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الم عىل نبيِّه األمني املبعوث رمحة للعاملني . احلمد ملسو هيلع هللا ىلص ربِّ العاملني ، والصالة والسَّ

نقدمه لطالبنا   ، لة  املعدَّ اجلديدة  الثانوي يف طبعته  املطالعة للصف األول  فهذا كتاب   ، بعد  أما 
غوي واألديب  وطالباتنا راجني أن حيقق ما نسعى إليه من أهداف يف جمال النمو الفكري والرتبوي واللُّ

يف هذه املرحلة .

وقد راعينا يف مادة هذا الكتاب أن تكون مشتملة عىل آيات قرآنية ، وأحاديث نبوية خمتارة ، وقطٍع 
ع ما بني موضوعات علمية ، وتارخيية ، وفكرية ، وقصصية  من النثر والشعر ، اتسمت مجيعها بالتنوُّ

، واجتامعية ، ومْهنية .

كام حرصنا عىل الشمول يف طريقة تناول هذه املوضوعات القرائية ، فضبطناها ضبطًا يلبِّي حاجة 
الطالب والطالبة ، وزدنا يف إيضاح بعض املفردات واملصطلحات مما حيتاج إىل إيضاح ، وتركنا رشح 

ما يتمكن الطالب والطالبة من رشحه .

 ، املوضوع  ملضمون  االستيعاب  منها  جانب  يف  تقيس  تقويمية  بأسئلة  موضوع  كل  ْلَنا  َذيَّ وقد 
غوية املتنوعة ، مما يتعلق بامدة اللغة ومفرداهتا ، أو التذوق األديب  وتتناول يف اجلانب اآلخر املهارات اللُّ
، أو الضبط النحوي ، أو الرسم اإلمالئي ؛ وذلك ليظل الطالب أو الطالبة عىل صلة بسائر فروع اللغة 

العربية وبقية املواد ، ولتكون هذه الصلة قائمة عىل املناقشات واملامرسة والتدريب .

مها ، وهتيئة السبل  واهلل نسأل أن جيعل ما قمنا به حمققًا للهدف املنشود من تعليم اللغة العربية وتعلُّ
القويمة لذلك ، كام نسأله التوفيق والسداد يف سائر األمور .

املعدلون
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قال تعاىل : 

)٭( آل عمران 190 - 195 .
)1( اختالف الليل والنهار بالزيادة والنقصان وتعاقبهام .

)4( عبثًا ولعبًا .
)6( أهنته وفضحته .

)8( عىل ألسنة رسلك .

)2( أدلة وبراهني .
)5( تنزهيًا لك عن أي وصف ال يليق بعظمتك .

)7( هو النبي  ملسو هيلع هللا ىلص .

)9( دينكم واحد .

)3( أصحاب العقول .

1- آيـــــــاٌت ألولـي األلـَبـــــاِب
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1- خصَّ اهلل بعض النَّاس بإدراك ما يف خلقه من أدلة وعرب. َمْن هم؟ َومل خصهم بذلك اإلدراك؟
2 - يف اآليات ما يدل عىل أن اهلل تعاىل خلق الكون حلكمة يقصدها. أبنيِّ موضع ذلك.

تعاىل  اهلل  دعا  ومل  اآليات؟  يف  الدعوة  هذه  أين  خلق.  فيام  والتأمل  التفكري  إىل  تعاىل  اهلل  -دعانا   3
إليها؟

4 - يف اآليات مساواة بني اجلنسني عند اهلل . أين تلك املساواة؟ وفيم جعلها اهلل؟
5 - يأمرنا اهلل تعاىل يف هذه اآليات باجلد والعمل. أذكر مو ضع هذا األمر.

أين يتضح هذا  : »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يذكر اهلل عىل كل أحواله«.  6 - قالت عائشة ـ ريض اهلل عنها 
املعنى من اآليات؟

7 - للصرب عىل أحداث الدنيا ومصائبها عاقبة حسنة. أوضح هذا القول يف ضوء اآليات.

1 - )الليل والنهار( كلمتان متقابلتان وبينهام تضاد، أذكر من اآليات أمثلة أخرى هلذا التضاد.
2 - يقول تعاىل :                                                    وتقول: إنك لن ختلف امليعاد، إنك مل ختلف َوْعَدك. 
أضبط آخر الفعل )ختلف( يف املثالني األخريين، ثم أوضح سبب ضبط الفعل يف األمثلة الثالثة.

