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طالبي األعزاء،
 مع غاية الغبطة والسرور نقدم إليكم هذا الكتاب املقرر للسنة الثانية من املرحلة الثانوية 
العالية كمادة اختيارية للغة العربية. حيتوي هذا الكتاب على مخس وحدات. يف 
كل وحدة عدة دروس،فيها حمادثات من املقاالت واملنظومات والقصص واألحورة 

واملراسالت وغريها.
قد اخرتنا هذه احملادثات مناسبة لرغباتكم حيث ترشدكم إىل التحلي بالقيم اإلنسانية 
والتسلح باملهارات احلياتية وموافقة لتنمية املقدرات اللغوية األساسية حتى تقتدروا 

على اكتساب اللغة وتوليد املعاني احملتاجة يف حياتكم اليومية. 
قد التزمنا يف تأليف هذا الكتاب بغاية االعتناء أن تكون النصوص واألنشطة مرتكزة على 
الدارسني وعملياتهم الدراسية وموافقة للنظرية البنائية. وحاولنا أن تكون النصوص 
والعمليات الدراسية مساعدة للحصول على النواتج التعلمية املعينة كما تساعدكم 
على التقدير الذاتي والتحرير النفسي بالتدريج. عناصر اللغة ومبادئها قد ضمنت 
اللغوية يف  املهارات  اكتساب  يتيسر  الدراسية وظيفيا حتى  األنشطة  مندجمة يف 

بيئة لغوية طبيعية.
كما حنن نعرف أن اللغة العربية لغة حية يف رقعة واسعة يف العامل. إنها منطوقة على 
ألسن أربعمائة مليون نسمة كما أنها لغة رمسية ألكثر من مخس وعشرين دولة. 
أكثر هذه البالد غنية بالنفط واملعادن. اللغة العربية معرتفة عند معظم املنظمات 

الدولية إضافة إىل أّن بالد العرب موقع أمل ورجاء من جهة الوظائف واملهن.
أيها الطلبة األعزاء، أنتم ذوو حظ وافر بأنكم قد وجدمت الفرصة الثمينة لدراسة اللغة 
العربية كمادة اختيارية. فريجى منكم أن تنتهزوا هذه الفرصة وتقتدروا على مداولة 
وافرا  لكم خريا  نرجو  فيها.  واملعارف  العلوم  كنوز  من  وتستفيدوا  العربية  اللغة 

ونتمنى لكم مستقبال زاهرا. واهلل ولي التوفيق وهو املستعان.
          الدكتور. اس. رويندرن ناير

          مدير جملس الوالية للبحوث الرتبوية والتدريب
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1
الوحدة األوىل

َرْوَعُة ْاأَلَدِب اْلَعَربـِي اْلَِديث
 

اَلدَّْرُس ْاأَلوَّل
َلْسَت اْبين ....أََنا الَ أَْعِرُفَك 

ة ِلَعْبِد الرَِّحيم َمْنُصور( )ِقصَّ
 

اَلدَّْرُس الثَّاِني
اد  أََنا ُلَغُة الضَّ

اِعر ثـَُماَمة َفْيَصل( )َمْنُظوٌم لِلشَّ

اَلدَّْرُس الثَّاِلث
َزْوَجٌة.... بـُِتفَّاَحِة  

)َمْسَرِحيٌَّة ِلَعْبِد الرَِّحيم(
   

اَلدَّْرُس الرَّابـِع
االْنِتَظار    

)ِقّصة ُقَصرْيَة : َعَناِصُر اللَُّغة(
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َمة َاْلُمَقدِّ

َرْوَعُة  ِهَي  اْلِكَتاِب.  َهَذا  يف  ْاأُلوىَل  الَْوْحَدُة  ِهَي  َهِذِه 
ْاأَلَدِب اْلَعَرِبي احْلَِديِث َتْشَتِمُل َعَلى أَْرَبَعة ُدُروٍس. ِهَي 

َتْرَتِكُز َعَلى ْاأَلَدِب احْلَِديِث 
بـُِعْنَواِن  َمْنُصور  الرَِّحيم  ِلَعْبِد  ٌة  ِقصَّ  : ْاأَلوَّل  اَلدَّْرس 
ُة ُأْسَرٍة. ِفيَها  َلْسَت اْبيِن..... ِإنِّي اَل َأْعِرُفَك، ِهَي ِقصَّ
ة َعاِئَشة، َوِهَي َمْعُروَفة َلَدى َأْهل احْلَي  ُأمٌّ،ِهَي َاحْلَاجَّ
َسْعُدون  َواْبُنَها  امْلَْرِضيَّة.  َوُمَعاَملَتَها  ِبَأْخاَلِقَها احْلََسَنة 

َيْعَمُل َخاِرَج الَْبْيِت. 
اِعِر اهْلِْنِدي َثَاَمة َفْيَصل  اَلدَّْرُس الثَّاِني : َمْنُظوٌم لِلشَّ
اد". ُتَدِّثـَُنا ِفيِه  ْبُن أَبـِي امْلََكاِرم بـُِعْنَواِن  "أََنا ُلَغُة الضَّ

اْلَعَربـِيَّة بـِِعزَّتَها َوُقْدَرتَها.
اَلدَّْرُس الثَّاِلث: َمْسَرِحيٌَّة بـُِعْنَواِن "َزْوَجٌة...بـُِتفَّاَحة" 
ِلَعْبِد الرَِّحيم. َوَهِذِه امْلَْسَرِحيَّة َصْفَحٌة ِمْن َحَياِة ُعْثَمان، 

َوُهَو َشابٌّ َيَْشى اهلل َوَيْذُكُر ْاآلِخَرة
َيَتَعاَرُف الدَّاِرُس  ٌة َصِغرَيٌة.  اَلدَّْرُس الرَّاِبع : ُهَو ِقصَّ
اْسِتْخَدامَها  َعَلى  َوَيَتَدرَُّب   اجْلَرِّ.  ُحُروِف  َعَلى  بـَِها 

َوِظيِفيًّا َوُيَطبُِّقَها.
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َيْقَتِدُر الدَّاِرُس عند ِدَراَسِة َهِذِه الَْوْحَدِة َعَلى  
• ِة َوَيِقُف َعَلى َمَعاِنيَها  	 ِقَراَءِة الِْقصَّ
• ِة 	 ْخِصيَّاِت يف الِْقصَّ امْلَُناَقَشة َحْوَل الشَّ
• ِة	 اإِلمْلَاِم بـِِعرْبَِة الِْقصَّ
• امْلَُقاَرنة َبنْيَ الِْقَصِص َوإْعَداِد ِفْقَرٍة 	
• ة  	 ِإْعَداِد ُمَذكَِّرة ِاْسِتْحَساِنيَّة َحْوَل الِْقصَّ
• ِقَراَءِة امْلَْنُظوِم َوالُْوُقوف َعلَْيِه 	
• َتِْليِل امْلََعاِني الَْواِرَدة يف امْلَْنُظوم واالْعِتَباِر ِمْنَها 	
• ِاْسِتْحَساِن امْلَْنُظوِم َوِإْعَداد ُمَذكَِّرٍة ِإْعَجابـِيَّة 	
• ِقَراَءِة امْلَْسَرِحيَّة َمَع الُْوُقوِف التَّامِّ َعَلى َمَعاِنيَها 	
• امْلَُقاَرَنِة َبنْيَ اأَلْشَخاِص يف امْلَْسَرِحيَِّة َوإْعَداِد ِفْقَرٍة َعْنَها 	
• ْخِصيَّاِت الَْواِرَدة يف امْلَْسَرِحيَِّة 	 َتْأِدَيِة َأْدَوار الشَّ
• اْسِتْحَساِن امْلَْسَرِحيَّة َوِإْعَداد ُمَذِكَرة اْسِتْحَساِنيَّة 	
• ِقِراءِة اْلِعَباَراِت َوَتِْييز اْلَعَناِصر َمَع ُمَراَعاِة الَْقَواِعِد النَّْحِويَّة 	
• َتَعاُرِف ُحُروِف اجْلَرِّ َوَتْطِبيِقَها َحَسَب ُمْقَتَضى احْلَاَجة 	

اَلنََّواِتُج التََّعّلِميَّة
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قراءة كيراال العربية [10] الصف الثاني عشر  العربية االختيارية 

[ 10 ] 1

َلْسَت اْبيِن .. أََنا الَ أَْعِرُفَك
 َعْبُد الرَِّحيم َمْنُصور  

ًة َقَرْأُتُوَها. َمْن ِمْن َأْشَخاِصَها َأْحَبْبُتْم؟   َقَرْأمُتْ قَصًصا َكِثرَيةً ؟ اْذُكُروا ِقصَّ
ًة َصِغرَيًة  َما ِعرْبَُتَها ؟ َيْسُرُد َبْعَض الدَّاِرِسنَي ِقصَّ

اْسَتْيَقَظ َأْهُل احْلَّي ِمْن َقْيُلولَِتِهْم َعْصر َذِلَك الَْيْوم، َعَلى َأْصَواِت 
َصْوُت  “ِإنَُّه  َوِحْقد..  َغَضب  َيْغِلُفَها  َوَشَتاِئم،  َوَسَباب،  ُصَراخ، 

ْفُل َغسان َفَهبَّ َواِلدُه ُمْنَتِفًضا. ة َعاِئَشة!!...” َقاهَلَا الطِّ احْلَاجَّ
النِّْسَوة  َوَأَطّلت  الرَِّجاُل،  َخَرَج  َوالنََّواِفَذ،  ْاأَلْبَواب  َفَتَحِت 
َثْوَرِة  يف  َعاِئَشة  ة  احْلَاجَّ َكاَنِت  اخْلَرَب..  َيْسَتَطِلْعَن  ِبُرُؤوِسِهنَّ، 
ُجُنوِنَيِة، َوَغَضب َغرْيِ َمْسُبوٍق، َوِهَي َتْرِمي َماَلِبس اْبِنَها َوَأْعَراَضُه 

اِرِع، َوَتُقوُل: َفْوَق َرِصيِف الشَّ
- ُاْغُرْب َعْن َوْجِهي َيا َحِقري!!.. أََنا اَل َأْعِرُفَك!!..أَْنَت َلْسَت 
َيْلَعُنك  َوَربِّي  ُيْنِكُرَك!!..  َعْقِلي  َيْرُفُضَك!!..  َقْلِب  اْبيِن!!.. 

ِْرُم احْلَِقري.. أَيَُّها الَْقِذُر الدَِّنيء!!.. أَيَُّها اْلُ
، َبْل َوَأْهِل  يع َأْهِل احْلَيِّ ة َعاِئَشة اْمَرأٌَة ُمْعَتبـَِرٌة َبنْيَ َجِ َاحْلَاجَّ
امْلَِديَنة.. َمْعُروَفة ِبأَصالَِتَها.. َمْشُهوَرة ِبَأْخاَلِقَها َوَتَديُِّنَها.. َمْضِرَب 

امْلََثل يف َتَعقُِّلَها َوَسَداِد َرأِْيَها.

الدرس األول
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[ 11 ]1
َتَْتِنُق  َتَكاُد  َوَتْبِكي..  َتْنَشجُّ  َعاِرَمٍة،  َغضٍب  َثْوَرِة  يف  َكاَنْت 
ِبـُدُموِعَها... َوِهَي ُتِشرُي ِإىل اْبِنَها َوَتُقوُل: "َكْيَف َتُكوُن اْبيِن َيا 

َقِذر؟ َكْيَف َتَْرأ َأْن ُتَناِدييِن ُأمِّي؟!"
َكاَن اْبُنَها َسْعُدوُن - َوَهَذا امْسُُه - ُيَلْمِلُم َأْشَياَءُه الَّيِت َرَمْتَها 

ُأمُّهُُ يف َوْجِهِه 
َوِهَي َتْطُرُدُه ِمَن امْلَْنِزِل... لََقْد ُرِبَط ِلَساُنُه، َواْحَتَبَسِت اْلَكِلَماُت 
َأْدَرَك  َوَقْد  ُتوَصَفاِن،  اَل  َوَمَهاَنًة  ِذلًَّة  َوْجُهُه  َواْكَتَسى  َحلِْقِه،  يف 

َفَظاَعَة َفْعلَِتِه..!
اَلرَِّجُال َوالنَِّساُء َوْاأَلْطَفاُل- َيْنُظُروَن َوَقْد َتَسمَُّروا   – َأْهُل احْلَيِّ
يف َأَماِكِنِهْم، َوَعَلْت ُوُجوَهُهْم الدَّْهَشُة, َوَأَخَذْت ِمْنُهْم َاحْلَرْيَُة ُكلَّ 
ُة َعاِئَشُة َهَكَذا!!؟..  َمْأَخٍذ.. َفَهْل ُيْعَقُل!! َأْن َتَتَصرََّف احْلَاجَّ
َوَهْل ُيْعَقُل َأْن َيْصُدَر ِمْنَها ِمْثُل َهَذا الِْفْعِل؟!!.. اَل َشكَّ َأنَّ َأْمراً 
َفِظيعاً َقْد َحَدَث، َوِفْعاًل َشاِئناً َشِنيعاً َفَعَلُه اْبُنَها َهَذا َحتَّى َكاَن 

ِمْنَها َهَذا التََّصرَُّف، َوُكلُّ َهَذا اْلَغَضِب.
َفاِه: َما املُْْشِكَلُة؟ َما ْاأَلْمُر؟! َؤاُل ُمَعلَّقاً َعَلى ُرُؤوِس الشِّ َوَبِقَي السُّ

***

َباب، َوَقْد  َكاَن َسْعُدون ُيَؤدِّي ِخْدَمَتُه ْااِللِْتَزاِميََّة َكَغرْيِِه ِمَن الشَّ
بـُِكلِّ  َعاِئَشُة  ُة  احْلَاجَّ اْسَتْقَبلَْتُه  ِلِزِياَرٍة.  َقِصرَيٍة  ِإَجاَزٍة  يف  َعاَد 
ْوِق اّلِذي َتِْمُلُه أمٌّ اِلْبِنَها اْلَغاِئِب، َحَضَنْتُه.. َضمَّْتُه  احْلُبِّ َوالشَّ
إىل َصْدرَها.. َعَصَرْتُه َعْصراً.. َقبَّلَْتُه.. َشَّْتُه، َوُدُموُع الَْفَرح ِبُرْؤَيِتِه 
الَْفْرَحِة  ِبِدَماِء  املَُْضرََّجَتنْيِ  َوْجَنَتْيَها  َأَخاِديِد  َتْنَفُك َتِْري يف  اَل 
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َعاَدِة.. َطَرَحْت َعلَْيِه َأْسِئَلًة ُمَتَتاِلَيًة ُمرَتَاِدَفًة ُدَوَن َأْن َتْنَتِظَر  َوالسَّ
َنْوِمِه... َأْكِلِه....َعْن  ِتِه.. َعن  هَلَا َجَواباً.. اْسَتْفَسَرْت َعْن ِصحَّ

َعن َيْقَظِتِه...
امْلَُتَباَدَلِة،  َحَكاِت  َوالضَّ َوْاأَلَحاِديِث  الرَّاَحِة  ِمَن  ُفْسَحٍة  َوَبْعَد 
يف  َيَدُه  َأْدَخَل  َفَتَحَها..  َيَدِويًَّة  َشْنَطًة  َوَأْحَضَر  َسْعُدوُن  َنَهَض 
َجْوِفَها.. َبََث يف َداِخِلَها َعْن َشْيٍء.. َوُهَو مُيَاِزُح ُأمَُّه الَّيت َتْنُظُر 
إِلَْيه ِبَشْيٍء ِمَن الذُُّهوِل.. َوَيُقوُل: "ِاْحَرِزي، َمَاذا أْحَضْرُت َلِك 
َيا ِستَّ احْلََبايـِِب؟.. َأْغِمِضي َعْيَنْيِك.. اْسَتِعدِّي لِلُْمَفاَجأَِة..". 
بـَِأْسِوَرٍة  َأْمَسَك  َوَقْد  َتِْثيِليٍَّة،  بـَِطِريَقٍة  ْنَطِة  الشَّ ِمَن  َيَدُه  َسَحَب 
إِلَْيِك..  ِمينِّ  َهِديٌَّة  َهِذِه  ِلي  "َتَفضَّ َوَقاَل:  َثِيَنٍة،  َثِخيَنٍة  َذَهِبيٍَّة 

." َواْرَضْي َعينِّ
َعَقَدِت امْلَُفاَجأَُة ِلَساَنَها.. َوَجفَِّت اْلَكِلَماُت يف َحلِْقَها.. َوملََعْت 
َعْيَناَها ِبَشْيٍء ِمَن الذُُّهوِل.. ِإالَّ َأنَّ َيَدَها مَلْ َتَْتدَّ َبْعُد ِلإلْمَساِك 

ِبَها..! اَل ُبدَّ َأْن َتْعِرَف أَوَّاًل ِمْن أَْيَن َجاَء ِبَها؟ 
َتَغريََّْت  ُأمَّاه!!.."   َيا  َغِنيَمٌة  "َهِذِه  ِبالَْقْوِل:  َصَدَمَها  َوَلِكنَُّه 

َتَعاِبرُي َوْجِهَها َوَقاَلْت: "َغِنيَمة؟! َوَكْيَف َغَنْمَتَها؟!"
امْلُْنِدِسنَي  ِمَن  ُموَعًة  جَمْ َأنَّ  اِبُط  الضَّ "َأْخرَبََنا  َسْعُدون:  َقاَل 
ُأْمِنيٍَّة..  ُمِهمٍَّة  َفَذَهْبَنا يف  َدْوًما،  َبْلَدٍة  َتِبُئوَن يف  ِْرِمنَي، َيْ َواْلُ
َوَسَقَط  َوْاأَلْطَفاَل..  َوالنَِّساَء  الرَِّجاَل  َوَحاَصْرَنا  الُْبُيوَت..  اْقَتَحْمَنا 
َواُر يف ِمْعَصِم  َبْعُض الَْقْتَلى َوْاجَلْرَحى.. املُِْهمُّ َيا ُأمَّاه َكاَن َهَذا السِّ
ِْرِمنَي.. َوَقْد ُأْغِمي َعلَْيَها هِلَْوِل َما َرَأْت، َفَتَساَبْقُت  اْمَرأَِة َأَحِد اْلُ
َواْنَتَزْعُتَها ِمْن مْعَصِم  َوَقْد َسَبْقُتُه  َعلَْيَها،  ِلاِلْسِتياَلءِ  َوَزِميِلي  أَنا 
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[ 13 ]1
ُأمِّي!!..  بـِِمْعَصم  ِإالَّ  ْاأَلْسِوَرُة  َهِذِه  َتِليُق  اَل  أَُقوُل:  َوأَنا  امْلَْرأَِة 

يَلة يف َيِدَك.." ُخِذي.. اِلَْبِسيَها.. َدِعييِن أََرى َكْم ِهَي َجِ
يف  َوَصَرَخْت  اجْلَِرحَيِة..  َكاللَُّبَوِة  َعاِئَشة  ة  احْلَاجَّ اْنَتَفَضِت 
َتْطُرَدُه  َأْن  َقْبَل  امْلَْكُلوِم  َقلِْبَها  ِمْن  َوَطَرَدْتُه..  َوأَْنَكَرْتُه..  َوْجِهِه.. 
ِمَن امْلَْنِزِل، َوِهَي ُتَردُِّد َقاِئَلًة: "أَْنَت َلْسَت اْبيِن.. أََنا اَل َأْعِرُفَك".

َجَلَس َسْعُدون َحِزيًنا ُمْطِرًقا َرْأَسُه مَلْ َيْنُظْر إىل ْاأُلمِّ 
َذَكَر ُماَلَطَفَتَها َوَتَفكََّر يف ُطُفولَِتِه َواْسَتْنَسَق يف َذاِكَرِتِه َما مَضى 

ِمْن َحَناِن ْاأُلمِّ . ....
َوَذَهَب  َوَأَخَذَها  ْنَطِة  الشَّ َل إىل  َفَتَعجَّ ِمْنُه.  َوَقَع  ِمَّا  َفاْسَتْحَيى 

ِبَها 
َوَوَقَفِت ْاأُلمُّ ُمْدِهَشًة ُمَتَحريًَِّة ......

َوَتَنهََّدْت َوَقاَلْت يف َنْفِسَها َماَذا َسَيْحُدُث ِمْن اْبِنَها. 
َبْعَد َيْوَمنْيِ َرَجَع َسْعُدون إىل الَْبْيِت. َناَدى ُأمَُّه ِمْن َبِعيٍد َياُأمَّاه 
.....َياُأمَّاه .......ِإنِّي َسلَّْمُت  ْاأَلْسِوَرَة إىل َأْهِلَها  َواهلِل ِإنِّي َقد 
َخِجْلُت ِمْن َصِنيَعيِت. َأاَل َتْعِفييِن َوَتْقَبِلييِن اْبًنا َلِك .....َواهلِل َقْد 

ِنيِع.  ِصْرُت اْبَنِك الَْقِديم. الََأُعوُد إىل ِمْثل ذِلك اْلَعَمِل الشَّ
َفَرًحا  َوَفِرَحْت  َسْعُدوَن  اْبَنَها  َعاِئَشُة  ُة  احْلَاجَّ َعاَنَقِت   
َوصِديَقاِتَها  ِجرَياَنَها  َوناَدْت  الَْبْيِت  َخِارج  ِإىَل  َوَذَهَبْت  َشِديًدا 
َوَأْهَل احْلَيِّ َوَأْعلََنْت َأَماَمُهْم َفَرَحَها َوَقاَلْت ِإنَّ اْبَنَها َسْعُدوَن َتاَب 

َوَردَّ َماأََتى ِبِه ِمَن احْلُِلّي  ِإىَل َأْهِلِه َوْاآلَن َصاَر اْبًنا ِلي ...... 
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األنشطة الدراسية  
ُطوَر الَِّت َتُدلُّ َعَلى اْلََعاِني ْاآلِتَيِة  ة َوَنْكَتِشُف ِمْنَها السُّ 1( ُنَراِجُع الِْقصَّ

ُة َعاِئَشُة يف َثْوَرٍة ُجُنوِنَيٍة  َاحْلَاجَّ أ( 
ِزَياَرُة َسْعُدون ُأمَُّه  ب( 

ِة اْبِنِه   اْسِتْسَفاُر َعاِئَشة َعْن ِصحَّ ج( 
َتْوَبُة َسْعُدون   د( 
ِإْعاَلُن َعاِئَشة  ه( 

2(  ُنَراِجُع النَّصَّ َوُنَناِقُش َعْن َمَكاَنِة َعاِئَشة ِعْنَد أَْهِل اْلَيِّ َوُنِعدُّ َقاِئَمَة َأْسِئَلٍة 
ِلَُقابَلِة َشْخِصيٍَّة ِمْثلها  

3(  ُنَناِقُش َعْن َغَضِب ْاأُلّم َعاِئَشَة َوَسَبِبِه َوَنْكُتُب َعْنُه ُمُذكَِّرة َوِجيَزة
ِة َعاِئَشَة اِلْبِنَها َسْعُدون َوُنِعدُّ ِفْقَرة َبِسيَطة َعْنَها  4( َنَتَفّكُر يف ُماَلَطَفِة اْلَاجَّ

َتَمِعَنا يف َهِذِه  5( ُنَناِقُش َعمَّا َوَقَع ِمْن َسْعُدون. َوِمْثُل َهِذِه اْلَواِقَعة َتُْدُث يف ُمْ
ْاأَليَّاِم. ُنِعدُّ ُمَذكَِّرة َوِجيَزة َعْنها 

6(  ُنَقاِرُن النَّصَّ َبْيَ ِقَصٍص ُأْخَرى َقَرأَْناَها َوُنِعدُّ ِفْقَرَة ُمَقاَرَنٍة َعْنَها 
ة َلْسَت اْبيِن .... أََنا الَأَْعِرُفَك   7(  ُنِعدُّ ُمَذكَِّرة اْسِتْحَساِنيَّة َعْن ِقصَّ

ِة  ْخِصَياِت يف َهِذِه الِْقصَّ 8(  ُنَثُِّل أَْدَواَر الشَّ
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َيْسَتِمُع الدَّاِرُسوَن ِإىل َمْنُظوٍم 
يف َأحْلَاٍن َجذَّاَبٍة ِبَواِسَطٍة 
ُمَناِسَبٍة َوُيَناِقُشوَن َعْن 

َمَعاِنيِه. 

اد  أََنا ُلَغُة الضَّ
 اَلدُّْكُتور ُثَاَمة َفْيَصل ْبن أَِبي امْلََكاِرم  

اد أََنا ُلَغُة الضَّ
أََنا ُعْنَواُن اْلِعزِّ َوْاأَلجْمَاد

ُن َوِبي ُأْنِزَل الُْقْرآن  بـِي َكلََّم الرَّْحَ
ْمَحاء ِريَعُة السَّ بـِي َجاَءِت الشَّ
ُة الَْبْيَضاء َجَّ بـِي َظَهَرِت احمْلَ

بـِي َكلََّم الرَُّسوُل بـَِجَواِمِع اْلَكِلم 
 بـِي َنوََّر الدُّْنَيا بـُِنوِر احْلَقِّ َوْاأَلْخاَلق 

اد أََنا ُلَغُة الضَّ
أََنا ُعْنَواُن اْلِعزِّ َوْاأَلجْمَاد

ض

الدرس الثاني
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ُعوُب َوْاأُلَمم  بـِي َعزَِّت الشُّ
بـِي َحاَزِت الذَُّرى ، َوبـِي َناَلِت اْلُعَلى
بـِي َشيَُّدوا ُحُصوَن اْلِعلِْم َوالِْفَكِر َوالَْفنِّ 

ْرِق َواْلَغْرِب بـِي أَْنَشُأوا ُدَوَر احْلَِكم يف الشَّ
ْعِر َوْاآلَداب بـِي أَلََّف أَْفَذاُذ الشِّ

اد أََنا ُلَغُة الضَّ
أََنا ُعْنَواُن الِعزِّ َوْاأَلجْمَاد

َيْعُزو إَليَّ الَْباِحُثوَن َأَصاَلًة َوَصَداَرًة 
ام َيُعدُّوَنيِن َأْصَل ُلَغاِت السَّ

يِعَها َبْل ُيْثِبُتوَن ِلَي ْاأَلَصاَلَة يف اللَُّغاِت َجِ
َمْهَما َيُكْن، أَنِّي أََنا اللَُّغُة الَّيِت 

َشُرَفْت ِبَي احْلُُروُف َوَتَشرََّفِت ْاأَلْصَوات
َوَحاَل بـَِي ْاأُلْسُلوُب َوبـِي َرقَِّت اْلَكِلَمات

اد أََنا ُلَغُة الضَّ
أََنا ُعْنَواُن اْلِعزِّ َوْاأَلجْمَاد
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َّ ؟ أَْيَن النَّْقُص َوأَْيَن اْلَعْيُب يِفَّ َيا حُمِبِّ
َكالَّ َواَل ، اَل َعْجَز يفَّ َواَل ِعيَّ

أََنا َكاِئٌن َحيٌّ ، بـُِنوِر الَْوْحي َأْحَيى 
َفِلَمْه ِإَذْن َهَذا الُْقُصور َوْاإِلْهَمال ؟ 

َوِإىَل َغرْيِي ِمَن اللَُّغاِت َهَذا ْااللِْتَفاُت؟

اد أََنا ُلَغُة الضَّ
أََنا ُعْنَواُن اْلِعزِّ َوْاأَلجْمَاد

أََنا َمْنَبُع اخْلَرْيِ ِوْاأَلْفَضاِل اَل َيْنَضب
أَناَ َبُْر الُْيْمِن َواْلرَبََكاِت اَل َيْنَفد

أََنا َأَماَنٌة َأدُّوَها بـِْاإِلْخاَلِص
أََنا ُعْهَدٌة ، أََنا ِذمٌَّة ِنيَطْت ِبُكم 

اَل ُتْهِمُلوَها ، َراُعوَها َوُصوُنوَها
َأْضَمْن َلُكْم َنْيَل امْلَُنى

َد احْلَياة َأْضَمْن َلُكْم جَمْ

اد أََنا ُلَغُة الضَّ
أََنا ُعْنَواُن اْلِعزِّ َوْاأَلجْمَاد   
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تعريف بالشاعر

اَلدُّْكُتور ُثَاَمة َفْيَصل ْبُن أَِبي امْلََكاِرم َبِاِحٌث َوَكاِتٌب َوَأَكاِدمِييٌّ 
َسَنَة  َاهْلِْند  أْتَراَبَراِديش،  ِبِواَلَيِة  َراْمُفور  ِبَِديَنة  ُوِلَد   . ِهْنِديٌّ
َمْرَكِز  ِمْن  َوامْلَاَجْسِتري  اللَّْيَساْنس  َشَهاَدَتْي  َعَلى  َحَصَل  1980م. 
ِنُيو  َنْهُرو  اَلل  َجَواَهْر  َجاِمَعة  َوْاإِلْفِريِقيَّة،  اْلَعَربـِيَّة  الدَِّراَساِت 
َدهْلِي، َوَعَلى َشَهاَدِة الدَّْكُتوَراه ِمْن ِقْسِم اللَُّغِة اْلَعَرِبيَّة َوآَداِبَها، 
اْلَعَرِبيَّة  امْلَْمَلَكة  يف  َعِمَل  َدهْلِي.  ِنُيو  ْاإِلْساَلِميَّة،  امَْلِلِّيَّة  َاجْلَاِمَعة 
ِة. ُثمَّ َعِمَل ُمْشِرًفا ِدَراِسيًّا  اِل الرتََّْجَ ُعوِديَّة حَنَْو َسَنَتنْيِ يف جَمَ السُّ
ُعوِديَّة يف ِنُيو َدهْلِي. َوَدرََّس  ُثمَّ َباِحًثا َلَدى امْلُْلَحِقيَّة الثََّقاِفيَّة السُّ
يف ِقْسم اللَُّغِة اْلَعَرِبيَّة، َجاِمَعة َدهْلِي ملُدَِّة َسَنٍة، ِإىل َأْن مَتَّ َتْعيـِيُنُه 
ُأْسَتاًذا ُمَساِعًدا يف ِقْسِم اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة، َجاِمَعة َمْواَلَنا آَزاد الَْوَطِنيَّة 
ْاأُلْرِديَّة )َفْرُع َلْكَناو(، َحْيُث َيْعَمُل َحاِلًيا. َزاَر ِعدََّة ُدَوٍل َوَشاَرَك يف 
ُمْؤَتََراٍت َوَنَدَواٍت َوَطِنيٍَّة َوُدَوِليٍَّة. ُنِشَرْت َلُه ُبُوٌث َوَمَقااَلٌت يف 

َتِلَفٍة. جَمَالٍَّت َعَربـِيٍَّة ُمْ

 اَلدُّْكُتور ُثَاَمة َفْيَصل ْبُن أَِبي اْلََكاِرم
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َمَعاِني اْلَْنُظوم

اْلَعَرِبيَّة.  اللَُّغة  ِلَساِن  َعَلى  اِعر  الشَّ َقَرَضَها  ُحرٌَّة  َقِصيدٌة  َهِذِه 
بِّيَها، َوُتَذكُِّرُهْم ِبََكاَنِتَها  ُتَاِطُب ِفيَها اللَُّغُة اْلَعَربـِيَُّة أَْبَناَءَها َوحُمِ
اْلَعامَلِ.  ُلَغاِت  َبنْيَ  اْلَعاِلَية  الرَِّفيَعة  َوَمْنِزلَِتَها  ِديِنِهْم  يف  اِمَية  السَّ
ِدِهْم،  َوَتُقوُل هَلُْم ِإنََّها َمْصَدُر َفْضِلِهْم َوَشَرِفِهْم ، َوَمْنَبُع ِعزِِّهْم َوجَمْ
َوُتَذكُِّرُهْم   .g الرَُّسوِل  َوُلَغُة  الُْقْرآِن،  َوُلَغُة  الرَّْحَِن،  ُلَغُة  َوِإنََّها 
ِبالدَّْوِر امْلَلُْموِس الَِّذي َقاَمْت ِبِه يف ِإْرَساِء َدَعاِئِم احْلََضاَرِة اْلَعَرِبيَِّة 
ْاإِلْساَلِميَِّة َوإْعاَلِء َشأِْنَها، َوَتُقوُل هَلُْم ِإنََّها ُلَغُة اْلِعلِْم َوالِْفَكِر َوالَْفنِّ، 
َوِإنََّها ُلَغُة الرتَُّاِث اْلِعلِْمي اْلَغِزيِر. َوُتَؤكُِّد هَلُْم أَنََّها َتَْتاُز َبنْيَ ُلَغاِت 
اْلَعامَلِ ملَا ِفيَها ِمْن ِرقَِّة اْلَكِلَماِت َوَرْوَعِة ْاأُلْسُلوِب َوُحْسِن التَّْعبـِرِي 
َوَغَزاَرِة امْلََعاِني، َفاَل ُتَشابـُِهَها ِفيَها َأيُّ ُلَغٍة ُأْخَرى يف اْلَعامَلِ. َوال 
ُيوَجُد ِفيَها َأيُّ َعْجٍز أَو َعْيٍب أَْو َنْقٍص. َويف ِنَهاَيِة الَْقِصيَدِة َتْسَأُل 
اللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة أَْبَناَءَها َواملُْْهَتمِّنَي ِبَها َعْن َسَبِب َتْقِصرِيِهْم َوِإْهَماهِلِْم 
َوُتَطاِلُبُهْم  اجْلَمَِّة،  َوَخَصاِئِصَها  اْلَكِثرَيِة  َفَضاِئِلَها  َرْغَم  ُتَاَهَها 
ِباحْلَِفاِظ َعلَْيَها َوالنُُّهوَض ِبَها؛ِ أَلنَّ ُنُهوَضُهْم بـُِنُهوِضَها َواْرِتَقاَءُهْم 

َدُهْم بـَِمْجِدَها. بـِاْرِتَقاِئَها َوجَمْ
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األنشطة الدراسية  

ُطوَر الَِّت َتْشَتِمُل َعَلى اْلََعاِني التَّاِلَيِة  1(  ُنَراِجُع اْلَْنُظوَم َوَنْكَتِشُف ِمْنُه السُّ
َوُنْنِشُدَها. 

أ( ُلَغٌة َكلََّم الرَُّسوُل g بـَِها َجَواِمَع اْلَكِلم 
ب( ُتَشيُِّد ُحُصوَن اْلِعلِْم َوالَْفنِّ  
ج( ُحلُْو ْاأُلْسُلوِب بـِِرقَِّة ْاألَلَْفاِظ

د( َااللِْتَفاُت إىل َغرْيِ اْلَعَرِبيَّة 
ِد احْلََياِة   ه( َضَماُن َنْيِل امْلَُنى َوجَمْ

ُطوِر التَّاِلَيِة َوُنِعدُّ ِفْقَرًة َعْن َمَعاِنيَها اْلَْرَكِزيَّة  2(  ُنُناِقُش َعِن السُّ
أََنا َمْنَبُع اخْلَرْيِ َوْاأَلْفَضال اَل ينضب 

أََنا َبُْر الُيْمِن َواْلرَبََكات ال ينفد
أََنا َأَماَنة َأدُّوها باإلخالص

اِعُر َحاِفْظ ِإْبَراِهيم َعِن اللَغِة اْلَعَرِبيَِّة  3(  َيُقوُل الشَّ
َوَما ِضْقُت َعْن آٍي ِبِه ِوِعَظاٍت َوِسْعُت ِكَتاَب اهلِل لَْفًظا َوَغاَيًة         

َوَتْنِسيِق َأمْسَاٍء ملُِْخرَتََعاٍت  َفَكْيَف َأِضيُق الَْيْوَم َعْن َوْصِف آَلٍة  
َفَهْل َسأَُلوا اْلَغوَّاَص َعْن َصَدَفاِتي أَنا الَْبْحُر يف َأْحَشاِئِه الدُّرُّ َكاِمٌن  

ُنَقاِرُن َبْيَ َهِذِه ْاأَلْبَياِت َوالنَّصِّ َوُنِعدُّ ُمَذكَِّرًة َوِجيَزًة  
4(  َنَتَفكَُّر يف ِاْنِتَشاِر اللَغِة اْلَعَرِبيَِّة يف ِواَلَيِتَنا َكرْيَاالَ َوَتْدِريسَها َوُنِعدُّ ُمَذكَِّرًة 

َعْنَها 
يٌَّة يف ِباَلٍد َكِثرَيٍة. ُنَناِقُش َعْن أََهمِّيَِّتَها   5(  اَللَُّغُة اْلَعَربـِيَّة ُلَغٌة َعاَلِيٌَّة َوُلَغٌة َرْسِ

ْاأَلَدبـِيَّة َوالِْْهِنيَّة َوُنِعدُّ َمَقاَلة َوِجيَزًة َعْنَها 
اد" 6(  ُنِعدُّ ُمَذكَِّرة اْسِتْحَساِنيَّة  َعْن َمْنُظوِم  "أََنا ُلَغُة الضَّ
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 الـَمَكان    : َبْيٌت يف اْلَبَصَرة
الزََّمان      : اَلَْقْرُن ْاهِلْجِري الثَّاِني
َاأَلْشَخاص  : َصاِحُب اْلَبْيِت ِعْمَران

ابُّ ُعْثَمان         اَلشَّ
َتاَرُة  بـِِإَضاَءٍة َخاِفَتٍة َمْنَظُر َبْيٍت   ) ُتْرَفُع السِّ
الَْباُب بـَِطَرَقاٍت  ُيْقَرُع  ُمَناِسٌب.  أََثاٌث  ِفيِه 
ِلَيْفَتَح  الَْبْيِت  َصاِحُب  ِعْمَران  َخِفيَفٍة، َيْنَهُض 

لِلطَّاِرق (
اِرُق ؟ َمْن ِبالَْباِب ؟ ِعْمَران  : َمِن الطَّ

ُة اهلِل َوَبَرَكاُته   اَلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَ ُعْثَمان  : اَلسَّ
يُِّد ِعْمَران ؟ أَْنَت السَّ

َهْل َشاَهْدمُتْ َمْسَرِحيَّة ؟
َوَهْل َقَرْأمُتْ َمْسَرِحيَّاٍت ؟

امَْلَْسَرِحيَُّة َصْفَحٌة ِمَن احْلََياِة. 
ُنَشاِهُد ِفيِدُيو. 

