيُر الكلمَة مْن معناها األصليِّ )ُتســونامي(؛ لنستخدَمها في معًنى آخَر نختاُرُه )اللّعِب(، بسبِب وجوِد صفٍة 

مشتركٍة بيَن المعنييِن )التَّخريِب(.

ماذا ن�شتنتُج؟

، بسبِب وجوِد صفٍة مشــتركٍة بيَن المعنييِن )الحقيقيِّ  االستعارُة هَي اســتخداُم اللَّفظِة في غيِر معناها الحقيقيِّ

.) وغيِر الحقيقيِّ

: ُح طبيعَة التَّعبرِي ال�صتعاريِّ اإليَك اأمثلًة اأخرى تو�صِّ

جرُحهاسياُقهاالعيارُة

الّدوريَّ  يقوُد  الّرياضيُّ  الَحَكُم 

خبٌر صحفيٌّإلى الهاويِة.

ال َيقِصُد المتحّدُث الهاويَة الحقيقّيَة، بمعنى جهّنَم، أِو 

ريِع  حيِق، إنَّما يقصُد االنتهاَء إلى الفشِل الذَّ المنحدِر السَّ

قوَط في أيٍّ مْنهما. الّذي ُيشبُه السُّ

المجّرُي  الوزراِء  رئيُس  اكتفى 

خبٌر صحفيٌّبتصريحِه العائِم.
ال يكوُن التَّصريــُح عائًما، لكنَُّه غيُر محــّدٍد، أْو غيُر 

واضٍح، كالّشيِء العائِم.

وزائرتي كأنَّ بها حياًء

فليَس تزوُر إاّل في الظَّالِم

بيٌت شعريٌّ 

)المتنبي(
الحّمى ال تزوُر، لكّنُه شّبهها بالّزائرِة الحّيّيِة.

الفرصُة ال تطــرُق الباَب إاّل مّرًة 

واحدًة
قوٌل مأثوٌر

الفرصُة ال تستطيُع أْن تطرَق باًبا، لِكنَُّه شّبهها باإلنساِن 

الّذي يطرُق الباَب.

ُج بناِر جهّنَم.لغٌة يوميٌَّةال تفتْح عليَّ أبواَب جهّنَم. ُشّبَه الغضُب الُمؤجَّ

على  يقضي  حوِن،  للصُّ )فيري( 

هوِن. الدُّ
لغُة إعالٍن

هوُن ال ُيقضى عليها، لكنَّها ُشــبِّهْت بعدوٍّ يِجُب أْن  الدُّ

ُيقضى عليِه.

لحْظ:

A  ُن كلُّ اســتعارٍة ِمْن طرفيِن: مشــّبٌه ومشــّبٌه بِه، ولكنَّ أَحَدهما محذوٌف؛ فإْن حذْفنا المشــّبَه بِه فهَي تتكوَّ

استعارٌة مكنيٌَّة، كهذا الِمثاِل: الوقُت يلَتِهُم كلَّ شيٍء.
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الّدرُس
1

B  إْن َحذْفنا المشــّبَه، و"صرَّْحنا" بالمشّبِه بِه، كانِت االســتعارُة تصريحيًَّة، كهذا المثاِل: سطَع نجٌم جديٌد و

. وريِّ الثَّقافيِّ في الدَّ

C  وأفضــُل طرائــِق الّتمييِز بيَن الّنوعيِن هــَي أْن تبحَث عِن المشــّبِه بِه، فإْن كاَن مذكــوًرا في الكالِم فهَي

إْن كاَن محذوًفا فهَي مكنيٌَّة. تصريحيٌَّة، و

ٌح: �شَ

ا  تــي تحَتهــا خــطٌّ هــَي كلمــاٌت اســُتخِدَمْت اســتخداًما اســتعارّيً عــُة المصــادِر، والكلمــاُت الَّ الجمــُل اآلتيــُة متنوِّ

(. اشــرْح ذلــَك. )فــي غيــِر معناهــا الحقيقــيِّ

هِل الّنحُس يطارُد؟الّنحُس يطارُد مسرحيََّة )سبايدر مان(. 

هِل الفيزياُء تتعاطَُف؟الفيزياُء تتعاطُف مَع طلبِة الّثانويِة.

هْل يكوُن اإلعصاُر مجنونًا؟ضرَب المدينَة الّساحليََّة إعصاٌر مجنوٌن.

هْل للمشكلِة فتيٌل؟اجتمعِت األسرُة النتزاِع فتيِل المشكلِة.

تعينٌي و�شٌح:

ا، ثمَّ اشرِح المعنى. تي اسُتخدمْت استخداًما استعارّيً ا تحَت الكلماِت الَّ ضْع خّطً

ال يجلُس في غرفِة االنتظاِر لدخوِل نادي )اليورو( سوى )ليتوانيا والتفيا والّدنمارك(. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

)تويوتا( ُتطّوُر جياًل جديًدا مَن الّسياراِت االقتصادّيِة. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

بدَأ الجفاُف يزحُف إلى َحْلقي. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ٍة ومتداخلٍة، وهَي تصرُخ وتعوي بال فائدٍة. � عِت الّسياراُت في صفوٍف ممتدَّ وتجمَّ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ْمَتُه: اْقَرأ َوَطّبْق ما َتَعلَّ
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حتويٌل:

حّوِل الّتشبيهاِت اآلتيَة إلى استعاراٍت:

انطلَق يركُض كالمجنوِن. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

أنِت نجمٌة مضيئٌة في سماِء األناقِة. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ٌة. � الَمعرِفُة ُقوَّ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

اإن�صاٌء:

َن استعاراٍت مكنّيًة، وذلَك على غراِر )مرَّ . 1 عّبْر عِن المواقِف الّتاليِة في جمٍل مْن إنشائِك، شريطَة أْن تتضمَّ

ُتسونامي مْن ُهنا(.

تلعُب أخُتَك الصغيرُة في الحديقِة كالفراشِة، تنتقُل من مكاٍن آلخَر. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

. عّلْق عليِه ُمستنكًرا. � ُث زميُلَك في الّصفِّ إاّل باإلنجليزيِة، كأنَُّه أجنبيٌّ ال يَتحدَّ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ٍة، من إنشائَك:. 2 ِاستخدِم الكلماِت اآلتيَة في إنتاِج استعاراٍت تصريحيَّ

نخلٌة. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

سجٌن. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

قلٌب. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

بحٌث:

صــوِص اّلتــي درســَتها فــي هــذِه الَوحــدِة، وأعــْد قراءَتــُه، ثــمَّ اســتخرْج مْنــُه ثــالَث جمــٍل  اختــْر أحــَد النَّ

ٍة، وبّيــْن نوَعهــا. اســتعاريَّ
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-----------------------------------
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-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------

  هل س
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سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

القرآُن الكريُم

سورُةالقلِم

 الآياِت.. 1
ُ
يحفُظ الّطالب

 فيها. . 2
ِّ
 القراآني

ِّ
يحّلُل معانيها �صمَن �صياقاِتها ملتفًتا اإلى خ�صائ�ِص النَّ�ص

1

القراءُة

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
حّصًة واحدًة
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الّدرُس
1

الَق�صَّ يف الُقراآِن الكرمِي:

1. غاياُته:

جعــَل الُقرآُن الكريُم الِقّصَة إحدى َوســائِلِِه في تحقيِق غاياتِِه الُمَقّدَســِة ِمْن إثباِت الوحي، َوتأكيِد الرِّســالِة، 

، فقاَل اللُّهg:  ﴿ۓ ۓ ڭ  ِإظهاِر الُقدَرِة اإللهّيِة، َوعواقِب الخيِر والّشــرِّ َوتأصيِل الّدعــوِة الُمَحّمدّيِة، َو

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ )يوســف(، وقاَل: ﴿ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾. )هود(

فالَقصُّ الُقرآنــيُّ غايُتُه أْن يحرَِّك العقوَل والقلوَب نحَو الحقِّ والخيِر والعدِل الَّتي بِها تســتقيُم الحياُة على هذِه 

ُق سعادُة اإلنساِن في الّدنيا. األرِض، وتتحقَّ

2. طرائُقُه:

َرًة في مواِضَع َشــّتى، وتكوُن إشــاراٍت َســريعًة، أْو َحلقاٍت 	  َتِرُد القّصُة الواِحَدُة في ُمعظَِم الحاالِت ُمَكرَّ

ُن في َمجموِعها ِجْســَم الِقّصِة، َوِمْن أكثِر القصِص َتكراًرا في الُقرآِن الكريِم ِقّصُة )موســى كبيرًة، ُتَكوِّ

f( الّتي َوَرَدْت في أكثَر ِمْن ثالثيَن َمْوِضًعا.

لِها إلى آخِرها، وقد ُتعَرُض كاِملًَة، أْو ُيكَتفى ببعِض حلقاتِها حســبما تقتضي 	  ُتْعــَرُض بالَقْدِر الكافي ِمْن أوَّ

الغايُة في هذا الُجزِء أْو ذاَك.

ُتخالُِط القّصَة الُقرآنّيَة توجيهاٌت دينّيــٌة؛ ألنَّ هدَفها ليَس تاريخيًّا، وال فنيًّا، َوِمَن الّتوجيهاِت الّتي تعتِرُض 	 

ِقّصَة )َمْن حاجَّ إبراهيَم في َرّبِه(، أْو ِقّصَة )َمْن َمرَّ على قريٍة( في ســورِة )الَبقرِة( َقْولُُهg: ﴿گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ﴾، وقولُُه: ﴿وئ وئ ۇئ﴾.

3. أنواُعُه:

قصُص األنبيــاِء: َوتضّمَنْت دعوَتُهْم إلــى قوِمِهم، والُمعجزاِت الّتــي أّيَدُهم اللُّه بها، َوموِقــَف الُمعانِديَن 	 

.xإبراهيَم ِة نوٍح َو بيَن، كقصَّ لِرسالِتِهم، َومراِحَل الّدعوِة َوتطّوَرها، َوعاقبَة المؤمنيَن والُمَكذِّ

قصــُص الحواِدِث الغابِــَرِة، كقّصِة الّذيَن أُخِرجوا ِمــْن ديارِِهم َحَذَر الموِت، َو طالــوَت وجالوَت، وأهِل 	 

الَكْهِف، وأصحاِب األُخدوِد، ....

قصٌص تتَعلُّق بالحواِدِث الحاِضَرِة الّتي َوقَعْت في َزَمِن الّرسوِلd َكغزوِة َبْدٍر، َوأُُحٍد، َوُحَنيٍن، َواألحزاِب، ...	 

: االستعداُد لقراءِة الَنصِّ
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القررُكالنررُماسورُةالقلِم

: 4.  ِمْن فوائِد القصِص الُقرآنيِّ

 	. إيضاُح أُُسِس الّدعوِة إلى اللِّه، َوبياُن أصوِل الّشرائِع الّتي َبعَث اللُّه بها ُكلَّ نَبيٍّ

ِتِه على ديِن اللِّه، َوتقويُة ثَِقِة المؤمنيَن بِانتصاِر الحقِّ َوأهلِِه، َوخذالُن 	  تثبيُت َقلِْب َرسوِل اللِّهd َوُقلوِب أُمَّ

الباِطِل َوأعوانِِه.

إحياُء ِذكراُهم، َوتخليُد آثارِِهم.	  َتصديُق األنبياِء الّسابقيَن، َو

إظهاُر ِصْدِق َرسوِل اللِّهd في َدْعَوتِِه بِما أخبَر بِِه َعْن أحواِل األَُمِم الّسابَِقِة.	 

إقاَمُة الُحّجِة، َوحصوُل االعتباِر واالفتكاِر.	 

: اْختْر المعنى المناسَب للُمفرداِت اآلتيِة ِمْن خالِل البحِث في الُمعَجِم الَورقيِّ أِو الّرْقميِّ

.................................................................................................................................َبَلْوَناُهْم

َها .................................................................................................................................َلَيْصِرُمنَّ

.................................................................................................................................َحْرٍد

.................................................................................................................................َيَتَلاَوُموَن

ِة )امسْك قلًما، وضْع خًطا تحَت كلِّ كلمٍة ال تعرُف معناها(:  اقرِأ  اآلياِت، واحفْظها، واستعدَّ لتسميِعها في الحصَّ

قاَل اللُّهg في سورِة )الَقلَم(:

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ﴿ٻ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ائ  ې ى ى  ې  ۅ ۉ ۉ ې ې  ۋ ۋۅ  ۆ ۈۈ ٴۇ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾.

المفرداُت والمعجُم: 

: أثناَء قراءِة الّنصِّ
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الّدرُس
1

ما فكرُة اآلياِت القرآنيَِّة؟ لّخْصها بجملٍة واحدٍة.. 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------

تسرُد اآلياُت القرآنّيُة الّسابقُة قّصَة "أصحاِب الحديقِة"، مَع الجمِع بيَن أسلوِب الحواِر والّسرِد. بّيِن المواضَع . 2

اّلتي جاَء فيها الحواُر، وتلَك اّلتي اسُتخدَم فيها أسلوُب الّسرِد.

في رأِيَك، ما سبُب قراِر "أصحاِب الحديقِة" منِع الّثماِر عِن الفقراِء؟ �

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ما موقُف األِخ األوسِط مْن قراِر إخوِتِه حرماَن الفقراِء مْن خيراِت الحديقِة؟ �

-----------------------------------------------------------------------------------------------

بّينِت اآلياُت نتيجَة كلِّ مّناٍع للخيِر. ظّلِل اآلياِت اّلتي ورَد فيها هذا الَمعنى. . 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------

هناَك رسالٌة إنسانّيٌة تدعو إليها هذِه اآلياُت. استخرْجها، ثمَّ ناقْشها مَع معّلِمَك وزمالئَك.. 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------

A  ثمَّ ابحْث عْن . في الجدوِل الّتالي، ســّجِل الكلماِت الّتي وضْعَت تحَتها خطًّا في أثناِء قراءتَك الّنصَّ القرآنيَّ

معناها في المعجِم، واكتْبه في الخانِة الّثانيِة، ثمَّ استخدْم بعَضها في جملٍة من إنشائَك في الخانِة الّثالثِة.

الجملُةمعناها الكلمُة 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

: أنشطُة ما بعَد الّنصِّ

: صِّ َحوَل النَّ

: حوَل لغِة الّنصِّ

154



القررُكالنررُماسورُةالقلِم

B  فاِت النَّفسيَِّة ورَد الفعُل )چ( في اآليِة )23(. ما داللُتُه؟ وهْل أَسَهَم -في رأِيَك- في توضيِح صفٍة مَن الصِّ

لـ"أصحاِب الحديقِة"؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

C  ؟ هْل ساعَد أسلوُب القصِّ في توضيِح فكرِة النَّصِّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ـا، أْو موقًفـا شـخصيًّا، حدثْت فيِه أحـداٌث مماثلـٌة لِما تصُفُه اآليـاُت القرآنيَّـُة في قصِة . 1 هـْل تسـتحضُر نصًّ

ْث عْن هـذا النَّصِّ أِو الموقِف مَع زميِلَك في  "أصحـاِب الحديقِة"؟ وهْل كانِت النَّتيجُة متشـابهًة مَعها؟ تحدَّ

. فِّ الصَّ

ِة "أصحاِب الحديقِة"؟ وما الَّذي تعلْمَتُه مْنها؟. 2 ما أكثُر ما أّثَر فيَك في قصَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

هنـاَك َملمـٌح َأخالقـيٌّ فـي قولـِهg: }گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ{، كيَف يمكُنَك االسـتفادُة من هـذِه اآليِة . 3

في تذكيِر زمالئَك بضرورِة االسـتماِع إلى الّناصِح، واألخِذ بمشـورِة الُعقالِء، والمخلصيَن ، واالسـتفادِة مْن 

إرشاِدهم، وعدِم  اإلصغاِء إلى تحريفاِت المبطليَن، وأصحاِب الَمصالِح  الّتخريبّيِة والهّدامِة؟ وْعِظهْم و

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ــلوِبَك   ــابقِة، ِبأس ــِة الّس ــاِت الَكريم ــي اآلي ــورِة ف ــِة الَمذك ــداِث الِقصَّ ــاَء أح ــا ِبن ــُد فيه ــرًة ُتعي ــًة قصي ــْب ِقّص اْكُت

. ــاصِّ الخ

 : صِّ حوَل قارِئ النَّ

الكتابُة حوَل القراءِة:
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

من شعِر ابِن وكيٍع الّتنيسيِّ

نصٌّ شعريٌّ

مَن العصِر العّباسيِّ

بيِع ُحَلُلالرَّ

ا. . 1
ًّ
ا وبالغي

ًّ
ا ونقدي

ًّ
 تحلياًل فكري

َّ
 ال�ّصعري

َّ
يحّلُل النَّ�ص

َة.. 2
ّ
 الفرعي

َ
ئي�صَة والأفكار

َّ
 الفكرَة الر

ُ
ح يو�صِّ

�ة . 3
ّ
البديعي �نات 

ِّ
المح�ص وال�ص�تعارِة(، ودور  �ص�بيِه  )التَّ �ِة 

َّ
الفني �وِر 

ّ
ال�ص  

َ
دور �ُن 

ِّ
يبي

)الطباق( في اإبراز جماِل المعنى. 

يحفُظ ع�صرَة اأبياٍت مَن الق�صيدِة.. 4

القراءُة

2
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بيِع اُحَلُلالرَّ ّص ش ر ّيص

ُة : وُر الفنيَّ ال�صّ

عِر، منُذ العصِر الجاهليِّ حّتى يوِمنا  ال يخلو نصٌّ أدبيٌّ مْن صورٍة فنّيٍة؛ فالّصورُة قديمٌة في األدِب العربيِّ ِقدَم الشِّ

- على تجســيِد المعاني المجرَّدِة، وتشــخيِصها؛ لتقريِبها  هذا، وتعمُل الّصوُر الفنيَُّة -باإلضافِة لدورِها الجماليِّ

، ويجعُل تقبَُّل النَّفِس للمعنى أقوى وأســرَع؛ ألنَُّه يدخُل  ِد النَّقِل الواقعيِّ لِذهــِن القارِئ، َعلى نحٍو أبلَغ مْن مجرَّ

إليهــا مْن باِب الجماِل. وحيَن يكوُن الغرُض هَو الوصُف - كما في هذِه القصيدِة الَّتي بيَن أيدينا- يكوُن حضوُر 

ا. الّصورِة الفنيَِّة قويًّا ومؤثًّرا جدًّ

َتطبيٌق على امُلفرداِت وامُلعجِم:

َسَبَق لَك أْن َعَرْفَت معانَي مفرداِت القصيدِة في درِس محادثٍة سابٍق، وظِّف الكلماِت الّتاليَة في جمٍل مفيدٍة:

َيرنو: ........................................................................................................................................  �

ُضّمَخت: .................................................................................................................................. �

ُمَتَحيِّر: ..................................................................................................................................... �

َيْختال: ...................................................................................................................................... �

ما معنى "خلََع فالٌن ِعذاَره"؟ .................................................................................................................

، شاعٌر عّباسيٌّ أصلُه مْن بغداَد، وهَو شاعٌر ُمجيٌد.	  ، هَو الحسُن بُن عليٍّ الّضبيُّ ابُن وكيٍع الّتنيسيُّ

هاجرْت أسرُته إلى جزيرِة )تّنيس( بمصَر ُقرَب دمياط، وولَد وعاَش فيها.	 

ْمه أحٌد في أوانِه".	  1: "شاعٌر بارٌع، وعالِم ٌجامٌع، قْد برَع في إّبانِه على أهِل زمانِه، فلْم يتقدَّ
قاَل عنُه الّثعالبيُّ

نشأَ في أسرٍة غنّيٍة محبٍة للعلِم، وقْد آثَر االنصراَف إلى حياِة الّترِف.	 

اشُتهر شعُره بخّفِة الّروِح والوصِف والغزِل؛ فوصَف األزهاَر وتغّنى بجماِل الطّبيعِة مْن حولِه.	 

لُه كتاٌب في الّنقِد اسُمه )المصّنُف( في نقِد شعِر المتنبّي.	 

توفيَّ سنَة 393 هجرّيٍة.2	 

1(  الثعالبي، أبو منصور عبد امللك، يتيمة الدهر يف محاسن أهل العرص، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 1983، ج1، ص434.

2(  عمر فّروخ، تاريخ األدب العريب: األعرص العباسية، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة، 1981، ج2، ص581.

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

: العنصُر األدبيُّ

الُمعجُم والمفرداُت:

حوَل الّشاعِر:
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الّدرُس
2

بيِع على األرِض،  بيِع، مزَج الّشاعُر فيِه بيَن الحسِّ الُمرهِف بأثِر الرَّ يحمُل هذا النَّصُّ العباسيُّ وصًفا لمظاهِر الرَّ

وتجاُوِب الّزهوِر مَع الطَّبيعِة مْن خالِل صوٍر بالغيٍَّة محسوســٍة تجعُل القارَئ يقُف أماَم مشــهٍد حقيقيٍّ لفصِل 

بيع.  الرَّ

اقرِأ القصيدَة قراءًة صامتًة، ُمدّقًقا في المعنى، ثمَّ احفْظها استعداًدا للمناقشِة مَع معلِمَك وزمالِئَك*:

ــِر        1 ــٍر َوِبَأصَفـ ــاُء ِبَأحَمـ ــِرَش الَفضـ ـــِر ُفـ ـــِع الُمزِه بي ـــُل الرَّ ـــا ُحَل ـــَدت َلن َوَب

ًرا       2 ُمَقصِّ اجَتَهْدَت  ِإذا  ُتَعدُّ  ِرُحَلٌل  ُمَقصِّ َغيَر  َوَتكوُن  وصِفها  في 

َعراِئٌس      3 ُهــــــنَّ  َكَأنَّ ياُض  الرِّ َوَتَبخُتــــــِرهذي  َتماُيٍل  َبيـــــَن  َيخَتْلَن 

ـــرى       4 ـــحائُب فـــي الثَّ منَظـــِر ِســـرٌّ أســـرَّ بـــِه السَّ أحســـَن  فـــأذاَع  فأذاَعـــُه 

َلواِعًبا         5 ياُح  الرِّ َتثنيِه  رُو  ِر َوالسَّ الُمَتَفجِّ ماِئِه  َجدَوِل  َفوِق  ِمن 

ـــــــِرَكالُجنِد في ُخضِر الَمالِبِس حاَولوا     6 َوُمَشمِّ ُمَقلٍِّص  َفَبيَن  َأمــــــًرا 

َعن        7 َوَكَففَت  َأبَصرَتُه  َمتى  ُتعَذِرَزَمٌن  َلم  ِبُحسِنِه  الِعذاِر  َخلِع 

ـــُه             8 ـــتاِء َكَأنَّ ِإقبـــاُل حـــظٍّ َبعـــَد حـــظٍّ ُمدِبـــِروافـــى َعلـــى َأَثـــِر الشِّ

ٍد                9 ُمَهدِّ َوجَه  كاَن  ذِلَك  ِر َفَكَأنَّ  ُمَبشِّ َوجَه  جاَء  هذا  َوَكَأنَّ 

موِزَحْت 10 َقد  كاِعٍب  َكَوجَنِة  ِر  َورٌد  َتَحيُّ ِبَفرِط  َخجلى  َفَتراَجَعْت 

َأغصاِنــــــِه     11 في  الّناَرنُج  ما  اأَلحَمِر َفَكَأنَّ الَعقيِق  ِمَن  ُخِرطَن  ُأَكٌر 

َدراِهــــــٌم12 الباِقــــــالِء  َزهَر  ِبالَعنَبـــــِرَوَكَأنَّ  َأوساُطها  َخْت  ُضمِّ َقد 

ُغصوِنِه 13 ُخضِر  َفوِق  ِمن  ُه  َأحـــــــَوِر َوَكَأنَّ َأو  َأقَبٍل  ِبُمقَلــــــِة  َيرنو 

َعسَجٍد    14 َأكُؤُس  اأَلتُرنـــُج  ما  َأخَضِرَوَكَأنَّ َحريٍر  ِمن  َمقاِبُض  َوَلها 

ِرياِضِه   15 َبيَن  ّياُن  الرَّ رِجُس  ـــــــِر َوالنَّ الُمَتَحيِّ الباِهِت  ِبَعيِن  َيرنو 

َأثواِبــــــــِه        16 في  ُيريـــــــَك  َوُمَعصَفـِرَوالُجلَّناُر  ُمَزعَفـــــٍر  َبيــــــَن  َنوَعيِن 

: صِّ حوَل النَّ

: صِّ أثناَء قراَءِة النَّ

*(  ديوان ابن وكيع التنييس، جمع وتحقيق: حسني نصار، مكتبة مرص، القاهرة، ص64-63.
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بيِع اُحَلُلالرَّ ّص ش ر ّيص

  حّدد أرقاَم األبياِت الّتي ُتعّبُر عْن كلِّ فكرٍة فيما يأتي:

األَثُر العامُّ للّربيِع على األرِض.  �

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

األزهاُر بأنواِعها وألوانِها في فْصِل الربيِع.  �

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

أَثُر الّربيِع في األْشجاِر. �

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

الّربيُع يْخُلُف الّشتاَء، ومقارنٌة بيَن الفصلْيِن. �

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

  هناَك دعَوٌة ُمطلَقٌة للفَرِح واالبتِهاِج بُقدوم الربيِع في القصيدة، في أيِّ بْيِت تجُدها؟ وما الّتعبيُر الّذي استخَدَمُه 

الّشاعُر إلطالِق دعوته؟

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

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

َل بعَض خصائِِص النصِّ الوْصفيِّ كما تراها في القصيدِة:   النصُّ وْصِفيٌّ بامِتياز، حاوْل أْن ُتسجِّ

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

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

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

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

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

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

: صِّ َحوَل النَّ
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A  الَقصيدُة حاِفلٌة بالّتشــبيهاِت، اعمْل مع مجموَعِتك على َتحليِل أَحِد هذه الّتشبيهاِت، وَبياِن دورِه في إبراِز

أثَِر الّربيِع في َتغييِر وْجِه األرِض.

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

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

B  ِّفي البيتْين الخامَس عشَر والّسادَس عشَر استعارتان؛ تناقْش مع زميلِك في تأثيِر هذِه الصورِة البيانّيِة في بث

الحياِة في "الّنرجِس" و"الجلّناِر" اللّذْين يصُفهما الّشاعُر.

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

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

C  كّثَف الّشاِعُر أيًضا مَن استخداِم "الطِّباِق" في قصيدتِِه، ُعْد إلى األبياِت، وحاوْل أْن تستخرَج األلفاَظ الّتي

إبرازِِه. وقَع بينها ِطباٌق. وبّيْن دوَرها في تعميِق الوْصِف و

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

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

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

أيُّ الفصوِل أحبُّ إلى نفِسَك؟ اذكْر أســباَب ذلَك، سواٌء أكاَن ذلَك في صفاِت الفصِل نفِسه، أْم فيما تفعلُُه أنَت 

في أثنائِِه. 

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

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

: صِّ حوَل ُلغِة النَّ

: صِّ حول قاِرِئ النَّ
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الّلغُة:

ِه، وهَي تحمُل في ثَناياها دالالٍت نفسيًَّة ووجدانيًَّة ناطقًة  ونقصُد بها األلفاَظ الَّتي اســتخدَمها الّشــاعُر لبناِء نصِّ

ٍد، َكما يفعُل الّصائُغ حيَن يجمُع قطَع  ُتصّوُر إحســاَس المبِدِع الَّذي يلتِقطُها بمهارٍة فائقٍة، ويقّدُمها في نصٍّ متفرِّ

هِب والمجوهراِت ليصنــَع منها ِعقًدا متمّيًزا، وكلٌّ منُهما يحاوُل انتقاَء أفضــِل العناصِر ليحُصَل على نتيجٍة  الذَّ

أجمَل. 

وليَسْت لأللفاِظ قيمٌة بما هَي ألفاٌظ مبعثرٌة، إنّما تكتسُب األلفاُظ قيمَتها بمجرِد انتظاِمها في تراكيَب وسياقاٍت 

ا.  خاصٍة، فتعّبُر عن أفكاٍر محّددٍة، وتعكُس عاطفًة وِحسًّ

واللغُة كذلَك، تنتِظُم الّصوَر والمجازاِت الّتي يتجاوُز بها الّشاعُر حدوَد الحقيقِة إلى أُفِق الخياِل الواسِع. 

تطويُر املفرداِت:

)األف اُل(

أبليُتُه فأصبَح قديًما )أبليُت الثَّوَب(.أْخلقُتُه:

ألَبسني.َكساني:

يختِصُر.َيطوي )طوى(:

ذكرَت عيوَبُه ونواقَصُه.عبَتُه )عاب(:

)األسماُء(

ـًى: جمُع ِحليٍة، وهَي الّزينُة.ُحل

َشكًّا.ريبـًة:

.وداد: حبٌّ

لُباُب األمر: لُّبه.اللُّباب:

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

: العنصُر األدبيُّ

الُمعجُم والمفرداُت:
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حِبالنتابا اأّامْنبّدَلبالصَّ ّص ش ر ّيص

َتطبيٌق على امُلفرداِت وامُلعجِم:

ضِع الكلماِت اآلتيَة في جمٍل مْن إنشائَِك: 

عاب: ........................................................................................................................................  �

ريبة: .................................................................................................................................. �

اّدخر: ..................................................................................................................................... �

، وال َخليطًا أنصَف، وال رفيًقا أطــوَع، وال معلًِّما أخضَع، وال  يقــوُل الجاحُظ1  في الكتاِب: "وال أعلَــُم جاًرا أبرَّ

إْجراًما، وال أََقلَّ  إبراًمــا، وال أْحَفَل أَْخالًقا، وال أَقلَّ ِخالًفا و صاحًبــا أظهَر كفايًة وال أََقلَّ ِجنايًة، وال أقلَّ إْمالاًل و

ِغيبًة،.. وال أزَهَد في ِجداٍل،.. مْن كتاٍب".

لُه على األصحــاِب يخلُقُه بالقراءِة؛ فيجّدُدُه بالعلِم  وقْد تمثََّل الّشــاعُر هذا القوَل؛ فاتَّخَذ الكتاَب صديًقا، وفضَّ

والمعرفِة.

ُح األبياُت طبيعَة هذِه الَعالقِة. وتوضِّ

1(  الجاحظ، أبو بحر عمرو بن عثامن، كتاب الحيوان، تحقيق: عبد السالم هارون، رشكة مطبعة ومكتبة مصطفى البايب الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1965، ج1، ص42-41.

حوَل الّشاعِر:

ُولِد أحمد شــوقي ســنة 1868م في قصِر 	 

الخديوي إســماعيَل، مْن أصــٍل مختلٍط 

يجمــُع بيــَن الــّدِم التُّركــيِّ واليونانــيِّ 

، عْن أبيِه وأّمِه. تلَّقى دروَسُه  والّشركسيِّ

األولــى في مكتِب الّشــيِخ صالــٍح بالقاهرِة، ثمَّ بمدرســِة 

المبتديــاِن الّتجهيزّيِة، وبعَد الفراِغ مْن هــذا الّتعليِم العامِّ 

التحــَق بمدرســِة الحقوِق، حيــُث انضمَّ إلى قســٍم جديٍد 

للّترجمِة أُنشئ فيها.

بايعُه كلُّ الّشــعراِء من أقطــاِر الوطِن العربــيِّ على إمارِة 	 

َب بـ"أميِر الّشعراِء". الّشعِر، لذلَك لُقِّ

توّفــَي في 14-10-1932، في قصــرِه المعروِف بـ"كرمة بن 	 

هانئ"، على ضفاِف النيِل بالجيزِة.

طُبَع شــعُرُه بعَد وفاتِِه باسِم "الّشــوقياِت" في أربعِة أجزاٍء، 	 

كما طُبعْت مسرحّياُتُه وقصُصُه الّنثرّيُة المقامّيُة األسلوِب، 

ومقاالُتــُه أْو فصولُُه المعروفُة باســِم "أســواُق الّذهِب"، 

كما طُبعــْت منفصلًة أرجوزُتُه الُمطّولــُة عن تاريِخ العرِب 
واإلسالِم.1

1(  محمد مندور، فصل من: أعالم الّشعر العريب الحديث: أحمد شوقي وأحمد زيك 

أبو شادي وبشارة الخوري، منشورات املكتب التجاري للطباعة والنرش والتوزيع، 

بريوت، الطبعة األوىل، 1970، ص35-36، بترصف.

: صِّ حوَل النَّ
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اقرِأ القصيدَة قراءًة صامتًة، ُمدّقًقا في المعنى، ثمَّ احفْظها استعداًدا للمناقشِة مَع معلِمَك وزمالِئَك*:

حابــا1 الصِّ ِبالُكْتــِب  َل  َبــدَّ َمــن  الِكتابــا َأنــا  ِإال  واِفًيــا  لــي  َأِجــْد  َلــم 

َتِعــْب2 َلــم  َأْو  ِعْبَتــُه  ِإْن  عابــا صاِحــٌب  ِللّصاِحــِب  ِبالواِجــِد  َليــَس 

َدنـــــــــــي3 َجدَّ َأخَلْقُتــــــــــــــُه  ــن ُحلــى الَفْضــِل ِثيابــا ُكلَّمـــــــــا  َوَكســاني ِم

ريَبــًة4 ِمنهــا  َأشــُك  َلــم  ِعتابــا ُصحَبــٌة  ُيَكلِّْفنـــــــــــي  َلـــــــم  َوِوداٌد 

َعــن5 فيــِه  ــر  ُنَقصِّ َلــم  َليــٍل  َوطابــا ُربَّ  مــِت  الصَّ َعلــى  طــاَل  َســَمٍر 

َيِجــْد6 َأْو  ْث  َيَتَحــدَّ َيِجْدنــي  اقِتضابــا ِإن  اأَلحاديــَث  َيطــوي  َمَلــاًل 

قــِد َكمــا7 َوِكذابــا َتِجــُد الُكْتــَب َعلــى النَّ ِصدًقــا  اإِلخــواَن  َتِجــُد 

َتختــــــــــــاُرُه8 َكمــــــــــــــا  ْرهــــــــا  بابا َفَتَخيَّ حِب َوالُكْتِب اللُّ ِخــْر في الصَّ َوادَّ

قــى9 التُّ َيبغيــَك  اإِلخــواِن  وابــاصاِلــُح  ــِب َيبغيــَك الصَّ َوَرشــيُد الُكْت

  ما الفكرُة الرئيسّيُة في القصيدِة؟ استخِرْج مَن القصيدِة البيَت الّذي يعّبُر عنها.

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

ِل أربعِة أبياٍت مَن القصيدِة؟     استخدَم الّشاعُر أسماًء بصيغِة النَِّكَرِة لإلكثاِر والتَّعظيِم . ظلّْل هذِه األسماَء في أوَّ

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

  عّدَد الّشــاعُر صفاٍت للكتاِب جعلَْتُه يّتِخُذه صديًقا؛ اذكْر هذِه الصفاِت، واربِْط ُكلَّ صفٍة بالبيَت الّذي يعبُِّر 

عْنها. 

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

: صِّ أثناَء قراَءِة النَّ

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

: صِّ َحوَل النَّ

*(  أحمد شوقي أمري الّشعراء، الّشوقيات، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2012، ج2، ص407.

164



حِبالنتابا اأّامْنبّدَلبالصَّ ّص ش ر ّيص

  في البيِت الّثاني بّيَن الّشاعُر أّن الكتاَب يخلو مَن العيوِب، وفي البيِت الّسابِع ذكَر أّن الكُتَب كاألصِدقاِء، فيها 

الجّيُد وفيها الّرديُء. هل تجُد تناُقًضا في ذلَك؟ وّضْح.

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

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

  َمِن الّذي يُدلَّك على الّصواِب في رأِي الّشاعِر؟ ما موقُفَك مْن ذلَك؟ 

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

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

ِك بالجوَهِر واختياِر الّنفيِس مْنُه، وعدِم االغتراِر بالقشوِر، أيَن تجُد ذلَك في القصيدِة؟    يدعو الّشاعُر إلى الّتمسُّ

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

ماِن كتاُب(. في أيِّ أبياِت القصيدِة تجُد هذا المعنى؟   قاَل الُمتنبي: )وخيُر َجليٍس في الزَّ

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

A  هناَك عالقٌة تبادلّيٌة بيَن الّشــاِعِر والكتاِب في البيِت الّثاني. وّضْحها. واشــَرْح كيَف وظََّف الّشاِعُر اللُّغَة

بألفاِظها، وتراكيِبها، وُصورِها للّتعبيِر َعْن هذِه العالقِة.

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

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

B قاَل الّشاعُر )لْم أِجْد لي وافًيا إاّل الِكتابا(، ما نوُع األسلوِب؟ وما غرُضُه؟

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

C :حّدِد الّصورَة البالغيََّة، وغرَضها في البيِت اآلتي

ْث أَْو َيِجْد              َملَاًل َيطوي األَحاديَث اقِتضابا قاَل الّشاعُر:  ِإن َيِجْدني َيَتَحدَّ

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

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

: صِّ حوَل ُلغِة النَّ
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كيَف تِصُف عالقَتك بالكتاِب؟ وكيَف تِصُف نفَسك قارًئا ؟

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

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

عراُء عْن َفْضِل الكتاِب ودوِرِه في ُرِقيِّ الّشعوِب. َث األدباُء والشُّ تحدَّ

 . بكِة العنكبوتيَِّة، وَتخيَّْر بعَض هذِه األقواِل، وانُشْرها في حسابَِك على وسائِل الّتواصِل االجتماعيِّ ُعْد إلى الشَّ

: صِّ حول قاِرِئ النَّ

القراءُة حوَل القراءِة:
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ِة الق�صريِة: اال�صرتجاُع يف الِق�صَّ

معنى االسترجاِع:

وايُة، أِو المسرحيَُّة(،  ُة، أِو الرِّ االسترجاُع )Flashback( تقنيٌة فنيٌَّة يســتخدُمها الكاتُب في عملِِه األدبيِّ )القصَّ

. مِن الَّذي َيِصُفُه العمُل األَدبيُّ وتعني: أيَّ َحدٍث أْو مشهٍد يقُع في زمٍن سابٍق على الزَّ

مِن الَّذي يستخدُم  ا خطُّ الزَّ منيُّ في َشْكلِه المألوِف في اتِّجاٍه واحٍد من الماضي إلى الحاضِر فالمستقبِل، أمَّ يسيُر الخطُّ الزَّ

منيَِّة الَّتي َيصُفها العمُل إلى ما قبلَها، بمعنى أنَُّه يعوُد إلى الوراِء. االسترجاَع فإنَُّه يسيُر في اتِّجاٍه عكسيٍّ مَن النُّقطِة الزَّ

راميَِّة في التِّلفاِز. ينما أيًضا واألعماِل الدِّ ُتستخدُم تقنيُة االسترجاِع في السِّ

مِن سيًرا طبيعيًّا من  ليَس َشرطًا أن يســتخدَم الكاتُب تقنيَة االسترجاِع في كتاباتِِه، فقْد يختاُر أن يسيَر َخطُّ الزَّ

. دوِن العودِة للوراِء، وهذا يعوُد إلى قراِر الكاتِب وطبيعِة النَّصِّ

: أسباُب استخداِم الكاتِب االسترجاَع في عمِلِه األدبيِّ

ِة، أْو لتعميق إحساٍس  ِة الَّتي لها أثٌر كبيٌر في سيِر أحداِث القصَّ يكوُن ذلَك أحيانًا لتوضيِح بعِض األحداِث المهمَّ

وِق... إلخ، أْو  ــعوِر بالنَّدِم، أِو الحزِن، أِو الخوِف، أِو الشَّ ِة في تلَك اللَّحظِة من مثِل: الشُّ معيٍَّن يعيشــُه بطُل القصَّ

ِة. خصيَّاِت في القصَّ منيِن في تأثيِرِهما على الشَّ لبياِن مفارقٍة صارخٍة بين الزَّ

تطويُر املفرداِت:

)األف اُل(

ٍة. اندَفَق: اندَفَق الماُء ونَحُوُه: ساَل في ِشدَّ

ْيُء: انَْسَكَب من َمكانِِه.انَْدلََق: اندلَق الشَّ

ُيقاُل: َبَغَتُه َبْغًتا َوَبْغَتًة: َفَجأَُه وَبَهَتُه. َبْغَتًة:

ُج: َج الّصوُت: َتقطَّع في ارتعاٍش.َتَتَهدَّ ُيقاُل: َتَهدَّ

َد في كالِمِه ولم ُيِبْن.َتلَْجلََج: تردَّ

ا: يَء زمًّ ُه. زمَّ الشَّ شدَّ

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

: العنصُر األدبيُّ

المفرداُت والمعجُم:
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)األسماُء(

إناٌء صغيٌر ِمْن َمْعِدٍن ُتْصَنُع ِفيِه الَقْهَوُة. و)الجمع(: رِكاٌء.الرَّكوُة:

َكُة: ما اســتوى مَن الرَّمِل، وبناٌء ُيســطَُّح أَعالُه للجلوِس َعليِه، ومقعٌد مستطيٌل من خشٍب غالًبا الدَّ

ُيجلَس عليِه، و)الجمع(: دكاٌك. 

دِر، وَيتواَرُد.َخلَجاٌت: )جمُع( َخلَْجٍة: وهي ما َيَتَناَزُع في الصَّ

)األصواُت(

ْيِء إذا ُحرَِّك.الَخْشَخَشُة: صوُت الشَّ

تطبيٌق على املفرداِت واملعجِم:

امأِل الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة: )َخلَجاِت - َخشَخشِة - َتلَجلََج - اندلََق- دكٍَّة(.

ي جالًسا على .............. أماَم منزلِِه كلَّ مساٍء. � ْدُت أْن أرى َجدِّ َتَعوَّ

الّلُه وحَدُه يعلُم .............. النَّفِس ورغباِتها. �

غيُر بسماِع .............. المفاتيِح.  � َيسَعُد َأخي الصَّ

ووِجَه المتَّهُم باألدلِة فـ.............. في َكالِمِه. �

َلـْم َأُكْن ُمْنَتِبًها وأنا َأَضُع العصيَر على الّطاولِة فـ..............  �

: ر أنَّ تذكَّ

ُم عبَر صراٍع قــويٍّ بين َرْغَباٍت ُمَتَضاّدٍة  الُحبكَة )Plot(: هي سلســلٌة من األْحَداِث الَّتي تتشــابُك ِصالُتها وتتقدَّ

ــخصياِت، أْو تأثيِر  راِع الوجدانيِّ بين الشَّ ا مرتًَّبا على الصِّ َغالًِبــا، َتِصُل إلى ُذْروٍة، ثُّم انفراٍج، ويكون ذلــك إمَّ

األحداِث الخارجِة عن إراَدتِها.

الدكتورة سعاد زايد العريمي، أديبٌة إماراتّيٌة، وأستاذُة علِم 	 

اجتماِع التنميِة والنوِع االجتماعيِّ بكلّيِة العلوِم اإلنســانّيِة 

واالجتماعّيِة، بجامعِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.

عملْت في مجاالٍت تربوّيٍة متعّددٍة، وتتولّى منُذ عام 2014 منصَب 	 

الملحِق الّثقافيِّ بسفارِة دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة بواشنطن.

لهــا الكثيُر مَن الّدراســات والبحــوِث العلمّيِة فــي المجاِل 	 

.  إضافــًة إلى  االجتماعــيِّ والوطنــيِّ

ناَل  الّــذي  الغزيِر  األدبــيِّ  إنتاِجهــا 

معظُمــُه علــى جوائــَز، ومــْن ذلَك: 

"رأس   ،)2015( الغاويــات"  "دريب 

ذي يزن" )2008(، "حقل غمران"  )1997(، "طفول" )1990(، 

"أخر شوكة في مزرد الملك" )رواية تحت الطبع(.

َحوَل الكاتبِة:
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*
زعرٌت وزجنبيٌل

�صعاُد العرميي

)1( اندَفقْت ثلوُج )واشنطَن( بغزارٍة في ذلَك المساِء، وِخلُتها َتْنَدلُق في َجوفي َفَشرْبُتها، ولم 
ِر في داخلي. ثلوٌج بيضاُء تلوُح كَضــوٍء َخفوٍق، كالَبَرِد، كالماِء،  َتْرِو ظََمــأَ الّصحراِء المتجذِّ

ُر الَقْحَط الُمخَتَزَن في الذاكرِة،  َتفِصلُني عْن سواِد اللَّيِل المتربِِّع على َعتباِت األُفِق. ثُلوٌج ُتجذِّ

وُتغيُِّم بيَن اإلدراِك والاّلشعوِر؛ َفأُْسِدُل دثاَر الثَّلِج كخيمٍة يظلِّلُها الُغباُر، وأَْدُخُل بين الكهوِف، 
وأُْعلُِن َعْجزي عن استيقاِف تلَك اللّيلِة الذاهبِة َكخشخشِة ريٍح.1

عرباٌت تخفُق خلَف نافَذتي.. خلَف أسواِر الحديقِة، ثم تتيُه في أزقَِّة الّصحراِء ولم أَر سوى 

عتِر المتناثرُة مْن قبضِة يدي  ُم بِفعِل الغلياِن، احترَقْت وريقاُت الزَّ أشــباٍح بعيدٍة لضباٍب يتكوَّ

وِء وانعكاســاتِِه على الرَّكوِة المرتجفِة بين أصابعي. ضياٌء يشقُّ  ولْم آَبْه لها، ولم آبْه لتســلِّل الضَّ

ُر على ظَْهِر  مِس. شعاٌع يتكسَّ ــتاِء؛ ليعلَن عن شــروِق الشَّ ُغباَر الثَّلِج المتراِكَم على ذاكرِة الشِّ

ناِفَذتي، وَيْغُمُر المَمّراِت، وَيترُُكني أُفّتُش عن نــوٍم هانٍئ... نوٍم مكَتِنٍز باألحالِم، فأْغفو على 

عتِر، واختناقاِت الزّكاِم، وصوُت سالمَة بنِت فرٍج ُيَهْدِهُدني2: أبخرِة الزَّ

َمًة  ''اْشَربي الّزْعَتَر والزَّنجبيَل، زين عن الزّكام'' ثمَّ َتمضي، وأُِحسُّ بأنَّ َخلفي مجّراٍت ُمَهشَّ

. تدَفُعني إلى مياٍه مضطربٍة؛ فأمشي وأترُكها َترُعُد تحَت َقدميَّ

)2( في ِسّكِة َخْيِل ُدبيِّ ُكنُت أَْخطُُر كالَغريبِة، أَِزُن ُخطواتي وزنًا غيَر ُمتعادٍل، حيَنها أدركُت 
بــأنَّ للميزاِن كّفًة ثالثًة، أِزُن ُخطواتي باحثًة عن امتداٍد للمكاِن، ولم أِجْدُه، عن ذاكرٍة للّزمان،ِ 

ولْم أْهَتِد إليها. َهَجَر المكاُن شارَع سّكِة الخيِل3، وَرَحَل الَّزماُن مَع الغابريَن، وبقيُت أنا مغيََّبًة 

دوَن ُهويٍَّة نَبَتًة عالِقًة في هوامِش المــكاِن. على غفلٍة ُبِغتُّ بزمٍن آخَر خارَج مداِر الّذاكرِة، 

ُج ُرَويًدا ُرَويًدا، وعصٍر مغيٍَّب وراَء األضواِء المشتعلِة الضاِربِة على  الّذاكرِة الّتي بدأْت َتَتَهدَّ

1(    في القصِة إشاراٌت 
إلى فصِل الّشتاِء 

َمَن الّذي  كونَُه الزَّ
ُة،  بدأْت به القصَّ
اذكْر بعَض هذِه 

اإلشاراِت.

اويُة  2(    قطَعِت الرَّ
اللَّحظَة اآلنيََّة 

مسترجعًة الماضَي 
وذلَك بإدخاِل شخصيٍَّة 

جديدٍة هَي سالمُة 
بنُت فرٍج. ابحْث عْن 

ِة  أمثلٍة أخرى في الِقصَّ
لالسترجاِع بهدِف 
إدخاِل شخصيَّاٍت 

جديدٍة مؤثِّرٍة في سيِر 
األحداِث وتناميها.

3(    ما التغيُُّر الّذي طرأَ 
على المكاِن )شارُع 

سكَِّة الخيِل( كما 
فهمَت؟

: صِّ أثناَء قراَءِة النَّ

*(  رأس ذي يزن )قصص(، وزارة الثقافة والّشباب وتنمية املتجتمع، واتحاد كّتاب وأدباء اإلمارات، الّشارقة، الطبعة األوىل، 1997.
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ِة والمرَتِكَزِة على ثُغوِر النِّساِء المنَبهراِت بما َتْعِرُضُه المتاجُر من أمتعٍة.4 وجوِه المارَّ

ُل تلَك الّنسَوَة الّساِفراِت "ال ُيشــِبْهَن أّمي سالمَة" أتأّملُُهنَّ وُهنَّ في حالَِة َحرَكٍة  وقفُت أتامَّ

دائبٍة... ُمهروالٍت، غادياٍت وُمدبِراٍت.على َمقُرَبٍة مَن المشهِد َجلََس رجٌل َكهٌل شاِخًصا ببصِرِه 

ناحيَة المجهوِل، تتقاطُر الحّباُت المرجانيُة بين أصابِِعِه متناغمًة مَع تمَتَمٍة غيِر مسموعٍة يلهُج 

بها وُهو زائُغ الَبَصِر.

)3( التَفَتْت إليِه متعّمدًة: "مّســاَك اللُّه بالخيِر يا أبا حمداَن".ابتسَم وتلَْجلََجْت َعيناُه بالّدموِع 
ــنِّ ُرّبما. تخلََّل َصوُتُه الداِفُئ مســاَم سالمَة بنِت فرٍج،  مَن الفَرِح لســماِع َصْوتِها أْو بِفْعِل السِّ

وانَتَعَشْت، َفَســَبَرْت وجنتاها مّتخذًة لوَن األرجواِن، ماَل طرُف ُبْرُقِعها برِْفٍق كاِشًفا عن َشَفتيِن 

ُقْرُمِزيَّتيِن، وبســرعٍة أعاَدْتُه إلى َوضِعِه، َزمَّ الّنوَخذا1 َشَفَتْيِه الّناِشــَفَتيِن، وَفرََك شاِرَبْيِه اللََّذْيِن 

َفِة الُعليا. لم َتلَْحْظ سالمُة  ْت َغزاَرُتُهما، ولم َيَتَبقَّ ِمْنُهما ســوى نُْقطٍَة بيضاَء في ُمنَتَصِف الشَّ َخفَّ

إنَّما اكَتَفْت بَِصوتِه الّذي أََخَذ َيْســَتعيُد طَراَوَتُه بعدما  ذلَك الّتَوتَُّر الباِدَي على ُمحّيا الّنوَخذا، و
أَيَقَن بأنَُّه ليَس وحَدُه في شارِع سكَِّة الخيِل.5

ْت َيَدها ناِحَيَة الكيِس  ''ُخذي زعتر وزنجبيل هذا زين عن البرد''. ُقلُْت لها: "أريُد لُبانًا". َمدَّ

بسرعٍة، وأَْخرَجْت َحّباٍت َكْهرمانِيًَّة، ونََثرْتها على ُرقعٍة مِن الِقرطاِس:

...هذا ُخصوصيٌّ ما نُعطيِه إاّل للغالييــن''. تقوُل ذلَِك وعيناها  ''هــذا لُباٌن عمانــيٌّ - ظَفاريٌّ

َترُقباِن َخلَجاِت الّنوَخذا الّذي أََخَذ َيْسَتِرُق النَّظََر إلى نَْحِرها.

لُؤلؤٌة َحصباُء2 َبَرَقْت َفْجأًَة ِمن َوراِء األَْرهاِف الَّتي ُتَرفَُّف على َصدِر ســالَمَة. كان راشُد بُن 

ناصــٍر قْد أَهداها لَها، "هكذا َتَخيَّلُْتها"، أْو كانَْت ِضْمَن )زِْهَبِتها(3 عند َزواِجها من ســعيِد بِن 

نى المنَتظََر،  َفِر. َرَحَل َسعيٌد دوَن أْن َيَهَب سالمَة الضَّ مردٍف الّذي ُفِقَد في البحِر أثناَء مواِسِم السَّ

ذهَب دوَن أْن يهَبها ولًدا، وَهكذا بِقَيْت وحيدًة6 ُتناِظُر الّنوخذا راشــًدا من َخلِف الُبرُقِع ألكثَر 

ا. مْن أربعيَن عامًّ

1(   . النوخذا أِو النوخذة : ربان السفينة. 

2(  . اللؤلؤة الحصباُء: هي لؤلؤة كبرية الحجم.

3(   الزهبة : الهدايا اّلتي تقّدم للعروس من ِقَبل عائلة العريس.

4(    تشعُر الكاتبُة 
بحدوِث نقلٍة ال 

لَها أِو  تستطيُع تحمُّ
ماِن  استيعاَبها في الزَّ
والمكاِن. ضْع خطًا 

تحَت العباراِت 
الِة على ذلَك. الدَّ

ُة ارتباَط  5(    ُتظهُر القصَّ
ِة  الكاتبِة بالجدَّ

ْد  سالمَة، حدِّ
بعَض مظاهِر هذا 

االرتباِط.

ُة  6(    لَِم كانِت الجدَّ
سالمُة وحيدًة؟
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ُد  )4( كاَن يوًما حاًرا قائِظًا من َصْيِف تّموَز عاَم 2002 ِعندما ُزْرُت شــارَع ِسكَِّة الخْيِل، أََتَفقَّ
َدْت أْن َتسأَلَني عنَد  ُع ِمْن ِعنِد أُّمي سالمَة، َفِرحلتي أَْوَشَكْت قريبًة. َتَعوَّ ُمْرتاديها كالعادِة، وأََتَبضَّ

ُكلِّ ِزياَرٍة  "ها متى الّشــومة4؟'' ثمَّ ُتَهْمِهُم بأدعيٍة َيِصلُني ِمنها المقطُع األخيُر'' اللّهمَّ بالِحفظاِن 

ُسها َسَنًة َبعَد  َعواِت وبِأكياِس األعشاِب واألدويِة، أَُكدِّ لًَة بالدَّ والجبراِن''. وأُغاِدُر الّسوَق محمَّ

أَُخرى، ِإْذ ال يزاُل بعٌض ِمْنها َيسُكُن أَْرُفَف َمطَْبخي في واشنطَن.

في َذلك النَّهاِر من ِسبَتْمَبَر عاَم 2004، كانِت الفرحُة ُتَعرُِّش على ِذْهني، َفَقْط ألَنني أَرْدُت أن 

أُْخِبَرها بأنَّني ُعْدُت ''عندما َتعوديَن إلى البالِد الزم أعرف علشان أفرح بنجاحك.'' ولْم أَِجْدها.

في ذلَك النَّهاِر لم َيُكْن راشــُد بُن ناصٍر قابًِعا على ِدكَِّتِه كالمْعتاِد، ولْم َتْجلِْس ســالمُة بنُت 

فرٍج في الرُّْكــِن المقابِِل لَُه7، كاَن َمكانُُهمــا فاِرًغا ُمْهَماًل، َتْنَبِعُث ِمْنــُه رائَِحُة الرُّطوَبِة، كاَن 

ِة. فراٌغ داِمٌس َيلُفُّ شارَع ِسكَِّة الخيِل، فانَْكَفأَْت ُكلُّ الُرؤى. َمكانُُهما نَِتًنا َمليًئا بُِبصاِق المارَّ

فــي َذلِك النَّهاِر الغامِق لم َتْكَتِحْل عيني بُِرؤَيِتِهما، ولــم َتِصلْني رائحُة ِدهِن العوِد المْنَبِعَثُة 

ِمْن ثنايا ُوجوِدهما الممَتدِّ َعْبَر الذاِكَرِة، ذاكــرِة الَوصِل، َقْبَل أن تتَقطََّع أْوصاُل الَوْصِل وَقبَل أَْن 

ــّياِح8. َقبَل أَْن َتْخطَُر )ناتالْيا( في الّشارِع  ُتجَرَح ِســكَُّة الخيِل بَزعيِق )المواتِر5( وَصَخِب السُّ

ِة شمااًل حتى العبرِة َجنوًبا6. الممَتدِّ ِمَن المكَتَبِة العامَّ

4(  . الّشومة : )يف الّلهجة املحلية( : السفر

5(   .املواتر :العربات

6(  . أماكن يف ديب 

7(    ما الّذي ُيمِكُن أْن 
يكوَن قْد َحَدَث 

لكلٍّ من راشِد بِن 
ناصٍر وسالمَة بنِت 

بُب  فرٍج؟ وما السَّ
الرَّئيُس برأيَك؟

8(    في رأيَك هْل كاَن 
ارتباُط الكاتبِة بـ 

)ِسكَِّة الخيِل( نابًعا 
مَن المكاِن نفِسِه، 

أْم أنَّ االرتباَط كاَن 
بُسّكاِن ذلَك المكاِن 

ْح  وُمرتاديِه؟ وضِّ
ذلَِك.