3 - أكتب العبارة القرآنية التالية مرتني بخط النسخ :

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

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

تـــدريـــبـــــــــات

أس���ئ�ل�ة
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4 - )ربَّنا( نداء تكرر يف اآليات هنا مخس مرات. فبامذا يوحي لك هذا التكرار؟
5 -  آل                                                                                                                                   � 

أعرب ما كتب  باألخرض مما سبق.
6 - آل                                 � يف هذه اجلملة فعل، أبّينه ، وأذكر النوعني اآلخرين منه.

7 - أستخرج من اآليات الكريمة:
أ - ثالثة أسامء مبنية، وأذكر عالمة بنائها.

ي كاّلًّ منها. ب - ثالثة حروف، وأسمِّ

ج - ثالثة أفعال مبنية، وأذكر أنواعها.
8 - أكتب مقالة تأملية حول مظاهر الكون، وعظمة خالقها.
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ُه: إماٌم  ِه يوم ل ظلاَّ إلاَّ ِظلُّ هم اهلل يف ظلِّ َعٌة يظلُّ عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال : »سْبْ
قا  ٌق يف املساجِد، ورجالِن حتاّبا يف اهلل ، اْجتمعا عليه وتفراَّ عادلُ ُ، وشابٌّ نشأ يف عبادِة ربِِّه، ورجٌل قْلُبُه ُمعلاَّ
ق بصَدقٍة فأْخفاَها حتى ل  عليه، ورجلُ ُ َدَعْتْه امرأة ذات َمْنصب ومجاٍل فقال: إيّن أخاف اهلل ، ورجٌل َتصداَّ

تعلَم ِشامُلُه ما ُتنفُق يميُنُه، ورجلٌ ذكَر اهلل  خاليًا ففاضْت عيناُه«.
متفق عليه

1 - للسعادة يف اآلخرة أسباهبا. أذكر سبعة من هذه األسباب.
2 - من نال كرامة اهلل  يف اآلخرة فهو السعيد، فام كرامة السعداء يف هذا احلديث؟

ح ذلك. 3 - من توىل أمرًا من أمور املسلمني وجب عليه العدل، سواء أكانت واليته عامة أم خاصة. أوضِّ
4 - الصنف الثالث من هؤالء السبعة من تعلق قلبه باملساجد. فكيف تتحقق هذه الصفة يف حياة  الشخص؟

ح كيف يكون احلّب يف اهلل . 5 - )ورجالن حتاّبا يف اهلل ( أوضِّ
6 - ما أقوى سبب يمنع اإلنسان من الوقوع يف الرذيلة والفاحشة؟

7 - لصدقة  الرس ميزة عن صدقة العالنية. أتكلم عن هذه امليزة .
8 - يذكر اإلنسان رّبه يف حالة انفراد فتفيض عينه بالدمع. فعالم يدل هذا املوقف؟

9 - نزاهة اللفظ وعفة األسلوب والبعد عن الساقط من القول مسلك سار عليه القرآن واحلديث. آيت من 
احلديث بدليٍل عىل ذلك.

أس��ئ��لة

2- الس��عداُء يف اآلخ��رِة ٭

)٭( رياض الصالـحني ، الـحديث رقم : 376.
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1 - )يظلهم اهلل يف ظله(. بامذا توحي لك إضافة الظل إىل اهلل؟
ورة  الصُّ هذه  أثر  وأبنيِّ   ، حه  أوضِّ مجيل،  بياين  تصوير  العبارة  يف  املساجد(:  يف  معلق  قلبه  )ورجل   -  2

عىل املعنى.
3 - )حتاّب( هذا الفعل يدل عىل املشاركة و )أحّب( ال يدل عليها. أذكر فعلني عىل مثال هذين الفعلني، 

وأضع ما آيت به يف مجل من عندي.
يَّة ولكن عن طريق التصوير البالغي،  4 - )ال تعلم شامله ما تنفق يمينه( دلت هذه العبارة عىل غاية الرسِّ

أرشح ما ورد فيها من تصوير.
5 - يف احلديث بعض األلفاظ املتضادة. آيت بمثالني هلذا التضاد.