َتِْري ُمَناَقَشة َحْوَل ِفيِدُيو 

َزْوَجٌة.... بـُِتفَّاَحة 
 َعْبُد الرَِّحيم 

الدرس الثالث
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ِعْمَران : َنَعْم، أََنا ِعْمَران

ُعْثَمان : َصاِحُب الُْبْسَتان يف َضَواِحي َبْغَداَد ؟
ِعْمَران : َنَعْم، ِإنَّ ِلي ُبْسَتاًنا يف َضَواِحي َبْغَداَد

ُعْثَمان : َوَحاِرُسُه َجابـِر ؟
اْدُخْل،  ْل  َتَفضَّ يِّد؟  السَّ أَيَُّها  اخْلَرَبُ  َما  َجابـِر،  َوَحاِرُسُه  َنَعْم،   ِعْمَران : 
اْجِلْس...  بك  َوَمْرَحًبا  َوَسْهاًل  َعَليَّ َأْهاًل  َدلََّك  الَِّذي  ُهَو  َجِابـِر 

اْسرَتِْح.
ُعْثَمان : َيا َسيِِّدي، َراَحيت يف ِإَجاَبِتَك ِإىَل َطلَبـِي

ِعْمَران : أَْبِشْر  ِإَذا َكاَن َطلَُبَك يف َمْقُدوِري
ُعْثَمان  : َيا َسيِِّدي َسْوَف َأْحِكي َلَك ِحَكاَييت

ْل ... َواَل ِإْحَراج ْل .. َتَفضَّ ِعْمَران :  َتَفضَّ
ى يف َدْرٍب جِبَاِنِب َساِقَيٍة َعَلى َطَرِف ُبْسَتاٍن... ُعْثَمان : ُكْنُت َأَتَشَّ

يل...  َنَعْم ... َأْكِمل. ِعْمَران : َجِ
اِقَيِة َعَلى ُتفَّاَحٍة َطاِفَيٍة َعَلى َوْجِه               ُعْثَمان : َوأََنا َأِسرٌي َوَقَع َنَظِري يف السَّ

         امْلَاِء
اِقَيِة َجُر َقِريٌب ِمَن السَّ ِعمران : َهَذا حَيُْدُث َكِثرًيا َفالشَّ

عثمان : َمَدْدُت َيِدي َوالَْتَقْطُتَها  َجَفْفُتَها ُثمَّ َقَضْمُت ِمْنَها َقْضَمًة...  َوَبْعَد        
           َأْن اْبَتَلْعُتَها َتَذكَّْرُت : َكْيَف ِلي َأْن آَكَل ِمْن َهِذِه التُّفَّاَحِة َولَْيَسْت          
يِن َصاِحُبَها  َفَأُكوُن َقْد َأْدَخْلُت احْلََراَم  ِلي بـَِحقٍّ َولُربََّا اَل ُيَساحِمُ

ِإىَل َجْويف
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اّب َوَيْنَسى َنْفَسُه َوَيُقوُل  ًبا ِمْن َحِديث َهَذا الشَّ عمران : )َيْزَداُد َدْهَشة َوَتَعجُّ

َلُه ِبَلْهَفٍة( َأْكِمْل .. َأْكِمْل َماَذا َفَعْلَت َبْعَد َذِلَك ؟
بـَِخرَبِي  َوُأْخرِبُُه  الُْبْسَتاِن  َصاِحِب  إىَل  َأْذَهُب  َنْفِسي،  يف  ُقْلُت   : عثمان 

َوَأْسَتْسِمُحُه َعَسى َأْن ُيَساحِمَيِن.
عمران : َوَهْل َساحَمََك ؟

عثمان : اْصرِبْ َقِلياًل َيا َسيِِّدي،  َدَخْلُت الُْبْسَتاَن  َوَجْدُت َرُجاًل َسأَلُْته: 
ملَْن َهَذا الُْبْسَتاُن ؟ َقاَل: ِلَسيِِّدي ِعْمَران، َسأَلُْتُه َفأَْنَت َمن؟ َقاَل: 
يِت َكَذا َوَكَذا َفَما َقْوُلَك؟   أََنا احْلَاِرُس َجاِبُر ُقْلُت َلُه: َيا َجاِبُر  ِقصَّ
َقاَل ِلي َجاِبُر: َيا َسيِِّدي اْعِذْرِني. أََنا اَل َأْسَتِطيُع َأْن ُأَساحِمََك، 

َفأََنا َلْسُت امْلَاِلك، َلْسُت َصاِحَب الُْبْسَتان
عمران : لََقْد َصَدَق، لَْيسَِ ُهَو امْلَاِلَك

عثمان : َفَسأَلُْتُه َعْن َصاِحِب الُْبْسَتاِن  َفَقاَل ِلي: َصاِحُب الُْبْسَتاِن َسيِِّدي 
يِن َيا َسيِِّدي؟ ِعْمَران، َأاَل ُتَساحِمُ

ِمْن  َوَطلَْبَت  الُْبْسَتاَن  َدَخْلَت  أَنََّك  لَْو  ُعْثَماُن،  َيا  َوَلِدي  َيا  اْنُظْر  عمران : 
َجابـِر ُتفَّاَحةًَ أَلْهَداَك ِحَْل ُتفَّاٍح َأمَّا َأْن َتْأُخَذ ُتفَّاَحًة ُدوَن ِعلِْمِه  

َفَهَذا َأْمٌر آَخُر.
ِرَقَة  َوَلِكنَّ  عثمان : اهلُل َيْعلَُم َيا َسيِِّدي أَنِّي َما َقَصْدُت ْااِلْخِتاَلَس َواَل السَّ
َساَرْعُت  َحَتى  اْنَتَبْهُت  َأْن  َلَك، َوَما  َرَوْيُت  َكَما  َجَرْت  ْاأُلُموَر 

ِتَك.  َأْبَُث َعْن َمَْرج، َوأنا َأْطَمُع يف َكَرِمَك َوُمَساحَمَ
عمران : اَل... اَل... لََقْد َأَكْلَت ِمَن التُّفَّاَحِة ُدوَن ِإْذِن َصاِحبـَِها اَل مُيِْكُن 

)ُثمَّ َأَداَر َوْجَهُه َعْن ُعْثَماَن َوَأَخَذ َيْلَحُظ  َردَّ  ِفْعِلِه(
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َفِر ِمْن َبْغَداَد ِإىل الَْبَصَرِة َوأََنا  عثمان : َيا َسيِِّدي، لََقْد َتَمَّْلُت َمَشاقَّ السَّ
ِتَك ِلي، أََفرَتُدُِّني َخاِئًبا ؟ ُأَمينِّ النَّْفَس بـَِكَرِمَك َوُجوِدَك َوُمَساحَمَ

َتُه يف َطِريِق النََّجاح َفَبَدأَ َعَرَضَها َوَقاَل( : امْسَْع  عمران: )َوَقْد َتَأكََّد َأنَّ ُخطَّ
َك ِبَشْرٍط َواِحٍد. َيا ُعْثَماُن، ُأَساحِمُ

عثمان : )ِبَلْهَفٍة( َما ُهَو َيا َسيِِّدي؟! اْشُرْط َما َتَشاُء، أََنا َرِهنُي ِإَشاَرِتَك
عمران : ِعْنِدي اْبَنٌة َوِحيَدٌة، ُتُوفَِّيْت َعْنَها ُأمَُّها َوَتَرَكْتَها ِلي أَْرَعاَها

عثمان : َحِفَظَها اهلُل َلَك َوَباَرَك ِفيَها َوَصاَنَها
ُتَك. َماَذا َتُقوُل ؟ عمران : َفِإَذا َواَفْقَت َعَلى الزَواج بـَِها َساحَمْ

عثمان : َشَرٌف ِلي َأْن ُأَصاِهَرَك َيا َسيِِّدي،  َوَلِكْن ..
عمران : ِهَي بـِْنٌت ِمْسِكيَنٌة َعْمَياُء .. َصمَّاُء... َبْكَماُء... َكِسيَحٌة

)َطَرَقاُت َطَبَلٌة َقِويٌَّة َتُدلُّ َعَلى الدَّْهَشِة َوامْلَُفاَجأَِة(  
عثمان : َعْمَياء .. َصمَّاُء ... َبْكَماُء ... َكِسيَحٌة  و.. َوأََتَزوَُّجَها؟ َكْيَف؟ 

          َهْل َتُقوُل َحًقا َيا َسيِِّدي ؟
عمران : َهَذا َشْرِطي ... َفاْنُظْر يف َأْمِرَك. 

 الشهد الثاني
َتاَرُة, َاإِلَضاَءُة َخاِفَتٌة,ُثمَّ َتْعُلو ُرَوْيًدا ُرَوْيًدا َمَع ُموِسيَقا َناِعَمٍة )ُتْرَفُع السِّ
ُعْثَماُن مَيِْشي يف اْلُغْرَفِة ِجيَئًة َوِذَهاًبا  َوُيِشرُي بـَِيَدْيِه  َوُيَكلُِّم َنْفَسُه، 

َوِعْمَراُن َجاِلٌس ُيَراِقُبُه بـِاْهِتَماٍم َباِلٍغ(
ُعْثَماُن َيُقوُل :

لَْو ِإنِّي َتَزوَّْجُتَها  َوُقْمُت َعَلى ِرَعاَيِتَها َوِخْدَمِتَها ِحْسَبًة هلِل           
َتَعاىَل، َأْطُلُب ِبَها ْاأَلْجَر َوالثََّواَب ِمَن اهلِل َتَعاىَل، َواهلِل ِإنِّيَ أَلُظنُّ 

أَنََّها ِتَاَرٌة َراِبٌَة، مِلَ اَل َسُأَواِفُق ... َسَأْفَعُل.
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ِعْمَراُن : )ُيَاِطُبُه( ِإىَل أَْيَن َوَصْلَت َيا ُعْثَماُن، َهْل اْقَتَنْعَت؟ َهْل أَْنَت 

ُمَواِفُق ؟
عثمان : )َيُقوُل ِبِثقٍَّة( َنَعْم، ُمَواِفق.

)َصْوُت ُموِسيَقا  َيُدلُّ َعَلى امْلَُفاَجأَِة َوالَْفَرَحِة(  
)ِعْمَراُن َيِقُف َفْجأًَة َوَيَتَهلَُّل َوْجُهُه َوَيْأُخُد ُعْثَماَن بـَِحَضِنِه(   

َوُهَو َيُقوُل: َاحْلَْمُد هلل.. َاحْلَْمُدهلل، لََقْد أََرْحَت ُفَؤاِدي َيا ُبيَنَّ،    
ُهوَد. ِاْجِلْس...  ِاْجِلْس َسْوَف َأْذَهُبِ أُلْحِضَر َمْأُذوَن احْلَيِّ َوالشُّ

عثمان: )َيِْلُس َوُهَو اَل َيَزاُل ُيَفكُِّر( َنَعْم، َسُأَتاِجُر ِبَها َمَع الرَّْحَِن،  َويِف 
َسِبيِل اهلِل. َواهلُل َلْن حَيَْرَميِن ْاأَلْجَر َوالثََّواَب، َحاَشا هلِلِ  َحاَشاُه.   

َهاَدِة َعَلى اْلَعْقِد( )ِعْمَران َيُعوُد َوَمَعُه امَْلَْأُذوُن َوَرُجاَلِن لِلشَّ  
ُه ُعْثَماُن عمران : َهَذا ُهَو اْلَعِريُس َيا  َسيِِّدي َوامْسُ

)ُيِتمُّ امَْلَْأُذوُن َمَراِسَم اْلَعْقِد َوُيَباِرُك لِْلَجِميِع(  
عمران : َمرْبُوُك! َيا َوَلِدي َمرْبُوك!  َوَلِكْن اَل ُبدَّ َأْن ُنِعدَّ َلَك َعُروَسَك َوأَْنَت 

أَْيًضا َأِعدَّ َنْفَسَك َوَأْصِلْح ِمْن َشأِْنَك.
عثمان: ُهَو َسِعيٌد! َومِلَ اَل؟ ِمْن َحقِِّه َأْن َيْبَحَث هِلَِذِه الِْبْنِت  َعمَّْن َيْرَعاَها  
َفُهَو َلْن َيُدوَم هَلَا   َوَلِكْن َماَذا ُيِعدُّ ِبَها  ؟  َما ِهَي ِإالَّ ُكْتَلٌة  ِمَن 

اللَّْحم!!. َوَيُقوُل ِلي : َأْصِلْح ِمْن َشأِْنَك !!َعَلى َماَذا !؟
ُتَفَُّف َاإْلَِضاَءُة َقِلياًل  َصْوُت ُموِسيَقا  َيُدلُّ َعَلى الَْفَرِح َوْااِلْحِتَفاِل.    
ُيَضاُء    - ِبُهُدوٍء   أَْيًضا  ُتْرَفُع  ُثمَّ  ِبُهُدوٍء  َتاَرُة  اَلسِّ َتْنَسِدُل  َبْيَنَما 
ُغْرَفِة  إىل  َيْسَحُبُه  ُعْثَمان  بـِِذَراِع  ُمِْسًكا  ِعْمَراُن  َيْظَهُر  امْلََكاُن  - 

َعُروِسِه.
         ) َيُْرُج ُعْثَماُن ِمَن اْلُغْرَفِة (
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عثمان  : َسيِِّدي ِعْمَران،  أَْيَن أَْنَت َيا َسيِِّدي ...؟

عمران : َيُْرُج َوُهَو َيْضَحُك  َما ِبَك َيا ُبيَنَّ مِلَ أَْنَت َمْذُعور !؟
عثمان : ِإنَّ يف ْاأَلْمر َخَطأ َيا َسيِِّدي  َخَطأ .. َخَطأ ....

عمران : أَْيَن اخْلََطُأ َيا ُعْثَماُن؟
عثمان : اَلَْفَتاُة الَّيت يف الدَّاِخِل ....

عمران :  َما بـَِها!؟
عثمان : ِإنََّها لَْيَسِت الَْفَتاَة الَّيِت َذَكْرَت ِلي، ِإنََّها َشابٌَّة  ُمَعاَفاٌة 

يَلٌة !! َوَجِ
عمران : َما ِزْلَت َيا ُبيَنَّ يا ُعْثَماُن َأَصرَّ َعَلى َأنَّ اْبَنيت َهِذِه َوَقْد َغَدْت 
َزْوَجًة َلَك ِهَي َكَما َذَكْرُت َلَك َعْمَياُء .. بْكَماُء... َوَصمَُّاء ... 

َوَكِسيَحة. 
)ُعْثَماُن  َيْنُظُر إِلَْيِه بـَِكِثرٍي ِمَن الدَّْهَشِة ..(   

عمران : )ُيَتاِبُع َحِديَثُه(  ِهَي َعْمَياُء َعْن ُكلِّ َما لَْيَس ِمْن َشأِْنَها أَْو اَل 
َيْرَضى َربَُّها،ِهَي َصمَّاُء َعْن مَسَاِع ُكلَّ ُمْنَكٍر ِمَن الَْقْوِل، ِهَي 

بْكَماُء َعْن ُكلِّ َحْرٍف أَْو َكِلَمٍة ِفيَها َسْخُط اهلِل، َوِهَي َكِسيَحة 
اَلَتِْشي َواَل َتُْطو ِإالَّ يف ِرَضا اهلِل.

عثمان : َاآلَن َوَضَح اللَّْبُس  َوَباَن ْاأَلْمُر  َوَظَهَر ِمْقَداُر َمْعُروِفَك َمِعي َيا 
. َجَعَليِنَ اهلُل ِمَّْن ُيَكاِفُئ َمْعُروَفَك َوحَيَْفُظ  َسيِِّدي َوَتَكرُُّمَك َعَليَّ

ِمنََّتَك َوَفْضَلَك  َوَلُه احْلَْمُد َوالَْفْضُل َوامْلِنَُّة ِمْن  َقْبُل َوِمْن َبْعُد.
َتاَرُة ِبَصْوٍت  َوَمْن �يَتَِّق اهلَل  َيَْعْل َلُه َمَْرَجا َو�يَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل  )ُتْسَدُل السِّ  

َيَْتِسُب.(     
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[ 27 ]1
األنشطة الدراسية 

ُطوَر الَِّت َتَتَضمَُّن اْلََعاِنَي ْاآلِتَيِة َوَنْقَرُأَها  1(  ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنَْتاُر ِمْنُه اَلسُّ
أ (  َمْشُي ُعْثَماَن يف َدْرٍب جِبَاِنِب َساِقَيٍة 

ب(  اَْلَكاَلُم َبنْيَ َجاِبٍر، َحاِرِس الُْبْسَتاِن َوَبنْيَ ُعْثَماَن 
ج(  ُشُروُط ِعْمَراَن ِلَزَواج ِبْنِتِه 

د(  أَْوَصاُف َزْوَجِة ُعْثَماَن 
2( ُنَناِقُش َعِن ْاأَلْشَخاِص يف َمْسَرِحيٍَّة  "َزْوَجٌة .... ِبُتفَّاَحٍة" َوُنَثُِّل أَْدَواَرُهْم  
3( ُعْثَمان َيُْرُج يف َطَلِب َصاِحِب الُْبْسَتاِن . ُنَناِقُش َعْن أَْفَكاِرِه َوأَْوَهاِمِه  َوُنِعدُّ 

َعْنَها ُمَذكَِّرًة  َوِجيَزًة 
4( ُدِهَش ُعْثَماُن َعِقَب َزَواِجِه. َوَلِكنَّ ِعْمَراَن َكاَن َفِرًحا َوُمْطَمِئنًّا. َنَتَفكَُّر يف أَْفَكاِر 

ِكلَْيِهَما َوَنْكُتُب َعْنَها ِفْقَرًة َبِسيَطًة 
5( ُنِعدُّ ُمَذكَِّرة ِاْعَجاِبيًَّة َعْن َمْسَرِحيٍَّة "َزْوَجٌة .... ِبُتفَّاَحٍة" ِباْسِتَعاَنِة النَِّقاِط 

التَّاِلَيِة :
ُبْسَتاٌن جِبَاِنِب َساِقَيٍة - ُتفَّاَحٌة َأَكَلَها ُعْثَماُن - َطَلُب ُعْثَماَن َصاِحَب الُْبْسَتاِن  

ُشُروُط الزََّواج  - َزَواُج ُعْثَماَن َوَدْهَشُتُه  -  َفَرُح ِعْمَراَن   -
6( ُنِْري ُمَساَبَقًة يف َتِْثيِل َمْسَرِحيَِّة "َزْوَجٌة .... ِبُتفَّاَحٍة"

ْوِتيِّ  ِل الصَّ ُل َأْحِوَرًة يِف َمْسَرِحيَِّة "َزْوَجٌة .... ِبُتفَّاَحٍة" ِبَواِسَطِة الْـُمَسجِّ 7( ُنَسجِّ
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[ 28 ] 1

يَلًة، َذاَت َشْعٍر َأْسَوَد َطِويٍل َوهَلَاَعْيَناِن   َكاَنْت مَسِيَحُة َفَتاًة َجِ
َعِسيلََتاِن. َوِهَي َواِقَفٌة يف َحاَفِة الرَِّصيِف َطَواَل الَْيْوِم َتْنُظُر ِبَشْوٍق 

اِرِع. ِإىل ِنَهاَيِة الشَّ
َتَوقََّف َساِئُق َسيَّاَرِة ْاأُلْجَرِة  ِلَيْسَأهَلَا:

َفِر يف َسيَّاَرِة ُأْجَرٍة َوُتَغاِدِريَن إىل ِوْجَهِتِك؟ - أَلَْيَس َلَدْيِك ُنُقوٌد لِلسَّ
أَْنَتِظُر َحِبيب. َفأََنا  َلَك.  ُشْكًرا  َأَجاَبْتُه: اَل،  َوإْصَراٍر  ِبَعِزمَيٍة 
ُهَنا. أََراِك  الَْيْوم  َصَباح  ِمْن  َسَيأِْتي،  َأُظنُُّه  اَل  ائُِق:  السَّ أَْرَدَف 
َقاَلْت َوَنرْبُة اْلَغَضِب ُتَراِفُق َصْوَتَها: اَل، َسَيأِْتي. َاآلَن َقْد اتََّصْلُت 
ِبَواِلَدِتِه .َفَعِلْمُت  ِلَسَبٍب َما، َذَهَب إىل اخْلَاِرِج. َحْتًما َسَيُعوُد.  
ِديَدِة َعَليَّ  ، َوأََنا ُأْخرِبَُك َعْن ِغرَيِتِه الشَّ ُهَو حُيِبُّيِن َوَيَُاف َعَليّّ

، َقْد َوَعَدِني أَنَُّه َلْن َيرْتَُكيِن أََبًدا.
اِئُق َرْأَسُه ُثمَّ َنَظَر إِلَْيَها ِباْبِتَساَمٍة َوَقاَل:  َطْأَطأَ السَّ
. َفُهَو َلْن َيُعوَد.  - َعِزيَزِتي، اَل َتْنَتِظِريِه َواْذَهبِِ

ُلْقَمِة  َعْن  َطِريقِِِه َباِحًثا  يف  يَّاَرِة  السَّ َصاِحُب  َمَضى  َأْن  َبْعَد 
اْلِعَتاِب َتُوُل  َوِعَباَراُت  ِمْنُه  اجْلَِميَلُة  الَْفتاَُة  َعْيِشِه، اْسَتْغَرَبِت 
يف َخاِطرهَا: "ِإنَُّه َسِفيٌه، َيُظنُّ َأنَّ َحِبيِب َتَرَكيِن. َطْبعاً ُهَو اَل 

َاالْنِتِظاُر
ِقّصة قصرية  َعَناِصُر اللَُّغة

الدرس الرابع
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َيْعِرُف أَنَُّه اَل َيَناُم ُدوَن َأْن َيْسَمَع َصْوِتي"
اْسَتَمرَّْت يف اْنِتَظاِرَها َيْوًما كامال، َأِخرًيا َتَيقََّنْت َأنَّ َحِبيَبَها َلْن  
َيُعوَد َفَعَرَفْت َغْدَرُه. َوَتَذكََّرْت ُحبَّ َواِلَدْيَها هَلَا َفَساَلِت الدُُّموُع 

َعَلى َخدَّْيَها ..... َعاَدْت ِإىَل َبْيِتَها ِبَقَراٍر َجِديد.

ُناَلِحُظ اْلَكِلَماِت امْلُلَّونة
حافة ، نهاية ، وجهة ، سبب ، غرية ، ابتسامة ، طريقة ، لقمة ، خاطر ، انتظار

ُروَرٌة ِبَْرٍف ِمْن ُحُروِف اجْلَرِّ   ُكلَُّها جَمْ
ِمْثَل  على ، ل ، إل ، من ، ب ، عن ، يف. 

َرُة.  َهِذِه احْلُُروُف ُتَسمَّى ُحُروَف اْلَرِّ. َوَعاَلَمُة اجْلَرِّ َأْصِليًّا اَْلَكسَْ
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األنشطة الدراسية 
1(  ُنَكمُِّل الَْفَراَغ ِبَْرٍف ِمْن ُحُروِف اْلَرِّ اْلَُناِسَبِة ِمَن الَْقْوَسْيِ 

    )عن ، إىل ، يف ، ب ، ل ، على(
مَسَِع َحِامٌد ____ ُأْخِته خربا عجيبا. إنه مسع أن ____أختها   

خرطوما ____مكان األنف. أسرع حامد ____ بيتها فرآها 
____غرفتها تلس ____الكرسي وتكتب ____ قلمها ____ 

كراستها. ومل يد ____ أختها ُخْرُطوًما.

 2( َنَْتاُر اْلَُناِسَب ِمَن الَْقْوَسْيِ 
َكاَن َحاِمُد َيْرِجُع من _________)البيَت ، البيُت ، البيِت ( أ ( 

َعاَد املَُْساِفُر إىَل __________ )وطِنِه ، وطُنُه ، وطَنُه ( ب( 
َتْقَطُع ْاأُلمُّ السمك _____ السكني ) من ، إىل ، ب (   ج( 

َيلَْمُع اْلرَبْق ______ السماء )على ، يف ، من ( د( 

3( ترجم إل العربية 
Salim was going to school in the morning. On his way he saw an 

old lady sitting on the road side and begging people. He asked her,  

why are you begging people. Don’t you have children? She replied,  

my son left me on the road hence I became a begger. You don’t 

leave your parents so that they become beggers.  
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mid day nap نوم خفيف : قيلولة     people of the street : أهل الحي  
flouncing : منتفض    screaming : صراخ  

smothered  : تختنق    pavement : رصيف الشارع  
humiliation : مهانة    astonishment : دهشة  

shameful : شائن     ugly : فظيع   
wet  مبتلة : المضرجة    monstrous : شنيع   

    hand bag : شنطة يدوية    interval : فسحة  
 hided : مندس    thick: ثخينة  

expulsion : طرد    lioness: لبوؤة  

surroundings: ضواحي    dim lighting : إضاءة خافتة  
canal Irrigation: ساقية      pathway: درب  

worry : لهفة     biting ,chewing: قضم   
 surprise : مفاجأة    malpractice: اختالس  

   deaf: صماء    blind: عمياء  
 dumb : بكماء     profitable trade: تجارة رابحة  
 lame : كسيحة    slowly: رويدا رويدا  

 satisfied: اقتنع     rejoiced in his face: تهلل وجهه  
 bride: عروس   authorized person, official: مأذون  

bulk, block: كتلة     groom: عريس  
 healthy: معافاة     to be pulled down : تنسدل   

dignities : األمجاد    honour عزة : العز 
guaranty : عهدة    true and tolerant : السمحاء  
: جمع كلمة  الكلم   : موضع الحج  المحجة 

 extra ordinary people : أفذاذ    pearl : الدر  
 leadership : صدارة   originality : أصالة  

neglect : اإلهمال    to become sweet: حال  
 good luck : اليُمن     source : منبع 
to dry up : ينضب   to  be softened : رقّ 

responsibility : ذمة   to be connected : نيط 
   to preserve : صان  

َقاِئَمُة اْلُْفَرَدات
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النواتج التعلمية
 حيتاج إىل  جّيد متازأقتدر على:

التحسني

قراءة القصة والوقوف على معانيها 

إعداد مذكرة استحسانية حول القصة  

إعداد فقرة بسيطة حول النص

املقارنة بني القصص وإعداد فقرِة مقارنٍة 

قراءة املنظوم والوقوف عليه 

إعداد مذكرة إعجابية

قراءة املسرحية مع الوقوف التام على معانيها

استحسان املسرحية وإعداد مذكرة استحسانية 

التعاُرف على حروف اجلر وتطبيقها حسب مقتضى احلاجة 

تطبيق القواعد النحوية

التقويم الذاتي  
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2
َالَوحَدُة الثَّانِية

ِمن َأَجِل اأَلَدِب الِكالِسيِكي
 

اَلدَّْرُس ْاأَلوَّل
َسارُعوا إل الَْفوِز َوالنََّجاِة 

)ُخْطَبٌة لِلَخِليَفِة َهاُرون الرَِّشيد(
 

اَلدَّْرُس الثَّاِني
َرغَبُة َعبٍد يِف َعفِو اهلل 

اِفِعي( )َمنُظوٌم ِلإِلَماِم الشَّ

اَلدَّْرُس الثَّاِلث
َاأُلُخوَُّة اإلْنَساِنيَّة  

ِريف( )َنِصيَحٌة َقيَِّمٌة ِمَن الُقرآِن الَكِريم َواحَلِديِث الشَّ
   

اَلدَّْرُس الرَّابـِع
ُهُموُم َدارس    

)ِحَكاَية : َعَناِصُر اللَُّغة(
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َمة َاْلُمَقدِّ

هِذه ِهي الَوحَدُة الثَّاِنية ِمن َهذا الِكَتاب. َوِهي   
أَرَبَعِة  َعَلى  وَتشَتِمُل  الِكالِسيِكي  اأَلَدِب  َعَلى  َترَتِكُز 
ُدُروس ِمن النُُّصوِص الِقيِميَّة. َوِهي ُترِشُد اجِليَل النَّاِشَئ 

ِحيَحة.  ِليَمة الصَّ ِإىَل احَلَياِة السَّ
 الدَّرُس اأَلوَّل: ُخُطَبٌة لِلَخِليَفِة الَعبَّاِسي َهاُرون الرَِّشيد 
ِبعنوان:"َساِرُعوا ِإىَل الَفوِز َوالنََّجاِة". حَيُثُّ ِفيَها النَّاَس 

َعَلى الَوَرِع َوالتَّقَوى َوُيَنبُِّهُهم باآلِخَرة.
اَلدَّرُس الثَّاِني: َمنُظوٌم َجذَّاٌب لإِلَِماِم حُمَمَّد ِإدِريس 
اِفِعي َرِحَُه اهلل ِبعنوان "َرغَبِة َعبٍد يِف  َعفِو اهلل". الشَّ

اَلدَّرُس الثَّاِلث: ُنُصوٌص ِقَيِميَّة ِمن اأَلَدِب الِكالِسيِكي. 
َيَتَعاَرُف ِبَها الدَّاِرُس َعَلى َبعِض اآلياِت الَكِرمَيِة َوبعض 
ِريَفِة َعَلى َضوِء ِعلِم التَّفِسري. َهذا الدَّرُس  اأَلَحاِديِث الشَّ

َيرَتِكُز َعَلى َموُضوِع اأُلُخوِة اإِلنَساِنية.
اَلدَّرُس الرَّاِبع: ِحَكاَيٌة ِبُعْنَوان "ُهُموُم َداِرٍس" لِلتََّعاُرِف 
الدَّاِرُس  َيَتَدّرُب  َوَجعا.  وُمَثّنى  ُمفَرًدا،  اأَلمَساِء  َعَلى 

علََيَها وُيَطبُِّقَها َمَع ُمَراَعات اإلعَراِب.
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َيقَتِدُر الدارس عند دراسة هذه الوحدة على: 
• ِقَراَءِة النُُّصوِص ِمَن اأَلَدِب الِكالِسيِكي َوالُوُقوِف َعلَيَها َواسِتحَساِنَها 	
• ااِلسِتَماِع إىَل اخُلَطِب َوَفهِمَها	
• 	.ٍ ِإعَداِد اخُلْطَبِة َوإِلَقاِئَها يِف َموُضوع ُمَعنيِّ
• ااِلسِتَماِع ِإىل املَنُظوم َوإنَشاِدِه يِف َأحَلاٍن ُمَتَنوَِّعٍة.	
• ِقَراءِة املَنُظوم َواسِتحَساِنِه	
• َتعاُرِف اأُلَدَباِء َواخُلَطَباِء َوالُعَلَماِء َوِإعَداِد ِفقَرٍة َعن َحَياِتِهم	
• ِتيِل َوالُْوُقوِف َعَلى َمَعاِنيَها مع 	 ِقراَءِة اآلياِت َمع ُمَراَعاة َقواِعِد الرتَّ

التعرف بِعلِم التَّفِسرِي 
• الُوُقوِف على َمَعاِني اأَلَحاِديِث يِف َموُضوَعاٍت ُمَعيََّنٍة 	
• ُمَطاَلَعِة النُُّصوِص الِكالِسيِكّيِة  وِإعَداِد ِفقَرة	
• ِإعَداد ُمَذكَِّرة َعَلى َضْوِء النُُّصوِص الِكالِسيِكيَّة	
• ِقَراَءةِ الِعَباراِت َمَع ُمراَعاة الَقواِننِي النَّحِويَّة 	
• َتِييِز األمَساِء )املُفَرد َواملَُثنَّى َواجَلمع( وعلى َتأليِف اجُلَمِل َمَع ُمراَعاِة 	

اإلعَراب.

اَلنََّواِتُج التََّعّلِميَّة

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



قراءة كيراال العربية [36] الصف الثاني عشر  العربية االختيارية 

[ 36 ] 2

َهاُرون الرَِّشيد  َقاَل اخَلِليَفُة  الِة  َبعَد احَلمِد والصَّ
َرِحَُه اهلل:

اَيَُّها النَّاس، أوِصيُكم ِعَباَد اهلِل ِبَتقَوى اهلل، َفإنَّ 
يَئاِت، وَتضِعيَف احَلَسَنات،  يِف التَّقَوى َتكِفرَي السَّ
َيوًما  وُأحذُِّرُكم  النَّار،  ِمَن  والنََّجاَة  ِباجَلنَِّة  والَفوَز 
َيوَم  اأَلسَراُر،  ِفيِه  وُتبَلى  األبَصاُر،  ِفيه  َتْشَخُص 
البعِث َويوَم التَّغاُبِن وَيوَم التَّالِق وَيوَم التَّناِد، َيوَم 
َحَسَنٍة،  ِمن  َيزَداُد  َوال  َسيَِّئٍة،  ِمن  َيستعِتُب  ال 
َكاِظِمني،  احَلَناِجر  َلَدى  الُقلوُب  ِإذ  األزفة  َيوَم 
ِفيه  َيعلُم  ُيطاُع،  َشِفيع  يم وال  لِلظَّاملِِني ِمن َحِ َما 
َيْوًما  "َواتَُّقوا  ُدور  الصُّ ُتِفي  َوَما  اأَلعنُيِ  َخاِئَنَة 
ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَل اهللِ ُثمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت 
َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن")البقرة 281( ِعَباَد اهلل، اِنَُّكم مَل 
ُنوا إِِمَياَنُكم  ُتلَُقوا َعَبًثا، َوَلن ُترَتُكوا ُسَدى، َحصِّ
ِبالَوَرِع، َوَصالَتُكم ِبالزََّكاِة، َفَقد  ِباأَلَماَنة، َوِديَنُكم 
َجاَء يِف اخَلرَبِ َأّن النَِّب َصلَّى اهلل عليه وَسلَّم َقال: 

َيسَتِمُع الدَّاِرُسوَن ِإىَل 
ُخُطَبِة َصِغرَيٍة َجذَّاَبٍة . 
َتِري ُمَناَقَشُة َعن َفنِّ 

اخُلُطَبِة

َساِرُعوا إَل الَفوِز َوالنََّجاِة
 اخَلِليَفُة َهاُرون الرَِّشيد  

الدرس األول
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[ 37 ]2 "ال ِإمَياَن ملَن ال َأَماَنَة َلُه، َوال ِديَن ملَن ال َعهَد َلُه، وال َصاَلَة ملَن 
ال َزَكاَة َلُه". 

اِنَُّكم َسْفٌر جُمَتاُزون، َوأَنُتم َعن َقِريٍب َتنَتِقُلوَن ِمن َداِر َفَناٍء   
ِاىَل َدار َبَقاٍء، َفَساِرُعوا إىَل املَغِفَرِة ِبالتَّوَبِة، َوِإىَل الرََّحِة ِبالتَّقَوى، 
َوِإىَل اهُلَدى ِباإِلَناَبِة، َفإنَّ اهلَل َتَعاىَل أَوَجَب َرَحَته لِلُمتَِّقني،َوَمغِفرَته 
" َوَرَحيِت َوِسَعْت كلَّ  لِلتَّاِئِبني، وُهداُه لِلُمِنيبنَي. َقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ
شيٍء فسأكُتبها لِلِذيَن َيتَُّقون وُيؤُتوَن الزَّكاة"، َوَقاَل:" وِإنِّي َلَغفَّاٌر 
ملَن َتاَب وآَمَن وَعِمل َصاحِلًا ُثمَّ اهَتَدى"َوإّياُكم واأَلَماِني َفَقد َغرَّْت 
َوأَْرَدْت َوأَْوَبَقْت َكثرًيا، وِحيَل َبينُهم وَبنَي َما َيشَتُهون، َفَأخرَبَُكم 
َربُُّكم َعن املَثالت ِفيِهم، وَصرََّف اآليات، وَضَرَب اأَلمثَال، َفَرغََّب 
اخَلواِلي  ِبالُقُرون  َوَقاِئَعُه  َرأيُتم  َوَقد  الَوِعيد،  اِلَيُكم  َوَقدََّم  ِبالَوعِد، 
ِجيال َفِجيال، وَعَهدُتهم اآَلَباَء واأَلبَناء واأَلِحبََّة والَعَشاِئر ِباخِتَطاِف 
املَوت، ِإَياُهم ِمن ُبُيوِتُكم َوِمن َبنِي أظُهِرُكم، ال َتدَفُعوَن َعنُهم، َوال 
اأَلسَباُب،  ِبِهم  َوانَقَطَعت  الدُّنَيا،  َعنُهم  َفَزاَلت  ُدوَنُهم،  َتُوُلون 
َفَأَسلَمْتهم ِإىل َأعَماهِلِم ِعنَد املَوِقِف واحِلَساِب والِعَقاِب، " ِليجِزى 
ِباحُلسَنى". َأحَسُنوا  الِذيَن  َوَيِزَي  َعِمُلوا،  ِبَا  أَساُءوا   الِذيَن 

ِإنَّ َأَحَسَن احَلِديِث وأَبلَغ املَوِعَظِة ِكَتاُب اهلل، َيُقوُل اهلل عزَّ   
ون "َأُعوُذ ِباهلل  وَجلَّ " َواذا ُقِرَئ الُقرآُن َفاسَتِمُعوا َلُه َوأنِصُتوا َلَعّلُكم ُترَحُ
ِميع الَعِليم، ِبسم اهلل الرحن الرحيم  يَطاِن الرَِّجيم ِإنَُّه ُهَو السَّ ِمَن الشَّ
 "قل هو اهلل أحد * اهلل الصمد * مل يلد ومل يولد * ومل يكن له كفوا أحد"
آُمُركم با َأَمَرُكُم اهلُل ِبِه، وأَْنَهاُكْم َعمَّا َنَهاُكُم اهلُل َعْنُه، وَأْسَتْغِفُر 

اهلَل ِلي َوَلُكْم َوجِلَِميِع املُْْسِلِمنَي َوامْلُْؤِمِننَي َأْجَِعني.              

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



قراءة كيراال العربية [38] الصف الثاني عشر  العربية االختيارية 

[ 38 ] 2

َتْعِريٌف ِباخَلِطيب

حُمَمَّد  اخَلِليَفة  ابن  ُهَو  اخَلاِمس،  الَعبَّاِسي  اخَلِليَفُة  ُهَو   
املَهِدي  ُيْعَترَبُ ِمن َأشَهر اخُللََفاِء الَعبَّاِسِيني. َحَكَم الفرتة ما بني 
786 -809 م.ُوِلَد َحَواَلي َسَنة 763م يِف َمِديَنِة الرَّي وُتويِفَ َسَنَة 
809م يف َمَديَنِة ُطوس.  ُبوِيَع الرَِّشيُد ِباخِلالَفِة يِف 14 َرِبيع اأَلوَّل 
َقاَد  َعبَّاِسي  َخلَيَفة  أوَّل  وإنَُّه  ِسبتمرب 786 م(،  170 هـ  )14 
الَغزَو ِبَنفِسِه َكاَن الرَِّشيُد ُمَثقًَّفا بَثَقاَفٍة َعَرِبّيٍة َواِسَعٍة َوَكاَن مَيِلُك 
ُمَتَنكِّرا يِف  ِبَنفِسِه  َيُطوُف  َكاَن  ْعِر والُّلَغِة .  َرِفيًعا وَتَذوًُّقا لِلشِّ َأَدباً 
الَعْصَر  ِفيَها، وُيعَترَبُ َعصُرُه  ُيَقاُل  َما  ِليعِرَف  اأَلسواِق واَلَاِلِس 

اإِلسالِميَّ الذََّهِب.