رسالٌة مَن الكاتبِة
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ِة . 1 ْث عن قصَّ ِة، تحدَّ ـخصيََّة الرّئيسَة في الِقصَّ اختارِت الكاتبُة شـخصيًَّة مغتربًة عن أرِض الوطِن؛ لتكوَن الشَّ

خصيَِّة بإيجاٍز. هذِه الشَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ِة؟. 2 خصّياُت األخرى الَّتي ورَدْت في القصَّ ما الشَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ِة؟. 3 خصيَّاِت ال تنتمي إلى الزَّمِن الحقيقيِّ للقصَّ أيُّ هذِه الشَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

دًة للخطِّ الزَّمنيِّ من مبدِئـِه إلى نهايِتِه. تتبَّْع هذِه المواضعَ من خالِل . 4 رسـَمت الكاتبـُة في النَّصِّ مواضَع محدَّ

ترسيمٍة زمنيٍَّة مناسبٍة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ِة؟. 5 في أيِّ اتِّجاٍه يتحرَُّك الزَّمُن في القصَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ِة، ووطأَة الحنيِن والفقِد في فؤاِدها. . 6 عوِر بالغربِة الَّتي تعاني منها بطلُة القصَّ تحاوُل الكاتبُة أن تبيَِّن عمَق الشُّ

بيِّْن كيَف كاَن لتقنّيِة االسترجاِع دوٌر في إبراِز ذلَك.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

َر . 7 »اندفَقْت ثلوُج )واشنطَن( بغزارٍة في ذلك المساِء، َوِخْلُتها تندلُق في جوفي، ولْم ترِو ظمَأ الّصحراِء المتجذِّ

في داخلي...«

ما الّشعوُر المسيطُر على بطلِة القّصِة كما تفهُم من هذِه العباَرِة؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ِة خيِل دبيَّ خالَل القّصِة؟. 8 كيَف عبَّرِت الكاتبُة عن الّتغيُّراِت اّلتي حصَلْت في سكَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

ِص:  حوَل النَّ
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ربَطـت الكاتبـُة بيَن شـخصيَتْي )سـالمَة بنِت فرٍج( و)راشـِد بـن ناصٍر(، وبيـَن عنصَرْي الزَّمـاِن والمكاِن . 9

ببراَعٍة، وّضْح ذلَِك.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 حوَل الكلماِت )اإبراُز املعاين(:

A  :هاِت مرادَف

َسَبرَْت: ------------------------------------------------------------------------------------------ �

انكفَأْت: ---------------------------------------------------------------------------------------- �

B :ضْع كلَّ كلمٍة مّما يأتي في جملٍة من إنشائَِك

شاخًصا: ----------------------------------------------------------------------------------------- �

ُج: ------------------------------------------------------------------------------------------ � تَتَهدَّ

الالِت(: حوَل اجُلَمِل )تعميُق الدِّ

اقرأِ الجمَل التاليَة، ثم أجْب: 

َر في داخلِي.	  ولَْم ترِو ظمأَ الّصحراِء المتجذِّ

عتِر المتناثَرُة مْن قبَضِة يدي، ولْم آَبْه لَها.	  احترَقْت وريقاُت الزَّ

تاِء.	  َيُشقُّ ُغباَر الثَّلِج المتراكَم على ذاكرِة الشِّ

أُفتُِّش عن نوٍم هانٍِئ .. نوٍم مكتنٍز باألحالِم.	 

؟ � ما اسُم الّصيغِة الّصرفيَِّة للكلماِت اّلتي تحَتها خطٌّ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ُة لهذِه الكلماِت؟ � يَّ ما الوظيفُة النَّحِو

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ما الَّذي أضافْتُه هذِه الكلماُت إلى الُجَمِل؟ �

-----------------------------------------------------------------------------------------------

: صِّ حوَل لغِة النَّ
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وِر  وتو�صيُع املعاين(: وِر )تلويُن ال�صُّ  حوَل ال�صُّ

ْح كيَف شــكََّل تغيُُّر الّزماِن والمكاِن هاجًســا نفسيًّا واِضًحا لدى  تأّمِل الّصوَر البيانيََّة في الُجمِل الّتاليِة، ثم وضِّ

ِة:  بطلِة القصَّ

ماُن مع الغابريَن، وبقْيُت أنا ُمغيَّبًة دوَن ُهويٍَّة – نبتًة عالقًة في  هجَر المكاُن شــارَع ســكَِّة الخيِل ورحَل الزَّ

ُج ُرويًدا ُرويًدا.   هوامِش المكاِن، على غفلٍة ُبِغتُّ بزمٍن آخَر خارَج مداِر الّذاكرِة ، الّذاكرِة الّتي بدأْت تتهدَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ِة؟ فكِّْر، اذكْرها.  هْل سبَق لَك ومرْرَت بتجرَبٍة مشابَهٍة لتجربِة بطلِة القصَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ديِد بالمكاِن وتفاصيلِِه؟   حلِّل األسباَب الّتي تدعو بعَض األشخاِص إلى االرتباِط الشَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

؟   في رأِيَك: كيَف يصبُح اإلنساُن رهيَن زمٍن معيٍَّن، بحيُث يحنُّ إليِه دائًما متجاهاًل واقَعُه الحاليَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ِج الّتالي؟ ِة على الُمدرَّ  ما الّتقديُر الَّذي تضُعُه للِقصَّ

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

: صِّ حول قاِرِئ النَّ
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َظِر: الفكرُة، وِوجهُة النَّ

، فإنَّ  ، وبَِنْوِعها وَجوَدتِها َيَتَميَُّز العمُل األَدبِيُّ ُتُه البانَِيُة لَِهْيَكلِِه اللَّْفِظيِّ والمعنويِّ الفكرُة أساُس العمِل األََدبِيِّ ومادَّ

ُهناَك أفكاًرا ساِمَيًة َتخِدُم اإلنْسانِيََّة أَو الّذاَت ُعموًما، وِحيَنما َيْبني األديُب َعَملَُه على ِفْكَرٍة ما فإنَّما ُهو َيأُخُذها 

مَن الواِقِع، وَيْمِزُجها بِِوْجَهِة نَظَِرِه، ثُمَّ َيقوُم بإْبدائِها ُمْخَتلَِجًة بَِخيالِِه الّســابِِح، ُمْمَتِزَجًة بَِعواِطِفِه َوَمشــاِعِرِه، ثمَّ 

ًة َعّما كانَْت َعلَْيِه في الواِقِع. ُيْخِرُجها في صوَرِة عمٍل أَدبِيٍّ ُيْبِصُرُه القارُئ أكثَر َجمااًل وُقوَّ

تطويُر املفرداِت:

)األف اُل(

استمَع.أصاَخ :

فتَح عيَنيه، ونظَر نظًرا شديًدا.حْملََق:

خفَضْت وَحطَّْت.طَأْطَأَْت:

. تنثاُل: نَْصبَّ
نْهاَل، َتســاَقَط، اِ

انثاَل انثيااًل، فهو ُمنثال، والمفعوُل ُمنثاٌل عليِه، واِنْثاَل َعلَْيِه التُّراُب: اِ

ويقــاُل انْثاَل َعلْيِه النَّاُس: اْجَتَمعوا، وأََتْوُه ِمْن ُكلِّ ناحَيٍة، وانْثالَْت َعلَْيِه األفكاُر: تتابَعْت فلَْم 

يدِر بأيِّها يبدأُ، وانثالَْت عليِه العباراُت: تتابَعْت وَكُثَرْت فلْم َيْدِر بأَيِّها ينطُق.

)الّصفاُت(

َرة على وتيرٍة واحدٍة.الرَّتيَبُة: المَتكرِّ

ا يحلُّ بِه.الُمَتَربِّصُة: )بالّشيء( المنتِظرُة خيًرا أْو شرًّ

جِزعًة جزًعا شديًدا.َهلَِعًة:

مفتوًحا قلياًل.ُموارًبا:

ممتلٌئ.طافٌح:

ة: يها.الّساحَّ السائلُة على خدَّ

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

: العنصُر األدبيُّ

المفرداُت والمعجُم:
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تطبيٌق على املفرداِت واملعجِم:

اختِر المعنى المناسَب لكلمِة )تْنثاُل( في كلِّ جملٍة مّما يأتي، واكتِب الّرقَم الّدالَّ عليها أماَمُه:

يوِر على َموارِِد الِمياِه. �  تنثاُل أسراُب الطُّ

 أخذِت األفكاُر تنثاُل على رأسَي الُمثقِل بالُهموِم. �

 ما أجمَل قطراِت المطِر وهي تْنثاُل على األرِض العطشى! �

© . )1(:ْ َتْنهاُل ، َتَتساَقُط ، َتْنَصبُّ

ُع.   © )2(: َتَتَجمَّ

)3(: َتَتتاَبُع. ©

َحوَل الكاتِب:

ُولَِد نايــُف عبِداللِّه فارِس النَّواْيَســُة في 	 

 ،1947 عــاَم  الَكرَِك   / الَجنوبِــيِّ الَمزاِر 

َحَصَل على َبكالُوريوس في اللَُّغِة العربيَِّة 

وآدابِها مْن جاِمَعِة ُمؤتَة عاَم 1994.

شــارَك في الَعديِد مــَن الُمْؤَتَمراِت والنَّــَدواِت الثَّقاِفيَِّة في 	 

. االُْرُدنِّ والوطِن العربيِّ

مــن ُمَؤلَّفاتِــِه: أبــو الَمكاِرمِ )قصــٌص لألطفــاِل(، 1980.  	 

المسافاُت الظّاِمَئُة )قصٌص قصيرٌة(، 1993 - ُخرماُن )ِقصٌص 

قصيرٌة(، 1994 - األوالُد والغربــاُء )قصٌص للِفتياِن(، 1996 

 1996 ،) ــْعِبيَِّة األُردنيَِّة )ُتراٌث شعِبيُّ - الطِّْفُل في الَحياِة الشَّ

ياحيــُن )مســرحيٌة(، 2000 - حكايــُة الكلِب ِورداَن  - الرَّ

)روايٌة لألطفاِل(، 2000 - وغيرها.

: صِّ أثناَء قراَءِة النَّ

ُة
َ
الَكْرتونـ

ة نايف النَّواْي�صَ

ْفلِيَِّة في الِعمارِة. ِة السُّ قَّ بعَد انتظاٍر طويٍل طويٍل، استقرَّْت أماَم باِب الشُّ

ــْمَع ُمْنَتِظًرا، وحيَن لــْم َيُردَّ أََحٌد َعلَْيِه  َقــَرَع الرَّجُل الَجَرَس مرًة ومرتيِن وثالثًا، وأَصاَخ السَّ

ِهيََّة والُفضوَل، ُسّكاُن  غاَدَر ُمْنَصرًِفا، كلمُة "ُمبارٌَك" على َســطِْح الَكْرتونَِة تثيُر التَّســاُؤَل والشَّ

ِإذا مــا الَْتَقوا ِعنَد الباِب الرَّئيِس يتفاَجؤوَن، وكأنَّهْم ال َيْســُكنوَن  الِعمــاَرِة َقلَّما َيَتزاَوروَن، و

178



ُر َّ قّصٌرقصيرٌةاالَنـْرتو

َرِج ِمْثَل سوائَِل َفَقَدْت َوظائَِفها الَحقيِقيََّة في الحياِة؛ باَرَحْتُهْم  ِعمارًة واِحَدًة1، َيَتساَيلوَن على الدَّ

ريَعُة.. ِعمارٌة  َحميِميَُّة الجيراِن الَمعهوَدُة، االبتســاماُت العفويَُّة، التَِّحيَُّة البريَئُة، المجاَملَُة السَّ

َعٌة على ُسقوٍف ُمْنَفِصلٍَة. لها باٌب واحٌد، ولَِكنَّ َمشاِعَر ُسّكانِها ُمَوزَّ

ُة َوَخزْت ِجسَم الِعمارِة، الَكْرتونَُة  الَكْرتونَُة عالٌَم َوَرِقيٌّ غاِمٌض داَهَمُهْم، َشوَْكُة األَْسِئلَِة الحادَّ

َيٍة صاِمَتٍة، َمَضْت  َهبَُّة ريٍح ُمَتَسلِّلٌَة إلى َفضاءاٍت تخلو من االْسِتْثناِء، هَي َصرَخٌة ُمباِغَتٌة في زاِو

لَــِت الِعمارُة إلى صندوٍق خاٍل من  ســنواٌت َرتيَبٌة َعال فيها َصَدأُ "العاديَِّة" على النُّفوِس، وَتَحوَّ

ْهَشِة واْرتِعاشاِت الَحياِة.  الدَّ

مرَّ أوُل ســاِكٍن مْن ُســّكاِن الِعماَرِة بالَكْرتونَِة الُمَتَربَِّصِة، عاَيَنها، لــم َيعتْد على ُرؤَيِة ِمْثِل 

ــميَكَة، َوَحْملََق بالَكْرتونَِة، َعلِقْت َعْيناُه بَِكلمِة "َبْرٌد" على أحِد  ْيِء، َمَسَح نَظّاَرَتُه السَّ هذا الشَّ

جوانِِبها، َبَدِت الحيَرُة على َوْجِهِه َحْوَل َمْعنى َهِذِه الُحروِف، اْرَتَقْت نَظَراُتُه إلى َكلَِمِة "ُمبارٌَك" 

ْفلى  َتساَءَل: ماذا َيعني َهذا؟ باَوَص بَِعْيَنْيِه وُهَو ُيميُل بَِرأِْسِه َيميًنا وِشمااًل، ثُمَّ أَخَذ ُيَقلُِّب َشَفَتُه السُّ

ُه الُفضوُل إلى ِوْقَفِة جارِِه، لْم ُيَســلِّْم أَْو  ِداللََة َعَدِم الَفْهِم، وفي األثناِء اقترَب ِمْنُه جاٌر آخُر َشــدَّ

ُل َبَصَرُه َبْيَنها وَبْيَن جارِِه الَّذي ال َيْعرُِف اْسَمُه، الَْتَقَط َكلِمًة  ُل الَكْرتونََة َوُيَرحِّ َيَتَكلَّْم2، راح يَتأَمَّ

َعلى الَكرتونَِة، َوصاَر ُيَقلُِّبها َبْيَن َشــَفَتْيها " َكْســَتناٌء"، تباَدَل الرَّجــالِن نظراٍت باردًة، وَخَرجا 

ُمَتتابَِعيِن، الَْتَفتا َمّراٍت َعديَدًة ِإلى الَخلِْف، الَكرتونَُة َتْرُســُم أَْســِئلََتها َعلى َوْجَهيِهما، لَْم َيْبَتِعدا 

ِإنَّما َوَقَف ُكلٌّ ِمْنُهما على طََرِف الّشــاِرِع، ُعيونُُهما ُمَســلَّطٌَة َعلى الِعماَرِة، والَكْرتونَُة  َكثيًرا، و

ِوْسواٌس في َرأَْسْيِهما3.

ُجلَْيِن، َعَرَفْت أَنَُّهما ِمْن ُسّكاِن الِعماَرِة، طَأْطَأَْت َرأَْسها،  ِبيَُّة ِمَن الرَّ    اقتربْت سيِّدٌة واْبَنُتها الصَّ

ْيها ُمَتســائِلًَة َعّما أَصاَبُهما؟ ما الَّذي أَْوَقَفُهما هِذِه الّســاَعَة في هذا  َوَمرَّْت دوَن َكالٍم، َقلََّبْت َكفَّ

الَمكاِن؟ َهْل َيْنَتِظرانِها؟ َدَخلَِت الِعماَرَة َوَشْيطاُن االْسِتْغراِب َيلَْعُب بِها َشْرًقا وَغْرًبا، وَيسوطُها 

بِأَْســِئلٍَة ال َتْنَتهي، َعْيناها َتْصطَِدماِن بالَكْرتونَِة ِإّياها، أَلْوانُها الِفَتــٌة، والِكتاَبُة َعلَْيها بُِخطوٍط 

نٍَة، عاَيَنْتها بِِدقٍَّة َوحاَولْت لَْمَســها، لَِكنَّها خاَفْت، ساَوَرها ُشعوٌر َغريٌب، َفَهْرَولَْت صاِعَدًة  ُملَوَّ

ُن: َهديٌة  ُب وُتَخمِّ َرَج، َوَقْد َعلَِقْت َكلَِمُة "َمطٌَر" َبْيَن َشــَفَتْيها َوأَْسنانِها َولِسانِها، صاَرْت ُتحسِّ الدَّ

لِجاَرتِنا، كلَِمُة "ُمبارٌَك" ماذا َتْعني؟ َقْد َتكوُن َشْيًئا آَخَر، ُرّبما ُقْنُبلٌَة.. "أعوُذ باللِّه ، أعوُذ باللِّه"، 

1(    ما الّذي ُيمكُن أْن 
تسَتنِتَجُه مَن العبارِة 

؟ الّتي َتحَتها َخطٌّ

2(    ما الَّذي تستنِتُجُه من 
هذِه العبارِة؟

3(    في رأيَك لماذا أثارِت 
الكرتونُة الفضوَل؟
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خاَفْت ِمْن هِذِه الخواطِر وابتعَدْت صاِعَدًة وهَي َتْرُشُقها بَنظَراٍت َهلَِعٍة4، في ذاِت الحيِن اقترَب 

ٍة،  ساِكٌن آخُر ِمَن الَكْرتونَِة، وَحنى ظَْهَرُه لَِيِقَف على ِسرِّها، الجاَرُة فتَحِت الباَب، ثُمَّ انْطََبَق بُِقوَّ

ِإنَّما َدلّى رأَسُه ِمْن  َتُه، َو َرَج، لَكنَُّه لْم َيْدُخْل َشقَّ ُجُل الُهدوَء والاّلُمباالَة، وراَح َيْصَعُد الدَّ الَتَزَم الرَّ

راْبزيِن؛ لُِيراِقَب الَكْرتونََة..  َفَتحاِت الدَّ

   َجلََبــٌة ُمفاِجَئٌة قاِدَمٌة ِمَن الطّابِِق األَخيِر، وانِْفتاُح أَبواٍب وانِْطباُقها َجَعلَِت الرَُّجَل يتوارى 

ها  ِة، َوَشدَّ ِتِه الّذي َجَعلَُه ُمواِرًبا، َوُهِرَعْت ِإلْيِه َزْوَجُتُه ُمْسَتْفِسَرًة َفأَْخَبَرها بالِْقصَّ َخلَْف باِب َشقَّ

، الِعمارُة منُذ ِســنيَن لْم  الُفضــوُل للخروِج، ولكنَُّه َمَنَعها. أصواٌت وَضجيٌج في الطّابِِق األَْرِضيِّ

تشهْد ِمثَل هِذِه الَحرََكِة5، َحلَْقُة الُفضوِل َحْوَل الَكْرتونَِة َتتَِّسُع، َهْمَهَمٌة ُمْشَترََكٌة: "هِذِه الَكْرتونَُة 

غاِمَضٌة وما فيها َخطيٌر"، َكلَِمُة "ُمبارٌَك" َمَع بعِض األُموِر األُْخرى َتعني أَشياَء غيَر َمفهوَمٍة6.

َقِة أَْم خاِرَجها؟ َقَرَع أََحُدُهِم الَجَرَس، ال أََحَد     خافوا على جاَرتِِهم، ال َيْعرِفوَن أَِهَي ِفي الشَّ

ُهنــاَك، أْيَن َتعَمُل؟ ما ُهــَو ُعنوانُها وهاتُِفها؟ َصْمٌت ُمطِْبٌق َيلُفُّ الَْجميــَع، انَْتظَروها ِإزاِء باِب 

الِعماَرِة ساعاٍت طويلًة. ال َيْعرِفوَن ِمْنها إاّل َبْسَمَتها، ونَضاَرَة َوْجِهها الَبشوِش، ِهَي واْبُنها يعيشاِن 

ِة ُمْنُذ َزَمٍن، هــذا ُكلُّ ما َيْعرِفونَُه َعْنها، ِهِي ال َتْعرُِفُهْم، َوال َتْحَفُظ أَْســماَءُهْم أْو  ــقَّ في هذِه الشَّ

؛ ليكوَن على ِمنواٍل ُتريُدُه، ال تتحرَُّك إاّل  ألْقاَبُهْم، أماَم َعْيَنْيها َهَدٌف ساٍم ُهو ابُنها، َترعاُه بُِحُنوٍّ

بَِقْدٍر، وال َتْخطو ُخطَوًة واحدًة إال بَِعْقٍل7.

ــروُر َيْفِرُد أَْجِنَحَتُه     أَْوَقَفْت َســّياَرَتها َحْيُث توِقُفها دائِماً، اقترَبْت ِمْن باِب الِعماَرِة، والسُّ

َبٌة إلى  على َوْجِهها، َعْيناها َتَقعاِن على ُسّكاِن الِعماَرِة الّذين َبَدؤوا َيلَْتّفوَن َحْولَها، ُعيونُُهم ُمَصوَّ

َعْيَنْيها، "ماذا جرى؟ ما أصاَبُهم؟ لْم َيكونوا هكذا!" َتْنثاُل ِمْن داخلِها أَْســِئلٌة ُمفاِجَئٌة، الِعماَرُة 

هَي ذاُت الِعماَرِة الَّتي َتْسُكُنها، َوهِذِه ساَحُتها، والّشاِرُع الُمَؤّدي ِإلَْيها، "ال، ال، أنا لسُت تائِهًة". 

ِة، وقَع نَظَُرها َعلى الَكْرتونَِة، فاْبَتَسَمْت8، َقرأَْت ما ُكتَب َعلْيها فاتََّسَعْت  قَّ أسَرَعْت تجاَه باِب الشَّ

ْمِت، "ما األمُر؟" َفَتَحِت  َبْسَمُتها، ُعيونُُهْم ُمَتسائِلٌَة وِشفاُهُهْم ُمطِبَقٌة على ُسؤاٍل غاِطٍس في الصَّ

الباَب، وَسَحَبِت الَكرتونََة إلى الّداِخِل، َوأَْغلََقْتُه9.

   "ياه، ما أجمَل ِغالَفُه! طــاَل االنتظاُر يا َكْرتونَتي الَعزيزَة، ولكنَّــِك ِجْئِت أخيراً.." ابُنها 

ُيَبْعِثُر نَُســَخ الّديواِن َفَرًحا، َهَدأَْت َحرََكُتها، عيناه ُمَتَعلَِّقتاِن على ِمْتراِس الباِب، ســؤاٌل طاِفٌح 

ْد َمِوَقَف السيَِّدِة  4(    حدِّ
مَن الكرتونِة 

الموضوَعِة على باِب 
جاَرتِها.

5(    استطاعِت الَكرتونَُة 
أْن تخترَق حاجَز 

ْمِت بيَن سّكاِن  الصَّ
العمارِة، ضْع خطًّا 

تحَت العباَراِت 
الّدالَِة على َذلك؟

6(    لماذا افترَض سّكاُن 
العمارِة أنَّ الَكرتونََة 
تحوي شيًئا خطيًرا؟

7(    وقَف الكاتُب على 
تفاصيَل كثيرًة تؤَكُِّد 
وابِِط بيَن  َضْعَف الرَّ

ُسّكاِن الِعمارِة، اذكْر 
ثالثَة تفاصيَل منها.

8(    هل تفاجأِت الجاَرُة 
بوجوِد الَكرتونَِة؟ 

ْح إجاَبَتَك. َوضِّ

9(    ما الَّذي أثاَر َدهشَة 
الجارِة عنَد َعْوَدتها 

ِة؟ قَّ إلى الشَّ
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باإللْحــاِح: "ما الّذي أَصاَب الجيــراَن؟ أََيظُّنــوَن أنَّ الَكرتونََة؟!.." َضِحَكْت، كانَْت َتْســَمُع 

لَجاَجُهْم في الخاِرِج، كانوا َيْنَتظروَن، أََخَذْت ُرْزَمًة ِمَن الِْكتاِب َوراَحْت َتْكُتُب َعليها إهداًء 

ُع َعلْيهُم النَُّسَخ الُمَوقََّعَة10. ْزَمَة، َوَفَتَحِت الباَب، وراَح ُيَوزِّ لَِت اْبَنها الرُّ َمْمهوًرا بَِتْوقيِعها، َحمَّ

ُح  ِتها، ُكلُُّهْم َيْبَتِســموَن، نَظَراُتُهْم ُمْخَتلَِفٌة، أَيديِهْم ُتلَوِّ   مســاًء تهادى الجيراُن ِإلى باِب َشقَّ

الِم فيما َبْيَنُهم، َقَرَع أحُدُهُم الَجَرَس. بالسَّ

  لْم َيطُِل االنِْتظاُر، ُربَّما كانَْت َتَتوقَُّع ذلك، ُرّبما كانوا ال َيَتَوقَّعوَن أْن َتْفَتَح لَُهُم الباَب، وُفِتَح 

ْت لَُهْم َفَدَخلوا، كانْت نَُسُخ ديوانِها بيَن أَْيديِهْم،  الباُب والبســمُة ذاُتها َتْنَفِرُش على َوْجِهها، َبشَّ

نَطَقوا بِلِساٍن واحٍد: "ُمبارٌك" 

ُة َتْحِمُل َبشــائَر الفرِح، قالَْت بصوٍت يضخُّ الَْحياَة في    ابتســَمْت، كانَْت ُدموُعها الّســاحَّ

ْمِت: "اآلَن أَْحَسْسُت أَنَّ في الِعماَرِة ُسّكانًا"11. الصَّ

10(    ما َرأيك في َتَصرُِّف 
الجارِة؟

11(    وّضْح َعالَقَة الِعبارِة 
الّتي تحَتها َخطٌّ 

ِة. بِِفْكَرِة الِقصَّ

ِة؟. 1 َمِن البطُل الحقيقيُّ في الِقصَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ِط الُمعطى:. 2 ٍل غريٍب في مشاعرِِهْم تجاَه بعِضهْم، تتبَّْع هذِه المشاعَر َوْفَق الُمَخطَّ َيُمرُّ ُسّكاُن الِعمارِة بَتحوُّ

 ............................... .1      

   ............................... .2         

 ............................... .3            

............................... .4               

ِة ووجهَة َنظِر الكاتِب.. 3 ناِقْش مَع معّلِمَك وُزمالِئَك ِفكرَة الِقصَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ما القيمُة الَّتي أراَد الكاتُب إحياَءها في ُنفوِسنا؟. 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

ِص:  حوَل النَّ

181



الّدرُس
5

 حوَل الكلماِت )اإبراُز املعاين(:

A ) هاِت مرادَف الكلماِت الّتاليِة، ثمَّ َضْعها جميًعا في جملٍة واحدٍة مْن إنْشائَِك. )سؤال تحدٍّ

بارََحْتُهم: --------------------------------------------------------------------------------------- �

ساَوَرها: --------------------------------------------------------------------------------------- �

ِإزاَء: ------------------------------------------------------------------------------------------- �

B .بٌة، وليسْت عربيَة األَصِل، ابحْث عن مرادٍف عربيٍّ لها كلمُة )كرتونَة( كلمٌة معرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

C .َبٍة أخرى نْستعملُها في حياتِنا اليوميَِّة ابحْث عن كلماٍت معرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

الالِت(: حوَل اجُلَمِل )تعميُق الدِّ

اقرأْ الجمَل التاليَة، ثم أجْب: 

ِة.	  قَّ بعد انتظاٍر طويٍل استقرَّْت أماَم باِب الشَّ

مَضْت سنواٌت َرتيبٌة.	 

ابتعَدْت وهَي َترُشُقها بَنظراٍت َهلَِعٍة.	 

ريَعُة.	  باَرَحْتُهُم التَّحيُة الَبريَئُة والُمجاَملَُة السَّ

؟ � ما اسُم الّصيغِة الّصرفيَِّة للكلماِت اّلتي تحَتها خطٌّ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ُة لهذِه الكلماِت؟ � يَّ ما الوظيفُة النَّحِو

-----------------------------------------------------------------------------------------------

َة ذاَتها. � يَّ اذكْر صيًغا صرفيًَّة ُأخرى تصلُح أن تؤّدَي الوظيفَة الّلغِو

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

: صِّ حوَل لغِة النَّ
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ُر َّ قّصٌرقصيرٌةاالَنـْرتو

وِر  وتو�صيُع املعاين(: وِر )تلويُن ال�صُّ  حوَل ال�صُّ

اقرأِ العباراِت التالِيَة، ثّم أَجْب:

َدَخلَِت الِعماَرَة َوَشْيطاُن االْسِتْغراِب َيلَْعُب بِها َشْرًقا وَغْرًبا. 	 

َعْيناها َتْصطَِدماِن بالَكْرتونَِة ِإّياها.	 

َرَج، َوَقْد َعلَِقْت َكلَِمُة "َمطٌَر" َبْيَن َشَفَتْيها َوأَْسنانِها َولِسانِها.	  ساَوَرها ُشعوٌر َغريٌب، َفَهْرَولَْت صاِعَدًة الدَّ

ِة في الُجَمِل الملوَّنِة باللَّوِن اأَلزرِق؟ � يَّ ْعِر ما نوُع الّصورِة الشِّ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ْح َدْوَر الّصورِة البيانيَِّة في رسِم الحالِة النَّْفِسيَّة للجارِة. � وضِّ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

)التفكرُي حوَل التفكرِي(:

ــعوَر باآلخريَن وحاجاتِِهم ومشاعِرِهم، قّيْم  في واقِعنا الُمتســارِع الُخطا يغرُق المرُء في انشغاالتِِه؛ فَيْفِقُد الشُّ

عالَقَتَك الحالِيََّة بجيرانَِك وفَق المدرِج الّتالي:

ا قوّيٌة جدًّ
قوّيٌة

عادّيٌة
ضعيفٌة

ا ضعيفٌة جدًّ

)التَّفاُعُل واال�صتجاَبُة(: 

ما األموُر الّتي َسُتحاِول ِفْعلَها للتََّقرُِّب إلى جارَِك؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

: صِّ حول قاِرِئ النَّ
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)التَّعميُم والتَّو�صيُع(:

ــُه  ــُت أنَّ ــِهd:  "مــا زاَل جبريــُل يوصينــي بالجــاِر حّتــى َظَنْن عــِن ابــِن ُعمــَر وعائشــَةn قــاال : قــاَل رســوُل الّل

ــٌق َعليــِه( َف َســيَورُِّثُه". )ُمتَّ

ريِف الّسابِِق، اكتْب فقرًة ُمتحّدثًا فيها عْن مكانِة الجاِر في اإلسالِم، وواجباتَِك تجاَهُه. على َضوِء الحديِث الشَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ِة: مزّيُة يف الق�صَّ الرَّ

الرَّمُز في االصطالِح:  وجوُد عالقِة تشاُبٍه بيَن شيئيِن. الهدُف مْنُه تقديُم معًنى آخَر غيَر الَمعنى الحرفيِّ المباشِر، 

وهَو المعنى العميُق غيُر المباشِر الّذي يصُل إليِه القارُئ بعَد تفكيٍر وتأّمٍل. 

ِة الرَّمزّيِة أحداٌث واقعيٌَّة في جوهِرها، أْو مرتبطٌة بالواقِع، وشخصّياُتها واقعيٌَّة. 	  أحداُث القصَّ

قْد ال يدرُك القارُئ المعنى المقصوَد للقّصِة مْن بدايِتها، بسبِب الرَّمِز فيها، ثمَّ يفهُم أنَّ الكاتَب أراَد شيًئا آخَر. 	 

ُة الرَّمزّيُة إلى تجسيِد الّصفاِت األخالقيَِّة، أْو نقِد الواقِع بشكٍل غيِر مباشٍر، وألسباٍب مختلفٍة. 	  تسعى القصَّ

في الرَّمِز تكوُن األحداُث واقعيًَّة، وأبطالُها واقعّييَن، ولكّن الَمعنى والّدالالِت بعيدٌة. 	 

تطويُر املفرداِت:

)األف اُل(

منِصًبا جديًدا: َتواّلُه.تقلّد:

نفَد الّشيُء: فِنَي، وذَهَب بأكملِِه. )لْم يبَق منُه شيٌء(.نفَدْت:

نََزَل َعْن ِحَصانِِه، َوَمشى. ترّجَل:

المكاُن إلى كذا، أفضى بِه إلى كذا: انتهى إليِه. )وصَل، أّدى(.ُيفضي:

يُء: استتَر واخَتفى. احتَجَب: خُص أِو الشَّ الشَّ

: ضُعَف، انحلَّ شيًئا فشيًئا حّتى تالشى. اْضَمَحلَّ

، وصاَر إلى الَعَدم.تالَشْت: يُء: َفِنَي ، اضمحلَّ تالشى الشَّ

اللّيُل: أدبَر وذهَب. انقَشَع:

، نُقَص. تتضاءُل: َضْؤَل، قلَّ

عملَُه بدأُه ، عاوَدُه ، واَصلَُه بعَد توّقٍف وانقطاٍع.استأنَف:

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

: العنصُر األدبيُّ

المفرداُت والمعجُم:
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)األسماُء(

الّضعُف. الهواُن:

يٌَّة غيُر منزرعٍة تتكاثُف فيها األشجاُر. أجمٌة: أرٌض برِّ

.األيكُة: الّشجُر الكثيُر الملتفُّ

ْبِح، أْي إشراَقُه. )طُلوَعُه(االنبالُج: َيْنَتِظُر انبالَج الصُّ

الَولَُد أََماَم رَِفاِقِه : َتَكبََّر ، َتَعاظََم ، َتَعظََّم.تعجرْف:

)الّصفاُت(

ِة َوالُْمَراَهَقِة. )َبالٌِغ(اليافُع: أَِي الَْواِصُل ِسنَّ الُْفُتوَّ

)الهزيُل( عديُم الُقّوِة أِو الجوهِر. )ضعيٌف(هزياًل:

. )خشُن المعاملِة(غليٌظ: صعٌب، فظٌّ

)جاحظ( أَْخَرَج ُمْقلََتْيِه َوَقْد ظََهَر َعلَْيِهَما نُُتوٌء َوُجُحوٌظ.جاحظتيِن:

قبَع في الّشيِء: دخَل.القابُع:

تطبيٌق على املفرداِت واملعجِم:

، انبالِج، استأنَف، احتجَب( امأِل الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة: )اْضَمَحلَّ

في ................ الّصبِح للمحزوِن بشرى    في شروِق الّشمِس آياٌت وذكرى �

أرى شجًرا في الّسماِء ................. وشقَّ العناِن بمرًأى عجْب �

................. األمُل عنَد الفتى بعَد فشِلِه في االمتحاِن.  �

................. القاضي جلسًة المحاكمِة في الّليلِة الماضيِة. �

َحوَل الكاتِب:

، ينحِدُر 	  )تاكاشــيما تون(،كاتٌب يابانيٌّ

ا  مًّ
من أســرٍة ذاِت ثقافٍة صينّيــٍة، كان ُملِ

بالثقافــِة الصينّيــِة وبــاألدِب الصينــيِّ 

األدِب  علــى  وُمطَّلًِعــا   ، الكالســيكيِّ

. اإلنجليزيِّ والفرنسيِّ واأللمانيِّ

عمَل موظًفا رســمًيا في مكتــِب حكومي في ُجــزِر بحِر 	 

الجنوِب، عقَب تخّرِجه في قســِم األدِب اليابانيِّ بالجامعِة 

اليابانّيِة اإلمبراطورّيِة.

من أشــهِر أعمالِه كتاٌب بعنواِن "النوُر والرياُح والحلم". 	 

ا.  ُتوفَي )تاكاشيما تون( عام 1943م، عن ثالثٍة وثالثيَن عامًّ
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: صِّ أثناَء قراَءِة النَّ

*
ِمُر اعُر النَّ ال�صّ

تاكا�صيما تون

)تشــينج( رجٌل واســُع العلِم، يهوى كتابَة الّشــعِر، ويعمُل في إحدى المقاطعاِت الّشرقّيِة 

ضابطًا مســاعًدا، بعَد ســنٍة من عودتِِه إلى وظيفِتِه -الّتي كاَن قد اســتقاَل منها ليتفّرَغ لكتابِة 

الّشــعِر، وعاَد إليها تحَت ضغِط قســوِة الحياِة واحتياِجِه للماِل ليصرَف على نفِســِه وعائلِتِه- 

تلّقى أمًرا بالســفِر إلى الجنوِب في مهّمِة عمٍل رسمّيٍة، وفي طريِقه إلى المنطقِة نزَل في فندٍق 

متواضٍع، وتوّجَه تلَك الليلَة إلى الفراِش باكًرا.

أثناَء َتَهيُِّئِه للنوِم أخَذ )تشينج( يفّكُر في حالِِه قبَل سنواٍت حيَن تقّدَم للوظيفِة للمّرِة األولى، 

واجتاَز اختباراِت الخدمِة المدنّيِة الرفيعَة وهَو ال يزاُل في مقتبِل العمِر بتمّيٍز ملحوٍظ، متفّوًقا 

على أقرانِه، فالتحَق بالجيِش، وســرعاَن ما تمَّ تعييُنُه برتبــِة نقيٍب للحرِس في إحدى المناطِق 

الّشــمالّيِة، ولكّنُه اســتقاَل بعَد أْن تقلَّد منصَبُه بوقٍت قصيٍر، بسبِب شــعورِه بالضيِق والضجِر 

تحــَت قيوِد وظيفِتِه الّتي لم تُكْن تليُق بمواهِبِه، لذلَك تــرَك الخدمَة الحكومّيَة، وقطَع عالقَتُه 

بكلِّ أصدقائِه ورفاِق عملِِه الّســابقيَن، وغادَر مَع عائلِتِه إلى مســقِط رأِســِه )بلدِة كولوية(، 

عاقًدا العزَم على تكريِس نفِسِه منُذ ذلَك الوقِت لَِنظِْم الّشعِر، حّتى ُيَخلَِّد اسَمُه كشاعٍر عظيٍم 
لألجياِل المقبلِة.1

تذّكَر )تشــينج( -وهَو ُمْستلٍق على ســريِرِه في الفندِق-كيَف أنُّه اكتشَف سريًعا أنَّ قراَرُه 

عِر كاَن يتطلُّب أكثَر مْن مجّرِد الّتصميِم على أْن يصبَح كاتًبا ناجًحا؛  بترِك وظيفِتِه والتفّرِغ للشِّ

فاألمواُل الّتي حصَل عليها مْن وظيفِتِه الســابقِة نفَدْت بســرعٍة، وأصبَحــْت أّياُمُه عقَب ذلَك 

صراًعا مَع ضروراِت الحياِة اليومّيِة، وأثَّر هذا على )تشــينج(.. الّشابِّ اليافِع، موّرِد الوجنتيِن 

الّــذي اجتاَز يوًما بذكاٍء اختبــاراِت الخدمِة المدنّيِة الرفيعَة، فأصبَح رجاًل هزياًل ذا ســلوٍك 

غليٍظ، يبتعُد عن هدِفِه يوًما بعَد يوٍم.

1(    هل يبدو أن تخلّي 
تشينغ عن كلِّ 
شيٍء مْن أجِل 

حلمه بأْن ُيصبَح 
شاعًرا كان قراًرا 
صائًبا ومدروًسا؟ 

ظـلِّل المواضَع الّتي 
تدلُّ على ذلَك في 

الفقرتيِن األولى 
والثانيِة.

* قصص يابانية، ترجمة: هيام عبد الحميد، منشورات املجمع الثقايف، أبوظبي، الطبعة األوىل، 1995.
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بعَد حيٍن مَن الزماِن أدرَك )تشينج( أنَّ عليِه مواجهَة الفقِر الطّاحِن الّذي حكَم بِه على نفِسِه 

وعائلِتِه جّراَء مالحقِة حلِمِه بأْن يصبَح شــاعًرا عظيًما؛ فابتلَع كبرياَءُه وقّدَم طلًبا إلى مجلِس 

الخدمِة المدنّيِة الّذي عّيَنُه في إحدى المقاطعاِت الّشــرقّيِة ضابطًا مساعًدا، ليكتشَف بمجّرِد 

عودتِِه إلى العمِل أنَّ معظَم زمالئِِه الســابقيَن قد ُرّقوا إلى ُرَتٍب عاليٍة، وأصبَح هَو يتلّقى األوامَر 

من أشــخاٍص اجتازوا االختباراِت بدرجاٍت أقلَّ منُه بكثيٍر، فأحسَّ بالهواِن يتزايُد على نفِسِه، 

لُُه من إنساٍن شاعٍر رقيِق المشاعِر، إلى إنساٍن نكِد المزاِج، حادِّ الطّباِع. َوُيَحوِّ

وبينمــا هو كذلَك، واللّيُل يقترُب من ُمنتصِفِه، إذا بِه يســمُع صوًتا يناديِه مْن بعيٍد2، فأطلَق 

اســتجابًة لَُه صرخًة مبهمًة ســمَعها جميُع َمْن كانوا في الفندِق أْو حولَُه، ثمَّ قفَز مَن الّشــّباِك 

بســحنٍة متقلّبٍة وعينيِن جاحظتيِن، وانطلَق في الظالِم بسرعٍة شديدٍة فلم يستطْع أحٌد إيقاَفُه، 

وفي صباِح اليوِم الّتالي أرســلَِت الّشرطُة فريَق بحٍث طاَف بكلِّ التالِل والحقوِل بحًثا عنُه في 

كلِّ مكاٍن، ولكْن لم ُيْعَثْر لُه على أثٍر، ولم يذُكْر أحٌد أْن رآُه بعَد ذلَك.

وفي الّسنِة الّتاليِة، أرسَل مكتُب الخدمِة المدنّيِة )يوان( إلى الجنوِب في مهّمٍة رسمّيٍة أيًضا، 

فتوّقَف لقضاِء ليلٍة في الفندِق نفِسِه، وحيَنما أوشَك على االنطالِق قبَل فجِر اليوِم الّتالي حّذَرُه 

صاحُب الفندِق مْن وجوِد نمٍر شرٍس في الطّريِق المؤّدي مباشرًة إلى الجنوِب، وأوصاُه بتجّنِب 

المروِر في هذا الطريِق لياًل، فشكَرُه )يوان(، وقاَل لُه إنَّ لديِه رجااًل شجعانًا يتولّوَن حراسَتُه، 

ثمَّ امتطى حصانَُه، وغادَر الفندَق، والحاشيُة في إثِرِه.

وبعَد ذلَك بوقٍت قصيٍر، وبينما كاَن )يوان( وحاشيُتُه يشّقوَن طريَقهم على ضوِء القمِر َعْبَر 

أَجَمٍة كثيفٍة، قفَز نمٌر ضخٌم خارَج أيكٍة، وانطلَق يزأُر بوحشــّيٍة مندفًعا صوَب )يوان(، حّتى 

أوشَك أْن يثَب عليِه، ولكّنُه تراجَع فجأًة، واّتجَه عائًدا إلى األيكِة.

للحظاٍت لم ينبْس أحٌد ببنِت شفٍة، لينطلَق بعَدها صوٌت خافٌت من األيكِة قائاًل: رّباُه، لََكْم 
كانِت الكارثُة وشيكًة!.3

وعلى الّرغِم ِمْن أنَّ الّصدمَة قد هّزت )يوان(، فإنَّ الّصوَت أعاَدُه ســنواٍت إلى الوراِء، حيَن 

كاَن يســتعدُّ مَع صديِقِه الحميِم الجتياِز االختباراِت النهائّيِة في العاصمِة، حيُث كاَن )يوان( 

-بمزاِجه المعتدِل- هَو الّشــخَص الوحيَد القادَر على تحّمِل عناِد هــذا الصديِق وجفائِِه، مّما 

جعلَُه يتعّرُف فوًرا على الّصوِت، وقاَل: إنَّ هذا بكلِّ تأكيٍد صوُت صديقي القديِم )تشينج(!!

2(    ما الّصوُت الّذي 
سمعُه تشينغ؟ هْل 

كاَن صوًتا حقيقيًّا؟ 
ا؟ هْل يشيُر  أْو توُهمًّ

الّنصُّ إلى ذلَك 
صراحًة؟

3(    ما الكارثُة الّتي 
يتحدُث عْنها؟ هْل 

تتوقُع شيًئا؟
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ا )تشينج( الّذي عرْفَتُه  ولّما سمَع مَن األيكِة صوًتا خشًنا يؤّكُد حدَسُه، ويقوُل: نعْم، إنّني حقًّ

دوًما! تأّكَد حدُسُه، ونسَي الخوَف، وترّجَل عْن جواِده، ومشى باّتجاِه األيكِة، وقاَل: اخرْج أّيها 

الصديُق القديُم، وَدْعنا نتحّدْث قلياًل، فأجاَبُه الّصوُت: إنّني ألشــعُر بخجٍل شديٍد مْن منظري 

الّذي صاَر بشــًعا، وال أستطيُع أْن أســمَح لَك برؤيتي في صورتي الحالّيِة، إْذ ستمتلُئ مّني ُرعًبا 

وُتصاُب بالغثياِن، لذلَك أتوّسُل إليَك أْن تبقى لنتحّدَث دوَن أْن يرى أحُدنا اآلخَر، فوافَق )يوان( 

فوًرا، ومَع أنَّ كلَّ شيٍء بدا غريًبا للغايِة، إاّل أنُّه شعَر بأنُّه يعيُش حالًة تشبُه الُحلَم، حيَن يتقّبُل 
المرُء أحداثًا منافيًة للطّبيعِة أِو العقِل دوَن أيِّ تساؤٍل.4

أمَر )يوان( حاشــيَتُه أْن تنتظــَر، واّتخَذ لُه - بجرأٍة بالغٍة - موقًعا قرَب األيكِة، واســتأنَف 

الحديَث مَع صاحِبه دوَن أْن يراُه، فأخبَرُه بأخباِر العاصمِة، وبأخباِر زمالئِهما السابقيَن، وبعَد 

ذلَك سأَل )يوان( )تشينج( بحذٍر: ما الّذي حصَل لَك؟

لم يترّدْد )تشينج( كثيًرا في ســرِد ما حدَث لُه بالضبِط أماَم صديِقه الحميِم )يوان(، فذكَر 

لُه أنُّه كاَن قد أُرِسَل قبَل عاٍم تقريًبا إلى الجنوِب في مهّمٍة رسمّيٍة، وفي طريِقِه إلى هناَك قضى 

ليلًة في أحِد الفنادِق، واســتطرَد قائاًل: أذكُر أنّني ذهْبُت إلى فراشــي مبّكًرا وجلْســُت -ُقبيَل 

الّنوِم- أُفّكُر في حالي، كيَف كاَن؟ وكيَف صاَر؟ وكيَف مَن الممكِن أْن يكوَن في المستقبِل؟ 

وبينما أنا كذلَك إذ بصوٍت غريٍب يناديني مَن الخارِج، فنهْضُت وفتْحُت الّشّباَك، ونظْرُت إلى 

الفضاِء، كاَن الّصوُت المجهوُل يناديني، ويدعوني للخروِج، ولم أســتطْع أن أملَك أمَر نفسي، 

فقفْزُت مَن الّنافذِة بال ترّدٍد، واندفْعُت في الظاّلِم راكًضا كأنّني في غيبوبٍة، وقبَل أْن أدرَك ذلَك 

ُكْنُت أسلُك طريًقا ُيفضي إلى الغابِة، ولدهشــتي وجْدُت نفسي أركُض، ويداَي على األرِض، 

وبدا أنّني أســتطيُع الرّكَض أســرَع باّتباعي هذِه الطريقَة، فواصلُْت العــدَو، وكلّما ركْضُت 

شعْرُت بقّوٍة تمألُ جسدي.

، بْل في كلِّ أجزاِء  بعَد ذلَك الحظُْت أنَّ َشعًرا غريًبا أخَذ ينمو بيَن أصابعي وذراعيَّ وكتفيَّ

جســمي، وعندما بدأَ الفجُر في االنبالِج توّقْفُت قرَب جدوِل ماٍء، ونظْرُت في المياِه الّصافيِة، 

فراَعني أنَّ صورتي كانَْت تشبُه الّنمَر، ولكّنني -برغِم الّصدمِة- شعْرُت بارتياٍح وطمأنُْت نفسي 

بأنَّ ذلَك مجّرُد ُحلٍم ســأصحو منُه سريًعا، ومَع مروِر الوقِت، وبعَد أِن ارتفعِت الّشمُس، كاَن 

البدَّ لي أْن أعترَف لنفسي أنّني كنُت متيّقظًا تماًما، وأنّني قد تحّولُْت إلى نمٍر بكامِل هيئِتِه.

4(    هْل مَن الطّبيعيِّ 
أْن يتحّوَل شخٌص 

إلى نمٍر؟ لماذا لجأ 
الكاتُب إلى هذا في 

رأيَك؟
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لَْم أســتطِع الّتفكيَر في األمِر حيَنها، على الّرغِم مْن أنّني طرْحُت على نفسي الّسؤاَل مراًرا: 

ا، عنَدها مرَّ أرنٌب بّريٌّ وهــَو يركُض على ُبْعِد أمتاٍر مْن حيُث  لماذا حــدَث ذلَك؟ فلْم أجْد ردًّ

أجلُس، فغادَرني الّشعوُر باإلنسانّيِة في لمحٍة، وعنَدما عاَدْت إليَّ طبيعتي اإلنسانّيُة مْن جديٍد، 

وجــدُت أنَّ فمي تلطّــَخ بالّدماِء، وُخَصَل الفــرِو األبيِض متناثرٌة ِمْن حولــي، كانَْت هذِه هَي 

تجربتــي األولى حيَن أصبْحُت نمًرا، وال أجرُؤ على تعداِد األشــياِء المرعبِة والوحشــّيِة الّتي 
5. ارتكْبُتها بعَد ذلَك بشكٍل يوميٍّ

كانَِت الطّبيعُة اإلنســانّيُة تعوُد إليَّ لبضِع ســاعاٍت فقْط خالَل اليــوِم، وفي هذِه األوقاِت 

أســتطيُع أْن أتحّدَث كما أتحّدُث مَعك اآلَن، وأفّكُر في أكثِر األموِر تعقيًدا، بْل أســتطيُع أْن 

أســرَد على نفسي صفحاٍت كاملًة مَن األعماِل الكالسيكّيِة، وأتذّكَر بعَدها أيًضا األشياَء الّتي 

ارتكبُتها كنمٍر، فتصمُّ أُذنــيَّ صرخاُت ضحاياَي، ويقهُرني الخوُف والخجُل والّســخُط على 

طبيعتي الحيوانّيِة.

وبمروِر األسابيِع تتضاءُل ساعاُت االســتبصاِر اإلنسانيِّ هِذِه، وحّتى وقٍت قريٍب تعّوْدُت 

أْن أتســاءَل: كيَف بإمكاني أْن أعوَد نمًرا؟ والّسؤاُل الّذي ينتاُبني مؤّخًرا مختلٌف تماًما، وهَو: 

ا. كيَف استطْعُت أْن أكوَن بشًرا؟6 وهذا مرعٌب حقًّ

احتجَب الّصوُت، ولم َيُعْد )يوان( يسمُع سوى صوِت لهاٍث عميٍق، واستأنَف الّصوُت الكالَم 

إجهاٍد واضحيِن، قائاًل: إنَّ االختفاَء الّنهائيَّ لإلنســانّيِة داخلي هَو  مْن جديٍد، ولكْن بصعوبٍة و

إمكانّيُة الّتحّوِل إلى ح)يوان(ٍ مفترٍس بال ذاكرٍة لشــخصّيتي الّسابقِة أمٌر  أشــدُّ ما يرعُبني، و

موجٌع يفوُق قدرتي على تحّملِِه.

اضمحلَّ الّصوُت مْن جديٍد، وســاَد األيكَة هدوٌء قلياًل، ووقَف )يوان( ومرافقوُه حابســيَن 

ُق. أنفاَسهم، ممتلئيَن رعًبا بهذا الحديِث الّذي ال ُيصدَّ

وأخيــًرا، عاَد الصوُت مْن جديٍد: قبَل أْن أغادَر عالَم اإلنســانّيِة لألبِد، أريُد أْن أطلَب إليَك 

شيًئا.

ُقُه لَك. قاَل )تشينج(: كاَن طموحي سابًقا أْن أصبَح شاعًرا عظيًما،  قاَل )يوان(: ُقلُْه، وسأحقِّ

ولكــْن قبَل أْن يتحّقَق لي ذلَك وجْدُت نفســي أصــُل إلى الطريِق الحالي، ولم يبَق شــيٌء مَن 

القصائِد الكثيرِة الّتي نظَْمُتها في ذاكرِة الناِس، فقد تالَشْت كلُّها بال شكٍّ كما يتالشى الّدخاُن 

5(    إلى ماذا ترمُز كلُّ 
هذِه الّتفاصيِل الّتي 

يسرُدها الّشاعُر 
الّنمُر؟

6(    ما داللُة العبارِة الّتي 
؟ هْل  تحَتها خطٌّ
تساعُد على فهِم 

الفكرِة الجوهرّيِة 
للقصِة؟
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في الهــواِء، واألثُر الوحيُد المتبّقي مْن فّني هَو بضُع قصائــَد ال زلُْت أحفظُها عْن ظهِر قلٍب، 

وأطلُب إليَك أْن تدّونَها، وأْن تتأّكَد مْن أنَّها لْن تلحَق بكاتِبها في قافلِة الّنسياِن.

لم أعْد أطمُح أْن أصبَح شــاعًرا عظيًما، ولكّني ال أريُد أْن أغادَر هذا العالَم مْن دوِن معرفٍة، 

وســيخّفُف عّني مصابي أْن تنتقَل هــذِه القصائُد -الّتي كلّفْتني وظيفتــي وثروتي وفي الّنهايِة 
عقلي- إلى األجياِل المقبلِة.7

أمــَر )يوان( أحَد مرافقيِه بتناوِل الفرشــاِة وتســجيِل كلماِت الكائِن القابــِع في األيكِة، 

وبوضوٍح تامٍّ سرَد )تشينج( ثالثيَن قصيدًة ونّيًفا، وعنَدما انتهى مْن إلقاِء أشعارِِه توّقَف قلياًل ثمَّ 

تابَع بالّنبرِة الخشنِة ذاتِها الّتي ال يزاُل )يوان( يذكُرها منُذ أّياِم الّدراسِة:

، ولكّنني غالًبا ما أحلُم وأنا في كهفي لياًل بديواِن أشــعاري مغلًّفا بشكٍل  إنُّه لشــيٌء عبثيٌّ

جميــٍل، وقد ُوِضَع علــى مكتِب أحِد المثّقفيَن فــي العاصمِة، فأبدأُ بالّضحــِك.. أضحُك على 

المسكيِن الّذي كاَن يتوُق ألْن يصبَح شاعًرا، ولكّنُه أصبَح بداًل مْن ذلَك نمًرا.

استمرَّ )تشــينج( في الحديِث، بالّنبرِة ذاتِها الخشنِة المنتقصِة من َقْدِر الّذاِت، قائاًل: وهذِه 

، قصيدٌة عْن مسكيٍن معتوٍه،  قصيدتي األخيرُة أهديها لَك لكْي تذكَرني بها، نظْمُتها ارتجااًل للتوِّ

أَْومأَ )يوان( لمرافِقه باالستمراِر في الكتابِة، وأخَذ )تشينج( يلقي القصيدَة، حيَنها، بدأَ )يوان( 

ومرافقوُه يفيقوَن من صدمِتهم األولى حياَل ما أصاَب )تشينج( مْن تحّوالٍت، وأخذوا يشعروَن 

بالّشفقِة على الّشاعِر الّنمِر، بداًل مَن الخوِف منُه.

وتذّكــَر )يوان( في ذلَك الوقِت كيَف كانْت نوبُة الّســخريِة مَن الّذاِت في الماضي تطارُد 

دائًما نوباِت الغروِر والكبرياِء عنَد )تشينج(، الّذي توّقَف ُهَنْيَهًة ثمَّ قاَل لصديِقِه:

في األّياِم الّتي ُكْنُت فيها إنسانًا غادْرُت إلى مسقِط رأسي كما تعلُم، وتجّنْبُت مخالطَة البشِر، 

وفّسَر الناُس تصّرفي هذا بأنُّه كبرياٌء وتعجرٌف، ولم يدركوا أنَّ جزًءا كبيًرا منُه راجٌع إلى عدِم 

الّثقــِة بالّذاِت، لْن أّدعَي أنّني -أنا عبقريُّ المدينِة ذائُع الّصيِت- ُكْنُت خلًوا من الغروِر، ولكنَّ 

غروري كاَن غروًرا منكمًشا على ذاتِِه، فبرغِم تصميمي على أْن أصبَح شاعًرا إال أنّني رفْضُت 

أْن أدرَس تحَت إشراِف شــاعٍر مخضرٍم، أْو أْن أختلَط بأمثالي مَن الُكّتاِب، وكاَن ذلَك بسبِب 

غروري الجباِن، ألنَّ التقائي بشعراَء آخريَن قد يكشُف زيَف جوهرِة العبقرّيِة الّتي أّدعيها.

في الوقِت ذاتِِه، تمّنْيُت وصّدْقُت على نحٍو ما أنَّ هِذِه الجوهرَة كانْت حقيقّيًة، فترّفْعُت عِن 

7(    هْل تخلّى الّشاعُر 
الّنمُر عْن حلِمِه بأْن 

يكوَن شاعًرا بعَد 
أْن أصبَح نمًرا؟ هْل 

يرمُز هذا لشيٍء؟
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االختالِط بعاّمِة الناِس الّذيَن يعيشوَن حياًة بعيدًة عْن تتّبِع األدِب، وهكذا، انقطْعُت عِن العالَِم 

ا عْن  المنهمِك في جمِع الماِل، ولكــنَّ خوفي يزداُد طواَل الوقِت مْن أنّني في الحقيقِة بعيٌد جدًّ

أْن أكوَن شــاعًرا عبقريًّا، الغروُر وعدُم الثقِة8، كالهما تعّمَق في داخلي حّتى أصبحا وجودي 

بأســِرِه، لقد كاَن هذا الغروُر هَو ما مَنعني مْن أْن أصبَح شــاعًرا عظيًما، وأعلُم َجيًِّدا أنَّ أُناًسا 

لديهْم موهبٌة أقلُّ مْن موهبتي بكثيٍر اســتطاعوا الفوَز بشــهرٍة كبيرٍة بوصِفهم شعراَء، بدراسِة 

متواضعٍة ألعماِل غيِرهم، وبالّتطبيِق المخلِص لما درســوُه، إنَّ غروري هَو الّذي قلَب حياتي 

وحياَة أسرتي تعاسًة، وأورثَني كلَّ هذا العذاِب.