6 -  )ذكر اهلل خاليًا ففاضت عيناه( أعرب القول السابق.
7 - )َمْنِْصب( ذكر املعجم الوسيط هلذه الكلمة ثالثة معاٍن، أرجع إليه وأسّجلها، ثم أختار منها ما يالئم 

هذا احلديث.
8 - أثنى اهلل عىل فتيـة الكهف بقولــه :                                                                                              ،

كام ذكر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تكريم اهلل للشاب الذي ينشأ يف عبادة ربه مقباًل عليها منذ نعومة أظفاره.

أكتب يف هذا املعنى مقالة وأقدمها للنشاط املدريس.

ت�����دريب��ات

)1( الكهف : 13 .
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هو أ محُد تقيُّ الدين أبو العباِس، ُولَِد يف العارِشِ من شهِر ربيٍع األول سنة إحدى وستني وست ِمَئٍة من 
َبلََغ السابعة من عمره. فلام أغار عليها  ان« وفيها نشأ إىل أن  بعِد اهلجرة النبوية، وكان مولده بمدينة »حرَّ

َتاُر ، فرَّ أهلها منها إىل دمشَق، وكانت أرسُةُ ابن تيمية من بني أولئك املهاجرين. التَّ

كانت أرسُة ابن تيمية أرسَة عْلٍم، أثمُن ما متتلُك الكتُب التي هي للعلامِء متاٌع وثروٌة وغذاٌء ، محلوها 
وا فيها آمنني، بعد أن رأْوا اهلوَل األكرَب يف غاراِت  معهم يف رحلٍة شاّقٍة عسريٍة ، حتى إذا بلُغوا دمشَق استقرُّ
ُ ما كان منه  تار وُكْرُه االعتداِء، ولعلَّ هذا ُيفرسِّ التتاِر املفسدين ، فانطبَع يف نفِس ابن تيميَة منُذ الصغر ُكْرُه التَّ

ِة. من قيادِة اجلحافِل )1( لقتاهلم، بعد أن اْسَتَوى رُجاًل، مكتمَل الُقوَّ

العلمِ  من  كبري  قْدٍر  عىل  الدين  جمَد  الشيَخ  ه  وجدَّ  ، الدين  شهاَب  الشيخ  أباُه  فوجد  تيمية  ابُن  نشأ 
منذ صغره، حفظَ  العلم  إىل  له  هًا  ُموجِّ فكان ذلك  احلنبيل،  الفقه  ِة  أئمَّ ان من  ُيعدَّ كانا  إهنام  والتقدير حتى 
ِة . وكان  ِف األحكاِم الفقهيَّ غة وتعرُّ القرآن الكريم منُذ حداثة سنِّه، واجّته بعد حفظه ، إىل حفِظ احلديث واللُّ
ِق والنبوغ يف كثري من العلوم،  ، فساعدُه ذلك عىل التفوُّ كاِء احلادِّ اكرِة، والذَّ ة الذَّ ُز باجلدِّ واالجتهاِد، وقوَّ يتميَّ
كالرياضيات، والعلوم العربية، وحفظ املنظوم واملنثور، ومعرفة أخبار العرب، والرباعِة الواضحة يف علم 

النحو، والفقه احلنبيلِّ .

وقد توىلَّ ابُن تيمية التدريس يف اجلامع الكبري بدمشق، وهو يف الثانية والعرشين من عمره، يف املكان 
الذي خاَل بوفاة أبيه، فجلس نظريًا ألئمة احلديث املمتازين، كابن دقيق العيد، وغريه من أئمة ذلك العرص. 

ون حوله. وقد اجتهت إليه األنظاُر ، وكُثَر مريدوه )2( واملُعَجُبون به واملْلتفُّ

)1( مجع جحفل وهو اجليش الكبري.
)2( طالبه.