 َهاُرون الرَِّشيد بن ُمَمَّد الَهِدي

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



قراءة كيراال العربية [39] الصف الثاني عشر  العربية االختيارية 

[ 39 ]2

 َمْضُموُن اخْلُْطَبِة
َعرّبَ اخْلَِليَفُة َهاُرون الرَِّشيد َرحُه اهلل أنَّ الّتْقَوى ُهَو َبَدل لُكلِّ َشْيٍء 
َيْنَفُع  اَل  يوٌم  ذلك  الِقياَمة.  يوِم  اجَلنَِّة  ِمْفَتاح  اَلتَّْقَوى  َبَدل.  َله  ولَْيَس 
فيه مال َوال َيشَفُع َخِليٌل. ُكلُّ َنفٍس ِبَا َتسَعى َرِهيَنة، َوَما اهلَل ِبَظامِل 
أَلَحٍد، َوَما َخَلَق  اهلَل اإلنَساَن َباِطال، وهَداُه ِإىل  اأَلَماَنِة والَوَرِع وَأَمَرُه  
الِة يف َوقِتَها َو الزََّكاِة َعَلى ِنَصاِبها  َوأوَصاُه ِبالَعهِد َو الَوَفاِء، هِذِه  ِبالصَّ
احَلَياُة الدُّنَيا َسَفٌر َقِليٌل املََساَفُة ِمن الِوالَدِة ِإىل الَوَفاِة. اَلدُّنَيا َداُر الَفَناِء 

الم. َواآلِخَرُة َداُر البقاء، َاجَلنَُّة َداُر السَّ
َوالَعفُو ِمَن اهلل  ِإىَل املَغِفَرِة. ِإنََّا املَغِفَرُة  الِعَباِد املَُباَدَرُة  َوَواِجٌب َعَلى 
لِلَِّذيَن َيُتوُبوَن إِلَيه ِبَقلٍب ُمِنيٍب. َرّغَب اهلُل ِبوعِدِه اجَلنَّة، املَْوُت  َحقٌّ، 
ال َيسَتِطيُع َأَحٌد َأن َيِفرَّ ِمُنُه، إَذا َماَت إنَساٌن َزاَل َعن الدُّنَيا، وَينَتِهي 
عنُه ُكلُّ األسَباِب َواألعَماِل ِمَن الدُّنَيا، ُثمَّ احِلَساُب والِعَقاُب، َاجَلنَُّة 

رِّ.  لِلَخرِي وَجَهنَُّم لِلشَّ
.g وِإنَّ َأحَسَن الَكالِم ِكَتاُب اهلِل وَأَجَل اإلرَشاَداِت َأَحاِديُث النَِّب

َواعَتِصُموا ِبِهَما َوادُعوُه َتَباَرَك وَتَعاىَل ِإنَُّه ُهَو الَغُفوُر الرَِّحيم.
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األنشطة الدراسية   
ُطوَر الَِّت َتُدلُّ َعَلى الَعاَِني اآلِتية:  1(    ُنَراِجُع النَّصَّ وَنكَتِشُف ِمنُه السُّ

اَلتَّقَوى مَيُحو الذُُّنوَب  أ( 
ب( َواهلُل َيعلَُم َما ُيِسرُّ اإلنَساُن 

ج( ِباملَوِت َينَتِهي َعن اإلنَساِن ُكلُّ َشيٍئ يِف الدُّنَيا  
د( َاأَلَماَنُة  ِمن َأخالِق  املُؤِمِن

ه( َاآلِخَرُة َداُر الَبَقاِء َوالدُّنَيا َداُر الَفَناِء 
و( اَلَعُفّو َوالُغْفراُن ِمَن اهلل

املِِنَي َنِصرٌي َوالَشِفيٌع   ز( لَيَس لِلظَّ
2( ُنالِحُظ النَّصَّ َوُنِعدُّ َكشًفا ِللنََّصاِئِح الَواِرَدِة ِفيها  

3(  َتِرى يف َمدَرَسِتَك َحفلٌة أََدِبيٌة، ُتلِقي ِفيَها ُخطَبًة َبِسيَطًة َعن “اَلَزاُء 
َوالِعَقاُب ” ُنناِقُش يِف الَفِريِق وُنِعدُّ اخُلُطَبة.

4( ُنراِجُع النَّصَّ وُنِعدُّ ِفقَرًة َبِسيَطًة َعن الَوُضوَعاِت التَّاِلَية: 
أ (  املَغِفَرُة َوالتَّوَبُة  

ب(  َاأَلَماَنُة  َوالَوَفاُء     
ج(  َاالسِتَماُع  َواإِلنَصاُت ِإىَل الُقرأِن الَكِريم  

5( ُنِعدُّ َمَقاَلًة َوِجيَزًة َعن اإِلمَياِن َوالِعَباَداِت َعَلى َضوِء ُخْطَبِة اخَلِليَفِة َهاُرون 
الرَِّشيد

َها  6(   َنَمُع َبعَض اخُلَطِب الَشُهوَرِة يِف التَّاِريِخ َوُنَعرُِّبَها أَو ُنَتِجُ
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َرغَبُة َعبٍد يِف َعفِو اهلل
اِفِعي َرِحَُه اهلل    اإلَماُم الشَّ

يستمع الدارسون إىل منظوم فيه نصح وإرشادات بواسطة مناسبة
 ثم تري حوله مناقشة

َرغَبيت أَرَفُع  اخَللِق  إلَه  إِلَيَك 
َمذاِهِب  َوَضاَقت  َقلِب  َقَسا  َوملَّا 
َفَما ِزلَت َذا عفٍو َعِن الذَّنِب مَل َتزل 
ِإنَُّه النَّدَب  الَعاِرِف  َدرُّ  َفلِّلِه 

َربِِّه  ِذكِر  يِف  َكاَن  َما  ِإذا  ُيِقيُم 
َشَباِبِه  ِمن  َمَضت  أَيَّاًما  َوَيذُكُر 
َنَهاِرِه  ُطوَل  اهَلمِّ  َقِريَن  َفَصاَر 
َخِاشًعا  َفأقَبلُت  َذنِب  َتَعاَظَميِن 
ُمَتَمرٍِّد  َعن  َتعُف  َتعُف َعينِّ  َفِإن 
َوَحاِدٍث  َقِديم  ِمْن  َعِظيم  َفُجُرِمي 
َحَواَليَّ َفْضُل اهلِل ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب  
َفِفي َيْقَظيِت َشْوٌق َويِف َغْفَوِتي ُمًنى 
َوَمْن َيْعتِصم ِباهلِل َيْسلَم ِمَن الَْوَرى       

َوِإن ُكنُت َياَذا املنِّ َواجُلوِد جُمِرما 
ُسلَّمـا  ِلَعفِوَك  ِمينِّ  الرََّجا  َجَعلُت 
َوَتــَكرُّما  مــِنًَّة  َوَتعــُفو  ــوُد  َتُ
َدما َأجَفاُن  الَوجِد  ِلَفَرِط  َتِفيُض 
َوِفيَما ِسواُه يِف الَوَرى َكاَن َأعَجَما 
َأجُرَما  ِباجَلَهالِة  ِفيَها  َكاَن  َوَما 
ْهِد َوالنَّجَوى ِإَذا الَّليُل َأظَلَما  َأَخا السُّ
َولَو ال الرَِّضا َماُكنُت َياَربِّ ُمنَعَما

َمأَثَا  الُيزاِيُل  َغُشوم  َظُلوم 
َوَعْفُوَك َيأِْتي اْلَعْبَد َأْعَلى َوَأْجَسما
َما السَّ َيْفرَتُِش  الرَّْحَان  ِمَن  َوُنوٌر 
َوَتَرنَُّا َنْشَوة  َخَطِئى  ُتاَلِحُق 
َيَتَندََّما َأْن  َهْيَئاَت  َيْرُجُه  َوَمْن 
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تعريف بالشاعر

الُقَرِشّي اِفِعّي  الشَّ ِإدِريس  بن  حُمَمَّد  اهلل  َعبِد  أَُبو  ُهَو 
َأهِل   ِعنَد  اأَلرَبَعِة  اأَلِئمَِّة  َثاِلُث  767-820م(   / )150-204هـ 

اِفِعي يِف الِفقِه اإِلسالِمي،  نَِّة َواجَلَماَعة،َوَصاِحُب املَذَهِب الشَّ السُّ
اِفِعي َفِصيحاً َبِليًغا َوَشِاًعرا ُمفِلًقا.  ورائُد ِعلِم ُأُصوِل الِفقِه، َكاَن الشَّ
 ُوِلَد ِبَغزَّة َعام 150 هـ، َوانَتَقَلت ِبِه ُأمُُّه ِإىَل َمكَّة املَُكَرَمة َوُعمُرُه 
َسَنَتاِن، َفَحِفَظ الُقرآَن الَكِريم َوُهَو ابن َسبِع ِسِنني، وَحِفَظ املَُوطَّأ 
َوُهَو ابن َعْشَر ِسِنني، ُثمَّ َأَخَذ َيطُلُب الِعلَم يِف َمكََّة املَُكرََّمة َحتَّى 
ِإىَل  اِفِعي  َهاَجَر الشَّ ُدوَن ِعشِريَن َسَنة.  ابٌن  َوُهَو  ِباإِلفَتاِء  َلُه  ُأِذَن 
اهلُل.  ُه  رِحَ أََنس  بن  َماِلك  اإِلَماِم  ِعنَد  لِلِعلِم  َطلَباً  املَُنوَِّرة  املَِدينِة 
َساَفَر إىِل َبغَداد َوَقاَم ِبَتأِليِف ِكَتاِب الرَِّساَلِة الَِّذي َوَضَع ِبِه اأَلَساَس 
ِلِعلِم ُأُصوِل الِفقِه، ُثمَّ َساَفَر ِإىَل ِمصَر َوأََقاَم ِبَها. َوَلُه ُمَؤلََّفات َعِديَدٌة 

ِمنَها "ِكَتاُب اأُلمِّ" يِف الِفقِه .ُتُويفِّ َسَنَة 204 هـ .

اِفِعي  اإِلَمام الشَّ
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ْعِر َمْضُموُن الشِّ

َهِذه  الَقِصيَدُة َتَتَضمَُّن َرغَبَة َعبٍد يف َعفِو اهلل، اَلَعبُد َيرَفُع َيَدُه 
إىل اهلل ِبالدَُّعاِء لِلَمغِفَرِة َوالَعفِو عن ُذُنوِبه. َرَجاُء الَعبِد َيصَعُد ِإىَل 
اهلل َكَما يصَعُد َعَلى ُسلَّم ِإىل الِقمَِّة َوُهَو َيُقوُل ِإنَّ َعفَو اهلِل َأعَظُم 
َيُقوُم الَعبُد  ِبالدُُّموع. َويِف الَّليِل  َتِفيُض  .أجَفاُن الَعبِد ِعنَد الدَُّعاِء 
ِمن النَّوِم َخوًفا ِمن َعَذاِب اهلل. َوُهَو َيذُكُر أيَّاَمُه املَاِضَيَة َوَما َوَقَع 
َوَساِهًرا يِف  َنَهاِرِه  َفُيصِبُح  َحِزيًنا يِف  ِفيَها ِمن أخَطاٍء جِبََهالَِته، 
لََياِليِه ِبالتََّضرُِّع َواالبِتَهاِل َويُقوُل: َيا َربِّ أَنت ُمنِعٌم َعَليَّ ِبِنعَماٍت 
َعِديَدٍة، فاعُف َعن هذا املَُتَمرِِّد الّظامل، َوأرُجو ِمن َعْفِوَك ُوُجوِدَك. 
لََقد اِْنَتَشَر َحوَل الَعبِد َفضُل اهلِل َو ُجوُدُه. لِلَعبِد َشوٌق يِف َيقَظِتِه 
آفاِت  ِمن  َسليٌم  َوهَو  اهلل  ِبَبِل  َيعَتِصم  َوَمن  َنوَمِته.  يِف  َوَرَجاٌء 

الدَّاَرين، َوَمْن َكاَن َعَلى َرَجاء ِمَن اهلل َفاَل حَيُْزُن َواَل َيْنَدم.
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اأَلنِشَطُة الدَِّراِسيَّة   

ُطوَر الَِّت َتُدلُّ َعَلى الََعاِني اآلِتَية وُننِشُدَها: 1(ُنالِحُظ النَّصَّ َوَنَتاُر ِمنُه  السُّ
ب( َقسَوُة الَقلب   ا( ِذكُر األيَّاِم املَاِضَية       

د ( اَلُذُنوُب الَقِدمَيُة َواحَلِديَثُة  ج ( َاالعِتَصاُم ِبَبِل اهلِل َتَعاىَل  
2(ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنكَتِشُف ِمنُه َمامُيَاِثُلُه ِمَن األبَياِت اآلِتَية:

َفإّنَك َقاِصٌد َربًّا َغفُوًرا ا(  َجَنيُت َمااسَتَطعُت ِمن اخَلَطاَيا  
ُ يِف احَلَياِة لََنا اأُلُمورا ُيَبنيِّ لَماِت ُنوًرا  ب(  َكَفى ِبالِعلم يِف الظُّ

َفلََقد َعِلمُت ِبأنَّ عفوَك َأعَظم  ج(  َياَربِّ ِإن َعُظَمت ُذُنوِبي َكثَرًة  
3( ُنَعلُِّق َعَلى األبياِت الّتاَِلية:

َوِإن ُكنُت َياَذا املَنِّ َواجُلوِد جُمِرَما  ا(  إِلَيَك إلَه اخَللِق أَرَفُع رغَبيِت  
َما  َوُنوُر ِمن الرََّحاِن َيفرَتُِش السَّ ب( َحَواَليَّ َفضل اهلِل ِمن ُكلِّ َجاِنٍب  

4( ُنِعد ُمَذكَِّرًة ِاسِتحَساِنيًَّة َعن َمنُظوِم “رغبة عبد يف عفو اهلل ” ِباسِتَعاَنِة النَِّقاِط 
التَّاِلية:

ُدَعاُء الَعبِد -  َرَجاؤُه ِإىَل املَغِفَرِة  - َسَهُرُه يِف الَّليِل وَشوُقُه يِف َيقَظِتِه    
- َسالَمُة الَعبِد ِباعِتَصاِم ِكَتاِب اهلل  

اِفِعي r  ِبَُساَعَدِة النَِّقاِط التَّاِلَيِة  5( ُنِعدُّ َترَجََة  َحَياة  ِلإِلماِم الشَّ
ُوِلَد ِبَغزَّة  - ِمن أَِئمَِّة األرَبَعة  - ِعلُم احَلِديث -  َشاِعر َحِفَظ الُقرآن  -

َحِفَظ املُوطأ  - َساَفَر إىل َمكََّة وَبغَداد   -  َواِضع ُأُصوِل الِفقِه  - 
ُتويِف  يِف ِمصر  - ُمؤلَّفاُتُه

6( ُنِعدَّ َتْرَجَة َحَياة ِلَعِلي ْبن أَِبي َطاِلبh ِبَُراعاة النَِّقاط التالية
ِواَلَدُته- َنَسُبه - َفْضُله يِف اإْلِْساَلم- َشَجاَعُته - َفَصاَحُته- ِخاَلَفُته

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



قراءة كيراال العربية [45] الصف الثاني عشر  العربية االختيارية 

[ 45 ]2

ّمد َعِلي أستاذ يف اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة يِف  الدكُتور حُمَ
ُكلِّيَّة. َيوًما َكاَن ُيَناِقُش َمَع ُطاّلِبِه َعن “األخوة 
اإلنسانية”. أَثَناَء حُمَاَضراِتِه َتال آَيًة ِمن القرآن 
الَكِريم :"يا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخلَْقناُكْم ِمْن َذَكٍر 
ِإنَّ  ِلَتعاَرُفوا  َوَقباِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعلْناُكْم  َوُأْنثى 
َخِبرٌي"  َعِليٌم  اهللََّ  ِإنَّ  أَْتقاُكْم  اهللَِّ  ِعْنَد  َأْكَرَمُكْم 

)احلجرات 13(.

الَكِرمَية  اآليِة  َهِذِه  َمَعاِنَي  اأُلسَتاُذ  َفَناَقَش 
َوَشاَطَرُهم َتفِسرَي هِذِه  اآلَية. 

ُر َأَحد ُمصَطَفى املََراِغي : َيُقوُل املَُفسِّ
)َيا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخلَْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنثى( 
يًعا ِمن آدم َوَحّواء، َفَكيَف  َأي ِإنَّا أَنَشأَْناُكم َجِ

َيسَتِمُع الدَّاِرُسوَن ِإىل ِتالَوِة 
آياٍت ِمَن الُقرآِن الَكِريِم 

لِلُقّراِء امُلخَتِلِفني
َوَيسَتحِسُنوَن الِقَراءَة َويِقُفوَن 

َعَلى َتَنوُِّعَها

اأُلُخوَّة اإِلْنَساِنيَّة
ِريف  َنِصيَحٌة َقيَِّمٌة ِمَن الُقرآِن الَكِريم َواحَلِديِث الشَّ
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يِف  ِإخَوٌة  َوأَنُتم  َبعًضا  َبعُضُكم  َوَيلَمُز  َبعٍض،  ِمن  َبعُضُكم  َيسَخُر 
النََّسب، َوَعن أَِبي َمِليَكة َقاَل: ملَّا َكاَن َيْوُم َفتح َمَكة َرِقَي ِبالل 
ُأَسيد بن أَِبي الَعيص:  َفَقاَل َعتَّاب بن  َفأذََّن َعلَى َظهِر الَكعَبِة 
َاحَلمُد هلِل الِذي َقَبَض أَبى َحتَّى ال َيَرى هذا الَيوم. َوَقَال احَلاِرث 
بن ِهشام: َما َوَجَد حُمَمٌَّد َغرَي َهذا الُغراِب اأَلسَوِد ُمَؤذًِّنا، َوَقاَل 
النَِّبَّ  ِجرِبيل  َفأَتى  ه  ُيغريِّ َشيًئا  اهلُل  ُيِرد  ِإن  َعمرو:  بن  ُسهيل 
َوأخرَبَُه ِبا َقاُلوا، َفَدَعاُهم َوَسأهَلُم َعمَّا َقاُلوا َفَأَقرُّوا، َفأنَزَل اهلُل 
اآليَة َزجًرا هَلُم َعن الَتَفاُخِر ِباألنَساِب َوالتََّكاُثر ِباأَلمَواِل واالزِدَراِء 

َ َأنَّ الَفضَل ِبالتَّقَوى. ِبالُفَقَراء، َوبنيَّ
َوَرَوى الطَّرِبي َقاَل:" َخَطَب َرُسوُل اهللg ِبًِنى يِف َوَسِط أََياِم 
التَّشِريِق َوُهَو َعَلى َبِعري َفَقاَل: َيا أَيَُّها النَّاُس أال ِإنَّ َربَُّكم َواِحٌد، 
، َوال ِلَعَجِميٍّ  َوِإنَّ أََباُكم َواِحٌد، َأال ال َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َعَجِمىٍّ
ِإاّل  َأسَوَد  َعَلى  َر  أِلََحَ َوال  َأَحَر،  َعَلى  أِلَسَوَد  َوال   ، َعَرِبيٍّ َعَلى 
اِهد الَغاِئَب". ِبالتَّقَوى، أال َهل َبّلغُت؟ َقاُلوا َنَعم، َقاَل: َفلُيَبلِّغ الشَّ

وَعن أَِبي َماِلك اأَلشَعِري قال: َقاَل َرُسوُل اهلل:"ِإنَّ اهلَل ال َينُظُر 
ِإىَل َأحَساِبُكم َوال ِإىل أَنَساِبُكم َوال ِإىَل َأجَساِمُكم َوال ِإىَل َأمَواِلُكم، 
َولِكن ينُظُر ِإىَل ُقُلوِبُكم، َفَمَن َكاَن لُه َقلٌب َصاِلٌ َتنن اهلَل َعلَيِه، 

َوِإنََّا أَنُتم َبُنو آَدم، وَأَحبُُّكم إِلَيِه أَتَقاُكم".
لِلتََّناُكر،  ال  لِلتََّعاُرِف  َأي  ِلَتعاَرُفوا(  َوَقباِئَل  ُشُعوًبا  )َوَجَعلْناُكْم 
خِريَِّة َوالِغيَبِة. ُتْفِضي  ُكلَُّها ِإىَل ِإَهاَنِة اإْلْنَساِنيَّة. ُثمَّ  َواللَّْمز والسُّ
َذَكَر َسَبَب النَّهي َعِن التََّفاُخِر ِباألَنَساِب ِبَقوِلِه: )ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد 
اهللَِّ أَْتقاُكْم( َأي ِإنَّ اأَلكَرَم ِعنَد اهلِل واأَلرَفَع َمنِزَلًة َلَديِه َعزَّ َوَجلَّ 
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َقاِئَمُة اْلُْفَرَدات
: أي ِمن آدم وَحّواء ِمن َذَكٍر وُأنَثى 

: َواِحدهم  َشْعٌب: َوُهَو احَلّي الَعِظيم املُنَتسب إىل َأصٍل واحٍد َكربيَعِة عوب  الشُّ
  وُمَضر، والَقِبيَلة  ُدوَنُه َكَبكر ِمن رِبيَعة، وَتِيم ِمن ُمَضر. َفالَقَباِئُل َتَت

  الُشعوب، وِكَناَنة قِبيَلة.

يِف اآلِخَرِة والدُّنَيا ُهَو  األَتَقى، َفِإن َفاَخرمُت َفَفاِخُروا ِبالتَّقَوى، 
َفَمن َراَم َنيَل الدََّرَجاِت الُعال َفَعلَيِه ِبَها.

َرَوى ابُن ُعَمر رضي اهلل عنهما" َأنَّ النَّبg َخَطَب النَّاَس 
َيوَم َفَتَح َمكََّة َوُهَو عَلى َراِحلَِتِه َفَحِمَد اهلَل َوأَثَنى َعلَيِه ِبَا ُهَو 
َلُه َأهٌل، ُثمَّ َقاَل: أَيَُّها النَّاس،ِإنَّ اهلَل َقد َأذَهَب َعنُكم َعيَبَة 
َتِقيٌّ  َبرٌّ  َرُجٌل  َرُجالِن:  َفالنَّاُس  ِبآَباِئها،  وَتَعّظَمَها  اجَلاِهِليَِّة 
ٌ َعلى اهلِل تعاىل، ِإنَّ  َكِريٌم َعَلى اهلِل، َورُجٌل َفاِجٌر َشِقٌي َهنيِّ
َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقناُكْم  ِإنَّا  النَّاُس  أَيَُّها  )يا  يقول:  وجل  عز  اهلل 
َوُأْنثى َوَجَعلْناُكْم ُشُعوًبا َوَقباِئَل ِلَتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَِّ 

أَْتقاُكْم( ُثمَّ َقاَل: أَُقوُل َقوِلي هذا، َوأسَتغِفُر اهلَل ِلي َوَلُكم."
)ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم َخِبرٌي( أي ِإنَّ اهلَل َعِليٌم ِبُكم َوِبأعَماِلُكم، َخِبرٌي 

ِبَباِطِن َأحَواِلُكم، َفاجَعُلوا التَّقَوى َزاَدُكم َلَدى َمَعادكم.
يِخ َأَحد ُمصَطَفى املََراغي (       ) َتفِسرُي املََراِغي لِلشَّ
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َعن الَُفسِّر

 ، ر ِمصِريٌّ ُهَو َأَحد بن ُمصَطفى املََراِغي ُمَفسِّ  
َترََّج يف َداِر اْلُعُلوم ِبِْصَر َسَنة 1909م.  

َوَظائُفُه
ِريَعة اإِلسالِميَّة ِبَداِر الُعُلوم. ُمَدرِّس الشَّ  

َوَوِلَي َنَظاَرة َبعِض املََداِرس.  
ِبُكلِّية  اإلسالِميَّة  ِريَعة  َوالشَّ لِلَعَرِبيَّة  أسَتاًذا   َ وُعنيِّ

ُغورُدون باخُلرُطوم
َوَفاُتُه 

ُتُويفَِّ ِبالَقاِهَرة َعام 1371هـ املَُواِفق ِلَسَنة 1952م.  
ومن ُمَصنَّفاته 

• َاحلسَبُة يِف اإِلساَلم - ِرَساَلٌة َمطُبوعٌة  	
• لََّدين 	 َوالَوِجيز يِف ُأُصوِل الِفقه - َمطبُوٌع يِف جُمَ
• َوَتفِسري املََراِغي - مطبوع يف ثانية جملدات 	
• َوُعُلوم الَبالَغة - َطْبَعُة اجَلاِمِع اأَلزَهر ِبِصر	

 َأمَحد بن ُمصَطفى الََراِغي
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ُثّمَ َسَأَل األستاذ ....َما َحاُل جُمَتِمِعَنا ؟ 
ُنَراِعَي  َأن  َمِديُنوَن  اأُلُخوَّة واأُللَفة ؟ حَنُن  َهِذه  َبيَنَنا  ُتوَجُد  َهل 
َداَقَة، ُثمَّ َأَشاَر األستاُذ إىل َبعِض الِقيِم اإِلنَساِنيَّة ِمثَل  اأُلُخوََّة َوالصَّ

َداَقِة وحَنِْوَها، َوَتال آيًة ِمن الُقرآِن الَكِريم  الَعْدِل َواإِلْحَساِن َوالصَّ
َعِن  َوَيْنَهى  الُْقْرَبى  ِذي  َوِإيَتاِء  َواإلْحَساِن  ِباْلَعْدِل  َيْأُمُر  اهللََّ  إنَّ 

الَْفْحَشاِء َوامْلُْنَكِر َوالَْبْغي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن )النحل:90 (
َوَناَقَش اأُلسَتاُذ َمَعاِنَي َهِذه اآلَيِة أيًضا َوَشاَطَر َمَع َطلََبِتِه َتفِسرَيها. 
َوَقاَل ُنَطاِلُع َتفِسرَي  اآليَة ِمن َتفسرِي الُقرآن الَعِظيم ِلإِلَمام احَلاِفظ 

: r اِبن َكِثري
ُيرِبُ َتَعاىَل أَنَُّه َيأُمُر ِعَباَدُه ِبالَعدِل، َوُهَو الِقسُط واملُواَزَنُة، َوَيْنُدُب 

ِإىَل اإِلحَسان، 
وَقاَل ُسفَيان بن ُعَييَنة: اَلَعدُل يِف َهَذا املَوِضِع: ُهَو ِاسِتَواء الَسِريَرة 
والَعاَلِنيَِّة ِمن ُكلِّ َعاِمل هلل َعَماًل. َواإِلحَساُن: َأن َتُكوَن  َسِريَرُتُه 
أحسن من عالنيته. والفحشاء واملنكر: أن تكون  عالنيته أحسن 

من سريرته.
وقوله: )َوِإيَتاِء ِذي الُْقْرَبى( أي: َيأُمُر ِبِصَلِة األرَحام، َكَما قال: 

ِبيِل َوال ُتَبذِّْر َتْبِذيًرا( ) َوآِت َذا الُْقْرَبى َحقَُّه َواملِْْسِكنَي َواْبَن السَّ
اإلسراء : 26 

2
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َفالَفواِحُش: َاحمُلَرََّماُت. َواملُنَكَراُت: َما َظَهَر ِمنَها من 
َحرََّم  ِإنََّا  )ُقْل  اآلخر:  املَوِضع  يِف  ِقيَل  وهِلَذا  َفاِعِلِها؛ 
َربَِّي الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن( اأَلعَراف : 33 . َوَأمَّا 
الَبغُي َفُهَو: اَلُعدواُن َعَلى الّنَاِس. َوَقد َجاَء يِف احَلِديث: 
َل اهلُل  ُعُقوَبَتُه يِف الدُّنَيا، َمَع  "َما ِمن َذنٍب َأجَدَر َأن ُيَعجِّ
َما َيدَِّخُر ِلَصاِحِبِه يِف اآلِخَرة، ِمَن الَبْغيَ وَقطيَعِة الرَِّحم" 
وَقوُله )َيِعُظُكْم( أي: َيأُمُرُكم ِبَا َيأُمُركم ِبِه ِمَن اخَلرِي، 

ِر، )َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن( َوينَهاُكم َعمَّا  َينَهاُكم َعنُه ِمَن الشَّ
عِب، َعن ُشَترْي بن َشْكل: مَسِعُت اِبَن َمسُعوٍد  َقاَل الشَّ
َيُقوُل: ِإنَّ َأَجَع آية يف القرآن يف سورة النحل: )إِنَّ اهلَل 

َيأُْمُر ِباْلَعْدِل وَاإلْحَساِن( رواه ابن َجِرير.
ِباْلَعْدِل  َيْأُمُر  اهللََّ  َقوُله:)ِإنَّ  َقَتاَدة:  عن  َسِعيد  َوَقاَل 
اجَلاِهليَِّة  َأهُل  َكاَن  َحَسٍن  ُخُلق  ِمن  لَيَس  َواإلْحَساِن(، 
َيعَملوَن ِبِه َوَيسَتحِسُنوَنُه ِإالَّ َأَمَر اهلُل ِبِه، َولَيَس ِمن ُخلٍق 
َسّيٍئ َكاُنوا َيَتَعايُروَنُه َبيَنُهم ِإال َنَهى اهلل َعنُه َوَقدََّم ِفيِه. 

َوِإنََّا َنَهى َعن َسَفاِسِف اأَلخالِق َوَمَذامَِّها.
َمَعاِلَي  اهلَل حُيِبُّ  "ِإنَّ  احَلِديث:  يِف  َجاَء  َوهِلََذا  ُقلُت: 

اأَلخاَلق، َوَيكَرُه َسْفَساَفَها"                         
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َعن الَُفسِّر

ُهَو اإِلَماُم احَلاِفظ، َاحمُلَدِّث، املَُؤرِّخ، ِعَماُد الدِّين، أَُبو الِفَداء 
َنَشَأ  ِبالَْبَصَرة.  "جِمَْدل"  ِبَقرَيِة  ُوِلَد  َكِثري.  بن  ُعَمر  بن  ِإمَساِعيل 
َفأَُبوُه ُعَمر بن َحفص بن  َوِديٍن،  احَلاِفُظ اِبن َكِثري يِف َبيِت ِعلم 
َسَنواٍت،  َثالُث  وُعمُرُه  أَُبوُه  َوُتويفَِّ  َقرَيِتِه،  َخِطيَب  َوَكاَن  َكِثري  
َوانَتَقَلت اأُلسَرُة َبعَد َموِت َواِلِده ِإىَل ِدِمشق. َقَرأَ َعَلى َشيِخ اإِلسالِم 
َوغرِيهما  احِلَجاِزي  َأَحد  الَعبَّاس  أَِبي  يخ  َوالشَّ َتيِميَّة  بن  أَحد 
ًة يِف ُعُلوِم احَلِديِث  ُعَلَماِء َعصِرِه. َتَهََّر يِف ُعُلوِم الدِّيِن َخاصَّ ِمن 
َواِسَعًة.  َرَحًة  ُه اهلُل  َرِحَ َقيَِّمة.  ُكُتًبا  ِفيَها  َوأَلََّف  َوالتَّفِسري والتَّاِريِخ 
َشْرح  يِف  َاحَلِثيُث  اَلَباِحُث  الَعِظيِم،  الُقرآِن  َتفِسرُي  ُمَؤلَّفاِتِه  َوِمن 
ِاخِتَصاِر ُعُلوم احَلِديث، اَلِبَدايُة َوالنَِّهاَيُة، ِقَصُص اأَلنِبَياء َوَجاِمُع 

َنِد واملََساِنيد. السَّ

 اإِلَمام اَلاِفظ ِاْبن َكِثري
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األنشطة الدراسية  
1( ُنَراِجُع النَّصَّ وَنكَتِشُف ِمنُه الََعاِنَي التَّاِلَية :  

أ(  ُكلُّ ِإنَساٍن  ِمن آَدم 
ب( َأَهمَِّية  الَعدِل َواإلحَساِن يِف احَلَياِة الَيوِميَّة 

ُعوُب والَقَباِئُل لِلتََّعاُرِف َفَقط  ج(  اَلشُّ
د(  َأذََّن ِبالل h َعَلى َظْهِر الَكعَبِة َيوَم َفْتح َمكَّة املَُكرََّمة 

ه(  املُنَكر َوالَفَواِحُش ِمَن املَنِهيَّات 
2 ( ُنالِحُظ النَّصَّ َوُنَناِقُش الَوُضوَعاِت التَّاِلَية . وُنِعدُّ ِفقَرًة َعنَها :

ج  -  ِصَلُة الرَِّحم  ب  -  َاإِلحَسان    أ -  اَلَعدل   
3( ُنِعدُّ َمَقاَلًة َوِجيَزًة َعن اأُلُخوَِّة اإِلنَساِنيَّة ِباسِتَعاَنِة النَِّقاِط التَّاِلَية:

أَُبوَنا َواِحد  -  حَنُن ِمن ُأمِّ َواِحَدٍة  -  الَفضَل ِلَشعٍب َواللِلوِن  - الّتقَوى
-  اَلتَّسِوّية َبنَي النَّاِس َكأسناِن امِلشِط   - َاحُلبُّ يِف اهلل  - َسَعاَدُة الَعيش 

ُعوِب َوالُبلَدان ” َعَلى َأَساِس النَّصِّ ،  4 َنْعِقُد ُمَناَظَرة َحوَل َموُضوِع  “ َفضُل الشُّ
ُنِعدُّ هَلَا  َتقِريًرا.

5(َنقَرأُ آَيًة َرَقم :  135 ِمن ُسوَرِة النَِّساِء واآلَية َرَقم : 8  ِمن ُسوَرِة الَاِئَدة  
وُنَناِقُش َعنها َوُنَقاِرُن َبيَنُهَما َوُنِعدُّ َعنَها ُمَذكَِّرًة َوِجيَزًة  

6( ُنَطاِلُع ُسوَرة الَاُعون  ِبَُراَجَعة َبعِض التَّفاِسرِي وَنكُتُب ِفقَرًة  َوِجيَزًة َعنَها.
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حُممٌد داِرٌس يف الَفصِل اأَلِخرِي يِف ُكلِّيَِّة اهَلنَدَسِة. َوَرَأى َعِميُد 
فِّ َحِزيًنا، َفَناَداُه إِلَيِه ِبََنان، ُثمَّ  الُكلِّيَِّة حُمَمًَّدا َيِلُس يِف الصَّ
َتَكلََّم َمَع حُمَمٍَّد، َوَفِهَم َما ِفيِه ِمن اجَلَزِع، َوَطَلَب ِمنُه أن ُيَصرِّح 

باملشاكل اليت ُيَعاِني منها.
بُُّهَما ُحبًّا َكِثرًيا. َوُهَما َأَخَواِن  َوَبَدأ َيُقوُل: َكاَن َلُه َصِديَقاِن حُيِ
ِديَقني الَفِقرَييِن يِف َأحيان َشتَّى.  َشِقيَقاِن. َوَكاَن أَُبوُه َينُصُر الصَّ
ِديَقنِي ِبَعنِي الرََّحِة وُيَساِعُدُهَما َحقَّ امُلَساَعَدة،  َوَكاَن َينُظُر ِإىَل الصَّ
َحتَّى مَسَِع أَنَُّهَما  َنََحا يِف اإِلمِتَحاَناِت املَُقرََّرِة ِبَأرَقام ُمَتاَزٍة 
. َواآلن َيعَتزُّ ِبِهما َأهُل ِبالِدَنا ُكلُُّهم. َوَقاَل أَيًضا ِإنَُّه َحُسوٌد يف 
ارِتَقاِئِهَما. َوُهَو َتاَبَع: ُهَما َذاِهَباِن ِإىَل الِوالَياِت املُتَِّحَدِة لِلدَِّراَسِة 
الُعلَيا يِف اأُلسُبوِع الَقاِدم  ِباملِنَحِة الدَِّراِسية ِمن احُلُكوَمِة، َوَعَقَد 
هَلَُما املَُدرُِّسوَن َواملَُدّرَساُت يِف َمدَرَسِة الَقرَيِة َحفَلَة ِاحِتَفاء. َوَشَكَرا 
لِلُمَدرِِّسنَي َواملَُدرَِّساِت ِلتدِريِسِهم  َمَباِدَئ الُعُلوِم َجيًِّدا. َوَأهَدَيا 

املَُدرِِّسني َواملَُدرَِّسات اهَلَداَيا.
َوَقاَل حُمَمَّد أَيًضا: َكاَن الطُّالُب امُلَشاِرُكوَن  يِف َهِذِه احَلفلِة 
ُيْعَجُبوَن ِمن َشأِنهَما. ُثمَّ نصحا الطُّالَب باالجِتَهاِد يِف الدَِّراَسِة 

َوالتََّفوُِّق يِف االمِتَحاَنات. َوألَقَيا  إىَل الطُّاّلِب َأسِئَلًة َعِديَدًة. 

ُهُموُم َداِرٍس
ِحَكاَية  َعَناِصُر اللَُّغة

الدرس الرابع
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ّمد َكاَلَمُه َرَأى الَعِميُد َكآَبًة يِف وجِهِه، َوَفِهَم َأنَّ  َوِحيَنَما ِاخَتَتَم حُمَ
َقلَبُه َيأمَلُ ِمن َحالَتِه الَباِئَسِة ِبَعَدِم َتَكُِّنِه ِمَن الدِّراَسِة الُعلَيا َفَأَرَشَدُه 
ِإىَل َأنَّ الَعامَلَ ُمَتَوفٌِّر ِبالُفَرِص الَعِديَدة وَنَصَحُه ِباجُلْهِد وَترِك الَكَسل، 

وَطمأََنُه ِبأنَُّه ُيَفوُِّقُهَما بالَعَمِل الدَّاِئم ِبَِشيئِة اهلل َتَعاىَل.

ُناَلِحُظ اْلَكِلَمات امْلُلَوََّنة َفَنَرى َأنَّّ 
ااِلسَم َثالَثُة أَقَسام : املُفَرُد واملَُثنَّى َواجَلمُع . 

املُفَرُد : اَلَِّذي َيُدلُّ َعَلى َشْيٍء أو َشخٍص 
املَُثنَّى : اَلَِّذي َيُدلُّ َعَلى َشيَئنِي أَو َشخَصنِي 
َاجَلمُع : اَلَِّذي َيُدلُّ َعَلى َما َيِزيُد َعَلى اِثَننِي

َواالسُم َيُكوُن َمرُفوًعا أَو َمنُصوًبا أَوجَمُروًرا

َاجَلمُع أَقَساٌم ِهَي
امُل َوَجُع املَُؤنَّث الَسامِلُ  َجُع َتكِسري، َجُع املَُذّكر السَّ

َجُع التَّكِسري   :َجٌع  ِبَتغِيري  ِصيَغِة املُفَرد 
جع مذكر سامل : جع بزيادة واو وُنون أو ياء ونون يف آخر املفرد

َجُع ُمؤنَّث َسامل: جع بزيادة ألف و تاء يف آخر املفرد
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األنشطة الدراسية   

اِتَها  :  1( ُنالِحُظ الَكلَمات الَُتَكرَِّرة يِف اِلَكاَية وُنَناِقُش َعن َتَغريُّ
)حُمَّمد ، َصِديَقان  ، ُمَدرُِّسون ، ُمَدرَِّسات ، ُطاّلب (

ُنالِحُظ الِفقَرَة اآلِتَية َوَنكَتشُف التَّبِديالِت يف الَكِلَمَتِي َمنُصوروَصِديَقان.   )2
بُّوَن َمنُصورا. يُع املَُدرِّسنَي حُيِ فِّ احَلاِدي َعشر. َوَجِ َمنُصور َيدُرُس يِف الصَّ

وَينُظُروَن ِإىل َمنُصورِبَعنِي الرَّأَفة . َوَلُه َصِديَقان ، َوُكلُّ َواِحٍد ِمن ُأسَرِتِه
ِديَقنِي ِديَقنِي َوَيعَترِبُُهَما َكَأعَضاِء ُأسَرِتِهم. َوُهم ُيهُدون إىل الصَّ حُيِبُّ الصَّ

يِع اأَلعَياِد َواملَُناَسَبات.  اهَلَدايا يِف َجِ
4(  ُنَطبُِّق الكِلمات اآلِتية يِف ُجَل ُمِفيَدٍة َمرُفوَعًة َوَمنُصوَبًة وَمُروَرًة 

اِولََتان  - اّلَوَلَدان -  املَُدرَِّسَتاِن ( )امَُلهنِدسان  - اَلطَّ
5( َنكُتُب ُجَاًل ِفيَها  َجُع الَُذّكر الَساِلُ وَجُع الَُؤنَِّث الَساِلُ َوَجُع التَّكِسري.