عنَد ذلَك الوقِت انقشَع الظالُم، وانطلَق بوُق أحِد الصّياديَن في نغمٍة حزينٍة، فقاَل )تشينج(: 

لقد حاَن وقُت الفراِق، ستحلُّ اآلَن الّساعُة الّسحرّيُة الّتي أتحّوُل فيها مْن جديٍد إلى نمٍر جسًدا 

وعقاًل، ولكْن دْعني أطلْب إليَك شــيًئا آخَر: عنَدما تعوُد إلى الّشماِل أتوّسُل إليَك أْن تذهَب إلى 

عائلتي، ال تذكْر شــيًئا عْن هذا اللّقاِء، ولكْن، أخبْرهم أنََّك سمْعَت أثناَء وجوِدك في الجنوِب 

إذا كانوا يفتقروَن إلى الطّعاِم أِو الملجأِ أناشُدَك أْن تساعَدُهْم َقْدَر استطاعِتَك. بخبِر وفاتي، و

عنَدما انتهى )تشــينج( من حديِثِه عــاَد صوُت العويِل من داخِل األيكــِة، فتحرَّك )يوان( 

بمّشــقٍة، مؤّكًدا لصديِقِه أنُّه سيعمُل على تحقيِق أمنياتِِه، وبعَد قليٍل، عاَد صوُت )تشينج( منّبًها 

ومحــّذًرا: هْل لي أْن أقترَح عليَك أْن تســلَك طريًقا آخَر في العــودِة؟ فوقَتذاَك قد أكوُن في 

إنّنــي ألكَرُه تصّوَر أنّني قد أُمّزُقَك إْرًبا  وضٍع ال يســمُح لي بالّتعرِف على األصدقاِء القدماِء، و

إذا ما كانَْت لديَك أّيُة رغبٍة في تجديِد معرفِتَك بي فإنّني أتوّســُل إليَك أْن تتوّقَف  وألتهُمــَك، و

اليوَم عنَدما تبلُغ قّمَة ذلَك التلِّ البعيِد، وأْن تتطلَّع إلى الوراِء، عنَدها تستطيُع رؤيتي آلخِر مّرٍة، 

وهذا سيزيُل أّيَة رغبٍة في رؤيتي مّرًة أخرى.

قاَل )يوان( بلطٍف: وداًعا يا صديقي العزيَز.. ورحَل متبوًعا بحاشيِتِه، ومن خلِف الّشجيراِت 

انطلَق نشيٌج خشٌن.

، نظَر )يوان( إلى الَخلِْف من حيُث جاؤوا، وفجأًة، قفَز الّنمُر من  عنَدما بلَغ الجمُع قّمَة الّتلِّ

العشِب الكثيِف باّتجاِه الطريِق، وللحظاٍت قالئَل توّقَف هناَك بال حراٍك، ثمَّ حملَق في القمِر 

األبيِض الّشــاحِب، وزأَر ثالَث مــّراٍت، وعنَدما ترّدَد صدى آخِر زئيٍر فــي الوادي، قفَز الّنمُر 

راجًعا في اّتجاِه الّشجيراِت الّصغيرِة، واختفى عِن العياِن.

8(    إلى أيِّ حدٍّ أسمهْت 
هاتاِن الّصفتاِن في 
بلوِغ الّشاعِر الّنمِر 

هذِه النهايَة؟
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ما الفكرُة األساسّيُة اّلتي تدوُر حوَلها قّصُة الّشاعِر النَِّمِر؟ . 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ِة؟ دّوِن المفرداِت والعباراِت اّلتي تحيُل إلى هذا اإلحساِس.. 2 ما العاطفُة المسيطرُة على القصَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

لماذا استقاَل )تشينج( مْن وظيفِتِه ثمَّ عاَد إليها بعَد ذلَك؟. 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ما الّسبُب الرّئيُس في تقّلِب حياِة )تشينج( وفشِلِه؟ ومتى أدرَك هذا الّسبَب؟. 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------

لماذا كاَن )تشينج( يرفُض الّدراسَة على يِد أحِد الّشعراِء الكباِر وااللتقاِء بالّشعراِء اآلخريَن؟. 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ما الّداللُة اّلتي يريُد أْن يوصَلها الكاتُب إلى القارِئ عبَر فكرِة تحّوِل الّشاعِر إلى َنِمٍر؟ . 6

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

، سّجْل ثالَث صفاٍت للّشاعِر النَِّمِر. . 7 مْن خالِل قراءِتَك الّنصَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

هْل مَن الممكِن أْن تتغّلَب الّطبيعُة الحيوانّيُة على الّطبيعِة البشرّيِة في اإلنساِن؟ وّضْح إجابَتَك مدّلاًل عليها . 8

بأمثلٍة مْن عنِدَك. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

ِص:  حوَل النَّ
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 حوَل الكلماِت )اإبراُز املعاين(:

A :ِة الّسابِق، يوجُد كثيٌر مَن الكلماِت المتضاّدِة والمترادفِة، ابحْث عْنها، ثمَّ سّجلْها في الجدوِل اآلتي في نصِّ القصَّ

ها الكلمُة  مرادُفهاالكلمُةضدُّ

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

B :ضْع كلَّ كلمٍة مّما يأتي في جملٍة مْن إنشائَك

تعجرَف: --------------------------------------------------------------------------------------- �

هزيل: ----------------------------------------------------------------------------------------- �

C  لْم ينبْس أحٌد ببنِت شفٍة" في هذِه العبارِة أسلوُب كنايٍة، ماذا تعني هنا الجملُة؟"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

D  هناَك ألفاٌظ في اللّغِة تدلُّ على الّزماِن، استخرْج مْن قّصِة )الّشاعِر النَِّمِر( األلفاَظ الّدالَة على الّزماِن، وهَي

ليسْت مْن ظروِف الّزماِن.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ما رأُيَك في شخصيَِّة الّشاعِر؟ ماذا ُكْنَت ستفعُل لْو ُكْنَت مكانَُه؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

: صِّ حوَل لغِة النَّ

: صِّ حول قاِرِئ النَّ
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  اختْر رمًزا آخَر غيَر النَِّمِر مناسًبا لفكرِة الكاتِب، وبّيْن سبَب اختيارَِك لُه. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  مْن خالِل قراءتَِك الّنصوَص الرَّمزّيَة، ما الغرُض مْن توظيِف الرَّمِز؟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

َك الخاصِّ مراعًيا اآلتَي: بعَد قراءِتَك الّنصَّ الّسابَق، ُقْم بإنشاِء نصِّ

حّدِد الفكرَة الّتي تريُد الّتعبيَر عنها.	 

اختِر الرَّمَز المناسَب للنصِّ )كلٌب، شمٌس، شجرٌة، مصباٌح،.. إلخ(	 

لَك الحرّيُة في اختياِر الجنِس األدبيِّ لتوظيِف الرَّمِز عنَد الكتابِة. 	 

الكتابُة حوَل القراءِة:

  هل؟ 

  هل يسا

  هل يسا

  هل س
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يطو

ِة.. 3
ّ
يرِة الّذاتي

ّ
يحّلُل اأحداَث ال�ص

ِة.. 4
ّ
يرِة الّذاتي

ّ
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: ديِّ حتديُد خ�صائ�ِص النَّ�صِّ ال�سَّ

مِة هذِه الطّرائِق في  ــرُد" و"الوصُف" في مقدِّ َيســتخدُم الُكّتاُب طرائَق كثيرًة في كتابِة نُصوصهْم، ويأتي "السَّ

وايِة والّسيرِة الّذاتيَِّة. ِة والرِّ ًة، كالقصَّ كتابِة الّنصوِص النَّثريَِّة الحديثِة خاصَّ

، وخصائَِصُه  رديِّ . مَن األفضِل أْن تقرأَ تعريَف النَّصِّ السَّ رديِّ "األّياُم" لطه ُحســين  ُيعدُّ نَموذًجا َجيًِّدا للنَّصِّ السَّ

. َقبَل أْن َتشرَع في قراءِة النَّصِّ

 : رديِّ صِّ السَّ تعريُف النَّ

هَو أيُّ نصٍّ يقّدُم ســرًدا لألحداِث واألفعاِل باستخداِم اللُّغِة أِو التَّصويِر أِو َغيِر ذلَك مْن وسائِل التَّعبيِر األُخرى، 

رديُّ َوحَدُه، كما  لِيًّا وذلَك بحْسِب غاياِت الكتابِة، وقْد يأتي النَّصُّ السَّ وقْد يكوُن سرًدا موضوعيًّا، أْو ذاتيًّا، أْو تأمُّ

اتّيِة.  يرِة الذَّ وايِة والسِّ ِة والرِّ ًنا في نصوٍص سرديٍَّة، كالقصَّ َقْد َيأتي ُمَضمَّ

 : رديِّ صِّ السَّ خصائُص النَّ

وجوُد سلسلٍة مَن األحداِث المرتَّبِة زمنيًّا ترتيًبا تعاقبيًّا، أْو ترتيًبا سببيًّا منطقيًّا، َحيُث ال تكوُن الوقائُع معزولًَة . 1

عْن بعِضها. 

خصّياُت مْن أحداٍث.. 2 حدوُث تغّيراٍت أْو تحّوالٍت فيما َتقوُم بِه الشَّ

عادًة ما ُتستخدُم األفعاُل فيِه بصيغِة الماضي. . 3

ارُد، مثَل: بعَد . 4 اشتمالُُه على روابَط معيَّنٍة تساعُد على َشبِك األحداِث مًعا، وتربطُها بالطَّريقِة الَّتي يريُدها السَّ

، وغيِرها..  ذلَك، قبَل ذلَك، ثُمَّ

ُيرّكُز الكاتُب فيِه على إبراِز تفاصيِل الحدِث أِو الفعِل.. 5

وحدُة الموضوِع  والحدِث. . 6

، أْي على عبرٍة أخالقّيٍة أِو اجتماعّيٍة أْو غيِرهما تكوُن هَي الغايَة . 7 اشتماُل النَّصِّ على مغًزى صريٍح أْو ضمنيٍّ

مْن وجوِدِه. 

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

المهارُة القرائّيُة: 
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سيرٌةااتّيٌرااألّراُم

تطويُر املفرداِت:

ابحــْث في معجِمَك عْن معاني الكلماِت اآلتيِة، وســّجلُْه هنا، وال تنَس أْن تكتــَب ما ورَد في المعجِم من جمٍل 

توضيحّيٍة لبياِن المعنى، ثُمَّ اكتْب جملًة أُخرى مْن إنِشائَك:

)األف اُل(

ْت: .............................................................................................................................................	  حدَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

يحفُل: ..............................................................................................................................................	 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

أجَهَشت: .........................................................................................................................................	 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ألَِفها )ألف(: .....................................................................................................................................	 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

يتغامُز )تغامَز(: ................................................................................................................................	 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ينَهُرُه )نهر(: .....................................................................................................................................	 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ينتحي )انتحى(: ................................................................................................................................	 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

)األسماُء(

طُلعَة: ..............................................................................................................................................	 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

الّرزانُة: ............................................................................................................................................	 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

الّشره: ..............................................................................................................................................	 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

المفرداُت والمعجُم:

199



الّدرُس
7

أطوار: .............................................................................................................................................	 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

مزجر: .............................................................................................................................................	 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

التَّعديد: ...........................................................................................................................................	 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

)الّصفاُت(

رير: ..........................................................................................................................................	  الضَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

قبَل قراءتَِك لَنصِّ "األّياِم"، ُعْد إلى الّشــبكِة المعلوماتّيِة؛ لتتعّرَف كاتَب الّسيرِة الّذاتّيِة في هذا الّدرِس، وهو طه 

حسين، ثمَّ اكتْب فقرًة مختصرًة مستخدًما فيها ضميَر المتكلِّم في الحديِث عن الكاتِب.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

َحوَل الكاتِب:

طه حسين، مفّكٌر مصريٌّ واسُع الّشهرِة، 	 

 . ُعرَف بعميِد األدِب العربيِّ

ُولــَد  بمحافظِة مغاغة بمصــر العليا عاَم 	 

1889م. 

فقــَد بصَرُه في الّثالثِة من عُمرِه، ومــَع ذلَك أكبَّ على العلِم 	 

دراسًة وتحصياًل، وبّرَز في دراستِه األكاديمّيِة، وناَل أعلى 

الّدرجاِت العلمّيِة؛ تخّرَج في األزهِر، وناَل شهادَة الّدراساِت 

الُعليا في الّتاريِخ، ودرجَة الدكتــوراه الفخرّيِة في اآلداِب 

من جامعِة أكسفورد اإلنكليزية. 

عّيَن أســتاًذا في الجامعِة المصرّيِة، ثم انتدَب عميًدا لكلّيِة 	 

اآلداِب في الجامعِة نفِسها، كما أســهَم في تأسيِس جامعِة 

اإلسكندرّيِة.

في سنة 1950م اختيَر وزيًرا للّتعليِم منادًيا بمبدئِه المشهوِر 	 

)الّتعليُم إجباريٌّ كالماِء والهواِء(. 

توِفَي  عاَم 1973م عْن عمٍر يناهُز الرابعَة والّثمانيَن، مخلًّفا 	 

عدًدا من المؤلّفاِت في األدِب والّنقِد، والّتراجِم، والقصِص 

والّرواياِت، وقْد ُترجَم بعُضها إلى لغاٍت أوروبّيٍة مختلفٍة. 
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ِة. صَّ قبَل الحّصِة، وشارْك زمالَءَك في قراءِتِه قراءًة جهرّيًة في الحصَّ اقرِأ النَّ

: صِّ أثناَء قراَءِة النَّ

االأّياُم

طه ُح�صني

كاَن ِمْن أّوِل أمِرِه طُلَعًة ال يحَفُل بما َيلقى مَن األمِر في سبيِل أْن يستشكَف ما ال يعلُم، وكاَن ذلَك 

ْت ميلَه إلى االســتطالِع، ومألَْت قلَبُه حياًء  يكلُِّفُه كثيًرا مَن األلِم والَعناِء، ولكنَّ حادثًة واحدًة حدَّ

ُه كعاَدتِها تشرُِف على حفلِة  لْم يفارْقُه إلى اآلَن. كاَن جالًســا إلى الَعشاِء بيَن إخوتِِه وأبيِه، وكانْت أمُّ

الطّعاِم، ترشُد الخادَم، وترِشُد أخواتِِه الالئي ُكنَّ يشارِْكَن الخادَم في القياِم بما يحتاُج إليِه الطّاعموَن. 

وكاَن يــأكُل كما يأكُل الّناُس، ولكْن ألْمٍر ما َخطََر لُه خاِطٌر غريٌب، ما الَّذي َيَقُع لو أَنَُّه أََخَذ اللّْقمَة 

بكلتا يديِه بدَل أْن يأخَذها كعاَدتِِه بيٍد واحدٍة؟ وما الَّذي يمنُعُه مْن هذِه التَّجربِة؟ ال شيَء.

إذْن، فقْد أََخَذ اللّقمَة بكلتا يديِه، وَغَمســها مَن الطَّبِق المشــترِك ثمَّ رفَعها إلى فِمِه. فأّما إخوُتُه  و

ُه فأَْجَهَشــْت بالبكاِء، وأّما أبوُه فقاَل في صوٍت هادٍئ حزيٍن: ما هكذا  ِحِك، وأّما أمُّ فأغرقوا في الضَّ

... وأّما هَو فلْم يعرْف كيَف قضى لَْيلََتُه. تؤَخُذ اللّقمُة يا ُبَنيَّ

مْن ذلَك الوقِت تقيَّدْت حركاُتُه بشــيٍء مَن الّرزانِة واإلشفاِق والحياِء ال حدَّ لُه، ومْن ذلَك الوقِت 

عرَف لنفِســِه إرادًة قوّيًة، ومْن ذلَك الوقِت حّرَم على نفِســِه الحساَء واألرزَّ وكلَّ األلواِن الَّتي تؤكُل 

بالمالعِق؛ ألنَُّه كاَن يعرُف أنُّه ال ُيْحِســُن اْصِطناَع الِملَْعَقِة، وكاَن َيْكَرُه أْن َيْضحَك إخوُتُه، أْو تبكَي 

ُه، أْو ُيَعلَِّمُه أبوُه في هدوٍء حزيٍن. أمُّ

ا ما تحّدَث بِه الــّرواُة عْن أبي العالِء ِمْن أنّه أََكَل ذاَت يوِم  هــذِه الحادثُة أعانَْتُه على أْن يفهَم حقًّ

ِدْبًســا، فسقَط بعُضُه على صدرِِه، وهَو ال يدري فلّما خرَج إلى الّدرِس قاَل لُه بعُض تالميِذِه: يا سّيدي 

بَس على  نفسِه طَواَل  أأكلَْت دبًسا؟ فأســرَع بيِدِه إلى صدرِِه وقاَل: نََعْم، قاتَل اللُّه الّشَرَه! ثُمَّ حّرَم الدِّ

الحياِة.
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وأعانَْتــُه هذِه الحادثُة على أْن يفهَم طَْوًرا مْن أطواِر أبي العالِء حقَّ الفهِم؛ ذلَك أنَّ أبا العالِء كاَن 

يتستَُّر في أكلِه حّتى على خادمِه؛ فقْد كاَن يأكُل في نََفٍق تحَت األرِض، وكاَن يأمُر خادَمُه أْن ُيعدَّ لُه 

طعاَمُه في هذا النَّفِق ثمَّ يخرُج، ويخلو هَو إلى طعاِمِه فيأخُذ مْنُه ما يشتهي.  وقْد زعموا أنَّ تالميذُه 

ًة بِطِّيَخ حلٍب وجوَدَتُه، فتكلََّف أبو العالِء وأرســَل إلى حلٍب من اشــترى لُهْم مْنُه شــيًئا  تذاكروا مرَّ

فأكلوا، واحتفَظ الخادُم لسّيِدِه بشيٍء مَن الِبطّيِخ وضَعُه في النَّفِق، وكأنَُّه لْم يَضْعُه في المكاِن الَّذي 

يُخ أْن يسأَل عْن حظِِّه مَن الِبطّيِخ، فلبَث الِبطّيُخ في مكانِِه  ــيِخ، وكِرَه الشَّ َد أْن يضَع فيِه طعاَم الشَّ تعوَّ

يُخ.  حّتى فَسَد، ولْم يذْقُه الشَّ

َفِهَم صاِحُبنا هذِه األطواَر من حياِة أبي العالء َحقَّ الفهِم؛ ألنَُّه رأى نفَســُه فيها، فكم كاَن يتمّنى 

غبَة. على أنَُّه  طفاًل لو اســتطاَع أْن َيْخلَُو إلى طعاِمِه، ولكنَُّه لْم يجُرْؤ على أْن ُيعلَِن إلى أهلِِه هذِه الرَّ

خال إلى بعِض الطّعاِم أحيانًا كثيرًة، ذلَك مْن شهِر رمضاَن ومْن أّياِم المواسِم الحافلِة، حيَن كاَن أهلُُه 

يتَّخذوَن ألوانًا مــِن الطّعاِم حلوًة، ولكّنها تؤكُل بالمالعِق فكاَن يأبــى أْن ُيصيَب مْنها على المائدِة، 

ا، وُتَخلِّــي بيَنُه وبيَن حجرٍة خاّصٍة،  ُه تكرُه لُه هــذا الِحْرماَن، فكانَْت َتْفرُد لُه طبًقا خاصًّ وكانْت أمُّ

يغلُقها ُهَو ِمْن دونِه حّتى ال يستطيَع أحٌد أن ُيشرَِف عليِه وهَو يأكُل.

على أنَُّه عندما اســتطاَع أْن يملَك أمَر نفِسِه اتَّخَذ هذِه الخطَّة لُه نظاًما، َبَدأَ بَِذلَِك حيَن سافَر إلى 

ــفينِة، فكاَن ُيْحَمُل إليِه الطّعاُم فِي  أوروّبــا ألّوِل مرٍة، فتكلََّف التَّعَب، وأبى أْن يذهَب إلى مائدِة السَّ

غرفتِه، ثمَّ وصَل إلى فرنسا فكانْت قاعدُتُه إذا نزَل في فندٍق أْو في أسرٍة ُيحَمُل إليِه الطّعاُم في غرفِتِه 

دوَن أن َيَتَكلََّف الّذهاَب إلى المائِدِة العاّمِة، ولْم يترْك هذِه العادَة  إاّل حيَن َخطََب قرينَتُه، فأخرَجْتُه 

مْن عاداٍت كثيرٍة قْد أَلَِفها.

هذِه الحادثُة أََخَذْتُه بألواِن الّشّدِة في حياتِه، َجَعلَْتُه مضرَب الَمثِل في حياتِِه، َجَعلَْتُه مضرَب المثِل 

بيَن الَّذين عرفوُه حيَن تجاوَز حياَة األُسرِة إلى الحياِة االجتماعيَِّة، كاَن قليَل األكِل، ال ألنَُّه كاَن قليَل 

َل  رِه أْو أْن يتغامَز عليِه إخوُتُه، وقد آلَمُه ذلَك أوَّ الَمْيِل إلى الطّعاِم؛ بِْل ألنَُّه كاَن َيْخشى أْن يوصَف بالشَّ

األمِر، ولكنَُّه لْم يلبْث أْن تعّوَدُه حّتى أصَبَح من الَعسيِر عليِه أْن يأكَل كما يأكُل الّناُس. كاَن ُيْسرُِف 

في تصغيِر اللّقمِة، وكاَن لُه َعمٌّ يغيظُُه مْنُه كلّما رآُه، فيغضُب، وينهُرُه، وُيلحُّ عليِه في تكبيِر اللّقمِة، 

ُه ُكْرًها شديًدا. فيضحُك إخوُتُه، وكاَن ذلَك سبًبا في أْن َكِرَه َعمَّ
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 كاَن يستحي أْن َيْشَرَب على المائدِة مخافَة أْن يضطَرَِب القدُح من يِدِه، أْو أاّل ُيْحِسَن تناُولَُه حيَن 

ُيَقّدُم إليِه، فكاَن طَعاُمُه َجافًّا ما َجلََس َعلَى المائدِة، حّتى إذا نََهَض عنْها ليغسَل َيَدْيِه ِمْن َحَنفّيٍة كانْت 

ُهناَك َشرَِب مْن مائِها ما شاَء اللُّه أْن َيْشَرَب، ولْم يكْن هذا الماُء نَقيًّا دائًما، َولَْم َيُكْن هذا النَّوُع من ريِّ 

الظمأِ مالئًما للّصحِة؛ فانتهى بِِه األمُر إلى أْن أصبَح ممعوًدا، وما استطاَع أحٌد أْن يعرَف لذلَك سبًبا.

حِك  َم على نفِســِه مْن ألواِن اللَّعِب والعبِث كلَّ شيٍء، إاّل ما ال يكلُّفُه عناًء، وال ُيعرُِّضُه للضَّ ثمَّ َحرَّ

أِو اإلشــفاِق، فكاَن أحبَّ اللّعِب إليــِه أْن يجمَع طائفًة مَن الحديِد وينتحي بهــا زاويًة مَن البيِت؛ 

فيجَمُعها وُيَفرُِّقها، وَيْقَرُع بعَضها بَِبعٍض، ُينفُق في ذلَك ســاعاٍت، حّتى إذا ســئَمُه وقَف على إخوتِِه 

أْو أترابِِه وهْم يلعبوَن، فشــارَكُهم في اللّعِب بعقلِِه ال بيِدِه، وكذلَِك عَرَف أكثَر ألواِن اللّعِب دوَن أْن 

، وانصراُفُه هذا عِن العبِث حبََّب إليِه لونًا من ألواِن اللَّهِو؛ هَو االستماُع إلى الَقصِص  يأخَذ مْنها بحظٍّ

واألحاديِث؛ فكاَن أحبُّ شيٍء إليِه أْن يسمَع إنشاَد الّشاعِر، أْو حديَث الّرجاِل إلى أبيِه، والّنساِء إلى 

أّمِه، ومْن ُهنا تعلََّم ُحْسَن االستماِع.

ا، فإذا صلَّوا العصَر اجتمعوا إلى واحٍد   وكاَن أبوُه وطائفٌة من أصحابِِه يحّبوَن القصــَص ُحبًّا َجمًّ

اِك  مْنهم يتلو عليِهْم قصَص الغزواِت والفتوِح، وأخباَر عنترَة والظّاهِر بيبرَس، وأخباَر األنبياِء والنُّسَّ

ــنِن،  وكاَن صاحُبنا يقعــُد منهم َمْزَجَر الكلِب وهْم عْنُه غافلوَن،  والّصالحيَن، وُكتًبا في الوعِظ والسُّ

ولكنَُّه لْم يكْن غافاًل عّما يســمُع، بْل لْم يكْن غافاًل عّما يترُكُه هذا القصُص في نفوِس الّسامعيَن من 

َق القوُم إلى طعاِمهْم، حّتى إذا صلَُّوا الِعشــاَء اجتمعوا فتحّدثوا طرًفا  ــمُس تفرَّ األثِر، فإذا غرَبِت الشَّ

مَن اللّيِل، وأقبَل الّشــاعُر، فأخَذ ينِشُدُهْم أخباَر الهاللّييَن والّزناتّييَن، وصاحُبنا جالٌس يسمُع في أّوِل 

اللّيِل كما كاَن يسمُع في آخِر الّنهاِر.

مَت، وال َيِملَْن إليِه؛ فإذا خلَْت إحداُهنَّ إلى نفِسها ولْم تجْد  والّنســاُء في قرى مصَر ال ُيْحِبْبَن الصَّ

دْت إْن كانْت  ثْت إلى نفِســها ألوانًا مَن الحديِث، فغنَّْت إْن كانْت فرَحًة، وعدَّ ُث إليِه، تحدَّ مْن تتحدَّ

محزونًة، وكلُّ امرأٍة في مصَر محزونٌة حيَن تريُد.

دَن، وكثيًرا  وأََحبُّ شــيٍء إلى نساِء الُقرى إذا خلْوَن إلى أنفِسِهنَّ أْن يذُكْرَن آالَمُهنَّ وموتاهنَّ فيعدِّ

ا،  وكاَن صاحُبنا أسعَد الّناِس باالستماِع إلى أخواتِِه وهنَّ يتغنَّْيَن،  ما ينتهي هذا الّتعديُد إلى البكاِء حقًّ

ُد، وكاَن غناُء أخواتِِه يغيظُُه وال يترُُك في نفِسِه أثًرا؛ ألنَُّه كاَن يجُدُه سخيًفا ال يدلُّ على  ُه وهَي تعدِّ وأمِّ
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ا عنيًفا، وكثيًرا ما كاَن ُيبكيِه، وعلى هذا النَّحِو حفَظ صاحُبنا  ُه هزًّ ِه يهزُّ شيٍء، في حيِن كاَن تعديُد أُمِّ

كثيًرا من األغاني، وكثيًرا من التَّعديِد، وكثيًرا من ِجدِّ القصِص وَهْزلِه، وحفَظ شيًئا آخَر لْم تكْن بيَنُه 

ريُر إذا أصبَح أْو أمسى.   يُخ الضَّ ُه الشَّ وبيَن هذا كلِِّه ِصلٌَة؛ وهَي األوراُد الَّتي كاَن يتلوها َجدُّ

ُه هذا ثقيَل الظِّلِّ بغيًضا إليِه، وكاَن يقضي في البيِت فصَل الّشــتاِء مْن كلِّ ســنٍة، وكاَن  كاَن َجــدُّ

الِح والّنسِك، فكاَن ُيصلّي الخمَس ألوقاتِها، ولْم يكْن  قد َصلَُح ونَُســَك حيَن اضطرَّتُه الحياُة إلى الصَّ

رٍة  َحِر«، وكاَن يناُم في ساعٍة متأخِّ لسانُُه يفتُر عْن ِذْكِر اللِّه، وكاَن يستيقُظ آخَر اللّيِل؛ ليقرأَ »ِوْرَد السَّ

بعَد أْن ُيصلِّي الِعشاَء ،ويقرأَ ألوانًا من األوراِد واألدعيِة، وكاَن صاحُبنا يناُم في ُحجرٍة مجاورٍة لحجرِة 

ــيِخ، فكاَن يســمُعُه وهَو يتلو، حّتى حفَظ من هذِه األوراِد واألدعيِة شيًئا كثيًرا، وكاَن أهُل  هذا الشَّ

القريِة ُيحّبوَن الّتصــّوَف، وُيقيموَن األذكاَر، وكاَن صاحُبنا ُيحبُّ منهــم ذلَك؛ ألنُّه كاَن يلهو بهذا 

ْكِر، وبما ُينشــُدُه المنشــدوَن أثناَءُه، ولم َيبلُِغ الّتاســعَة من ُعْمِرِه حّتى كاَن قد َوعى من األغاني  الذِّ

والتَّعديِد والقصِص وشــعِر الهاللّييَن والّزناتّييَن واألوراِد واألدعيِة وأناشيِد الّصوفيِة جملًة صالحًة، 

وحِفَظ إلى ذلَك ُكلِِّه القرآَن.

بُب في ذلَك؟ . 1 في النَّصِّ ما يدلُّ على أّن الكاتَب قد عاَش طفولًة صعبًة، ما السَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

خصيَُّة؟ . 2 تأّثَر كاتُب الّسيرِة بشخصّيٍة أخرى عاَنْت ُمعاناَتُه َنْفَسها، مْن هَي هذِه الشَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

استخدَم )طه حسين( ضميَر الغائِب في كتابِة سيرِتِه الّذاتّيِة، بَِم ُتعلُِّل ذلَك؟. 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------

بيِّ من إشفاِق أسرتِه عليِه؟ . 4 ما موقُف الصَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

ِص:  حوَل النَّ
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سيرٌةااتّيٌرااألّراُم

بيِة اآلخريَن في طفولِتِه، هاِت مَن النَّصِّ ما يدلُّ على ذلَك.. 5 بيُّ مختلًفا عِن الصِّ بدا الصَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

كيَف تظهُر لَك شخصيَُّة صاحِب الّسيرِة من خالِل األحداِث الَّتي يورُدها؟ وضْح ذلَك مْن خالِل األمثلِة.. 6

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ضْع عنواًنا مناسًبا لهذا الفصِل من سيرِة األّياِم.. 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------

A : هاِت مَن النَّصِّ

� ------------------- ُمرادَف: َمَنَعْت:  

� ------------------- ُمرادَف: َتعزُل:  

� ------------------- كلمًة على وزِن َمْفِعل: 

� ------------------- ، ------------------- كلمتيِن متضاّدتيِن: 

B :َصّنِف األسماَء الَّتي تحَتها خطٌّ فيما يأتي وفَق الجدوِل

ولكْن ألمٍر ما َخطَر لُه خاطٌر غريٌب!	 

وأّما أبوُه فقاَل في صوٍت هادٍئ حزيٍن.	 

احتفَظ الخادُم لسّيدِه بشيٍء مَن الِبّطيِخ وضَعُه في النَّفِق.	 

ولكّنها ُتؤَكُل بالمالعِق؛ فكاَن َيأبى أْن يصيَب مْنها على المائدِة.	 

اسُم اآللِةصفُة مشّبهٍةاسُم الفاعِل

------------------------------------------

------------------------------------------

: صِّ حوَل لغِة النَّ
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  أشاَر الكاتُب في بدايِة الفصِل أنُّه كاَن مّيااًل إلى االكتشاِف والّتجربِة، فكاَن لديِه حبُّ االستطالِع في نفسِه، 

ْت مْن هذا الميِل. لو ُكْنَت مكانَُه، فكيَف ستواِجُه األمَر؟ لكنَّ الحادثَة الَّتي َتعّرَض لها في طفولِتِه َحدَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ُل طفولََتنا، فاآلخروَن مرايا للّنفِس. ُل طفولِة اآلَخريَن قْد يجعلُنا نتأمَّ   تأمُّ

لو ُسِئلَْت عن طفولَِتك كيَف كانَْت، وطُلَِب إليَك أْن تِصَفها في جملٍة واحدٍة فماذا ستقوُل؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

يحتــوي كتــاُب "األّيــاِم" لطــه حســين علــى عشــريَن فصــاًل، اختــْر فصــاًل مــن فصــوِل الّســيرِة، وقــْم بتلخيــِص 

منــيَّ عنــَد الكتابــِة.  رتيــَب الزَّ ــا التَّ تــي فيــِه، مراعًي أهــمِّ األحــداِث الَّ

: صِّ حول قاِرِئ النَّ

الكتابُة حوَل القراءِة:
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

1 ..
ِّ

 الّن�ص
َ
يحّلُل اأفكار

َة ت�صّكلها مْن خالِل تفا�صيَل محّددٍة.. 2
ّ
، وكيفي

ِّ
يحّلُل وجهَة الّنظِر في الّن�ص

صاحُب الّسموِّ

الّشيُخ محمُد بُن راشٍد آِل مكتوٍم

وُلبيَناالبتناِرأِواالِّدثاِر الدُّ

-مقاٌل نصوُص رأيٍّ

القراءُة

8
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توضيُح وجهِة نظِر الكاتِب.. 1

مهارُة الّتركيِز على التَّفاصيِل.. 2

تقييُم مدى كفايِة األدلِّة، ودّقِتها، ومناسبِتها.. 3

، وكيفّيُة تشكُّلها مْن خالِل تفاصيَل محّددٍة.. 4 تحليُل تطّوِر وجهِة الّنظِر في الّنصِّ

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

ُة: المهارُة القرائيَّ

حْوَل الكاتِب:

ُد بُن راشــٍد آِل َمكتوٍم في دبّي، وَدَرَس فيها في المدرسِة األحمدّيِة، 	  ــيُخ محمَّ ــُموِّ الشَّ ُولَِد صاحُب السُّ

وأَكَمَل تعليَمُه في ُكلّيِة )مونز( العسكرّيِة في بريطانيا.

فــاِع عاَم1971، وِمَن ثَمَّ َوليًّا لَعْهِد دبّي عاَم 1995، 	  َتولّى قيادَة ُشــرطِة دبّي عام 1968، وأصبَح وزيًرا للدِّ

ولِة، وتكليُفُه برِئاسِة َمجلِِس الُوَزراِء. وِمْن ثَمَّ حاِكًما لها عاَم 2006، كما َتمَّ انتخاُبُه نائًبا لرئيِس الدَّ

ــَس التَّخطيِط اإلســتراتيجيِّ المنهجيِّ في حكومِة دولِة اإلماراِت العربّيــِة الُمتَِّحدِة، ورائَد 	  ُيعدُّ مؤسِّ

ُه مباَدراٍت تطويرّيًة  ِفَكــِر التَّميُِّز في الخْدماِت واألعماِل الحكومّيِة َمَحلّيًّا واتِّحاديًّا، وقْد أطلََق ســُموُّ

عديــدًة في الحكومِة االتِّحادّيِة كُرؤَيِة اإلماراِت 2021، وبرامِج التَّميُّــِز، وبِناِء القياداِت، إلى جانٍِب مباَدراٍت تنموّيٍة َضخمٍة 

. مسّيِة، ومباَدرِة التَّعلُِّم الذَّكيِّ كإستراتيجّيِة التَّنميِة الَخضراِء، ومشروِع ُمجّمِع الطّاقِة الشَّ

حراِء والَبْحِر، والقضايا اإلنسانّيِة 	  ِه العديُد ِمَن الِهواياِت، فهَو شاعٌر ذو دواويَن عديدٍة ُمســَتلَهمٍة ِمْن ُحبِِّه للطَّبيعِة والصَّ ولُســُموِّ
الُكبرى، وهَو فارٌس ُمِحبٌّ لرُكوِب الخْيِل، وحائٌز على جوائَز عالَميٍة في سباقاِت الُقدرِة.1

بعُة الّثانيُة، 2013 ُد بُن راشٍد آِل َمكتوٍم، الطَّ 1( َوَمضاٌت ِمْن فكٍر، محمَّ
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وُلبيَناالبتناِرأِواالِّدثاِر رمقاٌلاالدُّ ّأ ّصوُقرأ

*
وُل بنَي االبتكاِر اأِو االنِدثاِر الدُّ

يُخ حممُد بُن را�صٍد اآِل مكتوٍم موِّ ال�صّ �صاحُب ال�صّ

الّدولّيِة  للّتنافســّيِة  في الكتــاِب األخيــِر 

الّصــادِر عِن المعهِد الّدولــيِّ للّتنميِة اإلدارّيِة 

بسويســرا، تــمَّ تصنيُف حكومــِة اإلماراِت 

ا  الحكومَة األكثَر كفاءًة عالميًّا، وال أُذيُع ِســرًّ

عندما أقوُل: إنَّ الّســبَب الّرئيَس لتّفوِق أدائِنا 

الحكومــيِّ هَو أنّنا خالَل ســنواٍت طويلٍة لْم 

نتعامــْل مَع مؤّسســاتِنا الحكومّيــِة على أنّها 

ســاٌت  جهــاٌت حكوميٌَّة، بــْل على أنّها مؤسَّ

، وتعمُل بعقليَّتِه  خاّصٌة ُتنافُس القطاَع الخاصَّ

نفِسها، وتتبّنى أفضَل ممارساتِِه، وتقاُس أعمالُها 

وِخْدماُتها بمعاييرِه نفِســها، بْل ذهْبنا أبعَد مْن 

ذلَك، وبدأْنا نقيُس ســعادَة متعاِملينا، ونُصنُِّف 

مراكَز خْدماتِنا وفَق أنظمــِة الّنجوِم الُفندقّيِة 

الُمتعــارِف عليهــا عالميًّا، وأثبتــِت الّتجربُة 

ْقنا  نجاَحها، حيُث ارتفَع أداُء مؤسّســاتِنا، وحقَّ

كثيًرا مْن أهداِفنا، ولعلّنا نناقُش ذلَك بشيٍء مَن 

ِع في الِقّمِة الحكومّيِة القادمِة. الّتوسُّ

ولكــنَّ شــركاِت القطــاِع الخــاصِّ تمرُّ 

بدوراٍت فــي أعمالِها؛ فهَي تبــدأُ صغيرًة، ثمَّ 

تنمو، وتنطلــُق وتكُبُر، ثمَّ يأتي َمْن ُيناِفُســها 

وُيطلُق منتجاٍت أفضَل مْن منتجاتِها، فيتراجُع 

هــا، ويتضــاءُل حجُمها، وتقــلُّ أهمّيُتها،  نموُّ

ويضعــُف تأثيُرهــا، وقــْد تخرُج مــْن دائرِة 

المنافســِة، وهذا ما ُتثبُتُه كثيٌر مَن الّدراساِت، 

فأكبُر 500 شركٍة عالميًّا في عاِم 1955 لْم يبَق 

منها اليوَم إاّل 11٪ فقْط، أّما الـ89٪ الباقيُة فقْد 

خَرَجــْت تماًما مْن دورِة الحيــاِة والّتأثيِر، بل 

األكثُر إدهاًشا في الموضوِع أنَّ متوّسَط ُعْمِر 

ا،  الّشركاِت في تلَك القائمِة سابًقا كان 75 عامًّ

أّما اليوُم، وفي عالٍَم ســريِع الّتغيُِّر والتَّفاُعِل، 

ركاِت في هذِه القائمِة  ــَط أعماِر الشَّ فإّن متوسَّ

ا فقْط ؛ ألنَّ المنافســَة اشــّتَدْت،  هَو 15 عامًّ

والمنتجاِت تغّيرْت، والمجتمعاِت تطّورْت.

الّتفكيِر  ــؤاُل هَو: هْل يمِكُن تطبيُق  والسُّ

نفِسِه على الحكوماِت؟ هْل َتشيُخ الحكوماُت 

مــِن؟ هْل تبدأُ  والّدوُل وتتأّخــُر مَع مروِر الزَّ

* جريدة البيان، 04  فرباير 2015.

َة كلمٍة تريُد أْن تسأَل عْن معناها، أْو تعليًقا، أْو سؤااًل. اقرأْ المقاَل قراءًة صامتًة، وسّجْل على جانبيِه أيَّ

: صِّ أثناَء قراءِة النَّ
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قوّيًة وتكُبُر، ثمَّ يأتي َمْن ُيزيُحها ِمْن مراكِزها 

ها حّتى تخرَج مْن دائرِة  فتتراَجُع، ويقــلُّ نموُّ

المناَفَسِة؟ ال أعتقُد أنَّ أحًدا يمِكُن أْن يختلَف 

معَي على اإلجابــِة: نََعْم الحكوماُت َتشــيُخ، 

وَتشــيُخ مَعها ُدَولُها وُشــعوُبها أيًضا، وتتراَجُع 

أهميَُّتها، ويقلُّ تأثيُرهــا، فُتصبُح خارَج دائرِة 

أُخرى  لَِنُقْل بعبــارٍة  أْو  المنافســِة واالعتباِر، 

خارَج دائرِة الّتاريِخ.

ولكْن لَِنُكْن إيجابيّيَن -مَع االســتمراِر في 

تطبيــِق نظرّيِتنا في التَّعامِل مــَع الحكوماِت 

كشــركاٍت- ولنركِّْز على الـ11٪ من الّشركاِت 

الَّتي بقَيْت في القائمِة، ولنســأْل أنُفَسنا كيَف 

ــُر  اســتطاَعِت البقاَء في المنافســِة؟ وما السِّ

في طوِل شــبابِها وتجّدِد طاقاتِها؟ نســأُل هذا 

ــؤاَل حّتى َتبقى ُدولُنا وُشعوُبنا أيًضا ِضمَن  السُّ

، أْو لََنُقــْل لَتْبقى في  ولــيِّ ِســباِق الّتنافِس الدَّ

سباِق الحضارِة اإلنسانّيِة، وِضْمَن تاريِخ األمِم 

ــعوِب الَّتي ُتشــكُِّل العالََم اليوَم، وَتصيُغ  والشُّ

مستقبلَُه.

ال أشــكُّ لحظًة واحدًة في ُقــُدراِت عقولِنا 

البشــريَِّة، فْقد خلََقنا اللُّه لِِعمارِة هذِه األرِض، 

نحُن ُخلفاُء اللِّه في أرِضِه، ورّكَب فينا ُسبحانَُه 

وافِع  والدَّ الّذهنّيــِة  والقــدراِت  الــّذكاِء  مَن 

الّنفســّيِة ما يجعلُنا صالحيــَن ومؤّهليَن لهذِه 

رًة  المهّمِة العظيمِة، مهّمــٌة تحتاُج عقواًل متطوِّ

ومتعلّمًة ومتجّددًة ومبدعًة ومبتكرًة.

لْو لْم يبتكِر اإلنســاُن الّزراعــَة لما قامْت 

حضارٌة، ولــْو لْم يكتشــْف فوائَد الّنــاِر لما 

تطّوَرْت تِلَك الحضارُة، ولْو لْم يبتكِر الَعَجلََة أِو 

الكهرباَء أِو اإلضاَءَة أِو المحرِّكاِت أْو غيَرها 

مِت اإلنســانّيُة، ولْو لْم يبتكِر اإلنساُن  لما تقدَّ

( أِو الهاتَف الّذكــيَّ لما وصلْنا إلى  )اإلنترنتَّ

ِر  ِد الحياِة، وتطوُّ ما نحُن فيِه اليوَم. ســرُّ تجــدُّ

ِم البشرّيِة هَو في كلمٍة واحدٍة:  الحضارِة، وتقدُّ

ِمْن بعــِض الحكوماِت  االبتكاُر! وأســتغرُِب 

الَّتي تعتقــُد أنَّها اســتثناٌء مْن هــذِه القاعدِة. 

االبتكاُر في الحكوماِت ليَس تَرًفا فكريًّا، أْو 

تحسيًنا إداريًّا، أْو شــيًئا ِدعائيًّا؛ االبتكاُر في 

ِدها، وهَو ِسرُّ  الحكوماِت هَو سرُّ بقائِها وتجدُّ

نَهضِة شعوبِها وتقّدِم دولِها.

إذا لــَم تبتكــِر الحكومــاُت فــي طرائِق 

التَّعليِم مثــاًل، وُتعدُّ جياًل جديــًدا لزماٍن غيِر 

زمانِها فحتًما ستشيُخ تلَك الحكوماُت، وحتًما 

ُر شعوُبها. في دراسٍة حكومّيٍة أميركّيٍة  َستتأخَّ

ًرا تبيــَن أنَّ 65٪ من الطاّّلِب في  أُجريْت ُمؤخَّ

مرحلِة رياِض األطفاِل ســيعملوَن في وظائَف 

غيِر موجودٍة حاليًّا، بْل سيتمُّ استحداثُها. وفي 

دراسٍة لجامعِة )أكســفورد( تبّيَن أنَّ 47٪ مَن 
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الوظائِف الحالّيِة في جميِع المجاالِت الرَّئيسِة 

سَتْخَتفي بِســبِب الّتقّدِم الّتقنيِّ والّتكنولوجيِّ 

حيُث ســتحلُّ األجهــزُة محلَّ البشــِر، وذلَك 

خالَل َعقٍد مَن اآلَن فقْط! والّسؤاُل هَو: كيَف 

نُجّهُز أجيالَنا وأبناَءنا لذلَك الوقِت؟ وكيَف نُِعدُّ 

ُدولَنا للُمنافســِة ليَس اآلَن، ولكْن بعَد َعقٍد أِو 

اثنيِن مَن اليــوِم؟ اإلجابُة تكُمُن في االبتكاِر، 

الّتفكيِر اإلبداعيِّ  نُعلَّم أجيالَنا مهــاراِت  وأْن 

ومهاراِت الّتحليِل واالبتكاِر ومهاراِت الّتواصِل 

إاّل فإنَّنا نُخاِطُر كحكوماٍت، بأْن  والّتفاعِل، و

تتأّخَر شــعوُبنا، وتتأّخَر نهضُتنــا، أْو بكلمٍة 

أخرى أْن َتشيَخ ُدَولُنا.

إذا أرْدنا أْن نكوَن حكومــاٍت مبَتِكرًة فال 

ُبدَّ أْن نُفّكَر كشــركاٍت مبتِكرٍة. وُهنا سؤاٌل ال 

ُبدَّ أْن نطرَحُه على أنفِســنا أيًضا: ما هَو األهمُّ 

رِف بشــكٍل  للحكوماِت؟ أْن تســتمرَّ في الصَّ

مكّثٍف على البنيِة الّتحتّيِة مْن شوارَع وطرقاٍت 

وأنفاٍق وجسوٍر وغْيِرها؟ أْم أْن تهتمَّ بالّصرِف 

على البنيِة التَّحتّيِة غيــِر المرئّيِة مْن تغييٍر في 

األنظمِة، وتطويٍر في الّتعليِم والمهاراِت، وبناٍء 

والّدراســاِت،  األبحاِث  إجراِء  و للتَّطبيقاِت، 

ودعِم االبتكاراِت؟

ُتخبرنا الّدراســاُت بأنَّ أكبَر 500 شــركٍة 

ا كانْت أصولُها المرئّيُة تمثُِّل  عالميٍَّة قبَل 40 عامًّ

80٪ من إجمالِي األصوِل، لكِن اليوَم أصبَحْت 

األصوُل غيُر المرئّيِة كاألبحاِث والّدراســاِت 

واالختراعاِت تمثُِّل أكثَر مْن 80٪ مْن إجمالِي 

ــركاِت الـــ500 األولى  األصوِل في قائمِة الشَّ

عالميًّــا. وأنا أقــوُل: إذا أراَدِت الحكوماُت أْن 

تبقى في دائرِة المنافسِة العالميَِّة وأاّل تشيَخ فال 

ُبدَّ أيًضا أْن تحذَو َحذَو تلَك الّشــركاِت، وأْن 

تبدأَ بإعادِة الّتفكيِر في ميزانّياتِها وأيَن تصرُِف 

أموالَها؛ فتقليُد القطاِع الخاصِّ ال يكوُن فقْط 

فــي الِخْدماِت، بــْل حّتى فــي طرائِق صرِف 

الميزانّياِت وأولوّياتِها.

ا أنَّ حكوماِت أميركا وأوروبا  وليَس ســرًّ

تصرُِف مجتمَعًة ســنويًّا أكثــَر مْن 250 ملياَر 

دوالٍر مــَن األمواِل الحكوميَّــِة على األبحاِث 

والّتطويِر؛ لتبقى فــي مواقِع الّريادِة العالمّيِة، 

ِر دوٍل  وليَس خافًيا على أحٍد أيًضا أنَّ سرَّ تطوُّ

مثــِل ســنغافورة وماليزيا وكوريــا الجنوبيِة 

خالَل فتــرٍة قصيرٍة هَو تأجيــُل الّصرِف على 

البنيِة التَّحتّيــِة، وتركيُزها الكبيُر على تطويِر 

الّتعليــِم وبناِء مهاراِت ومعارِف شــعوبِها، أْي 

البنَيــِة غيِر المرئيَِّة. بــْل إنَّ دولًة مثَل بريطانيا 

تصرُِف مْن ميزانّيتها سنوًيا على البنيِة الّتحتّيِة 

غيِر المرئّيِة -كاستحداِث األنظمِة والتَّدريِب 

واألبحاِث والّتطويــِر- أكثَر مّما تصرُفُه على 
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البنيِة التَّحتّيِة المرئّيِة مْن شوارَع وأنفاٍق ومباٍن 

وغيِرها )124 ملياَر جنيــٍه مقارنًة بـ 93 ملياَر 

جنيٍه حسَب أرقاِم 2009(.

بيئَة  فإّن  عندما تكوُن الحكوماُت مبتِكَرًة 

ولــِة تكوُن كلُّها مبتكرًة، وعندما ُتشــّجُع  الدَّ

البيئُة على اإلبداِع واالبتــكاِر تنطلُِق طاقاُت 

الّنــاِس نحَو آفاٍق جديدٍة، وتتفتَّــُق مواهُبُهْم، 

ويصبُح تحقيُق أحالِمِهْم وطموحاتِِهْم ُممكًنا، 

ُع  وِل الَّتي تشــجِّ وهذا أحُد أســراِر نجاِح الدُّ

شعوَبها على االبتكاِر. وفي العالَِم الَّذي نعيُش 

ـذي أصبَحْت فيِه حركُة العقوِل  فيِه اليوَم، والَـّ

والمواهــِب والمعلومــاِت مفتوحــًة كما لْم 

يحدْث في تاريِخ البشــرّيِة مْن قبُل، أصبَحْت 

البيئِة  العالَــِم المختلفُة تتنافُس لتوفيــِر  مدُن 

األذكــى واألكثــِر إبداًعا؛ الســتقطاِب هذِه 

تِها وتميُِّزها  المواهِب واالستفادِة مْنها؛ لبناِء قوَّ

وزيادِة تناُفسيَِّتها.

حكوماٌت  هــَي  المبتكــرُة  الحكومــاُت 

دٌة  جاذبــٌة للمواهِب، فّعالٌة فــي األداِء، متجدِّ

والخدمــاِت.  والّسياســاِت  األنظمــِة  فــي 

األساســّيُة  القاطرُة  المبتكرُة هَي  الحكوماُت 

عوِب، وتقّدِم الّدوِل وارتفاِع شأنِها.  لنهضِة الشُّ

الّشعوِب،  ُتطلُِق طاقاِت  المبتكرُة  الحكوماُت 

وترفُع مْن قيمِة عقِل اإلنساِن، وتحّقُق الحكمَة 

ّبانيََّة في أْن نكوَن خلفاَء اللِّه في أرضِه. الرَّ

االبتكاُر هــَو أْن تكــوَن أْو ال تكوَن: أنا 

حكومٌة مبتكرٌة، إًذا أنا حكومٌة موجودٌة.

تو�صيُح وجهِة نظِر الكاتِب.

استدْر، وتحّدْث: )المناقشُة في الفكرِة العاّمِة(

استدْر إلى زميلَك، وتحّدْث مَعُه حوَل المقاِل في دقيقتيِن: 

ما رأُيَك؟ ©

ما فكرُة المقاِل؟  ©

ما وجهُة نظِر الكاتِب؟ ©

هْل أعجَبَك المقاُل؟ ©

هْل تؤّيُد ما فيِه؟ ©

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

المهارُة القرائيُة:
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كيُز على التَّفا�صيِل. الرتَّ

لِة الّداعمِة( فكيُر في األدَّ فّكْر أكثَر: )التَّ

ابحْث في المعجِم عْن معنى كلمِة )االبتكاِر(، وسّجْلُه ُهنا. . 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------

اضرْب أمثلًة على حاالِت ابتكاٍر مرّْت عليَك.. 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

يمومِة. كيَف دّلَل على رأيِه هذا؟. 3 يرى الكاتُب أنَّ االبتكاَر سبيُل الخلوِد والدَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

هل لديَك رأٌي آخُر يتعلَُّق بفكرِة االبتكاِر؟ ما هَو؟ اكتْبُه هنا بإيجاٍز.. 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ِتها، ومنا�صبِتها. تقييُم مدى كفايِة االأدلَِّة، ودقَّ

ِة الّداعمِة( افحْص، وقّيْم: )فحُص األدلَّ

A .يقوُدنا الكاتُب إلى التَّسليِم بوجهِة نَظَِرِه لكثرِة ما قّدَم مْن أدلٍّة. اذكْر بعًضا مْنها

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

B ما مصدُر معظِم األدلِّة الَّتي ساقها الكاتُب إلثباِت وجهِة نظرِه؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

C  ربَط الكاتُب بيَن المصادِر الَّتي ُتشّكُل خلفيََّتُه الّثقافّيَة والمعرفّيَة مْن جهٍة، والواقِع من جهٍة أخرى، وهَو

ينظُر إلى المستقبِل مْن جهٍة ثالثٍة. 

هْل نجَح في ذلَك في رأِيَك؟ علّْل إجابَتَك. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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لها مْن خالِل تفا�صيَل حمدّدٍة.  حتليُل تطوِر وجهِة الّنظِر، وكيفّيُة ت�صكُّ

حّلْل، وناقْش: )تطّوُر وجهِة الّنظِر، ومناقشُتها(

تتبَّْع كيفّيَة طْرِح الكاتِب لوجهِة نظرِه، ثمَّ لّخْصها في الّنقاِط اآلتيِة.. 1

----------------------------------------------------------------------------------------------أ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------ب. 

----------------------------------------------------------------------------------------------ت. 

----------------------------------------------------------------------------------------------ث. 

----------------------------------------------------------------------------------------------ج. 

----------------------------------------------------------------------------------------------ح. 

ختَم الكاتُب مقالتُه بعبارٍة موجزٍة وحاسمٍة. انقلها إلى ُهنا، ثمَّ ناقشها مَع زميلَك. . 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

تكّرَر تعبيُر "البنيِة التَّحتّيِة غيِر المرئّيِة" في المقاِل، ماذا يقصُد الكاتُب بهذا الّتعبيِر في رأِيَك؟ . 3

. سّجْل إجابَتَك هنا على ضوِء فهِمَك مْن خالِل سياِق النَّصِّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

بكِة العنكبوتّيِة عْن معناُه، وسجْلُه ُهنا، ُثمَّ قارِْنُه بِما كتْبَت أعالُه.. 4 ابحْث في الشَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

إلى أيِّ مًدى كاَن فهُمَك للّتعبيِر مْن خالِل الّسياِق صحيًحا؟ . 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------

لديَك مهّمتاِن إلنجازهما قبَل الحضوِر إلى الحّصِة القادمِة: 

اقــرأْ مقاَل "الفرُق بيَن االختراِع واإلبــداِع واالبتكاِر" الموجوَد في فصِل الّنصــوِص المعلوماتّيِة، وأكمِل 	 

الجدوَل الَّذي سيوّزُعُه عليكُم المعلُِّم، وأحضْرُه للحّصِة القادمِة للمناقشِة.

استعدَّ للمناقشِة الموّسعِة مَع الُمعلِِّم والُزمالِء في الحّصِة القادمِة.	 
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َلْت لَك حياَتَك اليومّيَة. . 1 اكتْب قائمَتَك الخاّصَة بأفضِل 10 ابتكاراٍت سهَّ

أحضْر القائمَة معَك في الحّصِة القادمِة.. 2

، عنواُنـُه )لمـاذا يجـُب أْن أكـوَن . 3 فـي فصـِل الكتابـِة لالحتـراِف، يوجـُد درٌس مرتبـٌط بهـذا الـّدرِس القرائـيِّ

ُمبتكًرا؟(

نرجو أْن تستفيَد مّما قرأَْت هنا في كتابِة نّصِك هناَك.. 4

الكتابُة حوَل القراءِة:
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نواتُج الّتعّلِم
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ُعْد إلى الّشــبكِة المعلوماتّيِة، وابحْث عن أحدِث إحصائّيٍة لعدِد مستخدمي " الفيس بوك " وقارِنْها بإحصائّياٍت 

لمواقِع الّتواصِل االجتماعيِّ األخرى، مثِل: الـ)تويتر(، والـ)يوتيوب(، ...إلخ، سّجِل استنتاَجَك.