3- شــيخ  اإلســالم ابــُن تيمّيــة
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دت نواحيَها - جيمعَها اجتاٌه واحٌد، وهو إحياُء ما كان عليه الصحابَة أهل  وكانت دروسه - وإن تعدَّ
ه ابُن تيميَة إىل  وا اإلسالم صافيًا، مل ُيَرنَّق)1( بأفكاٍر غريبة، أو نِحٍل بائدٍة. وقد اجتَّ القرِن األوِل، الذين تلقَّ
النذوُر، فذهب مع أصحابه ومعهم  ُتزاُر وتنذر هلا  بأن صخرًة  أنه علم  واملنكراِت، من ذلك  البِدع  إزالة 

ارون يقطعون الصخور فقطعها وأراح املسلمني من وزِرها. حجَّ

إىل  تاُر  التَّ جاء  فعندما  املغريين،  إغارة  عند  والعامة  ولة  الدَّ ِة  لُنرْصَ تارخييٌة  وقفاٌت  تيميَة  البِن  وكانت 
ياِن العلامِء - مع من فرَّ - إىل ِمرَص ، حتى أصبَح البلُد  ام يف هناية القرِن السابِع اهلجرّي ، فرَّ كثريوَن من أْعْ الشَّ
ام وكباِر العلامء، ولكنَّ ابن تيمية كان العامَل الوحيَد الذي بقي مع العامِة فلم يِفرَّ ومل خيُرْج،  شاغرًا من احلكَّ
اِطُب َمِلَك التتَّار يف االمتناع عن ُدُخوِل  بل مَجع من بقي من أعياِن دمشَق، وذهب عىل رأس وفٍد منهم، خُيَ
ِة إقناعِه  وثبات قْلبِه ، أْنْ حَيُصل عىل وْعٍد من َملِك التتاِر بأالَّ يدُخَل  ُجُنوده دمشَق،  ِدَمْشَق، واْستَطاَع بُقوَّ

وا فيها فسادًا ، ثم غادُروها. وها وعاُثُ َبُثوا أْن نقُضوا العْهَد، فدَخُلُ ولكنهم مل َيْلْ

ْم عازمون عىل دخوِل  ُُ تار بجموِعهم إىل الشام ، بعد أن َسَبَقْتُْهُم الشائَعاُت بأهنَّ ويف عام 702 عاد التَّ
الُعلامُء والقضاُة واألمراُء عىل أن  ُة ، وحتالف  ُة والشاميَّ ْت ملالقاهتم اجليوش املرصيَّ تعدَّ الشاِم َوِمرَص، فاْسْ
ُك النَّْخوَة يف القلوب ، وَيعُد اجليوش بالنرص. وقد امتطى صهوة)2( جواِدِه  ، وكان ابُن تيمية حُيرِّ ُيُالقوا العُدوَّ
اِر إىل  اِم، وانحرَس ُجْنُد التتَّ ، وخرج إىل ميدان القتال حُماربًا فأْبْىَل بالًء حسنًا، حتى انترَص ُجْنُد مرَص والشَّ
قوٍس  عن  ويرموهنم  ظهورهم،  يرضبون  اجلنود،  من  معه  ومن  تيميَة  ابُن  ورائهم  ومن   ، والتِّالل  اجلبال 
ْم هتزُّ املرشَق واملغرَب  ُهْم ، وكان ذلك آخَر عهدِهم باإلغارِة بعد أن كانت غاراهُتُُ واحدٍة ، حتى زاَل َخطُرُ

من أقدِم العُصوِر.

ج من ظهر الفرس. ْ ر .                             )2( موضع الرسَّ )1( يكدَّ
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التقدير  مْوِضَع  فيها  كان  سنوات،  سبِع  من  أكثر  هبا  وأقام  مرَص،  إىل  تيمية  ابن  سار   705 عام  ويف 
اِدِه واملَناِفِسنَي له . وقد ألَقى يف ِمرُصَ ُدروسًا كثريًة يف املساِجِد  واإلجالل ، وإْن ناَلُه بعُض األذى من ُحسَّ
ُة ، ويْعِقُد جمالَس للُمناَظَرِة ، فنَفَع    ظًا ينتفُع به العامَّ وعىل املنابر، ُيَفرسِّ بعض آيات القرآن الكريم، ويِعُظ وْعْ

بِه وعقِلِه ملسو هيلع هللا ىلص َربِّ العاملني . اهلل به خْلقًا كثريًا ، ورأْوا فيِه رُجاًل خالصًا يف َقْلْ