6( ُنَيُِّز اإِلعَراَب لفرد ِمَن الَُذكَّر َوالُؤنَّث َوُنَؤلُِّف ُجَاًل َتشَتِمُل َعَلى الُفَرِد 
والَُذكَّر َوالُّؤنَّث.

: 7(  ُنالِحُظ َوُنَناِقُش َعمَّا يِف اَلدَوِل التَّاِلي ِبَُساَعَدِة النَّصِّ
الرور املنصوب املرفوع
حممٍد حممًدا حممٌد املذكر قريٍةاملفرد قريًة قريٌة املؤنث

املذكر الصديقان الصديقني الصديقني الصديقتنياملثنى الصديقتني الصديقتان املؤنث
املدرسني املدرسني املدرسون  جع املذكر السامل 

املدرساِت اجلمع املدرساِت املدرساُت  جع املؤنث السامل
طالٍب طالًبا طالٌب  جع التكسري
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  multiplication : تَضِعيف   expiation  : تَكفِير 
 day of doom  : يَوُم اآلِزفة    treacherous of eyes  : َخائِنَةُ األَعيُن 

 intercessor, mediator  : َشفِيع   intimate, close friend  : َحِميم 
 devoutness, piousness  : اَلَوَرع   in vain, vainly  : َعبَثًا – سدى 

passed, crossَ  : اِجتَاز   throats  : َحنَاجر 
 sermon  : اَلَموِعظَة    exemplifying   : َضرب األَمثَال 

disguised  : ُمتَنَكِّر    cultured, educated  : ُمثَقَّف 
  desire  : َرغبَة    penitent heart  : قلب منيب 

culprit  َجانِي  : ُمجِرمٌ    generosityَخاء :  اَلسَّ اَلُجود 
:  َصاَر َشِديدا َغلِيظًا  قََسا    narrowed  : َضاقَت 

 passion ٌُّحب : اَلَوجدُ    scar اَثَّر الُجُرح  : النَّدبُ 
:  َغايَةُ الَوجد اَلنَّشَوة  :  َصِديق الُحُزن  قَِرين الهَمّ 

:  خائف  َخاِشع    vigilسهر  :  َسهَد 
 obstinate َعاص : د  ُمتََمرِّ :  َمَحبَّة   ِرَضا 

:  ُدَعاء تََرنُّم     wantonظَلُوم  : غُشوم 
 lectures  : محاضرات    professor  : أُستَاذ 
 teacher  : س  ُمَدرِّ  people  : شعب 

   non Arabs  : َعَجِمي   tribe  :  قَبِيلَة 
aimedهدف  : َرام   boasting  : اَلتَّفَاخر 

:  اَلَمَراتِب  اَلدَّرَجات  : ُحُصول  نَيٌل   
 justice and balance  : القسط والموازنة   printed  : َمطبُوع 

  indecencies  : الفواحش   share  : شاطر 
historian  : المؤرخ  :  فاحش   سفاسف 

explanation  : تفسير 

َقاِئَمُة اْلُْفَرَدات
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النواتج التعلمية
 حيتاج إىل  جّيدمتازأقتدر على:

التحسني

ِقَراَءِة النُُّصوِص ِمَن اأَلَدِب الِكالِسيِكي َوالُوُقوِف َعلَيَها 
َوإسِتحَساِنَها

ااِلسِتَماِع ِإىَل اخُلَطِب َوَفهِمَها وِإعَداِد اخُلُطَبِة َوإِلَقاِئَها 
ٍ يِف َموُضوٍع ُمَعنيِّ

ااِلسِتَماِع ِإىل املَنُظوم َوإنَشاِدِه يِف َأحَلاٍن ُمَتَنوَِّعة وِقَراءِة 
املَنُظوِم َوِاسِتحَساِنِه

َتعاُرِف اأُلَدَباِء َواخُلَطَباِء َوالُعَلَماِء َوِإعَداِد ِفقَرٍة َعن 
َحَياِتِهم

ِتيِل َوالوقوف َعَلى  ِقراَءِة اآلياِت َمع ُمَراَعاة َقواِعِد الرتَّ
َمَعاِنيَها مع التعرف بِعلِم التَّفِسرِي

الُوُقوِف على َمَعاِني اأَلَحاِديِث يِف املَوُضوَعات املَُعيََّنة

ُمَطاَلَعِة النُُّصوِص الِكالِسيِكّيِة  وِإعَداِد ِفقَرة

إعَداد ُمَذكَِّرة َعَلى َضْوِء النُُّصوِص الِكالِسِكيَّة

ِقَراَءةِ الِعَباراِت َمَع ُمراَعاة الَقواِننِي النَّحِويَّة

َتِييِز األمَساِء املُفَرد َواملَُثنَّى َواجَلمع وعلى َتأليِف 
اجُلَمِل َمَع ُمراَعاِة اإلعَراب

التقويم الذاتي  

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



3
الوحدة الثالثة

َنْظَرٌة إَل ُمَؤثَِّراِت اأَلَدِب اْلَعَرِبي
 

الدرس األول
ِريِف َرْوَعُة ُلَغِة الُْقْرآِن اْلَكريِم َواْلَِديِث الشَّ

الدرس الثاني
م يف اْلَعْصِر اإلْساَلِمي َواأَلَمِوي ِميَزاُت النَّْثِر َوالنَّظِْ

الدرس الثالث
َمْن َيْعِرَفُه َاْلِلُّ َواْلَََرُم 

اِعِر الَْفَرْزَدِق( )َمْنُظوم لِلشَّ

الدرس الرابع
َنْدَوة أََدِبيَّة  

)ِحَكاَية : َعَناِصُر اللَُّغة(
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َمة َاْلُمَقدِّ

َهِذِه الَْوْحَدُة َتْشَتِمُل َعَلى أَْرَبَعِة ُدُروٍس. َوِهَي َتْرَتِكُز 
َعَلى َتاِريِخ ْاأَلَدِب اْلَعَرِبي يف اْلَعْصِر اإلْساَلِمي َوْاأَلَمِوي. 
َواحْلَِديِث  اْلَكِريِم  الُْقْرآِن  ُلَغِة  َرْوَعُة  الدرس األول : 
ِريِف. أَثََّر الُْقْرآُن وَاحْلَِديُث يف اْلَعَرِبَيِة تأِْثرًيا َباِلًغا.  الشَّ
َيَتَعرَُّف الدَّاِرُس َتَطوَُّر اللَُّغِة يف اْلَعْصِر ْاإلْساَلِمي َوْاأَلَمِوي
الدرس الثاني: ُمَيَِّزاُت النَّْظِم َوالنَّْثِر يف َهَذا اْلَعْصِر. 
َوَيَتَعاَرُف الدَّارُس ِبَها َعَلى َنَاِذَج ِمَن امْلَْنُظوِم َوامْلَْنُثوِر 
إْنَتاَجاِتِهْم  ُمَيَِّزاِت  َعَلى  َوَيِقُف  اأُلَدَباِء.  َبْعِض  َوَعَلى 

ْاأَلَدِبيَِّة. 
اِعِر امْلَْشُهور الَْفَرْزَدِق  َمْنُظوٌم لِلشَّ الدرس الثالث: ُهَو 
 h َطاِلٍب أَِبي  ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  ْبَن احُلَسنْيِ  َعِليًّا  مَيَْدُح 

ِعْنَد َما أْنكَرُه ِهَشاُم ْبِن َعْبِد امْلَِلِك.
الدرس الرابع: ِحَكاَيٌة ِبعنوان َنْدَوٌة َأَدِبيٌَّة يف التََّعاُرِف 
َيْقَتِدَر  َحَتى  َعلَْيَها  َوالتَّْدِريِب  امْلُْنَفِصَلِة  َماِئِر  الضَّ َعَلى 

الدَّاِرُس َعَلى اْسِتْخَداِمَها َوِظيِفيًّا. 
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َيْقَتِدُر الدَّاِرُس عند ِدَراَسِة َهِذِه الَْوْحَدِة َعَلى:
• ِقَراَءِة النُُّصوِص ْاأَلَدِبيَِّة َوالُْوُقوِف َعلَْيَها َواْسِتْحَساِنَها 	
• َتَعاُرِف امْلَُؤثَِّراِت ْاأَلَدِبيَِّة يف اْلَعْصِر ْاإلْساَلِمي َوْاأَلَمِوي	
• ِقَراَءِة امْلََقاِطِع اأَلَدِبيَِّة ِمَن النَّْظِم َوالنَّْثِر يف اْلَعْصِر ْاإلْساَلِمي 	

َوْاأَلَموي َوالُْوقوِف َعلَْيَها َواْسِتْحَساِنَها 
• اْسِتْحَساِن النُُّصوِص ْاأَلَدِبيَِّة َو ِإْعَداِد ُمَذكَِّرٍة ِإْعَجاِبيٍَّة  	
• ِقَراَءِة امْلَْنُظوِم َوالُْوُقوِف َعَلى َمَعاِنيِه  	
• ِإْنَشاِد امْلَْنُظوِم يف َأحْلَاٍن َجذَّاَبٍة َمَع الُْوُقوِف التَّامِّ َعَلى 	

امْلََعاِني
• امْلَُناَقَشِة َحْوَل النُُّصوِص ْاأَلَدِبيَِّة َواالْعِتَبار ِمْن ِقَيِمَها 	

َوِإْعَداِد ِفْقَرٍة 
• اْسِتْحَساِن امْلَْنُظوِم َوِإْعَداِد ُمَذكَِّرٍة ِإْعَجاِبيٍَّة 	
• ِقَراَءِة اْلِعَباَراِت َوالُوُقوِف َعلَْيَها َمَع ُمَراَعاِة الَْقَواِعِد النَّْحِويَِّة 	
• َماِئِر َوَتْطِبيِقَها َحَسَب احْلَاَجة	 الَتْميـِيِز َبنْيَ الضَّ

اَلنََّواِتُج التََّعّلِميَّة
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حَيِْكي امْلَُدرُِّس َعْن ُمَيَِّزاِت ْاأَلَدِب اْلَعَرِبي يف الَعْصِر ْاإِلْساَلِمي 
َواْلَعْصِر ْاأَلَمِوي َوَقاَل: َتَعّرْفَنا َعَلى ْاأَلَدِب اجْلَاِهِلي َوَوَقْفَنا َعَلى 

امْلَُعلََّقاِت َوَعِلْمَنا َبْعَض امْلَُعلََّقاِت َودرسنا عن َبْعِض ُشَعَراِئَها. 
َأمَّا يف اْلَعْصِر اإلْساَلِمي َوْاأَلَمِوي َفَقْد أَثََّر يف اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة َوآَداِبَها 

ِريَف. الُْقْرآُن اْلَكِريُم َواحْلَِديُث الشَّ
َضُروِريٌَّة  َفِدَراَسُتُه  اْلَعَرِبيَِّة.  يف  ُدوَِِّن  ِكَتاٍب  أَوَُّل  اْلَكِريُم  اَلُْقْرآُن 
ِلِدَراَسِة اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة َوآَدابـَِها. َنَزَل الُْقْرآُن ِبُأْسُلوٍب َبِديع اَل َعْهَد 
َيْسُكُت  ُمَتَزاِوَجٌة  َلٌة  ُمَفصَّ آَياٌت  ُهَو  ِإنََّا  ِلأَلْذَهاِن  َواَل  ِلآلَذاِن  ِبِه 
الُْقْرآُن  ِبامْلَْعَنى.  الْسِتْقاَلهِلَا  الذِّْهُنِ  ِبَها  َوَيْسُكُن  ْوُت  الصَّ ِعْنَدَها 
َخِبري.  َحِكيم  َلُدْن  ِمْن  َلْت  ُفصِّ ُثمَّ  آَياُتُه  ُأْحِكَمْت  ِكَتابا  ِباْعِتَباِرِه 
اُع َعَلى َأنَّ الُْقْرآَن ِكَتاٌب ُمْعِجٌز.  وقد َتَناَصَرِت ْاأَلِدلَُّة َواْنَعَقَد ْاإلِِْجَ

ِريِف َرْوَعُة ُلَغِة الُْقْرآِن اْلَكِريِم َواْلَِديِث الشَّ

َما ِهَي اللَُّغُة ؟ ِهَي َوِسيَلُة التَّْعبـِرِي َوالتََّواُصِل. 
اَل َحَياَة ِلإِلْنَساِن ِبَغرْيِ ُلَغٍة. َتَطوََّرِت اللَُّغة َعَلى َمرِّ الزََّماِن.

َتِْري الـُمَناَقَشِة َعِن اللَُّغة َوَتاِرِيَها
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َنْقَرُأَها  اْلَعِظيِم  الُْقْرآِن  ِمَن  اْلَكِرمَيِة  اآلَياِت  َبْعَض  الدَّاِرُسون  أَيَُّها  إِلَْيُكْم 
َوَنْسَتْحِسُنَها َوَنِقُف َعَلى َمَعاِنيَها:

' َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواهَلُُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اهلِل َوَتْثِبيًتا ِمْن أَْنُفِسِهْم   
َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَرْبَوٍة َأَصاَبَها َواِبٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفنْيِ َفِإْن مَلْ ُيِصْبَها َوابـٌِل َفّطلٌّ 

َواهلُل ِبَا َتْعَمُلوَن َبِصرْي 
َلْن َتَناُلوا اْلرِبَّ َحَتى ُتْنِفُقوا ِمَّا ُتِبُّون.  '

وا ِمْن َحْوِلكَ  ا َغِليَظ الَْقْلِب اَلْنَفضُّ َولَْو ُكْنَت َفظًّ  '
ِإْن َيْنُصْرُكُم اهلُل َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوِإْن َيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي َيْنُصُرُكْم ِمْن   '

َبْعِدِه
ُد َلُه ِمْن ُدوِن اهلِل َوِليًّا َواَل َنِصرًيا. َمْن َيْعَمْل ُسوًء ُيَْز ِبِه َواَلَيِ  '

ُقْل اَل َيْسَتِوي اخْلَبـِيُث َوالطَّيُِّب َولَْو َأْعَجَبَك َكْثَرُة اخْلَِبيث   '
ِْسِننَي ِمْن َسِبيٍل َماَعَلى احمْلُ  '

ِريُف َاْلَِديُث الشَّ
ِريُف َفُهَو َقْوُل َرُسوِل اهلِل g أَْو ِحَكاَيُة ِفْعِلِه أَْو َحِديُث  َأمَّا احْلَِديُث الشَّ
َحاَبِة َعْنُه. َفُهَو يف امْلَْنِزَلِة الثَّاِنَيِة ِمْن ِكَتاِب اهلِل َتَعاىَل ِفيَما َيَتَعلَُّق ِبالدِّيِن  الصَّ
يف  التَّْشِريِع  َيَناِبيِع  َأغَزُر  َاحْلَِديُث  اْلَعَربـِيَِّة.  اللَُّغِة  يف  أَثََّر  َوِمَّا  َوالثََّقاَفِة 
ُل  ُح ِإْشَكاَلُه َوُيَفصِّ اْلِعَباَداِت َواحْلُُقوِق َوأَْقَوُم َطِريٍق ُيَؤدِّي إىل َفْهِم الُْقْرآِن. ُيَوضِّ

ُص ُعُموَمُه. اَلُه َوُيَقيُِّد ِإْطاَلَقُه َوُيَصِّ ِإْجَ
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ِريُف ِمْن َفْيِض اخْلَاِطِر النبوي َوَعْفِو الَْباِدَرة َيْبُدو َعلَْيِه أََثُر  َاحْلَِديُث الشَّ

الُْقْرآِن  ُأْسُلوِب  ِإىَل  أَْقَرُب  ُأْسُلوُبَه  الَْباَلَغِة.  َوَطاَبُع  اْلَعْبَقِريَِّة  َومِسَُة  ْاإِلهْلَاِم 
اْلَكِريِم.

ِريَفِة. َنْقَرُأَها َوَنَتَمتَُّع ِبَها َوَنِقُف  أَيَُّها الدَّاِرُسوَن إِلَْيُكْم َبْعَض ْاأَلَحاِديِث الشَّ
َعَلى َمَعاِنيَها.

• َعَلى َصْخَرٍة 	 ُأِنيَخ  َوِإْن  اِْنَقَاد  ِقيَد  ِإْن  ْاأَلَنِف  َكاجْلََمِل   ٌ ٌ َلنيِّ امَْلُْؤِمُن َهنيِّ
اْسَتَناَخ. 

• َتْغُدو مِخَاًصا 	 َيْرُزُق الطَّرْيَ  َتَوكُِّلِه لََرَزَقُكْم َكَما  َعَلى اهلِل َحقَّ  َتَوكَّلُْتمْ  لَْو 
َوَتُروُح بـَِطاًنا.

• ِإنَُّكْم َلْن َتَسُعوا النَّاَس ِبَأْمَواِلُكْم َفَسُعوُهْم بـَِأْخاَلِقُكْم	
• امَْلُْؤِمُن آِلٌف َمْؤُلوٌف اَل َخرْيَ ِفيَمْن اَل َيأَْلُف َواَل ُيْؤَلُف.	
• اَلنَّاُس ُكلُُّهْم َسَواِسَيٌة َكَأْسَناِن املُْْشِط.                               	
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األنشطة الدراسية  
1( ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنْكَتِشُف ِمْنُه ْاآلَياِت َوْاأَلَحاِديَث الَِّت َتُدلُّ َعَلى اْلََعاِني  

ْاآلِتَيِة  َوَنْقَرُأَها.
ا( ُأْسُلوُب الُْقْرآِن اْلَكِريِم

ب( ِإْعَجاُز الُْقْرآِن
ِريِف ِمَن الُْقْرآِن اْلَكِريِم. ج( َمْنِزَلُة احْلَِديِث الشَّ

د( ُمَساَعَدُة احْلَِديِث َعَلى َفْهِم الُْقْرآِن
2(  ُنَناِقُش َعْن َتأِْثرِي الُْقْرآِن اْلَكِريِم يف ْاأَلَدِب اْلَعَربـِي َوُنِعدُّ ُمَذكَِّرًة َوِجيَزًة َعْنُه.

3( ُنَعلُِّق َعَلى النُُّصوِص ْاآلِتَيِة
ا( َلْن َتَناُلوا الْبـِرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِمَّا ُتِبُّوَن
ب( اَلنَّاُس ُكلُُّهْم َسَواِسَيٌة َكَأْسَناِن املُْْشِط.

ج( اَل َيْسَتِوي اخْلَبـِيُث َوالطَّيُِّب
د( َأْصَحابـِي َكالنُُّجوِم بـِأَيِِّهُم اْقَتَدْيُتُم اْهَتَدْيُتْم

ِريِف ِمَن الُْقْرآِن اْلَكِريِم َوُنِعدُّ ِفْقَرًة َعْنَها. 4(  َنَتَفكَُّر يِف َمْنِزَلِة اْلَِديِث الشَّ
5(   ُنِعدُّ َمَقاَلًة َوِجيَزًة َعْن َمَكاَنِة الُْقْرآِن َواْلَِديِث يِف ْاأَلَدِب اْلَعَربـِي بـِاْسِتَعاَنِة  

النَِّقاِط التَّاِلَيِة.
ُلَغُة الُْقْرآِن َوُأْسُلوُبُه  / َمْنِزَلُة احْلَِديِث ِمَن الُْقْرآِن اْلَكِريِم / 

ُأْسُلوُب احْلَِديِث / َمَعاِني احْلَِديِث الَْواِفَرِة

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



قراءة كيراال العربية [66] الصف الثاني عشر  العربية االختيارية 

[ 66 ] 3

اللَُّغِة  يِف  ِريُف  الشَّ َواحْلَِديُث  اْلَكِريُم  الُْقْرآُن  أَثََّر 
َياِسَيُة َوُخُروُج  اْلَعَربـِيَِّة َتأِْثرًيا َباِلًغا. َوالْفُتوَحاُت السِّ
َواملَُْخاَلَطُة  َخاِرِجَها  ِإىَل  اْلَعَرِب  َجِزيَرِة  ِمْن  اْلَعَرِب 
احْلََضاَراِت  يِف  َواملَشاَرَكُة  ْاأُلْخَرى  بـِالثََّقاَفاِت 
ْاأَلْجَنبـِيَِّة ُكلُّ َذِلَك َساَعَد َعَلى ْاإِلْنَتاَجاِت ْاأَلَدبـِيَِّة  
يِف اْلَعْصر ْاإِلْساَلِمي َوْاأَلَمِوي. َوإِلَْيُكْم أَيَُّها الطُّالَُّب 
امْلَْنُثوِر  ِمَن  النَُّموَذِجيَِّة  ْاأَلَدبـِيِة  امْلََقاِطع  َبْعَض 

َوامْلَْنُظوِم، َنِقف َعَلى َمَعاِنيَها َوَنْسَتْحِسُنَها. 

َقاَل اْلََسُن الَْبَصِري: 
يًعا  ُدْنَياَك آلِخَرِتَك َتْرَبُْهَما َجِ َيا اْبَن آَدَم ِبْع 

ِميَزاُت النَّْثِر َوالنَّْظِم يِف اْلَعْصِر ْاإِلْساَلِمي َوْاأَلَمِوي

َيِْري يف الَْفْصِل ِحَواٌر َعْن َأَهمِّ أَْنَواع ْاأَلَدِب: 
 اَلنَّْثُر، اَلنَّْظُم،اَلرَِّساَلُة، َاخْلُْطَبُة ....

َيْنَتبـُِه الدَّاِرُسوَن ِإىَل النَّْثِر َوالنَّْظِم َوُمَيَِّزاِتِهَما

الدرس الثاني

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



قراءة كيراال العربية [67] الصف الثاني عشر  العربية االختيارية 

[ 67 ]3
يًعا. َيا  َواَل َتِبْع آِخَرَتَك ِبُدْنَياَك َفَتْخَسُرُهَما َجِ
اْبَن آَدم ِإَذا َرأَْيَت النَّاَس يِف اخْلَرْيِ َفَناِفْسُهْم ِفيِه 
رِّ َفاَل َتْغِبَطُهْم بـِِه. أَّمَّا أَنَُّه  َوِإَذا َرأَْيَتُهْم  يِف الشَّ
َواهلِل َفاَل ُأمََّة َبْعَد ُأمَِّتُكْم َواَل َنبـِيَّ َبْعَد َنبـِيَُّكْم 
النَّاَس  َتُسوُقوَن  أَْنُتْم  ِكَتابـُِكْم.  َبْعَد  ِكَتاَب  َواَل 
اَعُة تُسوُقُكْم. ِإنََّا َيْنَتِظُر بـَِأوَِّلُكْم َأْن َيْلَحَق  َوالسَّ
ِبآِخِرُكْم َمْن َرَأى حُمَمًَّدا َفَقْد َرآُه َغاِدًيا َراِئًحا مَلْ 
ـَِنٍة َواَلَقْصَبًة َعَلى َقْصَبٍة لََقْد  َيَضْع لَِبَنًة َعَلى لَب
َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهلِل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة. َيا اْبَن آَدم 
َطِإ ْاأَلْرَض ِبَقَدِمَك َفِإنََّها عّما َقِليل َقرْبَُك َواْعلَْم 
ِمْن  َسقْطَت  ُمْنُذ  ُعْمِرَك  َهْدِم  يِف  َتَزْل  مَلْ  أَنََّك 
َبْطِن ُأمَِّك َفَرِحَم اهلُل َرُجاًل َنَظَر َفَتَفكََّر، َوَتَفَكَر 

َفاْعَترَبَ، َواْعَترَبَ َفأَْبَصَر، َوأَْبَصَر َفَصرَبَ.
 

َاْلََسن الَْبَصِري
. ُوِلَد َسَنة 21 هـ. َنَشَأ يِف احْلَِجاِز  ُهَو احْلََسُن ْبُن أَبـِي احْلََسِن ْبن َيَساٍر الَْبَصِريُّ
ِكَباِرِهْم َوَحَضَر اجْلُُمَعَة َمَع ُعْثَماَن  ِمْنُهْم َوَعاَش َبنْيَ  َحاَبِة  َوَرَأى َعَدًدا  َبنْيَ الصَّ
ْبِن َعفَّاَن h ُثمَّ اْنَتَقَل ِإىَل الَْبَصَرِة َوَقَرأَ َعَلى ُعَلَماِء َعْصِرِه.  مَسَِع احْلَِديَث ِمَن 
هـ   110 َسَنَة  َوُتويِفَ  الدِّيِن  ُعُلوَم  ِجياًل  َوَعلََّم  الَْبَصَرِة  يِف  ُمْفِتًيا  َوَعِمَل  َحاَبِة  الصَّ
امَْلَُواِفق 728 م . َكاَن احْلََسُن الَْبَصِريُّ َكِثرَي اْلِعلْم، َفِصيَح اللَِّسان َورًعا َتِقيًّا. َوَكاَن 

ُشَجاًعا، اْشرَتََك يِف َبْعِض الُْفُتوح. ُيْرَوى َعْنُه َكِثرٌي ِمَن النََّصاِئح َوالَْوَصاَيا.
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ِميد اْلَكاِتُب: َكَتَب َعْبُد اْلِ
ُفوَفًة ِباْلُكْرِه  َأمَّا َبْعُد، َفِإنَّ اهلَل َتَعاىَل َجَعَل الدُّْنَيا حَمْ
ُه  ُروِر َفَمْن َساَعَدُه احْلَظُّ ِفيَها َسَكَن إِلَْيَها َوَمْن َغضَّ َوالسُّ
بـَِناِبِه َذمََّها َساِخًطا َعلَْيَها َوَشَكاَها ُمْسَتِزيًدا هَلَا. َوَقْد 
َكاَنْت َأَذاَقْتَنا أََفاِريَق اْسَتَحلَْيَناَها ُثمَّ َجََحْت ِبَنا َناِفَرًة 
َفأَْبَعَدْتَنا  ِليُنَها  َوَخُشَن  َعْذُبَها  َفَمُلَح  ُمَتَولَِّيًة  ْتَنا  َوَرحَمَ
َناِزَحٌة  َفالدَّاُر  ْاإِلْخَواِن.  َعِن  َوَفرََّقْتَنا  ْاأَلْوَطاِن  َعِن 
َوالطَّرْيُ َباِرَحٌة َوْاأَليَّاُم َتِزيُدَنا ِمْنُكْم ُبْعًدا َوإِلَْيُكْم ُوْجًدا 
إلَْيُكْم  َنْرِجُع  َعُدوٍّ  َأْظَفاِر  ِمْن  َجاِرٌح  َظْفٌر  َيْلَحْقَنا  َوِإْن 
. َوالذُّلُّ َشرٌّ َجاٍر. َنْسَأُل اهلَل َتَعاىَل الَِّذي ُيِعزُّ َمْن  ِبُذلٍّ
َيَشاُء َوُيِذلُّ َمْن َيَشاُء َأْن َيَهَب لََنا أُلَْفًة َجاِمَعًة يِف َداٍر 
آِمَنٍة َتَْمُع َساَلَمَة ْاأَلْدَياِن َوْاأَلْبَداِن َفِإنَُّه َربُّ اْلَعاملَِنَي 

نَي. َوأَْرَحُم الرَّاِحِ
 

َعْبُد اْلَِميِد اْلَكاِتُب 
اِم . َثَقَف اْلِكَتاَبَة َعَلى َسامل َمْوىَل  ُهَو أَُبو غاَِلب َعْبُد احْلَِميد ْبن حَيَْي، َنَشَأ بـِالشَّ
ِبَيَة  الِْقَراَءَة َواْلِكَتاَبَة َواْشَتَهَر َبْعُد بـِِكَتاَبِتِه َواْعَداِد  مُيَاِرُس َتْعِليَم الصِّ ِهَشٍام َوَبَدأَ 
ِرَسالَِتِه َحَتى َتَكََّن ِعْنَد الُْواَلِة َواحْلَُكَماِء َوَصاَر َكاِتَب َمْرَواَن ْبِن احَلَكم يِف َدْولَِتِه 

َوُقِتَل َسَنَة 132 هـ. 
َراِئٍع  َنٍَط  يِف  اْلِكَتاَبَة  َصيََّغ  الَِّذي  ُهَو  "اَْلَكاِتُب".  ِبلََقِب  ُيْعَرُف  احْلَِميد  َعْبُد 

َوُأْسُلوٍب َبِديٍع َوَلُه َرَساِئُل َعِديَدٌة .
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َتُقوُل اخْلَْنَساُء َراِثَيًة َأَخاَها َصْخًرا
َأاَل َتْبِكَياِن ِلَصْخِر النََّدى َأَعْينــَيَّ ُجــوَدا َواَل َتُْمَدا  
يَِّدا َأاَل َتْبِكَيـاِن الَْفَتى السَّ َأاَل َتْبِكَياِن اجْلَِريَء اجْلَِميل  
ِد َســاَد َعِشرَيُتــُه َأْمَرَدا َرِفيُع اْلِعَمـاِد َطِويـُل النََّجـا  
ْــِد َمدَّ إِلَْيـِه َيَدا ِإىَل اْلَ ِإَذا الَْقــْوُم َمـدُّوا ِبـأَْيِديِهـِم   
َدا َوِإْن َكاَن َأْصَغَرُهـْم َمْولـِ حَيِْمُلـُه الَْقـْوُم َمــا َعاهَلُــْم  

i َاخْلَْنَساُء 
ِريِد. َواخْلَْنَساُء i لََقٌب َغَلَب َعلَْيَها.  يَِّدُة ُتَاِضُر بـِْنُت َعْمِرو ْبِن الشَّ ِهَي السَّ
َخَطَبَها  َوْاأَلَدِب.  اجْلََماِل  َباِرَعَة  َوَكاَنْت  اِعِريَِّة،  الشَّ يِف  َعِريَقًة  ُأْسَرُتَها  َوَكاَنْت 
َساَداُت اْلَعَرِب.  َلِكنََّها آَثَرِت الزََّواَج ِمْن َقْوِمَها. َوملَّا َماَت َأَخَواَها ُمَعاِوَية َوَصَخٌر 
َجَزَعْت َعلَْيِهَما َأَشدَّ اجْلََزِع َوَرَثْتُهَما  ِبأَْبَلِغ الرََّثاِء اَلِسَيَما ِلَصْخٍر ِمْن َكْثَرِة ِإْحَساِنِه 

إِلَْيَها.
اجْلََزِع  ُدُموَع  ِإْساَلِمَها َغريََّْت  َبْعَد  َفَأْسَلَمْت.   g الرَُّسوِل ِإىَل  َقْوِمَها  يِف  َوَفَدْت 
َتَعزًِّيا ِمْن َمْوِت أَِبيَها َوَأَخَوْيَها. َكاَنْت َتُقوُل "ُكْنُت أَْبِكي ِلَصَخر ِمَن الثَّْأِر َوأََنا الَْيْوَم 
أَْبِكي َلُه ِمَن النَّاِر". ُاْسُتْشِهَد أَْبَناُؤَها ُكلُُّهْم يِف الَْقاِدِسيَِّة َفَقاَلْت: "َاحْلَْمُد هلل الَِّذي 
ِتِه". ُتوِفَيْت َعاَم 24 هـ.  َشرََّفيِن بـَِقْتِلِهْم َوأَْرُجو َأْن َيَْمَعيِن ِبِهْم يِف ُمْسَتَقرِّ َرْحَ

َأْشَعاُرَها َمْشُهوَرٌة يِف ْاأَلَدِب اْلَعَربـِي، َواَلَمِثيَل ملََراِثيَها يِف التَّاِريِخ.
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اُن ْبِن َثاِبٍت:  َيُقوُل َحسَّ
َنبـِيٌّ أََتاَنـا َبْعَد َيــْأٍس َوَفْتــَرةٍ   ِمَن الرُُّسِل َوْاأَلْوَثاُن يِف ْاأَلْرِض ُتْبَعُد
ِقيـــُل املَُْهّنــَُد َفَأْمَسى ِسَراجـًا ُمِنيـًرا َوَهـاِدًيـا   َيلــُوُح َكَمـا اَلَح الصَّ
َر  َجنَّـةً   َوَعلََّمنــَا ْاإِلْســـاَلَم َفاهلَل حَنَْمـُد َوأَْنَذَرَنـا  َنــاًرا  َوَبشَّ
ـُد َتَعالَْيَت َربَّ النَّاِس َعْن َقْوِل َمْن َدَعا   ِسـَواَك ِإهًلــا أَْنَت َأْعلَــى َوَأجْمَ
هُ   َفِإيَّـــاَك َنْسَتْهـــِدي َوِإيَّاَك َنْعُبـــُد َلَك اخْلَْلُق َوالنَّْعَماُء َوْاأَلْمُر ُكلُـّ

h اُن ْبِن َثاِبٍت َحسَّ
اُن ْبِن َثاِبٍت ْاأَلْنَصاِريُّ h ُوِلَد ِبامْلَِديَنِة امْلَُنوََّرِة َوَنَشَأ  ُهَو أَُبو الَْوِليُد َحسَّ

ْعِر. َكاَن مَيَْدُح الُْواَلةَ َواحْلَُكَماَء َوَيَتَقبَُّل ِصاَلِتِهْم.  ِبَها َوَعاَش َعَلى الشِّ
َبْعَد ِهْجَرِة َرُسوِل اهلِل g َأْسلََم َلَدْيِه َوَأْحَسَن إْساَلَمُه َوَصاَر َشاِعَر النُُّبوَِّة. 
بـِِلَساِنِه   g اهلِل  َرُسوَل  َهَجا  َمْن  َوَأَجاَب  بـِأْشَعاِرِه  ْاإِلْساَلِم  َعِن  َداَفَع 
ُتُويفَِّ  اْلَكَراَمِة،  َمْوُفوَر  َماَعاَش  َوَعاَش  َقْدُرُه  َفاْرَتَفَع  الَْقِويَِّة.  َوُلَغِتِه  البليغ 

َسَنة 54 هـ. 
اِن ْبِن َثابـٍِت َقِويَّ ْاأُلْسُلوِب َراِئَع ْاألَلَْفاِظ. َقاَل يِف الَْفْخِر  َكاَن  ِشْعُر َحسَّ
 .g َواحْلََماَسِة َوامْلَْدِح َواهْلَِجاِء. َوَكاَن ُيْعَرُف يِف التَّاِريِخ بـَِشاِعِر الرَُّسوِل
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األنشطة الدراسية 
ُطوَر الَِّت َتُدلُّ َعَلى اْلََفاِهيِم ْاآلِتَيِة َوَنْقَرُأَها. 1(  ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنْكَتِشُف ِمْنُه السُّ

ا( امَْلَُناَفَسُة َمَع النَّاِس يِف اخْلَرْيِ  
g ب( َاأُلْسَوة احْلََسَنة يف َرُسوِل اهلِل  

ج( َوط ء ْاأَلْرِض بـِالَْقَدِم  
د( َسِجيَُّة الدُّْنَيا َوَطِبيَعُتَها.  

هـ( َساَلَمُة ْاأَلْدَياِن َوَساَلَمُة ْاأَلْبَدان  
2(  ُنَناِقُش َعْن َوِصيَِّة اْلََسِن الَْبَصِري َوُنِعدُّ َعْنَها ِفْقَرًة.

3( َنَتَفكَُّر يِف آَراِء َعْبِد اْلَِميِد اْلَكاِتِب َعِن الدُّْنَيا َوَنْكُتُب َعْنَها ُمَذكَِّرًة َوِجيَزًة.
4(  َاخْلَْنَساُء َشاِعَرٌة َمْشُهوَرٌة. ُنِعدُّ َعْنَها ِفْقَرًة َبِسيَطًة َوَعْن ُمَيَِّزاِت َأْشَعاِرَها.

اُن ْبِن َثاِبٍت h  َشاِعُر النُُّبوَِّة. َمَدَح الرَُّسوَل g َوَداَفَع َعِن ْاإِلْساَلِم،  5(  َحسَّ
ُنِعدُّ ُمَذكَِّرًة َوِجيزًة َعْن ِخَدَماِتِه ْاأَلَدبـِيَِّة.

6( ُنِعدُّ َمَقاَلًة َوِجيَزًة َعْن ِميَزات ْاأَلَدِب اْلَعَربـِي يِف اْلَعْصِر ْاإِلْساَلِمي َواْلَعْصِر 
ْاألَمِوي  ِباْسِتَعاَنِة النَِّقاِط التَّاِلَيِة.

ِريِف يِف ْاأَلَدِب َتأِْثرُي الُْقْرآِن اْلَكِريِم َواحْلَِديِث الشَّ
ُخُروُج اْلَعَرِب ِإىَل َخاِرِج َجِزيَرة اْلَعَرب

املَُْخاَلَطُة بـِالثََّقاَفاِت َواحْلََضاَراِت ْاأُلْخَرى
ُمَيَِّزاُت امْلَْنُظوِم َوامْلَْنُثوِر يِف َهَذا اْلَعْصِر.