الّتحّدُث حوَل ما نقراأُ:

إّن مشاركَة اآلخريَن فيما تقرُؤُه يمكُن أْن يشّجَعَك هذا على قراءِة المزيِد، وتطويِر مهاراتَِك القرائيِِّة، فالقراءُة 

إحدى أهمِّ مكتسباِت المعرفِة الّتي تحّقُق الّنجاَح والمتعَة للفرِد، فهي نافذُة العلوِم المختلفِة والمتنّوعِة، و تزيُد 

إدراِك األموِر، كما أنّها تجعُل القراراِت أكثَر فاعلّيًة. سنطّبُق هذه المهارَة في هذا الّدرِس؛ فعليَك بعَد  من فهِم و

" أْن تلتفَت إلى زميلَِك، وتبدأَ مَعه حواًرا حوَل الفكرِة الّتي طرَحها  أْن تقــرأَ المقاَل "الفيس بوك والعقُل الجمعيُّ

المقاُل، وتذّكْر أّن األسئلَة مفاتيُح لتوسيِع الّتفكيِر والّتعّمِق في الموضوِع. اسأْل نفَسَك وزميلََك، مثاًل: ماذا تريُد 

الكاتبُة أْن تقوَل في الّنهايِة؟ هل تبالُغ الكاتبُة فيما تقوُل؟ هْل تؤّيُدها تأييًدا كاماًل؟ هْل تختلُف مَعها في بعِض 

الّنقاِط؟ ما هَي؟ لماذا تختلُف مَعها؟ 

الّربُط والّتو�ّصُع يف الّتفكرِي:

إيجاُد عناصِر  من أهمِّ مهاراِت القراءِة الاّلزمِة للّنجاِح والّتفّوِق الّربُط بيَن الموضوعاِت المختلفِة الّتي نقرُؤها، و

الّتشــابِه، واكتشاُف العالقاِت، وتوسيُع دائرِة الفهِم واألسئلِة. ســنطّبُق هذه المهارَة في هذا الّدرِس؛ فعليَك بعَد 

"، وأْن تعمَل على إنجاِز المهــامِّ المطلوبِة تحَت عنواِن "الّربِط  أْن تقــرأَ المقاَل " الفيس بــوك والعقُل الجمعيُّ

والّتوّسِع والّتفكيِر".

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

ُة: المهارُة القرائيَّ

الّدكتورة  موزة أحمد راشد العّبار	 

كاتبٌة وباحثٌة إماراتّيٌة، وخبيــرٌة في وزارِة تنميِة المجتمِع، 	 

لها مقاالٌت صحفيٌة، كما  قْد صدَر لها كتٌب ودراساٌت، مْن 

أهّمها: 

القيُم األخالقّيُة بيَن الفكريِن اإلسالمّي، والغربّي في عصِر 	 

العولمِة.

الطاّلق: دراسٌة ميدانّيٌة على مجتمِع اإلماراِت.	 

َحوَل الكاتبِة:
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ــى  ــّجْل عل ــَك، وس ــبِة ل ــًة بالنس ــدُّ مهّم ــي ُتع ــاِت اّلت ــَد المعلوم ــاراٍت عن ــِع إش ــَع وض ــًة، م ــراءًة صامت ــاَل ق ــرِأ المق اق

ــؤااًل. ــا أْو س ــا، أْو تعليًق ــن معناه ــأَل ع ــُد أْن تس ــٍة تري ــَة كلم ــِه أيَّ جانبي

: صِّ أثناَء قراءِة النَّ

*
)الفي�ص بوك( والعقُل اجلمعيُّ

الدكتورة موزة اأحمد را�صد العّبار

ما أكثَر األحاديــَث والّرواياِت والّتفاعالِت 

 ! الّتي تــدوُر حوَل مواقِع الّتواصــِل االجتماعيِّ

وخاصًة »الفيس بوك« بسبِب تأثيِره المباشِر في 

ُعِد جميِعها: المحلّيِة،  الحياِة االجتماعّيِة على الصُّ

واإلقليمّيــِة والدولّيِة.. نتيجَة الكثافِة البشــرّيِة 

الّتي تطلُّ يوميًّا، وعلى مداِر الّســاعِة على موقِع 

»الفيس بوك« الّذي تحّوَل إلى أكبِر موقٍع على 

الّشــبكِة الدولّيِة المعلوماتّيــِة »اإلنترنت«، بْل 

صاَر أضخــَم منّصٍة رقمّيــٍة اجتماعّيٍة... ونقوُل: 

"اجتماعّيٍة"، بســبِب تمّدِد أعداِد الباحثيَن عن 

فرٍص للّتواصِل االجتماعيِّ مــَع أقارَب ومعارَف 

وأصدقاَء، ينتشروَن على سطِح الكرِة األرضّيِة، 

بيَنهم  القاّراِت الخمِس..وتفصُل  ويعيشــوَن في 

آالُف الكيلومتــراِت، لكّنهم عبــَر هذا الموقِع 

المدهِش يتالقوَن.. يتحاوروَن. ويشاهُد بعُضهم 

بعًضا على نحٍو لم يكْن يــدوُر في خاطِر أحٍد. 

وتشيُر الّتقاريُر المنشورُة إلى أنَّ عدَد مستخدمي 

»فيس بــوك« يبلــُغ نحَو مــا يقــارُب ملياري 

مستخدٍم نشٍط، وأنَّ إيراداِت هذا الموقِع المثيِر 

للجدِل، ال تقــلُّ عن 2.9 مليار دوالٍر للعاِم، يأتي 

معظُمها من اإلعالناِت الّتجارّيِة والّدعائّيِة..

لقْد أصبَح موقــُع )Facebook( محطَّ أنظاِر 

مالييــِن البشــِر، إْذ يتيــُح لهْم فرَص مشــاهدِة 

الّصــوِر، وتعّرَف تفاصيِل حيــاِة اآلخِر، وقراءَة 

الكتِب، ومتابعَة المواقِع الجغرافّيِة والخرائِط. 

وهكذا صــاَر )فيس بوك( خالَل أعــواٍم قليلٍة 

تجربًة اجتماعّيــًة إلكترونّيًة متكاملًة، بْل صاَر 

قاعدَة بياناٍت واســعًة تحفُل بالعديِد مَن الّصوِر 

ــَيِر الذاتّيِة، عن الّناِس من جنوِب إفريقيا  والسِّ

عبوًرا ألستراليا وصواًل إلى )كراكاس( وأعالي 

مرتفعــاِت )كلمنغارو( في تنزانيــا على حدوِد 

كينيا..

وهذا االنتشاُر الاّلفُت للّنظِر لموقِع »الفيس 

بوك«، حّولَُه إلى جواِز سفٍر دوليٍّ عابٍر للقاّراِت، 

*( جريدة البيان: 4 مايو 2016.
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تأشــيراِت  للحصــوِل على  أدنــى حاجٍة  دوَن 

دخــوٍل.. وبموجِب هــذا الجــواِز االفتراضيِّ 

أصبَح باإلمكاِن الّدخوُل إلــى مواقَع اجتماعّيٍة 

أخرى تمّكُن الّتواصَل والّتقارَب بيَن الّناِس.. كلِّ 

الّناِس.!

في مقاٍل مترجٍم لـ)بي جيــه فوغ( الباحِث 

األميركيِة،  االجتماعيِّ في جامعِة )ســتانفورد( 

أبــاَن: أنّه يــدرُس الكيفّيَة الّتي يؤثّــُر بها موقُع 

»الفيس بوك« في الّسلوِك اإلنسانيِّ لدى األفراِد 

والجماعاِت، بغضِّ الّنظِر عــن فوارِق الّنوِع أِو 

.. فتبّيَن له وكأّن »الفيس  الجنِس أِو األصِل العرقيِّ

بوك« صاّر أشــبَه بسفينِة »تيتانك«، يصعُد إليها 

نصُف ملياِر شخٍص.. يّتسُع المركُب لهم جميًعا.

والّتعارَف  الّدردشــَة  يبــدؤوَن  وبصعوِدهم 

وتبــادَل اآلراِء واألفكاِر بشــّتى لغــاِت العالِم.. 

ويضيُف: في مثِل هذا الّتجّمِع الغوغائيِّ تتناغُم 

وتتالقى وجهاُت الّنظِر فــي العديِد من القضايا 

الكونّيِة.. كإصحــاِح البيئِة، ومكافحِة القرصنِة 

للكــوارِث، ومجابهِة  الّتصّدي  الّدولّيِة، وســبِل 

جرائِم المعلوماتّيِة والملكّيِة الفكرّيِة.

 .. وهنــاك حقوُق المرأِة والّنــوِع االجتماعيِّ

« من جراِء تفاعِل  وهكذا يتخلّــُق »عقٌل جمعيٌّ

عقــوِل أفراٍد ينتمــوَن إلى جنســّياٍت وثقافاٍت 

مختلفٍة، لكّنهم يعيشــوَن ويتقاســموَن هموًما 

مشــتركًة.. كاإلحســاِس باإلحباِط والّشــعوِر 

البطالِة  بســبِب  والّدونّيِة..  والّضيــاِع  بالعدمّيِة 

أمراٍض اجتماعّيــٍة عّدٍة، كالّشــعوِر  وتفّشــي 

بالَوْحدِة، واالغتراِب، وغيِره.

لقْد أتاَح هذا الموقُع فرًصا لم تكْن معروفًة، 

وال وجوَد لها إاّل خاَلل األعواِم العشرِة الماضيِة، 

وهي الســنواُت الّتي انقَضْت على إنشــاِء هذا 

الموقِع المدهِش.. وهنالك ِشْبُه إجماٍع على رأٍي 

مفــاُدُه: أنَّ )FaceBook( اســتطاَع خالَل هِذِه 

الّسنواِت أْن يستحدَث نسيًجا اجتماعيًّا لم يكْن 

له وجوٌد، بْل أعاَد تشــكيَل الواقــِع االجتماعيِّ 

.. وذلك  من منظوِر »ديجيتال«.. أْي رقميٌّ كونيٌّ

بخلِْق رؤيٍة جديدٍة للّصــورِة الرقمّيِة.. فلم تعْد 

ثّمَة حاجٌة إلى »تحميــِض« الفيلِم المصّوِر، بْل 

صاَر باإلمكاِن عبَر شبكِة )الفيس بوك(، تحميُل 

)Loading( أكثَر من ثالثِة ملياراِت صورٍة على 

الموقِع كلَّ شــهٍر، يمكُن بثُّها فــي ثواٍن إلى أيِّ 

مكاٍن في العالِم باســتخداِم الهواتِف الّنّقالِة أِو 

الهواتِف الذكّيِة..

لقْد أحدَث هذا الموقُع ثورًة فكرّيًة وثقافّيًة 

وعلمّيًة، بِل اســتطاَع تجاوَز مراحَل مَن الّتطّوِر 

االجتماعــيِّ إلى األبــِد عبَر طريــٍق للمراحِل 

الحضارّيِة الّتي كاَن بوســِع اإلنساِن المضيُّ في 

اّتجاِهها.
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ولْم يعــِد )الفيس بوك( أكبَر موقــٍع لتبادِل 

الّصوِر على شبكِة )اإلنترنت( فحسْب، بْل صاَر 

بوســِع الّناِس الّتواصُل والّترابــُط والّتفاهُم مَعُه 

بالّصورِة.. فلم َتُعْد ثّمَة حاجٌة للفرِد للســفِر إلى 

شــاطِئ )البهاما( اللتقاِط صوٍر للحظِة غروِب 

الّشمِس على شاطِئ المحيِط.. بْل باستطاعِته أْن 

يرى بوضوٍح كلَّ مرافِق )الكاريبي( الّسياحّيِة، 

وكأنّه كاَن يتجّوُل في أرجائِها قبَل ساعٍة.

وهكذا ذهَب موقُع »الفيــس بوك« بالّناِس 

إلى أبعِد مــا كانوا يحلموَن بِــِه، وصاَر تجاوُز 

المكاِن والّزماِن رهًنا بالّضغِط على شاشــِة »أيِّ 

، إْذ صاَر »الفيس بوك« أكبَر موقٍع  هاتٍف ذكيٍّ

اجتماعــيٍّ على الّشــبكِة المعلوماتّيــِة.. وصاَر 

ضروريًّــا البحُث عــن تعريٍف جديــٍد لألمّيِة 

الحضارّيِة، فلم يعِد اإلنســاُن أميًّا إذا لم يعرِف 

القراءَة والكتابَة.. بْل صاَرِت األمّيُة الّرقمّيُة حالًة 

تستوجُب إمحاًء.

والّســبيُل األمثُل أْن يتمَّ نشــُر مراكَز لمحِو 

األمّيِة الّرقمّيــِة، لمن يريُد القضاَء على الّتخلِّف 

الحضاريِّ أِو الّتخلّــِف الّرقميِّ إذا صحَّ الّتعبيُر.. 

ومْن ثَمَّ ينضمُّ إلى مجتمِع المعرفِة.

لقِد استطاَع هذا الموقُع أْن يغّيَر في الّسلوِك 

المجتمعــيِّ لمالييَن من ســكاِن هذا الكوكِب، 

باســتحداِث مفاهيَم للســياحِة االجتماعّيِة عبَر 

الّســفِر إلى الاّلمكاِن والاّلزماِن.. وبسبِب هِذِه 

النِّقلِة الّرقمّيِة المذهلِة، تحّوَل الّناُس وبســرعٍة 

فائقٍة من عالِم »اإلنترنــت« الّذي ال تعرُف فيه 

من أنَت، إلى عالٍم تعرُف فيه الّشبكُة المعلوماتّيُة 

بالّضبِط من أنَت.. ومَع كلِّ هذا الّزخِم، يقوُل لنا 

ی{  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  }ېئ  الكريــُم:  القرآُن 

)اإلسراء: 85( صدَق اللُّه العظيُم..

الّتحّدُث حوَل ما نقراأُ:

استدْر، وتحّدْث: )المناقشُة في الفكرِة العاّمِة( 

اســتدْر إلى زميلَِك، وتحّدْث مَعُه حوَل المقاِل، في دقيقتيِن، مــا رأُيَك؟ ما فكرُة المقاِل؟ هل أعجَبَك؟ هل تؤّيُد 

ما فيِه؟

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

المهارُة القرائيُة:
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رمقاٌلا)الفيسبوك(وال قُلالجم يُّ ّأ ّصوُقرأ

الّتو�ّصُع والّربُط والّتفكرُي:

فّكْر أكثَر: )الّتفكيُر في األدّلِة والّتفاصيِل(

ابحْث في المعجِم عن معنى كلمِة "ُصُعد"، وسّجْله ُهنا:. 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------

مـا معنـى "الغوغائي" في قوِل الكاتبـِة: "ويضيُف: في مثِل هذا الّتجّمِع الغوغائـيِّ تتناغُم، وتتالقى وجهاُت . 2

الّنظـِر فـي العديـِد مـَن القضايـا الكونّيِة.. كإصحـاِح البيئـِة، ومكافحـِة القرصنـِة الّدولّيِة، وسـبِل الّتصّدي 

للكوارِث، ومجابهِة جرائِم المعلوماتّيِة والملكّيِة الفكرّيِة." 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

، كيَف دّلَلْت على . 3 رأِت الكاتبُة أنَّ االنتشـاَر الاّلَفت للّنظِر لموقِع )الفيس بوك( حوَّلُه إلى جواِز سـفٍر دوليٍّ

رأِيها؟ هل ترى أّنها أقنَعْتك؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

يوّفـُر )الفيـس بوك( للمتعّلميـَن بيئَة تواصٍل وتفاعٍل ال تقتصـُر على الّزماِن والمكاِن، مـا رأُيك؟ هل يمكُن . 4

استعماُله في الّتعّلِم؟ كيَف؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

فّكْر مَع زميِلَك، رغَم الفوائِد المتنّوعِة اّلتي يوّفُرها )الفيس بوك( لمسـتخدميِه، هْل توجُد له أضراٌر؟  اذكْر . 5

بعًضا منها. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"  كما أورَدْته الكاتبُة، وابحْث عن عناصَر جديدٍة في تعريِفه في شبكِة )اإلنترنت(.. 6 بّيْن معنى "العقُل الجمعيُّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

برأِيك، كيَف يمكُن ترشيُد استعماِل )الفيس بوك( بحيُث يكوُن نافًعا للوطِن والمواطِن؟. 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------

لديك مهّمٌة إلنجاِزهما قبَل الحضوِر للحّصِة القادمِة: 

استعدَّ للمناقشِة الموّسعِة مَع ُمعلِّمَك وزمالئَِك في الحّصِة القادمِة حوَل بعِض الّنقاِط اآلتيِة:

كيَف تؤثُّر مواقُع الّتواصِل االجتماعيِّ على الحياِة اليومّيِة؟	 

كيَف ترى تأثيَرها على عالقِتك بالمحيِط؟	 

هْل تفّضُل الّتحّدَث مَع زمالئِك عن طريِقها أْم عن طريِق االّتصاِل المباشِر؟ لماذا؟	 
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ااعترافاٌتفيعاِمالقراءِة عموٌفصحفيص

*
اعرتافاٌت يف عاِم القراءِة

ويُخ عبُداهلِل ال�صُّ

أَرَتِبُك، وأُْحــَرُج مْن وْضِع  بأنَّنــي  أعترُِف 

عالَمــِة القراءِة فــي بدايِة الكتاِب لســَبٍب ال 

أفهُمُه، هــْل مَن العيِب أْن يكــوَن القارُئ في 

فحاِت األولى؟ مازلْــُت أَُخبُِّئ الكتاَب في  الصَّ

ــفِر حّتى ُوصولي إلى عدٍد جيٍَّد مَن  حقيبِة السَّ

فحاِت، يجعلُني أضُع عالَمَة القراءِة بفخٍر  الصَّ

في ُمنتصِف الكتاِب؛ وكأنّي أقوُل أنا ُهنا.. أنَت 

لَْســَت ُمْحَدَث نِعمٍة أدبيٍَّة، ولَْسَت قارًِئا طارًِئا 

جذَبْتُه شــجرُة ميالٍد مختلَِفٍة جاَءْت هذا العاَم 

وقْد تزيَّنْت بالُكُتِب!

أعترُف بأنَّني ال أستطيُع قراءَة كتاٍب اليزاُل 

؛ ودائًما  ْعِر ُمْثَبًتا َعلى غالِفِه الَخلفيِّ ُملَْصُق السِّ

قَِّة  ما أقوُم بعملّياِت - َجّراٍح - ورقيٍَّة غاَيٍة في الدِّ

ْعِر، وال أشُعُر بالّراَحِة طالَما  ُملَْصِق السِّ إلزالِة 

ْمِغ، أعبُث بِِه باستمراٍر  بِقَي شــيٌء مْن أثِر الصَّ

إلــى أْن أُنِْهَي الِكتاَب.. ال أعــرُِف لِماذا أيًضا، 

ُن  ولكنَّني أعتقُد بأنَّ عقلــَي الباِطَن الَّذي ُيخزِّ

َر  تلُكــُم الُكُتَب يرى أنَُّه ِمَن الُمعيــِب أْن نُقدِّ

ٍة. أثمانَها بسعٍر مْن أرقاٍم عدَّ

أعترُِف بأنَّني لْم أحبَّ الكتَب اإللكترونيََّة 

، ومازلُت أعشــُق العبــاَرَة الُمِملََّة: "ملَمُس  قطُّ

ورائَحُة الورِق".

أعترُِف بأنَّني الأزاُل أقُف كطفٍل أمســَكْتُه 

المعلِّمــُة وهَو يأكُل قبَل موِعِد الُفْســَحِة حيَن 

أطلُب إلى إحــدى المكتباِت المشــارَِكِة في 

ــًة للَجْيِب  معــارِض الكتــاِب أْن تمَنَحني قصَّ

سواٌء أكانْت مرسوَمًة كـ»ميكي«، أْم مكتوبًة 

كـ»المغامروَن الخمســُة«، أحــسُّ بأنَّ البائَع 

غاِر  يعرُِف عّني كثيًرا حيَنما أطلُبها ألبنائي الصِّ

الَّذيَن لْن تِصَل إليهْم أبًدا!

*( اإلماراُت اليوَم، 31 يناير 2016.

حوَل الكاِتِب:

 	. إعالميٌّ  إماراتيٌّ عبداللّه الّشويخ، كاتٌب و

حاصٌل علــى البكالوريوس فــي العلوِم 	 

المّتحدِة،  من جامعة اإلمــاراِت العربّية 

والماجســتير فــي العلــوم مــن جامعِة 

)سندرالند( في المملكِة المّتحدِة.

كاتُب عمــوٍد صحفيٍّ في الّصحِف المحلّيــِة والعالمّيِة لما 	 

يزيُد عن عشِر سنواٍت.

لديِه العديُد من الّدراساِت والكتِب المنشورِة.	 

قاَم بنشِر روايتُه األولى "حكايا المسياِر" عاَم 2011م.	 
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اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة يف نقا�ٍش ُم�شرتٍك مَع معلِِّمَك وزمالِئَك:

A  َة اعترافاٍت حوَل َعالقِتِه بالكتاِب، كيَف تصنُِّف هــذِه االعترافاِت؟ هْل هَي اعترافاٌت َم الكاتُب عــدَّ قدَّ

ذاُت طابٍع موضوعيٍّ عامٍّ أْم هَي ذاتيٌَّة شخصيٌَّة؟ ما الفرُق في رأِيَك بيَن النَّوعيِن؟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

B  يظهُر تقديــُر الكاتِِب لقيمِة الكتاِب مْن خالِل هذا المقاِل، ظلِّل الموِضــَع الَّذي يدلُّ على ذلَك، ثمَّ ناقِش

. فِّ الفكرَة مَع معلِِّمَك وزمالئَك في الصَّ

C  وَن، وبقَيِت الّناصَيُة"؟ في رأِيَك، ماذا يقِصُد الكاتُِب بقولِِه: "فذهَب المثقفَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

D  فحاِت ِل المقاِل وآخِرِه، اختلَف موِقُف الكاتِــِب مْن وضِع عالَمِة قراءٍة عنَد الصَّ بيــَن الواِقِع والحلِم في أوَّ

األولى لكتاٍب. ما الَّذي تسَتْنتُجُه مْن هذا االختالِف، وهْل يكشُف شيًئا عْن شخصيَِّة الكاتِِب؟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

أعترُِف بأنَّني أشــعُر باالرتبــاِك كلَّما أنهْيُت 

كتاًبــا؛ فِمْن جهــٍة أريُد االحتفاَظ بِــِه؛ لتكوَن 

عنــدي مكتبــٌة جميلٌة تشــِبُه تلــَك المكتباِت 

العصريََّة علــى أغلفِة )كاتالوجاِت( شــركاِت 

األثــاِث، ومْن ناحيــٍة أخرى أريــُد أْن يقرأَها 

أصدقائي؛ كْي نجَد أمًرا آخَر للحديِث فيِه على 

فيَن ذا  مْقًهى ُكّنا نحلُُم بأنَُّه ســيكوُن مقًهى للُمثقَّ

فوَن وبقَيِت الّناصَيُة! ناصيٍة؛ فذهَب المثقَّ

أعتــرُِف بأنَّني كثيًرا ما أخــْذُت الكتَب إلى 

وايِة،  أْحالمي، فأضُع نْفســي مــكاَن بطَــِل الرِّ

وأمارُِس كلَّ ما ال أستطيُع عملَُه في الواِقِع؛ حّتى 

ٍق، وصفحاٍت  أناَم بأحالٍم ورديٍَّة، وغــالٍف ممزَّ

صفراَء، وعالمِة قراءٍة ال تســتحي مْن صفحاتِها 

األولى!
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ااعترافاٌتفيعاِمالقراءِة عموٌفصحفيص

E  هْل ترى أنَّ وجوَد مكتبٍة عصريٍَّة كالَّتي وَصَفها الكاتُب في مقالِِه في البيِت لها دوٌر في تحفيِز أهِل البيِت

على القراءِة؟  ناقْش هذا األمَر مَع معلِِّمَك وزمالئَك.

F إلى أيِّ مًدى تلتقي شخصيَُّتَك مَع  شخصيَِّة هذا الكاتِب في عالقِتِه بالكتاِب وبالقراءِة عموًما؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

G  ــِك عاشقي الُكتِب الورقيَِّة بها، وبقولِِهُم الّدائِم: إنَّ القراءَة مَن الكتاِب الورقيِّ أكثُر حميميًَّة ما رأُيَك بتمسُّ

؟ وّضْح.  دُّ ؟  هْل يقنُعَك هذا الرَّ مَن القراءِة مَن الكتاِب الرَّْقميِّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

H  َل الكاتُب في عموِدِه هذا ستََّة اعترافاٍت حوَل عالقِتِه بالقراءِة، ســتكوُن مهّمُتَك القادَمُة أْن تكتَب ســجَّ

ــخصيََّة حــوَل عالقِتَك بالقراءِة والكتــاِب على نحِو ما قرأَتُه في عمــوِد الكاتِب )عبُداللِّه  اعترافاتَِك الشَّ

ويُخ(. الشُّ

رسالٌة مَن الكاتِب
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ُرتقدرِرالّذاِت اكيفيَّ م لوماتيص ّيص

: حتديُد خ�صائ�ِص النَّ�صِّ املعلوماتيِّ

1 .. تعريُف النَّصِّ المعلوماتيِّ

2 . . خصائُص النَّصِّ المعلوماتيِّ

تطويُر املفرداِت:

)األف اُل(

تصبُح، غدا إلى كذا: أصبَح إليِه. تغدو:

يِء__غفواًل: سها. يغفُل: غفَل عِن الشَّ

: يَء وأخَذُه.يستمدُّ َل الشَّ يَء: حصَّ استمدَّ الشَّ

)األسماُء(

لَُف: ِن أِو الَفضِل. السَّ َمَك ِمْن آبائَِك وذوي قراَبِتَك في السِّ جمُع سالٍِف. و_ كلُّ َمْن َتَقدَّ

َحِنَق عليِه_ حنًقا: اشتدَّ غيظُُه. َحِنَق:

يقاُل ال أفعلُُه البتََّة. : قطًعا ال رجعَة فيِه. البتََّة:

َخُط: سِخَط عليِه_ سخطًا: كرَهُه، وغضَب عليِه، ولْم ُيرِضِه.السَّ

أقلَع عِن األمِر: كفَّ عنُه، وترَكُه.اإلقالُع:

)الّصفاُت(

عمٌل هائٌل: عظيٌم، كبيٌر.هائلٌة:

ؤوُب: دأَب في العمِل وغيِرِه: جدَّ فيِه.الدَّ

: االستعداُد لقراءِة الَنصِّ

المهارُة القرائّيُة:

المفرداُت والمعجُم:
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1
كيفّيُة تقديِر الّذاِت

عائ�صة نوفل

إنَّ تقديَر الّذاِت َيعني أْن تنظَُر لِذاتَِك نظرَة 

تقديٍر، نظرًة ملُؤها الثَِّقــُة، وأْن ُتعطي مكانًة 

ُممّيزًة للّذاِت الّشــخصّيِة بعيــًدا عن الغروِر. 

ولكــي يتمّكَن المرُء ِمْن تقديــِر ذاتِِه عليِه أْن 

إمكاناتِِه، فقد تكوُن الُقدراُت  يعرَف ُقدراتِِه َو

هائلًة إاّل أنّها تحتــاُج للّتنميِة، وبالعمِل الجادِّ 

والهّمِة العاليِة تغدو تنميُة الُقدراِت الّشخصّيِة 

أمًرا ُممِكًنا، َفُهناَك في َشخصّيِة ُكلِّ فرٍد نِقاُط 

قّوٍة، َونِقاُط ضعٍف، َولَِمعرفِتها بدّقٍة ينبغي على 

َن ذلَك باستمراٍر، ويسأَل َمْن يثُق  المرِء أْن يدوِّ

بِِهْم فيمــا يرونَُه فيِه، وال يراُه هَو في نفِســِه، 

فقد ُيغِفــُل بعَض النِّقاِط الّســلبّيِة الّتي تتخلُّل 

َشخصّيَتُه، َوُتعيُقُه من الّنجاِح، في حيِن يتمّكُن 

اآلخــرون الّذين يعرفونَُه َجيًِّدا، أْو يعيشــوَن 

إذا ما تمَّ لَْفُت انتباِه  مَعُه ُمالحظَتها بســهولٍة، و

َونِقــاِط الّضعِف، فإنَّ  الّســلبّياِت  المرِء لهِذِه 

أّوَل خطوٍة في تغييِرها هــَي إدراُكها، َفَمْن ال 

ُيدرُِك أنَّ الّتدخيَن ضارٌّ – َمَثاًل – لَْن يترَُكُه، ولْن 

ُيحاِوَل اإلقالَع َعْنُه.

 َوِمــْن بعِد اإلدراِك تأتــي اإلرادُة، فاإلرادُة 

َم أْن يكوَن  ِســرُّ الّنجاِح، وعلى المرِء أْن ُيَصمِّ

ناِجًحــا َوُمَتمّيًزا، مهما كلََّفُه األمُر، َفِبَســبِب 

اإلرادِة تشّكَل العالَُم ِمْن حولِنا، فإرادُة "توماس 

أديســون" هي الّتي أضــاَءْت لنا مــا حولَنا،  

واألمثلُة ال حصَر لها في قّوِة اإلرادِة والّتصميِم 

لَُف الّصالُِح والُعظَماُء وأصحاُب  الَتي أنتَجها السَّ

2014/11/2  )1

تطبيٌق على املفرداِت واملعجِم:

، اإلقالَع، هائلٌة( ضْع هذِه الكلماِت في جمٍل مْن إنشائَك: )تستمدُّ

إذا لْم تستطِع ............... عِن الّذنِب، فأكثْر مَن االستغفاِر. �

............... الّصبَر مْن تجاعيِد عجوٍز، ابتسامُتها كباقِة ورٍد.  �

هناَك فجوٌة ............... بيَن الّدخِل واإلنفاِق. �

 : أثناَء قراءِة الّنصِّ
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البصماِت، ثُمَّ يأتي تغييُر الّنقاِط الّســلبّيِة تلَو 

الّتصميــِم، وال ُبدَّ ِمْن إدخاِل عــاداٍت إيجابّيٍة 

تحلُّ محلَّها للمساعدِة على الّتخلِّص منها، َفَمْن 

كانَْت نِقاُط ضعِفِه هــي االنفعاُل والعصبّيُة، 

إدخاِل  فال ُبدَّ من تدريِب نفِسِه على ترِكها، و

عادِة الهدوِء والّصمــِت وضبِط األعصاِب في 

أثناِء الموقِف الّذي يستدعي استفزاَزُه، ويثيُر 

حنَقُه، َوبهِذِه الطّريقِة يتــمُّ الّتقليُل من نِقاِط 

ضعِف الّشخصّيِة. 

أّمــا النِّقــاُط اإليجابّيــُة في الّشــخصّيِة، 

كالقيــادِة – َمثــاًل – أْو ُســرعِة الحفــِظ، أِو 

الّصفاِت األخالقّيِة الَحسَنِة، وغيِرها، فال ُبدَّ ِمْن 

تعزيِزها وتقويِتها؛ لتغدَو أفضَل مّما هي عليِه، 

وبهذا يعلو تقديُر المــرِء لذاتِِه، وتزداُد نظرُتُه 

الــّذاِت هَو بدايُة  اإليجابّيُة لنفِســِه، فتقديُر 

طريِق الّتمّيِز والّتمييــِز، فأصحاُب الَبصماِت 

العظيمِة قــّدروا ذواَتُهْم فــي البدايِة، وآمنوا 

بُِقدراتِِهــْم، ووثقوا ِمْن أحالِمِهــْم وأهداِفِهْم، 

العاليِة،  زوها بالعمــِل الّدؤوِب والهّمــِة  َوعزَّ

وبذلَِك تركوا أَثًَرا إيجابيًّا ملموًســا على أرِض 

الواقــِع، َوَخلّدوا ِذْكَرُهْم بتخليــِد إنجازاتِِهْم، 

َد غاياتِِه كي  ولذا يجُب علــى المرِء أْن ُيحــدِّ

يصَل إلى ُمراِدِه.

إّن المرَء يســتطيُع تقديَر ذاتِِه بعّدِة طرائَق 

أُخرى، حيُث ينهُج نهًجا سليًما واِضًحا أماَمُه، 

ويّتِخُذ َمثــاًل أعلى لذاتِِه فــي ُكلِّ جانٍب من 

جوانِب الحياِة، واألفضُل أْن يكوَن َمثاًل حيًّا، 

يســتطيُع أْن يراُه، أْو يتعلَّم ِمْنُه في ُكلِّ جانٍب 

من جوانِب الحياِة، كالجانِب الّدينيِّ أِو الماليِّ 

، وغيِرها. أِو الّثقافيِّ أِو الِمْهنيِّ أِو الّشخصيِّ

إنَّ بناَء الّصورِة الّذاتّيِة اإليجابّيِة عن الّنفِس، 

وتعزيَز ُقدراتِها، واإليماَن بأهداِفها يدفُعها إلى 

تقديِر ذاتِها، والّثقِة بها، فصورُة الفرِد الّداخلّيُة 

تتغلُّب على أيِّ شــيٍء آخَر، وقد يستمدُّ المرُء 

قّوَتــُه ِمْن قدوتِــِه الّذاتّيِة، حيــُث ُيركُِّز على 

أفعاِل قدواتِِه، َوُيقاِرُن نفَســُه؛ ليغدَو أفضَل، 

كما ُيقاِرُن ســلوَكُه بســلوِكِهْم، وأخيًرا ُيركُِّز 

على الّصورِة الّذاتّيِة الُمستقبلّيِة لَِنفِسِه، فيسأُل 

نفَســُه: ماذا، َوَمْن أُريُد أْن أكــوَن؟ وعليِه أْن 

، وبدّقٍة،  ُيجيَب عن هذا التساؤِل بوضوٍح تامٍّ

َد الُمــّدَة الّزمنّيَة الاّلزمَة للوصوِل إلى  وأْن ُيحدِّ

هدِفِه.

ْكِر أنَّ كتابــَة نِقاِط قّوِة  ومــن الجديِر بالذِّ

، َوتعليَقها في مكاٍن  الّشخِص َوتغيُِّرِه اإليجابيِّ

يــراُه يوميًّا أكثــَر ِمْن مــّرٍة، كأْن تكوَن على 

حائٍط أْو ِمرآٍة، وغيِر ذلَك، ُيســاِعُد على بناِء 

صورٍة داخلّيٍة َحسنٍة، وتحســيِن تلَك الّسلبّيِة 

الّتي تتخلّلُها قلّــُة الّثقِة بالّنفــِس وبالُقدراِت 
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الموجودِة وباإلمكاناِت الُمتاَحِة، وبالّتالي قلُّة 

. الّتقديِر الّذاتيِّ

إّن قيمــَة المرِء الّذاتّيــَة تعلو باإلنجازاِت، 

إْن َقلَّــْت، فعلــى المــرِء أْن ُيِعــدَّ إنجازاتِِه  و

باســتمراٍر، وأْن يتعلَّم ُكلَّ يوٍم شــيًئا جديًدا، 

وأاّل ُيكِثَر ِمْن ترديِد سلبّياتِِه َوفشلِِه في تجاربِِه 

الّســابقِة، فذلَك يجعلُُه أكثــَر إحباطًا، وأقلَّ 

تقديًرا لذاتِِه، ويجلُِب شــعوَر الفشــِل الّذي 

عاَشــُه في تلَك الّتجارِب إلى اللّحظــِة اآلنّيِة 

بقوتِِه نفِســها، فلو أحصى المرُء إنجازاتِِه ُمْنُذ 

إدراِكِه الحياَة لوجَدها ال حصَر لها.

كمــا يجُب عليِه أْن يتقّبَل ذاَتُه كما هَو في 

األشياِء الّتي ال ُيمِكُنُه تغييُرها، َكَشكلِِه َولونِِه 

واســِمِه وأهلِِه، وغيِرها من األمــوِر الَقدرّيِة 

الّتي كتَبها اللُّه تعالى عليِه، بْل عليِه أْن يكوَن 

ُمَتقبِّــاًل لها بشــّدٍة، َوُمَتصالًِحا مَعهــا، َوُمِحبًّا، 

وغيَر ُمحارٍِب لَِقَدرِها.

لذا، فإنَّ الخطواِت األولى لتقديِر الّذاِت هي 

الرِّضا عن تلَك الُمقّدراِت، َوُحبُّ الّذاِت كما هي، 

والّســعُي لتطويِرها وتنميِتها، حيُث إنَّ ُكرَهها ال 

ــْخَط على ما ال  يؤّدي إلى تحســيِنها البّتَة، والسُّ

ُيمِكُن تغييُرُه ال يجلُِب خيًرا للّذاِت أبًدا.

، ُصْغ مفهوًما لتقديِر الّذاِت بأسلوبَِك.. 1 ِمْن خالِل قراءِتَك النَّصَّ

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

َبْتها الكاتبُة؟ . 2 ما خطواُت تقديِر الّذاِت كما رتَّ

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

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

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

، وبّيْن نوَعها، ورأَيَك فيها.. 3 اذكِر الحجَج واألدّلَة اّلتي ورََدْت في النَّصِّ

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

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

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

: أنشطُة ما بعَد الّنصِّ

: صِّ حوَل النَّ
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َمْتها الكاتبُة، وتساعُد في تطويِر الّذاِت، اذكْرها.. 4 هناَك ثالُث طرائَق منهجيٍَّة قدَّ

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

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

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

لبيَِّة "ال بدَّ مْن إدخاِل عاداٍت إيجابيٍَّة تحلُّ محلَّها؛ للمساعَدِة على . 5 تقوُل الكاتبُة في التَّخلِص مَن العاداِت السَّ

التَّخّلِص مْنها،.." هْل توافُق على هذا القوِل؟ َعّلْل إجابَتَك. 

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

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

ذكرِت الكاتبُة نموذًجا لشخصّيٍة ناجحٍة، مْن هَي؟ وما إنجازاُتها؟. 6

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

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

خِص لذاِتِه؟. 7 ما األمُر اّلذي حّذرْت ِمْنُه الكاتبُة مّما َيحوُل دوَن تقديِر الشَّ

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

راِت كالّشكِل والّلوِن واالسِم واألهِل، الخطوَة األولى لتقديِر الّذاِت؟ ما . 8 لَم اختارِت الكاتبُة الرِّضا عِن الُمقدَّ

رأُيَك فيمْن ال يتقبَُّل حقيقَة نفِسِه، ويعيُب لوَنُه وشكَلُه وأهَلُه؟ 

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

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

؟ . 9 ما خصائُص النَّصِّ المعلوماتيِّ مْن خالِل قراءِتَك للنَّصِّ

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

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

اقترْح مَع مجموعٍة مَن الّطالب، خمَس وسائَل لتطويِر الّذاِت. . 10

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

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

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

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

 	..............................................................................................................................................
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حوَل الكلماِت: )اإبراُز املعاين(

A ................... :تقديِر الّذاِت : هاِت ضدَّ

B ....................... :هاِت مرادَف: التَّنميِة

C :ضْع كلَّ كلمٍة مّما يأتي في جملٍة مْن إنشائَِك

الّدؤوُب: �

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

تغدو: �

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

D : الحْظ أسلوَب الكاتبِة، واختْر ما تميُل إلى استخداِمِه في النَّصِّ

p .الّصوُر البيانّيُة

p .الجداوُل واإلحصائّياُت

p .الفكرُة وأسباُبها الّداعمُة

p .الِحَكُم واألمثاُل

p .نماذُج مَن الحياِة الواقعّيِة

p  .ضرُب األمثلِة لتقريِب الفكرِة

p .أسلوُب اإلقناِع في طرِح القضيَِّة

p  .طرُح األسئلِة

، وتو�صيُع املعاين(: وِر: )تلويُن النَّ�صِّ حوَل ال�صّ

 : صِّ ِف الّصورَة البيانّيَة اّلتي وّظفْتها الكاتبُة في النَّ َتَعرَّ

"إرادُة )توماس أديسون( هَي الَّتي أضاَءْت ما حولَنا"

الَمعنى المباشُر: �

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

، أْو غيُر المباشِر: � منيُّ الَمعنى الضِّ

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

: صِّ حوَل لغِة النَّ
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)الّتفاعُل واال�صتجابُة(:

ذكرَِت الكاتبُة عّدَة خطواٍت في تقديِر الّذاِت، ما أهمُّ خطوٍة في رأِيَك؟ . 1

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

، وبّيْن رأَيَك فيها. هْل كانْت . 2 َمْتها في النَّصِّ قّيْم أسـلوَب الكاتبِة في عرِض األفكاِر والحجِج واألدّلِة اّلتي قدَّ

قويًَّة؟ منطقّيًة؟ مترابطًة؟ مناسبًة؟ ما رأُيَك في الحلوِل المقترحِة؟ 

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

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

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

ــَز الّشــخُص علــى الّصــورِة الّذاتّيــِة المســتقبلّيِة لنفِســِه، فيســأُل  آخــُر خطــوٍة كانــْت لتقديــِر الــّذاِت هــَي أْن يركِّ

نفَســُه "مــاذا وَمــْن أريــُد أْن أكــوَن"؟ 

اكتْب في سطريِن إلى أربعِة أسطٍر: مْن أنَت؟ وماذا تريُد أْن تصبَح في المستقبِل؟

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

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

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

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

ــا جديــًدا، ومبدًيــا  اقــرأْ عــْن موضــوٍع مــا مــْن مصــادَر مختلفــٍة، ثــمَّ أعــْد كتابــَة الِفَكــِر العاّمــِة بلغِتــَك، ُمْنشــًئا نّصً

رأَيــَك في مصــادِرَك.

: صِّ حوَل قارِئ النَّ

الكتابُة حوَل القراءِة:

القراءُة حوَل الِقراءِة:

233





االستماُع



االستماُع
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
حّصًة واحدًة

قّدمِة . 1
ُ
ئي�صَة، وطبيعَة الحجِج الم

ّ
، والّنقاَط الر

َ
حّدًدا الِفَكر

ُ
حّلُل الماّدَة الم�صموعَة م

ُ
ي

فيِه.

ُن موقَفُه مْنها.. 2
ّ
 من اأفكاٍر، ويبي

ّ
 يناق�ُص ما ورَد في النَّ�ص

فكيِر االبتكاريِّ مهاراُت التَّ

كيَفتنوُكمبدًعا؟

االستماُع

1
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الّدرُس
1

، َواأِجْب َعن االأ�صئَلِة االآتَيِة اأثناَء ا�صِتماِعَك: ا�صَتِمْع اإىل النَّ�صِّ

ُن الجدوُل الَتالي عباراٍت صحيحًة، وأخرى خطأ، بحسِب ما ورَد في . 1 صُّ معلوماٍت عِن اإلبداِع، يتضمَّ ذكَر  النَّ

حيحِة، وعالمَة )û( أماَم الخطِأ مْنها. . ضْع عالمَة )ü( أماَم العباراِت الصَّ صِّ النَّ

û/üال بارُةم

اإلبداُع صفٌة وراثيٌَّة.1

المبدُع إنساٌن يحبُّ المطالعَة والمناقشَة والقراءَة.2

التَّخّيُل يحدُّ مَن اإلبداِع.3

4. يتحلّى المبدُع بقدٍر معقوٍل مَن الفضوِل المعرفيِّ

يمكُن أْن تكوَن مواجهُة التَّحّدياِت إحدى إستراتيجياِت التَّفّوِق والنَّجاِح.5

، اأجْب عِن االأ�صئلِة االآتيِة: بعَد ا�صتماِعَك اإىل النَّ�صِّ

“اإلبداعّيوَن ال يخافوَن المجهوَل” الّصواُب أْن نقوَل: “--------------------- ال يخافوَن المجهوَل”. . 1

َة أحياًنا، لماذا؟ . 2 اصنْع لنفِسَك صومعَتَك الخاصَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

فُق معُه؟. 3 رّدِد، كيَف؟ وهْل تتَّ صُّ بيَن المرونِة والتَّ ربَط النَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

؟. 4 ما المقصوُد بالخموِل الفكريِّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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االستماُعاكيَفتنوُكمبدًعا؟

ما العالقُة بيَن اإلبداِع والقراءِة؟ . 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

فُق ما ذكَرُه مَع معلوماِتَك عنُه؟. 6 صُّ بيَن اإلبداِع واالبتكاِر؟ وهْل يتَّ هْل فّرَق النَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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نواتُج الّتعّلِم

االستماُع

كْن أنَت، وال تكْن غيَرَك!

الَتْنَتِمإاّللنفِسَك

قّدمِة . 1
ُ
ئي�صَة، وطبيعَة الحجِج الم

ّ
، والّنقاَط الر

َ
حّدًدا الِفَكر

ُ
حّلُل الماّدَة الم�صموعَة م

ُ
ي

فيِه.

ُن موقَفُه منها.. 2
ّ
 من اأفكاٍر، ويبي

ّ
 يناق�ُص ما ورَد في النَّ�ص

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
حّصًة واحدًة

2
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االستماُعاالَتْنَتِمإاّللنفِسَك

، َواأِجْب َعن االأ�صئَلِة االآتَيِة اأثناَء ا�صِتماِعَك: ا�صَتِمْع اإىل النَّ�صِّ

حيحـِة، وعالمَة . 1 فِس. ضـْع عالمَة )ü( أمـاَم العباراِت الصَّ ـنُ الّنـصُّ رأَي كاتِبـِه حـوَل االنسـجاِم مـَع النَّ يتضمَّ

صِّ مْن آراٍء. )û( أماَم الخطِأ مْنها، وفَق ما ورَد في النَّ

û/üال بارُةم

أقصُر طرائِق التَّأثيِر في اآلخريَن هَي أْن تكوَن نسخًة مْن شخصيَِّة مشهورٍة مؤثّرٍة.1

تستطيُع أْن تكتسَب جمااًل أكثَر حيَن تكوُن متصّنًعا.2

ُبَك مَن الّناِس أكثَر.3 إظهاُر شخصّيِتَك الحقيقيَِّة يقرِّ

ُل مفاتيِح اإلبداِع والّذكاِء والّتأثيِر.4 اإليماُن بالنَّفِس هَو أوَّ

ٌة بِِه.5 لكلِّ إنساٍن "بصمٌة طاِقيٌَّة" خاصَّ

2 .: صِّ ما مزايا “أْن تنتمَي لنفِسَك” بحسِب النَّ

------------------------------------------------------------------------------------------------أ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ب. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ج. 

، اأجْب عِن االأ�صئلِة االآتيِة: بعَد ا�صتماِعَك اإىل النَّ�صِّ

ِة”:. 1 صُّ عِن “البصمِة الّطاِقيَّ تحّدَث النَّ

ما المقصوُد بِها؟	 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ما العالقُة بيَنها وبيَن بصمِة اليِد لإلنساِن؟	 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ٌة بَك؟	  كيَف تكوُن لَك "بصمٌة طاِقيٌَّة" خاصَّ

-------------------------------------------------------------------------------------------------       
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الّدرُس
2

فِس إنكاَر دوِر اآلخريَن وتأثيِرهم فينا؟. 2 هل يعني اإليماُن بالنَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ـصُّ لالنسـجاِم مَع الّذاِت: أفكاِرهـا، وميوِلها، ورغباِتها. هْل تفهُم مْن هـذا أيًضا أنَّ علينا االنفصاَل . 3 يدعـو النَّ

يَز؟  ْن حوَلنا لنتمَّ عمَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

، وبّيْن مدى اّتفاِقَك أِو اختالِفَك مَع رأِي كاتِبها.. 4 صِّ فِّ أهمَّ األفكاِر الواردِة في النَّ ناقْش مَع زميِلَك في الصَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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المحادثُة



المحادثُة
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نواتُج الّتعّلِم

ّنيسيِّ قصيدُةابِنوكيٍعالتَّ

َتقديُم عروٍض تدوُر حوَل قصيدِة:

 »ُحَلُل الّربيِع«

ا . 1
ً
�ًة داعم�ًة، وم�ص�تثمر

َّ
ا و�ص�ائَل مرئي

ً
�ا م�ص�تخدم

ًّ
ا معلوماتي

ًّ
�ا �ص�فوي  عر�صً

ُ
ق�ّدم

ُ
ي

التقنياِت الحديثَة.

ًدا. . 2
ِّ
ي

َ
ا ج

ً
ُه تنظيم  عر�صَ

ُ
م ينظِّ

َد َلُه. . 3  الوقَت المحدَّ
ُ
يلتزم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
حّصًة واحدًة

المحافثُر

1
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الّدرُس
1

ٍة عْن بعِض الُمفرداِت الواِرَدِة في القصيَدِة تقديُم دراسٍة ُمْعجميَّ

ــا عــْن بعــِض  ُم أنــَت وزميُلــَك عرًضــا معجِمّيً "، ســتقدِّ ّنيســيِّ اســتعداًدا لــدرِس "ُحَلــُل الّربيــِع" البــِن وكيــٍع التِّ

ُتــُه عْشــُر دقائــَق. األلفــاِظ الــواردِة فــي القصيــدِة، مدَّ

ولتتمّكَن من القياِم بذلك على أفضل وجٍه، ننَصُحَك باآلتي:

، ستجُدها مكتوبًة بلوٍن أزرَق.. 1 ْن قائمًة بالمفرداِت الَّتي ورَد ذكُرها في النَّصِّ كوِّ

ابَحْث عْن معنى كلِّ كلمٍة في المعجِم، وال تكتِف بمعجٍم واحٍد، بْل حاوْل أْن تســتعيَن بمعجميِن أْو . 2

أكثَر، وسّجِل المعنى الَّذي تراُه مناسًبا للكلمِة مراِعًيا سياَق الكالِم في القصيدِة. وتذّكْر ما يلي: 

رّتِب الكلماِت إلى أفعاٍل وأسماٍء. 	 

ُردَّ الجمَع إلى مفرِدِه، والمضارَع إلى ماضيِه، والمبنيَّ للمجهوِل إلى مبنيٍّ للمعلوِم. 	 

كِل. 	  اضُبِط الكلمَة بالشَّ

إذا ورَد في شرِحها مثاٌل فانُقْلُه، أْو ُصْغ جملًة من إنشائَك. 	  انقْل تفسيَر الكلمِة بدّقٍة متناهيٍة، و

وِر فال تترّدْد في االستعانِة بها. 	  إذا كانْت بعُض الكلماِت تحتاُج إلى توضيٍح بالصُّ

تذكَّْر أنَّ الوقَت المسموَح لَك هَو 10 دقائَق، وعدَد الكلماِت اثَنتا عشرَة كلمًة. فحاوْل أْن ترتَِّب وقَتَك . 3

بشكٍل جّيٍد.

َم الكلماِت بيَنَك وبيَن زميلَِك.. 4 يمكُنَك أْن تقسِّ

ِة الَّتي جمعُتماها. . 5 اتَّفْق مَع زميلَِك َعلى موِعٍد لمناقشِة المادَّ

غيِر وتنسيِقِه على . 6 ِة الَّتي جمعُتماها، ثمَّ اشــَرعا بكتابِة معجِمُكما الصَّ في لِقائُكما أعيدا النَّظَر في المادَّ

كِل الَّذي تريانِِه مناسًبا. الشَّ

ْص لكلِّ كلمٍة شــريحًة واحدًة، أِو اختِر الطَّريقَة الَّتي تراها مناســبًة . 7 أعدَّ العرَض مَع زميلَِك، وخصِّ

للعرِض.

تذكَّْر أْن تختَم عرَضَك بذكِر المعاجِم الَّتي استعْنَت بها.. 8

اتَّفْق مَع زميلَِك على توزيِع األدواِر، واتَّفقا على موعٍد آخَر للتَّدريِب مًعا.. 9

تدرَّْب وحَدَك على ما ستقولُُه. . 10

با على العرِض، وليْعِط كلُّ واحٍد منُكما رأَيُه في أداِء زميلِِه. . 11 في لقائُكما الّثاني تدرَّ

تَِك. . 12 ِة زميلَِك، وليُقْم هَو بعرِض مادَّ تبادال األدواَر؛ ُقْم أنَت بعرِض مادَّ

َدُه لُكما المعلُِّم.. 13 ِة في الّتاريِخ الَّذي حدَّ استعّدا للعرِض في الحصَّ

وال تنــَس كذلَك أن تضَع عالمَة )ü( أماَم كلِّ ُمهّمٍة أَنجْزَتها في جــدوِل الُمهّماِت المرفِق، مَع كتابِة . 14

الّتاريِخ واليوِم، فهذا األمُر سيساعُدَك على تنظيِم وقِتَك، وعملَِك، وسيشعرَُك بالّرضا عن نفِسَك وأنَت 

تضُع عالمَة )ü( أَماَم الَْمهامِّ الّتي أَنَْجْزَتها يوًما بعَد يوٍم.
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ّنيسيِّ المحافثُراقصيدُةابِنوكيٍعالتَّ

ٍة عِن المْشَتّقاِت الواِرَدِة في القصيدِة ٍة ُمْعجميَّ تقديُم دراَسٍة صرفيَّ

ــا  ــا معجِمّيً ُم أنــَت وزميُلــَك عرًضــا صرِفّيً "، ســتقدِّ ّنيســيِّ ــُل الّربيــِع" البــِن وكيــٍع التِّ اســتعداًدا لــدرِس "ُحَل

ــُه اثَنتــا عشــرَة دقيقــًة. ُت عــِن المْشــَتّقاِت الــواردِة فــي القصيــدِة، مدَّ

ولتتمّكَن من القياِم بذلك على أفضل وجٍه، ننَصُحَك باآلتي:

، ستجُدها مكتوبًة بلوٍن أحمَر.. 1 ْن قائمًة بالمْشَتّقاِت الَّتي ورَد ذكُرها في النَّصِّ كوِّ

صّنْف هذِه المْشَتّقاِت إلى ثالثِة أقساٍم: . 2

اسماُء فاِعليَن. 	 

أسماُء مفعوليَن. 	 

صفاٌت مشبََّهٌة. 	 

اكتْب إزاَء كلِّ مشتقٍّ الفعَل الَّذي اشُتقَّ مْنُه. . 3

كِل ضبطًا صحيًحا كاماًل. . 4 اضُبِط المْشَتّقاِت وأفعالَها بالشَّ

، فابحــْث عْن معناها في المعجِم )بعُض الكلماِت . 5 إذا كانْت ُهناَك كلماٌت تحتاُج إلى شــرٍح ُمعجميٍّ

سهٌل واضٌح، وبعُضها يحتاُج إلى شرٍح(، وال تكتِف بمعجٍم واحٍد، بْل حاوْل أْن تستعيَن بمعجميِن أْو 

أكثَر، وسّجِل المعنى الَّذي تراُه مناسًبا للكلمِة مراِعًيا سياَق الكالِم في القصيدِة. وتذّكْر ما يلي: 

 أنَّ الوقَت المسموَح لَك هَو 12 دقيقًة. فحاوْل أْن ترتَِّب وقَتَك بشكٍل جّيٍد.	 

َم الكلماِت بيَنَك وبيَن زميِلَك.	  يمكُنَك أْن تقسِّ

ِة الَّتي جمعُتماها. . 6 اتَّفْق مَع زميلَِك َعلى موِعٍد لمناقشِة المادَّ

كِل الَّذي تريانِِه مناسًبا.. 7 ِة الَّتي جمعُتماها، ثمَّ رتِّبا عرضُكما بالشَّ في لِقائُكما أعيدا النَّظَر في المادَّ

تذكَّْر أْن تختَم عرَضَك بذكِر المعاجِم والمصادِر الَّتي استعْنَت بها.. 8

اتَّفْق مَع زميلَِك على توزيِع األدواِر، واتَّفقا على موعٍد آخَر للتَّدريِب مًعا.. 9

تدرَّْب وحَدَك على ما ستقولُُه. . 10

با على العرِض، وليْعِط كلُّ واحٍد منُكما رأَيُه في أداِء زميلِِه. . 11 في لقائُكما الّثاني تدرَّ

تَِك. . 12 ِة زميلَِك، وليُقْم هَو بعرِض مادَّ تبادال األدواَر، ُقْم أنَت بعرِض مادَّ

َدُه لُكما المعلُِّم.. 13 ِة في الّتاريِخ الَّذي حدَّ استعّدا للعرِض في الحصَّ

وال تنــَس كذلَك أن تضَع عالمَة )ü( أماَم كلِّ ُمهّمٍة أَنجْزَتها في جــدوِل الُمهّماِت المرفِق، مَع كتابِة . 14

الّتاريِخ واليوِم، فهذا األمُر سيساعُدَك على تنظيِم وقِتَك، وعملَِك، وسيشعرَُك بالّرضا عن نفِسَك وأنَت 

تضُع عالمَة )ü( أَماَم الَْمهامِّ الّتي أَنَْجْزَتها يوًما بعَد يوٍم.
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الّدرُس
1

تي َوَرَد ذكُرها في القصيدِة باتاِت الَّ تقديُم عْرٍض عِن األشجاِر والنَّ

ــِن  ــًرا ع ــا مختَص ــَك عرًض ــَت وزميُل ُم أن ــتقدِّ "، س ــيِّ ّنيس ــٍع التِّ ــِن وكي ــِع" الب ــُل الّربي ــدرِس "ُحَل ــتعداًدا ل س

ُتــُه عْشــُر دقائــَق. تــي ورَد ذكُرهــا فــي القصيــدِة، مدَّ باتــاِت الَّ األشــجاِر والنَّ

ولتتمّكَن من القياِم بذلك على أفضل وجٍه، ننَصُحَك باآلتي:

، ستجُدها مكتوبًة بلوٍن أخضَر.. 1 ْن قائمًة بأسماِء النَّباتاِت واألشجاِر الَّتي ورَد ذكُرها في النَّصِّ كوِّ

ال هذه المعلوماِت . 2 ا، وسجِّ اجمْع مَع زميلَِك معلوماٍت عْن كلِّ نبتٍة أْو شجَرٍة، ولتُكْن معلوماٍت مركََّزًة جدًّ

عانِها على زمالئُكما  في كراٍس، أْو في ِملَــفِّ )وورد(. )بإمكانُِكما عمُل جدوٍل بذلَك أْو مطويٍَّة توزِّ

في نهايِة العرِض(  

تذكَّْر أْن تختصَر في المعلوماِت؛ ألنَّ لديَك 10 دقائَق، وعدُد النَّباتاِت تسٌع، فيمكُنَك أْن تعمَل على أْن . 3

ا الَّتي عليَك  ُة جدًّ ُر ما المعلوماُت المهمَّ َص لكلِّ نبَتٍة دقيقًة واحدًة فقط. وعلى هذا األساِس ُتقرِّ ُتَخصِّ

أْن تْنَتقيها لتعرَضها على زمالئَِك.