وقد أمىض ابُن تيمية حياته يف إفادٍة الناِس بعْلمه       إمامًا يف الفقِه والتوحيد       جماهدًا يف سبيل اهلل  
منرصفًا إىل العلِم والتأليف       حتى َثَوى)1( إىل رمحِة ربِّه ورضوانه عام 728 هـ       بعد أن جاهَد  أكثَر من 
ثالثني سنًة يف ميادين العلم واحلرب       وهو يف امليَداننْيْ كاجلْوَهِر اجليِّد       ال يزيُدُه االْحتَِكاُك إاّلَّ ملعانًا 
وصقاًل       يعلو من أوج)2( إىل أوٍج        ومن درجة       إىل درجة حتى أقّرَّ بفضلِه املخالُف واملوافُق        فكان 

ين        مْعِدنًا خالصًا       ال زاَل اسُمه َيِرنُّ       وسيستمرُّ إىل يوم الدِّ

 

1 - مَل هاجرت أرسة ابن تيمية؟
2 - ما أثر غارات التتار وإفسادهم عىل نفسية ابن تيمية؟

3 - كانت أرسة ابن تيمية أرسة علم . أدلل عىل ذلك من خالل عالقتها بالِكَتاب، ومن خالل رجاهلا.
ه؟ 4 - توّجه ابن تيمية إىل العلم منذ صغره، فام أبرز مالمح هذا التوجُّ

5 - متيَّز ابن تيمية بصفات شخصية عالية، أذكرها، وأبنيِّ أثرها يف علمه.
6 - كان لدروس ابن تيمية عىل كثرهتا وتنوعها هدف أساس. ماهو؟

7 - حرص ابن تيمية عىل إزالة املنكر. أذكر مثااًل مما قام به يف هذا اجلانب.

أس��ئ��لة

)1( استقر.                             )2( ارتفاع.
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8 - عندمـا دخـل التتاُر بالَد الشـام كان البـن تيميـة وقفـة معروفة. أذكرها، وأبيِّـن داللتها.
ح ذلك. 9 -  كان ابن تيمية جماهدًا وحماربًا إىل جانب علمه وتأليفه. أوضِّ

10 - انتقل ابن تيمية إىل مرص، وقام بام جيب عليه نحو العامة واخلاصة هناك.  أذكر بعضًا مما فعله.
11 - انترص املسلمون عىل التتار بسبب  :

أ  -   .................................................................................................................
ب -  .................................................................................................................
جـ -  .................................................................................................................

 

1 - »أقرَّ بفضل ابن تيمية املوافق واملخالف ، فكان معدنًا خالصًا «.
ا بديعيًّا وصورة مجالية، وأبنيِّ أثرمها يف املعنى. أستخرج من العبارة فنًّ

2 - »نشأ ابن تيمية فوجد أباه عىل قدر كبري من العلم«.
أضبط ما كتب باألزرق مما سبق، ثم أذكر السبب.

د كالًّ منها. 3 - ورد يف السطر األول اسم ولقب وكنية. أحدِّ
4 - تكررت كلمة )أرسة( يف مطلع الفقرة الثانية. أعرهبا يف كلتا احلالتني.

5 - أكتب التاريخ فيام ييل باحلروف بداًل من األرقام :
- يف عام 702 ............................................... من اهلجرة عاد التتار بجموعهم إىل الشام.

- يف عام 728 ................................................ من اهلجرة ثوى ابن تيمية إىل رمحة اهلل.

ت�����دريب��ات
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6 - »استطاع ابن تيمية التدريس يف جامع دمشق وهو يف الثانية والعرشين من عمره«.
أعنيِّ ثالث مهزات وصل من العبارة السابقة.

7 - أُعود إىل املعجم الوسيط، ثم أكتب أمام كل مجلة مماييل معنى كلمة )استوى(:
- استوى الليل والنهار 

- استوى أخوك.
- استوى الطعام.

- استوى غصن الشجرة. 
- استويت عىل السيارة.

8  - )يرنَّق( أذكر ما يضاد هذه  الكلمة، ثم أضعه يف مجلة من عندي.
9 - أذكر ثالثة من مؤلفات ابن تيمية وأستعني ببعض املراجع.

10 - أضع عالمات الرتقيم املناسبة فيام ترك من فراغات يف الفقرة األخرية.

) ...............................................(
) ...............................................(
) ...............................................(
) ...............................................(
) ...............................................(
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يقول اهلل تعاىل :                  .