اِن ْبِن َثاِبٍت َواخْلَْنَساِء k ونعد  7(  ُنِقيُم َنْدَوة أََدِبيَّة ِلْلُمَقاَرَنِة َبْيَ َأْشَعاِر َحسَّ
َتْقِريًرا
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َمْن َيْعِرُفُه َاْلِلُّ َواْلََرُم 
 الَْفَرْزَدق  

َيْسَتِمُع الدَّاِرُسوَن إىَل َمْنُظوم بَواِسَطٍة ُمَناِسَبٍة. 
َتِْري ُمَناَقَشٌة َحْوَل َأحْلَاِن امْلَْنُظوِم. حُيَاِوُلوَن ْاإِلْنَشاَد  يِف َأحْلَاٍن َجذَّاَبٍة

َوالْـَحَرُم َوالْـِحلُّ  َيـْعِرُفُه  َوالْـَبْيُت 
اْلَعلَُم اِهُر  الـطَّ الـنَّقيُّ  الـتَِّقيُّ  َهـَذا 
ُخـِتُموا َقـْد  اهلِل  أَْنـِبـَياُء  ِبـَجـدِِّه 
َأْمـَسْت ِبـُنوِر ُهـَداُه َتـْهَتِدي ْاأُلَمُم
الْـَكَرُم يـَْنَتِهي  َهـَذا  َمـَكاِرِم  إِلَـى 
َجـَرى بـَِذاَك لـَُه ِفـي لَْوِحِه الَْقلَُم
َعـْن َنـْيِلَها َعـَرُب ْاإِلْساَلم َواْلَعَجُم
َيـِزيُنُه اْثـَناِن: ُحْسُن اخْلُُلِق َواْلَكَرُم
َماِئِل َتـْحُلو ِعـْنَدُه ِنـَعُم ُحـلُْو الـشَّ
سـِيَّاَن َذلـَِك ِإْن أَْثـَرْوا َوِإْن َعِدُموا
َخـْيُم َكـريم َوأَْيـٍد بـِالنََّدى َهـَضُم
َوُمـْعَتَصُم ُمـْنٍجى  َوُقـْرُبُهُم  ُكـْفٌر، 
اْلَكِلُم بـِِه  ُتوٌم  َبـَدٍء َوَمْ فـِي كـُلِّ 
أَْو ِقيَل َمْن َخرْيُ َأْهِل ْاأَلْرِض ِقيَل:ُهُم
َكـُرُموا َوِإْن  َقــْوٌم  ُيـَداِنـيِهُم  َواَل 
اَلْـَعَرُب َتـْعِرُف َمْن أَْنَكْرَت َواْلَعَجُم

ِذي َتـْعِرُف الَْبْطَحاُء َوْطأَتُه َهـَذا الَـّ
َهـَذا اْبـُن َخـرْيِ ِعـَباِد اهلِل ُكـلِِّهُم
َهـَذا اْبـُن َفـاِطَمٍة ِإْن ُكْنَت َجاِهَلُه
ُدُه َوالـِ اهلِل  َرُسـوُل  يٌّ  َعـلـِ َهــَذا 
َقـاِئُلَها َقـاَل  قـَرْيـٌش  َرأَْتــُه  ِإَذا 
ـَمُه  َوَعـظَّ ِقـْدمـاً  َشــرََّفـُه  اهلُل 
ُيـْنَمى إِلـَى ُذْرَوِة الِعزِّ الَّيِت َقُصَرْت
َسـْهُل الْـَخِليَقِة اَل ُتـْخَشى َبـَواِدُرُه
َحـمَّـاُل أَْثـَقاِل أَْقـَوام إَذا ُفـِدُحوا
اَل ُيـْنَقُص الْـُعْسُر َبـْسطا ِمْن َأُكفِِّهُم
أَبـَى لَـُهْم َأْن َيـِحلَّ الـذَّمُّ َساَحَتُهْم
ِمـْن َمـْعَشٍر ُحـبُُّهْم ِديـٌن َوُبْغُضُهُم
ِذكـُْرُهُم اهلِل  ِذْكـِر  َبـْعـَد  ُمـَقـدٌَّم 
ِإْن ُعـدَّ َأْهـُل الـتَُّقى َكـاُنوا أَِئمََّتُهْم
اَل َيـْسـَتِطيُع َجـَواٌد َبـْعَد َغـاَيِتِهْم
ِبَضاِئِرِه َهَذا؟  َمـْن  َقـْوُلَك  َولَـْيَس 

الدرس الثالث
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تعريف بالشاعر

ُهَو أَُبو َفَراٍس ُهَماُم ْبِن َغاِلٍب امْلُلَقَُّب ِبالَْفَرْزَدِق. ُنِسَب ِإىَل َقِبيَلِة 
التَِّميِم. ُوِلَد َوَنَشَأ بـِالَْبَصَرِة. َوَدَرَج يف ُعشِّ ْاأَلَدِب َوَشبَّ يِف ُرُبوِع 
ْعَر َحَتى َتَثقََّف  الَْفَصاَحِة. َوَكاَن َواِلُدُه َراِوَي ْاأَلْشَعاِر. َفَعلََّمُه الشِّ
ِبِه واْنَطَلَق بـِِه ِلَساُنُه. َقِدَم َيْوًما ِإىَل َأِمرِي امْلُْؤِمِننَي َعِليَّ ْبِن أَبـِي 
ْفِظ الُْقْرآِن  َطاِلٍب h َفَعَرَف جِبَْوَدِة ِشْعِرِه يِف ِصَغِرِه. َوأَْوَصاُه ِبِ

ْهٍد. ْفِظِه َوَحِفَظُه جِبُ اْلَكِريِم. َفَأْقَسَم الَْفَرْزَدُق ِبِ
ِمْنُهْم  َوَحَصَل  َفَمَدَحُهْم  الَْبَصِريِّنَي.  بـِالُْواَلِة  الَْفَرْزَدُق  اتََّصَل 
ِلِس َعْبِد امْلَِلِك  اَلِت َواْلَعِطيَّاِت. َوَكاَن ُيَواِصُل ِإىَل جَمْ َعَلى الصِّ
لِلَْفَرْزَدِق  َوَكاَن  ِشْعِرِه.  َعَلى  ُعُه  َوُيَشجِّ ُيْكِرُمُه  َوَكاَن  َمْرَواَن  ْبِن 
َمَكاَنٌة َعاِلَيٌة يِف امْلَْدح َوالَْوْصِف َواهْلَِجاِء. َوَكاَن َمْعُشوًقا بـَِأْهِل 
 h الَْبْيِت َومَيَْدُحُهْم. َوَهِذِه الَْقِصيَدُة يِف َمْدح َعِليِّ ْبِن احُلَسنْي
ملَّا أَْنَكَرُه ِهَشام ْبِن َعْبِدامْلَِلِك يِف َمْوِسم احْلَجِّ ِعْنَدَما َيْزَدِحُم النَّاُس 
ِإىَل َعِلّي ْبِن احُلَسنْي  h َتْكِرَمًة َلُه. َفأَجاَب الَْفَرْزَدُق بـَِهِذِه 

ْاأَلْبَياِت امْلَْشُهوَرة. ُتويفَِّ الَْفَرْزَدُق َسَنَة 110 هـ.
َأْشَعاُرُه  بـَِمَواِهبـِِه.  َوُمِدلٌّ  بـَِأْصِلِه  َفُخوٌر  اَلَْفَرْزَدُق  ِشْعُرُه: 
َلُه  ُمْؤملٍَة.  بـِأَلَْفاٍظ  َوَيْهُجو  ُمَؤثِّر  بـُِأْسُلوٍب  مَيَْدُح  َجذَّاَبٌة، 
ُسوُق  َوَصاَرْت  َجِريُر".  و  "َاأَلْخَطُلَ  َصاِحَبْيِه  َمَع  ُمَناَضاَلٌت 
امْلَُناَظَرِة َبْيَنُهْم َحارًَّة َحَتى َوَصَلْت ِإىَل اجْلََدِل َواخْلَْصِم. َوبـَِها 

اْزَدَهَرْت َقِرحَيُة الَْفَرْزَدِق َوأَْنَتَجْت ِشْعًرا َبِليًغا.

 الَْفَرْزَدق
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َمَعاِني اْلَْنُظوم

اِطًبا ِهَشاَم ْبَن َعْبِد امْلَِلك: اِعُر ُمَ َيُقوُل الشَّ
يِع النَّاِس َيْعِرُفُه َواِدي  َعِليُّ ْبُن ُحَسنْي َرُجٌل َمْعُروٌف َلَدى َجِ
َمكََّة َواْلَكْعَبُة. ُهَو ِمْن ِخَياِر ِعَباِد اهلِل . إنَُّه َنِقيٌّ َتِقيٌّ َطاِهٌر، ُهَو 
ِمْن أْحَفاِد َرُسوِل اهلِل g. ُيْكِرُمُه َأْهُل ُقَرْيٍش ُكلُُّهْم ُثمَّ َكْيَف َتْسَأُل 

َمْن ُهَو...! 
ِقمَِّة  ِإىَل  َوَصُلوا  َحَتى  َبْيِتِه  َوَأْهَل  َشرََّفُه  َوَتَعاىَل  ُسْبَحاَنُه  اهلُل 
َرِف َوالَْفْضِل. اَلَيِصُل إِلَْيَها َأَحٌد ِمَن اْلَعَرِب َواْلَعِجم. ُهَو َرُجٌل  الشَّ
َتِزيُنُه  َواَلِغْلَظٌة.  ُخُشوَنٌة  ِمْنُه  اَلُيَاُف  َمْرِضيٌَّة  َطِبيَعُتُه  َكِريٌم، 
النَّاِس  أَْثَقاَل  َيَتَحمَُّل  َوُهَو  َواجْلُوِد  اخْلُُلِق  ُحْسُن  ُهَما  َخْصلََتاِن، 
َدَقاِت  الصَّ النَّاَس  ُيْؤِتي  َوُهَو  ِجدًّا.  ُحلَْوٌة  َوَشَاِئُلُه  احْلَاَجِة  ِعْنَد 
َوُيوِثُر َحاَجَتُهْم َعَلى َنْفِسِه. اَلَيْقرَتُِب ِمْنُه الذُّلُّ َوالذَّمُّ. مَيُدُّ َيَدْيِه 
ِإىَل النَّاِس بـِاملَُْساَعَداِت َواْلَعَطاَيا. َوُهَو ِمْن َمْعَشِر َساَداِت املُْْسِلِمنَي. 
ْكِر  ُحبُُّهْم ِمَن ْاإِلمَياِن َوُبْغُضُهْم ِمَن اْلُكْفِر. َوإنَُّه ُيْذَكُر بـِاخْلَرْيِ َوالشُّ
َبْعَد ِذْكِر اهلِل َتَعاىَل َو َرُسوِلِه g. ِإنَُّه ِمْن َخرْيِ َأْهِل ْاأَلْرِض ُكلِِّهْم. 
اَل َيُضرُُّه  َشْيٌئ أََبًدا، ِإَذا أَْنَكَرُه َأَحٌد. اَْلَعَرُب َواْلَعَجُم َيْعرَتُِفوَن ِبِه 

َومَيَْدُحوَنُه.
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األنشطة الدراسية  

ُطوَر الَِّت َتُدلُّ َعَلى اْلََعاِني التَّاِلَية َوُنْنِشُدَها: 1(  ُناَلِحُظ النَّصَّ َوَنْكَتِشُف ِمْنُه السُّ
َرُجٌل َيْنَتِهي الَْفْضُل ِإىَل َمَكاِرِمِه  ا(  
َمُه  ب( َقْد َشرََّف اهلُل امْلَْمُدوَح َوَعظَّ

ج( َيزيُنُه اْثَناِن 
أََبى الذَّمُّ َأْن ُيِصيَبُه  د(  
ُهَو ِمْن أَِئمَِّة التَّقيِّني   ه(  

ُطوِر التَّاِلَيِة َوُنِعدُّ َعْنَها ِفْقَرًة   2(  ُيَناِقُش َعِن السُّ
ِبـَجـدِِّه أَْنـِبـَياُء اهلِل َقـْد ُخـِتُموا ا( َهـَذا اْبـُن َفـاِطَمٍة ِإْن ُكْنَت َجاِهَلُه  

َماِئِل َتـْحُلو ِعـْنَدُه ِنـَعُم ُحـلُْو الـشَّ ب( َحـمَّـاُل أَْثـَقاِل أَْقـَواٍم ِإَذا ُفـِدُحوا 
َواَل ُيـَداِنـيِهُم َقــْوٌم َوِإْن َكـُرُموا ج( اَل َيـْسـَتِطيُع َجـَواٌد َبـْعَد َغـاَيِتِهمْ 

ُْموَدِة َوُنِعدُّ َعْنَها  3(  ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنِقُف َعَلى َأْخاَلِق َعِليِّ ْبِن ُحَسْيٍ h َاْلَ
ُمَذكَِّرًة َوِجيَزًة

اُن ْبُن َثابـٍِت hَرُسوَل اهللِ g يِف ْاأَلْبَياِت التَّاِلَيِة َوُنَقاِرُنَها َبْيَ  4(  مَيَْدُح َحسَّ
النَّصِّ َوُنعُِّد ُمَذكَِّرًة َوِجيَزًة َعْنَها .

أََواِئُلَنا ِباحْلَقِّ أَوََّل َقـاِئـِل َنَصْرَنا َوآَوْيَنا النَِّبَّ َوَصدََّقْت   
َنِصْل َحاَفَتْيِه بـِالَْقَنا َوالَْقَناِبِل  َوُكنَّا َمَتى َيْغُز  النَِّبُّ َقِبيَلًة   
ِمَن اهلِل َمْشُهوٌد َيُلوُح َوَيْشَهُد َأَغرُّ َعلَْيـِه لِلـنُّـُبـوَِّة َخـاَتـٌم   

5(  ُنِعدُّ ُمَذكَِّرة اْسِتْحَساِنيَّة َعْن َمْنُظوِم َمْن َيْعِرُفُه َاْلِلُّ َواْلََرُم بـِاْسِتَعاَنِة      
النَِّقاِط التَّاِلَيِة :

  - g ُسَؤاُل هَشام  -  َحِفيُد الرَُّسول  - h َعِليُّ ْبُن احُلَسنْي
أَِئمَُّة َأْهِل اخْلَرْيِ  -  ُحبُُّه ِمَن ْاإِلمَيان  -  َيْعِرُفُه اْلَعَرُب َواْلَعَجم .
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الَْتَحَق َخاِلٌد َوَسامٌل َوُمَباَرٌك  بـِاجْلَاِمَعة َبْعَد ِإْتَاِم ِدَراَسِة الثَّاَنِويَِّة 
الَْفْلَسَفِة.  ِقْسِم  يِف  َيْدُرُس  ُهَو  َخاِلٌد  َواِحَدٍة.  َمْدَرَسٍة  ِمْن  اْلَعاِلَيِة 
َوَسامٌل َوُمَباَرٌك ُهَما َيُدُرَساِن يِف ِقْسِم اللَُّغِة اْلَعَربـِيَِّة َوآَداِبَها. َوُهْم 

َيْقُضوَن أَْوَقاَتُهْم الَْفاِرَغَة َمًعا ِجدًّا َوَهْزاًل. 
َنْدَوًة  َعَقَد  ْاأَلَدبـِي،  النَّْقِد  يف  ُأْسَتاُذُهْم  احْلَِميِد  َعْبُد  اَلدُّْكُتوُر 
َأَدِبيًَّة يِف َقاَعِة اجْلَاِمَعِة. َواجْلَْلَسُة ْاأُلوىَل َكاَنْت يف َمادَِّة “النَّْقُد 
اْلَعَربـِيُّ َوَتَطوَُّراُتُه يِف اْلَعْصِر اجْلَاِهِلي”. َوِهَي اْمَتاَزْت ِبََقااَلٍت 
َاِضَرُة َنِسيَمُة َوالدُّكُتوَرُة َفاِطَمُة َنْصر اهلل. َوُهَما  َجيَِّدٍة َقدََّمْتَها َاحمْلُ
َتَفوََّقَتا يِف التَّْقِديِم َوالتَّْسِنيِد بـِْاأَلِدلَِّة. َلِكْن َنَقَدْتُهَما الدُّْكُتوَرة َنِسيَبُة 
حُمَمَّد بـَِأِدلٍَّة َثابـَِتٍة َوبـَِأْجِوَبٍة ُمْقِنَعٍة. َوُهنَّ َقْد َأْظَهْرَن َمَهاَرَتُهنَّ 

َوَمَلَكَتُهنَّ يِف امْلَْوُضوع. 
َد َمَقاَلًة يِف “النَّْقُد  َويِف اجْلَْلَسِة الثَّاِنَيِة َقدََّم ْاأُلْسَتاُذ ِعزُّالدِّين َأْحَ
اْلَعَربـِيُّ يِف اْلَعْصِر احْلَِديِث”. ُثمَّ َقدََّم َسامِلٌ َوُمَباَرٌك َمَقالَتَْني ُهَما 
َطاِلَباِن يِف اجْلَِاِمَعِة. َوأَْثَنى ْاأُلْسَتاُذ َعلَْيِهَما َوَقاَل: َياُمَباَرُك أَْنَت 
َأْحَسْنَت يِف َمَقالَِتَك، ِفيَك ُقْدَوٌة َحَسَنٌة ِلُطالَِّب َجاِمَعِتَنا. َوَياَسامِلُ 

أَْنَت أَْتَقْنَت يِف َمَقالَِتَك، َواهلُل ُيَباِرُك ِفيُكَما.

َنْدَوة أََدِبيَّة 
ِحَكاَية  َعَناِصُر اللَُّغة

الدرس الرابع
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َوَأَضاَف َرِئيُس النَّْدَوِة  أَْثَناَء ُخْطَبِتِه اخْلَِتاِميَِّة َقاِئاًل: أَيَُّها 
الدَّارُسوَن أَْنُتْم َحَصلُْتْم َعَلى َمْعُلوَماٍت ِمْن َمَقااَلٍت َقيَِّمٍة َقدََّمَها 
يَِّدَة  اَلسَّ اِطًبا  ُمَ َوَقاَل  اجْلَاِمَعة.  َهِذِه  ِمْن  َوالطُّالَُّب  اأَلَساِتَذُة 
ِجَداِر  يِف  َرمَسِْت  أَْنتِِ  َحقًّا،  اهلل:  َعْبِد  َنِسيَمة  َاِضَرَة  احمْلُ
ُقُلوِبَنا ُصَوًرا ِمَن ْاآلَداِب اْلَعَربـِيَِّة يِف َعْصِر اجْلَاِهِليَِّة َوُمَيَِّزاِتَها. 
َوَأَشاَر ِإىَل الدُّْكُتوَرة  َفاِطَمة َنْصر اهلل، َوَقاَل أَْنِت َغنَّْيِت َكُبلُْبٍل 
اجْلَاِمَعِة  اْحرِتَاَم  َتْسَتِحَقاِن  َوأَْنُتَما  اجْلَاِهِليَِّة،  ْاأَلْشَعاِر  ِمَن 
َيا  أَْنُتَّ  َقاِئاًل:  اِلَباِت  الطَّ َخاَطَب  ُثمَّ  اْلَعَربـِيَِّة.  اللَُّغِة  َوِقْسِم 
اْلَعَربـِي.  ْاأَلَدِب  َأْعِمَدُة  َأَماَمُكنَّ  أَبـِِشْرَن،  اْلَعَربـِيَِّة  َداِرَساِت 
ُروِر، َاآلَن حَنُْن  َوأََنا املُْْشِرُف أَُقوُم َأَماَمُكْم بـَِباِلِغ الَْفَرح َوالسُّ

ُمَتَشرُِّفوَن بـِْاأُلَدَباِء َوْاأَلِديَباِت َوالنَّاِقِديَن َوالنَّاِقَداِت.

ِمرُي اْسٌم َمْعرَفٌة َيُدلُّ َعَلى اْلَغاِئِب أَِو املَُْخاَطِب أَِو امْلَُتَكلِِّم .   اَلضَّ
ِمرُي َثاَلَثُة أَْقَساٍم : ُمْنَفِصٌل ، ُمتَِّصٌل ، ُمْسَترِتٌ  اَلضَّ

َماِئُر ُتْرَفُع َوُتْنَصُب َوُتَرُّ  اَلضَّ
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األنشطة الدراسية  
َماِئَر اْلُْنَفِصَلَة اْلَْرُفوَعَة  1(  ُناَلِحُظ النَّصَّ َوَنْكَتِشُف ِمْنُه الضَّ

2(  َنْأُل الَْفَراَغ بـَِوْضِع َضِمريٍٍ ُمْنَفِصٍل ُمَناِسٍب:
حيد ____ فالح  )هي ، هو ، أنتما (  ا( 

____ حماسبة  )هو ، هي ، حنن ( ب( 
يا ظامل، ____  ال تفوز أبدا )أنتما ، أنت ، أنا ( ج( 

اذهبوا  ____  الطلقاء ) أنتم ،هي ،هو ( د( 
ه(  ____ فائزات  ) أنتما، هما ، أنت (
َماِئر اْلُْنَفِصَلة اآلِتَية   3( ُنأَلُِّف ُجَاًل بـِاْسِتْخَدامِِ الضَّ

)هم ، هن ، أنتم ، أنت ، حنن (

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



قراءة كيراال العربية [79] الصف الثاني عشر  العربية االختيارية 

[ 79 ]3

 الضمائر 
المنفصلة 
المرفوعة

الضمائر 
المنفصلة 
المنصوبة

الضمائر المجرورة بحروف الجر

الغائب

املذكر

ب + هوإياه هواملفرد
= به

ِل+هو
=   له

عن+هو
= عنه

من+ هو
= منه

إىل+هو
= إليه

يف + هو
= فيه 

على+هو
= عليه 

عليهمافيهماإليهمامنهماعنهما هلمابهماإياهماهمااملثنى

عليهم فيهمإليهم منهمعنهمهلمبهمإياهم هماجلمع

املؤنث

عليهافيهاإليهامنهاعنهاهلابها إياها هياملفرد

عليهمافيهماإليهمامنهماعنهماهلمابهما إياهما همااملثنى

عليهنفيهنإليهنمنهنعنهنهلن بهن إياهن هناجلمع

املخاطب

املذكر

عليَكفيَكإليَكمنَكعنَكلَكبَكإياَكأنتاملفرد

عليكمافيكماإليكمامنكماعنكمالكمابكماإياكماأنتمااملثنى

عليكمفيكمإليكممنكمعنكملكمبكمإياكمأنتماجلمع

املؤنث

عليِكفيِكإليِكمنِكعنِكلِكبِكإياِكأنتاملفرد

عليكمافيكماإليكمامنكماعنكمالكمابكماإياكماأنتمااملثنى

عليكنفيكنإليكنمنكنعنكنلكنبكنإياكنأنتاجلمع

املذكر/ املتكلم
املؤنث

علّيفيّيإلّيمينعينليبيإيايأنااملفرد

املذكر/ 
علينافيناإلينامناعنالنابناإياناحنناملؤنث

جدول الضمائر
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النهياألمرالمضارعالماضي

الضميرالفعل الضميرالفعلالضميرالفعلالضميرالفعل

الغائب

املذكر

هواليضربهوليضربهويضربهوضرَباملفرد

همااليضرباهماليضرباهمايضربانهماضربااملثنى

هماليضربواهمليضربواهميضربونهمضربوااجلمع

املؤنث

هيالتضربهيلتضربهيتضربهيضرَبْتاملفرد

هماالتضرباهمالتضرباهماتضربانهماضربتااملثنى

هناليضربنهنليضربنهنيضربنهنضرْبَناجلمع

املخاطب

املذكر

أنتالتضربأنتاضربأنتتضربأنتضرْبَتاملفرد

أنتماالتضرباأنتمااضرباأنتماتضربانأنتماضرْبُتمااملثنى

أنتمالتضربواأنتمإضربواأنتمتضربونأنتمَضَربُتْماجلمع

املؤنث

أنتالتضربيأنتاضربيأنتتضربنيأنتضربِتاملفرد

أنتماالتضرباأنتمااضرباأنتماتضربانأنتماضربتمااملثنى

أنتالتضربنأنتاضربنأنتتضربنأنتضربُتَّاجلمع

املذكر/ املتكلم
املؤنث

أناأضربأناضربُتاملفرد

املذكر/ 
حنننضربحننضربَنااملؤنث

الضمائر التصلة / الستتة يف األفعال
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leads to : يؤدي إلى     spring : ينبوع)ج( ينابيع 
 with a filled stomach : بطانا    with an empty stomach : حماصا 

  comb teeth : أسنان المشط    friendly : آلف 
amazing  : : splendor  بديع  روعة 

Hill : ربوة   pair :  متزاوجة 
 equal : سواسية   narration : حكاية 

political : السياسية    features  خصائص : ميزات 
  compete : نافس   association : المخالطة 

 brick on brick : لبنة على لبنة    literary passages : المقاطع األدبية 
studied : قرأ على   rod on rod : قصبة على قصبة 
 fraught : محفوفة   Spear : رمح 
rough : خشن     instructions : النصائح 

  generosity جود: الندى    displaced : نازحة 
 ingenious : بارعة  : طويل القامة   رفيع العماد 

a while : فترة    tradition : عريقة 
glaze : الصقيل    idols  أصنام : أوثان 

 to defend : دافع عن   governors : الوالة 
 enthusiasm : الحماسة     satire  سب : هجا 

 foot step : وطئة      valley وادي : بطحاء  
 Top قمة : ذروة   : مكان خارج الحرم  الحل  
: األخالق  الشمائل    vilify الم : ذّم  
: الوسعة البسط   : مكان محرم حول الكعبة  الحرم  

 relate to : نسب إلى   : عظمه بشرف منذ القدم  شرفه قدما  
 launched : إنطلق ب    sealed : مختوم  

 to continue : يواصل إلى   gifts and presents : الصالت والعطيات 
  to flourish : إزدهر    attractive  خالبة : جذابة  

 talent : قريحة     eloquent poetry : شعر بليغ 

 Indian sword  : المهند – سيف مصنوع من حديد الهند 

َقاِئَمُة اْلُْفَرَدات
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النواتج التعلمية
حيتاج إىل  جّيد متازأقتدر على:

التحسني

ِقَراَءِة النُُّصوِص ْاأَلَدِبيَِّة َوالُْوُقوِف َعلَْيَها َواْسِتْحَساِنَها

َتَعاُرِف امْلَُؤثَِّراِت ْاأَلَدِبيَِّة يف اْلَعْصِر ْاإلْساَلِمي َوْاأَلَمِوي

ِقَراَءِة امْلََقاِطِع اأَلَدِبَيِة ِمَن النَّْظم َوالنَّْثِر يف اْلَعْصِر 
ْاإلْساَلِمي َوْاأَلَموي َوالُْوقوِف َعلَْيَها َواْسِتْحَساِنَها

اْسِتْحَساِن النُُّصوِص ْاأَلَدِبيَِّة َو ِإْعَداِد ُمَذكَِّراٍت ِإْعَجاِبيٍَّة

ِقَراَءِة امْلَْنُظوماِت َوالُْوُقوِف َعَلى َمَعاِنيها

ِإْنَشاِد امْلَْنُظوَمات يف َأحْلَاٍن َجذَّاَبٍة َمَع الُْوُقوِف التَّامِّ 
َعَلى امْلََعاِني

امْلَُناَقَشِة َحْوَل النُُّصوِص ْاأَلَدِبيَِّة َواالْعِتَبار ِمْن ِقَيِمَها 
َوِإْعَداِد الِفْقَرات

اْسِتْحَساِن امْلَْنُظومات َوِإْعَداِد ُمَذكَِّرات ِإْعَجاِبيٍَّة

ِقَراَءِة اْلِعَباَراِت َوالُوُقوِف َعلَْيَها َمَع َمَراَعاِة الَْقَواِعِد 
النَّْحِويَِّة

َماِئِر َوَتْطِبيِقَها َحَسَب احْلَاَجة الّتْميـِيِز َبنْيَ الضَّ

التقويم الذاتي  

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



4
الوحدة الرابعة

َناِفَدة ِإَل اْلَعَربـِيَّة التَِّجاِريَّة َواْلَوِظيِفيَّة
الدرس األول

َفِريَّاِت يف َمْكَتِب السَّ
)احلوار(

الدرس الثاني
َاهْلِْنُد َوَتَقدُُّمَها 
ُة َوالتَّْعِريُب( )اَلرتَُّْجَ

الدرس الثالث
َااِللِْتَحاُق بـِاْلَاِمَعة 

َلُب َوالرَِّساَلُة(   )اَلطَّ

الدرس الرابع
اْجِتاَلءُ اْلِعيِد  

)َمَقاَلة ملُِْصَطَفى َصاِدق الرَّاِفِعي( 

الدرس اخلامس
اَلَُْتَدُِّد 

)ِحَكاَية : َعَناِصُر اللَُّغة(
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َمة َاْلُمَقدِّ

َوِهَي  َوالَْوِظيِفيَِّة.  التَِّجاِريَِّة  اْلَعَربـِيَِّة  َعَلى  َتْرَتِكُز  الَْوْحَدُة  َهِذِه 
اللَُّغِة  َعَلى  الدَّاِرُس  ِبَها  َيَتَعاَرُف  ُدُروٍس.  َسِة  مَخْ َعَلى  َتْشَتِمُل 
التَِّجاِريَِّة َوالَْوِظيِفيَِّة َوَيَتَدرَُّب َعلَْيَها َحَتى َيْقَتِدَر َعَلى اْسِتْخَداِم 

اللَُّغِة َحَسَب ُمْقَتَضى احْلَااَلِت َواحْلَاَجاِت. 
َيْقَتِدُر  َفِريَّاِت"،  َمْكَتِب السَّ الدرس األول: ِحَواٌر بـِعنوان "يِف 
َوُيَواِجُه  َوَتْأِدَيِتَها،  ْاأَلْحِوَرِة  ِإْعَداِد  َعَلى  بـِِدَراَسِتِه  الدَّاِرُس 

امْلَُقاَباَلت بـِِثَقِة النَّْفس.
مُيَاِرُس  َوَتَقدُُّمَها".  "َاهْلِْنُد  بـِعنوان  ِحَكاَيٍة  الثاني:  الدرس 
ِة َوالتَّْعِريِب َوَيِقُف َعَلى َأَهمِّيَِّة  الدَّاِرُس بـَِهَذا الدَّْرِس َعَلى الرتََّْجَ

ِة. َفنِّ الرتََّْجَ
َوَتْعِبَئِة  َلِب  الطَّ ِإْعَداِد  ُمَاَرَسِة  َعَلى  َيْرَتِكُز  الثالث:  الدرس 

ْااِلْسِتَماَراِت امْلَُتَنوَِّعِة. 
الدرس الرابع: َمَقاَلٌة ُعْنَواُنَها اْجِتاَلُء اْلِعيِد لِْلَكاِتِب امْلَْشُهوِر 
ُمْصَطَفى َصاِدِق الرَّاِفِعي، ُيَناِقُش اْلَكاِتُب يِف امْلََقاَلِة َعْن َوَمَضاِت 

اْلِعيِد َوأَْفَراِحِه.
الدرس اخلامس: ِحَكاَيٌة ِبُعْنَوان املُْرَتَدِِّد، َيْرَتِكُز َهَذا الدَّْرُس 

َعَلى َتَعاُرِف َنَواِصِب ْاأَلْفَعاِل املَُْضاِرَعِة َوَجَواِزِمَها َوِظيِفيًّا.
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َيْقَتِدُر الدَّاِرُس ِعْنَد ِدَراَسِة َهِذِه الَْوْحَدِة َعَلى:
• ِقَراَءِة األْحِوَرِة َوالُْوُقوِف َعلَْيها َوَعَلى َتْأِديِة األْحِوَرِة َوِإْجَراِء 	

امْلَُقاَباَلت َوِإْنَشاِء قاَِئَمِة ْاأَلْسِئَلِة  
• ِتَها 	 ِقَراَءِة النُُّصوِص ْاأَلَدبـِيَِّة َوالُْوُقوِف َعلَْيَها َوَتْرَجَ
• َلَِّيِة أَْو َغرْيَِها َوَتْعِريِبَها  	 ُمَطاَلَعِة النُُّصوِص  يِف اللَُّغِة احمْلَ
• لَبات 	 لَبات َوالُْوُقوِف َعلَْيها َوَعَلى إْعَداِد الطَّ ِقَراَءِة الطَّ

َحَسَب ُمْقَتَضى احْلَاَجة
• َتَعاُرِف ْاإِلْسِتَماَراِت َوَتْعبـَِئِتَها 	
• ِقَراَءِة امْلََقااَلِت َوالُْوُقوِف َعلَْيَها َوَعَلى ِإْعَداِد َمَقاَلٍة َبِسيَطٍة.	
• امَْلَُناَقَشِة َحْوَل امْلَقاََلِة َوإْعَداِد الَتْقِرير َعْنَها	
• َحاِئِف َوالُْوُقوِف َعلَْيَها 	 َالَِّت َوالصَّ ُمَطاَلَعِة امْلََقااَلِت يِف اْلَ

َواْسِتْحَساِنَها 
• ِإْعَداِد َمَقاَلٍة يِف َمْوُضوع ُمَعني	
• ِقَراَءِة اْلِعَباَراِت َمَع ُمَراَعاِة الَْقَواِننِي النَّْحِويَّة َوَعَلى َتَعاُرِف 	

َنَواِصِب املَُْضاِرِع َوَجَواِزِمِه َوَتْطِبيِقَها َحَسَب احْلَاَجِة

اَلنََّواِتُج التََّعّلِميَّة
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: َمَساَء اخْلَرْيِ إبراهم خليل 
ْل، اْسرَتِْح : َمَساَء النُّور، َتَفضَّ وكيل السفريات 

َفَر ِإىَل اهْلِْنِد. : ُأِريُد السَّ إبراهم خليل 
: َأيَّ َمَكاٍن يف اهْلِْنِد ُتِريُد؟ أََنا يِف ُمَساَعَدِتَك. وكيل السفريات 

: ُكوِشْن. إبراهم خليل 

َفِرَياِت يِف َمْكَتِب السَّ
 حوار 

َياَحُة  َوالسِّ اَلرِّْحَلُة  َصِغرَيًة.  َقْرَيًة  ْاأَلْرُض  َصاَرِت  اْلَعْولَـَمِة.  َعامَلِ  يِف  َنِعيُش  حَنُْن 
ُه إْبَراِهيْم َخِليُل، ُيِريُد  اٍل امْسُ َأْصَبَحَتا ِمْن َعاَداِتَنا الَْيْوِميَِّة. ُهَنا َنَتَعاَرُف َعَلى َرحَّ
َفِريَّاِت، َفَيْجِري َبْيَنُه َوَبنْيَ َوِكيِل  َفَر ِإىَل اهْلِْنِد َيِصُل هِلََذا اْلَغَرِض ِإىَل َمْكَتِب السَّ السَّ

َفِريَّاِت ِحَواٌر، ُنَطاِلُعُه َوَنِقُف َعلَْيِه: السَّ

الدرس األول
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َفَر َجوِّيًّا أَْو َبِْريًّا؟ : َهْل ُتِريُد السَّ وكيل السفريات 

: ُأِريُد َجوِّيًّا. إبراهم خليل 
: ُتَساِفُر أَْنَت َوْحَدَك؟ وكيل السفريات 

: اَل، ُتَصاِحُبين اَْلَعاِئَلُة. إبراهم خليل 
: َمَتى َتْبِغي اخْلُُروَج؟ وكيل السفريات 

: ُنِريُد اخْلُُروَج يِف الَْيْوِم اْلِعْشِريَن ِمْن َشْهِر ُيوِليو. إبراهم خليل 
: َأيَّ َطاِئَرٍة َتْبِغي؟ وكيل السفريات 

اِئَراِت؟ : َهْل ُيوَجُد َتَفاُوٌت يِف ْاأُلُجوِر َبنْيَ الطَّ إبراهم خليل 
: ُشَوي ُشَوي... وكيل السفريات 

اِئَراُت امْلَُتَوفَِّرُة ِمْن ُهَنا ِإىَل ُكوِشْن يِف الَْيْوِم  : َما ِهَي الطَّ إبراهم خليل 
اْلِعْشِريَن ُيوِلُيو.

: َطرْيَاُن اخْلَِليج، َطرَيَاُن اهْلِْند، الطَّرْيَاُن الُعَماِني،  وكيل السفريات 
اخْلُُطوُط اجْلَوِّيَّة اَْلُكَوْيِتيَّة، اَلطَّرْيَاُن اإِلَماَراِتي... َتْبِغي 

َطاِئَرة ُمَباِشَرة أَْو َغرْيَ ُمَباِشَرٍة.
: َغرْيَ ُمَباِشَرة إبراهم خليل 

: َطاِئَرة َغرْيُ ُمَباِشَرٍة  ُمَتَواِجَدٍة ِبَْصِم َعَشَرٍة يِف امْلَاَئِة  وكيل السفريات 
لِْلُخُطوِط اجْلّّويَّة اَْلُكَوْيِتيَّة َوالطَّرْيَاِن اْلُعَماِني.

: أَْبِغي اَْلُكَوْيِتيَّة، َكْم َساَعًة َتْسَتْغِرُق. إبراهم خليل 
: َتْقِريًبا َعْشَر َساَعاٍت، مَخَْس َساَعاٍت ِلالْنِتَظاِر يِف  وكيل السفريات 

اْلُكَوْيِت.
: إًذا، اْحِجْز ِلي َتْذِكَرًة.  إبراهم خليل 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



قراءة كيراال العربية [88] الصف الثاني عشر  العربية االختيارية 

[ 88 ] 4
: َزْيْن. وكيل السفريات 

اِئَرُة ِمَن الدَّْوَحِة. :  َمَتى ُتَغاِدُر الطَّ إبراهم خليل 
: َساَعة ِست َوِنْصٍف َمَساًء، ِإْن َشاَء اهلل. وكيل السفريات 

اِئَرُة اْلُكَوْيَت. : َمَتى َتِصُل الطَّ إبراهم خليل 
اَعِة الثَّاِمَنِة َوالّنْصِف. : َتِصُل ِإْن َشاَء اهلُل يِف السَّ وكيل السفريات 

ُد اْلَعَشاَء؟ : أَْيَن َنِ إبراهم خليل 
اِئَرِة أَْو يِف اْلُكَوْيِت. : ُمِْكن َسَتِجُدوَنُه يِف الطَّ وكيل السفريات 

: َما يِف ُمْشِكَلة. إبراهم خليل 
: َهاِت امْسََك َمَع اْلُعْنَوان. وكيل السفريات 

: َنَعْم، ِإْبَراِهيم َخِليل، ُشقَّة 210/15 َشاِرُع َفْوَزان،  إبراهم خليل 
الدَّْوَحة، َرْقُم اهْلَاِتف: 46112155 

: ُشْكًرا، َما َشاَء اهلل. وكيل السفريات 
: ِإْن َشاَء اهلل َأِجيُء ُبْكَرة أَْو َبْعَد ُبْكَرة لِْلُحُصول َعَلى  إبراهم خليل 

التَّْذِكَرة، َأْعِطيِن َرْقَم َجوَّاِلَك
: َنَعْم، 574197340  وكيل السفريات 

: َسأَتَِّصُل ِبَك ِإْن َشاَء اهلل. إبراهم خليل 
: أْهاًل َوَسْهاًل. وكيل السفريات 

اَلَمة : ُشْكًرا َجِزياًل َمَع السَّ إبراهم خليل 
: َعْفًوا ِإىل اللَِّقاء.                                    وكيل السفريات 
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األنشطة الدراسية  
1(  ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنْكَتِشُف ِمْنُه اْلَُمل الَِّت ُتِشرُي ِإَل اْلََعاِني ْاآلِتَيِة :

َفَر ِإىَل اهْلِْنِد  ا( ِإْبَراِهيم َخِليل ُيِريُد السَّ
ب( َاخْلَْصُم يِف َطاِئَرٍة َغرْيِ ُمَباِشَرٍة 

ج( َحَجَز ِإْبَراِهيم َخِليل التَّْذِكَرَة
َفِريَّاِت بَرْقم اهْلَاِتِف  د( ُيَزوُِّد َوِكيُل السَّ

َفِرَياِت. َفَجَرى َبْيَنَك  َفَر ِإَل َحْيَدَرآباَد َفَتْذَهُب ِإلَ َمْكَتِب َوَكاَلِة السَّ 2(  ُتِريُد السَّ
َواَر ِمَن اخْلََياِل.  َوَبْيَ اْلُوََظَِّف ِحَواٌر. أَِعدَّ اْلِ

َفِريَّاِت. ُتِعدُّ ُكَتْيَبًة ِسَياِحيًَّة َعِن اخْلََدَماِت  3(  َتَيَّْل أَنََّك َتْعَمُل يِف َوَكاَلِة السَّ
الَِّت  ُتَقدُِّم اْلَوَكاَلُة. 