َوِر.  . 4 ال َتْنَس أْن ُتقّوَي عرَضَك بالصُّ

ِة الَّتي جمعُتماها. . 5 اتَّفْق مَع زميلَِك َعلى موِعٍد لمناقشِة المادَّ

ِة الَّتي جمعُتماها.. 6 في لِقائُكما أعيدا النَّظَر في المادَّ

ا قصيًرا عْن كلِّ نباٍت َعلى ِحَدٍة. . 7 اكتبا بلغِتُكما نصًّ

ْص لكلِّ نبتٍة شــريحًة واحدًة، أِو اختِر الطَّريقَة الَّتي تراها مناســبًة . 8 أعدَّ العــرَض مَع زميلَِك، وخصِّ

للعرِض.

تذكَّْر أْن تختَم عرَضَك بذكِر المصادِر والمراجِع الَّتي استعْنُتما بها.. 9

اتَّفْق مَع زميلَِك على توزيِع األدواِر. واتَّفقا على موعٍد آخَر للتَّدريِب مًعا. 10

تدرَّْب وحَدَك على ما ستقولُُه. . 11

با على العرِض، وليْعِط كلُّ واحٍد منُكما رأَيُه في أداِء زميلِِه. . 12 في لقائُكما الّثاني تدرَّ

تَِك. . 13 ِة زميلَِك، وليُقْم هَو بعرِض مادَّ تبادال األدواَر؛ ُقْم أنَت بعرِض مادَّ

َدُه لُكما المعلُِّم.. 14 ِة في الّتاريِخ الَّذي حدَّ استعّدا للعرِض في الحصَّ

وال تنــَس كذلَك أن تضَع عالمَة )ü( أماَم كلِّ ُمهّمٍة أَنجْزَتها في جــدوِل الُمهّماِت المرفِق، مَع كتابِة . 15

الّتاريِخ واليوِم، فهذا األمُر سيساعُدَك على تنظيِم وقِتَك، وعملَِك، وسيشعرَُك بالّرضا عن نفِسَك وأنَت 

تضُع عالمَة )ü( أَماَم الَْمهامِّ الّتي أَنَْجْزَتها يوًما بعَد يوٍم.
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ّنيسيِّ المحافثُراقصيدُةابِنوكيٍعالتَّ

درُس المحادثِة: ................................................... االسُم: .....................................................   

اسُم زميلي في المهّمِة: ......................................... الّتاريُخ المقّرُر للعرِض: ............................  

مالحظاٌت اليوُم الّتاريُخأُنِجَزْتالمهّمُة م

1
َقرأُت عِن موضوِع العــرِض في َعَدٍد 

مَن الَمصاِدِر والَمراِجِع.

2
نَقلُت من المصادِر ما هو مناسٌب 

لماّدة العرِض. 

3
َة الّتي نَقلُتها في الَمحاوِر  َرّتبُت المادَّ

الَمطلوبِة.

4
َل  اجَتَمعُت مع َزميلي االجتماَع األوَّ

َوقَرأنا مًعا ما جَمعناه.

َرّتبُت مع َزميلي الماّدَة َوْفَق المحاوِر.5

أََعدنا صياَغَة الماّدِة بِما ُيناِسُب الَعرَض. 6

اتَّفقنا على َتوزيِع األدواِر. 7

اجَتَمعُت مَع َزميلي االجتماَع الّثاني. 8

ْبُت على أداِء َدوري.9 تدرَّ

َتبادلُْت األدواَر مَع َزميلي.10 

11
َقّدمُت لِزميلي مالحظاتي، واسَتمعُت 

إلى ُمالحظاتِِه.

نحُن اآلَن ُمستعّداِن لِتقديِم َعرِضنا.12

قاِئُة املَصاِدِر واملراِجِع:

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

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

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

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

 	...............................................................................................................................................
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نواتُج الّتعّلِم

 فيِه عْن نف�ِصِه، بطالقٍة وثقٍة. . 1
ُ
ر
ِّ
ا، يعب

ًّ
ا ذاتي

ًّ
ا تقديمي  عر�صً

ُ
قّدم

ُ
ي

ا الّلغة . 2
ً
�صتخدم

ُ
، وباحتراٍم، م

ٍّ
ِه بترابٍط منطقي يردُّ على الأ�صئلِة الّناتجِة عْن عر�صِ

العربية الف�صيحة.

رُس مرتبٌط بدرِس القراءِة  هذا الدَّ

»سيرُة طه حسين: األياُم«

ب َد10سنواٍت،مْنأّا؟

المحافثُر

2

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس  
أربَع حصٍص
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المحافثُراب َد10سنواٍت،مْنأّا؟

فــَت فــي َوحــدِة الّســيرِة الّذاتّيــِة علــى نــصِّ )األيــاِم(، وهــَو الّســيرُة الّذاتّيــُة لـ)طــه ُحســين(، ورأيــَت  تعرَّ

َأْتــُه ألْن يكــوَن مــا  تــي هيَّ ُث األديــُب عــْن نفِســِه بلغــِة الماضــي، ويذكــُر األســباَب والعوامــَل الَّ كيــَف يتحــدَّ

هــَو عليــِه وقــَت كتابِتــِه ســيرَتُه الّذاتّيــَة. 

ِل الماضي والحاضِر، فكيَف ترى نفَسَك  المطلوُب إليَك اآلَن أْن تكتَب عْن نفِســَك في المستقبِل، بعَد تأمُّ

بعَد عشِر سنواٍت بناًء على معطياِت الماضي والحاضِر؟

ُتُه أربُع دقائَق.  سيحّدُد لَك المعلُّم ما ينبغي عليَك القياُم بِه في هذا العرِض، ومدَّ

ولكي تقّدَم عرًضا واضًحا وممّيًزا، ننصُحَك أْن تقوَم باألموِر اآلتيِة:

خْذ وقًتا كافًيا وأنَت تفكُِّر في نفِســَك، حاوْل تذّكَر كلِّ شــيٍء لفَت انتباِهــَك أْو لْم يلفِت انتباِهَك، . 1

ولكنَُّه لفَت انتباَه أقرانَِك في الماضي أِو الحاضِر.

اربْط بيَن األموِر المتشابهِة الَّتي تجذُبَك، وتلَك الَّتي ال تجِذُبَك.. 2

فّكْر فيمْن يمثُِّل قدوًة أْو مثاًل أعلى لَك، واسأْل نفَسَك: لماذا؟. 3

ِة في شخصيَِّتَك، الَّتي تؤّهلَُك ألْن تكوَن كما تتوّقُع أْن تكوَن.. 4 سّجْل نقاَط القوَّ

فّكْر في طريقِة العرِض، وأيِّ أدواٍت ُمساعدٍة قْد تثريِه. . 5

ْل ما تريُد أْن تقوَم بِه قبَل العرِض وأثناَءُه، وكيفيََّة ختِمِه.. 6 سجِّ

اكتْب عرَضَك، ثمَّ راجْع ما كتبَت.. 7

اكتِب الّنسخَة الّنهائيََّة لعرِضَك.. 8

تدّرْب على العرِض، ويمكُنَك هنا االســتعانُة بصديٍق أْو زميٍل أْو أٍخ، ليحكَم على أدائَك، ويساعَدَك . 9

على تحسيِنِه.

ال تنَس أْن تشكَر جمهورََك على ُحْسِن االستماِع في نهايِة عرِضَك.. 10

وال تنــَس كذلَك أن تضَع عالمَة )ü( أماَم كلِّ ُمهّمٍة أَنجْزَتها فــي جدوِل الُمهّماِت المرفِق، مع كتابِة . 11

الّتاريِخ واليوِم، فهذا األمُر سيساعُدَك على تنظيِم وقِتَك، وعملَِك، وسيشعرَُك بالّرضا عْن نفِسَك وأنَت 

مَع األياِم تضُع عالمَة )ü( أَماَم الَْمهامِّ الّتي أَنَْجْزَتها.
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الّدرُس
2

درُس المحادثِة: ................................................... االسُم: .....................................................   

الّتاريُخ المقّرُر للعرِض: ............................

مالحظاٌت اليوُم الّتاريُخأُنِجَزْتالمهّمُة م

1
ْدُت الموضوَع )َمْن أنا بعَد 10  َحدَّ

سنواٍت(

2
ِة الَّتي تؤّهلُني  فكَّرُت في نقاِط القوَّ

ألْن أكوَن ما أريُد أْن أكوَن.

3
قرأُْت عْن َمَثلي األعلى، وجمعُت 

المعلوماِت المناسبَة، وربطُت بيَنُه 

وبيَن نفسي.

4
اخترُت مدخاًل جاذًبا لشدِّ انتباِه 

المستمعيَن.

َدًة للعرض.5 كتْبُت مسوَّ

لُْت ما يلزُم.6 دَة، وعدَّ راجْعُت المسوَّ

كتْبُت النَّصَّ الّنهائيَّ للعرِض.7

ْبُت على العرِض.8 تدرَّ

جّهْزُت نفسي ألّيِة أسئلٍة محتَملٍَة.9

 10
أنا مستعدٌّ اآلَن لعرِض: 

)بعَد 10 سنواٍت، َمْن أنا(؟

قاِئُة املَصاِدِر َواملراِجِع:

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

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

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

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

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

254



نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
حّصًة واحدًة

القاِت . 1
َ
ا لُه بالأدّل�ِة، وع

ً
�ا، موؤّك�ًدا على راأِي�ِه، وداِعم

ًّ
�ا اإقناعي

ًّ
�ا تقديمي  عر�صً

ُ
ق�ّدم

ُ
ي

اِت الأخ�رى، وي�ردُّ عل�ى الأ�ص�ئلِة الّناتج�ِة ع�ْن 
ّ
�بِب والّنتيج�ِة، والإ�ص�تراتيجي

ّ
ال�ص

َة الف�صيحَة.
َّ
ا اللُّغَة العربي

ً
�صتخدم

ُ
، وباحتراٍم، م

ٍّ
عر�صِه بترابٍط منطقي

رُس مرتبٌط بدرِس القراءِة هذا الدَّ

» »الفيس بوك والعقُل الجمعيُّ

مناظرٌةحوَلوسائِلالّتواصِلاالجتماعيِّ

المحافثُر

3
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الّدرُس
3

ــَك وزمالئــَك  (، وشــاركَت فــي مناقشــِة أفكاِرهــا مــَع معّلِم تعرفــَت مقالــَة )الفيــس بــوك والعقــُل الجمعــيُّ

فــت إلــى الكاتبــَة ونبــذَة عــْن حياِتهــا. وقــْد كاَن للكاتبــِة رأٌي فــي هــذا الموضــوِع،  ــّف، كمــا تعرَّ فــي الصَّ

، وال يســتطيُع  ُل وعَينــا وعقَلنــا الجمعــيَّ تــي تحيــُط بنــا، وأصبحــْت تشــكِّ وهــَو موضــوُع الّتكنولوجيــا الَّ

ــاِل  ــُع األجي ــيكوُن وض ــَف س ــِة، وكي ــِة القادم ــنواِت القليل ــي السَّ ــِه ف ــوَن علي ــُن مقبل ــا نح ــَؤ بم ــٌد الّتنّب أح

تــي بعَدنــا؟ الَّ

ُل مسؤوليََّة ما نحُن فيِه، وما سيصُل إليِه أبناؤنا مْن بعِدنا؟  إلى أيِّ مًدى نتحمَّ

هْل ما نعيُشــُه حالٌة صحّيٌة ال تســتدعي الخوَف؟ أْم أنَّها حالٌة غيٌر طبيعّيــٍة، تتطلُّب تضافَر الجهوِد؛ كي 

نستطيَع أْن نسيطَر عليها، وأْن نقلَّل مَن المخاطِر المترّتَبِة عليها؟

حّتى تســتطيَع أْن تصَل إلى رأٍي مقنٍع حوَل هذا الموضوِع، ستحتاُج إلى أْن تقرأَ فيِه أكثَر، ثمَّ  ستصُل إلى 

خصيََّة، لكْن هْل تعتقُد أنَّ الجميَع سيتَّفُق معَك فيها؟  رأٍي يمّثُل قناَعَتَك الشَّ

ال يحُدُث هذا عادًة؛ فالّناُس بطبيعِتهْم يميلوَن إلى االختالِف، واالختالُف حالٌة صحّيٌة شريطَة أْن تنطوَي 

على االحتراِم، وعلى تحكيِم العقِل، ودعِم اآلراِء باألدلِّة الَّتي تعُضُد رأَيُه.

أي اآلخِر ما ُيسّمى بالمناظرِة، والمناظرُة هَي: أِي والمناقشِة وسماِع الرَّ ومْن طرائِق تقديِم الرَّ

ُم فيها حجٌج ُمَتعارَضٌة أْو ُمتصادَمٌة،  ٍة ُتقدَّ  نقاٌش منظٌَّم رسميٌّ يدوٌر حوَل قضيٍَّة معيَّنٍة، ويتمُّ في جلسٍة عامَّ

ِة حجِج  وغالًبا ما تنتهي بتصويٍت مَن الجمهوِر أولجنِة تحكيٍم، حيُث ُيْفضي هذا التَّصويُت إلى ترجيِح كفَّ

أحِد الطَّرفيِن.

. ولها أنواٌع، واقعيٌَّة، وهي الَّتي تصّوُر الواقَع، ومتخيَّلٌَة، كمناظرٍة بيَن كتاٍب وجهاٍز )كومبيوتر( لوحيٍّ

شروُط الُمناظرِة:

للمناظراِت ثالثُة شروٍط:

أْن يجمَع بيَن خصميِن متضاّديِن.. 1

أْن يأتَي كلُّ خصٍم في نصرتِِه لنفِسِه بأدلٍَّة ترفُع شأنَُه، وُتعلي مقاَمُه فوَق خْصِمِه. . 2

أْن ُتصاَغ المعاني والمراجعاُت صوًغا لطيًفا.. 3

يتعيَُّن عليَك أْن تقرأَ عْن فنِّ المناظرِة، وأْن توّســَع معرفَتَك حولَُه، وبعَد ذلَك، ســتقرأُ عْن وسائِل الّتواصِل 

( اســتخداِم هذه الوســائِط  االجتماعيِّ وتأثيِرها على الفرِد والمجتمِع، ثمَّ  ســتختاُر موقًفا )إّما مَع أْو ضدَّ

. وستجمُع األدلََّة الَّتي تثبُت بها رأَيَك، وتقّوي موقَفَك.  الّتكنولوجّيِة في الّتواصِل االجتماعيِّ

256



المحافثُرامناظرٌةحوَلوسائِلالّتواصِلاالجتماعيِّ

ُتُه )15( دقيقًة، وسيشــارُكَك فيِه أربعُة  ســيحّدُد لَك المعلُّم ما ينبغــي عليَك القياُم بِه في هذا العرِض، ومدَّ

زمالَء آخريَن.

أَي، ولكي تكونوا متميِّزيَن فــي المناظرِة ننصُحكْم باألموِر  ـذي يخالُِفُكُم الرَّ لتواجهوا الفريَق اآلخَر الَـّ

اآلتيِة:

إخباُر المعلِِّم عنُه، وكذلَك إعالُم الفريِق الّثاني.. 1 تحديُد الموقِف الَّذي ستتبنَّونَُه في المناظرِة، و

عُة في المصادِر عْن فنِّ المناظرِة، وعْن كيفيَِّة االستعداِد لها، وعِن األداِء األمثِل فيها.. 2 القراءُة الموسَّ

ـذي تتبناُه أنَت وفريُقَك، وكذلَك . 3 ــعُة عِن القضيَِّة )موضوُع المناظرِة(، وعِن الموقِف الَـّ القراءُة الموسَّ

موقِف الفريِق اآلخِر.

تســجيُل الّنقاِط جميِعها، سواٌء أكانِت األدلَّة الَّتي ســتقدُمها أنَت وفريُقَك لدعِم موقِفُكْم، أم األدلََّة . 4

ُمها الفريُق اآلخُر لتفنيِدها. يجُب االستعداُد لكلِّ رأٍي أْو دليٍل محتَمٍل. المحتملَة الَّتي سيقدِّ

التَّفكيُر فــي أفضِل طرائِِق تقديِم األدلِّة، دوَن تعقيٍد؛ فالبســاطُة في الطَّرِح هي ســّيدُة الموقِف في . 5

المناظراِت.

تسجيُل كلِّ خطواِت المناظرِة كما تتوّقُعها أنَت وفريُقَك، تذكَّْر: إذا كاَن فريُقَك مَع القضيَِّة سيكوُن . 6

هَو الَّذي يبدأُ المناظرَة.

داٍت لألدلَِّة، ومحاولُة الوصوِل إلى أفضِل صياغٍة لَها.. 7 ِة مسوَّ كتابُة عدَّ

كتابُة النُّسخِة الّنهائيَِّة مَن األدلَِّة وتفنيداِت األدلَِّة المحتَملَِة للفريِق اآلخِر.. 8

ُل أْن يؤدَي بعُض أفراِد الفريِق موقَف الفريِق اآلخِر؛ لتســهيِل . 9 التَّدّرُب الجماعيُّ على العرِض، وُيفضَّ

الوقوِف على الثَّغراِت الموجودِة في طرِح اآلراِء واألدلِّة الّداعمِة.

تذكَّْر أنَت وفريُقَك أنَّ المناظرَة تتطلَُّب لطًفا في الكالِم، وهدوًءا في الطَّرِح، واحتراًما للفريِق اآلخِر . 10

وللجنِة التَّحكيِم.

وال تنــَس كذلَك أن تضَع عالمَة )ü( أماَم كلِّ ُمهّمٍة أَنجْزَتها فــي جدوِل الُمهّماِت المرفِق، مع كتابِة . 11

الّتاريِخ واليوِم، فهذا األمُر سيساعُدَك على تنظيِم وقِتَك، وعملَِك، وسيشعرَُك بالّرضا عْن نفِسَك وأنَت 

مَع األياِم تضُع عالمَة )ü( أَماَم الَْمهامِّ الّتي أَنَْجْزَتها.
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الّدرُس
3

درُس المحادثِة: ................................................... االسُم: .....................................................   

الّتاريُخ المقّرُر للعرِض: ............................

مالحظاٌت اليوُم الّتاريُخأُنِجَزْتالمهّمُة م

قرأُْت عْن فنِّ المناظرِة.1

2
ْدُت موقفي في المناظرِة )مَع/ ضَد(  َحدَّ

وأعلمُت المعلَِّم والفريَق اآلخَر.

3
قرأُْت ما قيَل عِن القضّيِة في 

المراجِع.

وضْعُت مالحظاتي على ما قرأُْت.4

دًة للعرِض مَع فريقي.5 كتْبُت مسوَّ

لنا ما يلزُم.6 دَة، وعدَّ راجعنا المسوَّ

7
كتبنا الّصياغَة الّنهائّيَة ألدلَِّتنا 

وحجِجنا.

بنا على المناظرِة.8 تدرَّ

9
جّهزنا أنفَسنا؛ لتفنيِد حجِج الفريِق 

اآلخِر وأدلِتِه.

نحُن مستعّدوَن اآلَن للمناظرِة.10 

قاِئُة املَصاِدِر َواملراِجِع:

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

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

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

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

 	...............................................................................................................................................
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نواتُج الّتعّلِم

�المَة . 1
ّ
ا ال�ص

ً
 ف�ي كتابت�ِه قدرًة وا�صحًة على ال�ص�يطرِة على المو�صوِع، مراعي

ُ
يظه�ر

َة.
ّ
اللغوي

ًة لإبراِز اأفكارِه.. 2
ّ
 اأدّلًة اإقناعي

ُ
ي�صتخدم

ِة في كتابِة مقالِه.. 3
ّ
ُد بالأطِر الّتنظيمي

ّ
يتقي

كتابُراحتراٍف

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
ثالَث حصٍص

هذا الّدرُس مرتبٌط بدرِس القراءِة 
»الّدوُل بيَن االبتكاِر أِو االندثاِر«

لمااارجُبأْكأكوَكمبتِنًرا؟

1
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الّدرُس
1

يهتــمُّ كثيٌر مَن الكّتاِب بالقراءِة حوَل ما يرغبوَن في الكتابــِة عنُه، هذا ديدُن الُكّتاِب المحترفيَن، الّذيَن يروَن 

الكتابَة ِحرفًة، وأوقاَتها متعًة، وتختلُف قراءاُت كلِّ شــخٍص في العمِق والكثرِة باختالِف طريقِتِه في الكتابِة، 

وغايِتِه، ونوِع الّنصِّ الّذي سيكتُبُه. 

وقْد أتيحْت لَك حّتــى اآلَن فرصُة قراءِة مقاِل: " الّدوُل بيَن االبتكاِر أِو االندثاِر"، ومقاِل: "الفرُق بيَن االختراِع 

واإلبداِع واالبتكاِر"، وأْن تشــاهَد فلًما، ورّبما كانْت لديَك مصادُر قرائّيــٌة ومعرفّيٌة أخرى، ثمَّ خْضَت ِغماَر 

، ووصلَْت إلى تكويِن تصــّوٍر واضٍح تقريًبا عْن مفهوِم "االبتكاِر"،  فِّ المناقشــِة مَع معلِّمَك وزمالئَِك في الصَّ

وأهّميِتِه، ولكْن هْل يمكُن أْن تفّكَر قلياًل، وتســأَل نفَســَك فيما إذا كاَن يجُب أْن تكــوَن أنَت بِذاتَِك مبتِكًرا؟ 

؟  وأهّميُة هذا األمِر على الّصعيِد الفرديِّ والمؤسسيِّ والمجتمعيِّ والوطنيِّ

هذا ما نريُدَك أْن تفّكَر فيِه في درِس الكتابِة هذا.

اكتْب مقاًل بعنواِن »ملاذا يجُب اأْن اأكوَن مبتِكًرا؟«

ُخِذ الوقَت الكافي لكتابِة إجاباتَِك عْن بعِض األسئلِة المقترَحِة، مْن مثِل: 

ما االبتكاُر؟ . 1

ما أهّميُتُه؟ . 2

ماذا لو لْم يكْن أيُّ إنساٍن مبتِكًرا؟. 3

ما الّذي سيتغّيُر في واقِعنا؟ . 4

ماذا لو تساوى الّناِس جميُعهْم في طرائِِق الّتفكيِر والّنظِر إلى األموِر؟ . 5

هل مَن الّضروريِّ أْن يسعى كلُّ فرٍد في المجتمِع كي يكوَن مبتكًرا؟ . 6

كي تصَل إلى إجابِة الّسؤاِل الّرئيسِي: لماذا يجُب أْن أكوَن مبتِكًرا؟. 7

1. لرتتيِب اأفكارَك:

أجْب أّواًل عِن األسئلِة الموجودِة في الّتمريِن الّسابِق.	 

أضْف إليها أفكاًرا مْن عنِدَك.	 

ا.	  إذا أرْدَت أْن تستزيَد بقراءاٍت إضافيٍة، وتسّجَل أفكاًرا أكثَر فسيكوَن ذلَك رائًعا ومفيًدا جدًّ

الِكتابُة بعَد الِقراءِة:
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كتابُراحتراٍفالمااارجُبأْكأكوَكمبتِنًرا؟

َدِتَك: وَّ 2. لكتابِة ُم�صَ

يِة أْن تكــوَن مبتِكًرا.. لَك ولَمْن حولََك، 	  ا ذاتيًّا، تتحّدُث فيِه عْن نفِســَك، وعْن أهمَّ تذّكْر أنَّك ســتكتُب نصًّ

بوصِفَك عضًوا فاعاًل فيمْن حولََك.

تذّكْر أنَّ المقاَل )وهَو الّشــكُل األقرُب إلى ما ستكُتُبُه هنا( يتكّوُن مْن فقراٍت، وكلُّ فقرٍة ترّكُز على فكرٍة 	 

محدّدٍة، ويمكُن أْن تنظَر في هذا الّتقسيِم إذا أرْدَت المساعدَة، وليَس شرطًا أْن تتقّيَد بِِه:

مفهوُم االبتكاِر وأهّميُتُه. 	 

االبتكاُر وأثُرُه في الفرِد واألسرِة والمجتمِع والوطِن.	 

لماذا يجُب أْن أكوَن مبتِكًرا؟ أنا مبتكٌر، إذْن أنا موجوٌد.	 

هْل يكــوُن االبتكاُر في الجوانــِب العلميَِّة فقْط، أْم مــَن الممِكِن أْن يكوَن في الّصفاِت الّشــخصّيِة، 	 

والجوانِب الّسلوكّيِة؟

كيَف أكوُن شخًصا مبتِكًرا؟ 	 

عنَد االنتهاِء مْن مســّودتَِك أعِطها لزميلَِك؛ ليقرأَها ويسّجَل مالحظاتِِه عليها، وسّجْل أنَت مالحظاتَِك على 	 

نصِّ زميلَِك. 

3. قبَل ت�صليِم ورقِتَك:

انظْر في مالحظاِت زميلَِك، وخْذ بما تراُه مناسًبا.	 

استعدَّ اآلَن لكتاَبِة ورقِتَك في صيَغتها الّنهائّيِة.	 

َتذّكْر: 	 

ضرورَة تنسيِق الفقراِت.	 

االعتناَء بعالماِت الّترقيِم.	 

االعتناَء الكبيَر بالكتابِة الّصحيحِة لغوًيا.	 

 	. اختياَر عنواٍن معّبٍر عِن النَّصِّ

كتابَة اسِمَك.	 

تذّكْر أنََّك تقّدْم نفَسَك على ورقٍة.. فاخَتْر كيَف تريُد أْن يراَك اآلخروَن.	 
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نواتُج الّتعّلِم

1 . 
َ
 والم�صاعر

َ
َة لالأماكِن، والأحا�صي�ص

ّ
ا الّتفا�صيَل الخارجي

ً
ا ذاكر

ً
 مقاًل و�صفي

ُ
يكتب

اِت.
ّ
الّداخليَة لل�ّصخ�صي

ا في اعتبارِه الغر�َص . 2
ً
، ويعيُد تحريرها، وا�صع

ُ
داٍت متعّددًة لما يكتب

ّ
 م�صو

ُ
يراجع

 المتلّقيَن.
َ
، ودّقَة الألفاِظ، وجمهور

َ
،والو�صوح

كتابُة َنصٍّ وصفيٍّ
كتابُراحتراٍف

الّصغيراِك

مصطفى صادُق الّرافعّي

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
ثالَث حصٍص

2

266



االّصغيراِك وصفيأ َّيأ كتابُر

ــذِه  ــررَت به ــْد م ــَت ق ــَت إْن كن ــُل أن ــذا الّطف ــوُن ه ــْد يك ــِه )ق ــْن منزِل ــا ع ــاًل ضائًع ــه طف ــُف في ــااًل تص ــْب مق اكت

ــخصّيِة  ــَة للّش ــاعَر الّداخلي ــيَس والمش ــِن، واألحاس ــَة لألماك ــَل الخارجّي ــَر الّتفاصي ــاوْل أْن تذك ــِة(. ح الّتجرب

ــِة. الّتائه

ُة االأوىل:  1. احل�صّ

تعرُُّف النَّصِّ الوصفيِّ ونوعْيِه.  �

(، وتحديُد  � ، والّتطبيُق على نصِّ "الّصغيــراِن" لـ)مصطفى صــادِق الّرافعيِّ تعــرُّف بنيِة النَّصِّ الوصفــيِّ

خصائِص النَّصِّ الوصفيِّ فيِه. 

، وقراءُة نماذَج أخرى لنصوٍص وصفّيٍة. � تعرُّف خصائِص النَّصِّ الوصفيِّ

ُة الّثانيُة:  2. احل�صّ

الّشروُع في كتابِة المسّودِة. �

ُة الّثالثُة:  3. احل�صّ

َك: بعَد أْن يصّحَحُه المعّلُم، وتكتَبُه في صيغِتِه الّنهائّيِة. � قراءُة نصِّ

، ونوعيِه، وخصائِصِه.  © اقرأِ الماّدَة الّنظريَة حوَل النَّصِّ الوصفيِّ

، وانظِر األمثلَة الّتوضيحّيَة مْن نصِّ الّرافعّي. © تعرّْف  بنيَة النَّصِّ الوصفيِّ

، واقرأِ النَّماذَج التَّوضيحيََّة.  © اّطلْع على خصائِص النَّصِّ الوصفيِّ

ناقْش ذلَك مَع زمالِئَك. ©

ابدْأ بقراءِة الّنموذِج:

ُم: علُّ ُف والتَّ الّتعرُّ

1
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2

:
ِّ
تعريُف النَّ�شِّ الَو�شفي

ُم َوصًفا لَِشخٍص، أْو مكاٍن، أْو َشيٍء، أْو حادثٍة، أْو َموقٍف، أْو َمشاِعَر. هو نصٌّ يقدِّ

:
ِّ
نوعا النَّ�شِّ الَو�شفي

- بِحسِب طريقِة الَوصِف واللَُّغِة الُمستخَدمِة فيِه- إلى ِقْسميِن، هما: ينقسُم النَّصُّ الَوصفيُّ

 : 1. الَو�صُف امَلو�صوعيُّ

ِة.  ُث فيِه عْن نفِسِه، وذكرياتِِه، ورؤاُه الخاصَّ وهَو الَوصُف الّذي ال ُيدِخُل الواِصُف فيِه مشــاِعَرُه، وال يتحدَّ

وُمعظَُم النُّصوِص الَوصفيَِّة في الُكُتِب التَّعليميَِّة تكوُن ِمْن هذا النَّوِع، وكذلَك النُّصوُص الَوصفيَُّة الّتي َتِصُف 

الحواِدَث المروريََّة مثاًل، والّتي يكُتُبها ُشرطيُّ الُمروِر، والنُّصوُص الّتي َتِصُف َمسرَح الَجريمِة. 

: 2. الو�صُف الّذاتيُّ

هو الَوصُف الّذي ُيفِســُح الكاتُب فيِه المجاَل للحديِث عْن َمشــاعِرِه، وَيِصُف فيِه األشياَء واألماكَن َوصًفا 

ُمرتبطًا بِه َشخصيًّا، وهذا النَّوُع ِمَن الَوصِف َتكثُر فيِه اللُّغُة الَمجازيَُّة، ِمْن تشبيهاٍت واستعاراٍت وَتشخيٍص، 

َيِر الّذاتِيَِّة، أْو في  كما تميُل لغُتُه إلى أَْن َتكوَن لُغًة ِشعريًَّة، وأكثُر ما نَِجُد مثَل هذِه النُّصوِص في نصوِص السِّ

واياِت.  الِقَصِص والرِّ

:
ِّ
ِبنيُة النَّ�شِّ الَو�شِفي

، وَسُتالِحُظ  ًرا َعْن بِنيِة المقاِل الَوصفيِّ ، فإنَّ هذا الُمخطََّط َيَضُع لَك تصوُّ إذا كنَت سَتكُتُب َمقااًل َوصفيًّا ُمستقالًّ

أنَُّه ال َيخَتلُِف في َهيَكلِه َعْن بِنيِة الَمقاِل بصورٍة عاّمٍة.
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خصّيِة الّتي تعرَّضْت لحادثِة الّضياِع الّتي تودُّ أْن تصَفها، واذكْر سبًبا يجعُل 	  ْث عِن الشَّ مِة تحدَّ في المقدِّ

هذا المكاَن مختلًفا بالنِّسبِة إليَك. 

خصّيِة ومشاعِرها في تلَك اللَّحظاِت.	  إبراِز عاطفِة الشَّ هنا تحتاُج إلى تكثيِف الوصِف، و

َتذكْر كيَف كانْت أوُل جملٍة في نصِّ الّرافعِي مكّثفًة وقوّيًة، وكيَف أنُّه ابتدأَ حديَثُه بوصِف التَّوقيِت 	 

ــاعِة كانِت األرُض قْد عِريْت إاّل مْن أواخِر النَّاِس  الّذي حدثْت فيِه تلَك الحادثُة، بدقٍَّة: »في تِلَك السَّ

وطوارِق اللّيِل«.

ُن ما ُيسّمى ِجْسَم المقاِل، وفيها ضِع الّتفاصيَل الّتي تجعُل هذا المكاَن 	  مَة تكوِّ الفقراُت الّتي تلي المقدِّ

ممّيًزا بالنِّسبِة إليَك. 

ا: عمِر الطّفليِن، مشيِتهما، الخوِف الَّذي يشعراِن 	  َث الّرافعُي عْن تفاصيَل صغيرٍة جدًّ تذّكْر كيَف َتَحدَّ

بِه، عاِطفِة الطّفلِة تجاَه أخيها، شّدِة ظلمِة اللّيِل، إلخ

كْن حاضًرا في المكاِن، تقّمِص الّشــخصيََّة، وِصْف مشــاعَرها، حاوْل أْن ترّكَز على أمريِن: المكاِن 	 

الخارجيِّ وخطورتِِه على طفٍل صغيٍر، واألحاسيِس الّداخليَِّة الّتي تسيطُر عليِه. 

َث الّرافعُي عْن هذيِن األمريِن: »تتَبيَُّن الخــوَف في عيونِِهما الصغيرِة، وتراُه يفيُض 	  تذّكــْر كيَف تحدَّ

َتاِن  مْنُهما على ما حولَُهما، حّتى لَيْحَســُب كالُهما أنَّ المناِزَل عن يميِنِه وشمالِِه أطفاٌل مذعورٌة، ويتلفَّ

باِن مًعا  ُت الّشــاُة الّضالَُّة عن قطيِعها، ال يتحرَُّك في َدِمها بالغريزِة إاّل خوُف الّذئِب، ويَتَســحَّ كما تَتلَفَّ

ِة المنبثقِة في الطّريِق؛ كأنَّ أضواَء المصابيِح هَي طريُق قلَبْيِهما الصغيَرْيِن«. وراَء األِشعَّ

َث عْن عاطفِة الطِّفلِة تجاَه أخيها، وحرِصها عليِه وعلى سالمِتِه.  	  انظْر  كيَف تحدَّ

انظْر كيَف قّدَم األمَّ مْن خالِل صورٍة بيانّيٍة رائعٍة: »وبينما نحُن على ذلَك، إِذ ارتفَع ســواٌد مقبٌل كأنُّه 	 

روُح ليلٍة مظلمٍة تغشى الطّريَق«. 

في الخاتمِة، حاوْل أْن تنهَي َوصَفَك بأكثِر ما يمكَن أْن يبقى في ذهِن القارِئ وقلِبِه، ويمكُنَك أْن ُتعيَد وصَف 	 

ما بدأَت بِه في مقّدمِة مقالَِك، ولكْن بأسلوٍب مختلٍف. أْو يمكُنَك أْن تقّدَم وصًفا لكيفيِة انتهاِء حادثِة الّضياِع.

انظْر كيَف وصَف الّرافعُي األُمَّ وحالَة الهلِع الّتي كانْت مسيطرًة عليها، ثمَّ انتقَل منها إلى وصِف فرِح 	 

الّصغيريِن برؤيِتها، والتحاِم جسديِهما بجسِدها، وهَي خاتمٌة مفرحٌة إلى حدِّ الُبكاِء، وتعلُق في ذهِن 

القارِئ وذاكرتِِه إلى األبِد. 
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:
ِّ
خ�شائ�ُش النَّ�شِّ الَو�شفي

للنَّصِّ الوصفيِّ َخصائُص تتمثَُّل في اآلتي: 

َر عنُه بكلمـٍة، انظْر كيَف كاَن . 1 ـصُّ الوصفـيُّ علـى الّتفاصيِل، ويقـّدُم وصًفا دقيًقا لما يمكـُن أْن يعبِّ يرّكـُز النَّ

الّرافعُي يصُف حالَة الّطفليِن: 

فهَو لْم يقْل: "صغيراِن يمشــياِن فــي اللّيِل ببطٍء"، إنّما قاَل: "صغيراِن َضاّل عــن أهلِِهما في هذا اللّيِل، 	 

يمشــياِن على َحيِد الطّريِق في ِذلٍَّة وانكســاٍر، وتحَســُب أقداَمُهما مَن الُبْطِء والّتخاُذِل ال تمِشي، بْل 

تَتَزْحَزُح قلياًل، فكأنَُّهما واقفاِن،.."

تكثيُف العاطفِة، والمزُج بيَنها وبيَن الموصوِف، انظْر كيَف يرّشُح نصُّ الّرافعُي بعاطفٍة متدّفقٍة حّيٍة: . 2

"تتَبيَّــُن الخوَف في عيونِِهما الصغيــرِة، وتراُه يفيُض منهما على ما حولَُهما، حّتى لَيْحَســُب كالُهما أنَّ 	 

ُت الّشاُة الّضالَُّة عن قطيِعها". َتاِن كما تَتلَفَّ المناِزَل عن يميِنِه وشمالِِه أطفاٌل مذعورٌة، ويتلفَّ

"منقطعاِن في ظالِم اللّيِل، وليَس على األرِض أهَنأُ من لَْيِل الطّفِل الّنائِم، فهل يكوُن فيها أشــَقى من ليِل 	 

الطّفِل الّضائِع؟ ناَمْت أحالُمُهما، واســتيَقظَْت أعُيُنهما للحقائــِق الُمظلمِة الفظيعِة، وضاعا مَن البيِت، 

ائُع مْنهما". ويحَسباِن أنَّ البيَت هَو الضَّ

تكثيُف الّلغِة المجازّيِة، مْن تشـبيهاٍت واسـتعاراٍت وكناياٍت؛ ألنَّ الّلغَة المجازّيَة قادرٌة على اختزاِن المعنى . 3

صِّ من تشبيهاٍت واستعاراٍت وتشخيٍص، واكتْب ما أعجبَك ِمنها: والعاطفِة، تتّبْع ما ورَد في النَّ

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

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

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

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

: َك الَو�صِفيِّ َدِة َن�صِّ وَّ ا�صتعدَّ لكتاَبِة ُم�صَ

سجْل أفكارََك. ©

ضْع قائمًة بالتَّفاصيِل اّلتي َتودُّ أْن تذُكَرها في مقالَِك، ولتشمَل تفاصيَل حسّيًة منّوعًة. ©

فّكْر في طريقٍة تبدُأ بها المقاَل حيُث تشدُّ انتباَه القارِئ مَن الّسطوِر األولى. ©
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غرياِن ال�صّ

م�صطفى �صادق الّرافعي

في تلَك الّساعِة كانَِت األرُض قد َعِرَيْت إاّل من أواِخِر الّناِس وطواِرِق اللّيِل ، وبقيٍَّة من يقظِة النّهاِر 

تحبو في الطّريِق ذاِهَبًة إلى مضاِجِعها، فبيَنما أُمدُّ عيَنيَّ وأديُرُهما في مفَتَتِح الطّريِق ومنقطَِعِه، ِإِذ 

ُة القلِب بجسمي ُكلِِّه، كما َتِثُب اللّسعُة بَملُْسوِعها، ذلَك حيَن  ْعِر، وَوثََبْت رجَّ انتَفْضُت انتفاضَة الذُّ

أبَصْرُت الطّفلَْيِن.

صغيراِن َضالَّ عن أهلِِهما في هذا اللّيِل، يمشــياِن على َحْيِد الطّريِق في ذلٍَّة وانكســاٍر، وتحَسُب 

أقداَمُهما مَن الُبْطِء والّتخاُذِل ال تمِشــي، بْل تَتَزْحَزُح قليــاًل، فكأنَُّهما واقفاِن، أكَبُرُهما طفلٌة َتُعدُّ 

ُعْمَرها على َخْمِس أصابِِعها، واآلخُر طفٌل يبلُغ ثالَث ســنواٍت، ينحدراِن في أمواِج اللَّيِل، وقد نََزَل 

ُح بِه األقداُر إذا َرِكَب البحَر الُمظلَم؛  بِهمــا مَن الَهمِّ في البحِث عن بيِتِهما ما ينزُل مثلُُه بَمْن ُتطَــوِّ

ليكِشَف عن أرٍض جديدٍة.

غيرِة، وتراُه يفيُض منهما على ما حولَُهما، حّتى لَيْحَســُب كالُهما أنَّ  تتَبيَُّن الخوَف في عيونِِهما الصَّ

ُت الّشاُة الّضالَُّة عن قطيِعها، ال يتحرَُّك  َتاِن كما تَتلَفَّ المناِزَل عن يميِنِه وشمالِِه أطفاٌل مذعورٌة، ويتلفَّ

ِة المنبثقِة في الطّريِق؛ كأنَّ أضواَء  ئِب، ويَتَسّحباِن مًعا وراَء األِشعَّ في َدِمها بالغريزِة إاّل خوُف الذِّ

المصابيِح هي طريُق قلَبْيِهما الّصغيَرْيِن.

ُمنقطعاِن في ظالِم اللّيِل، وليَس على األرِض أهَنأُ من لَْيِل الطّفِل الّنائِم، فهل يكوُن فيها أشَقى من ليِل 

الطّفِل الّضائِع؟ ناَمْت أحالُمُهما، واستيَقظَْت أعُيُنهما للحقائِق الُمظلمِة الفظيعِة، وضاعا مَن البيِت، 

ائُع منهما، طفالِن في َوْزِن مثقالَْيِن مَن اإلنســانيَِّة، ولكنَُّهما يحمالِن  ويحســباِن أنَّ البيَت هَو الضَّ

َحوَل الكاتِب:

مصطفى صادق الّرافعّي 1880 - 1937.	 

أديٌب  من أســاطيِن الّنهضــِة الحديثِة 	 

ا،   في الّنثــِر، كّوَن لنفســِه نهًجا خاصًّ

وغلبْت عليِه نزعُة القديِم.

 	. لُه أسلوبُه في سبِر أغواِر الّضميِر اإلنسانيِّ

مْن أهمِّ آثارِه"وحُي القلِم" و"رســائُل األحزاِن في فلســفِة 	 

" و"حديُث القمِر". الجماِل والحبِّ
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ْعِب. َوْزَن قناطيَر مَن الرُّ

)يا َمْن ال إلَه إاّل هَو، َمْن ِســواَك لهاتيِن النَّملَتْيِن في ُجَنِح هذا اللّيِل الّذي يشــبُه نقطًَة من غَضِبَك؟ 

ياِع ُمْخَرَج أصَغِر موعظٍة للَعْيِن، تَنبُِّه أكَبَر حقيقٍة في القلِب، وعرْضَت  لَقْد أخَرْجَتُهما في هذا الضَّ

منهما لإلنســانيَِّة صورًة لو ُوفَِّق مخلوٌق عبقريٌّ فَرَســَمها َجَذَب كلَّ أحزاِن النَّْفِس، صورَة الُحبِّ 

لِِه إلى آخِرِه، وعليهما ُذلُّ  يمشــي متســانًدا إلى َصْدِر الرَّحمِة في طريِق المصاَدفِة المجهولِة من أوَّ

ياِع بيَن الّناِس، وظالُم الطَّبيعِة وكآَبُتها(. الُيْتِم مَن األهِل، ومسَكَنُة الضَّ

رأيــُت الطّفلَة وقد تَنبََّهْت فيها ألِخيها الّصغيِر غريزُة أمٍّ كاملٍة؛ فهي تُشــدُّ علــى يِدِه بيَدْيها مًعا، 

وكأنَّها ُمْذ علَِمْت أنَّها ضائَعٌة، تحاوُل أْن ُتطَْمِئَن أخاها إلى أنَّه مَعها، ولَْن يضيَع وهَو مَعها. فيالرحمِة 

اللِّه . . وَقْد أســَنَدْت َمْنِكَبيِه إلى َصْدرِها وهي تمِشي، فال أدري ِإْن كاَن ذلَك لَتْحِمَل عنه بعَض تَعِبِه 

ئيِل فال يخاُف، أْو ألنَّها حيَن لَْم تستطْع أَْن ُتفِهَمه  فال يتســاَقُط، أْو ليكوَن بها أكَبَر من جسِمِه الضَّ

ما في قلِبها بلَُغِة اللّســاِن؛ أفاَضْتُه على جســِمِه بلَُغِة اللَّْمِس، أْو ال هذا وال ذاَك، إنَّما هي تستِمدُّ مْن 

غيرِة حمايًة ألنوثَِتها بَوْحِي الطَّبيعِة الّتي َرَسَخْت فيها. رجولِتِه الصَّ

ا َوَقفا بإزائِنا كاَن هذا الّصغيُر يقلُِّب في وجوِه الّناِس نظراٍت يتيمًة ترَتدُّ على قلِبِه آالًما ال رحمَة  ولمَّ

كُل اإلنسانيُّ المحبوُب الّذي ال يعرُفُه ِمْن كلِّ َخلِْق  فيها؛ ِإْذ يشــهُد وجوًها كثيرًة ليَس لها ذلَك الشَّ

، وألَهْيُتُهما عن كآبِة القلِب بسروِر  ا رأْيُت الطّفلَيِن َضَمْمُتهما إلَيَّ ِه وأبيِه . . ولمَّ اللِّه إاّل في اثَنْيِن: أُمِّ

الَبطِْن، فَدَفْنُت كلَّ آالِمِهما في بعِض ِقطَِع الَحلْواِء، فطَِعما واسَتْضَحكا، وتطَلَّعا لحياٍة جديدٍة آمنٍة.

وبيَنما نحُن على ذلَك، إِذ ارتَفَع ســواٌد ُمْقِبٌل كأنَّه روُح ليلٍة مظلمٍة َتْغَشــى الطَّريَق، فَتَبيَّْنُت، فإذا 

ٍة تحترُق في داِخلِها، ثمَّ أخَذْتنا عيناها، فإذا هَي  امرأٌة تهفو كذاِت الجناَحْيِن، وكأنَّها َتنســاُق بقــوَّ

ِة قلِبها،  أمُّ الطِّفلَْيِن، تبدو من لهَفِتها، واســَتطاَرتِها لولَدْيها كأنَّما تحاوُل أْن تخَتِطَفُهما مْن بعيٍد بقوَّ

غيريِن،  وما عَرْفُت أنَّها هَي إاّل بأنَّ روَحها كانَْت منتشَرًة على َوْجِهها، ملموَسًة في نظراتِها إلى الصَّ

وكانَْت لها هيَئُة أمٍّ ُوِضَعِت الجنَُّة تحَت قَدَمْيها.

ُهما، ونََفضــا أيِدَيُهما نَْفَض األجنحِة، ثمَّ أَكبَّْت هَي عليِهما بِجســِمها  ا أبَصرا أمَّ وَهلَّ الطِّفــالِن لمَّ

َق  ومداِمِعها وُقبالتِها، والَْتَحما بها الِْتحاَم الُجْزِء بُكلِِّه، واشــَتَبَكِت األذُرُع في األذُرِع حتى ال تَفرِّ

َغِر، وَرَجَعــْت مَعُهما طفلًة، كأنَّ تاريَخها ابتدأَ في  بيــَن ثالثَِتِهْم في معاني الُحبِّ إاّل بالِكَبِر والصِّ

ُل عنَدها الّتاريُخ. ساعٍة مَن الّساعاِت الفاِصلَِة، الّتي يتحوَّ
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االّصغيراِك وصفيأ َّيأ كتابُر

قبَل الكتابِة: ت�صجيُل االأفكاِر وامُلالحظاِت.

لماذا، برأيَك، اختاَر الكاتُب عنواَن »الصغيراِن« للقّصِة؟  ©

هْل يمّثُل هذا عنواًنا جاذًبا للنَِّص؟  ©

ما أكثُر الفقراِت اّلتي أّثرْت فيَك عنَد قراءِة نصِّ »الصغيراِن«؟ هْل يمكنَك الّتفكيُر في  ©

أمٍر مؤّثٍر تضّمنُه نّصَك؟ 

ما أكثُر ما تــوّد أْن تصّفُه في نّصَك؟ الوضُع الخارجيُّ -المكاُن والزماُن واألشــخاُص  ©

اّلذيَن التقى بهُم الّطفُل الّتائُه- أِو الحالُة الّداخليُة -العاطفُة والمشاعُر-؟ 

هْل ســتقوُم بســرِد الّنصِّ بضميِر المتكلِم، أْو بضميِر الغائِب؟ هذا سيؤثُر في اختيارَِك  ©

لألحداِث اّلتي ســتذُكُرها؛ فضميُر المتكّلِم ســيضُعَك في دائرِة ما شهْدتُه بنفِسَك، أّما 

ضميُر الغائِب فيمّكُنَك مْن ذكِر مواقَف فــي أماكَن مختلفٍة، ما يحدُث للّطفِل الّتائِه، 

وما يحدُث في مْنزلِه، ومِع أسرتِه في الوقِت نفسِه.

َك ُمنتبًها اإىل الّنقاِط االآتيِة:  كتابُة امُل�صّودِة: اكتْب ن�صَّ

ابـدْأ كتابَة الفقرِة األولـى: )المقدمُة(، ثمَّ ضْع فيها أهمَّ األفكاِر اّلتي سـتتطّرُق إليها في  ©

النَّصِّ بعَد ذلَك. 

فـي الفقراِت الّتاليِة )قْد تكوُن فقرًة واحدًة فقط أْو فقرتيِن أْو أكثَر بحسـِب التَّفاصيِل  ©

اّلتي سـتذُكُرها( سـّجْل بعَض التَّفاصيِل الّداعمِة واألمثلِة اّلتـي تضيُء الفكرَة/ األفكاَر 

اّلتي ذكرَتها في الفقرِة األولى. 

َك بسطريِن أْو ثالثٍة تعيُد فيها الفكرَة الَّتي بدأَت بها، ولكْن بصياغٍة مختلفٍة،  © اختْم نصَّ

كما يمكُنَك أْن تختَم بذكِر موقٍف ما ال ُينسى، كي يبقى في ذاكرِة القارِئ أيًضا. 

فّكْر في عنواٍن مناسٍب لنّصَك.  ©

اكتِب اسَمَك تحَت العنواِن. ©

هذِه الأ�صئلُة 

�صاعدِتَك، ولي�َص  ِلُ

َن  مِّ �رشًطا اأْن ُت�صَ

كلَّ الإجاباِت 
َ
ك  ن�صّ

عنها.

هذه الأ�صئلُة ُت�صِبُه 

ما ُي�صّمى بالع�صِف 

.
ِّ
الذِّهني

ِمَن اُلمكِن اأْن 

ت�صوَغ من اإجاباِت 

هذِه الأ�صئلِة 

ُمتمعًة ِفقرًة جّيدًة، 

اأْو فقرتنِي.

اخرْت لَك �رشيًكا يف 

الكتابِة: 

يف هذِه الرحلِة قد 

ت�صتمتُع اأنَت وزميُلَك 

باأْن يقراأَ كلُّ واحٍد 

منكم ما كتَبُه 

الآخُر، واأْن تتناَق�صا 

فيِه.. 

لياأخْذ هذا الّنقا�ُص 

جزًءا من وقِتُكما.

الكتابُة ل ميكُن  اأْن 

تكوَن كتابًة حقيقّيًة 

مْن دوِن اأْن ياأخَذ 

الكاتُب وقًتا للّتفكرِي 

يف الو�صوِع، 

وت�صجيَل ُمالحظاِتِه، 

واأ�صئلِتِه.

هذه اخلطوُة مهّمٌة 

ا، فال ُتْهِمْلها. جدًّ

بع�ُص الُكّتاِب 

ُيعيدوَن ِكتابَة 

اٍت، 
ّ
ال�صّودِة عّدَة مر

َوُيعيدوَن النَّظَر فيما 

ٍة. 
ّ
ًة بعَد مر

ّ
كتبوُه مر

ٍة 
ّ
ويف ُكلِّ مر

يكت�صفون طريقًة اأْو 

فكرًة �صغريًة ُتْغني 

 
ُ
ُهم، وجتعُله  َن�صَّ

اأف�صَل واأجمَل.

الّتخطيُط وكتابُة المسّودِة:

2
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َك على ُزمالئَِك، واستمْع إلى ما كتبوُه أيًضا. اقرأْ نصَّ

شُر: القراءُة والنَّ

امُلراَجَعُة َوالّت�صحيُح َوالتَّحريُر: 

راِجْع ما َكَتبَتُه ُمنَتِبًها إلى ما َيأتي: 
َك  © التَّفقيُر: أْن َتْترَُك َمساَفًة َجيَِّدًة َبيَن كلِّ ِفقَرٍة َوُأخرى، بَِحيُث ال َيظَهُر َنصُّ

ُكأنَُّه ِفقَرٌة واِحَدٌة َطويَلٌة.

قَطِة، َوالفاِصَلــِة، َوَعالماِت  © ــدْ ِمْن َوضِع عالمــاِت التَّرقيِم الُمناِســَبِة: النُّ التَّرقيُم: َتأكَّ

االقِتباِس، َوَغيرِها.

َك مَن األخطاِء  © ْد مَن اكِتماِل الُجَمِل، وُوضوِح َمعناها، ومن ُخُلوِّ َنصِّ النَّْحُو َواإلمالُء: َتَأكَّ

اإلمالئيَِّة. 

ز في الَمواِضِع اّلتي فيها اقِتباســاٌت،  © أِعد ِصياَغَة َبعــِض الِعباراِت إذا َرأْيَت ذلَك، َورَكِّ

َك.  بَِحيُث َيأتي االقِتباُس ُمنَسِجًما َمَع َنصِّ

َك َمطبوٌع َتحَت الُعنواِن بِـ)ُبنٍط( َأصَغَر ِمن )ُبنِط(  © د َأنَّ اســمَ التَّنســيُق َوالتَّرتيُب: َتأكَّ

ا ُمناِســًبا َمقروًءا إذا ُكنَت َقد اســَتخَدمَت َبرناَمَج  د أنَّــَك اخَترَت َخطًّ الُعنــواِن، َوَتأكَّ

»الوورِد« في الِكتاَبِة. 

الّن�صخُة النِّهائّيُة:  

اطبْع ما َكَتْبَتُه.  ©

ْد من ُكلِّ شيٍء مّرًة ُأخرى.  © ألِق عليِه نظرًة أخيرًة، وتأكَّ

، َوسلِّْمها للمعلِِّم.  © ضْع ورقَتَك في ملفٍّ

3

ُذها يف  هذِه الخطواُت َسُتنفِّ

البيِت، َوستسلُِّم نّصَك للمعلِِّم، 

َوَتستلُمُه منُه لِتقرأَُه يف الحّصِة 

ُدها املعلُِّم  الّثالثِة الّتي َسُيحدِّ

بحسِب خّطِتِه ورؤيِتِه. 
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 كتابُتُه 
َ
ًة، واأْن ُتْظِهر

َّ
ًة وو�صفي

َّ
ًة واإقناعي

َّ
ًة ومعلوماتي

َّ
ا �صردي

ً
 ن�صو�ص

ُ
 المتعلِّم

َ
نتج

ُ
اأْن ي

ِة.
َّ
المِة اللُّغوي

َّ
 بال�ص

ُ
َده

ُّ
سيستغرُق تنفيُذ َتَقي

هذا الّدرِس 
حّصًة واحدًة

رُس مرتِبٌط بدرِس القراءِة  هذا الدَّ

»اعترافاٌت في عاِم القراءِة«

كتابُراحتراٍف

اعترافاٌتحوَلالقراءِةوالنتاِب

3
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ــويِخ،  حفيَّ بعنــواِن: "اعترافاٌت في عاِم القراءِة" للكاتِب عبِداللِّه الشُّ ِة الّســابقِة العموَد الصَّ قرأَت في الحصَّ

خصيََّة حوَل  ُل فيه اعترافاتَِك الشَّ حفيَّ ُتســجِّ وناقشــَتُه مَع معلِِّمَك وزمالئَك.  ستكتُب اآلَن ما يشِبُه العموَد الصَّ

عالقاتَِك بالقراءِة والكتاِب. 

ــخصيََّة حوَل عالقاتَِك بالقراءِة والكتــاِب محاكًيا ما كَتَبُه  الكاتُب  في عشــريَن دقيقًة، اكتِب اعترافاتَِك الشَّ

ويِخ.  عبُداللِّه الشُّ

مَن الممكِن أْن تتراوَح اعترافاُتَك بيَن ثالثِة اعترافاٍت وستٍَّة. 

ويِخ. . 1 ابدأْ كلَّ اعتراٍف بكلمِة "أعترُف" على  غراِر ما فعلَُه الكاتُب عبُداللِّه الشُّ

يمكُن لهِذِه األسئلِة أْن تساعَدَك: . 2

رِة(؟ 	  هْل لَك عالَقٌة مْن قريٍب أْو مْن بعيٍد بالكتاِب )غيُر الكتِب المقرَّ

كيَف تِصُف هذه العالقَة؟ أهَي طارئٌة؟ قديمٌة؟ حديثٌة؟ عالقُة ودٍّ وصداقٍة؟ عالقٌة عابَرٌة. 	 