التي  العجيبَة  أدرك احلقيقَة  إذا  )2( من داللٍة عظيمٍة، إال  الَبَنانِ يدرَك ما يف تسوية  أن  ال يستطيُع أحٌد 
توّصل إليها العلامُء ، بعد بحٍث ودراسٍة واستقراٍء عرْبَ السنني ، ويف خمتِلِف أنحاِء األرِض، وهي أّنه يستحيُل 

أن تتطابَق بصمتاِن لشخصني خمتلفنِي.
أفليس هذا دلياًل عىل ُقدرِة اخلالق َجلَّ وَعال؟ وأليس دلياًل عىل أن حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص مل يأِت بالقرآن من عنده كام 
يُّ الذي ال يكُتُب وال يقرأ - ما بَذَل فيه علامُء العامَلِ  ِجُف املرجفون؟ وإاّل فكيف له أن يعرَف - وهو اأُلمِّ ُيْرْ
، يف خمتلِف البالِد وعىل مرِّ العصوِر، اجلهوَد تلو اجلهوِد حتى أدركوه، وأْمكنهم اإلفادة منه؟ وَمْن َيدري؟ 

َها الناُس يف األجيال القادمة! فُرّبام كانت بعُض أرساِرِه ال تزال خافيًة، وقد يكتشُفُ

 َ ًة حلفظ بصامِت األصابع)3(، وأن ُيبنيِّ لقد استطاع الِعْلم - منذ عهٍد غري بعيد - أن يضع طريقًة خاصَّ
أوُجَه اإلفادة منها.

ومنذ عام 1900م اطرد التقدم يف اإلفادة من بصامِت األصابعِ يف شتَّى الوجوِه واملرافِق، التي تتطّلب 
ولّيني، ووضع نظام لرتتيِب بصامت أصابع  حتقيق شخصية األفراد. ولقد أْمكن حرْصُ بصامت املجرمنَي الدَّ
اليِد وحفظها، ونظام آخر لبصامِت األقدام. وسوف ُيُستخدُم »التلفزيون« يف املستقبل يف نقل صوِر البصامِت؛ 

ليْسُهَل تعّقُب اجلناِة - أينام كانوا - وحتقيُق شخصية األفراد، بأقىص قدٍر من الرسعِة.

)1( القيامة.        )2( طرف  اإلصبع.      )3( حدث ذلك يف حوايل عام 1890م.

4- بصمــات األَصـــابع



19

سطا لصٌّ عىل إحدى املستشفيات يف الياباِن عام ثامنني وثامن ِمئٍة وألف ، بعد أن تسّلَق إحدى املداِخِن، 
فرتك آثارًا سوداَء واضحًة لبصامت أصابعه، عىل أثاِث املستشفى الناصِع البياِض، فقام أحد أطّباِء املستشفى 
بفحِص هذه اآلثار، ومقارنتها - عن طريق املجهر - ببصامت الفاعِل الذي ُضبَِط فيام بعُد، فتبنّي أهّنا مطابِقٌة 

لبصامتِِه .

وهكذا بدأ التفكرُي يف اإلفادة من البصامت الفْردّية ، يف كشِف احلوادِث اجلنائية الغامضِة ، ولكنَّ   
دّقة  متوّقفًة عىل  منه  اإلفادة  . وكانت  الفاعِل وضبطه  الّتهمِة عىل  إثباِت  الدليل يف  إقامِة  اقترص عىل  ذلك 

التحرياِت ، ومدى نجاحها يف إدخال الفاِعِل ضمن املشَتَبِه فيهم.

مت وسائل إظهار البصامِت اخلفّية، ورفِعها يف أماكن احلوادِث اجلنائّية، وُوِضَع نظاٌم لتسجيل  ثم تقدَّ
َفُع من أماكِن  البصامِت الفرديِة، ملن اعتادوا االعتداء عىل النفِس واملاِل ، وذلك ملقارنتها بالبصامِت التي ُتْرْ
ف عىل شخصّية املجرِم  ارتكاِب اجلريمِة ثم تقدمْت نُظُم تسجيل البصامِت ، حتى أصَبح يف اإلمكاِن التعرُّ

املجهوِل ، الذي يرتك بصامتِه يف مكاِن احلادِث ، ولو مل يرتْك وراءه سوى بصَمٍة واحدٍة.