4( ُزْرَت َمَع َأْصِدَقاِئَك َمِديَنَة ُكوِشْن. ُتِعدُّ َبَياَناٍت َعْن ُمَشاَهَدِتُكْم، ُتْظِهُر ِفيَها  
َناِعيََّة َوالتَِّجاِريََّة  أََهمِّيَة ُكوِشن الصِّ

رَكُة إلَ ُمَاِسٍب. ُتِريُد   5( َتَيَّْل أَنََّك ُمَوظٌَّف فـي َشِرَكٍة ِتَاريٍَّة. َتَْتاُج الشَّ
اَْلَُقاَبَلَة َمَع ْاُلاِسِب. أَِعدَّ َقاِئَمَة ْاأَلْسِئَلة ِلْلُمَقاَبـَلِة .
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ُمْرَتِكٌز  اهْلِْنِد  ُدْسُتوُر   . َعلَْماِنيٌّ َشْعٌب  َواهْلُُنوُد  َعلَْماِنيٌَّة،  َدْوَلٌة  َاهْلِْنُد 
ُمِهمًّا  َدْوًرا  اهْلِْنُد  َبَلُدَنا  ُيَؤدِّي  الرَّاِهِن  اْلَعْصِر  اْلَعلَْماِنَيِة. يف  الَْقَواِعِد  َعَلى 
املُْْسَتِجدَِّة  امْلََراِكِب  ِإْنَتاج  َعلَى  َقاِدَرٌة  ِإنََّها  َوالتََّطوُّر.  التَّْنِميَِّة  جَمَااَلِت  يف 
امْلََهاَرَة  اهْلِْنُد  َوَأْظَهَرِت  َوالَْباِخَراِت.  ُفوِن  َوالسُّ َوالِْقَطارات  يَّاَرِة  السَّ ِمْثَل 
َعَلى  َقاِدَرٌة  أَنََّها  َمَع  َواِريِخ  َوالصَّ اِئَراِت  َوالطَّ َناِعيَّة  ْاأَلْقَماِر الصِّ ِصَناَعِة  يِف 

ِصَناَعِة الَْقَنابـِِل َوالَْقْصِف.
َيْنُمو ْااِلْقِتَصاُد اهْلْنِدي َيْوًما َفَيْوًما. َأْهُل اهْلِْنِد َمْشُهوُروَن بـَِفْلَسَفِة َحَياِتِهم 
َبنْيَ  َوالتَّآِخي  التََّفاُهُم  َحَضاَرِتَنا  ِميَزُة  الثَِّميَنِة.  امْلُْمَتِزَجِة  َوَثَقاَفِتِهْم  الَْقيَِّمِة 

ْاأَلْدَياِن.

َاهْلِْنُد َوَتَقدُُّمَها
 حكاية يف الرتجة والتعريب 

َمَلَكَة  َنْكَتِسُب  اَل  ُمِهمٌَّة،  ُلَغِويٌَّة  َمَهاَرٌة  َوِهَي  ْاأَلَدِب  ِمَن  َنْوٌع  ُة  اَلرتََّْجَ  
ِعَناَيٍة  إىَل  َتَْتاُج  َوِهَي  ِم.  امْلَُنظَّ َوالتَّْدِريِب  املُْْسَتِمرَِّة  بـِامْلَُماَرَسِة  ِإالَّ  ِة  الرتََّْجَ
ِمَن  َثْرَوٍة  َذا  َيُكوَن  َأْن  ُبدَّ  اَل  املُْرَتِْجُم  َباَحِة.  َوالسِّ َكالِْقَياَدِة  َكٍبرٍي  َوُجْهٍد  َباِلَغة 
امْلُْفَرَداِت َوالرتََّاِكيِب َوْاأَلَساِليِب يف اللَُّغَتنْيِ َوَخَصاِئِصِهَما يِف التَّْصِنيِف َوالتَّأِْليِف 
َوالتَّْعِريِب. ِة  لِلرتََّْجَ اْلِعَباَراِت  َبْعِض  َعلَى  َوَنَتَدرَُّب  َنَتَعاَرُف  ُهَنا  َواإِلْنَشاِء. 

الدرس الثاني
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َكرْيَااَل ِواَلَيٌة َصِغرَيٌة يِف َجُنوِب اهْلِْنِد، َتَقُع بـَِساِحِل الَْبْحِر اْلَعَرِبي.   
َوالنَّاَرِجيل  ْاأَلُرِز  ِمْثَل  َكِثرَيٌة  ُزُروٌع  َوِفيَها  َوَأْشَجاٌر،  َوأَْنَهاٌر  ِجَباٌل  ِفيَها 
َوامْلََطاِط َوالتَّاِبُيوَكا َوالُْفلُْفِل ْاأَلْسَوِد. َويف َكرْيَاَل َمَداِرُس َوُكلَِّياٌت َوَجاِمَعاٌت. 
َتِلَفٍة ِمْثَل َاهْلِْنُدوِكيِّنَي َوامْلَِسيِحيِّنَي َواملُْْسِلِمنَي َوَغرْيِِهْم.  ِفيَها َأْهُل َأْدَياٍن ُمْ
َكرْيَااَل  َواِحَدٍة.  ُأْسَرٍة  َكَأْعَضاِء  َتامٍّ  َوِإَخاٍء  َخاِلَصٍة  َمَودٍَّة  يِف  َيِعيُشوَن  ُكلُُّهْم 
يَلٌة َمْشُهوَرٌة يِف اْلَعامَلِ بـَِجَماِل َطبـِيَعِتَها. َوُيَقاُل ِإنََّها َخرْيُ بـِاَلِد  مْنَطَقٌة َجِ

ِة. اهلِل اخْلَاصَّ

ِليِزيَّة التَّاِلَيَة : أَيَُّها الدَّاِرُس ، ُناَلِحُظ النَّصَّ َوَنْقَرأُُه َوُنَواِزُنُه ِباْلِعَباَرة اإْلِْنِ

 India is a secular nation. Indians are secular society. Constitution 

of India is based on Democratic and Secular principles. Today, India 

our nation plays a major role in the fields of science and technology. It 

consists of 29 States and 7 Union Territories. 

 Kerala is one of the states in South India. It is situated on the 

shore of Arabian Sea. Kerala is devided into 14 districts. Malayalam 

is the most widely spoken and official language of the State. Kerala is 

known as the “God’s own Country”. 
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األنشطة الدراسية  
َْجَِة  1(  ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنْكَتِشُف ِمْنُه اْلََعاِنَي الَِّت َتُدلُّ َعلَى أََهمِّيَِّة التَّ

َوُنِعدُّ َعْنَها ِفْقَرًة 
ِليِزَية: َها ِإلَ ْاإِلْنِ 2(  َنْقَرأُ اْلِعَباَرَة التَّاِلَية َوُنَتِْجُ

َبُع ِلإِلْنَساِن. ُهَو َكَما َيُقوُل َأْهُل اْلِعلِْم ُصوَرُة ْاإِلْنَساِن الَْباِطِنيَِّة.  َاخْلُْلُق ُهَو الطَّ
َشْكُل  ِهَي  اِهِريَُّة  الظَّ وَرُة  اَلصُّ اِهِريَُّة.  َوالظَّ اَلَْباِطِنيَُّة  ُصوَرَتنْيِ،  ِلإِلْنَساِن  أَلنَّ 
يٌل َحَسٌن. َوِمْنَها َماُهَو َقِبيٌح  ِخلْـَقِتِه الَّيت َصوََّر اهلُل اإِلْنَساَن َعلَْيَها. ِمْنَها َجِ
وَرُة  الَْباِطِنيَُّة َفِهَي َما اْكَتَسَب ْاإِلْنَساُن ِمْن ِقَيم َرِفيَعٍة َوَعاَداٍت  َسيٌِّئ. َأمَّا الصُّ
َواْحرتَِاِم  الَْواِلَدْيِن  َوِإَطاَعِة  َغاِر  الصِّ إىَل  َواحْلبُّ  اْلِكَباِر  ِإْكَرام  ِمْثَل  َحَسَنٍة 
امْلَُدرِِّسنَي َوامْلَُواَظَبِة َعَلى ْاأَلْوَقاِت َوالَْوَفاِء بـِاْلُعُهوِد. َوَهِذِه امْلَُعاَماَلُت َتْنْعِكُس 

وَرَة الَْباِطِنيَّة. َوُهَو اخْلُْلُق احْلََسُن. الصُّ
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MAHA KAVI MOYIN KUTTY VAIDYAR

Moyinkutty Vaidyar often referred to as Mahakavi (great poet) 

is historically considered as one of the most renowned and 

authentic Mappila poets. Born into an Ayurvedic family in 1857 

at Kondotti in Malappuram  district. His father Unnimammad 

Vaidyar was famous practitioner of Ayurvedic medicine and a 

poet too. He lived longer than his son and completed his unfiished  

work titled “Hijra”. Moinkutty Vaidyar continued his family tradition 

of Ayurvedic medical practice and learnt Sanskrit and Arabic 

laguages. He passed away at the age of 40 leaving behind two 

sons and a daughter. None of his descendants survived after his 

children. He was well versed in Sanskrit and Arabic. At a very 

young age of seventeen, he composed the romantic epic Badarul 

Munir - Husnul Jamal (1872). 

His later works were on totally different themes that were essentially 

war songs in nature. The Badar Padappattu and Malappuram 

Padappatt are the most popular songs of Vaidyar.  Badar 

Padappattu is considered as one of the finest compositions 

of Mappilappattu. It narrates the tale of the Battle of Badr  by 

Prophet Muhammed and his companions. The Malappuram 

Padappattu describes the undercurrents of peasant life and 

struggles in Malappuram in the 18th and 19th centuries. 

The songs of Moyinkutty Vaidyar are distinguished by the depth 

of imagination, the beauty of the metaphors used, the creativity 

comparisons involved and the variety of their ishals (tunes). The 

poems are also notable  for the hybrid  language of  Arabi - 

Malayalam, Sanskrit,Tamil and pure Arabic.

Mahakavi Moyinkutty Vaidyar memmorial Center for studies and 

research on folk and Mappila arts( mappila kalakal) today situating 

at the Vaidyar Smarakam, Kondotty, Malappuram district, Kerala 

under the govt of Kerala as a Mappila kala academy. 

3( ُنَعرُِّب اْلِعَباَراِت التَّاِلَية
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َهاَدِة  الشَّ َحاِمُل  َوُهَو  َنِشيٌط.  َشابٌّ  َعاِشق  ُعْثَمان 
اْلُعلَْيا  الدَِّراَسَة  ُيِريُد  اْلَعَربـِي.  ْاأَلَدِب  يِف  الَْبَكاُلوِرَيا 
َحاَفة. هَلَذا  ِلَشَهاَدِة َماِجْسِتري يِف ْاأَلَدِب اْلَعَرِبي َمَع الصِّ
َمْطُلوَبًة  َدْوَرًة  َفَرَأى  اْلَعاملِيَّة  َبَكة  الشَّ يف  َتَصفََّح  اْلَغَرِض 
الرَِّساَلَة  َفَأَعدَّ  ِبُكوَتَيم.  َمَهاْتَاَغاْنِدي  َجاِمَعة  َمْوِقع  يف 
التَّاِلَيَة َوأَْرَسَلَها إىَل َجاِمَعِة َمَهاْتَاَغاْنِدي بـَِواِسَطِة اْلرَبِيِد 

ْاإِلَلْكرُتُوِني. َنْقَرُأ ِتْلَك الرَِّساَلة:

َااِللِْتَحاُق بـِاْلَاِمَعِة
َلُب َوالرَِّساَلُة   اَلطَّ

امَْلَُراِسَلُة ِقْسٌم ُمِهمٌّ ِمَن ْاأَلَدِب يِف ُكلِّ ُلَغٍة. َيْسَتْخِدُم ْاإِلْنَساُن  
اللَُّغَة ِلَتَباُدِل ْاأَلْفَكاِر َوالتََّهاِني َوالتَِّحيَّاِت َوامْلَْعُلوَماِت ِبَواِسَطِة 
ٌة ِبَها َتْبُلُغ إىَل  اْلِكَتاَبِة. لِلُْمَراِسَلِة ُأْسُلوٌب َخاصٌّ َوُلَغٌة ُمَْتصَّ
اْلَغَرِض امْلَْقُصوِد. الرَِّساَلُة أَْنَواُعَها ُمَتَعدَِّدٌة َحَسَب َأْغَراِضَها 
َوالدَّْعَوُة  َلُب  الطَّ َوِمْنَها  َوالُْودِّيَُّة  الرَّمْسِيَُّة  ِمْنَها  َوَمَقاِصِدَها. 
ْكَوي. إِلَْيَك أَيَُّها الدَّاِرُس َطلًَبا ِلاْللِْتَحاِق يِف اجْلَاِمَعِة. َوالشَّ
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ِمْن 

ُعْثَمان َعاِشق  
َداُر الرَّْحَة 245/15  

َماْنَكاُو، َكاِلُكوت،َكرْيااَل، َاهْلِْند  
َاهْلَاتف :087435420136  

ِإىل
َسَعاَدِة َوِكيِل اجْلَاِمَعة  
َجاِمَعة َمَهاْتَاَغاْنِدي  

كوتيم، كرياال، اهلند    
َتِيًَّة َطيَِّبًة ُمَباَرَكًة َوَبْعد،

2015م  َعام  يِف  َكاِلُكوت  َجاِمَعِة  ِمْن  ِخرِّيٌج  أَنَّين  ِعلًْما  َسَعاَدَتُكْم  ُأِفيُد 
بـَِشَهاَدِة َبَكاُلوِرَيا يِف اللَُّغِة اْلَعَربـِيَِّة َوآَدابـَِها ِبَدَرَجٍة َعاِلَيٍة َمَع أَْرَقام َفاِئَقٍة. 
َنِة الدَِّراِسيَِّة الَْقاِدَمِة ِلَدْوَرِة  ُأريُد َااِللِْتَحاَق بـَِجاِمَعِتُكم اجْلَِليَلة امْلَْشُهوَرِة يِف السَّ

َحاَفِة.  امْلَاَجْسِتري يِف ْاأَلَدِب اْلَعَربـِي احْلَِديِث َمَع الصِّ
أَْرُجو ِمْن َفِضيلَِتُكم اْلَكِرمَية التََّكرَُّم بـِِإْرَساِل َاإِلْسِتَماَرِة ِلاللِْتَحاِق َوَنْشَرِة 

ِة ِبالدَّْوَرِة يِف َأْسَرِع َوْقٍت ُمِْكٍن. امْلَْعُلوَماِت اخْلَاصَّ
ُأْرِفُق ِبَهَذا الَْبَياَن امْلُوَجَز َعْن ِسرَيِتي َوُمَؤهِّاَلِتي اْلِعلِْميَِّة ملَُراَجَعِتُكْم.

ُمْنَتِظًرا َردَُّكْم َعَلى الَْفْوِر َواهلُل َوِليُّ التَّْوِفيِق َوُهَو املُْْسَتَعان.
املخلص لكم     

املكان : كالكوت         التوقيع 
عثمان عاشق التاريخ : 2015/12/10   
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األنشطة الدراسية   

َنِويَّ ِلَبْعِض  1(  َتَيَّْل أَنََّك َمْسُؤوُل َقاَعِة اْلَُطاَلَعِة يِف اْلَْدَرَسِة. ُتِريُد ْااِلْشِتَاَك السَّ
َلَِّة. ِت. أَِعدَّ َطلًَبا ِإَل ِإَداَرِة ِتْلَك اْلَ َالَّ اْلَ

2( اطََّلْعَت َعَلى ِإْعاَلٍن ِلَوِظيَفٍة َشاِغَرٍة يِف َجِريَدِة “اَلَْبَيان” بـَِأنَّ َشِرَكَة َأْشَفاق َأمْحَد 
َناَعة يِف َسْلَطَنِة ُعَمان َتَْتاُج ِإلَ ُمَهْنِدس ُكْمِبُيوِتر. أَِعدَّ َطلًَبا هِلَِذِه اْلَوِظيَفة  ِللصِّ

.

َمْطُلوٌب َفْوًرا
َتْطُلُب َشِرَكُة "َأْشَفاق َأمْحَد" بـَِسْلَطَنِة ُعَمان 

ُروِط التَّاِلَيِة: ُمَهْنِدًسا  يِف  ِعلِْم اْلُكْمبُيوِتر بـِالشُّ

َأْن َيُكوَن ِخرًِّيا ِمْن َجاِمَعٍة بـَِشَهاَدِة َبَكاُلوِرَيا يِف ِعلِْم ُكْمبُيوَتر	 
َلَدْيِه َمَهاَرٌة َفاِئَقٌة ِلَتْشِغيِل اْلُكْمبُيوَتر 	 
َأْن اَل َيَتَجاَوَز ُعْمُرُه مَخْسا َوَثاَلِثنَي َسَنة 	 
َلُه َمَهاَرُة التََّواُصِل يِف اْلَعَربيَّة ِبِصَفٍة َجيَِّدٍة  	 

ُيْرَجى ِمَّْن َيْرَغُب ااِلتَِّصاُل ِباهْلَاِتِف رقم: 
  00981108035114

ashfakahammed@gmail.com أَْو ِباْلرَبِيِد اإِلَلْكرُتُوِني
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3(  اَلنَّاِدي ْاأَلَدبـِي يِف َقْرَيِتَك ُيِْري ُمَساَبَقًة يِف اْلَُراَساَلِت ِبَُناَسَبِة َيْوِم الِْقَراَءِة.  
أَِعدَّ ِرَساَلًة ِلُتَشاِرَك يِف الَُْساَبَقِة 

4( اطََّلْعَت َعَلى ْاإِلْعاَلِن التَّاِلي ِلَاِمع ْاأَلْزَهِر ِبِْصَر يِف َجِريَدٍة َعَرِبيَّة ِبَأنَّ َهِذه  
اْلَاِمعة ُتِريُد َبْدأَ َدْفَعٍة َجِديَدٍة ِلِدْبُلوَماٍت يِف الدَِّراَسِة اْلُعلََيا. أَِعدَّ َطلًَبا  

ِلاِللِْتَحاِق َحَسَب ْاإِلَعاَلِن.

َجاِمُع ْاأَلْزَهر  - الَقاِهرة 
ُجُْهوريَُّة ِمْصَر اَْلَعَربـِيَُّة 

ُكلِّيَُّة ْاآلَداب َواْلُعُلوِم
ُتْعِلُن ُكلِّيَُّة ْاآلَداِب َعْن َقُبوِل َدْفَعٍة َجِديَدِة ِلِدْبُلوَماٍت 

يِف الدَِّراَساِت اْلُعلَْيا اآلتية:
ِليِزيَِّة َواْلَعَرِبيَِّة  َْجَة يِف ْاإِلْنِ ا(  ِدْبُلوم التَّ  

ب(  ِدْبُلوم يف ِعلْم اْلَْكَتَبة   
ج(  ِدْبُلوم يف اُلَاَسَبِة   

ُلوِكيَّة د(  ِدْبُلوم يف اْلُعُلوم السُّ  
ه(  ِدْبُلوم يف ِعلْم النَّْفِس التَّْطِبيِقي   
و(  ِدْبُلوم يف ِعلْم النَّْفِس ْاإِلْساَلِمي  

َناِعي ز(  ِدْبُلوم يف ِعلْم ْاإِلْجِتَماِعي الصِّ  
يَِّة َوَذِلَك  مُيِْكُن اْلُُصوُل َعَلى إْسِتَماَراِت االلِتَحاِق ِمْن ِإَداَرِة اْلُكلَِّيِة أَْثَناَء َساَعاِت الدََّوام الرَّْسِ
ُمَقاَبَل َدْفِع َقْدِرِه 150 ُجَنْيها ِمْصِرياّ َغرْيَ َقاِبٍل ِللرَّدِّ. َوَيْسَتِمرُّ َقُبوُل َطلََباِت ْااِللِْتَحاِق َحَتى  

َدَِّد.  2015/12/30م  َوَلْن ُيلَْتَفَت ِإَل َأيِّ َطَلٍب َيِرُد َبْعَد اْلَْوِعِد اْلُ
اَعِة اْلَاِدَيَة َعْشَرة ِمْن َصَباِح َيْوم ْاإِلْثَنْيِ َوُيْعَقُد اْخِتَباُر الَْقُبوِل يِف السَّ

 اْلَُواِفِق 26 ُيوِنُيو 2015 يِف َقاَعِة ْاالْجِتَماَعاِت ِباْلُكلِّيَّة 
َعميد كلية اآلداب و العلوم  جامع األزهر            القاهرة - جهورية مصر العربية               
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ِإىَل  الَزَمن  ِمَن  اخْلُُروج  َيْوُم  اْلِعيد،  َيْوُم  َجاَء 
َزَمٍن َوْحَدُه اَل َيْسَتِمرُّ َأْكَثَر ِمْن َيْوم. َزَمٌن َقِصرٌي 
َظريٌف َضاِحٌك، َتْفِرُضُه اأْلَْدَياُن َعَلى النَّاس، 
َطِبيِعّي  َيْوٌم  َواحْلِنِي  احْلِنِي  َبنْيَ  هَلُْم  ِلَيُكوَن 
يف َهِذِه احْلََياِة الَّيت اْنَتَقَلْت َعْن َطِبيَعِتَها.َيوُم 
ْحك، َوالَْوَفاء، َواإْلَِخاء،  اَلم، َوالِْبْشر، َوالضِّ السَّ

َوَقْوِل اإْلِْنَسان ِلإْلِْنَسان: َوأَْنُتْم ِبَرْي. 
َيْوُم الثَِّياِب اجْلَِديَدِة َعَلى اْلُكلِّ ِإْشَعاًرا هَلُْم 
الَْيْوم.َيْوُم  َهَذا  َجِديٌد يف  اإْلِْنَساِنيَّ  الَْوْجَه  ِبَأنَّ 
الزِّيَنِة الَّيت اَل ُيَراُد ِمْنَها ِإالَّ ِإْظَهاُر أََثِرَها َعَلى 
ُحّب. َيْوم  يِف  يًعا  َجِ النَّاُس  ِلَيُكوَن  َيْوُم اْلِعيد؛ َيْوُم َتْقِديِم احْلَلَْوى ِإىَل ُكلِّ َفم ِلَتْحُلَو  النَّْفِس 
اْلَكِلَماُت َفيِه.. َيْوٌم يُعمُّ ِفيِه النَّاُس أَلَْفاَظ الدَُّعاء 

ِاْجِتاَلُء اْلِعيد 
 مصطفى صادق الرافعي

ُرور.  َاأَلْعَياُد أَيَّاُم الَْفَرح َوالسُّ
َنْسَتْذِكُر أَْفَراَحَنا ِباْلِعيد .

َما َأْحَلى أَْفَراِح ِعيِدنا أَيَّاَم 
ُفوَلة. ُنَشاِطُر أَْفَراَحَنا ِعْنَد  الطُّ

َذِلَك اْلِعيِد امْلَْسُرور.
ُنَقاِرُن ِتْلَك اأْلَْفَراَح ِبِعيِدَنا 

الَْيْوَم.

الدرس الرابع
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 َوالتَّْهِنَئة ُمْرَتِفَعًة بُقوٍَّة ِإهَلِيٍَّة َفْوَق ُمَناَزَعاِت احْلََياة.
َذِلَك الَْيْوُم الَِّذي َيْنُظُر ِفيِه اإْلِْنَساُن ِإىَل َنْفِسِه َنْظَرًة َتلَْمُح 
َعاَدة، َوِإىَل َأْهِلِه َنْظَرًة ُتْبِصُر اإْلِْعَزاز، َوِإىَل َداِرِه  السَّ
َداَقة. َنْظَرًة ُتْدرُك اجْلََماَل، َوِإىَل النَّاِس َنْظَرًة َتَرى الصَّ

 

َوِمْن ُكلِّ َهِذِه النََّظَراِت َتْسَتِوي َلُه النَّْظَرُة اجْلَِميَلة 
ِإىَل احْلََياِة َواْلَعامَل؛ َفَتْبَتِهُج َنْفُسُه باْلَعامَل َواحْلََياة.
اُلُه  َوَما َأمْسَاَها َنْظَرًة َتْكِشُف ِلإْلِْنَساِن َأنَّ اْلُكلَّ َجَ

يِف اْلُكّل!
َوَخَرْجُت َأْجَتِلي اْلِعيَد يف َمْظَهِره احْلَِقيِقي َعَلى 
النَِّضَرِة  الُْوُجوِه  َهِذِه  َعَلى  َعَداء.  السُّ اأْلَْطَفال  َهُؤاَلِء 
َفَصاَرْت  الرَِّضاع  اْبِتَساَماُت  ِفيَها  َكرُبَْت  الَّيت 
َبَكْت،  ِإَذا  الَّيت  احْلَاملَة  اْلُعُيون  َوَهِذِه  َضْحَكاٍت. 

َبَكْت ِبُدُموع اَل ِثَقَل هَلَا.
اَل  َبَأْصَواٍت  َتْنِطق  الَّيت  ِغرَية  الصَّ اأْلَْفَواُه  َوَهِذِه 
َتَزاُل ِفيَها َنرَبَاُت احْلََناِن ِمْن َتْقِليِد ُلَغِة اأْلُمِّ. َوَهِذِه 
مَّات َواللََّثَمات  ُة الَْقريَبُة اْلَعْهِد ِبالضَّ اأْلَْجَساُم الَغضَّ

َفاَل َيَزاُل َحْوهَلا َجوُّ الَْقْلب.
َوُيلَقَّْوَن أَْنُفَسُهْم َعَلى اْلَعامَل امْلَْنُظور، َفَيْبُنوَن ُكلَّ 
َشْيٍء َعَلى َأَحٍد امْلََعَنَينْيِ الثَّاِبَتنْيِ يِف َنْفِس الطِّْفل: 
َوَيْبَتِعُدوَن  اخْلَاِلص.  َواللَّْهُو  اخْلَاِلص،  َاحْلُبُّ 
ِبَطِبيَعِتِهْم َعْن َأَكاِذيِب احْلََياة، َفَيُكوُن َهَذا ِبَعْيِنِه 

ِعيَدة. ُهَو ُقْرَبُهْم ِمْن َحِقيَقِتَها السَّ
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َواَل  ِبَها،  َيْفَرُحوَن  َما  أِلَْنُفِسِهْم  اأْلَْشَياِء  ِمَن  َوَيْأُخُذوَن 
ُدوا هَلَا اهْلَّم. َقاِنُعوَن  َيْأُخُذوَن ِمْن أَْنُفِسِهْم ِلأْلَْشَياِء َكْياَل َيِ
َجَرِة الَّيت َتِْمُلَها.  ُمْكَتُفوَن ِبالتَّْمَرة، َواَل حُيَاِوُلون اْقِتاَلَع الشَّ
اَل  النِّْعَمِة  ِبُروح  اْلِعرْبَة  َأنَّ  َوِهَي  احْلَِقيَقة،  ُكْنَه  َوَيْعِرُفوَن 
ِبِْقَداِرها.. َفَيِجُدوَن ِمَن الَْفَرح يِف َتْغِيرِي َثوٍب لِْلِجْسم، َأْكَثر 

ِمَّا َيُْدُه الَْقاِئُد الََفاِتُح يِف َتْغِيرِي َثْوٍب لِلَْمِلَكة.
يِئِه  جَمِ أَوََّل  آَدَم  ْم  ِمْنهُُ ُكلٌّ  َيْشَبُه  الَِّذيَن  احْلَُكَماَء  َهُؤاَلِء 
َماء َخِليَقٌة َثاِلَثة  ِإىَل الدُّْنَيا، ِحنَي مَلْ َتُكْن َبنْيَ اأْلَْرِض َوالسَّ

ر. ُمَعقََّدة ِمْن ُصْنِع اإْلِْنَساِن امْلَُتَحضِّ
ُروِر ِفْكراً  اِمي ُهَو ِعلُّ السُّ َحَكَمْتُهم اْلُعلَْيا: َأنَّ الِْفْكَر السَّ
اْلَعَمل. َوِشْعُرُهم الَْبِديع: َأنَّ اجْلََمال َواحْلُبَّ  َوِإْظَهاُرُه يف 
لَْيَسا يِف ُكلِّ َشْيٍء ِإالَّ يِف َتِْميِل النَّْفِس َوِإْظَهاِرَها َعاِشَقة 

لِلَْفْرح.
َهُؤاَلِء الَْفاَلِسَفُة الَِّذيَن َتُقوُم َفْلَسَفُتُهم َعَلى َقاِعَدٍة َعَمِليَّة، 
َوِهي َأنَّ اأْلَْشَياَء اْلَكِثرَية اَل ُتْكِثُر يِف النَّْفِس املُْْطَمِئنَّة. َوِبَذِلَك 
ِإالَّ  الدُّْنَيا  يِف  لَْيَس  َكَأْن  ُمْسرَتِحَيًة  َهاِدَئًة  النَّْفُس  َتِعيُش 

َرة. َأْشَياُؤَها امْلَُيسَّ
ِغرِي!  ْفِل الصَّ رُّ؛ ُخُذوَه أَيَُّها احْلَُكَماء َعِن الطِّ َهَذا ُهَو السِّ
َوَتَأمَّْلتُُ اأْلَْطَفال، َوأَثََّر اْلِعيُد َعَلى ُنُفوِسِهم الَّيت َوِسَعْت ِمَن 
الَْبَشاَشة َفْوَق ِملِْئَها؛ َفِإًذا ِلَساُن َحاهِلِْم َيُقوُل لِْلِكَبار: أَيَُّتَها 

الَْبَهاِئم، اْخَلِعي أَْرَساَنِك َولَْو َيْوماً..
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أَيَُّها النَّاس، اْنَطِلُقوا يف الدُّْنَيا اْنِطاَلَق اأْلَْطَفاِل ُيوَجُدوَن 
اِحَكة، اَل َكَما َتْصَنُعوَن اْنِطاَلق الَْوْحش  َحِقيَقَتُهم اْلرَبِيَئة الضَّ
ْخَم  ُيوَجُد َحِقيَقُتُه امْلُْفرَتَِسة. َأمَّا اْلِكَباُر َفَيْصَنُعوَن امْلِْدَفَع الضَّ

ِمَن احْلَِديد، لِْلِجْسم اللَّنيِّ ِمَن اْلَعْظم.
اَل َيْفَرُح َأْطَفاُل الدَّاِر َكَفْرِحِهم ِبِطْفٍل ُيوَلد؛ َفُهْم َيْسَتْقِبُلوَنُه 
ُعوُر ِبالَْفَرح  ِغرَية. َومَيْلَُؤُهم الشُّ َتاٌج ِإىَل ُعُقوهِلِم الصَّ َكأَنَُّه حُمْ

ر. احْلَِقيِقي اْلَكاِمن يِف ِسرِّ اخْلَْلق، ِلُقْرِبِهم ِمْن َهَذا السِّ
" َفَيا َأَسفاً َعلَْيَنا حَنُْن اْلِكَبار! َما أَْبَعَدَنا َعْن ِسرِّ اخْلَْلق 

ِبآَثاِم اْلُعْمر!
َهَواِت اْلَكاِفَرة الَّيِت  َوَما أَْبَعَدنا َعْن ِسرَّ اْلَعامَل، ِبَهِذِه الشَّ

اَل ُتْؤِمُن ِإالَّ ِبامْلَادَّة!
َيا َأَسفاً  َعلَْيَنا  حَنُْن  اْلِكَباُر! َما أَْبَعَدَنا  َعْن  َحِقيِقِة 

الَْفْرح! 
َتَكاُد آَثاُمَنا ـ َواهلل ـ َتَْعُل لََنا يِف ُكلِّ َفْرَحٍة َخِجَلة...

امْلَُغرَِّدة  ُيوُر  الطُّ ِبَأْزَهاِرَها....أَيَُّتَها  امْلَُنوََّرة  الرَِّياُض  أَيَُّتَها 
َبَأحْلَاِنها.

أَيَُّتَها اأْلَْشَجاُر املَُْصفَِّقُة ِبَأْغَصاِنَها…
أَيَُّتَها النُُّجوُم امْلُْتأَلِْلَئُة ِبالنُّوِر الدَّاِئم..

يعاً يِف َهُؤاَلِء اأْلَْطَفاِل َيْوَم اْلِعيد! " أَْنِت َشتَّى؛ َوَلِكنَِّك َجِ
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عن الكاتب 

ُهَو ُمْصَطَفى َصِادٌق الرَّاِفِعّي ُوِلَد ِبَقْرَيِة ُبْهِتيم ِبِْصَر َسَنَة 1880 
َرِعيَّة. َحَصَل الرَّاِفِعيُّ َعَلى  َْكَمة الشَّ م. َكاَن َواِلُدُه َقاِضًيا يِف احمْلَ
مَسُْعُه  ِمْنُه  ُفِقَد  َشِديد.  َمَرٌض  ِبِه  ُأِصيَب  ُثمَّ  االْبِتِداِئيَّة  َهاَدة  الشَّ
اجْلِدِّ  َعَلى  َعَزَم  َوَلِكن  النَِّظاِمّي.  التََّعلُّم  َعَلى  َيْسَتِمرَّ  َومَلْ  ِنَهاِئيًّا. 
َواملَُْطاَلَعة.  الِْقَراَءِة  يِف  أَْوَلَع  َكِثرًيا.  َواِلِدِه  َيِد  َعَلى  َوَتَعلََّم  َواجْلُْهِد 
َوَصاَر ِفيَما َبْعُد َصاِحَب َقلَم َكَتَب ِبِه َأْشعاًرا َوَمَقااَلٍت َوُكُتًبا َعِديَدة. 
ِكاَلُهَما يف  النََّظَرات"،  "ِديَواُن  َو  الرَّاِفِعّي"  "ِديَواُن  ُمَؤلََّفاِتِه  َوِمْن 
. َوِمْن َأْشُهِر ُمَؤلََّفاِتِه  ْعر. ِمْنَها َمَلَكُة اإْلِْنَشاء،َوُهَو ِكَتاٌب ِدَراِسيٌّ الشِّ
"َتاِريُخ آَداِب اْلَعَرب"، َو"ِإْعَجاُز الُْقْرآِن َوالَْباَلَغُة النََّبِويَّة". َكاَن 
ِدييِنّ.  َوُشُعوٍر  َوِإْخاَلٍص  ِإمَياٍن  َصاِحَب  الرَّاِفِعّي  َصاِدٌق  ُمْصَطَفى 
ُه اهلُل  ُعوُر َيْنَعِكُس يِف ُمَؤلََّفاِتِه. ُتُويفَِّ الرَّاِفِعيُّ 1937 م َرِحَ َوَهَذا الشُّ

ًة َواِسَعًة. َرْحَ

 مصطفى صادق الرافعي
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األنشطة الدراسية  
1( ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنْكَتِشُف ِمْنُه اْلَفَاِهيَم التَّاِلَيَة َوَنْقَرأُ اْلِعَباَراِت الَِّت َتْشَتِمُل 

َعلَْيَها:
ا( َيْوُم اْلِعيِد َيْوٌم َيُقوُل ِفيِه ْاإِلْنَساُن إِلْنَساٍن آَخر أَْنُتْم ِبَرْيٍ

اُلُه يِف اْلُكلِّ ب( اَْلُكلُّ َجَ
ُدوَن الَْفَرَح يف َتْغِيرِي َثْوِب اجْلِْسِم ج( َيِ

ُيوِر َوالنُُّجوِم  د( ِعيُد الطُّ
2(  َيُقوُل ُمْصَطَفى  َصاِدُق الرَّاِفِعي َعِن ْااِلْنِقاَلَباِت الَِّت َوَقَعْت يِف اْلِعيِد. أَِعدَّ  

َعْنَها ِفْقَرًة َبِسيَطًة 
3(  َنْذُكُر أَْعَياَدَنا يِف ِصَغِرَنا ِبالَْفَرِح َواْلََسرَِّة. ُنِعدُّ َعْن ِتْلَك اْلََسرَِّة ُمَذكَِّرًة َوِجيَزًة

4(  َنْكُتُب ُمَذكَِّرًة َوِجيَزًة َعْن أَْفَكاِر الرَّاِفِعي يِف ِعيِد اْلِكَبار
5(  َيْذُكُر ُمْصَطَفى َصاِدُق الرَّاِفِعي يِف َمَقالَِتِه َعْن أَْفَراِح الرَِّياِض َوالطُُّيور َوْاأَلْشَجار 

َوالنُُّجوِم. ُنِعدُّ ُمَذكَِّرًة َعْنَها
6(  "اْجِتاَلُء اْلِعيِد" َمَقاَلٌة َعْن َفَرِح ْاأَلْعَياِد، ُنِعدُّ َعْنَها َمَقاَلًة بـِاْسِتَعاَنِة النَِّقاِط 

التَّاِلَيِة 
اَلم _ َيْوُم ْاإِلَخاِء _ َيْوُم الزِّيَنِة   ) َيْوُم ُخُروج َزَمٍن ِإىَل َزَمن _ َيْوُم السَّ  
_ َيْوُم َتْغِيرِي الثَّْوِب  _ َفَرُح ْاأَلْطَفال _ َخَجُل اْلِكَبار _ ِعيُد الرَِّياِض 

ُيوِر َوالنُُّجوِم ( َوالطُّ

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



قراءة كيراال العربية [104] الصف الثاني عشر  العربية االختيارية 

[ 104 ] 4

. ُهَو َيْعَمُل يِف َشِرَكٍة َمْشُهوَرٍة بـِامْلَِديَنِة.  َجابـٌِر ُمَهْنِدٌس ِميَكانيِكيٌّ
ِرَكِة َكُمَحاِسَبٍة. هَلَُما اْبَناِن  َوَزْوَجُتُه مُسَيَُّة، َتْشَتِغُل يِف َنْفِس الشَّ
َحاِمٌد َوَراِشٌد. َحاِمٌد ُيِريُد َأْن ُيِتمَّ ِدَراَسَتُه يِف الطِّبِّ َكْي َيَتَمكََّن َلُه 
ُفوَلِة. ُيوِقُن أَنَُّه َلْن  الَْبْحُث يِف ِطبِّ الَْقْلِب َحَسَب َرْغَبِتِه ُمْنُذ الطُّ
ِص ِفيَها. ُهَو أَْيًضا ِمَّْن َيْعَتِقُد  َأنَّ  َيُفوَز يِف َمادٍَّة ُأْخَرى لِلتََّخصُّ
اإِلْنَساَن ِإَذا الَْتَفَت ِإىَل َأْمٍر لَْيَس َلُه ِفيِه َرْغَبٌة، َيَْسُر َوَيْفَضُح 

َأَماَم النَّاِس.
َراِشٌد َكْساَلُن بـِالنِّْسَبِة ِإىَل َحاِمٍد. مَلْ ُيْكِمْل ِدَراَسَتُه يف الَقاُنوِن 
َنِة اأَلِخرَيِة يِف التَّْفِضيِل َبنْيَ الَوَظاِئِف. مَلْ ُيَشاِوْر  َوَيرَتَدَُّد يِف السَّ
َأَحًدا َحتَّى اآلَن حِلَلٍّ َداِئم. يُقوُل أَُبوُه يِف َنْفِسِه ِلَيْحُصْل َعَلى 
َاِذ  َهاَدِة يف الَقاُنون أوَّاًل ُثمَّ ِلَيْشَتِغْل َكُمَحام، َواَل َيرَتَدَّْد يِف اتِّ الشَّ
الَقَراَراِت. َوُأمُُّه مُسَيَُّة َنَصَحْتُه بـِالُْوُصوِل ِإىَل َقَرار َراِسخ. َقاَلْت: 
"ِإْن َترَتَدَّْد يِف َعِزمَيِتَك َتْفَشْل َوَتْنَدْم". َوأَْرَشَدْتُه ِإىَل ُسُلوٍك َصِحيٍح 

َمَع َأِخيِه َحاِمد.