بُب في رأيَك؟ )تذّكْر أنََّك تكتُب اعترافاٍت، 	  إذا كنَت ترى أنَُّه ال عالقَة حقيقيًَّة بيَنَك وبيَن الكتاِب، فما السَّ

َق في داخلَِك، وتفكَِّر َجيًِّدا(.  فالبدَّ أْن تكوَن صادًقا، وتتعمَّ

؟ ومتى تقرأُ؟ 	  أيُّ الكتِب تحبُّ

هْل تقرأُ أكثَر مَن الكتِب الرَّْقميَِّة؟ لِماذا؟ 	 

كْم مَن الوقِت تستطيُع أْن تقضيِه في القراءِة الُحّرِة؟ 	 

هْل تغّيَرْت عالقُتَك بالكتاِب حديًثا؟ كيَف؟ 	 

هْل تعتقُد أنَُّه ال فائدَة حقيقيًَّة مَن الكتِب؟ لماذا؟ 	 

هْل ترى أنَّ هناَك مبالغاٍت في حديِث الّناِس عْن أهميَِّة القراءِة والكتاِب؟ 	 

يمِكُن لَك أْن تفكَِّر  بشكٍل مختلٍف، فال تقّيْد نفَسَك بهذِه األسئلِة.. 3

ِة: اقرأْ ما كتبَتُه، واستمْع لِما كَتَبُه زمالؤَك. . 4 فيما تبّقى مْن وقِت الحصَّ

ْل في التقائَك بِهْم، واختالِفَك عنُهْم. . 5 تأمَّ

سلِّْم ورقَتَك لُمعلِِّمَك.. 6

الِكتابُة بعَد الِقراءِة:
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ٍة.
َّ
ُه، ويوّظُفُه في مواقَف حياتي

ُ
عرب

ُ
 ال�صتثناِء، وي

َ
 اأ�صلوب

ُ
ُف الّطاِلب

َّ
يتعر

االستثناُء

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
ثالَث حصٍص

1

الّنحُو

281



الّدرُس
1

1
أُكلُّ الَْمصابيِح ُمضاَءٌة، أَْم ُكلُّها ُمطَْفأٌَة؟	 

َكْيَف أَُعبُِّر َعِن الِْمْصباِح الَْوحيِد الُْمضاِء َوْسَط الَمصابيِح الُْمطَْفأَِة؟ 	 

ريَقُة االأوىل:   الطَّ

ْثنى بِـ)إاِّل( َمْنصــوٌب َوَعالَمُة َنْصِبِه َتْنويُن اْلَفْتِح الّظاِهُر  © ُكلُّ اْلَمصابيِح ُمْطَفَأٌة إاِّل ِمْصباًحا1. )ِمْصباًحا: ُمْســتَ

َعلى آِخرِِه(.

ُكلُّ اْلَمصابيِح ُمْطَفَأٌة َغْيَر ِمْصباٍح. )ِمْصباٍح: ُمضاٌف إَِلْيِه َمْجروٌر، ............(. ©

ُكلُّ اْلَمصابيِح ُمْطَفَأٌة ِسوى ِمْصباٍح. )ِمْصباٍح: .........................................(. ©

ُكلُّ اْلَمصابيــِح ُمْطَفَأٌة َعــدا ِمْصباٍح/ِمْصباًحا. )ِمْصباٍح: اِْســٌم َمْجــروٌر بِـ)َعدا(.../ِمْصباًحــا: َمْفعوٌل بِِه  ©

َمْنصوٌب...(.

ُكلُّ اْلَمصابيــِح ُمْطَفــَأٌة َخال ِمْصباٍح/ِمْصباًحا. )ِمْصباٍح: اِْســٌم َمْجــروٌر بِـ)َخال(.../ِمْصباًحــا: َمْفعوٌل بِِه  ©

َمْنصوٌب...(.

ُكلُّ اْلَمصابيِح ُمْطَفَأٌة ما َعدا ِمْصباًحا. )ِمْصباًحا: َمْفعوٌل بِِه َمْنصوٌب، َوَعالَمُة َنْصِبِه...(. ©

ُكلُّ اْلَمصابيِح ُمْطَفَأٌة ما َخال ِمْصباًحا. )ِمْصباًحا: َمْفعوٌل بِِه َمْنصوٌب، َوَعالَمُة َنْصِبِه...(. ©

؟ . 1 َهِل االْسِتْثناُء ُهنا ُمْثَبٌت َأم َمْنِفيٌّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

َهِل االْسِتْثناُء ُهنا تامٌّ َأم ناِقٌص؟ َأْي: َهِل اْلُمْسَتْثنى ِمْنُه َمْذكوٌر َأْم َمْحذوٌف؟ . 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ماذا ُنَسّمي، إَِذن، هذا النَّْوَع ِمَن االْسِتْثناِء؟. 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ما اْلَعالَمُة اإلِْعرابِيَُّة الَّتي َيِجُب َأْن َيَتَحّلى بِها اْلُمْسَتْثنى بِـ)إاِّل(، َحسَب َنْوِع االْسِتْثناِء هذا؟. 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1(  أَو: 

- أَْطَفأُْت اْلَمصابيَح إِّل ................. .

- اِْنَطَفأَِت ................. إِّل ................. .

اًل: َنَتداَرُس أوَّ
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ما اْلَعالَمُة اإلِْعرابِيَُّة الَّتي َيِجُب َأْن َتَتَحّلى بِها )َغْيُر(، في هذا النَّْوِع ِمَن االْسِتْثناِء؟. 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ما إِْعراُب االْسِم اْلواِقِع َبْعَد ُكلٍّ ِمْن )َغْيِر( َو)ِسوى(؟. 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------

َكْيَف ُيْعرَُب االْسُم اْلواِقُع َبْعَد ُكلٍّ ِمْن )ما َعدا( َو)ما َخال(؟. 7

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ريَقَتْيِن اآلِتَيَتْيِن: َيجوُز ِإْعراُب االْسِم الَّذي ُهَو َبْعَد )َعدا( َو)َخال( ِبِإْحدى الطَّ

-------------------------------------------------------------------------------------------------أ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------ب. 

ريَقُة الّثاِنَيُة: الطَّ

ما َأَضْأُت اْلَمصابيَح إاِّل ِمْصباًحا. )ِمْصباًحا: ُمْسَتْثنى َمْنصوب.../َبَدل ِمَن )اْلَمصابيِح( َمْنصوٌب...( ©

ما َأَضْأُت ................... َغْيـَر ................... . ©

ما َأَضْأُت ................... ِسوى ................... . ©

ما َأَضْأُت ...................   ...................   ................... . ©

ما َأَضْأُت ...................   ...................   ................... . ©

1 .: ِل( في َأنَّ َيْكُمُن الَفْرُق َبْيَن َنْوِع االْسِتْثناِء ُهنا )الّثاني(، َوَنْوِع االْسِتْثناِء الّسابِق )األَوَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ماذا ُنَسّمي َنْوَع االْسِتْثناِء الّثاني؟. 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

الُمْسَتْثنى ِبـ)ِإاّل(، حسَب َنْوِع االْسِتْثناِء الّثاني، َلُه َوْجهاِن ِإْعراِبّياِن ُمْحَتَمالِن، ُهما:

-------------------------------------------------------------------------------------------------أ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------ب. 
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اللِيُّ َبْيَن )ما َأَضْأُت اْلَمصابيَح إاِّل ِمْصباًحا( َو)َأَضْأُت الَمصابيَح إاِّل ِمْصباًحا(؟. 3 ما الَفْرُق الدِّ

َتُدلُّ ِإْحــدى الُجْملََتْيِن َعلى أَنَّ )ِمْصباًحا واِحًدا ُمطَْفأٌ(، َبْيَنما َتُدلُّ األُْخرى َعلى أَنَّ )ِمْصباًحا واِحًدا ُمضاٌء(، 

. ْد ِداللََة ُكلٍّ َحدِّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

َيْيِن، َعلى ِغراِر اْلُجْمَلَتْيِن الّسابَِقَتْيِن؛ لَِتَتَبيََّن اْلَفْرَق َبْيَنُهما:. 4 ُاْكُتْب ِمْن ِعْنِدَك ُجْمَلَتْيِن ُأْخَر

-------------------------------------------------------------------------------------------------أ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------ب. 

ما الَّذي َيَتَغيَُّر في اْلُجْمَلِة إِْن َنْحُن اْسَتْعَمْلنا )َغْيَر( َأْو )ِسوى( َمكاَن )إاِّل(؟. 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ْل:. 6 َهْل َتْسَتسيُغ اْسِتْعماَل )ما َعدا( َأْو )ما َخال( في َنْوِع االْسِتْثناِء الّثاني؟ َتَأمَّ

*ما أََضأُْت الَْمصابيَح ما َعدا ِمْصباًحا.

*ما أََضأُْت الَْمصابيَح ما َخال ِمْصباًحا.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ريَقُة الّثاِلَثُة: الطَّ

ما َأَضْأُت إاِّل ........................ . )َحسَب َمْوِقِعِه: َمْفعول بِِه َمْنصوٌب،...( ©

ما َأَضْأُت َغْيَر ........................ . ©

ما َأَضْأُت ِسوى ........................ . ©

هـذا النَّْوُع ِمـَن االْسـِتْثناِء ُيَسـّمى االْسـِتْثناَء ...........................؛ أَلنَّـُه ُسـِبَق بِـَأداِة ..................، َوَخال ِمَن . 1

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

َفرِّْق، َمَع َمْجموَعِتَك، َبْيَن:. 2

أََضأُْت الَْمصابيَح ِإاّل ِمْصباًحا.	 

ما أََضأُْت ِإاّل ِمْصباًحا.	 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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َكْيـُف ُيْعرَُب االْسـُم الَّذي ُهَو َبْعَد )إاِّل( في النَّْوِع الّثالِِث؟ َهْل َيكوُن داِئًمـا َمْنصوًبا َأْم َمْرفوًعا َأم َمْجروًرا؟ . 3

ْل: َتَأمَّ

ْدَق َواألَمانََة.	  ما َعِهدتُّ فيَك ِإاّل الصِّ

ال ُيْعِجُبني في هِذِه الَْقناِة ِإاّل ُمذيٌع.	 

لَْم أَُسلِّْم ِإاّل َعلى َوزيِر الْخاِرِجيَّة.	 

2
اّلِب؟ © َكْم َعَدُد الطُّ

اّلِب َأْيِدَيُهم؟ © َهْل رََفَع ُكلُّ الطُّ

الِب الَّذيَن َلْم َيْرَفعوا َأْيِدَيُهم؟ © َكْم َعَدُد الطُّ

ــاّلِب الَّذيَن َلْم َيْرَفعوا َأْيِدَيُهم  © َكْيــَف ُيْمِكُن التَّْعبيُر َعْن َعَدِد الطُّ

)َوُهُم اْثناِن(؟

َرَفَع الطُّاّلُب أَْيِدَيُهْم إاّل ................... .	 

َرَفَع الطُّاّلُب أَْيِدَيُهْم ............  ................... .	 

...................................... ِســوى ................... .	 

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

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

......................................  ما َعدا  ................... .	 

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

3
َكْم َحماَمًة َأْطَلْقِت؟ ©

َأْطَلْقُت َحماَمًة واِحَدًة.  �

؟( ما أَطْلَْقُت ِإاّل َحماَمًة واِحَدًة2. )َكْيَف ُيْعَرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ

ما ....................................................... .

ما ....................................................... .

2(  أَْو: لَْم ُأْطِلْق إِّل َحامَمًة واِحَدة.ً 
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ُل ُهَو . 1 االْسـِتْثناُء: إِْخراُج االْسـِم الَّذي َبْعَد )إاِّل(-َأْو َأيٍّ ِمْن َأَخواِتها- ِمْن ُحْكِم االْسـِم الَّذي َقْبَلها. االْسـُم األَوَّ

الُمْسَتْثنى )اْلواِقُع َبْعَد َأداِة االْسِتْثناِء(، َواالْسُم الّثاني ُهَو اْلُمْسَتْثنى ِمْنُه )اْلواِقُع َقْبَل َأداِة االْسِتْثناِء(.

َعناِصُر االْسِتْثناِء َثالَثٌة:. 2

)الُمْسَتْثنى ِمْنُه( + )أَداُة االْسِتْثناِء( + )الُْمْسَتْثنى(

َأْشَهُر َأَدواِت االْسِتْثناِء: )ِإاّل، َغْير، ِسوى، َعدا، ما َعدا، َخال، ما َخال(.. 3

ؤاَلْيِن اآلِتَيْيِن:. 4 َأَهمُّ ما في ُجْمَلِة االْسِتْثناِء َمْعرَِفُة إِجاَبِة السُّ

؟ ]َهْل َيْشَتِمُل َعلى أَداِة نَْفٍي3: )ما، لَم، لَْن، لَْيَس، ال(؟[أ.  َهِل االْسِتْثناُء مَْنفِيٌّ

؟ )َهِل الُْمْستَْثنى ِمْنُه َمْذكوٌر؟(ب.  َهِل االْسِتْثناُء تامٌّ

إِذا َخال ِمْنُه ُقْلنا إِنَُّه )ُمْثَبٌت(4.. 5 (، َو إِذا اْشَتَمَل االْسِتْثناُء َعلى َنْفٍي ُقْلنا إِنَُّه )َمْنِفيٌّ

إِذا َلْم ُيْذَكْر كاَن االْسِتْثناُء )ناِقًصا(.. 6 ا(، َو إِذا ُذِكَر )اْلُمْسَتْثنى ِمْنُه( ُعدَّ االْسِتْثناُء )تاّمً

َأْنواُع االْسِتْثناِء َثالَثٌة:. 7

ُيْعَرُب االْسُم أ.  : َوُهَو ما َخال ِمَن ..............، َوذُِكَر فيِه: ..............، َوأَداُة االْسِتْثناِء، َوالُْمْسَتْثنى. َو ُمْثَبٌت تامٌّ

الْواِقُع َبْعَد )ِإاّل( ُمْسَتْثًنى بِـ)ِإاّل( َمْنصوًبا.

ِمثاُل هذا النَّْوِع: ........................................................................... .

: َوُهَو ما ُسِبَق بِـ..............، وَكاَن ................. َمْذكوًرا فيه. َوَيجوُز في االْسِم الْواِقِع َبْعَد )ِإاّل(: ب.  َمْنِفيٌّ تامٌّ

(، أَْو ِإْتباُعُه لِـ)الُْمْسَتْثنى ِمْنُه( َعلى أَنَُّه َبَدٌل ِمْنُه. نَْصُبُه َعلى االْسِتْثناِء َكما في )الُْمْثَبِت الّتامِّ

ِمثاُل هذا النَّْوِع: ........................................................................... .

ُيْعَرُب االْسُم الْواِقُع َبْعَد )ِإاّل( َحسَب ت.  َمْنِفيٌّ ناِقٌص: َوُهَو ما ُسِبَق بِـ..............، َوُحِذَف ِمْنُه ................. َو

َمْوِقِعِه في الُجْملَِة، َوُتَسّمى )ِإاّل( في هذا النَّْوِع أَداَة َحْصٍر.

ِمثاُل هذا النَّْوِع: ........................................................................... .

ُتْعرَُب )َغْيُر( َو)ِسوى( اْسَمِي اْسِتْثناٍء طبًقا لِما َأْعَرْبنا بِِه االْسَم اْلواِقَع َبْعَد إاِّل.. 8

ُحْكُم اْلُمْسَتْثنى َبْعَد )َغْير( َو)ِسوى( اْلَجرُّ بِاإِلضاَفِة داِئًما.. 9

اْلُمْسـَتْثنى َبْعَد )َعدا( َو)َخال( َو)حاشـا(، إِّما َمْنصوٌب َعلى َأنَُّه َمْفعوٌل بِِه َلها، َأْو َمْجروٌر بِها؛ أَلنَّها َقد َتكوُن . 10

. َأْحُرَف َجرٍّ

اْلُمْسَتْثنى َبْعَد )ما َعدا( َو)ما َخال( واِجُب النَّْصِب َعلى َأنَُّه َمْفعوٌل بِه.. 11

اّلُب إِّل اْلُمْهِمَل؟!(. 3( أَْو )َنْهي( ِمْثَل: )ل َتْصَحْب إِّل اْلعاِقَل(، َو)ل َتْذَهبوا إِّل خالًِدا(، أَِو )اْسِتْفهام( ِمْثَل: )َهْل َنَجَح الطُّ

4( أَْو: موَجٌب.

ثانًيا: َنستنِتُج
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َوِر اآلِتَيِة، ُمْسَتعيًنا َأْحياًنا ِباْلَكالِم الَّذي َأْسَفَلها:. 1 ْر، ِبُأْسلوِب اْسِتْثناٍء، َعْن َمْضموِن الصُّ َعبِّ

)أ(
طاَرِت الَْحماماُت، َولَْم َتِطُر واِحَدٌة ِمْنها.

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

)ب(
ُكلُّ الِْقطَِط ُمَتطابَِقة ٌِإاّل ..................................

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

)ج(
ْرَس؟ َكْم طالًِبا َحَضَر الدَّ

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

)ف(

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

ُق ثاِلًثا: ُنطبِّ
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)هـ(

َوِر، َفماذا َتقوُل؟ ياضاِت الَّتي في الصُّ ِإذا اْفَتَرْضنا أَنََّك ال ُتِحبُّ ِإْحدى الرِّ

........................................... َعدا ........................................... .

........................................... ما َعدا ........................................... . 

ًدا ِبما بيَن الَقْوَسْيِن، ضاِبًطا الُمْسَتْثنى: . 2 ِاْسَتِفْد ِمَن اآلتي في ِكتاَبِة جملٍة فيها اْسِتْثناٌء ُمَتَقيِّ

)ُمْثَبٌت تامٌّ - ِإاّل(أ.  َقَرأُْت الَجرائِد، ولكنَّني لَْم أَْقَرأْ َجريَدَة الَبياِن.  

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

)َمْنِفيٌّ تامٌّ - إاّل(ب.  ِد.   َحَضَر ُمَوظَّفاِن فقط في الوقِت الُمَحدَّ

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

)َمْنِفيٌّ ناِقٌص - ِسوى(ت.  َمصانع الَمديَنة - َمْصَنع الَبْسَكويِت.   

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

)ُمثَبٌت تامٌّ - َغْير(ث.  نَّص - نُصوص.     

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

)َمْنِفيٌّ ناِقٌص - ِإال(ج.  أَْشَتري ِمَن الَْبّقالَِة الَقريَبِة الَْفواِكَه َوالَخْضراواِت َفَقط. 

..............................................................................................................................................
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الّنحُوااالستثناُء

َسَة، ضاِبًطا اْلُمْسَتْثنى:. 3 ؤاِل ُمْسَتْخِدًما اأَلداَة اْلُمَقوَّ َأِجْب َعِن السُّ

)ِسوى(أ.  هل َحَضَرِت الُوفوُد الُْمشارَِكُة في الَْمْعِرِض؟  

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

)ما َخال(ب.  َهْل َتناَولُْتُم األَطِْعَمَة اإِلماراتِيََّة في الَْحْفِل؟  

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

)َغْير(ت.  َهْل َحلَّ الطُّاّلُب التَّْدريباِت الثَّالثََة الَْمطْلوَبَة ِمْنُهم؟ 

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

)َعدا(ث.  واَيَة ُكلَّها؟     َهْل َقَرأِْت الرِّ

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

)ِإاّل(ج.  َهْل َكَتْبُتُم الَْبْحَث؟     

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

َأْكِمِل اْلُجْمَلَة ِبِكتاَبِة ُمْسَتْثًنى ُمناِسٍب َمْضبوٍط:. 4

ُزْرُت ُكلَّ أَْقِربائي ماَعدا ..................................................... .أ. 

أُِحبُّ الَفواِكَه ُكلَّها ِسوى ................................................... .ب. 

أََجْبُت َعْن ُكلِّ األَْسِئلِة َخال ................................................. .ت. 

ْولَِة َغْيَر ......................................................... .ث.  ُزْرُت ُمُدَن الدَّ

لَْيَس في الُْعلَْبِة ِسوى ........................................................... .ج. 

ا:                . 5 ْبِط َشَفِوّيً ًنا َسَبَب الضَّ ِاْضِبْط َأواِخَر الَكِلماِت اّلتي َتْحَتها َخطٌّ ُمَبيِّ

َحَضَر الُوَزراء الُْمْؤَتَمَر الّصحِفيَّ غير َوزير.أ. 

ما َدَخَل الْقاَعَة ِإلى اآلَن إاّل طبيب. ب. 

َتَسلََّم الموظَّفوَن رواتبهم َعدا ُمَوظَّف.ت. 

َوَصلَِت الَْحقائُِب ما َعدا َحقيَبة.ث. 

يَِّة ِإاّل األَْهرام.ج.  ما شاَهدتُّ ِمَن اآلثاِر الِمْصِر
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الّدرُس
1

  ِهْجَرُة الْكائِناِت:

الِهْجَرُة ظاِهَرٌة َمْشهوَدٌة في الكائِناِت، َولَها آثاٌر بالَِغٌة في الَْحياِة َواألَْحياِء َجميًعا: َفالنَّباُت ُيهاِجُر َمَع الّريِح 

أَِو الماِء أَِو اإِلنْســاِن أَِو الَحَيواِن؛ لَِيعيَش في َمكاٍن آَخَر َغْيِر الَّذي أَلَِفُه، َوُربَّما طاَب لَُه المقاُم في الُمهاَجِر 

يِّ ما اْسَتْعَمَر بِقاًعا ِإاّل الُبْقَعَة الَّتي نََشأَ 
َعْت ُسالالُتُه َوأَْصناُفُه، َولَْو َبِقَي في َمْنَبِتِه األَْصلِ الَجديِد؛ َفَتكاثََر َوَتَنوَّ

اللَِة األولى. فيها، َوال َشِهَدُه َوطٌَن ِإاّل الَوطَُن الَّذي نََبَت فيِه أَوَّاًل، َوال ُعرَِف ِمْن ُسالالتِِه َغْيُر السُّ

َيْسَبُح في الَفضاِء الَفسيِح آالَف األَْمياِل،  ْيِف، َو تاِء َوأُْخرى في الصَّ َوِمَن الطَّْيِر ما ُيهاِجُر َفَيقوُم بِِرْحلٍَة في الشِّ

َوال َيْنِزُل ِإاّل األَماِكَن الَّتي ُتالئُِمُه؛ َفَيبيَض َوُيفّرَخ، ثُمَّ َتعوَد أَْفراُخُه في الطَّريِق الَّتي َسلََكها اآلباُء ِمْن َقْبُل، 

َفَر َوَوْعثاَء الطَّريِق. ُل السَّ َوِرْحالُت الطَّْيِر شاقٌَّة قاِسَيٌة ال َيْسَتطيُع ُمتاَبَعَتها طَْيٌر َغْيُر الطّائِِر الَّذي َيَتَحمَّ

ــَمُك في ِرْحالٍت ُمْنَتِظَمــٍة َمَع ِمياِه األَنْهاِر ِإلــى الِبحاِر َوالُمحيطاِت، َوِمْن أَْشــَهِر الِهْجراِت  َوُيهاِجُر السَّ

ــِط، ثُمَّ  ــَمِك الَّذي َيْســَبُح قاِدًما ِمَن الَمناِطِق الُعلْيا في الّنيِل ِإلى الَبْحِر الُمَتَوسِّ ــَمِكيَِّة ِهْجَرُة ثُْعباِن السَّ السَّ

الُمحيِط األَطْلَِســيِّ َحّتى غاَيِتِه الُْقْصوى في َخليِج الَمْكسيك، َوُهناَك َيطيُب لَُه التَّكاثُُر َوالتَّوالُُد، وََكأَنَُّه ال 

َيِجُد في طَريِقِه الطَّويِل ِمياًها ُيْرضيِه التَّوالُُد فيها ِســوى ِمياِه هذا الَخليِج، ثُمَّ َتعوُد ِصغاُرُه ِمْن ذلَِك الَمكاِن 

َقًة َوُمميَتًة؛  الّنائي ِإلى َمواِطِنها األَْصلِيَِّة في أَعالي الّنيِل. وََكثيًرا ما ُتصاِدُف أَْســراُبُه الُْمهاِجــَرُة َعواِمَل ُمَعوِّ

َفَتْهلَِك ما َخال َعَدًدا َقلياًل ِمْنها.

ُكُل ُزروَعها ما َعدا الَقليَل الَّذي ال  ِإنَّ أَْرجالَُه لََتْغزو الُحقوَل َوالَمزاِرَع؛ َفَتــأَ َوِهْجــراُت الَجراِد شــائَِعٌة، َو

ُيْسِمُن َوال ُيْغني ِمْن جوٍع.

َفُسْبحاَن َمْن َعرََّف هِذِه الكائِناِت َوأَلَْهَمها، َوَجَعلَها ِعْبَرًة صاِدَقًة لَِمِن اْعَتَبر، ذلُِكُم اللُّه َربُّ الْعالَميَن.

، اْلَعَدُد 104، يوليو 1967( )َمَجلَُّة الَعَريِبِّ

 ﴿ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴾.

)الحجر(

ثَنا َيْحيى ْبُن َسعيٍد، َعْن ُسْفياَن، َعْن أَبي ِإْسحاَق، َعْن أَبي َمْيَسَرَة، َعْن عائَِشَة،  ُد ْبُن َبّشــاٍر قاَل: َحدَّ ثَنا ُمَحمَّ   "َحدَّ

d: ما َبِقَي ِمْنها؟ قالَْت: ما َبِقَي ِمْنها ِإاّل َكِتُفها، قاَل: َبِقَي ُكلُّها َغْيَر َكِتِفها". أَنَُّهْم َذَبحوا شاًة، َفقاَل النَِّبيُّ

)dأبواُب ِصَفِة الِقياَمِة والرَّقائِِق والَوَرِع عْن َرسوِل اللِّه ، )ُسَنُن الّترمِذيِّ

  أَال ُكلُّ َشْيٍء ما َخال اللَّه باِطُل              وَُكلُّ نَعيٍم ال َمحالََة زائُِل

)لَبيُد ْبُن َربيَعَة العاِمِرّي(

ُر رابًعا: َنَتَبصَّ
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نواتُج الّتعّلِم

ٍة.
ّ
ُه، ويوّظُفُه في مواقَف حياتي

ُ
 الخت�صا�ِص ويعرب

َ
ُف اأ�صلوب

ّ
يتعر

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
حّصًة واحدًة

ُأسلوُباالخِتصاِق

الّنحُو

2
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الّدرُس
2

A  ِل على اليميِن والحْظ حرَكَة الكلمِة داخَل القوسيِن. )وحرَكَة الكلمِة ِل، في الُمربَِّع األوَّ انظُْر إلى الِمثاِل األوَّ

األولى إْن كانَتا كلمتيِن داِخَل القوسيِن(.

B  .حيَحِة َعلى آخِرها َيِة، بناًء على الحركِة الصَّ بعَد ذلَك، حاِوْل أْن تختاَر الكلمَة الُمناسَبَة في المربَّعاِت الُمَتبقِّ

C   .؛ لَِتَتأَكََّد ُعْد إلى الُمعجِم اآلليِّ

ُس( أَخطُِّط الطُُّرَقأنا )طالبَة الِعلِْم( ُمجتهدٌة في ُدروسي َس( – )الُمهندِّ أنا )الُمهندِّ

نحُن )الممرِّضيَن(- )الممرِّضوَن( مالئكُة الرَّْحمِةنحُن )الوالدْيِن( – )الوالداِن( نَعَتني بأطفالِنا

أنَت )معلُِّم األجياِل( – )معلَِّم األجياِل( َتْعَمُل بحبٍّ 

إخالٍص و
أنُتْم )العّداؤوَن( – )العّدائيَن( َمرِنو الجسِم

اًل: َنتداَرُس أوَّ
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الّنحُواُأسلوُباالخِتصاِق

نحُن )العرَب( – )العرُب( أكثُر الّناِس َكَرًماأنِت )فتاَة اليوِم( – )فتاُة اليوِم( أمُّ الُمستقبِل

ُنالِحُظ أنَّ الُجَمَل الّسابَقَة ِهَي ُجَمٌل اْسِميٌَّة.. 1

َكما ُنالِحُظ وجوَد اسـٍم َيَقُع بيَن رُْكَنْيها، َوُهما: ............................ و............................، بِغرَِض التَّْفسـيِر . 2

والتَّوضيِح.

وال َشكَّ أنََّك الحْظَت أنَّ الُمبتَدَأ َيَقُع َضميًرا دائًما، وُهَو إّما ضميَر ...................، أْو ضميَر .................... 3

ُنالِحـظُ أيًضـا أنَّ االْسـَم الواِقـَع بيـَن رُكنـي الُجْمَلـِة االْسـِميَِّة دائًمـا يأتـي معرًَّفـا بــ.......، أْو مضاًفـا إلـى . 4

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

.) ُيسّمى هذا االْسُم )االسَم الَمْخصوَص(، وهَو منصوٌب دائًما، بفْعٍل َمحذوٍف تقديُرُه )َأُخصُّ

ثانًيا: َنستنِتُج
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الّدرُس
2

  هل؟ 

  هل يسا

  هل يسا

  هل س

ــا قصيــًرا ِمــْن ُجملَتيــِن أْو ثــالٍث، واســَتْخِدْم فْيــِه أســلوَب االخِتصــاِص بحســِب الَمفهــوِم ِمــَن الّصــوَرِة،  اْكُتــْب َنّصً

ــِة. والكِلَمــِة الِمفتاحيَّ

تنبيٌه: ليَس شرطًا أْن تكوَن الكلمُة الِمفتاحيَُّة هَي )االْسُم الَمخصوُص(.

كاتِب

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

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

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

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

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

أطفال

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

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

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

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

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

الُمجتهدوَن/ الطُّاّلب

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

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

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

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

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

ُق ثالًثا نطبِّ
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الّنحُواُأسلوُباالخِتصاِق

)حديٌث شريٌف( َدَقُة«.      ٍد- ال َتِحلُّ لَنا الصَّ   »إنّا -آَل ُمَحمَّ

)حديٌث شريٌف(  »نحُن –معاِشَر األنْبياِء- فينا َبَكاٌء« )َبَكاٌء: أّي ِقلَُّة الَكالِم(.   

 نَْحُن -َبني َضبََّة- أْصحاُب الَجَمْل

)األعرُج/ الَحماَسُة(      نُنــاِزُل الَمـْوَت إذا الَمـْوُت نََزْل      

)بال نِْسَبٍة( يَِّة أَْحَمدا     لنا -َمْعَشَر األنْصاِر- َمْجٌد مؤثٌَّل            بإرضائِنا خيَر الَبِر

) يٍّ
)بشامُة بُن حزٍن النَّهشلِ عي ألٍب            عْنُه وال ُهَو باألبناِء َيْشرينا    إنّا -بني نَْهَشٍل- ال نَدَّ

)َعْمرو بُن األْهَتِم(   إنّا -بني ِمْنَقٍر- قوٌم َذوو َحَسٍب            فينا َسراُة بني َسْعٍد وناِدْيها  

) )الُبحتريُّ  نحُن -أبناَء َيْعُرٍب- أَْعَرُب النا            ِس لِسانًا وأَنَْضُر الّناِس ُعوًدا  

نشاٌط: 

فَحــَة األولى فيها، واْخَتْر بِْضَع َصَفحــاٍت داخليٍَّة، هْل َتِجُد 	  ِل الصَّ اطّلِْع َعلى جريَدِة اليوِم الرَّْســميَِّة، وتأَمَّ

أسلوَب االْخِتصاِص ُمستخَدًما فيها؟

سّجْل رأَيَك، ثُمَّ ناقْش معلَِّمَك في ذلَِك.	 

ُر رابًعا: َنَتَبصَّ
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البالغُة



  هل؟ 

  هل يسا

  هل يسا

  هل س

البالغُة
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

البالغُر

1

 الّطباِق والمقابلِة.. 1
َ
ُف مفهوم

ّ
يتعر

ُنهما، مميًزا بيَنهما.. 2
ّ
 جماًل تت�صم

ُ
ينتج

الّطباُقوالمقابلُر
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الّدرُس
1

َنِة: اقَراأ والِحِظ الَفرَق َبنَي اجُلمِل املَلوَّ

تخّيْل أنَّك أسقطَت زميلََك في حّصِة الّرياضِة دوَن قصٍد، وحيَن اعتذرَت، قاَل األستاُذ:
بياُض أخالِقَك عْندي يمحو سواَد هذا الخطأِ

تعبيٌر حقيقيٌّ مباشٌرَقِبلْنا اعتذارََكفهَو لْم يقْل:

تعبيٌر استعاريٌّأخالُقَك الطّيبُة تشفُع لَكولْم يقْل:

بْل قاَل:
فما اسُم هِذِه الطّريقِة في الّتِعبير؟ بياُض أخالِقَك يمحو سواَد الخطأِ

حيَن نجمُع كلمتيــِن متضاّدتيِن للّداللِة على معًنى محّدٍد مقصوٍد باجتماِعِهما مًعا، يســّمى هذا اللَّوُن طباًقا، أْو 

ُمقابلًة.

تعريُف الّطباِق:

ها، للّداللِة على معًنى مقصوٍد باجتماِعِهما. هَو الجمُع بيَن الكلمِة وضدِّ

تعريُف املقابلِة:

ها في المعنى( في جهٍة أخرى، وشــرطُها أْن تتكّوَن مْن  هــَو الجمُع بيَن عّدِة كلماٍت في جهٍة، وما يقابلُها )ضدُّ

كلمتيِن مَع ضّديِهما وأكثَر. 

ٌم واكِتشاٌف: َتعلُّ
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ُح الّطباَق واملقابلَة. اإليَك اأمثلًة اأخرى تو�صّ

شرُحهاالّنوُعسياُقهاال بارُة

»الّناس نِيام، فإذا ماتوا انتبهوا«.
حديٌث 

شريٌف
طباٌق

كلمُة )نيام( عكُســها )انتبهــوا(، وقْد أّدى 

اجتماُعُهما إلى اإلحســاِس بغفلِة اإلنســاِن 

في الّدنيا، وكأنَُّه نائٌم، وحيَن تأتي َســكراُت 

المــوِت كأنُّه ينتِبُه، ويبــدأُ الّتفكيَر والّندَم 

حيَن ال ينفُع الّندُم. 

باِب َكأَنَُّه يُب َينَهُض في الشَّ َوالشَّ

لَيٌل َيصيـُح بِجانَِبيــِه نَهاُر
طباٌقبيٌت شعريٌّ 

ورَد فــي هــذا البيــِت طباقــاِن، األوُل بيَن 

)شــيٍب- شــباٍب(، والّثاني بيَن )ليٍل- نهاٍر(. 

وال نسّمي هذا مقابلًة، ألنَّ كلَّ كلمٍة جاءْت 

بعَدها الكلمُة الّتي ُتعاِكُسها في المعنى. 

طباٌققوٌلخيُر الماِل عيٌن ساهرٌة لعيٍن نائمٍة.

)ســاهرة- نائمة(، هاتاِن الكلمتــاِن تفيداِن 

وجــوَد نوعيِن مــَن الّناِس، أحُدهمــا يناُم؛ 

ليســتيقَظ ألعمالِِه صباًحا، واآلخُر يســهُر 

اللّيَل؛ ليحمَي هؤالِء الّنائميَن. 

أَزوُرُهم َوَسواُد اللّيِل َيشَفُع لي   

َوأَنَثني َوَبياُض الُصبِح ُيغري بي

بيٌت شعريٌّ 

)المتنبي(
مقابلٌة

يعّبُر هذا البيُت عْن مفهوِم المقابلِة في أقصى 

حاالتِها؛ فقْد تضّمَن عّدَة كلماٍت في الّشطِر 

األّوِل )أزورهم- ســواد- اللّيل- يشفع لي(، 

جاْءت في الّشــطِر الّثاني كلماٌت معاكسٌة 

لها في المعنى )أنثني- بياض- الّصبح- يغري 

بي( وكلُّ كلمٍة مَع الكلمــاِت المضاّدِة لها، 

تقّدُم عمًقا في المعنى.
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1

ٌح: �سَ

ــٌة. حــاوْل أْن  الجمــُل اآلتيــُة متنوعــُة المصــادِر، والكلمــاُت اّلتــي تحَتهــا خــطٌّ هــَي كلمــاٌت متطابقــٌة أْو متقابل

تتعــّرَف دالالِتهــا. 

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾

)الّنبأ(

ما داللُة: اللّيَل لباًسا/ الّنهاَر معاًشا؟ وهْل هذا طباٌق أْو 

مقابلٌة؟

اليُد العليا خيٌر مَن اليِد الّسفلى.
ماذا أفادْت كلمتا الُعليا/ الّســفلى، وهْل هذا طباٌق أْو 

مقابلٌة؟

َفَمّساُهم َوُبسطُُهُم َحريٌر 

َوَصبََّحُهم َوُبسطُُهُم ُتراُب
وهْل هذا طباٌق أْو مقابلٌة؟ وما داللُتها؟

ال َتعَجبي يا َسلُم ِمن َرُجٍل

ضِحَك الَمشيُب بَرأِْسه فَبكى
ما داللُة: ضحك/ بكى هنا؟ وهْل هذا طباٌق أْو مقابلٌة؟

تعينٌي و�سٌح:

ن طباًقا/ أْو مقابلًة، مّيْز بيَنهما، ثمَّ اشرِح المعنى. ا تحَت الكلماِت اّلتي تتضمَّ ضْع خّطً

)الّتوبٌة: 82( � ﴿ژ ڑ ڑ ک﴾.     

-------------------------------------------------------------------------------------------------

)حديٌث شريٌف( �    . رِّ إنَّ لّلِه عباًدا جعَلُهْم مفاتيَح للخيِر، مغاليَق للشَّ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

� ) )مثٌل شعبيٌّ خّبْئ قرَشَك األبيَض ليوِمَك األسوِد.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------

� ) )بيٌت شعريٌّ على رأِس عبٍد تاُج ِعزٍّ يزيُنُه          وفي رِْجِل ُحرٍّ َقْيُد ُذلٍّ َيشيُنهُ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ْمَتُه: اْقَرأ َوَطّبْق ما َتَعلَّ
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حتويٌل:

حّوِل العباراِت الّتاليَة إلى جمٍل تتضّمُن طباًقا/ مقابلًة.

أخالُقَك جميلٌة، ووجُهَك جميٌل. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

الّسرعُة في اإلجابِة عْن أسئلِة االختباِر قْد تؤّدي إلى نتائَج عكسّيٍة. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ال تكتْب شيًئا قْد تندُم عليِه يوًما. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

اإن�صاٌء:

عّبـْر عـِن المواقـِف الّتاليـِة فـي جمـٍل مـْن إنشـائَك، شـريطَة أْن تتضّمـُن طباًقـا/ مقابلـًة، وذلَك علـى غراِر . 1

)بياُض أخالِقَك يمحو سواَد هذا الخطِأ(.

شاهدُت في الّسوِق آلًة صغيرًة، لكّنها تقوُم بأعماٍل كثيرٍة. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

صديُقَك يناُم في الّنهاِر، ويسهُر في الّليِل. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

استخدِم الكلماِت اآلتيَة في إنتاِج عباراٍت تتضّمُن طباًقا/ مقابلًة، مْن إنشائَك:. 2

خارج- داخل �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

كالم- صمت �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

جمال- قبح �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

بحٌث:

ــُه بعــَض  ــُه، ثــمَّ اســتخرْج مْن ــؤِم عرُضــُه(، وأعــْد قراءَت ــْد إلــى نــصِّ الّســموأِل )إذا المــرُء لــْم يدنــْس مــن الّل ُع

ــَد  ــا بع ، واكتْبه ــصَّ ــَك النَّ ــِب فهِم ــى بحس ــي المعن ــا ف ــْن أثَره ــًة، وبّي ــًة أْو متقابل ــاءْت متطابق ــي ج ــاِت اّلت الكلم

ذلــَك فــي الفــراِغ أدنــاُه.
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1

الفكرُة:

 . إْن غاَب ال يكوُن هناَك نصٌّ أدبيٌّ ، و ُل واألساسيُّ هَي العنصُر األوَّ

ينقــُل لنا هذا العنصُر فكَر الكاتِب ووعَيُه ونظرَتُه للحياِة والكوِن، وتفســيَرُه لِما يراُه مْن مظاهَر طبيعيٍَّة وغيَر 

ِه الخلوُد عبَر  طبيعيٍَّة، وتكشــُف الفكرُة ُعمَق تفكيــِر الكاتِب، وكلَّما كاَن األديُب عميَق التَّفكيــِر ُكِتَب لنصِّ

ماِن، كما هَو الحاُل على سبيِل المثاِل مَع نصوِص الُمتنّبي و)شكسبيَر(. الزَّ

َة الفكرِة  ِع، ونقِصُد بها الكثرَة والتَّسلسَل، ما بيَن رئيسٍة وفرعيٍَّة، واألصالَة، ونعني بها جدَّ وتتَّســُم األفكاُر بالتنوُّ

قَِّة في  وطرافَتها، والوقوَف على َعالقاٍت جديدٍة تربُِط بيَن أطراٍف متباعدٍة في األصِل، والجماِل، ويتأّتى مَن الدِّ

اختياِر األلفاِظ، والقيمِة، وهَي ما توِجُد للفكرِة مكانًا في عقوِل الُقّراِء وقلوبِِهم وأذهانِِهْم.

تطويُر املفرداِت:

)األفعاُل(

لَْت: أْت.تنصَّ تخلَّْت، وتبرَّ

رفَع البناَء، وأعالُه.شاَد:

يَء.ُرْمَت )رام(: نََشْدَت، وطَلبَت الشَّ

)األسماُء(

ُمفرُدها َبطحاُء، وهي  األرُض المْنبسطَُة المتَّسعُة.بِطاٌح:

َعطاٌء.سيٌب:

قاُء.الُبَرحاُء: ُة والشَّ دَّ الشِّ

المسافاُت.األمداُء:

ماِء، بيَن الّثوِر والّسَرطان.الجوزاُء: أحُد بروِج السَّ

الُخلُُق والِفطرُة، جمُعها سجايا وسِجّيات.سجيٌَّة:

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

: العنصُر األدبيُّ

الُمعجُم والمفرداُت:
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 www.bany-yas.com :المصدُر

َتطبيٌق على امُلفرداِت وامُلعجِم:

اسَتخِدِم الكلماِت الّتاليَة في جمٍل مْن إنشائَِك: 

شاد: ........................................................................................................................................  �

سِجّية: ..................................................................................................................................... �

الجَوزاء: ................................................................................................................................. �

ــعريَُّة للّشــاعِر نمطًا مْن أنماِط التَّفاعِل الجماليِّ المميَِّز مَع الواقــِع، حيُث عّبَر عْن  حبِِّه  تشــكُِّل التَّجربُة الشِّ

عُر شاهًدا على رُجٍل استطاَع  للوطِن، وتغّنى بمنجزاتِِه وعاداتِِه والقيِم المكانيَِّة الَّتي شّكلها الوطُن. وقْد وقَف الشِّ

ــعَب،  أِي، وســداِد القوِل؛ فالتّفْت حولَُه القلوُب؛ وأصبَح زايٌد هَو الشَّ أْن يجمَع بيَن صالبِة اإلرادِة، وحكمِة الرَّ

ــعُب هَو زايًدا. وســطَّرِت القصيدُة جانًبا مْن هذا الِفْكِر المســتنيِر الَّذي صنَع حضارًة لإلنساِن على هذِه  والشَّ

األرِض الطَّيِّبِة.

حوَل الّشاعِر:

محمُد خليفَة بُن حاضٍر المهيري.	 

أديٌب وشاعٌر إماراتيٌّ مبدٌع، ُولَِد في دُبّي 	 

)عام 1948 وتوّفَي عاَم 2011م(.

 	. صاحُب حسٍّ وطنيٍّ عربيٍّ

 	.qيَخ زايَد بَن سلطاَن آِل نهّياَن عاصَر المؤّسَس الشَّ

 	. عَر الفصيَح والنَّبطيَّ كتَب الشِّ

لِك 	  أْســَهَم في تأســيِس ندوِة الثَّقافِة والعلوِم، وعمَل في السِّ

. الّدبلوماسيِّ

: صِّ حوَل النَّ
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1

اقرِأ القصيدَة قراءًة صامتًة، ُمدّقًقا في المعنى، ثمَّ احفْظها استعداًدا للمناقشِة مَع ُمعّلِمَك وزمالِئَك*:

َخْضــراُء1 بطاُحهــا  مــاِل؟  للرِّ حــراُء؟مــا  الصَّ لوِنِهــا  مــن  َلــْت  أَتَنصَّ

ُســنُدٍس2 مــْن  ــًة  ُحلَّ اْســتعاَرْت  فيحــاُء؟فهــِل  ــٌة  َجنَّ الَفَيافــي  فــإذا 

أْخَصَبــْت3 إْن  هــا  أنَّ الّطبيعــِة  ْعمــاُء َطْبــُع  النَّ َجَنباِتهــا  َعلــى  ماَجــْت 

ُهــْم4 َأُكفَّ أنَّ  الُكرمــاِء  الِمْعَطــاُء وَســجّيُة  َســيُبها  َفُيْعــدي   ، ُتْعطــي 

)زايــٍد(5 َيــَد  َصاَفَحــْت  ُمــْذ  المــاُء(وِرماُلنــا  وَقــاَم  ِبهــا  ضــاُر  النَّ )ســاَل 

ــى َمَشــى6 ــاُء َرُجــٌل ُخطــاُه ُخصوَبــٌة، أنَّ َمشَّ ِركاِبــِه  َخْلــَف  فالجــوُد 

ــاُءفــي ُرْبــِع َقــْرٍن َشــاَد مــا َشــاَد الــَورى7 البنَّ القائــُد  ِنْعــَم  الَقــْرِن،  فــي 

ِبمــا8 َنِعَمــْت  تــي  الَّ اإلمــاراُت  الَجــْوَزاُء ِنْعــَم  َصْرِحهــا  َفَأْدنــى  َأْعلــى، 

َلنــا9 َأْرســى  )زايــٌد(  الُعُروبــِة  ــاُء شــيُخ  الَوضَّ ِفْكــُرُه  الَحضــارِة  ُأُســَس 

ــداُء َفَتــَن الَحضــاَرَة حيــَن ســاَبَق َرْكَبهــا10 كاِب ِح ــرِّ ــي ال ــاَرُة ف ــإذا الَحض َف

ــمِس ُيْبِصــُر ِبالُهدى11 الُعَلَمــاُء َعْقــٌل َكنوِر الشَّ هــى  ِبالنُّ ُيْبِصــُر  ليــَس  مــا 

ــذي12 ــْدُل الَّ ــوُرُه الَع ــَة( ُس والُقربــاُء)َفأبــو َخليَف الُغربــاُء  ِبــِه  ُيْحمــى 

ِظالُلــُه13 َرَعْتــَك  مْرَحَمــًة  ُرْمــَت  الُبَرَحــاُء          إْن  رْبِعــَك  عــْن  لــْت  َوتَرحَّ

اأَلْمــداُء وإذا اْســَتَغْثَت ِبــِه َأغاَثــَك َقْبــَل أْن14 ــُه  َوَتُلفَّ ــدى  الصَّ َيْفنــى 

ٌة15 َســِجيَّ فْيــِه  الجــوَد  َأنَّ  َظــنَّ  اإلْحصــاُءَمــْن  فاَتــُه  لِكــْن  خــاَب  مــا 

َتــَزْل16 َلــْم  َخليَفــَة(  )أبــو  أنــَت  الَعْليــاُءلّلــِه  َعلياِئــَك  إلــى  َتْرنــو 

: صِّ أثناَء قراَءِة النَّ
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الفكَرُة :

A ما الفكرُة الَّتي يسعى الّشاعُر إلى تقديِمها للقارِئ عبَر هذِه القصيدِة؟

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

B كيَف أوَصلها لَك كقارٍئ؟

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

املفرداُت: 

ما مرادُف كلمِة )الجوِد(؟ . 1

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

ما مفرُد كلمِة )بِطاٍح(؟ . 2
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ْر في الَمعنى.. 3 ما المقصوُد بقوِل الّشاعِر )ما خاَب لكْن فاَتُه اإلحصاُء(؟ فكِّ

.....................................................................................................................................................
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  مّهد الّشاعُر لفكرتِه الّرئيسِة بتمهيٍد ليجذَب القارَئ إليها بعَد ذلَك، ما الّتمهيُد؟ وفي كم بيٍت وقَع؟
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  إالَم يروُم الّشاعُر أن يلِفَت انتباَه القارِئ في هذا الّتمهيِد؟ ولماذا في رأِيَك اختاَر ذلَك؟
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: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

: العنصُر األدبيُّ

: صِّ َحوَل النَّ
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  ما الفكرُة الّرئيسُة الّتي داَرْت حولَها القصيدُة؟

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

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

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

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

  بَِم دَعَم الّشاِعُر فكرَتُه؟ ما األدلُّة الّتي ساقها؟ حّدد كّل دليٍل منها، واذكِر البيَت أِو األبياَت الّتي تعّبُر عنُه.

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

  بَم وصَف الّشاعُر زايًداq في البيِت الّثالَث عشَر؟

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

ُكُل ِمْنُه طَْيٌر أَْو ِإنَْساٌن أَْو َبِهيَمٌة ِإاّل    يقوُل الرَّســوُل الكريُمd: "َما ِمْن ُمْسلٍِم َيْغِرُس َغْرًســا أَْو َيْزَرُع َزْرًعا َفَيأْ

َكانَْت لَُه َصَدَقٌة" )رواه النسائي( 

ما الفضيلُة الَّتي يدعو إليها الحديُث؟ وفي أيِّ أبياِت القصيدِة نجُد هذا النَّهَج عنَد زايٍدq؟

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

A استخدَم الّشاعُر صيغَة الجمِع، مثَل قولِِه: )الِبطاُح، الُكَرماِء( بكثافٍة، استخرْج مفرداٍت أخرى، وعلّْل ذلَك؟
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B :استخرْج معاني الكلماِت الّتاليِة مستعيًنا بالمعجِم، ثم اخَتر إحداها، وضْعها في جملٍة مْن إنشائَك

ماَجْت: ..................................................................................................................................... �

النُّضاُر: ..................................................................................................................................... �

خاَب: ...................................................................................................................................... �

: صِّ حوَل ُلغِة النَّ
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C .علّْل ذلَك . شاَع األسلوُب الخبريُّ في النَّصِّ
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D :وّضِح الّصوَر البيانّيَة في األبياِت الّتاليِة

ورماُلنا ُمْذ صافَحْت يَد زايٍد. �

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

مِس يبصُر بالُهدى. � عْقٌل كنوِر الشَّ

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

تحّدْث عن الّشْيِخ زايٍدq، أخِبْر زمالَءك متى وكيَف عَرفَت عنه أوَل مّرة. . 1

َرْت فيَك تأثيًرا كبيًرا؟. 2 ما األموُر أِو الّصوُر أِو المواِقُف اّلتي رأيَتها أْو سِمْعَتها عن الّشيخ زايدq وأثَّ

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

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

ــباُب هــُم  ــباِب ال ُبــدَّ أْن يكــوَن لــُه الَمكانــُة األولــى؛ فالشَّ ــباِب: )إنَّ اهتماَمنــا بالشَّ يقــوُل زايــٌدq عــِن الشَّ

الُجْنــُد، وهــُم أمــُل المســتقبِل(. 

ْح فيها دورََك كشابٍّ في خدمِة وطِنَك. اكتْب فقرًة توضِّ

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

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

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

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

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

: صِّ حول قاِرِئ النَّ

الكتابُة حوَل القراءِة:
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رمقاٌلن الّطبيعُة مدرسٌة دائمٌة ّأ ّصاُق رّ

التحّدُث حول ما نقراأ:

هِة. ولكْي تعّوَد  قــْد يضيُع مجهوُد القارِئ في القراءِة إذا اكتفى بتقليِب الّصفحاِت، والقراءِة التلقائّيِة غيِر الموجَّ

نفَسَك على أْن تكوَن قارًئا حاِضَر الّذهِن، يتفاعُل مع ما يقرأُ، ويستفيُد منُه، تحتاُج أن تطّبَق مهارَة الحديِث مَع 

. اآلخريَن حوَل ما تقرأُ. ولذلَك سنطّبُق هذِه المهارَة على هذا الّنصِّ

نة فيه: حتليُل الن�ص وتقييُمه وفهم املعاين امل�ضمَّ

ــًعا؛ إْذ علينا أْن  ، وُيعِجُبنا، بل علينا أْن نتجاوَز هذِه المرحلَة إلى مرحلٍة أكثَر ُعمًقا وتوسُّ ال يكفي أْن نقرأَ النصَّ

إلى أّي درجٍة دعَمِت الّتفاصيُل الفكرَة  ، وهْل جاءِت الّتفاصيُل ُمنَسِجمًة معها؟ و نســأَل عِن الفكرِة العاّمِة للّنصِّ

العامَة؟ وعلينا أيًضا أْن نتأّمَل لغَة الكاتِب، وأْن نسُبَر غْوَرها، ونفهَم معانيها الظاِهرَة، والضمنّيَة.

َة كلمٍة تريُد أْن تسأَل عْن معناها، أْو تعليًقا، أْو سؤااًل. اقرِأ المقاَل قراءًة صامتًة، وسّجْل على جانبيِه أيَّ

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

ُة: المهارُة القرائيَّ

: صِّ أثناَء قراءِة النَّ

الّطبيعُة مدر�ضٌة دائمٌة

ر�ضدي املعلوف

إْن  المدرسُة الّتي أعني ُهنا ليسِت الجاِمعَة، و

إكساِب  تكِن الجامعُة ضرورّيًة لتنظيِم العقِل، و

وبِلْــوَرِة  االختصــاِص،  إعطــاِء  و الطَّريقــِة، 

بالمقابلِة، وتبادِل اآلراِء، ونســِج  الّشــخصّياِت 

الّصداقاِت. وهَي ليسِت الحياَة االجتماعّيَة، على 

إْن أَتْت  ما في تِلــَك مْن دروٍس وامتحانــاٍت، و

على يِد أسوأِ األساتذِة أحيانًا.

المدرســُة الّتي أعنــي، هَي الّتــي ينبغي أْن 

نّتخَذها اليوَم وسيلًة للّتقرِب إلى اللِّه.

المدرسُة  الطَّبيَعُة،  الّتي أعني هَي  المدرســُة 

الّدائمُة، مدرســُة المدارِس، ونبــُع الينابيِع عنَد 

الّتحــّدِث عن ِمناهــِل المعرفــِة. فالطّبيعُة هَي 

المدرســُة الّتي ينبغي أْن تســبَق كلَّ مدرســٍة، 

وترافَق كلَّ مدرسٍة، وتســتمرَّ بعَد كلِّ مدرسٍة؛ 
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ألنَّها المدرســُة الّتي ُتَعلُِّم كلَّ إنساٍن كلَّ شيٍء. 

ويتعلّــُم مــن خاللِها؛ لكــْي يحّقَق إنســانّيَتُه، 

ويصبَح صديَق الطَّبيعِة كما أراَدُه اللُه أْن يكوَن.

وما أحــبُّ أْن أقولَُه لكْم، أّيهــا الطّامحوَن 

إلى خدمِة  بإخالٍص إلى إكماِل شــخصّياتُِكْم، و

بالِدُكْم ومدنيَِّتُكْم عــْن طريِق تزويِدها بأُناٍس 

قِد اكتملْت إنســانّيُتُهْم، وتلَك أكبُر خدمٍة، هَي 

لوا أسماَءُكْم في مدرسِة الطَّبيعِة. أْن تسجِّ

ُم فــي كلِّ لحظــٍة إلى كلِّ  فالطَّبيعــُة ُتَقــدِّ

طالــِب معرفًة فوَق ما قّدمْت لـ)إســحق نيوتن( 

حّتى عــرَف نظــاَم الجاذبّيِة، وفــوَق ما قّدمْت 

لـ)دوناتللو( حتى اعُتِبَر ُمكَتِشَف الكنِز األكبِر 

في نظِر أعظِم نهضٍة إنسانّيٍة عرفها الّتاريُخ.

ــجرِة كيَف تعطــي ثماَرها  انظــروا إلى الشَّ

بصمٍت ونعمٍة، دوَن أْن تســأَل مــِن الّذي أخَذ. 

انظروا إليها كيَف تتطّلُع دائًما إلى فوٍق، وكيَف 

يزيُد ارتفاُعها بنسبِة ما يزيُد عمَقها.

انظروا إلى الّزهرِة كيَف تبدو دائًما جميلًة، 

دوَن أْن تتكّبــَر، ودائًما أنيقــًة دوَن أْن ُتباهي، 

وكيَف تكــوُن ألوانُها أبًدا منســجمًة، دوَن أْن 

يكوَن فيها تعّنٌت أو اّدعاٌء. وكيَف يضوُع طيُبها 

باستمراٍر دوَن أْن يتَّخَذ صفَة "الهجوِم"..

تأّملوا حشــمَة البنفســجِة، وطهارَة الّزنبقِة، 

وتواُضَع األقُحواِن، ورقََّة البيلساِن، وتأّملوا الجوَّ 

الّناعَم الّذي تخلُقُه الوردُة.