ا قاطعًا، ال يتطّرُق إليه الشكُّ أماَم القضاِء ، وأماَم مجيع اهليئاِت التي  وتعدُّ البصامُت اآلن دلياًل علميًّ
العامل، آخذة  املحاكُم أحكامًا كثرية يف مجيع بالِد  أَِدلَّة أخرى. ولقد أصدَرِت  َعْمها  تْدْ مل  متاثله ، حتى ولو 
بالدليل امُلستمّد من البصامِت ، وذلك اعتامدًا عىل احلقائق املؤكدِة الثابتة، من أنه عىل الرغم من أنَّ معامل 
حتقيِق الشخصيِة يف العاملِ بأرسِه، قد فحصت مالينَي عديدًة من البصامت، فإنه مل ُيعثر -مطلقًا- عىل بصمتني 
أثبتِت الطُُّرُق العلمّيُة التي استخدمها علامُء البصامِت استحالة تطاُبِق  متطابقتني لشخصنِي خُمتلفنِي . وقد 
بعنِي خمتلفني لشخص واحٍد ، وذلك ألنَّ احتامل وجوِد هذا التطابق  بصمتني لشخصني خمتلفنِي ، بل ألْصْ
ال حيدُث إال بني عدٍد يبلُغ أضعافًا مضاعفًة لعَدِد سكاِن الكرة األرضيِة، وبعبارة أخرى، ال يمكن أن يوجد 
احتامُل تكّرر بصمٍة واحدٍة لشخصني خمتلفني، إال بني أربعٍة وستني مليارًا من األشخاِص، وال يمكن تطابُق 
بصامِت األصابِع العرشِة يف شخصنِي خمتلفنِي - عىل سبيِل االحتامل - إال مرة واحدًة ، يف كلَّ سبعٍة وثالثني 
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األرِض  سكان  عدد  أن  علمنا  فإذا  القرون!!  من  ماليني  وأربعة   ، ألٍف  ِمئِة  وست  وستني   ، ِمَئٍة   وثالث 
كّلها - اليوم - يبلُغ ستَة باليني ونصف البليون من الناِس ، أدركنا االستحالَة التاّمة لوجود أيِّ تطابق يف 

البصامِت.

؛ ألهنا بعيدٌة عن مواطِن الشكِّ يف  ُينتفُع هبا يف عدد من األْوُجِه ، ال تكاُد تقُع حتت حرْصٍِ والبصامُت 
إثباِت الشخصيِة، ويصُلُح استعامهلا من مجيع املرافق واملهام، التي يراُد هبا تعينُي فرٍد بذاته ، تستوي يف ذلك 

األغراُض املدنيُة والتجاريُة، والوظيفيُة واجلنائيُة. 

التي  الوالدة  مستشفيات  بعَض  أنَّ   ، األصابع  بصامِت  الدول  بعُض  فيها  تستخدُم  التي  األمثلة  ومن 
يقيض النظاُم فيها بإبعاد األطفال عن أمهاهِتم فرتًة من الزمن ، ُتوخذ بصامُت قدمي الطفِل عىل لوحٍة خاصة 
ه. وتستخدُم بعُض اجليوِش البصامِت للجنوِد ، وقَت قبوهلم يف  أمِّ الوليد إىل  ؛ خشيَة ُوقوِع خطأ يف نسبة 
ِد التعّرِف عىل من ُيتوفَّ منهم أو ُيفقُد أو هيُرُب. وقد وضعْت بعُض الّدوِل أنظمة  اخلدمِة العسكريِة  ؛ بقْصْ
باستخداِم  وذلك   ، والتجاريِة  واملدنيِة  الوظيفيِة  واملستنَداِت  الصكوِك  يف  والتزويِر   ، الغشِّ  ارتكاَب  متنُع 

بصامِت اإلصبع بداًل من التوقيِع.

وتستخدم البصامُت - أيضًا - يف منِع اشتغال املجرمني يف الوظائف واملهِن ، واخِلَدماِت التي تتطّلُب 
األمانَة واالستقامة يف أرباهبا.