اَلَُْتَدِّد
ِحَكاَيٌة  َعَناِصُر اللَُّغة

الدرس الخامس
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ُناَلِحُظ َوَنْسَتْوِعُب:

يِف  اإِلْعَراِب  َوَأْحَواَل  النَّصِّ  يِف  املَُْضاِرَعَة  اأَلْفَعاَل  ُنالِحُظ 
أََواِخِرَها، َفَنَرى َأنَّ اأَلْفَعاَل املَُْضاِرَعَة ِإمَّا َمْسُبوَقٌة بـَِأَدَواِت َجْزٍم 
َفِهَي  املَُْضاِرِع  َنَواِصُب  َأمَّا  اأَلَدَواِت.  ِمَن  َخاِلَيٌة  أَْو  َنْصٍب  أَْو 
َمْسُبوَقة  املَُْضاِرَعُة  اأَلْفَعاُل  َكاَنِت  َوِإَذا  ِإَذْن.  َكْي،  َلْن،  َأْن، 
ِإْن، مَلْ، ملَّا،  ِهَي  َواجَلَواِزُم  ُتْنَصُب.  اأَلَدَواِت  َهِذِه  ِمْن  بـَِأَداٍة 
َمْسُبوَقًة  املَُْضاِرَعُة  اأَلْفَعاُل  َكاَنِت  َوِإَذا  النَّاِهَية.  َواَل  اأَلْمِر  اَلُم 
بـَِهِذِه اأَلَدَواِت ُتَْزُم. َوِإَذا َكاَنِت اأَلْفَعاُل املَُْضاِرَعُة َخاِلَيًة ِمَن 

النََّواِصِب َواجَلَواِزِم َتُكوُن َمْرُفوَعًة       
 

 اَلِْفْعُل املَُْضاِرُع َمْرُفوٌع ِإَذا َكاَن َخاِلًيا ِمْن َأَدَواِت النَّْصِب َواجْلَْزِم 
أََدَواُت النَّْصِب :  أَْن، لن، كي، إذن

أََدَواُت اْلَْزِم  :  إن، ل، لَّا، الُم اأَلْمِر، ال النَّاِهَية
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األنشطة الدراسية  
1(  ُناَلِحُظ الِْفْقَرَة ْاآلِتَية َوَنْكَتِشُف ِمْنَها اأَلْفَعاَل الَُْضاِرَعَة اْلَْنُصوَبَة َوأََدَواِت 

النَّْصِب ِفيَها.
أََراَد َراِشٌد َأْن َيْذَهَب ِإىل امْلَْتَجِر َكْي َيْشرَتَي َأَدَواٍت اَلِزَمًة  َفَقاَلْت َلُه ُأمُُّه:ِإَذا 
ُكْنَت َتْعرُبُ َشاِرَع الَْواَحِة ِإَذْن ُأَراِفَق إىل اْلِعَياَدِة الَْقِريَبِة ِمْنُه َوَلْن أَْرِجَع ِإالَّ 
َياُأمَّاه. اَلَبْأَس  َفَأَجاَب:  ْاالْنِتَظاُر؟  َعلَْيَك  َيْصُعُب  َوَهْل  َواِحَدٍة،  َبْعَد َساَعٍة 

2(  َنْكَتِشُف ْاأَلْفَعاَل الَُْضاِرَعَة اْلَْرُفوَعَة ِمَن اْلِعَباَرِة التَّاِلَيِة:
َوُياَلِطُفُهْم  َوَأْدِعَيِتِه.  ِبَأْفَعاِلِه  إِلَْيِهَما  َوحُيِْسُن  َواِلَدْيِه  ُيْكِرُم  اِلِ  الصَّ “اَلَْوَلُد 
ـِامْلَْعُروِف َوُيَشاِوُرُهْم يف ْاأُلُموِر   ِة َوالرَّأَْفِة َوُيَفُِّف آاَلَمُهْم َوُيَصاِحُبُهْم ِب ِبالرَّْحَ

ُْزوَمَة:  3(  ُناَلِحُظ َوُنَيُِّز ِمَن الِْفْقَرِة التَّاِلَيِة ْاأَلْفَعاَل الَُْضاِرَعَة اْلَ
ِبيُب امْلَِريَض َقاِئاًل : ِإْن َتْأُكْل َكِثرًيا َتْنَدْم. َواَل َتْرَغْب َعِن احْلَِفاِظ  َنَصَح  الطَّ
ِة َوَعْن َوَساِئِلَها. َوَأَضاَف َقاِئاًل : ِلُيَواِظِب النَّاُس  َعَلى ْاألَْلَعاِب  حَّ َعِن الصِّ

َوالرَِّياِضيَِّة  يِف َحَياِتِهم الَْيْوِميَِّة  
َنْأُل الَْفَراَغ َبَوْضِع َكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة َمَن الَْقْوَسْيِ.  )4

ا( َلْن ____ اهلَل حُلُوُمَها َواَلِدَماُؤَها  )يناُل ، يناَل ، يناِل ( 
ِبيَعِة )يتمتُع، يتمتِع، يتمتَع ( ب( َذَهَب َحاِمُد إىل الرِّيِف َكْي ____ بـِالطَّ
تنصِر ( تنصَر ،  )تنصْر ،  َغًدا  اهلُل  َيْنُصرك  الَْيْوَم  َأَخاَك  ِإْن____   ج( 
َماِء َوملَّا ____  الَْوَلُد ِمَن امْلَْدَرَسِة ) يعِد،يعْد،يعَد ( د( َنَزَل امْلََطُر ِمَن السَّ
ينتظُر( ينتظْر،  ينتظَر،   ( اجْلََماَعِة  َمَع  امْلَْغِرِب   َصاَلَة   ____ َجاِبٌر  ه( 
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َقاِئَمُة اْلُْفَرَدات
  discount : خصم   globalized world : عالم العولمة 

  departure : مغادرة   Travel office : مكتب السفريات 
  ticket : التذكرة   Travel agent : وكيل السفريات 

 Air India : طيران الهند   direct : مباشرة 
 practice : الممارسة    civilizations : الحضارات 
exercise : التمرين   training : التدريب 

: التأليف،اإلنشاء التصنيف   translator : المترجم 
 constitution : دستور   secularism : علمانية 

 the current era : العصر الراهن   secularist : علماني 
 affaires : شأن )ج( شؤون    principles : قانون )ج( قوانين 
 to grow : نمى – ينمو    satellite : القمر الصناعي 

 civilized nation : دولة متحضرة   culture : ثقافة 
 followers : تابع )ج( اتباع    composite : ممتزجة 

brother hood  : إيخاء    necessary : ضروري 
  correspondence : المراسالت    survival : بقاء 

  information, knowledge : المعلومات   exchange of ideas : تبادل االفكار 
   graduate : خريج   I would like to inform you  : أفيدكم علما 

 scores : أرقام   Bachelor of Arts : بكالوريا في االدب 
  admission : إلتحاق    grade : درجة 
 journalism : الصحافة    Master of Arts : الماجاستير في االدب 

 qualifications : مؤهالت   application form : اإلستمارة 
  glittering of festival : إجتالء العيد   soon : على الفور 

  disputes : منازعات   nice : ظريف 
  delight : إبتهج   fondness : اإلعزاز 
 vibrato : وضمات    fresh faces : الوجوه النضرة 

 uprooting of tree : إقتالع الشجرة    kiss : لثمة – قبلة 
 philosophers : الفالسفة    depth : كنه – عمق 

  rested ,relaxed : مستريحة    quiet : هادئة 
 predatory : المفترسة    innocentخال من سوء : البريئة 

 day of beauty\ decoration : يوم الزينة    systematic learning : التعلم النظامي 
day- by -day :   يوما بعد يوم – يوما فيوما    Kuwait Airways :     الخطوط الجوية الكويتية
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النواتج التعلمية
 حيتاج إىل  جّيدمتازأقتدر على:

التحسني

ِقَراَءِة احْلَِواِر َوالُْوُقوِف َعلَْيِه وعلى َتْأِديِة احْلَِواِر 
َوِإْجَراِء امْلَُقاَبَلِة َوِإْنَشاِء قاَِئَمِة ْاأَلْسِئَلِة

َها ِقَراَءِة النُُّصوِص ْاأَلَدبـِيَِّة َوالُْوُقوِف َعلَْيَها َوُيرَتِْجُ

َلَِّيِة أَْو َغرْيَِها َوَتْعِريِبَها ُمَطاَلَعِة النُُّصوِص  يِف اللَُّغِة احمْلَ

َلِب  َلِب َوالُْوُقوِف َعلَْيِه َوَعَلى إْعَداِد الطَّ ِقَراَءِة الطَّ
َحَسَب ُمْقَتَضى احْلَاَجة

َتَعاُرِف ْاإِلْسِتَماَراِت َوَتْعبـَِئِتَها

ِقَراَءِة امْلََقااَلِت َوالُْوُقوِف َعلَْيَها َوَعَلى ِإْعَداِد َمَقاَلٍة 
َبِسيَطٍة.

امَْلَُناَقَشِة َحْوَل امْلَقاََلِة َوإْعَداِد  َتْقِريٍر هَلَا

َحاِئِف َوالُْوُقوُف  َالَِّت َوالصَّ ُمَطاَلَعِة امْلََقااَلِت يِف اْلَ
َعلَْيَها َواْسِتْحَساِنَها

ٍ ِإْعَداِد َمَقاَلٍة يِف َمْوُضوٍع ُمَعنيِّ

ِقَراَءِة اْلِعَباَراِت َمَع ُمَراَعاِة الَْقَواِننِي َتَعاُرِف َنَواِصِب 
املَُْضاِرِع َوَجَواِزِمِه َوُيَطبُِّقَها َحَسَب احْلَاَجِة النَّْحِويَّة

التقويم الذاتي  
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5
الوحدة اخلامسة

اأَلَدُب الَعَربـِي اهِلْنِدي َوأََدُب الـُمَقاَوَمة
الدرس األول

َحَضاَرة اهِلْنِد َوَثَقاَفُتَها 
)مقالة للدكتور حمي الدين اآللوائي(

الدرس الثاني
اِمِري  بُّ الـُمْسِلِمَي َمِلُك السَّ ُمِ

)منظوم للقاضي حممد(

الدرس الثالث
ِاْبين َبَنى لََنا َبْيًتا يِف اَلنَّة 

)قّصة لغرناطة عبداهلل الطنطاوي(
 

الدرس الرابع
أَْنَت ُمْنُذ اآلَن َغرْيَُك  

)منظوم حملمود درويش(

الدرس اخلامس
ُْنون  َمَع اْلَ

)حكاية يف علوم اللغة - الطباق واجلناس(
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َمة َاْلُمَقدِّ

َوَأَدِب  اهلـِْنِدي  الَعَربي  اأَلَدِب  َعَلى  َتْرَتِكُز  الَوْحَدة  َهِذِه 
َسِة ُدُروٍس.  امْلَُقاَوَمة. َتْشَتِمُل َعَلى مَخْ

لِلدُّْكتور  َوَثَقاَفُتَها"  اهْلـِْنِد  "َحَضاَرُة  َمَقاَلة  األول:  الدرس 
ُ الكاتُب يِف َمَقالَِتِه َثَقاَفَة اهلنِد  ِيـِي الديِن اآلُلَواِئي. ُيَبنيِّ حُمْ

َطة.  َوَحَضاَرَتَها َوَتَطوَُّر الُفُنوِن َواآلَداِب يِف الُقُروِن امْلَُتَوسِّ
"حُمِبُّ  عنوانه  حُمَمَّد  لِلَْقاِضي  َمْنُظوٌم  الثاني:  الدرس 
 ُ َوُيَبنيِّ اِمِريَّ  السَّ الَقاِضي  مَيَْدُح  اِمِري".  املُْْسِلمنَي املَِلُك  السَّ

الـَمَظامَل الَّيِت َساَمَها اإِلْفَرْنُج الـُمْسِلِمنَي يِف َذِلَك اْلَعْصِر. 
ٌة "اِْبيِن َبَنى لََنا َبْيًتا يِف اجَلنَّة" ِلَغْرَناَطة  الدرس الثالث: ِقصَّ
ُة ُأمٍّ َواْبِنَها. ااِلْبُن َقْد َفاَرَق  ْنَطاِوي. َوِهي ِقصَّ اهلِل الطَّ َعْبِد  

الدُّْنَيا. َواأُلمُّ يِف َطَلِب  َنِتيَجِة ِاْمِتَحاِن َوَلِدَها. 
َغرْيَُك"  اآلَن  ُمْنُذ  "أَْنَت  بـعنوان  ُحرٌّ  ِشْعٌر  الرابع:  الدرس 
َبَلِدِه  َعْن  ِشْعِرِه  يِف  َيْشُكو  َدْرِويش.  ُمود  حَمْ امْلَْشُهور  اِعِر  لِلشَّ

ِفَلْسِطنَي َوَقْوِمِه.
ُْنون". َيَتَعاَرُف الدَّاِرُس ِفيها  الدرس اخلامس: ِحَكاَيُة "اْلَ

َباِق َواجِلَناِس ِمْن ِعلِْم الَباَلَغِة، َوَيْسَتْحِسُنُهَما. َعَلى الطِّ
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َيْقَتِدُر الدَّاِرُس ِعْنَد ِدَراَسِة َهِذِه الَوْحَدِة َعَلى: 
• َتَعاُرِف اأَلَدِب الَعَربـِي اهِلْنِدي َوالُْوُقوِف َعَلى ِميَزاِتِه. 	
• ِقَراَءِة امْلََقااَلت َوالُوُقوِف َعلَْيَها َوامْلَُناَقَشِة َحْوهَلا امْلََقاَلِة 	

َوِإْعَداِد الِفْقَرات َعْنَها.
• 	. ِإْعَداِد َمَقاَلة َحْوَل َمْوُضوع ُمَعنيَّ
• َتَعاُرِف َأَدِب امْلَُقاَوَمة 	
• ْعِر احُلرِّ يِف َأحْلَاٍن ُمَناِسَبة. 	 ِإْنَشاِد امْلَْنُظوِم َوالشِّ
• الـُمَناَقَشِة عن امْلَْنُظوِم  َوِإْعَداِد ِفْقَرٍة. 	
• ة َوالُوُقوِف َعَلى َمعاِنيَها.	 ِقَراَءِة الِقصَّ
• ة َوامْلَُقاَرَنِة َبنْيَ الِقَصِص َوِإْعَداِد ِفْقَرٍة.	 امْلَُناَقَشِة َحْوَل الِقصَّ
• ِة. 	 ِإْعَداِد ُمَذكَِّرٍة ِإْعَجابـِيٍَّة َحْوَل الِقصَّ
• ِة. 	 َتِْثيِل َأْدَواِر اأَلْشَخاِص يِف الِْقصَّ
• َباِق 	 ِقَراَءِة امْلََقاِطِع اأَلَدبيَّة َواْسِتْحَساِنَها َوَعَلى َتَعاُرِف الطِّ

َواجْلَِناِس َوَتِْييِزِهَما َوَتْطبـِيِقِهَما.

اَلنََّواِتُج التََّعّلِميَّة
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َواآلَداِب.  بـِالُْفُنوِن  َعَشَر  ابـَِع  السَّ الَْقْرِن  يِف  اهْلِْنِد  ُحكَّاُم  ِاْهَتمَّ 
َس الدَّْوَلِة امْلُُغوِليَّة يف اهْلِْنِد، َقْد َأْحَضَر إِلَْيَها  َوِقيَل ِإنَّ "َباَبر" ُمَؤسِّ
َمْكَتَبِة  ِمْن  َعَها  ِاْسَتَطاَع َجْ الَّيِت  الرُُّسوِم  ِمَن  َتاَرة  َمَعُه ُتًَفا ُمْ
َأْجَداِدِه. َوَقْد َنَقَل َبْعَضَها ِإىَل ِإيَراَن "ِناِدْرَشاه" َبْعَد َغْزَوِة اهِلْنِد، 
َواِقًعا  َوَخلََقْت  َعِظيًما  أََثًرا  َتَرَكْت  َبَقاِئَها يِف اهْلِْنِد  ِطيَلَة  َوَلِكنََّها 
َجِديًدا ِلَفنِّ الرَّْسِم ِفيَها. َوَقْد َبْرَهَن "َأْكرَبُ" َحِفيُد "َباَبَر" َعَلى أَنَُّه 
اِة الُفُنوِن اهِلْنِديَّة. َوَكاَن َلُه َأْكَثُر ِمْن ِماَئِة َمْرَكٍز لِلُْفُنوِن  َكاَن ِمْن ُحَ
َواحْلَِرِف ُمْلَحقا بـِالُقُصوِر امْلََلِكيَّة، َوُكلٌّ ِمْنَها َكَمِديَنٍة ُمْسَتِقلٍَّة. َوَقْد 
َبَنى ُقْرَب الَقْصِر َمِديَنًة لِلُْفُنوِن َحْيُث َكاَنْت "اإِلُسُتوِدُيوَهات". 
ة بـِالُفُنوِن اجَلِميَلِة ِمْثَل الرَّْسم  َتَطَورَّْت يِف َعْهِدِه احِلَرُف اخَلاصَّ
َتاِئُر َواأَلْسِلَحة. َوالنَّْحِت، َوَكِذَلَك ِصَناَعُة اأَلْقِمَشِة َوامْلََساِجُد َوالسَّ
َوَيْكِفيَنا َدِلياًل َعَلى اْهِتَماِمِهم الَباِلِغ بـِالُفُنوِن َما ُيوَجُد ِمَن النََّماِذج 

 َحَضاَرُة اهْلـِْنِد َوَثَقاَفُتَها
 الدكتور حميى الدين اآللوائي 

َتِْري ُمَشاَهَدُة ِفيِدُيو ِلَبْعِض 
اآلَثاِر الّتاِرِييَّة يِف اهْلـِْنِد 

َوامْلَُناَقَشُة َحْوهَلَا 

الدرس األول
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َساَلِطنُي  َوَكاَن  اأَلْوُرِبيَِّة.  امْلََتاِحِف  َتِلِف  ُمْ يِف  الَبِديَعِة  اهِلْنِديَِّة 
املُْْسِلِمنَي َيْرَتُعوَن َبْعَض النََّغَماِت اجَلِديَدِة َكَما اْسَتْحَدُثوا َعَدًدا 
َأمْسَاًء  َبْعِضَها  َعَلى  َوَأْطلَُقوا  اجْلَِديَدِة،  امْلُوِسيِقيَِّة  اآلاَلِت  ِمَن 
َفاِرِسيًَّة. َوَقد اْهَتمَّ امْلُُغوُل بـَِتْنِسيق احْلََداِئِق َواْلِعَناَيِة بـَِها َحتَّى 
بـِيِعيَِّة  الطَّ بـِامْلََناِظِر  لِلتََّمتُِّع  الّطِويَلَة  امْلََساَفاِت  ُيَساِفُروَن  َكاُنوا 
ُقُصوِرِهْم  ِإىَل  امْلََناِظِر  َهِذِه  َنْقِل  يِف  َيَْتِهُدوَن  َكاُنوا  ُثمَّ  اخَلالََّبِة. 

َوَبَساِتيِنِهُم اخَلاّصة َواحْلََداِئِق الَعامَّة.
َتَهاَوَن َبْعُض الُعَلَماِء َوَغَفُلوا عن َشْأِن الدَّْعَوِة. َعِلْمَنا ِمْن َقْبُل َأنَّ 
الَْفْضَل يِف اْرِتَفاِع َكِلَمِة اإِلْساَلِم يِف َهِذِه البـِاَلِد َيْرِجُع ِإىَل الُعَلَماء 
َوَدَخُلوا  اإِلْساَلِم،  بـِاَلِد  يِف  أَْوَطاَنُهْم  َهَجُروا  الَِّذيَن  وامْلََشايـِِخ 
اهِلْنَد ُدَعاًة ُمْرِشِديَن َوَخاَلُطوا َأْهَلَها َولَقَُّنوُهْم َمَباِدَئ الدِّيِن احْلَقِّ 
َوَعلَُّموُهْم آَداَب اإِلْساَلِم، َفَتأَثََّر ُسكَّاُن البـِاَلِد بـَِأْخاَلِقِهِم الّزِكيَِّة 
َوَسَجاَياُهُم الَعاِلَية، َواْخَتاُروا اإِلْساَلَم ِديًنا هَلُْم َعْن ِطيِب َنْفٍس 
اِر  التُّجَّ مَن  اَلِم  َوالسَّ احْلَقِّ  ِإىَل  الدَُّعاِة  َوَبْعُض  َصْدٍر.  َواْنِشَراح 
ملَا  هَلُْم  َوالدَُّعاِء  هَلُْم  َوالُشْكِر  بـِِذْكِرِهْم  َيُْدُر  َوامْلََشايـِخ  َواْلعُلَماِء 

َخَدُموا الَوَطَن َوامْلَُواِطِننَي.
امْلُُغوُل اْسَتْوَطُنوا اهْلِْنَد َوَطًنا هَلُْم َوَعمَُّروَها، َوَبَنْوا ِفيَها الُقُصوَر 
َواِرَع الَكِثرَية. َوَعاَمُلوا امْلَُواِطِننَي بـِاحْلَََسَنِة  َوالَبَساِتنَي َوامْلََساِجَد َوالشَّ

َحتَّى َيْبَقى ِذْكُرُهْم ِإىَل َيْوِمَنا َهَذا        
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تعريف باألديب

ُهَو الّدْكُتور حُمِْيى الّدين اآللواِئي، الَعامُل اجَلِليُل امْلَْشُهوُر يِف اْلَعامَل. ُوِلَد يِف 
َقْرَيِة َوِلَيْت َناُد بـُِقْرِب َمِديَنِة آُلَواي يِف أَوَِّل ُيوِنُيو َسَنَة 1925م. َوَكاَن َواِلُدُه 
ِيَدَة آِمَنة. َبْعَد  ْيُخ َمقَّار امْلَْولَِوي َعاملًا َباِرًزا يِف َعْصِرِه. َوَكاَنْت َواِلَدُتُه السَّ الشَّ
ِدَراَسِتِه ااِلْبِتَداِئيَِّة اِلَْتَحَق الدَّْكُتوُر حُمْيي الّدين بـُِكلِّيَِّة َداِر اْلُعُلوم بـَِواَزَكاد. 
ِإىَل َجاِمع اأَلْزَهِر  َمَعاِهَد بـَِكرْيَااَل. ُثمَّ اْرَتََل  ُمَدرًِّسا يِف  َوَعِمَل  ِمْنَها  َتَرََّج 
ِميَِّة بـَِدَرَجٍة َفاِئَقٍة . ثـُمَّ َحَصَل َعَلى  َهاَدِة اْلَعالـِ بـِِمْصَر َوَحَصَل ِمْنَها َعَلى الشَّ
َ ُمِذيًعا بـِِقْسِم اللَُّغِة اْلَعَربـِيَِّة يِف  الدَّْكُتوَراه ِمْنَها، َوَبْعَد ُرُجوِعِه ِإىَل الَْوَطِن ُعنيِّ
ِإَذاَعِة ُعُموم اهْلِْنِد )All India Radio(. ثـُمَّ َذَهَب ِإىَل ِمْصَر َوَعِمَل يِف َمَناِصَب 
َ ُأْسَتاًذا لِلدَِّراَساِت اإِلْساَلِميَّة َواللَُّغِة الَعَربيَّة  َعِديَدٍة يِف َجاِمع اأَلْزَهِر. ُثمَّ ُعنيِّ
بـِاجَلاِمَعِة اإِلْساَلِميَّة بـِامْلَِديَنِة امْلَُنوََّرة. َشاَرَك اأُلْسَتاُذ حُمْيى الّديِن اآللََواِئي 
بـِِجدٍّ َوَنَشاٍط يِف اأَلْعَماِل بـِالنِّْسَبة ِإىَل الدَّْعَوِة اإِلْساَلِميَِّة يِف اخْلَِليج الَعَربـِي 

َوُخُصوًصا يِف َوَطِنِه ِشْبه َقاَرِة اهْلِْنِد.
َوِمْن ُمَؤلََّفاِتِه امْلَْشُهوَرة: "َقِضيَُّة ِفَلْسِطنَي ِمْن بـَِداَيِتَها ِإىَل ِذْرَوِتَها" َو"التََّصوُُّف 
" َو"الثََّقاَفُة اْلَعَربيَّة يف ِشْبِه َقاَرِة اهِلْنِد"  اإِلْساَلِمي ِمْن َحْيُث ُهَو ِعلٌْم َخاصٌّ
ِة ِرَواَيٍة مْشُهوَرٍة  وِثِه َوَمَقااَلِتِه َغرْيُ َمْطُبوَعٍة. َوَقاَم ِبرَتَْجَ َوَغرْيَُها. َوَكِثرٌي ِمْن ُبُ
يِف َملََيامَل َوِهَي "تَشمِّني" ِلأَلِديِب امْلَْشُهوِر َتَكِزي ِشَوَشْنَكر بـِالَّي. ُتُويِفَ الدُّْكُتور 

ًة َواِسَعًة. ُه اهلُل َرْحَ اآللَوائي يِف 23 ُيوِلُيو َسَنَة 1996م، َرِحَ

  الّدْكُتور ُمِْيى الدين اآللواِئي
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األنشطة الدراسية  

األنشطة الدراسية
1( ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنَْتاُر ِمْنُه اُلَمَل الَِّت َتُدلُّ َعَلى اْلََعاني اآلِتَية َوَنْقَرُأَها.

ا( َأْحَضَر َباَبُر ُتًَفا ِمْن َأْجَداِدِه ِإىَل اهلْنِد.
ب( َمِديَنٌة لِلُْفُنوِن بـُِقْرِب الُقُصوِر امْلََلِكيَّة.

ج( اآلاَلُت امْلُوِسيِقيَّة.
د( َتْنِسيُق احَلَداِئِق.

اِر َوامْلََشايـِِخ. هـ( ِخَدَماُت اْلُعَلَماِء َوالتُّجَّ
2( ُنَناِقُش َعْن ُحكَّاِم اهْلِْنِد يف القْرِن التَّاِسع َعَشَر َوِخَدَماِتِهِم الَفنَِّيِة َواأَلَدبـِيَِّة 

َوُنِعدُّ ِفْقَرًة َعْنَها.
3( َكاَنْت يِف الدَّْوَلِة اْلُُغوِليَّة َمِديَنٌة َفنِّيٌَّة ُمْلَحَقٌة بـِالُْقُصوِر اْلَِلِكيَّة. ُنِعدُّ ِفْقَرًة 

َبِسيَطًة َعْنَها.
ِة يِف اْلَعْصِر اْلُُغوِلي،  4( ُنَناِقُش َعْن َتْنِسيِق اْلََداِئِق الَعامَِّة َوالَْبَساِتِي اخَلاصَّ

َوُنِعدُّ ُمَذكَِّرًة َوِجيَزًة َعْنَها.
5( ُنِعدُّ َمَقاَلًة َوِجيَزًة َحْوَل َمْوُضوِع "اأَلْعَماُل الَْفنِّيَُّة يِف اْلَعْصِر اْلُُغوِلي" بـِاْسِتَعاَنِة 

النَِّقاِط التَّاِلَية:
ُحبُّ َباَبَر لِلُْفُنون / ُتَُف َأْجَداِدِه  / َمِديَنُة الُْفُنوِن  /

اآلاَلُت امْلُوِسيِقيَُّة  / اإِلْسُتوِدُيوَهات / َتْنِسيُق احْلََداِئِق َوالَْبَساِتني.
اِر َواْلََشاِيِخ يِف َسبـِيِل اْلَقِّ  6( ُنِعدُّ ُمَذكَِّرًة َقِصرَيًة َعْن ِخْدَماِت اْلُعَلَماِء َوالتُّجَّ

ابـَِع َعَشَر يِف اهْلِْنِد.  اَلِم يِف الَْقْرِن السَّ َوالسَّ
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َعِجيَبة             ٌة  ِقصَّ َهِذي  َفِإنَّ 
امْلَلَْيَبار           ِة  ُخطَّ يِف  َواِقَعٌة 
اِمِري    َبنْيَ حُمِبِّ املُْْسِلِمنَي السَّ
اإِلْسالم        ِديِنَنا  حُمِبُّ  ُهَو 
َوالرَُّسوِل       اهلِل  َعُدوَّ  َعَدى 
لَْبان    الصُّ َعابـُِد  الَْفَرْنُج  َوُهَو 
واألْشَكاِل        اهَلْيئة  َكِريَهُة 
َكاجَلَراِد    اهْلِْنِد  يِف  أََتى  ملَّا 
َوالزََّناِجيَل        الُفلُْفَل  ِلَيْجَعَل 
ِتْسِعِماَئٍة            َبْعَد  َثاَلٍث  َعاَم 
اِمِري بـِالتُّْحَفِة    َوَجاَء ِعْنَد السَّ
الْبـِاَلَد          َأْعُمُر  ِإنِّي  َوَقاَل 
َفَقاَم َكاْلَعبـِيِد َحتَّى َتَْتِمع    

يِف َشْرح َحْرٍب َشأُْنَها َغِريَبة
َوِمْثُلَها مَلْ َيِْر يِف ِتْلَك الدَِّيار
الَكاِفِر الَْفَرْنج  َخْصِمِه   َ َوَبنيَْ
اأَلَناِم َذا  َبنْيَ  َواملُْْسِلِمنَي 
الرَُّسوِل َوُأّمِة  َوِديِنِه 
َواأَلْوَثاِن وَرِة  الصُّ َوَساِجُد 
َكاأَلْغَواِل اْلَعْيَننْيِ  َأَزاِرُق 
الَْفَساِد بـِِنيَِّة  ُمتَِّجًرا 
َكالنَّاَرِجيِل َولِلَْوَرى  ِلَنْفِسِه 
ِمْن ِهْجَرِة املُْْخَتاِر َبنْيَ النََّسَمِة
َكالرَِّعيَِّة َيُكوَن  َأْن  َوَراَم 
َوالَْفَساَد اأَلْعَداَء  َوَأْدَفُع 
اْرَتَفع ثـُمَّ  َكاِمَلًة  ُقوَُّتُه 

اِمِري بُّ الُْْسِلِمَي اْلَِلُك السَّ ُمِ
 القاضي حممد  

أََتْذُكُروَن ُعَمَر الَْقاِضَي البـِِلْنُكوِتي. َكاَن َعاملًا َجِلياًل. َناَضَل ِضدَّ  احُلكَّاِم 
املُْْسَتْعِمِريَن. َتِْري ُمَناَقَشة َعْن َحَياِتِه.

الدرس الثاني
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ُ ُظْلَمُهمْ ِضّد الُْْسِلِمَي: ُيَبيِّ
َنٍة بـَِها ُيـــَعذَُّبــوَن َوَأيُّ حِمْ َكْم ُمْسِلٍم يِف َحْبِسِهْم ُمَقيَُّدوَن         
َكْم أَْرَمُلوا اإِلَماَء َوالّنـِْسَواَنــا َكْم أَْيَتُموا بـَِقْتِلِهْم ِولْـــَداًنا  
َكْم ِمْن َسَفاِئن بـَِبْحٍر َأْغَرُقوا َكْم ِمْن َمَراِكب بـَِناٍر َأْحَرُقوا  

اَداِت َكاأُلَساَرى َحتَّى ِمَن السَّ َكْم َصريَُّوا ِمْن ُمْسِلٍم َنَصاَرى  
ُمَعــذًَّبا ُمَقّيـــًَدا َحَيــــــاَرى َيُقوُد يِف اأَلْسَواِق َكاأُلَسـاَرى  
َوَهَكَذا حَيْبـُِسُهْم يِف النَّــَجِس َيْأُمُرُهْم َقْهًرا بـَِحْمِل النََّجِس  
َوَبـــْعُضـــُهْم بـــُِكلٍَّب َوَناٍر َوُيـْقتــَُل الْــُمْسلـُِم بـِِمْنَشاِر   
َوَحــــاَلٍة َيــْقَطُع ُكلَّ ِوَصاِل َوُكــَرٍة يــَْخِنُقـــُه بــِاحَلْبِل   
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تعريف بالشاعر

 ُهَو الَقاِضي حُمَمَّد ْبن الَقاِضي َعْبد الَعِزيز. ُوِلَد يِف َبْيٍت َعِريٍق بـِالُقَضاة 
بـَِكاِلُكوت َسَنة 980هـ امْلُواِفق 1576م. َكاَن أَُبوُه َقاِضًيا بـَِملَْيَبار. َوِرَث 
َكاَن  َوَأَدبـِِه.  ِوَشَجاَعِتِه  بـِِعلِْمِه  َملَْيَبار  يِف  ِاْشَتَهَر  الَقَضاَء.  أَبـِيِه  ِمْن 
َواِلُدُه  َكاَن  الذَّاِكَرِة.  َقِويَّ  الَبِصرَيِة  َثاِقَب  الذِّْهِن  َحادَّ  حُمَّمد  الَْقاِضي 
اِمِري َمِلِك َملَْيَبار. َكاَن الَقاِضي  الَقاِضي َعْبد الَعِزيز َأَحَد ُمْسَتَشاِري السَّ
ُزْمَرِة  ِمْن  َوُيَعدُّ  بـَِمَلَكٍة ِشْعِريٍَّة،  َيَتَمتَُّع  َوَوَرِعِه  ِإىَل َجاِنِب ِعلِْمِه  ّمد  حُمَ

َعَراِء.  َعَراِء الُفَقَهاِء أَِو الُْفَقَهاِء الشُّ الشُّ
َوَقْد ُنِسَب ِإىَل حُمَمَّد الَقاِضي َأْكَثُر ِمْن مَخِْسنَي ِكَتاًبا. ُمْعَظُمَها َضاِئٌع. 
َو"َمَقاِصد  اأَلْجَناِس"  َو"َمْنُظوَمُة  الّنَدى"  امْلَْشُهوَرِة: "َقْطُر  ُمَؤلََّفاِتِه  َوِمْن 
النَِّكاح" َوَغرْيَُها. َوَهِذِه اأَلْبَياُت َمْأُخوَذٌة ِمْن ِكَتابـِِه "الَفْتُح امْلُبـِنُي" َوُهَو 
َسَنَة  الَقاِضي  ُتُويفَِّ  َملَْيَبار.  َوَتاِريِخ  اِمِريِّ  السَّ َمْدح  يِف  ْعِر  الشِّ يِف  ِكَتاٌب 

ِتِه. 1616م، َتَغمََّدُه اهلُل بـَِواِسِع َرْحَ

 الَقاِضي ُمَمَّد
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َمَعاِني اْلَْنُظوم

ٌة َعِجيَبٌة يف َبَياِن َحْرٍب َغِريَبٍة َوَقَعْت يِف َمَناِطِق َملَيَبار  َهِذِه ِقصَّ
املُْْسِلِمنَي  حُمِبَّ  اِمِري  السَّ َكاَن  والَفَرْنج.  اِمِري  السَّ ُجُنوِد  بني 
َأْعَداِء   َأَشدَّ  َكاُنوا  اّلِذين  الَفَرْنج  اِمِري  السَّ َحاَرَب  اِفَظُهْم.  َوحُمَ
َوَر. َجاُؤوا ِإىَل اهْلِْنِد ُتَّاًرا  املُْْسِلِمنَي. َكاُنوا َيْعُبُدوَن اأَلْصَناَم َوالصُّ
َواْغَتَصُبوا البـِاَلَد َجْوًرا َوُظلًْما. اِْنَتَشُروا يِف امْلُُدِن َوالُْقَرى َكاجَلَراِد 
اِمِري بـُِتَحٍف َوَجَواِئَز،  َوَأَغاُروا َعَلى النَّاِس. َجاء الَفَرْنج ِإىَل السَّ
َعِن  َوالدَِّفاِع  الْبـِاَلِد  َتْعِمرِي  يِف  ُنَساِعُدُكْم  "حَنُْن  اِمِري:  لِلسَّ َوَقاُلوا 

ُلوا َعَلى امْلَِلِك.  ُعوا الُقوََّة َوَحَ الَْفَساِد" ُثمَّ َجَ
َذْنب  بـَِغرْيِ  َوَعذََّبوُهم  َوَحَبَسوهم  املُْسلمنَي  َعَلى  الَفَرْنج  َهَجَمت 
َوَأْحَرُقوا  ُسُفَنُهْم  َوَأْغَرُقوا  ِنَساءُهْم  َوأَْرَمُلوا  أَْواَلَدُهْم  َوأَْيَتُموا  ِمْنُهْم 
ِدَياَرُهْم. َصريََّوا َبْعَضُهْم َنَصاَرى بـِاجَلرْبِ َوَجَعُلوا َساَداِتِهْم ُأَساَرى 
الَكِريَهِة  اأَلْعَماِل  َعَلى  َوَأْجرَبُوُهْم  الَْقبـِيَحِة  بـِالعاَداِت  َوَأَمُروُهْم 
املُْْسِلِمنَي  َعَلى  َوأَلَْقْوا  بـِاخْلَْنِق  َوَبْعَضُهْم  بـِامْلِْنَشاِر  َبْعَضُهْم  َوَقَتُلوا 
يِف  َوالَعِزمَيِة  بـِاإِلْخاَلِص  َحاَوَل  اِمِري  السَّ َوَمِلُكُهْم  َوَجْوًرا.  ُظلًْما 

الدَِّفاع عن املُْْسِلِمني.
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األنشطة الدراسية  
ُطوَر الت َتُدلُّ َعَلى اْلَعاِني اآلِتَية َوُنْنِشُدَها:  1( ُنَراِجع الّنصَّ َوَنَْتاُر ِمْنُه السُّ

ِة َملَْيَبار  ا( َحْرٌب َوَقَعْت يِف ُخطَّ
َوِر َواأَلْوَثاِن  ب( َساِجُد الصُّ

اِمِري بـِالتُّْحَفِة  ج( َجاَء ِإىَل السَّ
د( َصاَر الِوْلَداُن أَْيَتاًما 

ُفِن َوِإْحَراُق الدََِّياِر ه( ِإْغَراُق السُّ
و( الَقْتُل بـِامْلِْنَشاِر َواخَلْنِق

طوِر َوُنِعدُّ ِفْقرًة َعن َمعاِنيها اْلْرَكِزيَّة  2( ُنَناِقُش َعْن َهِذِه السُّ
ملَّا أََتى يِف اهْلِْنِد َكاجَلَراِد            ُمتَِّجًرا بـِِنيَِّة الَْفَساِد

ِلَيْجَعَل الُفلُْفَل َوالزََّناِجيَل            ِلَنْفِسِه َولِلَْوَرى َكالنَّاَرِجيِل
َعاَم َثاَلٍث َبْعَد ِتْسِعِماَئٍة              ِمْن ِهْجَرِة املُْْخَتاِر َبنْيَ النََّسَمِة

3( َنَتَفكَُّر يف َمظاِل الَفَرْنِج َعلى الُْسلمَي َوُنِعدُّ ُمَذكِّرًة َعْنَها. 
4( َنْعِقُد َنْدَوًة ِدَراِسيًَّة َعن الَقاِضي ُمَمَّد َوُنِعدُّ هَلَا َتْقِريًرا  

اِمِرّي"  بُّ الُْْسِلِمي اْلَِلُك السَّ 5( ُنِعدُّ ُمَذكِّرة ِإْعَجابـِيَّة َعْن َمْنظوِم "ُمِ
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ِاْبيِن َبَنى لََنا َبْيًتا يِف اْلَنَِّة 
ْنَطاِوي  َغْرَناَطة َعْبُد اهلِل الطَّ

َحَناُن اأُلمِّ اَل َمِثيَل َلُه. َشَفَقُتَها َعلَْيَنا اَل ِنَهاَيَة هَلَا. 
ُنَناِقُش َعْن َشَفَقِة اأُلمِّ يِف َحَياِتَنا.