تعلّموا مَن القمِم كيــَف يكوُن الوقاُر، ومْن 

جذوِع األّشــجاِر كيــَف يكوُن الّرســوُخ في 

الخيِر، ومْن جذورِها كيَف تكوُن الّتضحيُة في 

سبيِل الغيِر.

ْحُر في  تعلّموا مَن األوراِق كيَف يكوُن السِّ

تحويِل الّناِر إلى حياٍة وفيٍء، ومَن الّسنابِل كيَف 

يكوُن العطاُء والوفاُء.

تعلّموا مَن الّنخلِة مــاذا تفعلوَن، ومَن الّنملِة 

كيَف َتْدأَبوَن، ومَن الفراشــِة إلى أيَن تذهبوَن، 

ومَن الُقبََّرِة كيَف تنظروَن إلى الحياِة، تعلّموا مَن 

النَّسِر كيَف يكوُن فرُض االحتراِم. ومَن الّنسمِة 

كيَف يكوُن شموُل المحّبِة، ومَن األنهاِر كيَف 

تكــوُن الخدمُة، ومــَن األمواِج كيــَف تكوُن 

المثابرُة، ومَن الُفصوِل كيَف يكوُن النِّظاُم.

تعلّمــوا مَن الجبــاِل فضيلَة الّصمــوِد، ومَن 

اآلفاِق نعمَة الّصالِة، ومَن الِبحاِر روعَة الّتسامِح 

والغفراِن.

تعلّموا مــَن الّنوِر كيَف تكــوُن الّصراحُة، 

ومَن الظُّلمــِة كيَف يكوُن العمــُق، ومَن الَقمِر 

كيَف تعكســوَن على غيرُِكْم مــا تأخذونُه مّما 

هَو جميٌل ونافــٌع، ومَن الهــدأِة كيَف تكونوَن 

مصدَر وحٍي وتأّمــٍل. ومَن الفجِر كيَف تجلِبوَن 

لآلخريَن األمَل والبهجَة.

)بترّصف(
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رمقاٌلن الّطبيعُة مدرسٌة دائمٌة ّأ ّصاُق رّ

التحّدُث حول ما نقراأ:

استدْر إلى زميلَك، وتحّدْث معُه حوَل المقاِل في دقيقتيِن:

ما رأُيَك؟ ©

ما فكرُة المقاِل؟  ©

هْل أعجَبَك المقاُل؟ ©

ما اّلذي أعجَبَك فيِه بالّتحديِد؟ ©

نة فيه: حتليُل الن�ص وتقييُمه وفهم املعاين امل�ضمَّ

ما الفكرُة العاّمُة للمقال؟ ظّلِل العبارَة اّلتي ُتعّبُر عنها في الفقرِة األولى.. 1

استخدَم الكاِتُب دلياًل تاريخيًّا لَيْدعَم وجهَة نظره. اذكره. . 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

استدلَّ الكاِتُب على أهمّيِة فكرِته بعناصَر شّتى من الّطبيعِة. اذكْر بعَض هذِه العناصِر. . 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

، فوائَد كلٍّ منهما. . 4 قارَن الكاِتُب بين الجامعِة والّطبيعِة، اذكْر، من فهِمك للّنصِّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

المهارُة القرائيُة:
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هْل تؤّيُد الكاِتَب في تفضيلِه الّطبيعَة على الجامعِة؟ عّلْل رأيَك. . 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ابحْث في المعجِم عن معنى “تعّنت” و “اّدعاء” ثم اشرِح  العبارَة اّلتي ورَدْت فيها الكلمتاِن. . 6

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ماذا يقصُد الكاِتُب بهذِه العباراِت: . 7

تعّلموا مَن الّنخلِة ماذا تفعلوَن،  �

------------------------------------------------------------------------------------------------

ومَن الّنملِة كيَف َتْدَأبوَن،  �

------------------------------------------------------------------------------------------------

ومَن الفراشِة إلى أيَن تذهبوَن،  �

------------------------------------------------------------------------------------------------

ومَن الُقّبرِة كيَف تنظروَن إلى الحياِة،  �

------------------------------------------------------------------------------------------------

تعّلموا مَن النَّسِر كيَف يكوُن فرُض االحتراِم.  �

------------------------------------------------------------------------------------------------

ومَن الّنسمِة كيَف يكوُن شموُل المحّبِة،  �

------------------------------------------------------------------------------------------------

ومَن األنهاِر كيَف تكوُن الخدمُة،  �

------------------------------------------------------------------------------------------------

ومَن األمواِج كيَف تكوُن المثابرُة؟ �

------------------------------------------------------------------------------------------------

َبنا إلى الّلِه كما يرى الكاِتُب؟. 8 كيَف يمكُن للّطبيعِة مْن وجهِة نظرَِك أْن تقرِّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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رمقاٌلن الّطبيعُة مدرسٌة دائمٌة ّأ ّصاُق رّ

ابحـْث في الّشـبكِة العنكبوتّيِة عـْن )نيوتن ودوناتللو( وما توّصال إليِه مَن اكتشـافْيِهما الّلذيـِن أفاَدْتُهما فيِه . 9

ُمشاهداُت الّطبيعِة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ا جاءْت على لسـاِن الحيـواِن، أو عن الحيواِن، وفيها عبـرٌة وِعظٌة. ابحْث عْن بعِض . 10 هنـاك قصٌص كثيرٌة ِجدًّ

هذِه القصِص، واحِكها لزمالِئَك.

لديَك مهّمتاِن إلنجازهما قبَل الحضوِر إلى الحّصِة القادمِة: 

ابحْث عِن الكاتِب )رشدي المعلوف( وحياتِِه ومجاالِت كتابِتِه.	 

عِة مَع المعلِّم والُزمالِء في الحّصِة القادمِة.	  استعدَّ للمناقشِة الموسَّ

انظــْر إلــى الّطبيعــِة المحيطــِة بــَك، واكتــْب قّصــًة عــْن أيٍّ مــْن ظواهِرهــا اّلتــي اســتطعَت اســتخالَص قيمِتهــا مــْن 

خــالِل مــا قرأَتــُه فــي المقــاِل، واألقــرِب إلــى اســتفادتِك الخاّصــِة فــي حياِتــَك.

الكتابُة حوَل القراءِة:
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

 اّلتي يعر�شها المقاُل.. 1
َ
ُف الأفكار

ّ
يتعر

َة ت�شّكلها مْن خالِل تفا�شيَل محّددٍة.. 2
ّ
، وكيفي

ِّ
يحّلُل وجهَة الّنظِر في الّن�ص

سلطاُن العميمّي

من كتاِب )كتاٌب ينقُذ طفًلا(

كيَف ّّقذْتني الكتابُة

-مقاٌل نصوُص رأيٍّ

القراءُة

3
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رمقاٌلن كيَف ّّقذْتني الكتابُة ّأ ّصاُق رّ

1. ت�ضجيل الأ�ضئلة واملالحظات: 

تعّد مهارُة تســجيِل األســئلِة والمالحظاِت على هوامِش الّنصِّ المقروِء مْن أكثِر المهــاراِت الّتي تجعُل القارَئ 

حاِضــَر الّذهِن وهَو يقرأُ، والتي تســاِعُده على أن يحُكَم، مــَن البدايِة، على الّنــصِّ إْن كاَن قْد ُكِتَب بطريقٍة 

ا، ويبدَي  متسلسلٍة ُمتماِسكٍة، أْو أنّه يعاني من االّضطراِب أِو التداُخِل أِو التَّكرار. وال ُيمِكُن لقارٍئ أْن يقّيم نصًّ

فيِه رأًيا مْن دوِن أْن يكوَن قْد استخدَم هذِه الطريقَة أثناَء قراءتِه.

2. حتليُل الن�ص وتقييُمه:

ا معلوماتيًّا فإنّه ال يكفي أْن نفَهَم األفكاَر الّتي ُيناقُشها الكاتُب، وأن نُحّدَد موقَف  حيَن نقرأُ ِكتاًبا أْو مقااًل أْو نصًّ

، بل يِجُب أْن  الكاتِب مْن تلَك األفكاِر فقط، فهذا جزٌء مْن مهارِة القراءِة، لكنَّ الفائدَة ال تكتِمُل عنَد هذا الحدِّ

نتجاوَز الفهَم إلى الّتحليِل والّتقييِم، والحكِم على النصِّ مْن حيُث أصالُة أفكارِه، وانســجاُمها، وتماســُك األدلة 

ومتانُتها، ومنطقّيُة االســتدالِل، وصحُة اللّغِة ونصاعُتها. وأْن نسأَل أنفَسنا دائًما، خاصًة حين نقرأَ نصوَص الّرأي، 

هل أقنعني الكاتُِب؟ إلى أيِّ درجٍة أقنعني؟ ما الّذي جعلَُه ُيقنُعني أْو ال يقنُعني؟ فمثُل هذِه األسئلِة هي الّتي تصنُع 

القارَئ "الُعمدَة". وبالتدّرِب عليها، وممارســِتها في قراءاتَِك المدرسّيِة وغيِر المدرسّيِة ستتعلُّم كيَف تقِبُض على 

، إلى  مفاِصِل الّنصوِص الّتي تقرؤها، وكيَف تمّيُز الغثَّ من الســميِن. ولكْي ُتحّقَق ذلَك فإنَك ســتحتاُج، بال شكٍّ

قراءِة النصِّ مرتْيِن أْو أكثَر.

: االستعداُد لقراءِة الّنصِّ

ُة: المهارُة القرائيَّ
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لذلــَك، عندما  الحياِة  الكلِّمُة أوكســجيُن 

َس  أتنفَّ لماذا أكتُب؟ أجبُتُهْم: كــي  ســألوني 

وأعيَش، وأمدَّ غيري بالفرصِة نفِسها.

أقــوُل هــذا دوَن أن أفِصــَل الكتاَبَة عن 

 ، القــراءِة، فالكتابُة بحاجٍة إلى َوقوٍد مســتمرٍّ

وأحــُد المصــادِر الّتي تمدُّ الكاتــَب بالطّاقِة 

المتجّددِة هــو القراءُة، وكلِّما قــرأَْت أكَثَر، 

كتْبَت أكَثَر؛ لتشكلِّ كتاباُتَك وقوًدا لكتاباِت 

غيرَِك.

لقْد عشــُت حياًة جديدًة مــَع كلِّ كتاٍب 

قرأُْتــُه، ومــَع كلِّ معلومٍة قرأُْتها واســتفْدُت 

مْنهــا، أدركُت قيمَة الكتابــِة وأهّميَتها أكَثَر، 

وأدركــُت أنَّ مســاحَة الجهِل فــي داخلي تمَّ 

مسُحها؛ لتحلَّ مســاحٌة من الّضوِء، وأنَّ أرًضا 

جديدًة في داخلي تمَّ اســتصالُحها وزراعُتها 

بمعلوماٍت وأفكاٍر جديدٍة.

لْقد أنقَذْتني القراءُة من الّضياِع، ومْن تسليِم 

إنسانيَّتي  عقلي وأفكاري لَِمْن ال يحترُم ذاتي و

واحتياجاتي الحقيقّيــَة، وعْندما دخلُت عالَم 

الكتابِة، ُكنُت أضُع فــي ذهني َجيًِّدا ضرورَة 

*
كيَف اأنقذْتني الكتابُة

�ضلطان العميمي

*( من كتاِب )كتاٌب ينقُذ طفاًل(.

اقــرِأ المقــاَل قــراءًة صامتــًة، وطّبــْق مهــارَة تســجيِل المالحظــاِت واألســئلِة علــى هامشــْي النــص وأنــت تقــرأ، ورّكــز 

علــى أدّلــة الكاتــب، حــاول أْن تصّنفهــا، وترّتبهــا. 

َحوَل الكاتِب:

ســلطان العميمــي، ناقــٌد وشــاعٌر 	 

. وباحٌث وقاصٌّ إماراتيٌّ

أكاديمّيِة 	  يشغُل حاليًّا منصَب مديِر 

العربيِّ فــي أبوظبي، وهَي  ــعِر  الشِّ

أوُل أكاديمّيــٍة تخصصّيٍة من نوِعها 

، وهَو أيًضا عضُو لجنِة تحكيِم  على مســتوى العالِم العربيِّ

مسابقِة )شــاعر المليون للشــعر النبطّي ( ورئيُس تحريِر 

مجلِّة شاعِر المليوِن الّتي تصدُر عْن مسابقِة شاعِر المليوِن.

يكتُب الّشــعَر الّنبطيَّ والفصيــَح، وُترجمْت بعُض قصائدِه 	 

إلى اللّغــِة اإلنجليزّيِة، ويكتُب القّصَة القصيرَة، ونُشــرْت 

حِف والمجاّلِت العربّيِة. بعُض قصصِه في الصُّ

صدرْت لــُه مجموعتاِن قصصّيتاِن، همــا: "الصفحُة 79 من 	 

مذكراتــي"، و"تّفاحــُة الّدخوِل إلى الَجنَِّة"، كما نُشــرْت 

روايُتُه األولى "ص ب 1003" في 2014.

: صِّ أثناَء قراءِة النَّ
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ردِّ الجميِل لكلِّ َمْن أنقَذني من الجهِل، بإكماِل 

مشــواِر الكتابــِة معُهــم، ومشــاركِتهم عناَء 

المحافظِة على اإلنســانّيِة من أشكاِل الجهِل 

والهمجّيِة كاّفًة.

عندما دخلُت عالَم القراءِة، امتلْكُت عيوَن 

اآلخريَن، ونظْرُت مــن خاللِها إلى الحياِة من 

زوايا جديدٍة، مررُت بأحاسيِســِهْم، وأنقَذني 

كثيٌر من الكُتِب مَن الوقــوِع في فخِّ الحزِن، 

وألْقْت بي كلِّماُت ُكّتــاٍب كثيريَن في بحوٍر 

مَن الّســعادِة واألمِل والّتفــاؤِل، لذلَك أرْدُت 

أْن أهَب لغيري عينيَّ اللّتيِن تشــّكالِن زاويَة 

رؤيتي للحياِة، فكتْبُت.

كتْبُت كي أجعَل األشــياَء أكَثر وضوًحا، 

ُر  ، ال كما نتَصوَّ وأقرَب إلى حجِمهــا الحقيقيِّ

أحيانًــا أنَّها أكبــُر أْو أصغُر مــن حجِمها في 

الواقِع، أّما تلَك الّتفاصيُل الّتي يمرُّ عليها الّناُس 

دوَن انتبــاٍه أْو يتحاشــوَن الحديَث عْنها، فقِد 

اقترْبُت مْنها أكثَر، وكتْبــُت عْنها َعلَّني أوّفُر 

عليهم عناَء البحِث عن وصٍف أْو تفســيٍر لها، 

أْو أخّفُف عنهْم شيًئا مَن الحزِن الّذي رَمْت بِه 

ظروُف الحياِة نحَوُهْم، علّني أزرُع نبتَة تفاؤٍل 

في أرضِهم، فأنا أؤمُن أنّــه ال توجُد أرٌض غيُر 

صالحٍة للّزراعِة، وكلُّ مــا نحتاُجه هو معرفُة 

طبيعِة هذِه األرِض، وكيفّيُة استصالِحها.

لذلَك أتمّنــى منَك أنَت أيًضــا أْن تكتَب؛ 

لتكتشــَف أنَّ الكتاَبــَة ليســْت إاّل وجًها مْن 

أوُجِه الّصداقِة، فكتاباُتَك ستِصُل إلى أشخاٍص 

قْد يعجُبُهْم ما كتْبــَت؛ لتصبَح صديًقا جديًدا 

لُهــْم وألفكارِِهْم، يعرفونَُه أكَثــر مّما يعرُفُهم، 

وهكذا حاُل مــْن يؤلُِّف كتاًبا، إنَّه كمْن يطلُِق 

كتاَبــُه كحمامٍة، ُتَرْفــرُِف بأوراِقها وأفكارِها 

الّنــاِس وعيونُهم  أيدي  ُفها  فتتلقَّ وصياغاتِهــا، 

وعقولُهــم؛ لتحلَِّق فيها وَمَعهــا، وقْد تحلُّ على 

ا  ــُش، أْو ال تجُد مقرًّ أغصــاِن تفكيِرِهم وتعشِّ

لها فتغاِدُر، وقــد يتأّملوُن في بادِئ األمِر وجَه 

غالِف هــذا الكتــاِب كما يتأّملوَن شــخًصا 

ٍة، أْو يتوّقفوَن أمــاَم عنوانِِه،  يرونَُه ألّوِل مــرَّ

حــوَن أوراَقُه؛ ليبحثوا عــْن خباياُه  ثــمَّ يتصفَّ

ومكنوناتِــِه، وفي حقيقِة األمِر هــْم يبحثوَن 

عْنَك أنَت أّيها الكاتُب، عْن أفكارَِك ورؤيِتَك.

 ، اكتْب، وتذّكْر أنََّك تخلُُق عالََمَك الخاصَّ

ـذي تدعو الُقــّراَء للّدخوِل فيِه مْن أوســِع  الَـّ

أبوابِه، فتســمُح لهْم بالجلوِس واالســترخاِء، 

ُمَسلًِّما إّياهْم مفاتيَح أبواِب الّتفكيِر والنِّقاِش.

دُث؟ عْن أيِّ مفاتيَح أتحَّ

الكلِّماِت والّصياغاِت  دُث عْن مفاتيِح  أتحَّ

واألفكاِر، َسلّْمُهْم ما قْد يفتُح األبواَب والّنوافَذ 

الُمغلَقــَة في داخلِِهم، فهناَك شــمٌس مشــرقٌة 
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خلَف الجدراِن، وهناَك مَن البشِر َمْن يظنُّ أنُّه 

ال وجوَد لهذِه الّشــمِس إاّل فــي الخياِل، أَثِبْت 

بكلِّماتَِك ألولئَك اليائسيَن أنَّ ثَّمَة نوًرا وهواًء 

في الخارِج، يمكــُن معهما الّتنّفــُس ورؤيُة 

األشياِء بألوانِها الحقيقّيِة، وأنَّهم قادروَن على 

ِر مَن الّســجوِن الّتي بَنوها في داِخلِهْم،  الّتحرُّ

وحَبسوا أنفَسُهم فيها.

َن حياَة البشــِر، كي تلّوَن  اكتْب كــي تلوِّ

ضحــكاِت الكبــاِر والّصغــاِر، كــي تجعَل 

لحظاتِهْم أكثَر ِإشراًقا.

اكتْب كي تقوَل للعالَــِم إنَّك قادٌر على أْن 

إنَّك ضدُّ  المحبََّة والّســالَم للجميــِع، و تمنَح 

الحــرِب، ضــدُّ الكراهيِة، ضدُّ الحــزِن، ضدُّ 

الجهِل واليأِس، فهذِه األشــياُء ال تعّمُر أوطانًا، 

بــْل تدّمُرها، وتدّمُر اإلنســاَن مَعهــا، ويبقى 

الِعلُْم والكتاُب مْن أهمِّ األدواِت الّتي ُتبنى بها 

األوطاُن واإلنساُن مًعا.

إنَّ الكتابَة أحُد أفضــِل طرائِق الّتعبيِر عِن 

الّذي يســكُن في داخلَِك، وعندما  اإلنســاِن 

، فإنََّك تصبُح  تكتُب كلِّماٍت ذاَت تأثيٍر إنسانيِّ

َكَمْن يلقي بَسطِْل ماٍء على ناٍر صغيرٍة، وعندما 

تؤلُّف كتاًبا، فإنََّك تصبُح كَمْن يدفُع باختراٍع 

يحوُل دوَن اشتعاِل الّنيراِن في مكاٍن ما.

هــْل تعلــُم إًذا أنَّ كتاَبَتَك يمِكــُن أْن تنقَذ 

أشخاًصا مَن الموِت؟

في كلِّ يــوٍم يوَجُد أشــخاٌص، يموُت في 

داِخلِِهــُم األمُل بغٍد أجمَل، وأشــخاٌص يموُت 

الفــَرُح فــي نفوِســِهْم؛ لينبَت محلَّــُه اليأُس 

والحزُن، ولكــْن بكتاَبِتك يمكُنــَك أْن تحيَي 

ذلــَك األمَل فيهم، إنَّهم في أمــسِّ الحاجِة إلى 

مْن يكتُب إليِهم وعْنهم، مْن يحكي حكاياٍت 

تواسي حكاياتِِهم أْو توازيها، مْن يرمي إليِهم 

بحبِل نجاٍة، أْو حّتى بقّشٍة يتعلّقوَن بها.

بكلماتَِك يمكُنَك أْن تبنَي جسوًرا تعُبُر بها 

نحَو اآلخِر إلنقاِذِه، أْو يعبُر اآلخُر مْن خاللِها 

نحَوَك ونحَو العالَِم؛ ليعيَش بشكٍل أجمَل.

بكلماتَِك يمكُنَك أْن تســاعَد في تغييِر لغِة 

الّتخاطــِب بيَن البشــِر؛ لتصبَح أكثــَر تهذيًبا 

وتشــذيًبا، وأكثَر احتراًما لإلنســانيَِّة، وأكثَر 

قدرًة على الغوِص بعمٍق في حقيقِة األشــياِء، 

وأكثَر تمّكًنا في فهِم البشِر وطريقِة تفكيِرِهم 

وتعاُملِِهم مَع الحياِة الّتي يتمنَّوَن الخلوَد فيها.

يمومِة،  إنَّ الكتابــَة جزٌء مَن الخلــوِد والدَّ

والكتاُب الّذي تكُتُبُه يشّكُل نْبَتًة لكتاٍب آخَر 

قْد يظهُر على يِدَك أْو يِد غيرَِك، قْد تطوُل فترُة 

والَدتِِه أْو تْقُصُر، لكّنُه فــي األحواِل جميِعها 

ســيبقى حيًّا في كتاباِت اآلخريَن، ال يتوّقُف 

عِن الّتوالُِد، وَعِصيًّا على الَفناِء.
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رمقاٌلن كيَف ّّقذْتني الكتابُة ّأ ّصاُق رّ

1. ت�ضجيل الأ�ضئلة واملالحظات: 

A  لها زميلُه حوَل اقِض خمَس دقائَِق مع زميلِك، ولينظْر كلُّ واحٍد منُكما ما األســئلُة أِو المالحظاُت الّتي سجَّ

. هِل التقْيُتما في أمٍر أْو نقطٍة ما. ما الّذي لفَت نظرََك في أسئلِة زميلِك أْو مالحظاتِه؟  الّنصِّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

B  ، شــارْك معلَّمَك وزمالءَك اآلَن هذِه المالحظاِت واألســئلَة، وانظْر كيَف تضيُء األسئلُة جوانَب مَن الّنصِّ

وكيَف تكشُف أكثَر عْن أفكارِه. 

2. حتليُل الن�ص وتقييُمه:

علـى الّرغـِم مـْن أنَّ الكاتَب يتحـّدُث عن الكتابِة إال أّنـُه بدَأ مقاَلُه بالحديـِث عِن القـراءِة ومنافِعها وأثرِها . 1

الجميِل في حياِة اإلنساِن وروِحه وقلِبه. لماذا في رأيَك فعَل الكاتُب ذلَك؟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ذكَر الكاتُب ثالَث فوائَد للقراءِة، اكتْبها هنا بلغِتَك، ثمَّ ضِع اقتباًسا مْن كالِم الكاتِب يعّبُر عْنها: . 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------أ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------ب. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------ت. 

ذكَر الكاتُب أربعَة أموٍر تدفُعه للكتابِة، اكتْبها هنا بلغِتَك، ثمَّ ضِع اقتباًسا مْن كالِم الكاتِب يعّبُر عْنها: . 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------أ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------ب. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------ت. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------ث. 

: صِّ أنشطُة ما بعَد النَّ

المهارُة القرائيُة:

327



الّدرُس
3

“ الكتابـُة ليسـْت إال وجًهـا آخـَر من أوُجـِه الصداقة”. كيـَف تكون الكتابـُة كذلك؟ هل ترى في وسـائِل . 4

الّتواصِل االجتماعيِّ دلياًل واقعيًّا على ذلَك؟ اشرْح.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“لقْد أنْقَذتني القراءُة من الّضياِع” كيَف ُيمكُن للقراءِة أن ُتنِقَذ من الّضياِع؟ . 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ما مفاتيُح الّتفكيِر والنقاِش من وجهِة نظِر الكاتِب؟ هل في هذا إشارٌة إلى أهمّيِة الّلغِة لمْن يريُد أْن يكوَن . 6

كاتًبا؟ وّضْح.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

بعـَد أن تكّونْت لديـَك صورٌة واضِحٌة ومحّددٌة عن المقاِل وأفكارِه وأدّلِته: شـارْك ُمعّلَمَك وزمالَءَك اإلجابَة . 7

عن هذِه األسئلِة في نقاٍش مفتوٍح: 

كيَف دلَّل الكاتُب على وجهِة نظِره؟ ما نوُع األدلِّة الّتي استخَدمها؟ أ. 

لو كنَت في مناظرٍة حوَل أهمّيِة الكتابِة أِو القراءِة، هُل ُيمكْن أْن تعتِمَد على هذا المقاِل في االستعداِد ب. 

للمناظرِة؟ لماذا؟ 

ماذا يَمسُّ هذا المقاُل في نفسِك، عقلََك أم قلَبَك؟ ت. 

ما نوُع الُحجِج الّتي استخَدَمها الكاتُب؟ أمنطقّيٌة أْم عاطفّيٌة؟ ث. 

جاءْت لغُة الكاتِِب دافئًة رقيقًة، هل تراها مناسبًة للطّريقِة الّتي اختاَرها لكتابِة مقالِه؟ لماذا؟ ج. 

المقاُل يجيُب عْن سؤال “لماذا نكُتُب؟” لكْن هْل وجدَت فيِه شيًئا يجيُب عْن “كيَف نكتُب؟” . 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------

في رأيَك ما األدواُت والمهاراُت اّلتي يحتاُجها المرُء لكْي يكوَن كاِتًبا حقيقيًّا؟ . 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ابحْث عْن مقاالٍت تتحّدُث حوَل الموضوِع نفِسه، وقارْن بيَن أفكاِرها.

ِة القادمِة.   استعدَّ للمناقشِة المَوّسعِة مَع المعلِِّم والّزمالِء في الحصَّ

القراءُة حوَل القراءِة:
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

يحّدُد الّظاهرَة اّلتي يناق�شها المقاُل.. 1

يعّلُل وجهَة نظِر الكاتِب.. 2

خالد الّسويدي

كاتٌب وراَء كاتٍب وراَء كاتٍب

عموٌد صحفيٌّ

القراءُة

4
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*
كاتٌب وراَء كاتٍب وراَء كاتٍب

ويدي خالد ال�ضّ

َل  أعتقــُد أنَُّه ِمْن غيِر الَمنطقيِّ أبًدا أْن يتحوَّ

نصُف أفــراِد المجتمِع إلى ُكّتــاٍب ومؤلِّفيَن، 

وعندمــا ال يكــوُن هنــاَك َمْنِطــٌق َفِبالتَّأكيِد 

أنَّ هناَك ِعلَّــًة وخلَاًل، إْذ إنَّ ظاهرَة عَشــراِت 

الُمؤلِّفيــَن الَّذيَن ظَهروا لَدينــا فجأًَة ِمْن حيُث 

إْن ُكْنُت  راَســِة، و نَدري وال نَدري جديرٌة بالدِّ

أظُــنُّ أنَّها ال تْحتاُج إلى دراَســٍة بَِقــْدِر ما هَي 

َتَخبٌُّط وموَضٌة و»برستيج« ِمْن باِب نَخوُض َمَع 

الخائضيَن، َو"َحْشٌر َمَع الّناِس عيٌد"!

ظهــَر ُكّتــاٌب، وما ُهــْم بُكّتــاٍب، يبحثوَن 

ــريَعِة بأْســهِل الطُُّرِق، الُكُتُب  ــْهَرِة السَّ َعِن الشُّ

الَّتــي قرؤوها في حياتِِهْم ُتَعــدُّ َعلى أصابِع اليِد 

الواِحَدِة، وربَّما لــْم يقَرؤوا أيَّ كتاٍب، واْكَتفوا 

مــوا أنَّهْم قّراٌء  ِحهــا بَِنظَْرٍة ســريعٍة، َفَتَوهَّ بَِتَصفُّ

فوَن يمتلكوَن الُقْدَرَة على الكتابِة والتَّأثيِر. ومثقَّ

ليــَس ُكلُّ َمْن أصــَدَر ِكتاًبا ُيمِكــُن َتصنيُفُه 

باألديــِب، وال ُكلُّ مْن شــارَك في نــدوٍة يمكُن 

ًفا مَن الُمؤثِّريَن، وال يمكُن ألّيِة شهيٍر  اعتباُرُه مثقَّ

َل إلى  في مجاٍل آخَر ال صلََة لُه بالثَّقاَفِة أْن يتَحوَّ

كاتٍب، هــذِه األلقاُب ال ُتْعطــى وال ُتمَنُح بقدِر 

إسهاماتِِه  خِص، و ما ُتْكَتَســُب مْن إبداعاِت الشَّ

نيَن. الثَّقافيَِّة واألدبيَِّة وغيِرها، على َمرِّ السِّ

َل إلى كاتٍِب وأديٍب ليَس بســهولَِة  أْن تتحوَّ

حريِّ لَتطْلَُب  أْن تمتلَك ِمصباَح عالِء الّديِن السِّ

ُث  َل إلى أديٍب يتحدَّ إلى ماِرِد الِمصباِح أْن تتحوَّ

المالييُن. يقوُل األديــُب توفيُق الحكيِم:  عْنُه 

ـذي يجعلَُك ُتدرُِك ُعمًقا  »األديُب الحقُّ هَو الَـّ

جديًدا ُكلَّما أعْدَت قراءَة الكتاِب«.

ِة، واستعدَّ للمناقَشِة مَع معلِِّمَك وزمالئَك: صَّ قبَل الحصَّ اقرِأ النَّ

َحوَل الكاتِب:

كاتــٌب إماراتــيُّ يكتُب فــي األدِب 	 

شــهادِة  علــى  حاصــٌل  الّســاخِر، 

البكالوريوِس في  هندسِة االّتصاالِت.

مقاالتُه منشورٌة في الّصحِف المحلّيِة.	 

لــُه مجموعتاِن قصصّيتاِن هما: "بطٌل رغَم أنفي" و"بطٌل من 	 

ورق".

: صِّ أثناَء قراءِة النَّ

*(  اإلماراُت اليوَم، 10 مايو 2016.
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ن كاتٌب وراَء كاتٍب وراَء كاتٍب ٌماٌد  ٌديص

الكتابــُة والكتــُب نافــذٌة علــى ثقافاٍت 

روَس والِعَبَر، ونطّلُع  مختلفــٍة، نتعلَُّم مْنها الــدُّ

فيها على تجارِب غيرِنا، نأخُذ ما يفيُد، ونترُك ما 

ال ينفُع، قْد نجُد فيها كثيًرا من األشياِء الَّتي ال 

توافُق َهوانا، تخــِدُش حياَء بعٍض مّنا، نرُفُضها 

رغَم أنَّها جزٌء مَن الواقِع والحقيقِة، كذلَِك في 

ُق  مجتمعاتِنا الخليجيَِّة هناَك أموٌر صعبٌة، يتطَرَّ

لها بعُضنا فــي كتابِتِه بطرائــَق مختلفٍة، إنَّما 

الكاتُِب الذَّكيُّ وحَدُه َمْن يســتطيُع أْن يوِصَل 

فكَرَتُه للمتلّقي مهما كانْت ُجْرأَُتها.

بعــِض  ففــي  لــكلِّ مجتمــٍع خصوصيَُّتــُه، 

خُص  المجتمعاِت ليَس مَن العيِب أْن يمشــَي الشَّ

ا أْن  عِب جدًّ عارًيا، وفي مجتمعاٍت أخرى مَن الصَّ

روريِّ  َل أحُدُهْم بسرواٍل قصيٍر؛ لِذا مَن الضَّ يتجوَّ

ا أْن نَِعَي ماذا نكتــُب؟ ولَِمــْن نكتُب؟ وما  جــدًّ

الهدُف مّما نكتُب؟ يقوُل شاعُر الَمْهَجِر )ميخائيُل 

نعيمُة(: كْم ِمْن أُنــاٍس َصَرفوا الُعْمَر في إتقاِن فنِّ 

الكتابِة؛ ليذيعوا جهلَُهْم ال غيَر.

اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة يف نقا�ٍش ُم�شرتٍك مَع معلِِّمَك وزمالئَك:

A ما المشكلُة الَّتي يطرُحها الكاتُِب في هذا المقاِل؟ ولماذا هَي مشكلٌة في رأِيِه؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

B  رأى الكاتُِب أنَّ هذِه المشكلَة تمثُِّل ظاهرًة تحتاُج إلى دراسٍة، ثمَّ تراَجَع عْن ذلَك سريًعا، ما سبُب تراُجِعِه

في رأِيَك؟  وبماذا يوحي ذلَك؟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

C  راسَة؟ لماذا؟ ما رأُيَك أنَت؟ هْل هَي ظاهرٌة تستحقُّ الدِّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

D  عوَبِة فيها برأِيَك؟ اســَتِعْن بما ذكَرُه الكاتُِب مْن لمــاذا يرى الكاتُِب أنَّ الكتابَة ِفْعــٌل َصْعٌب؟ ما َوْجُه الصُّ

أسباٍب مباشرٍة وغيِر مباشرٍة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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E نواِت األخيرِة؟ هْل يكشُف ذلَك عْن شيٍء في رأِيَك؟ ما سبُب إقباِل كثيريَن على الكتابِة والنَّشِر في السَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

F  ــبكِة العنكبوتيَِّة عْن أقواٍل أُخرى لهْم حوَل استشــهَد الكاتُِب بآراِء بعِض األدباِء، حاِوْل أْن تبحَث في الشَّ

. فِّ أهميَِّة الكتابِة، ودوِر الُكّتاِب. ناقْش تلَك األقواَل مَع معلِِّمَك وزمالئَك في الصَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

G عي الكتابِة؟ بماذا يتميَُّز الكاتُِب عْن ُمدَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

H  خريِة- أنَّ الكتابَة ليسْت فعاًل ُيْمِكُن أْن يحُدَث باالستعانَِة بمارِد ِمصباِح عالِء ذكَر الكاتُِب -على سبيِل السُّ

 . حريِّ الّديِن السِّ

ا ُفكاهيًّا قصيًرا عْن شــخٍص اّتَبَع هذا األســلوَب؛ لُيقاَل عْنُه إنَُّه كاتٌِب، فكتَب نصوًصا  حاِوْل أْن تكتَب نصًّ

ُمْضحَكًة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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5

تاريُخ الأعداِد

ُيعــدُّ الَقرنــاِن الّثالــُث والّرابُع للّهجرِة )الّتاســُع 

للّرياضياِت لدى  والعاشــُر للميالِد( قرنيِن ذهبيّيــِن 

العــرِب المســلميَن الّذيَن ســَعوا لحفِظ هــذا الِعلِْم 

وترقيِتِه في وقٍت كانــْت أوروبا فيِه غارقًة في حقبٍة 

. وقْد كاَن مــْن فضِل هؤالِء  مــَن االنحطاِط العلمــيِّ

المسلميَن أيًضا أنّهم حفظوا تراَث اليوناِن القديِم في 

الّرياضياِت، فترجموُه وأضافوا إليِه، ثمَّ قاموا بنشــِرِه 

مّرًة أخرى في أصقاِع العالَِم. كانْت خطوُتُهُم الكبيرُة 

األولى أنَّهم أشــاعوا نظاًما جديــًدا لألعداِد، وجدوا 

أنُّه يّتســُع لكلِّ العملياِت الحسابّيِة، وفيِه إمكاناٌت ال 

تنتهي للّتعبيِر عْن كلِّ النُّظُِم الّرياضيِة المطلوبِة.

يســتعملوَن  األوربّيــوَن  كاَن  ذلــَك  وقبــَل 

المّتصلِة  للّتعبيِر عن حاجاتِِهُم  الّرومانيَة  األعداَد 

ا،  بالحســاِب، لكنَّ تلَك الّرموَز كانَْت قاصرًة جدًّ

بْل يكاُد يستحيُل إمكاُن اســتعمالِها في عملياِت 

الّضــرِب أِو القســمِة أِو الجمِع بأعــداٍد كبيرٍة، 

فضاًل عْن أنّها ال تشــتمُل على عنصٍر عدديٍّ ُيعدُّ 

أهمَّ اختــراٍع رياضيٍّ على اإلطــالِق، ونعني بِه 

رمــَز )الّصفِر( الّذي ُيعدُّ عنــَد كثيٍر مْن مؤرِّخي 

الّرياضياِت الخطــوةَ الكبرى الّتي كاَن للحضارِة 

العربّيــِة اإلســالمّيِة فضــُل تطويِرها ونشــِرها؛ 

ــبيَل إلى أْن تكــوَن المفتاَح إلى حلِّ  فكانِت السَّ

إلى أْن تكوَن  كثيٍر مَن المعضــالِت الّرياضيِة، و

مركَز نظاِم الّرموِز العددّيــِة في الّرياضياِت منُذ 

وضِعها إلى اليوِم.

لقِد اقتبَس العرُب المسلموَن رموَز األعداِد في 

األصِل من حضارِة الهنِد، ولعلّها في تلَك الحضارِة 

ما كانْت رموًزا لألعداِد، بْل هَي نوٌع من الحروِف 

على نحِو ما يشــيُر ابُن الّنديِم في )الفهرســِت(، 

الّرياضّييَن المســلميَن الكبرى  فكانَْت خطــوُة 

أنّهْم استعملوها للّتعبيِر عِن األعداِد، مبتعديَن عِن 

الّرموِز القديمِة الّتي هَي حروُف العربّيِة نفُســها 

الّتــي كانْت تعّبُر عنَدُهم عــْن قيٍم عددّيٍة، فضاًل 

عْن قيِمها الحرفّيِة، وهَي مرّتبٌة على الّنحِو اآلتي: 

اآلحاُد
طحزوهدجبأ

123456789

العشراُت
صفعسنملكي

102030405060708090

المئاُت
ظضذخثتشرق

100200300400500600700800900

اآلالُف
غ

1000
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ن تاريُخ األٌداِد ّيص معلاماتيص

اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة يف نقا�ٍش ُم�شرتٍك مَع معلِِّمَك وزمالئَك:

A .أيَن َتجُد الفكرَة المحورّيَة للمقاِل؟ ظَلّلْها، ثم اكُتْبها بِلغِتَك ُهنا

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

B  .ُيبّيُن المقاُل فضَل العرِب والمسلميَن على العالَِم فيما يتعلُّق بالّرياضياِت لسببيِن أساسّييِن. َحّدْدُهما

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

C  َيكثُر الجدُل حوَل َمِن اخترَع )الّصفَر( كقيمٍة عددّيٍة، اســتخرْج مــَن المقاِل ما يدلُّ على مصدرِِه، ودوِر

العرِب فيِه.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

D  يشــيُر المقاُل -مْن بعيٍد- إلى الفرِق الحضاريِّ بيَن العرِب والغرِب في القرنيِن الّثالِث والّرابِع للّهجرِة. ناقْش

مَع زميلَِك هذا الفرَق، ثمَّ اكتْبُه في الفراِغ أدناه.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ومْن طريِف ما في هذِه الّرموِز )أِي الحروِف 

ــعراَء استعملوها في كتابِة أشعاٍر  العربّيِة( أنَّ الشُّ

تتضّمُن تاريًخا معّيًنا، فكانــوا يوردوَن كلمًة أْو 

عبارًة أْو جملًة، تعّبُر عْن تاريٍخ ما، ويؤّرخوَن لُه. 

ويشــيُع بيَن الّناِس أنَّ األعــداَد الغربّيَة هَي 

األعداُد العربّيــُة، وأنَّ األعداَد العربّيَة هَي أعداٌد 

هندّيــٌة، والحقيقــُة أنَّ العرَب اقتبســوا حروًفا 

هندّيًة للّتعبيــِر عن األعداِد، وســّهَل لُهْم دمَجها 

برموِز الكتابِة العربّيِة أنّها تشتمُل على استداراٍت 

وانحناءاٍت شــبيهٍة بما في رموِز الكتابِة العربّيِة، 

ثمَّ ســّوَغ ذلَك أيًضا أنّها ُتكتــُب من جهِة اليميِن 

على نحِو ما اعتاَد الكّتاُب العرُب، وُكُتُب )البتانيِّ 

( تشــهُد على هذا  -من القرِن الّثاني( و)البيرونيِّ

االســتعماِل. ثمَّ جرى أِن اقتبــَس الغربّيوَن هذِه 

األعــداَد مَن العــرِب، لكّنهم جعلوهــا مطاوعًة 

لطرائِق كتابِتهم من اليســاِر إلى اليميِن، فظهَرْت 

عنَدنا الّرموُز الغربّيُة لألعــداِد الّتي جرى عليها 

َبْعــَد حيٍن تطويٌر وتنظيٌم جعلَها على ما هَي عليه 

اآلَن.
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5

E  ِل(. ُعْد إلى يعّبُر جدوُل الحروِف بقَيِمها العددّيِة عْن علٍم كاَن شــائًعا عنَد العرِب ُيســّمى بـ)حساِب الُجمَّ

الّشبكِة العنكبوتّيِة، وابحْث عْن بعِض نماِذِجِه، ثمَّ اعرْض أطَرَفها في الّصفِّ عنَد مناقشِة هذا المقاِل. 

F  ذُكَرْت في المقاِل أســماُء بعِض األعالِم مَن المســلميَن في علِم الّرياضّياِت. ابحــْث عنُهْم، ثمَّ اكتْب فقرًة

تعريفّيًة بسيطًة عْن كلِّ واحٍد منُهْم. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ِمــْن أهــمِّ المراجــِع اّلتــي كتبــْت عــْن إنجــازاِت العلمــاِء العــرِب والمســلميَن فــي األعــداِد بصــورٍة خاّصــٍة، كتــاُب 

)شــمُس العــرِب تســطُع علــى الغــرِب(. تتوافــُر نســخٌة إلكترونّيــٌة مــْن هــذا الكتــاِب علــى الّشــبكِة العنكبوتّيــِة، 

ُعــْد إليهــا، واّطلــْع علــى مــا قالْتــُه الكاتبــُة )زيغريــد هونكــه( فــي هــذا الموضــوِع؛ لتوســيِع معلوماِتــَك حوَلــُه. 

واســتعدَّ لمناقشــِة مــا قرأَتــُه مــَع ُمعّلِمــَك وزمالِئــَك فــي الحّصــِة القادمــِة. 

القراءُة حوَل القراءِة:
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1
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  هل؟ 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------

 هل يسائل في رأيك؟

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------

  هل س

, َواأِجْب َعن الأ�ضئَلِة الآتَيِة اأثناَء ا�ضِتماِعَك: ا�ضَتِمْع اإىل النَّ�صِّ

ُن الجـدوُل الّتالي عبـاراٍت صحيحًة . 1 َة معلومـاٍت لالبتعـاد عن األرِق وتحسـيِن الّنـوِم. يتضمَّ ـصُّ عـدَّ ذكـَر  النَّ

حيحـِة، وعالمَة )û( أماَم الخطِأ  . ضـْع عالمَة )ü( أماَم العباراِت الصَّ صِّ وأخـرى خطـًأ بحسـِب ما ورَد في النَّ

مْنها.

û/üالعبارُةم

مُس أكبَر ُمَنظٍِّم لساعِة الجسِم الحيوّيِة.1 ُتعدُّ الشَّ

القيلولُة الطّويلُة تفيُد في النَّوِم باكًرا في اللّيِل.2

ُن الّنوَم باكًرا.3 َتَوُقُف استهالِك الكافييِن قبَل ساعتيِن مَن الّنوِم ُيَحسِّ

الجوُع قْد يمنُع مَن الّنوِم.4

الموُز واللّبُن يساعداِن على النَّوِم باكًرا.5

, اأجْب عِن الأ�ضئلِة الآتيِة: بعَد ا�ضتماِعَك اإىل النَّ�صِّ

وِم؟ . 1 كّيِة في تحسيِن جودِة النَّ كيَف يمكُن أْن تفيَد تطبيقاُت الهواتِف الذَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

وِم؟. 2 حيُح والّصحيُّ للنَّ ما وضُع الوسادِة الصَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

وِم. اذكْرها.. 3 صُّ ثالَث وسائَل لتحسيِن روتيِن النَّ ذكَر النَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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االستماُعن هْل تعاّي مَن األرِق؟

وِم؟. 4 لماذا يجُب إغالُق الّتلفاِز وأجهزِة الهواتِف قبَل النَّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

. لماذا؟ . 5 راسـةِ ِة، وال للعمِل أِو الدِّ ـوِم فقط، وليَس للمكالمـاِت الهاتفيَّ ـريُر للنَّ َص السَّ ـصُّ بأْن ُيَخصَّ يوصـي النَّ

وإلى أيِّ مًدى تلتزُم بذلَك في حياِتَك اليومّيِة؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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ــِة القصيــرِة، وعرفــَت بعــَض كّتاِبهــا  ــِة القصيــرِة، وقــرأَت نصوًصــا منهــا فــي وحــدِة القصَّ فــَت فــنَّ القصَّ تعرَّ

ــُه قــْد لفــَت انتباَهــَك أحــُد الموضوعــاِت المطروحــِة فــي تلــَك القصــِص، أْو أســلوُب  الاّلمعيــَن. وال بــدَّ أنَّ

أحــِد الكّتــاِب وطريُقــُة طرِحــِه. 

واآلَن، في مجموعٍة ثنائية، اختْر وزميلََك موضوًعا أْو كاتًبا، سواٌء أكاَن مّمْن درسَت لُه، أْم مّمْن قرأَت لُه، 

أْم مّمْن ُتحبُّ أْن تعرَف عنُه أكثَر، واجمْع عنُه المعلوماِت الكافيَة الَّتي تؤهلُُكما للحديِث المنظَِّم عنُه. 

سيســاعُدَك هذا في تعميِق معرفِتَك بالكاتِب أِو الموضوِع الَّذي ســتختاُرُه مَع زميلَك، وسترفُدُكُما القراءُة 

ُه إليُكما بعَد  المكثَّفُة بمعلوماٍت تســمُح لُكما بالحديِث بثقٍة وطالقٍة، واإلجابِة عِن األســئلِة الَّتي قْد ُتَوجَّ

العرِض.

ُتُه 7 دقائَق. سيحّدُد لُكما المعلُّم ما ينبغي عليُكما القياُم بِه في هذا العرِض، ومدَّ

ولكي تقّدما عرًضا واضًحا وممّيًزا، ننَصُحُكما أْن تقوما باألموِر اآلتيِة:

ْد باالتفاِق مَع زميلَك الكاتَب أِو الموضوَع الَّذي ترغباَن في تقديِم عرٍض عنُه.. 1 حدِّ

ليََّة. . 2 اقرأْ عْنُه مَع زميلَك في أكثَر مْن مصدٍر، وسّجال مالحظاتُِكما األوَّ

ابحثا عّما قيَل عْنُه في كلِّ المراجِع الُمتاحِة. . 3

َسّجال النِّقاَط الَّتي توّداَن التَّركيَز عليها في عرِضُكما. . 4

قّسما العرَض بينكما.. 5

فّكرا في طريقِة العرِض، وأيَّ أدواٍت مساعدٍة قْد تثريِه. . 6

َسّجال ما تريدَن أْن تقوما بِِه قبَل العرِض وأثناَءُه، وكيفيََّة ختِمِه.. 7

اكتبا عرَضُكما، ثمَّ راجعا ما كتْبُتما.. 8

اكتبا الّنسخَة الّنهائيََّة للعرِض.. 9

تدّربا على العرِض، ويمكُنكما هنا االســتعانُة ببعِض األصدقاِء للحكِم على أدائكما، ومساعَدتُِكما . 10

على تحسيِنِه.

ال تنَسيا أْن َتشُكرا جمهوَرُكما على ُحْسِن االستماِع في نهايِة العرِض.. 11

وال تنــَس كذلَك أن تضَع عالمَة )ü( أماَم كلِّ ُمهّمٍة أَنجْزَتها فــي جدوِل الُمهّماِت المرفِق، مع كتابِة . 12

الّتاريِخ واليوِم، فهذا األمُر سيساعُدَك على تنظيِم وقِتَك، وعملَِك، وسيشعرَُك بالّرضا عْن نفِسَك وأنَت 

مَع األياِم تضُع عالمَة )ü( أَماَم الَْمهامِّ الّتي أَنَْجْزَتها.
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المٌادثُةن ٌرٌض ٌْن شاٌٍر ّْو قاقأ ّْو روائيأ

درُس المحادثِة: ................................................... االسُم: .....................................................   

الّتاريُخ المقّرُر للعرِض: ............................

مالحظاٌت اليوُم الّتاريُخأُنِجَزْتالمهّمُة م

َحّدْدنا الكاتَب أِو الموضوَع.1

قرأنا عْنُه في المصادِر والمراجِع.2

وضْعنا مالحظاتِنا على ما قرأْنا.3

ْمنا األفكاَر بيننا.4 قسَّ

دًة للعرِض.5 كتْبنا مسوَّ

لْنا ما يلزم.6 دَة، وعدَّ راجْعنا المسوَّ

كتْبنا النَّصَّ النِّهائيَّ للعرِض.7

ْبُت على العرِض مَع زميلي.8 تدرَّ

ْزنا أنفَسنا ألّيِة أسئلٍة محتَملٍَة.9 جهَّ

مستعّداَن اآلَن لتقديِم عرٍض متميٍِّز.10 

قاِئُة املَصاِدِر َواملراِجِع:

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

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

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

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

 	...............................................................................................................................................
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نواتُج الّتعّلِم

�المَة . 1
ّ
ا ال�ش

ً
 ف�ي كتابت�ِه قدرًة وا�شحًة على ال�ش�يطرِة على المو�شوِع، مراعي

ُ
يظه�ر

َة.
ّ
اللغوي

ًة لإبراِز اأفكارِه.. 2
ّ
 اأدّلًة اإقناعي

ُ
ي�شتخدم

ُل القتبا�شاِت والمعلوماِت المّت�شلَة بالمو�شوِع.. 3
ّ
ي�شج

1

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
ثالَث حصٍص

رُس مرتبٌط بدرِس القراءِة هذا الدَّ

»قصيدُة شيِخ العرِب«

لماذا ّحبُّ الّشيَخ زايًدا؟

كتابُة احتراٍف
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الّدرُس
1

قرأَت قصيدَة )شــيُخ العرِب( الّتي أبدَع فيها الّشــاعُر محّمُد خليفَة بُن حاضٍر 

المهيرّي في وصِف مناقِب الّشــيِخ زايِد بِن ســلطاَن آِل نهياَن -طّيَب اللُّه ثراُه-، 

وسلَّط فيها الّضوَء على جوانَب كثيرٍة مْن شخصّيِتِه الّتي أحّبها القريُب والبعيُد.

وال بــدَّ أنََّك تودُّ أْن تتعــّرَف جوانَب أخرى عن هِذِه الّشــخصّيِة العظيمِة، الّتي 

كانْت وما زالْت حديَث الّشــرِق والغرِب، وسيساعُدَك هذا الّدرُس في ذلَك، مْن 

 ،qــعِة، أّواًل عْن شخصّيِة الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن آِل نهياَن خالِل القراءِة الموسَّ

ثمَّ الكتابِة عْنها مْن خالِل الجانِب الّذي تودُّ الّتركيَز عليِه.

فِّ حوَل قصيدِة )شيُخ العرِب(، ُعْد  ال شكَّ أنَّك سّجلَت كثيًرا مَن المالحظاِت في أثناِء الّنقاِش الّذي داَر في الصَّ

إلى تلَك المالحظاِت، وحاوْل أْن تصنَِّفها، ثمَّ فّكْر كيَف يمكُنَك االستفادُة مْنها في كتابِة هذا المقاِل.

يِخ زايٍد؟ ِة ال�شَّ ما اجلانُب اّلذي تريُد الكتابَة عنُه يف �شخ�شيَّ

ُخْذ وقًتا كافًيا في القراءِة والّتفكيِر لتحديِد الجانِب الّذي تودُّ تسليَط الّضوِء عليِه في شخصيَِّة الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن 

آِل نهياَنq. فهناَك جوانُب كثيرٌة ومختلفٌة تســتطيُع أْن تكتَب عْنها، وال يتَّسُع مقاٌل واحٌد لها كلِّها، لذلَك ُعْد إلى 

مالحظاتَِك الّتي ســّجلَتها في أثناِء النِّقاِش الّصّفيِّ مَع معلِّمَك وزمالئَِك، وتلَك الّتي سّجلَتها في أثناِء قراءاتَِك عْن هذِه 

َر مْن خاللِها فكرَة الموضوِع الّذي ستكتُبُه. خصيَِّة العظيمِة، وحاوْل أْن ُتقرِّ الشَّ

مَن الموضوعاِت اّلتي يمكُنَك أْن تبحَث فيها، وتختاَر مْن بيِنها: 

سيرُة قائٍد ووالٍد.. 1

رجُل اإلنجازاِت العظيمِة.. 2

مؤّسُس الماضي والحاضِر والمستقبِل.. 3

تمريٌن: اطرْح على نفِسَك بعَض األسئلِة:. 4

لماذا أكُتُب عِن الّشيِخ زايٍدq؟. 5

هْل تْستشِعُر الخيَر الّذي حَرَص الّشيُخ زايٌدq على أْن يوفِّرَه لشعبِه، على الّرغِم مْن ُمِضيِّ أكثَر مْن َعْقٍد . 6

على رحيلِِه؟

ُب بـ)حكيِم العرِب(، هل فّكرَت في داللِة هذا اللَّقِب؟ . 7 كاَن الّشيُخ زايٌدq ُيلَقَّ

هْل كاَن دوُرُه الحيويُّ محليًّا فقط؟ أْو عربيًّا؟ أْو دوليًّا؟. 8

الِكتابُة بعَد الِقراءِة:
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كتابُة احتراٍان لماذا ّحبُّ الّشيَخ زايًدا؟

؟. 9 ما العوامُل الّتي جعلْت ِمْن شخصيَِّة الّشيِخ زايٍدq شخصّيًة عظيمًة ومؤثّرًة في الّتاريِخ اإلنسانيِّ

هْل تتمّنى لو كنَت َقِد التقيَت بِِه؟ . 10

ماذا كْنَت ستقوُل لُه إْن كْنَت قِد التقيَت بِه؟. 11

1. لرتتيِب اأفكارَك:

أجْب أّواًل عِن األسئلِة الموجودِة في الّتمريِن.	 

أضْف إليها أفكاًرا مْن عنِدَك بناًء على ما تكّوَن لديَك مْن معلوماٍت بعَد االنتهاِء مْن درِس )شيُخ العرِب(.	 

ارفْد كلَّ ذلَك بقراءاتَِك عِن الموضوِع. حاوْل أْن تعوَد إلى كتٍب وثائقّيٍة تتحّدُث عْن شــخصّيِة الّشــيِخ 	 

زايِد بِن سلطاَن آِل نهياَنq كْي تحصَل على معلوماٍت حقيقّيٍة وصحيحٍة.

ســّجْل أهمَّ الّنقاِط الّتي تعتقُد أنّها مترابطٌة ومنســجمٌة مَع بعِضها، ويمكُن أْن تمّثَل تسلساًل منطقيًّا لفكرٍة 	 

واحدٍة.

ا في كتابِة 	  تذّكْر أنَّ المقاَل يمكُن أْن يتضّمَن رأَي الكاتِب الّشــخصيَّ ومشــاعَرُه الخاّصَة، لذلــَك كْن ُحرًّ

مشاعرَِك الّصادقِة تجاَه شــخصّيِة الّشيِخ زايٍدq. يمكُن أْن يأتَي ذلَك في الفقرِة األولى مَن المقالِة، أْو في 

الفقرِة األخيرِة.

َدِتَك: وَّ 2. لكتابِة ُم�ضَ

تذكْر أنَّك ســتكتُب مقااًل عْن شخصّيٍة راحلٍة؛ لذلَك سيغلُب على النَّصِّ الفعُل الماضي، ولكّنَك حيَن تضُع 	 

ُل مشاعرَك ال بدَّ أْن تكتَبها بصيغِة الفعِل المضارِع. رأَيَك أْو تسجِّ

ُن مْن فقراٍت، وأنَّ كلَّ فقرٍة تركُِّز على 	  تذّكْر أنَّ المقاَل )وهَو الّشــكُل األقرُب إلى ما ســتكتُبُه هنا( يتكوَّ

دٍة، ويمكُن أْن تنظَر في هذا الّتقسيِم إذا أرْدَت المساعدَة، وليَس شرطًا أْن تتقيََّد بِه: فكرٍة محدَّ

يُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَنq؟	  مْن هَو الشَّ

 	. عيِد المحليِّ والعربيِّ والّدوليِّ يِخ زايٍدq في تأسيِس االّتحاِد، وما ترتََّب على ذلَك على الصَّ دوُر الشَّ

يِخ زايٍدq الّشامخُة.	  إنجازاُت الشَّ

 	.qيُخ زايٌد ها الشَّ واجُبنا الوطنيُّ للحفاِظ على بالِدنا اّلتي أسسَّ

َل مالحظاتِِه عليها، وسّجْل أنَت مالحظاتَِك على 	  عنَد االنتهاِء مْن مســّودتَِك أعِطها لزميلَِك؛ ليقرأَها ويسجِّ

نصِّ زميلَِك. 
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الّدرُس
1

3. قبَل ت�ضليِم ورقِتَك:

انظْر في مالحظاِت زميلَِك، وُخْذ بما تراُه مناسًبا.	 