عَلى  َيَتَواَفُدوَن  الطُّالَُّب  َوَأَخَذ  ُسوِرَيا،  يِف  اْلَعامَُّة  الثَّاَنِويَِّة  َنَتاِئُج  ُأْعِلَنْت 
َمَداِرِسِهْم لِْلُحُصوِل َعَلى َنَتاِئِجِهْم، بـُِقُلوٍب َحِزيَنٍة َكِئيَبٍة بـَِسَبِب َما َيِْري 
َوَتْنِكيٍل  َوَتْعِذيٍب  َواْعِتَقاٍل  َوَدْهٍم  َعْسَكِريٍَّة  َعَمِليَّاٍت  ِمْن  احَلبـِيِب  َبَلِدِهم  يِف 
َوَهْدِم الُبُيوِت َعَلى ُرُؤوِس َساِكِنيَها، َوَهْدِم امْلََساِجِد َوامْلََتاِجِر َوَغرْيَِها، َوَأْكَثُر 
ِمْن َذِلَك َهْدُم امْلََداِرِس الَّيِت آَوِت الالَِّجِئنَي إِلَْيَها، َحتَّى اجْلَاِمَعاِت مَلْ َتْسلَْم 

ِمَن الَقْصِف َواهْلَْدِم..
َكاَن ُجلُّ َتْفِكرِي الطُّالَِّب يِف ذلك الوقت: بَأيِّ َجاِمَعٍة يلتحقون بها؟ َفَقْد 
َكاَنْت ُمْعَظُم اجْلَاِمَعاِت َقْد ُأْغِلَقْت أَْبَواُبَها، أَْو ُهدَِّم ُجْزٌء ِمْنَها.. َذَهَبْت ُأمُّ 

ُمِنرٍي ِإىَل َمْقَهى اإِلْنرَتَْنْت ِلَتْسَأَل َعْن َنَتاِئج الثَّاَنِويَّة اْلَعامَّة...
ابِّ  الشَّ َهَذا  َنِتيَجَة  ُأِريُد  َلُه:  َقاِئَلًة  امْلَْقَهى  يِف  َيْعَمُل  ِلَشابٍّ  َوَرَقًة  َأْعَطْت 

ُه يِف َهِذِه الَْوَرَقِة، َوَهَذا َرْقُم َتْسِجيِل ِاْمِتَحاِنِه أَْيًضا... امْلَْكُتوِب امْسُ
ابُّ َوَقِد اْرَتَسَمْت َعَلى َوْجِهِه اِْبِتَساَمٌة َعِريَضٌة. َبْعَد حَلََظاٍت َقِليَلٍة َقاَل الشَّ
ابُّ َقْد َنََح بـَِدَرَجٍة َعاِلَيٍة َمَع أَرَقاٍم ُمَْتاَزٍة، ُكلُّ  َمرْبُوك َيا َخاَليِت، الشَّ
َهَذا  َيُكوُن  َمْن  َوَلِكْن  ُيريُدُه،  َفْرٍع  َوَأيُّ  َتْقَبُلُه  الرتََّْبِويَِّة  َوامْلََعاِهِد  اجَلاِمَعاِت 

الدرس الثالث
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؟ ابُّ الشَّ

: حَيِقُّ َلُه ِدَراَسُة اهْلَْنَدَسة؟ ابَّ َفِرَحْت ُأمُّ ُمِنرٍي َوَسأََلِت الشَّ
ُكوُك َيا َخاَليِت؟ حَيِقُّ َلُه  َقاَل الّشابُّ بـَِحَماٍس: بـِالتَّْأِكيِد.. َطْبًعا... مِلَ الشُّ

ِدَراَسُة اهْلَْنَدَسِة... بـَِأيِّ َفْرٍع َيْرَضاُه.
َقاَلْت ُأمُّ ُمِنرٍي: احَلْمُد هلِل، َكاَن حُيِبُّ ِدَراَسَة اهَلْنَدَسِة امْلََدِنيَِّة َواهْلَْنَدَسُة 
الَْبْيِت اّلِذي  َكْم َحدََّثيِن َعِن  َكبـِرًيا...  َبْيًتا  ُيَعمَِّر ِلي  َأْحاَلَمُه، َكْي  َكاَنْت 
َتْرِتيِب  َوَعْن  َجاِنٍب،  ُكلِّ  ِمْن  بـَِها  َسُتِحيُط  الَّيِت  احْلَِديَقِة  َوَعِن  َسُيَعمُِّرُه! 

الُغَرِف َكَما ُأِريُدَها أََنا!..
، َفَسَأَل ُأمَّ ُمِنرٍي: َتُقوِلنَي َكاَن حُيبُّ ِدَراَسَة  ابِّ َبَدِت الدَّْهَشُة َعَلى َوْجِه الشَّ

اٍل آَخَر، أَْم َماَذا؟   اهَلْنَدَسِة امْلََدِنيَِّة، َهْل َغريََّ َرأَْيُه َوَسَيْدُرُس يِف جَمَ
ًدا َحارًّا، َوَقِد اْنَهَمَرْت ِمْن َعْيَنْيَها َدْمَعٌة  َقاَلْت ُأمُّ ُمِنرٍي َبْعَد َأْن َتَنهََّدْت َتَنهُِّ
َحِزيَنٌة: اَل َيا ُبيَنَّ، اِْبيِن اَل َيَزاُل حُيِبُّ ِدَراَسَة اهَلْنَدَسِة امْلََدِنيَّة، َوَلِكْن َقَضاُء 
اهلِل َغريََّ جَمَْرى َحَياِتِه. َبْعَد اْنِتَهاِء ِاْمِتَحاَناِتِه الثَّاَنِويَِّة ِاْشَتَغَل يِف ِقَراَءِة الُْقْرآن 
اَلِة الَْفِريَضة يِف امْلَْسِجد َمَع اجْلََماَعة.  َوُمَطاَلَعِة اْلُكُتب. َوَواَظَب َعَلى َأَداِء الصَّ
َعِنيَفة،  َعْسَكِريٌَّة  َهَجَمٌة  َعلَْيِه  َفَوَقَعْت  الَْفْجِر  َصاَلِة  أِلََداِء  َيْذَهُب  َكاَن  َيْوًما 

َفاَرَق الدُّْنَيا يِف َذِلَك اْلَغَلِس َباِقًيا َأْحاَلَمُه لََنا َولُه.
َوأََتَيقَُّن، ِإنَُّه مَلْ َيْقِدْر َعَلى ِدَراَسِتِه اهْلَْنَدَسة امْلََدِنيَّة َومَلْ َيْقِدْر َعَلى ِبَناِء َبْيٍت 

لََنا يِف َهِذِه الدُّْنَيا، َقْد َبَنى لََنا َبْيًتا يِف اجْلَنَّة. 
ََهْت ُأمُّ ُمِنرٍي حَنَْو الَْباِب، َوِهَي َتُرُّ ِرْجلَْيَها َجرًّا، َوَقْد َرَفَعْت َيَدْيَها  ِاتَّ
: اهلُل َيْرَضى َعلَْيَك َيا اْبيِن.. اهلُل َيْرَضى َعلَْيَك  َتْدُعو اهلَل بـَِقْلٍب َحُنون حُمِبٍّ

َيا اْبيِن... َوَعْدَتيِن َومَلْ ُتِْلْف َوْعَدَك... 
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األنشطة الدراسية  
1( ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنْكَتِشُف ِمْنُه اْلََفاِهيَم التَّاِلَيَة َوَنْقَرأُ الِعَباَراِت الَِّت َتْشَتِمُل 

َعلَْيَها: 
ا( َهْدُم امْلََساِجِد َوامْلََتاِجِر َوامْلََداِرِس.
ب( ُأمُّ ُمِنرٍي يِف َمْقَهى اإِلْنرَتَْنت. 

 . ابِّ ج( الدَّْهَشُة يِف َوْجِه الشَّ
د( ُدَعاُء ُأمِّ ُمِنرٍي اِلْبِنَها. 

2( ُنَراِجُع النَّصَّ َوُنِعدُّ ِفْقَرًة ُموَجَزًة َعْن أَْفَكاِر الطُّالَِّب َبْعَد َنَتاِئج الثَّاَنِويَِّة 
3( َفِرَحْت ُأمُّ ُمِنرٍي َبْعَد َما َعِلَمْت َنِتيَجَة اْبِنَها. ُنِعدُّ ِفْقَرًة َبسيَطة َعْن َأْسَباِب 

َفَرِحَها.
ِة.  4( ُنَثُِّل يِف الَْفْصِل أَْدَواَر اأَلْشَخاِص يِف َهِذِه الِقصَّ

َلِّيَّة أَْو َغرْيَِها. ُنَقاِرُنَها َمَع النَّصِّ َوُنِعدُّ ِفْقَرَة  5( َنْقَرأُ الِقَصَص يِف ُلَغِتَنا اْلَ
ُمَقاَرَنٍة 

ِة "ِاْبيِن َبَنى لََنا َبْيتا يِف اَلنَّة".  6( ُنِعدُّ ُمَذكَِّرة ِإْعَجابـِيَّة َعْن ِقصَّ
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َتِْري ُمَشاَهَدُة ِفيِدُيو لِلُْمَتَضرِِّريَن يف ِفَلْسِطنَي 
َوامْلَُناَقَشُة َحْوَل َتاِريِخ ِفَلْسِطنَي.

أَْنَت ُمْنُذ اآلَن َغرْيَُك 
ُمود َدْرِويش    حَمْ

َهْل َكاَن َعلَْيَنا َأْن َنْسُقَط ِمْن ُعُلوٍّ َشاِهٍق، 
َوَنَرى  َدَمَنا َعَلى أَْيِديَنا...

؟ ِلُنْدِرَك أَنََّنا َلْسَنا َماَلِئَكًة.. َكَما ُكنَّا َنُظنُّ
 َوَهْل َكاَن  َعلَْيَنا أَْيًضا َأْن َنْكِشَف َعْن َعْوَراِتَنا َأَماَم امْلأَِل،

َكْي اَل َتْبَقى َحِقيَقُتَنا َعْذَراَء؟
 َكْم  َكَذْبَنا ِحنَي ُقلَْنا: حَنُْن اْسِتْثَناُء!

 َأْن ُتَصدَِّق َنْفَسَك َأْسَوُأ ِمْن َأْن َتْكِذَب َعَلى  َغرْيَِك!
َْنا... ُكلََّما  اْبَتَعْدَنا َعْنَك!    أَيَُّها امْلَاِضي! اَل ُتَغريِّ

أَيَُّها املُْْسَتْقبـَل: اَل َتْسأَلَْنا: َمْن أَْنُتْم؟
؟  َفَنْحُن أَْيًضا اَل َنْعِرُف. َوَماَذا ُتِريُدوَن ِمينِّ

الدرس الرابع
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 أَيَُّها احْلَاِضُر! َتَمَّلَْنا َقِلياًل، 
! َفَلْسَنا ِسَوى َعابـِِري  َسبـِيٍل ُثَقاَلِء الظِّلِّ

 لَْواَل  احْلََياُء َوالظَّاَلُم، َلُزْرتُُ َغزَّة، 
ِريَق ِإىَل َبْيِت أَبـِي ُسْفَياَن اجَلِديِد، ُدوَن َأْن َأْعِرَف الطَّ

 َواَل اْسَم  النَّبـِّي اجْلَِديِد!  
َولَْواَل َأنَّ حُمَمًَّدا ُهَو َخامِتُ اأَلْنبـَِياِء،

َلَصاَر ِلُكلِّ ِعَصاَبٍة َنبـِّي،  َوِلُكلِّ َصَحابـِيٍّ ِميِليِشَيا!
  َمْهَما َنَظْرَت يِف َعْييَنَّ.. 

َد َنْظَرِتي ُهَناَك. َخَطَفْتَها َفِضيَحٌة! َفَلْن  َتِ
 َقلْبـِي لَْيَس ِلي... َواَل أَلَحٍد.

، ُدوَن َأْن ُيْصبـَِح َحَجًرا. لََقِد اْسَتَقلَّ  َعينِّ
   َوَما ُدْمَنا اَل َنْعِرُف الَفْرَق َبنْيَ اجْلَاِمِع َواجَلاِمَعِة،

أَلنَُّهَما ِمْن ُجْذٍر  ُلَغِويٍّ َواِحٍد، 
َفَما َحاَجُتَنا لِلدَّْوَلِة... َما َداَمْت ِهَي َواأَليَّاُم ِإىَل َمِصرٍي َواِحٍد؟.

 اَلِفَتٌة َكبـِرَيٌة َعَلى َباِب َناٍد لَْيِليٍّ
ُب بـِالِْفَلْسِطيِنيِّنَي الَعاِئِديَن ِمَن امْلَْعَرَكِة.   ُنَرحِّ
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َرُتَنا... اَل ُتْسِكُر!. اًنا! َومَخْ  الدُُّخوُل جَمَّ
 اَل َأْسَتِطيُع الدَِّفاَع َعْن َحقِّي يِف  اْلَعَمِل، 

َماِسَح َأْحِذَيٍة َعَلى اأَلْرِصَفِة.
 أَلنَّ ِمْن َحقِّ َزَباِئيِن َأْن َيْعَتبـُِروِني ِلصَّ َأْحِذَيٍة ـ 

  َهَكَذا َقاَل ِلي ُأْسَتاُذ َجاِمَعٍة!.
َمْن َيْدُخُل اجْلَنََّة أَوَّاًل؟ 

َمْن َماَت بـَِرَصاِص اْلَعُدوِّ، أَْم  َمْن َماَت بـَِرَصاِص اأَلِخ؟
 َبْعُض الُْفَقَهاِء َيُقوُل: ُربَّ َعُدوٍّ َلَك َوَلَدْتُه ُأمَُّك!.

   َسأََليِن: َهْل ُيِداِفُع َحاِرٌس َجاِئٌع َعْن داٍر َساَفَر َصاِحُبَها،
ْيِفيَِّة يِف الرِّيِف َيَرى الَفَرْنِسيَّة أَْو اإِليَطاِليَّة..  ِلَقَضاِء ِإَجاَزِتِه  الصَّ

 اَل َفْرَق؟ ُقْلُت: اَل ُيَداِفُع!.
 َوَسأََليِن: َهْل أََنا + أََنا = اِْثَننْيِ؟

ُقْلُت: أَْنَت َوأَْنَت أََقلُّ ِمْن َواِحٍد!.
 اَل  َأْخَجُل ِمْن ُهِويَّيِت، َفِهَي َما َزاَلْت َقْيَد التَّأِْليِف.

َوَلِكينِّ َأْخَجُل ِمْن َبْعِض َما َجاَء يِف ُمَقدَِّمِة اْبِن  َخْلُدوَن.
 أَْنَت، ُمْنُذ اآلَن، َغرْيَُك!
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تعريف بالشاعر

َعَراِء الِفَلْسِطيِنيِّنَي يِف َهَذا الَعْصِر َوأَْبَرُز  ُموُد َدْرِويش َأْشَهُر الشُّ حَمْ
احَلِديِث،  الَعَربـِي  ْعِر  الشِّ َتَطوُِّر  يِف  َساَهُموا  الَِّذيَن  اْلَعَرِب  ُشَعَراِء 
ِوِإْدَخاِل الرَّْمِزيَِّة ِفيِه. ُوِلَد يِف الرَبَْوة، َوِهَي َقْرَيٌة يِف ِفَلْسِطنَي َسَنَة 
1941م. َواْضُطرَّْت ُأْسَرُتُه ِإىَل َأْن ُتَهاِجَر ِإىَل ُلْبَناَن َسَنَة 1948م 
بـَِسَبِب ِإَغاَراِت الَيُهوِد. َوَبْعَد ِإْتَاِم ِدَراَسِتِه الثَّاَنِويَِّة ُأوِلَع بـِالِقَراَءِة 
ْعِر َوِكَتاَبِة امْلََقااَلِت، َواْنَتَسَب ِإىَل َبْعِض احِلْزِب  َواملَُْطاَلَعِة َوَقْرِض الشِّ

ااِلْجِتَماِعي.
ِمَراًرا  اإِلْسَراِئيِليَِّة  ْلَطاِت  السُّ ِقَبِل  ِمْن  َدْرِويش  ُمود  حَمْ ُاْعُتِقَل 
َوَكاَن  َوااِلْجِتَماِعيَّة.  اأَلَدبـِيَّة  َوَنَشاَطاِتِه  َتْصِرحَياِتِه  ِمْن  بـُِتْهَماٍت 
َعَراِء امْلَُعاِصِريَن َلُه. َوَكاَن  اِعِر َعاَلَقاٌت َصاِدَقٌة َمَع اأُلَدَباِء َوالشُّ لِلشَّ
ُعْضًوا يِف َبْعِض احْلََرَكاِت اأَلَدبـِيَّة ِمْثَل ُأْسَرِة الَقلَِم الثََّقايِف بـِاأُلْرُدِن. 
َوَلُه َأْشَعاٌر َكِثرَيٌة، ِمْنَها: "َعاِشٌق ِمْن ِفَلْسِطنَي"، "آِخُر اللَّْيِل"، 
ُموَعاٌت ِمَن امْلََقااَلِت ِمْثَل "َعابـُِروَن يِف َكاَلِم  "َذاِكَرٌة لِلنِّْسَياِن"، َوجَمْ
َشْهِر  ِمْن  التَّاِسع  الَْيْوِم  يِف  َدْرِويش  ُمود  حَمْ اِعُر  الشَّ ُتويفِّ  َعابـِر". 

َأَغْسَطس َسَنَة 2008م. 
 

  َمُْموُد َدْرِويش
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ْعِر   َمْضُموُن الشِّ

َيْسَأُل  َأْهِلَها.  َوَرَفاَهِة  حِلُرَِّيِتَها  ِفَلْسِطنَي  يِف  ُمَناَضاَلٍت  َعْن  َرْمِزيٌَّة  َقِصيَدٌة  َهِذِه 
اِعُر َوَهْل َكاَن ِمْن َحقَِّنا َأْن َنْسُقَط ِمْن َجَبٍل َشاِمخ ُمْرَتِفٍع َوَنَرى الدَِّماَء َتِسيُل  الشَّ
َعَلى أَْيِديَنا. َوَهَذا لِلتََّيقُِّن أَنََّنا ِمْن أَْبَناِء آَدَم َوَلْسَنا َماَلِئَكًة. َوَهْل َكاَن  ِمْن َواِجَباِتَنا 

َأْن َنْعرَتَِف بـُِعُيوبـَِنا َوُقُصوَراِتَنا ِلَئالَّ َتُكوَن ُمْسَترِتًَة َكالَعْذَراِء.  
َحقًّا حَنُْن َأْهُل ِفَلْسِطنَي َكَذْبَنا ِحنَي ُقلَْنا حَنُْن َقْوٌم ُمْسَتْثَنى َوَلْسَنا َهَكَذا َقُط. َقْد 
اِعُر الزََّّماَن َفَيُقوُل لِلَْماِضي َأالَّ ُيَغريَُِّه  َولِلُْمْسَتْقبـِل  َكاَنْت أَْرُضَنا ُمَقدََّسًة. ُيَاِطُب الشَّ
َأالَّ ُيْغِرَبُه َولِْلَحاِضِر َأْن َيَتَحمََّلُه ِإىَل َوْقٍت َقِليٍل. حَنُْن ُمَساِفُروَن َمَع اأَلْهِل َوالِعَياِل.
اَلُم مَيَْنُعيِن َلَذَهْبُت ِإىَل َبَلِدي َغزَّة. َوَأُزوُر َأَماِكَنَها َوُأَواِصُل ِإىَل  لَْواَل احْلََياُء َوالظَّ
اَعٍة َنبـِيٌّ َوِلُكلِّ َنبـِيِّ َأْصَحاٌب  َأِحبَّاِئي بـَِها. َوِإْن مَلْ َتَْتِتِم النُُّبوَُّة َلَكاَن ِلُكلِّ َجَ
َوهَلُُم اجْلُُنوُد امْلَُناِضُلوَن. َوِإْن َنَظْرَت ِإىَل َعْييِن لََوَجْدَتَها َفِضيَحًة َذِليَلًة. َوِإنَّ َقلْبـِي 

َصاَر َغرْيِي. َوَقِد اْسَتَقلَّ ِمينِّ ُدوَن َأْن َيُكوَن َحَجًرا.
اِعُر: لََقْد َفَقْدَنا التَّْميـِيَز َبنْيَ احْلََقاِئِق، ِإْذ مَلْ َنْعِرِف الَْفْرَق َبنْيَ اجَلاِمِع  َيُقوُل الشَّ
ِإىَل  َبِعيٌد. َوَهْل لََنا َحاَجٌة  ُبْعٌد  َبْيَنُهَما  َواجَلاِمَعِة، ِكاَلُهَما ِمْن َأْصٍل َواِحٍد وَلِكْن 
ِرِه، اَل  اًنا، اَل َسْكَر يِف مَخْ الدَّْوَلِة. ُيَناِدي النَّاِدي الَعاِئِديَن ِمَن امْلَْعَرَكِة لِلدُُّخوِل جَمَّ
. َيُقوُلوَن َمْن َيْدُخِل احْلَنََّة  َأْسَتِطيُع الدَِّفاع َعْن َحقِّي أَلنِّي اَل َأْعِرُف َشْيًئا َعِن احْلَقِّ
أَوَّاًل؟ َمْن ُقِتَل بـَِرَصاِص اْلَعُدوِّ أَْم َمْن ُقِتَل بـَِرَصاِص َذِويِه. َوَقْد َكُثَرِت اأَلْعَداُء ِمَن 

اأَلَقاِرِب.
اِعُر: َيْسَأُل َبْعٌض ِمْن َقْوِمي مِلَ ُيَداِفُع احَلاِرُسوَن َعِن الدَِّياِر الَّيِت َساَفَر  َيُقوُل الشَّ
َأْهُلَها لِلتََّنزُِّه َوالتََّمتُّع يِف اإِلَجاَزاِت ِإىَل الَفَرْنَسا أَِو اإِليَطاِليا. َقْد ُقْلُت هَلُْم اَل ُنَداِفُع، 
َقْد َقلَّْت ِقيَمُتَنا َوَخفَّْت ِشيَمُتَنا. أََنا اَل َأْسَتْحيـِي ِمْن  ُهِويَّيت َوِإنَّ ِلي َقْيَد التَّأِْليِف، 
يُِّد اْبُن َخْلُدوَن يِف ُمَقدَِّمِتِه  "أَْنَت ُمْنُذ اآلَن َغرْيَُك"  ُثمَّ  َوَلِكْن َأْسَتْحيـِي ِمَّا َقاَل السَّ

َكْيَف لََنا ااِلْسِتْقاَلُل، َوَكْيَف مُيِْكُنَنا اإِلْصَباُح ِمْن ُظلَْمِة امْلُْرِهبـِنَي.
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األنشطة الدراسية  

ُطور الَِّت َتُدلُّ َعَلى اْلََعاِني اآلِتَية َوُنْنِشُدَها:  1( ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنْكَتِشُف ِمْنُه السُّ
ا( َكْشُف الَعْوَراِت َأَمام امْلأَِل.

ب( ِخَطاٌب ِإىَل امْلَاِضي َواملُْْسَتْقبـِِل َواحْلَاِضِر.  
ج( ِاْسِتْقاَلُل الَْقْلِب ُدوَن َأْن ُيْصبـَِح َحَجًرا. 
د( ُفْقَداُن التَّْميـِيِز َبنْيَ اجْلَاِمِع َواجَلاِمَعِة. 

ه( ِنَداُء النَّاِدي. 
و( أَْقَواُل الُْفَقَهاِء.

اِعِر.  ز( َخَجُل الشَّ
اِعُر الزََّمَن َوُيْظِهُر أَْفَكاَرُه.َ ُنَناِقُش َعْنَها َوُنِعدُّ ِفْقَرًة َبِسيَطًة.   2( ُيَاِطُب الشَّ

اِعِر َعْن َخْتِم النُُّبوَِّة. 3( ُنِعدُّ ِفْقَرًة َبِسيَطًة َعْن َتَيُّاَلِت الشَّ
اِعُرمن ُمَداَفَعِة الدَِّياِر الَِّت َهَجَرَها أَْهُلَها ِلَقَضاِء اإِلَجاَزاِت. ُنِعدُّ  4( َيْشُكو الشَّ

َكاَيِة.  ُمَذكَِّرًة َعْن ِتْلَك الشِّ
اِعُر ِمْن ُهِويَِّتِه َوَلِكْن َيْسَتْحيـِي ِمْن ُأُموٍر. ُنِعدُّ َعْنَها ِفْقَرًة  5( الَ َيْسَتِحي الشَّ

َبِسيَطًة 
 6( ُنِعدُّ ُمَذكَِّرًة ِإْعَجابـِيًَّة َعْن َمْنُظوِم  "أَْنَت ُمْنُذ اآلَن َغرْيَُك" 
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اِرع َرُجاًل َيِْلُس  اِرِع لَْياًل. َفَرَأى بـَِجاِنِب الشَّ  َكاَن َنبـِيٌل مَيِْشي يِف الشَّ
َعَلى َصْخَرٍة. َفَحِسَب أَنَُّه ناِئٌم َوَلِكْن َكاَن َيْقَظاَن. َفَفّكَر َنبـِيل: مِلَ َيِْلُس ُهَنا 
يِف اللَّْيِل، َولَْيَس ِعْنَدُه ِمْصَباٌح؟ َفَدَنا ِمْنُه َوَنَظَر ِإىَل َوْجِهِه، َفَعَرَف أَنَُّه لَْيَس 
بـَِبِصرٍي َبْل ُهَو أَْعَمى. اللَّْيُل َوالنََّهاُر ِعْنَدُه َسَواٌء. َفَسأََلُه َنبـِيٌل: "َسيِِّدي، 

مِلَ َتِْلُس ُهَنا يِف َهَذا اللَّيِل؟"
: ِإنِّي أَْعلَُم ُأُموًرا الَ َتْعَلُمَها. َرُجل 

َنبـِيل : َما ِهَي؟
: ِإنِّي َأْعِرُف ِسرَّ اْلَكْوِن َوَعاَلِنَيَتُه. رجل 

ْ ِلي  : َعِجيب ....... َبنيِّ نبيل 
ْمَس يِف النََّهاِر َوالَ َتَراَها يِف اللَّْيِل. مِلَ؟ : أَْنَت َتَرى الشَّ رجل 

ْمُس َتْغُرُب يِف امْلََساِء. :الشَّ نبيل 
ُنون؟  ُثمَّ َضِحَك بـَِأْعَلى َصْوِتِه. : َها.. َها... َهْل أَْنَت جَمْ َرجل 

ُنوٌن َجاِهٌل. َفرَتََكُه َنبـِيٌل  َفَعِلَم َنبـِيٌل َأنَّ َهَذا اأَلْعَمى لَْيَس َعاِقاًل َبْل ُهَو جَمْ
َوَعاَد ِإىَل َبْيِتِه.

ُْنون  َمَع اْلَ
ِحَكاَية  َعَناِصُر اللَُّغة

الدرس الخامس
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األنشطة الدراسية  
1( ُنَيُِّز َمَواِضَع الطَِّباِق ِمَن اآلِتَيِة

أ( أََوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه.
ب( َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن. َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن احْلََياِة الدُّْنَيا.

يَِّئَة َوُيِْفي احْلََسَنَة. ج( الَعُدوُّ ُيْظِهُر السَّ
د( ُقِل احْلَقَّ َواَل َتُقِل اْلَكِذَب.

ه( َسِلي ِإْن َجِهْلِت النَّاَس َعنَّا َوَعْنُهمُ    َفلَْيَس َسَواًء َعامِلٌ َوَجُهوُل.
و( حُيِلُّ هَلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَرُِّم علَْيِهُم اخْلََباِئَث.

2( َنَْتاُر اأَلْضَداَد اْلَُناِسَبة َوُنَكمُِّل الَفَراَغ.
) َباِطُنُه، َبِياًل، امْلُْؤِمِننَي، َقِلياًل(

أ( ُكْن َجَواًدا َواَل َتُكْن ......
ب( َظاِهُرُه َحَسٌن َوَلِكْن ...... َرِذيٌل.

ج( َواهلُل حُيِبُّ ...... َوَيْكَرُه الَكاِفِريَن.
د( اِْبِك َكِثرًيا َواْضَحْك ...

ُناَلِحُظ َوَنْسَتْوِعُب:
َلٍة: ُناَلِحُظ اْلَكِلَمَتنْيِ امْلَُكربَََّتنِي يِف ُكلِّ ُجْ

 َناِئم - يقظان ، بصري - أعمى، نهار- ليل ، سّر - عالنية، 
اعلم - ال تعلم، ترى - ال ترى، عاقل - جاهل.

َباق. َنَرى أَنَُّهَما َكِلَمَتاِن ُمَتَضادََّتاِن يِف امْلَْعَنى. َوَهَذا ُيَسمَّى ِبالطِّ

ْيِئ َوِضدِِّه يِف اْلَكاَلِم  َباُق ُهَو اجَلْمُع َبنْيَ الشَّ ْيِئ َوِضدِِّه يِف اْلَكاَلِم  الطِّ َباُق ُهَو اجَلْمُع َبنْيَ الشَّ ْيِئ َوِضدِِّه يِف اْلَكاَلِم  الطِّ َباُق ُهَو اجَلْمُع َبنْيَ الشَّ  الطِّ
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َكاَنْت مُسَيَُّة َتْقَرُأ الُْقْرآَن يِف َبْيِتَها. َفَقَرَأْت ِمْن ُسوَرِة الرُّوِم )َوَيْوَم َتُقوُم 
اآلَيِة.  ُمَراَد  َتْعِرْف  .َفلَْم  َساَعٍة(  غرْيَ  لَبـُِثوا  َما  ِْرُموَن  اْلُ ُيْقِسُم  اَعُة  السَّ
َجاِمَعِة  يِف  الَعَربيَّة  اللَُّغِة  ُمَدرُِّس  َوُهَو  يل  َجِ َأْحَد  َواِلِدَها  ِإىَل  َفَأْسَرَعْت 

َكرْيَااَل. 
اَعُة الَّيِت َنْسَتْعِمُلَها ِلَنْعِرَف  اَعُة؟ َهْل ِهَي السَّ مُسَيَّة: َيا َباَبا َما َهِذِه السَّ

الَْوْقَت.
َأْحَد: اَل َيا بـِْنيِت، َمْعَناَها َيْوُم الِْقَياَمة.

ِْرُموَن َما لَبـُِثوا َغرْيَ َيْوِم  َفَقاَلْت يِف َنْفِسَها: َيْوَم َتُقوُم الِْقَياَمُة ُيَقِسُم اْلُ
الِْقَياَمِة. َما َهَذا؟ َفَشكَّْت يِف امْلَْعَنى. َفَسأََلْت: َيا َباَبا َفَما امْلَُراُد بـِ"َما لَبـُِثوا 

َغرْيَ َساَعٍة".
ِْرِمنَي حَيَْسُبوَن  اَعُة الثَّاِنَية َمْعَناَها الَوْقُت. أَلنَّ اْلُ أحد: َيا بـِْنيِت السَّ

أَنَُّهْم َما لَبـُِثوا يِف اأَلْرِض ِإالَّ َوْقًتا َقِلياًل.
يٌل ِجدًّا. اْسُتْعِمَلِت اْلَكِلَمُة يِف َمْعَنَينْيِ. َهْل ُهَناَك آَيٌة ٌأْخَرى  مُسّية : َجِ

يِف الُْقْرآِن ِمْثَلَها.
أحد: َبَلى، َكِثري. َهِذِه ُتَسمَّى بـِاجْلَِناِس. 

مسّية: َهاِت ِمَثااًل آَخر يا بابا.
اِئَل َفاَل  أحد: اُْنُظِري َقوَل اهلِل َتَعاىَل. ) َفَأمَّا الَْيِتيَم َفاَل َتْقَهْر.َوَأمَّا السَّ

ُسَيَُّة َتْقَرأُ الُْقْرآَن
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َتِلَفاِن يِف امْلَْعَنى. ِديَن َتْقَهْر َوَتْنَهْر يِف النُّْطِق ُمَتَشابـَِهاِن َوُمْ َتْنَهْر( َتِ

مسية: َيا َباَبا َهْل َنَرى َهَذا اجْلَِناَس يِف الُْقْرآِن َفَقْط؟
اِعِر: ْعِر َكِثرًيا. ِمْثَل َقْوِل الشَّ  أحد: اَل، اَل َيا بـِْنيت. َهَذا ُيْسَتْعَمُل يِف النَّْثِر َوالشِّ

 مَسَّْيُتُه حَيَْيى ِلَيْحَيى َفلَْم َيُكْن       ِإىَل َردِّ َأْمِر اهلِل ِفيِه َسبـِيُل.
اِن ْبِن َثابـٍِت اأَلْنَصاِري: َوِمْثَل َقْوِل َحسَّ

َوُكنَّا َمَتى َيْغُز النَّبـِيَّ َقبـِيَلة           َنِصْل َجاِنَبْيِه بـِالَْقَنا َوالَْقَنابـِِل.

َتِلَفا يِف امْلَْعَنى  اجِلَناُس َأْن َيَتَشاَبَه اللَّْفَظاِن يِف النُّْطِق َوَيْ

األنشطة الدراسية  
1( ُنَيُِّز اِلَناَس ِمَن اآلِتية:

ا( اخَلْيُل ِعْنَد املَُْساِفِر َخرْيٌ َلُه.
ب( َهالَّ َنَهاَك ُنَهاَك َعْن َعَبِثَك.
ج( َوُهْم َيْنَهْوَن َعْنُه َوَيْنَأْوَن َعْنُه.

د( َتَرى بـَِعْيِنَك اأَلمْسَاَك يِف َماِء اْلَعنْيِ.
ه( ملَّا َرَأى َعبَّاس اللَِّئيَم َعَبَس َوَتَوىلَّ َعْنُه.   

2( ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنْكَتِشُف ِمْنُه اِلَناَس َوَنْكُتُبُه يِف َقاِئَمة.
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 founder : مؤسس    arts : الفنون 
  painting : فن الرسم    throughout : طيلة 

attached with : ملحق به   proved : برهن 
textile industry : صناعة األقمشة   sculpture, carving : النحت 

 eminent scholar : عالم بارز   nature : سجية ج سجايا 
: منطقة خطة  : الملك ساموتري ملك كالكوت  السامري 

 enemyعدو : خصم  : خالئق  أنام 
 having blue eyes : أزارق العينين  : البرتغالي  الفرنجي 

 locust : الجراد    ghost, devil : غول ج أغوال 
 gingerالزنجبيل : الزناجيل   pepper : الفلفل 

: هدية تحفة  : تقدم  إرتفع 
: أحمي أدفع  : أغنا  أعمر 

internet cafe: مقاهي الشبكة العالمية   creature : نسمة 
   military operation : عملية عسكرية   arrest : اعتقال 

       register number : رقم التسجيل   raid : دهم 
   majority : : maximum  معظم  جلّ 

dreams  : حلم ج أحالم   branch : فرع 
sigh : تنهيدة     affectionate heart : قلب حنون 

regret, sadnessحزن : لهفة   pours down سال : انهمر 
 dragging onتجلب جلبا : تجر جرا   turned back : أدارت ظهرا 

memory : ذاكرة   high altitude : علو شاهق 
  passengerمسافر : عابر السبيل   virgin, maiden : عذراء 

   shynessالخجل : الحياء 
 scandalخزي : فضيحة    militiaجيش : ميليشيا 

university : الجامعة  : المقصود به المساجد   الجامع 
: العلماء الفقهاء  : أصل لغوي وعلمي  جذر لغوي 

 identity : هوية   to resist : دافع عن 
 contributed : ساهم   under copyright : قيد التاليف 

 to poetizeنظم الشعر : قرض الشعر    grabbingانتزاع : غصب 
 literary movement : الحركات األدبية    contemporary : المعاصرين 

 exception, excemptionامتياز- اعتراض : استثناء 
: الجماهير -المقصود به األشراف و األمراء من اإلسرائيل المأل 
: الدجى – يقصد به ظلم فعلها األعداء في فلسطين الجريحة الظالم  
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النواتج التعلمية
حيتاج إىل  جّيدمتازأقتدر على:

التحسني

َتَعاُرِف اأَلَدِب الَعَربـِي اهِلْنِدي َوالُْوُقوِف َعَلى ِميَزاِتِه

امْلَُناَقَشِة َحْوَل امْلََقاَلِة َوِإْعَداِد ِفْقَرٍة وِإْعَداِد َمَقاَلة َحْوَل 
َمْوُضوع ُمَعني

َتَعاُرِف َأَدِب امْلَُقاَوَمة

ْعِر احُلرِّ يِف َأحْلَاٍن ُمَناِسَبة ِإْنَشاِد امْلَْنُظوِم َوالشِّ

الـُمَناَقَشِة عن امْلَْنُظوِم  َوِإْعَداِد ِفْقَرٍة

ة َوالُوُقوِف َعَلى َمعاِنيَها ِقَراَءِة الِقصَّ

ة َوامْلَُقاَرَنِة َبنْيَ الِقَصِص َوِإْعَداِد  امْلَُناَقَشِة َحْوَل الِقصَّ
ِفْقَرٍة

ِة ِإْعَداِد ُمَذكَِّرٍة ِإْعَجابـِيٍَّة َحْوَل الِقصَّ

ِة َتِْثيِل َأْدَواِر اأَلْشَخاِص يِف الِْقصَّ

َباِق  ِقَراَءِة امْلََقاِطِع اأَلَدبيَّة َواْسِتْحَساِنَها مع َتَعاُرِف الطِّ
َواجْلَِناِس َوَتِْييِزِهَما َوَتْطبـِيِقِهَما

التقويم الذاتي  
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