استعدَّ اآلَن لكتاَبِة ورقِتَك في صيَغتها الّنهائّيِة.	 

َتذّكْر: 	 

ضرورَة تنسيِق الفقراِت.	 

االعتناَء بعالماِت الّترقيِم.	 

االعتناَء الكبيَر بالكتابِة الّصحيحِة لغوًيا.	 

 	. اختياَر عنواٍن معّبٍر عِن النَّصِّ

كتابَة اسِمَك.	 

تذّكْر أنََّك ُتَقّدْم نفَسَك على ورقٍة.. فاخَتْر كيَف تريُد أْن يراَك اآلخروَن.	 

الُع عليها: وهذِه بعُض المصادِر الموثوَقِة اّلتي يمكُنَك االطَّ

يُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن. � موقُع ديواِن وليِّ عهِد أبوظبي: األُب المؤّسُس المغفوُر لُه الشَّ

� https://www.cpc.gov.ae/ar-ae/theuae/Pages/LateSheikhZayed.aspx

يِخ زايٍد الكبيِر: مسيرُة قائٍد. � مركُز جامِع الشَّ

� http://www.szgmc.ae/founder

سفارُة دولِة اإلماراِت العربيَِّة المتَّحدِة في القاهرِة: تاريُخ الّدولِة ونشأُة االتِّحاِد. �

� http://uae-embassy.ae/Embassies/eg/Content/3091
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سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
ثالَث حصٍص

2

رسالٌة إلى كاتٍب

كتابُة احتراٍف

ًدا ببنيتها  و�شروِط تنظيمها.. 1
ّ
ًة، متقي

ّ
 ر�شائَل ووثائَق ر�شمي

ُ
 يكتب

، ويعيُد تحريرها بعَد المراجعِة.. 2
ُ
داِت مايكتب

ّ
 م�شو

ُ
يراجع
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2

ٍة: كتابُة رساَلٍة رسميَّ

  A4 ُتعرُف هذِه الّرســائُل أيًضا برسائِِل األعماِل، وُتكتُب بأسلوٍب محّدٍد وصارٍم، فمثاًل ال بدَّ أْن ُتكتَب على ورِق

)مقاُس الورِق 21 ×29.7 ســم(، وبهِذه الطّريقِة يمكُن أْن ُتطوى الورقُة ثالَث مراٍت، حيُث يظهُر العنواُن عْبَر 

الجزِء الّشفاِف مَن الظّرِف. 

الِحْظ أنَك ســتبدأُ الكتابَة بعَد أْن تكوَن قْد قرأَت لكاتِبَك المفّضِل، وستكوُن رســالُتَك الَّتي ستكُتُبها لكاتِبَك 

ِل استجابًة لما قرأَتُه لُه في كتابِه أو مقالِتِه.  المفضَّ

ال يمكُن أْن تكتَب لكاتِب رسالًة وأنَت لْم تقرأْ لُه، وال يكفي أْن تسمَع مَن اآلخريَن أنَّ أحَد الكّتاِب يكتُب كتًبا 

أو مقاالٍت رائعًة، أْو غيَر رائعٍة كي تحكَم عليِه، مَن الُمهمِّ أْن تقرأَ بنفِسَك، حّتى تحكَم بنفِسَك أيًضا.

قبَل الكتابِة:

يِن: لماذا أكتُب للكاِتِب؟ وماذا سأكُتُب؟ اطرْح على نفِسَك هذيِن الّسؤاليِن المهمَّ

هذاِن الّسؤاالن مهّمان، ويجُب أْن تطرَحُهما على نفِسَك وأنَت تستعدُّ للكتابِة لكاتٍب ما: لماذا تكتُب للكاتِب؟ 

ا؟ ثمَّ ماذا ستكتُب؟ ولماذا تنتظُر منُه ردًّ

نكتُب للُكّتاِب فــي أحياٍن كثيرٍة كي نخبَرُهْم رأَينا حوَل كتاٍب أْو مقالــٍة كتبوها، وُيمكُن في هذِه الحالِة أْن 

نذكــَر -بعَد إبداِء رأِينا حوَل النَّصِّ ســواٌء أأعَجَبنا أْم لْم ُيعِجْبنا- األســباَب الَّتي مّكنْت هــذا النَّصَّ مْن أْن يناَل 

إعجاَبنا أْو ال ينالُُه. 

َح لماذا نحُن مهتّموَن بأْن يعرَف الكاتُِب رأَينا هذا؟ فنحُن عادًة نقرأُ كثيًرا مَن الكتِب  ومــَن المهمِّ أيًضا أْن نوضِّ

والمقاالِت، ولكنَّنا ال نكتُب لكلِّ كاتٍب رأَينا حوَل كتابِِه أْو مقالِتِه!

البناُء:

فحِة.	  وضُع عنواِن الُمرِسِل على الجهِة الُيسرى الُعليا للصَّ

تضميُن رقِم الهاتِف والبريِد اإللكترونّي، إْن أمكَن.	 

عنواُن مستقِبِل الّرسالِة على الجهِة الُيمنى في أسفِل عنواِن الُمرِسِل.	 

الّتاريُخ.	 

الّتحيَُّة، ونســتخدُم لقَب الّسّيِد/ الّسيَّدة أو األستاذ/ األستاذة، أْو يمكُن استخداُم اسِم الّشخِص المرَسِل إليِه 	 

إْن كاَن معروًفا. 

الِكتابُة بعَد الِقراءِة:
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الّرسالُة.	 

الختاُم، مَع األمنياِت الخالصِة أو الّصادقِة،.. إلخ.	 

الّتوقيُع، ويكون على الجهة اليسرى عادة.	 

اكتِب اســَمَك بخطٍّ واضٍح، وذلَك كي يعرَف المستقِبُل اسَم المرِسِل بشكٍل واضٍح ومحّدٍد؛ ألنَّ الّتوقيَع قْد 	 

ال يكوُن واضًحا دائًما.
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، وانتظاَر ردٍّ مْنُه.  إَن الكتابَة للكّتاِب أمٌر عظيٌم ورائٌع، وال شيَء يمكُنُه أْن يعادَل متعَة الكتابِة لكاتٍب حقيقيٍّ

ولكْن، هْل سيردُّ الكاتُب؟ 

ُد رسالًة أخرى، أْم كتاًبا  هناَك بعُض الخطواِت الَّتي تزيُد مْن فرصِة الحصوِل على ردٍّ مَن الُكّتاِب. سواٌء أكاَن الرَّ

جديًدا، أْم منشوًرا ُيبّيُن اإلصداراِت الجديدَة الّتي تشبُه تلَك الّتي حازْت على إعجاِب القارِئ المرِسِل، أو بطاقَة 

شكٍر صغيرٍة، إلخ...

ُدَك ببعِضها هنا. وهذِه بعُض الّتقنياِت الَّتي قْد تزيُد مْن فرصِة حصولَِك على ردٍّ مَن الكاتِب، سنزوِّ

ُع ردٍّ مْنُه: تقنياُت الكتابِة لكاتٍب، وتوقُّ

احصْل على عنواِن الّناشِر الّذي قاَم بنشِر كتاِب كاتِبَك المفّضِل، وحاوِل الوصوَل إليِه مْن خاللِِه. . 1

إذا َوَجــْدَت للكتاِب طبعًة فاخرًة وطبعًة أخرى عاديًَّة، والّناشــُر مختلٌف فيهما، احرْص دائًما على الحصوِل . 2

على عنواِن ناشِر الطَّبعِة الفاخرِة؛ ألنَُّه األكثُر صلًة بالكاتِب. 

احصْل على الكتاِب األحدِث نشــًرا للكاتِب )حتى إْن لْم يكْن المفّضَل عنَدَك(؛ فالعنواُن الموجوُد عليِه هَو . 3

األحدُث أيًضا. 

ْن ظرَف رســالِتَك ظرًفا آخَر صغيًرا، مكتوًبا عليِه اســُمَك وعنوانَُك كاماًل، مَع طابٍع بريديٍّ عليِه، فهذا . 4 َضمِّ

 . َة الردِّ بالّنسبِة لكاتٍب مشغوٍل أكثَر سهولًة، وال تترْك لُه عذَر عدِم الّردِّ يجعُل مهمَّ

اكتْب رسالًة شخصّيًة مدروسًة، اطرْح أسئلًة عميقة ودقيقة عن الكتاب المفّضل عندك لهذا الكاتب، ولكن . 5

ال تكتِف بطرِح األســئلة فقط! بل بّيْن وجهة نظرك في كتاباته، أخبْره شــيًئا عْن نفِسَك، ولماذا تحبُّ ُكُتَبُه 

وتستمتُع بقراءتِها، ولماذا تكتُب لُه هذِه الّرسالَة؟ إنَّ الكّتاَب يستمتعوَن بسماِع آراِء قّرائِِهم، وقْد تلِهُم رسالُتَك 

الكاتَب لمواصلِة الكتابِة.
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خطواُت كتابِة ر�ضالٍة اإىل كاتٍب:

اختْر كتاًبا أْو مقالًة قرْأَتها وأعجبْتَك، وتشُعُر أّنَك ترغُب في الكتابِة لكاِتِبها. . 1

إْن لْم . 2 ضـْع أفـكارََك على كّراسـِتَك، وسـّجْل على الّسـطوِر ما أعجَبـَك بالّتفصيِل فـي المقالِة أو الكتـاِب، و

يعجْبَك شيٌء سّجْلُه أيًضا؛ فليَس مَن الّضروريِّ أْن يعجَبنا كلُّ شيٍء. 

هـْل َخَطـرَْت على ذهنَك أيُّ فكرٍة وأنـَت تقرُأ الكتاَب، وتوّقعَت أْن تجَدها فيـِه، ولكنََّك لْم تجْدها؟ اكُتْبها . 3

ُه في أذهاِن  ِد أنَّ الكاتَب سـيكوُن سعيًدا بأْن يعرَف األفكاَر الَّتي أثارَها نصُّ اآلَن على كّراسـِتَك، فمَن المؤكَّ

قّراِئِه. 

امنـْح رسـائلَك شـيًئا من الخصوصيـِة، ال تكتـْب لجميع الكّتاب الرسـالة ذاتهـا. ابتعْد عـن العموميات قدَر . 4

االستطاعِة.

ابدْأ بكتابِة المسوَّدِة األولى لرسالِتَك إلى كاِتبَك المفّضِل.. 5

َل أيَّ جزٍء تشـعُر أّنُه . 6 بعـَد االنتهـاِء مْن كتابِة المسـّودِة األولى، اقَرْأها لنفِسـَك بصوٍت عاٍل، وحـاوْل أْن تعدِّ

يحتاُج تعدياًل.

حـاَن اآلَن وقـُت الكتابـِة الّنهائّيِة، فإْن كنَت متمّكًنا مَن الّطباعِة على الحاسـوِب ُيفّضُل أْن تطبَعها عليِه، أِو . 7

اكتْبها بخطٍّ واضٍح وأنيٍق. 

بِع الخطواِت المذكورَة أعالُه تحَت عنواِن )البناُء( في أثناِء الكتابِة.. 8 اتَّ

إرسـالِها . 9 ، ُقْم بوضِعها في ظرٍف مناسـٍب، ووضـِع طابٍع بريديٍّ عليها، و إْن كنـَت سترِسـُلها بالبريـِد العاديِّ

للكاتِب. 

، حاِفْظ على بنيِة الكتابِة نفِسـها، ولكْن ابحـْث فقْط عْن عنواِن . 10 إْن كنـَت سترِسـُلها بالبريـِد اإللكترونيِّ و

حيِح للكاتِب، وأرِسْل رسالَتَك. البريِد اإللكترونيِّ الصَّ

. مالحظٌة: ستّتبُع خطواِت كتابِة الّرسالِة نفَسها، سواٌء أأرسلَتها بالبريِد العاديِّ أْم بالبريِد اإللكترونيِّ
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نواتُج الّتعّلِم

المّت�شل�ة والمنف�شل�ة، ويعربه�ا،   
ّ
ف�ع والّن�ش�ب والج�ر

ّ
الر المتعّل�م �شمائ�ر  ُف 

ّ
يتع�ر

ا. 
ً
ا �شحيح

ً
وي�شتخدمها في توا�شله ال�ّشفوي والكتابي ا�شتخدام

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 
ثالَث حصٍص

ضمائُر الّرفِع والّنصِب والجرِّ

1

الّنٌُا
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1

1
تدارْس مَع زمالئَِك في المجموعِة الُمخطَّطاِت الّتوضيحّيَة اآلتيَة، ثُمَّ أجْب عن األسئلِة )تذّكْر أنَّ المخطّطاِت 	 

ُم للقارِئ معلوماٍت عن موضوٍع ما، وقراءُتها وفهُمها ُيعدُّ مهارًة  الّتوضيحّيَة هي  نصوٌص معلوماتّيٌة؛ ألنّها ُتقدِّ

مهّمًة من مهاراِت القراءِة، َفَدرِّْب نفَسَك عليها(:

اًل: َنَتداَرُس أوَّ

الّضمائُر في الّلغِة العربّيِة

الّضميُر: اسٌم يدلُّ على ُمتكّلٍم أْو مخاَطٍب أْو غائٍب

 هَو كلمٌة تأتي مستقلًّة وحَدها 

وال تلتصُق بكلمٍة قبلَها.

هَو كلمٌة تتكّوُن مْن حرٍف واحٍد، 

يأتي ُملتصًقا بكلمٍة قبلَُه.

ضميٌر ُمّتصٌلضميٌر ُمنفصٌل

الّضميُر الُمّتصُل

للّرفِع فقط

ياُء الُمتكلِّم  

كاُف الخطاِب 

هاُء الغائِب

للّنصِب والجرِّ

في محلِّ جرٍّ بحرِف 

: إذا اّتصَل  الجرِّ

بحرِف الجرِّ

في محلِّ جرِّ 

مضاٍف إليِه: إذا 

اّتصَل باسٍم

للجرِّ

نا الّدالُّة على جماعِة 

المتكلميَن

للّرفِع والّنصِب والجرِّ

في محلِّ  نصِب اسِم 

الحرِف الّناسِخ: إذا 

اّتصَل بحرٍف ناسٍخ 

في محلِّ  نصِب 

مفعوٍل بِه: إذا اّتصَل 

بفعٍل تامٍّ ودلَّ على مْن 

وقَع عليه أثُر الفعِل

للّنصِب

في محلِّ  رفِع اسِم 

الفعِل الّناقِص: إذا 

اّتصَل بفعٍل ناقٍص

في محلِّ  رفٍع فاعٍل: 

إذا اّتصَل بفعٍل تامٍّ 

ودلَّ على مْن قاَم 

بالفعِل

تاُء الفاعِل

ياُء المخاطَبِة

ألُف االثنيِن

واُو الجماعِة

نوُن النسوِة
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ما تعريُف الّضميِر؟ . 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------

إلى أيِّ قسٍم ِمْن أقساِم الكالِم ينتمي الّضميُر؟ . 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

بحسِب الُمخّطِط: إلى َكْم قسٍم ُيقَسُم الّضميُر في العربّيِة؟ . 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

َعرِِّف الّضميَر المنفصَل: ----------------------------------------------------------------------------. 4

َعرِِّف الّضميَر المّتصَل: -----------------------------------------------------------------------------. 5

رّكز اآلَن على الّضميِر الُمنفصِل، وأجْب عن األسئلِة: 

A  إلى َكْم قسٍم ُيقَسُم الّضميُر المنفصُل؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

B  قولُنا "ضميٌر للّرفِع" أْو ضميٌر "للّنصِب" ُمرتبٌط بإعراِب الّضميِر، فماذا تفهُم ِمْن ذلَك؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

C  كلُّ قسٍم ِمْن ِقسمي الّضميِر المنفصِل ُيقَسُم إلى ثالثِة أقساٍم، ما هَي؟

1 .------------------------------------------------------------------------------------------------

2 .------------------------------------------------------------------------------------------------

3 .------------------------------------------------------------------------------------------------

هَو 

هَي 

ُهما 

ُهْم 

ُهنَّ

إّياُه

إّياها

إّياُهما

إّياُهْم

إّياُهنَّ

للغائِبللغائِب للُمتكلِّمللُمتكلِّم

أنا

نحُن

إّياَي

إّيانا

أنَت

أنِت

أنُتما

أنُتْم

أنُتنَّ

إّياَك

إّياِك

إّياُكما 

إّياُكم

إّياُكنَّ

للُمخاطِبللُمخاطِب

الّضميُر الُمنفصُل

للّنصِبللّرفِع
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انظِر اآلَن في  الّنصوِص اآلتيِة لتتعّرَف إعراَب ضمائِر الّرفِع المنفصلِة:

البقرة/ 160﴿ۅ ۅ ۉ﴾

ص﴿ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾

آل عمران/ 52﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾

البقرة/286 ﴿مب ىب يب جت حت خت﴾

القصص/35 ﴿ی ی ی ی﴾

البقرة/ 216﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾

فأنِت الخياُل الّذي صاَغ ُعمري
                                              وصاَغ الجنوَن الّذي تعرفيْن

ياسر األقرع/ شاعر سوري

أنتّن أسعُد ما أظّل الكوُن يا زهَر الّنجوْم

أنتّن أبصرتّن ذاَك الوجَه في اللّيِل البهيْم

بدر شاكر الّسياب

/ شاعر عراقي

األنعام/103﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾

الحاقة﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾

األحقاف/ 17﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾

التوبة/ 87﴿پ پ پ پ ڀ ڀ﴾

آل عمران/7﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾

ــِل  ــرِ املنفص للّضم

ــي  يف الّنصــوِص الّت

إعــراٌب  أماَمــَك 

ــو؟  ــا ه ــٌد، م واح

كيَف نُعرُب 

الّضمَر املنفصَل؟

ما نوُع الجملِة الّتي وقَعْت فيها الّضمائُر الّسابقُة؟ 	 

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

اكتْب من عنِدَك ثالَث ُجمٍل ُمستخِدًما فيها أيَّ ضميٍر من ضمائِر الّرفِع الّتي عرْفَتها: 	 

1 ...................................................................................................................

2 ...................................................................................................................

3 ...................................................................................................................

ما نوُع الجمِل الّتي كتْبَتها؟ 	 

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

ماذا تستنتُج؟	 

.......................................................................................................................
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ــِة، وانتبــْه إلــى أّن الُجمــَل اّلتــي  انظــر اآلَن فــي  الّنصــوِص الّتاليــِة لتتعــّرَف إعــراَب ضمائــِر الّنصــِب المنفصل

وقــَع فيهــا ضميــُر الّنصــِب وقــَع فيهــا تقديــٌم وتأخيــٌر:

البقرة/40 ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾

يونس/28 ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ﴾

الفاتحة﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾

اإلسراء/ 23 ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾

يف  املنفصــِل  للّضمــرِ 

ــَك  ــي أماَم ــوِص الّت الّنص

إعــراٌب واحــٌد، مــا هــو؟ 

ما نوُع الجملِة الّتي وقَعْت فيها الّضمائُر الّسابقُة؟ 	 

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

اكتْب ِمْن عنِدَك ُجملتيِن ُمستخدًما فيها أيَّ ضميٍر من ضمائِر الّنصِب الّتي عرْفَتها: 	 

1 ...................................................................................................................

2 ...................................................................................................................

حيَن نقوُل »أشــكرَُك« نستطيُع أْن نقوَل، وأشكُر ُفالنًا َوُفالنًا، لكْن، حيَن نقوُل »إّياَك 	 

أشُكُر«، هْل نستطيُع أْن نعطَف عليها، ونقوُل: وأشكُر ُفالنًا َوُفالنًا ؟ 

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

إذْن، ما الفرُق بيَن قولِنا: »أشكرَُك« َو »إّياَك أشكُر«؟ 	 

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

ما معنى قولِِه تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٿ(؟	 

.......................................................................................................................
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2
انتقل اآلَن إلى صفحِة الّضميِر الُمّتصِل، وأِجْب عن األسئلِة اآلتيِة:

A  ما معنى قولِنا: "َضميٌر ُمّتصٌل"؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

B  َم الّضميُر الُمّتِصُل في الّشكِل الّتخطيطيِّ الّذي أماَمَك؟ كيَف ُقسِّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

C .ْد ضمائَر الّرفِع الُمّتصلَة عدِّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

D  ما معنى أنّها ضمائُِر َرْفٍع؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

E َكْم موِضًعا للّرفِع تقُع فيِه كما هو موّضٌح في الّشكِل؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ْد َضميــَر الّرفــِع الُمّتصــِل فيهــا )تــاَء الفاعــِل، َأِلــَف االثنيــِن، واَو  انُظــر اآلَن فــي الّنصــوِص اّلتــي أماَمــَك، وحــدِّ

ســوِة(، َومّيــْز نــوَع الفعــِل اّلــذي اّتصَلــْت ِبــِه )تــامٌّ أْم ناقــٌص(. الجماعــِة، يــاَء الُمخاطبــِة، نــوَن النِّ

المائدة/ 3﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾

ص/76 ﴿ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾

المائدة/ 117﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾

األحقاف/ 17﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾

األعراف/ 23 ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک 

ڱ ں ں﴾
التحريم/10 

آل عمران/ 43  ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾

اإلسراء/ 23 ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾

آل عمران﴿ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾

370



الّنٌُان ضمائُر الّرفِع والّنصِب والجرِّ

البقرة/ 16 ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴾

األحزاب/ 32 ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾

F :صّنف اآلياِت الّسابقَة بحسِب إعراِب الّضميِر فيها إلى مجموعتيِن، كما هَو موّضٌح في الجدوِل

آياٌت تشتمُل على ضمائَر ُمّتصلٍة في محلِّ 
رفِع فاعٍل 

آياٌت تشتمُل على ضمائَر ُمّتصلٍة في محلِّ 
رفِع اسِم الفعِل الّناقِص

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

انتقِل اآلَن إلى ضمائِر الّنصِب والجرِّ الُمّتصلِة، كْم ضميًرا ُترى؟                  

A ؟ ما معنى قولِنا: إنّها ضمائُِر للّنصِب والجرِّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

A َكْم موقًعا للّنصِب تقُع فيِه؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

B َكْم موقًعا للجرِّ تقُع فيِه؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

اكتْب ِمْن عنِدَك ُجملتيِن ُمســتخدًما فيهما أيَّ ضميٍر من ضمائِر الّرفِع الُمّتصلِة، واجَعلُْه 

مّرًة في محلِّ رفِع فاعٍل، ومّرًة في محلِّ رفِع اسِم الفعِل الّناقِص. 

1 ...................................................................................................................

2 ...................................................................................................................
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ــاَء  ــِب، ي ــِب، كاَف الُمخاط ــاَء الغائ ــا )ه ــَل فيه ــَر الُمّتِص ــّدد الّضمي ــَك، وح ــي أماَم ــوِص اّلت ــى الّنص ــر اآلَن إل انظ

ــا: ــَل به ــي اّتص ــِة اّلت ــوَع الكلم ــز  ن ــِم(، ومّي الُمتكّل

ق﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾

يوسف/24 ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾

الجن﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾

الممتحنة/ 9﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾

ق﴿مج جحمح جخ حخ مخ جس﴾

األنعام﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾

ق﴿حس خس مس حص مص جض حض﴾

الفاتحة﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾

C :ٌح في الجدوِل صّنف اآلياِت الّسابقَة بحسِب إعراِب الّضميِر فيها إلى أربِع مجموعاٍت، كما هَو موضَّ

آياٌت تشتمُل على ضمائَر ُمّتصلٍة في محلِّ 
نصِب مفعوٍل ِبِه 

آياٌت تشتمُل على ضمائَر ُمّتصلٍة في محلِّ 
نصِب اسِم الحرِف الّناسِخ

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

آياٌت تشتمُل على ضمائَر ُمّتصلٍة في محلِّ 
جرِّ ُمضاٍف إليِه

آياٌت تشتمُل على ضمائَر ُمّتصلٍة في محلِّ 
جٍر بحرِف الجرِّ

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
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3
A ُهناَك ضميٌر واحٌد في صفحِة الّضمائِر الُمّتصلِة، أُفِرَد وحَدُه، ما هَو؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

B لماذا وِضَع هذا الّضميُر في خانٍة وحَدُه؟ بحسِب ماذا في الُمخطِّط؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

C . مّما تراُه في الُمخطِّط، فإنَّ هذا الّضميَر يصلُح أْن يقَع في محلِّ رفٍع، أْو نصٍب، أْو َجرٍّ

ما مواقُع الرّفِع؟	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ما مواقُع الّنصِب؟	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

؟	  ما مواقُع الَجرِّ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ماذا تستنتُج؟	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

اكتــْب ِمْن عنِدَك أربَع ُجَمٍل، ُمســتخِدًما فيها أحَد الّضمائِر الّثالثِة الّســابقِة، بحســِب 

الّتوصيِف الُمبّيِن: 

في محلِّ نصِب مفعوٍل بِِه: 	 

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

في محلِّ نصِب اسِم الحرِف الّناسِخ:	 

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

في محلِّ محلِّ جرِّ ُمضاٍف إليِه:	 

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

 	: في محلِّ جرٍّ  بحرِف الجرِّ

.......................................................................................................................
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D :اقرأ اآلياِت الكريمَة الّتاليَة، ثُمَّ ضْع خطًّا تحَت ُكلِّ "نا" تجُدها

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ﴿ې 

مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ 

ىب يب جت حت خت﴾

البقرة/ 286

الزخرف/13﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾

طه/45 ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾

E  َصنِِّف الُجمَل في اآلياِت الّســابقِة بحســِب إعراِب الّضميِر "نا" فيها إلى ستِّ مجموعاٍت، كما هو موّضٌح

في الجدوِل:

آياٌت تشتمُل على ")نا(" في محلِّ رفِع اسِم الفعِل الّناقِصآياٌت تشتمُل على )نا(" في محلِّ رفِع فاعٍل

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

آياٌت تشتمُل على ")نا(" في محلِّ نصِب اسِم الحرِف الّناسِخآياٌت تشتمُل على ")نا(" في محلِّ نصِب مفعوٍل ِبِه

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

آياٌت تشتمُل على ")نا(" في محلِّ جرٍّ بحرِف الجرِّآياٌت تشتمُل على ")نا(" في محلِّ جرِّ مضاٍف إليِه 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
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اكتْب ِمْن عنِدَك ستَّ ُجمٍل ُمستخدًما الّضميَر »نا«، بحسِب الّتوصيِف الُمبّيِن:          

في محلِّ رفِع فاعٍل: 	 

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

في محلِّ رفِع اسِم الفعِل الّناقِص:	 

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

في محلِّ نصِب مفعوٍل بِِه:	 

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

في محلِّ نصِب اسِم الحرِف الّناسِخ:	 

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

في محلِّ جرِّ مضاٍف إليِه: 	 

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

 	: في محلِّ جرٍّ بحرِف الجرِّ

.......................................................................................................................
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الّضميُر في العربّيِة ِقْسٌم ِمْن أقساِم ........................

ُيقَسُم الّضميُر بحسِب اّتصالِِه بكلمٍة قبلَُه، أْو عدِم اّتصالِِه إلى .........................، و ..................................

ُيقَسُم الّضميُر الُمنفِصُل بحسِب محلِِّه ِمن اإلعراِب إلى ضميٍر ........................، َوضميٍر ...........................

ضمائُر الّرفِع وضمائُِر الّنصِب الُمنفصلُة، ُتقَسُم إلى ثالثِة أقساٍم: ضمائُر لِلـ................، َوضمائُر لِلـ ................، 

َوضمائُر لِلـ ................

تقُع ضمائُر الّرفِع الُمنفصلُة في أكثِر استخداماِتها في العربّيِة في محّليِن إعرابّييِن:

في محلِّ رفِع .......................................................... إذا اّتصلَْت بـ...................................................

في محلِّ رفِع .......................................................... إذا اّتصلَْت بـ...................................................

تقُع ضمائُر الّنصِب الُمنفصلُة في أكثِر اســتخداماتِها في العربّيِة في محلِّ نصــِب .........................، ويكوُن 

دائًما .......................... ُمقّدًما على فعلِِه.            

ُيمِكُن تقسيُم الّضمائِر الُمّتصلِة بحسِب إعراِبها إلى ثالثِة أقساٍم:          

ضمائُر ُمّتصلٌة للّرفِع فقط، وهي خمسُة ضمائَِر: ............................. و............................. و............................. 

و............................. و.............................

ضمائــُر ُمّتصلٌة للّنصــِب والجرِّ فقــط، وهــي ثالثــُة ضمائــَر : ............................. و............................. 

و.............................

، هو ............................. وضميٌر واحٌد فقط يأتي للّرفِع والّنصِب والجرِّ

تقُع ضمائُر الّرفِع الُمّتصلُة في محّليِن إعرابّييِن، ُهما:          

في محلِّ رفِع .......................................................... إذا اّتصلَْت بـ...................................................

في محلِّ رفِع .......................................................... إذا اّتصلَْت بـ...................................................

تقُع ضمائُر الّنصِب والجرِّ الُمّتصلُة في محّليِن إعرابّييِن للّنصِب: 

في محلِّ نصِب ....................................................... إذا اّتصلَْت بـ................................................... 

في محلِّ نصِب ....................................................... إذا اّتصلَْت بـ................................................... 

      : وفي محّليِن إعرابّييِن للَجرِّ

في محلِّ جرِّ .......................................................... إذا اّتصلَْت بـ...................................................

في محلِّ جرِّ .......................................................... إذا اّتصلَْت بـ...................................................

أّما  "نا" فهو الّضميُر اّلذي يقُع في المحاّلِت اإلعرابّيِة الّسابقِة جميِعها.

ثانًيا: َنستنِتُج
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ْد محـلَّ كلٍّ منها من . 1 اقـرأ الّنصـوَص اآلتيـَة، واسـتخرْج منهـا ما تجـِدُه من ضماِئـَر )ُمنفصلٍة ومّتصلـٍة(، وحدِّ

اإلعراِب: 

 "إّن اللَّه ُيِحبُّ إذا َعِمَل أحُدُكْم عماًل أْن ُيْتِقَنُه".
)حديٌث شريٌف(

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  "تعلّموا الِعلَْم، وَتَعلَّموا للِعلِْم الّسكينَة والوقاَر، وتواضعوا لَِمْن تتعلّموَن ِمْنُه"
)lعمُر بُن الخطّاِب(

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  َمْن َكُرَمْت عليه نفُسُه هاَن عليِه مالُُه.
)lعلي بن أبي طالب(

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 كونوا جميًعا يا َبنّي إذا اعتــرى              َخطٌْب وال تتفّرقــوا آحــادا

َرْت  أفرادا إذا افترْقَن تكسَّ ًرا              و تأبى الِعِصيُّ إذا اجتمْعَن تكسُّ
)معُن بن زائدة(

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 هَي األخالُق تنبُت كالّنباِت              إذا ُسقِيَيْت بماِء المكرماِت
)معروُف الرصافي(

-------------------------------------------------------------------------------------------------

إذا لْم أتكلَّْم بِها َملَْكُتها.   إذا َتَكلَّْمُت بالكلمِة َملََكْتني، و
)مثٌل صينّي(

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  إذا ُكْنَت ذا ماٍل كثيٍر فُجْد بِِه              فإَن كريَم القوِم َمْن هَو باِذُل
)أبو األسود الكناني(

ٍر تتحّدُث فيِه عن يوِم أمَس، وعن أهمِّ األموِر اّلتي جَرْت فيِه، ُمسـتخدًما . 2 ا قصيًرا ِمْن ثالثِة أسـطُ اكتْب نّصً

ما تراُه ُمناسًبا من الّضمائِر.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ُق ثاِلًثا: ُنطبِّ
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نحُن باقوَن ُهنا ..
هِذِه األرُض من الماِء إلى الماِء .. َلنا

ومن القلِب إلى القلِب .. َلنا
ومن اآلِه إلى اآلِه ..َلنا

كلُّ دبوٍس إذا أدمى بالدي
هَو في قلبي أنا
نحُن باقوَن ُهنا

هِذِه األرُض هي األمُّ اّلتي ُترِضُعنا
وهَي الخيمُة، والمعطُف، والملجُأ

والثوُب اّلذي يستُرنا
وهي الّسقُف اّلذي نأوي إليِه
وهي الّصدُر اّلذي ُيدِفُئنا ..
وهي الحرُف اّلذي نكتُبُه ..
عُر اّلذي يكتُبنا .. وهي الشِّ

ُكّلما ُهْم أطلقوا سهًما عليها ..
غاَص في قلبي أنا

)سعاد الصباح(

أنا آٍت إلى ظلِّ عينيِك .. آٍت
من خياِم الّزماِن البعيِد، َوِمْن  َلمعاِن الّسالسْل

ساِء الّلواتي أنِت كلُّ النِّ
، َوُكلُّ الّثواِكْل ماَت أزواُجهنَّ

أنِت
أنِت العيوُن اّلتي فرَّ منها الّصباُح

حيَن صاَرْت أغاني البالبْل
َورًقا يابًسا في مهبِّ الّرياِح

أنا آٍت إلى ظلِّ عينيِك.. آٍت...

)محمود درويش(

ُر رابًعا: َنَتَبصَّ
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نواتُج الّتعّلِم

سيستغرُق تنفيُذ 
هذا الّدرِس 

حّصتنِي

 للّتقديِم والّتاأخيِر )تعزيٌز(.
َّ
يحّدُد الغر�َص البالغي

الّتقديُم والّتأخيُر

1

)تعزيٌز(

البالغُة
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الّدرُس
1

اقراأْ, ولحِظ الفرَق بنَي اجلملتنِي امللّونتنِي:

غرى لْم تْنَتِه مْن واجباتِها َبْعُد، وحيَن َسألَتها قالْت:  تخّيْل أنَّك عرفَت أنَّ أخَتَك الصُّ

أّمي ساعدُت في أعماِل المنزِل

ترتيٌب أصليٌّ للكالِمساعدتُّ أّميفهَي لْم تقْل:

فماذا ُيسّمى هذا الّتغييُر في ترتيِب عناصِر الجملِة؟أّمي ساعدتُّبْل قالْت:

يسّمى هذا بالغيًّا )الّتقديُم والّتأخيُر(. 

"، للّداللِة على أهمّيِة الّشــخِص الّذي  نالحــُظ أنَّ المفعوَل بِه تقّدَم على الفعِل في عبارِة أخِتَك: "أّمي ســاعدتُّ

قامْت بمســاعدتِِه، وأّجلَْت دراســَتها مْن أجلِِه. والعرُب تلجأُ عادًة لتقديِم بعِض عناصــِر الجملِة كالمفعوِل بِه 

ِم،  "أّمي" على عنصٍر آخَر مْن حّقِه الّتقديُم فتؤّخُرُه، كالفعِل "ســاَعْدُت" في هذا المثاِل، داللًة على أهمّيِة الُمقدَّ

وهذا ما ُيسّمى بالغرِض البالغيِّ مَن الّتقديِم والّتأخيِر. 

تعريُف الّتقدمِي والّتاأخرِي يف البالغِة:

ُمخالَفــُة عناصِر الُجملِة لترتيِبها األصليِّ في الّســياِق، لغايٍة في نفِس المتكلّــِم، أْو مراعاًة لحاِل المخاطَِب، أْو 

للّسياِق.

ٌم واكِتشاٌف: َتعلُّ
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)تعزيٌز(ن الّتقديُم والّتأخيُر

ُح الغر�َص البالغيَّ للّتقدمِي والّتاأخرِي. اإليَك اأمثلًة اأخرى تو�ضّ

شرُحهاالعامُل المؤّثُرسياُقهاالعبارُة

﴿ٿ ٿ﴾
نصٌّ قرآنيٌّ

)الفاتحة(

قصُد المتكلِّم 

)الّتخصيُص(

المقصــوُد تخصيــُص العبودّيِة 

باللِّهh، وهذا ما يســعى كلُّ 

إبرازِِه. مؤمٍن لتأكيِدِه و

﴿ڤ ڤ﴾
نصٌّ قرآنيٌّ

)الكافرون(

قصُد المتكلِّم 

)الّتخصيُص(

فئٍة  أنَّ لكلِّ  المقصوُد توضيــُح 

ديَنها الخاصَّ بها. 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ 

گ  ک  ک  ک  ک 
گ گ﴾

نصٌّ قرآنيٌّ

)آل عمران(

حاُل المخاطِب 

)إثارُة الّذهِن 

وتشويُق الّسامِع(

( على خبِرها  إنَّ تأخيَر اسِم )إنَّ

يشــّوُق الّســامَع لمعرفــِة بقّيِة 

الكالِم.

َوَعلَيَّ لألحباِب فرٌض الزٌم

لكنَّ كّفي ليَس تملُك درهما

بيُت شعٍر

)إيليا أبو ماضي(

قصُد المتكلِّم 

)الّتخصيُص(

تخصيــُص أنَّ مــا لألحباِب مْن 

واجٍب عليــِه، وليَس على أحٍد 

سواُه.

عذبٌة أنِت

جزٌء مْن بيٍت 

شعريٍّ

)الّشابي(

الّسياُق/ المقاُم 

)مقاُم الغزِل(

المبتدأِ  علــى  الخبــِر  تقديــُم 

ِم،  الُمَقدَّ أهميِّــة  للّداللِة علــى 

وذلَك في سياِق الّتغّزِل.
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الّدرُس
1

ٌح: �شَ

. حــاوْل أْن  الجمــُل اآلتيــُة متنوعــُة المصــادِر، والكلمــاُت اّلتــي تحَتهــا خــطٌّ جــاءْت فــي غيــِر ترتيِبهــا األصلــيِّ

تعــرَف دالالِت ذلــَك. 

كيَف يؤثُِّر الّتقديُم والّتأخيُر هنا؟﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾.   )الغاشية(

ُهْم َسَيْذُكُرني َقومي إذا َجدَّ ِجدُّ

وفي اللّيلِة الظَّلْماِء ُيْفَتَقُد  الَبْدُر
ما التَّرتيُب األصليُّ هنا؟

هْل تختلُف صياغُة الفعِل إذا أّخْرنا المفعوَل بِه؟إياَك أعني، واْسمعي يا جارة.

غيُر ُمْجٍد في ِملَّتي واعتقادي

نَْوُح باٍك، وال َتَرنُُّم شاٍد
ما الغرُض البالغيُّ للّتقديِم والّتأخيِر هنا؟

تعينٌي و�شٌح:

، ثمَّ اشرِح المعنى. ا تحَت الكلماِت اّلتي جاَءْت في غيِر ترتيِبها األصليِّ ضْع خّطً

)المائدة( � ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

)القيامة( � ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------

� ) )مثٌل عربيٌّ على َنفِسها َجَنْت براقُش.     

-------------------------------------------------------------------------------------------------

� )dحساُن بُن ثابٍت في مدٍح الّرسوِل( ْهرِ  غرى َأَجلُّ ِمَن الدَّ ُتُه الصُّ َوِهمَّ لُه ِهَمٌم ال ُمنتهى لصغارِها 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ْمَتُه: اْقَرأ َوَطّبْق ما َتَعلَّ
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)تعزيٌز(ن الّتقديُم والّتأخيُر

حتويٌل:

، وبّيِن الغرَض في كلٍّ مْنها. حّوِل العباراِت الّتاليَة إلى جمٍل ترتيُب عناصِرها مخالٌف للّترتيِب األصليِّ

كافأُت الّناجَح. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

َصَرْخُت صرخًة قوّيًة. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

أعنيَك في الكالِم. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

اإن�ضاٌء:

عّبـْر عـِن المواقِف الّتاليِة في جمٍل مْن إنشـائَك، شـريطَة أْن تتضّمَن تقديًما وتأخيـًرا لترتيِب عناصِرها، . 1

وذلَك على غراِر )أّمي ساعْدُت(.

، وكاَن المّكيُف معّطاًل. � َدَخْلُت الّصفَّ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

رأْيُت رجاًل يقطُع الّشارَع دوَن انتباٍه. �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

، مْن إنشائَك:. 2 استخدِم الكلماِت اآلتيَة في إنتاِج عباراٍت تتضّمُن تقديًما وتأخيًرا لغرٍض بالغيٍّ

قراءة- كتاب �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

صّف- )20( طالًبا �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

رُكبة- أَلم �

-------------------------------------------------------------------------------------------------

بحٌث:

ــُن  ــُه عبــاراٍت تتضّم ــُه، ثــمَّ اســتخِرْج مْن اختــْر أحــَد الّنصــوِص اّلتــي درســَتها فــي هــذِه الوحــدِة، وأِعــْد قراءَت

. ــا وتأخيــًرا لغــرٍض بالغــيٍّ تقديًم
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التعليم والتعّلم من أجل الحياة

ّين؟ متى لماذا؟ الكتاب 

كتاب النصوص 

للتــدرب على القــراءة الذاتية 	 

الحّرة.

لتوسيع األفق وزيادة المعرفة.	 

للتثقيف الذاتــي واالنتفاع من 	 

وقت الفراغ.

لالستعداد األمثل لالمتحانات.	 

لتكون إنسانًا أفضل.	 

في حصص القراءة الحرة.	 

في أوقات الفراغ.	 
في أّي مكان.	 

كتاب الّتطبيقات 

اللغوية 

للتعلــم واكتســاب مهــارات 	 

جديدة.

المهــارات 	  علــى  للتدريــب 

اللغوية األساسية.

للتفكير والتحليل.	 

للمناقشة والمشاركة.	 

لطــرح األســئلة والبحث عن 	 

إجابات.

لالستعداد األمثل لالمتحانات.	 

لتكون إنسانًا أفضل.	 

المقررة 	  الحصــص  فــي 

طوال العام.

التحضيــر 	  أوقــات  فــي 

اليومية.

الدراســة 	  أوقــات  فــي 

المخصصة للمادة.

فــي أوقــات االســتعداد 	 

لالمتحانات.

في الصف.	 

في البيت أو في أي مكان.	 

الرواية 

للتعلم.	 

للتفكير والتحليل.	 

للمناقشة والمشاركة.	 

لطــرح األســئلة والبحث عن 	 

إجابات.

للنضج الثقافي والمعرفي.	 

لتكون إنسانًا أفضل.	 

في الحصــص المقررة في 	 

الثالث  الدراســي  الفصل 

من العام الدراسي.

التحضيــر 	  أوقــات  فــي 

لحصص الرواية.

في أوقات الدراسة.	 

في الصف.	 

في البيت أو في أي مكان.	 
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أهم األدوار المنوطة بالطالب في منهج اللغة العربية المطّور

التعليم والتعّلم الذي يغّير الحّياة

التٌضير 
واإلٌداد 
المسبق 
للدرس 

في دروس القراءة:. 1

: يتوّقع أن يأتي الطالب 	  في النصوص األدبية:  في محور االستعداد لقراءة النص، ومحور أثناَء قراءِة النَّصِّ

وقد قرأ أســئلة هذين المحورين وأجاب عنها، قبل الحضور للحصة األولــى من الدرس، وأن يكون قد 

ســّجل أي ســؤال لديه حول أي نقطة من نقاط الدرس، وأن يكون قد حفظ  النص إذا كان النص مقرًرا 

حفظُه.

في نصوص الرأي: المقاالت واألعمدة الصحفية: يتوقع أن يقرأ الطالب النص، ويأتي إلى الحصة وقد كّون 	 

فكرة عن الموضوع واألسئلة. وأن يكون قد سّجل أي سؤال لديه حول أي نقطة من نقاط الدرس. 

فــي النصوص المعلوماتية: ُيتوقع أن يقرأ الطالب النص، ويأتي إلى الحصة وقد كّون فكرة عن الموضوع 	 

واألسئلة. وأن يكون قد سّجل أي سؤال لديه حول أي نقطة من نقاط الدرس. 

في الرواية: يتوقع من الطالب أن يقرأ الفصل المقرر، وأن يجيب عن األســئلة الموجودة في نهايته، وأن 	 

يسّجل كل األسئلة التي تخطر بباله حول أحداث الفصل أو شخصياته، أو لغته. 

في دروس المحادثة:. 2

يتوّقــع من الطالب أن يعّد المادة التي ُكلّف بها إعداًدا جّيًدا، يبدو فيه جهده واضًحا، ســواء في البحث، 	 

وجمع المعلومات، أو في تنظيم المادة وطرق عرضها، أو في اختيار أساليب مبتكرة للعرض. 

يتوّقع من الطالب أن يتعاون مع زمالئه أو زميله الذي سيشــاركه في تقديم العرض، وأن يلتقيه في لقاء أو 	 

أكثر لمناقشة الموضوع، وتوزيع األدوار، والمراجعات، واالستعداد للحصة. 

يتوقع من الطالب أن يتحمل مســؤولية اإلعداد التي اتفق عليها مع زميله، وأن يساعد زميله وقت الحاجة، 	 

وأن يضرب مثاًل في النضج والتعاون والرغبة في التعلّم، واكتســاب مهارات التحدث أمام الجماهير، لما 

لها من أهمية كبيرة في حياته العملية في المستقبل. 

في دروس النحو والبالغة:. 3

يتوقع من الطالب أن يقرأ ما يقــع تحت محور "نتدارس" في دروس النحو، وما يقع تحت محور "نتعلم 	 

ونكتشف" في دروس البالغة قبل الحصة األولى لكل درس. 

المشاركة 
الداٌلة 
والمناقشة 
الجادة 

يتّوقــع من الطالب فــي كل دروس اللغة العربية أن يكون حاضر الذهن، ويشــارك بفاعلية، ويجيب عن 	 

األســئلة، ويبدي رأيه، ويسأل، ويشــارك زمالءه في االنتقال من حالة التلقي الســلبي إلى حالة المشاركة 

اإليجابية الموّسعة التي تحّول كل الحصص إلى قاعات نقاش حّية.

ّداء 
التكليدات  
واستكمالها 

يتوقع من الطالب أن يبذل أفضل ما يمكنه ليؤدي أي تكليف  أو  مهمة يحددها له المعلم، ســواء أكان ذلك 	 

على مستوى البحث عن المعلومات، أم قراءة نصوص رديفة، أم كتابة نصوص. 

كمــا يتوقع من الطالب أن يولي نصوصه الكتابية التي أنجزها في حصص الكتابة عناية كبيرة في المراجعة 	 

والتصحيح والتحرير ويسلمها لمعلمه في الموعد المحدد. 
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النصوص التي نقرؤها، كيف نقرؤها؟

القراءة التي تصنع الفرق

النصاق األدبية 
مرايا 

ّصاق الرّّ 
ّاافذ 

النصاق المعلاماتية 
دروب 

ما 

غاياتها؟ 

لماذا 

ُتكَتب؟ 

أهّم ما تطلبه النصوص األدبية من القارئ هو 	 
المشاركة؛ أن يشارك القارئ الكاتب تجربته 
أفكاره، مخاوفه،  أن يشــاركه  الشــعورية، 
آالمه، أحالمــه، ولذلك فإن القــارئ هنا قد 

يبكي، وقد يضحك أحيانًا. 
الكاتب هنا يكتب لنفســه ربما، ولآلخرين 	 

حتى يلمــس فيهم إنســانّيتهم، ويؤثر فيهم، 
ويفتــح بصائرهــم وقلوبهم ليعيشــوا حياة 
الشخصيات ومعاناتهم، ويختبروا الحياة من 

موقع قد ال يتاح لهم أبًدا أن يعرفوه. 
وبذلك تّتســع رؤيتهم، ويصبحــوا قادرين 	 

على التفّهــم؛ تفّهم االختالف، تفّهم األخطاء 
والزالت، وقادرين على الفهم الذي ال تحّده 
حدود أفكارهم الشخصية، ودائرتهم الضيقة 
بين ناســهم ومجتمهم. وقادرين على الحب 

والتسامح.
إّن األدب هو الرســالة التــي ُتكتب للقلب 	 

والعقل مًعا، تســمح لقارئها أن يطّل منها على 
التاريخ والواقع والحلم مًعا، على الناس على 
اختالف أعمارهم وألوانهــم وأديانهم، بكل 
ما فيهم من شــّر وخير، من قبح وجمال، من 

ضعف وقّوة. 
إن النــص األدبي يشــبه المرايا التــي ُتري 	 

القارئ ما ال ُيرى، لكن هذه الرؤية ال تنجلي 
إال ببصيرة القارئ، وفهمه لما لم يقل.

أهّم مــا  يريده كاتب نصوص الرأي 	 
هو إبداء رأيه في قضية ما، أو عرض 
وجهة نظره في مشكلة ما، أو تقديم 

فكرته بشأن موضوع ما. 
الكاتب هنا يريد مــن القارئ أيًضا 	 

أن يشــاركه رأيه، لكّن المشــاركة 
التي يطلبها ليســت كتلــك التي في 
الغالب  النصوص األدبية، ألنهــا في 
تنحصر فــي قضية واحــدة يتناولها 

بالنقاش المباشر.
الكاتب هنــا يكتب للناس ليقنعهم، 	 

أو ينّبههم، أو يستثير هممهم،  لذلك 
نراه يعتمــد على مخاطبــة عقولهم 
بالدرجة األولــى، وعلى إيراد األدلة 

التي تؤيد وجهة نظره وتقّويها.
الكاتب هنا يستعين بمصادر مختلفة 	 

شــخصية وعلمية، وتجــارب أثبتت 
ليدعم  واقتباسات  وقصص  نجاحها، 

وجهة نظره.
إّن نصوص الرأي تشــبه النوافذ التي 	 

تســمح للقــارئ أن يطــّل منها على 
آراء اآلخريــن من أهــل الخبرة أو 
التجربــة، أن يقطــف من بســاتين 
أفكارهم  خالصة  وتجربتهم  علمهم 
حول القضايا العامة، أو الموضوعات 
العلمية أو االجتماعية أو السياســية 
الثقافية. وبذلــك تنضج معرفته،  أو 
ويصير أقدر إلى أن يسهم في الحياة 
والعمــل والمجتمــع إســهاما أفضل 

وأكبر.  

أهم غاية للنص المعلوماتي: تقديم 	 
المعلومات للقــارئ في أي  فرع 

من فروع المعرفة. 
كاتب النص هنا يريد أن  يساعد 	 

القارئ على زيادة علمه، وتوسيع  
معرفته، واإلجابة عن أسئلته حول 

موضوع ما.  
بمشــاعر 	  معنّي  غيــر  الكاتــب 

الشــخصية  برؤيته  وال  القــارئ 
للحيــاة . إنه معنّي بالدرجة األولى 
يحتاجها  قــد  التي  بالمعلومــات 
القارئ في دراســته، أو عمله، أو 
بحثه.  أو التــي قد تزيد من وعيه 

حول الموضوع. 
يكثــر كاتب النــص المعلوماتي 	 

العلميــة، واألرقام،  مــن األدلــة 
يســتعين  وقــد  واإلحصــاءات، 
بهدف  والمخططــات  بالصــور، 
المعلومــات، وتســهيل  توضيــح 

تقديمها للقارئ. 
تشــبه 	  المعلوماتيــة  النصــوص 

الدروب التي تقودك إلى  محطات 
والمعارف،  العلــوم  فــي  متقدمة 
وكلما قرأت في علم أكثر ســرت 
إلى  أكثــر ووصلت  الــدرب  في 

محطات أكثر. 
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النصاق األدبية 
مرايا 

ّصاق الرّّ 
ّاافذ 

النصاق المعلاماتية 
دروب 

ماذا 

نسأل 

حين 

نقرأ؟  

ما الذي يريد الكاتب أن يقوله في النهاية؟ 	 
ما  المغزى؟ ما الرسالة المضّمنة؟ 	 
كيف قّدم فكرته؟ كيف قالها وهو لم يقلها؟ 	 
هل أثّر فّي النص؟ إلى أي مدى؟ 	 
لماذا أثّر فّي؟ أو لماذا لم يؤثر؟ 	 
هل غّير النص رؤيتي للحياة؟ هل أضاف إلّي 	 

شيًئا جديًدا؟ ماذا أضاف؟ 
هل سأذكره بعد سنوات طويلة؟ ماذا سأذكر 	 

منه؟ 

ما الفكرة الرئيسة التي يتحدث عنها 	 
الكاتب؟ 

ما القضية؟ ما الموضوع؟ 	 
كيف عّبر عن فكرته؟ 	 
ما األدلة التي ساقها ليدعم فكرته؟ 	 
هل اقتنعت بفكرته؟ لماذا؟ 	 
أيــن مواطن الّقــوة في نّصــه؟ أين 	 

مواطن الضعف؟ 
هل استخدامه للحجج منطقّي؟ 	 
هل يبدو متحّيًزا؟ أو متعّصًبا؟ 	 
هل لغته لغــة موضوعية محايدة؟ أم 	 

يظهر فيها شيء من التحامل؟ 

عنه 	  يتحدث  الــذي  الموضوع  ما 
النص؟ ما الفكرة؟ 

في أي مجال مــن مجاالت العلوم  	 
أو المعارف يمكــن أن أضع هذا 

المقال؟ 
هل هذا الموضــوع يقع في دائرة 	 

اهتمامي؟ 

كيف 

نقرأ 

النص؟

إذا كان شــعًرا فاقــرأ النص مــرات، قراءة 	 
صامتة، وقراءات جهرية. وحاول أن تتذوق 

إيقاعها اللغة  وتستمتع بجرس الكلمات و
ابحــث عن الفكرة، عن العاطفة المســيطرة 	 

على النص. 
ابحث عن التفاصيل واإلشــارات التي تدعم 	 

الفكرة أو العاطفة. 
انتبه للصور واللغة المجازية كثيًرا. 	 
انتبه الختيار الشــاعر للكلمات ، وفّكر فيها 	 

مليًّا. 
فّكر في الجمــل، والعالقات بينها، هل هناك 	 

حركة تقديم وتأخير في عناصر الجملة. هل 
هناك استخدام خاص يبرز المعنى؟ 

انتبه للموسيقا وتكرار الكلمات. 	 
إذا كان قصة أو رواية أو ســيرة امنح نفسك 	 

الوقــت لتدخــل في عالــم النــص، لتعرف 
شخصياته أكثر. 

اسأل عن الشــخصيات: من هي؟ ما صفاتها؟ 	 
ما مشــكلتها؟ مــاذا تريد؟ من تشــبه مّمن 

أعرف؟ هل سبق لي أن عرفت أناًسا  مثلها؟ 
رّكــز فــي كالم الشــخصيات وفّكر كيف 	 

يعكس كالمها طبيعتها. 
تابــع األحــداث وحركة الزمــن، وانتبه إلى  	 

تداخل العالقات. 
واســأل نفســك عند كل مفصل من مفاصل 	 

النص ما معنى ذلك؟ لماذا حدث ذلك.؟ ماذا  
يريد الكاتب أن يقول؟ 

ابحث عن الفكرة الرئيسة في النص؟ 	 
وحدد مكانها في النص

كيف عّبــر  عنها الكاتب؟ هل كان 	 
واضًحــا ودقيًقــا؟ أم أن كالمه جاء 

عائًما ومضطرًبا؟ 
هل هــذه الفكرة مهمــة؟ لماذا هي 	 

مهمة؟ 
المواقف 	  أو  التفاصيل أو األدلــة  ما 

التي ســاقها الكاتب ليدعم رأيه في 
هذا الموضوع؟ 

كم عددها؟ 	 
كيف رّتبها؟ 	 
هــل يبــد و الكاتــب متمكًنــا من 	 

موضوعه؟ 
هل يميل الكاتب إلى التعميم؟  أم أنه 	 

يكتب بتحيد ودقة شديدة؟ 
متماســًكا 	  الكاتب  نــص  يبدو  هل 

منطقيًّا قويًّا؟ 
أيــن مواطــن القوة فــي النص؟ أين 	 

مواطن الضعف؟ 
هل أرى نفسي متحمًسا ومؤّيًدا بقوة 	 

لكالم الكاتب أم أنني أشــعر بالملل 
والتشتت؟ لماذا؟ أين مكمن الخلل؟ 

هل ســيفيدني هذا الموضوع بشكل 	 
أو بآخر؟ كيف؟ 

لو أتيح لي أن أكتب للكاتب تعليًقا 	 
فماذا سأكتب بالضبط؟ 

ابحث عن الفكرة الرئيسة للنص، 	 
وحدد مكانها.

أو 	  المهّمة  المعلومــات  اســأل ما 
الجديدة التي  قّدمها النص؟ 

ما األدلة التي ساقها؟ 	 
هل هي أدلة موثوقة؟ 	 
هل هي أدلة حديثة؟ أم قديمة؟ 	 
كيف يمكن أن أســتفيد من هذه 	 

المعلومات؟ 
أقرأ هذا 	  بالملل وأنا  هل شــعرت 

الموضوع؟ لماذا؟ 
ألخــص 	  أن  يمكننــي  كيــف 

الموضوع؟ أو أرســم لــه مخططًا 
توضيحيًّا؟ 

لو طلب منــي أن أكتب ســؤااًل 	 
للموضوع  قراءتــي  بعــد  واحًدا 

فماذا سأكتب؟ 
ما الشــيء الطريــف أو الغريب 	 

أو المعلومــة الجديــدة فــي هذا 
الموضوع؟ 

ما الذي كنت أعرفه عن الموضوع 	 
سابًقا؟ 

هل دّعــم النص ما كنــت أعرفه 	 
سابًقا أو نقضه؟ 

بهــذه 	  أفعــل  أن  يمكــن  مــاذا 
المعلومات؟ 
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