ِف عىل اهلاربني من وجه العدالِة        مهام بلغْتْ مهارهُتم يف التنّكِر وتضليل  وُتستخدم البصامُت  يف التعرُّ
ِق        َوفقًا لقانون خاص هبا        من دولٍة إىل أخرى         من يقتفون آثارهم        وتنقُل البصامُت عن طريِق الرَبْ
ي بصامُت األصابِع ِخَدماٍت جليلًة يف حتقيق شخصياِت  للمساعدة يف كشِف املجرمني الدوليني        وتؤدِّ
األفراِد        يف جماالت جوازاِت السفِر        واالمتحاناِت العامة            واملصاريِف        وصناديِق التوفري        
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والوصايا        واملواريِث        وبطاقاِت اهلوّية        إىل غرِي ذلَك من  اخلدماِت التي ال تقُع حتت حرٍص.

وجتدر اإلشارة إىل أن الشكل  الظاهر لبصامت األصابع ، يمكن االستدالل منه عىل ُعْمر صاحبه، إذ 
إن احليِّز الذي تشغله خطوط البصامت يتزايد مع الكرب. كام أنه ُيستدل من البصامت عىل مهنة الشخص؛ 
فالتآكل يف راحة اليد مثال ، يشري إىل أن صاحبها يشتغل بالبناء أو بالطالء أو باألمحاض ، ووخز اإلبر يدل 

عىل االشتغال بحرفة اخلياطة ؛ فسبحان اخلاّلق العظيم ، جلَّت قدرته ، وتناهت عظمته!

 

1 - ما وجه االستدالل باآلية الكريمة حول ما توصل إليه العلم احلديث بشأن بصامت  األصابع؟
2 - لتسوية بنـان اإلنسان داللة كبرية عىل قدرة  اهلل عزَّ وجـلَّ . أوضح ذلـك مما قرأته يف القطعة.

3 -  ما احلقيقة العلمية التي توّصل إليها العلامء بعد دراسة بصامت األصابع؟
4 - ما احلادث الذي كان سببًا يف دراسة بصامت األصابع؟ ومتى حدث؟ وأين؟

5 - تعدُّ بصامت األصابع اآلن دلياًل قاطعًا أمام القضاء . ما أسباب ذلك؟
6 - كيف أثبتت بحوث العلامء استحالة تطاُبق ِ بصمتني لشخصني خمتلفني؟

نتفع ببصامت األصابع يف عدد من األوجه . أوّضح ذلك. 7 - ُيُ
8-  أرضب بعض األمثلة للخدمات التي تؤدهيا بصامت األصابع يف حياة األفراد.

9- كيف يمكن االستدالل ببصامت األصابع عىل ُعْمِر أصحاهبا ؟
10- كيف ُيستدل ببصامت األصابع - أحيانًا - عىل مهنة الشخص؟

1 - ال يستطيُع أحٌد أن يدرَك ما يف َتْسوية البنان من داللة عظيمة.

أس��ئ��ل���ة
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أضع )لن( بداًل من )ال( وأغريِّ ما يلزم، ثم أستبدل باملصدر املؤول )أن يدرك(  مصدرًا رصحيًا.
2 - بَم تكون اإلجابة عن السؤال التايل : »أفليس هذا دلياًل عىل قدرة الـخالق جلَّ وعال«؟ وملاذا؟

أذكر من عندي مثالني عىل هذا النسق.
م. أستبدُل بالرقم السابق ألفاظًا بكل وجه ممكن. رد التقدُّ 3 - ومنذ عام 1900م اطَّ

4 -أستخرج من الفقرة الثانية ما يأيت:
 أ   - فعاًل مضارعًا مرفوعًا ، وآخر منصوبًا ، وثالثًا جمزومًا ، وأبني عالمات إعراهبا.

ب - حرفًا ناسخًا وأبنيِّ معموليه.
جـ  - ثالثَة أفعاٍل ناسخة وأبني معمويل كلٍّ منها.

د    - ثالثَة أسامٍء لـحاالت اإلعراب الثالث.
5 - ما معنى )قد( يف قوله : قد يكتشفها الناس يف األجيال القادمة؟ أهو التحقيق أم التقليل؟ 

        أذكر مثالني من عندي لكلتا الـحالتني.
6 - أضبط الفقرة األخرية بالشكل.

7 - أعرب العبارة التالية : يستحيل أن تتطابق بصمتان لشخصني خمتلفني.
8 - أضع عالمات الرتقيم املناسبة فيام ترك من فراغات يف الفقرة ما قبل األخرية.

9 - توصل العلم الـحديث إىل أمثلة كثرية لإلعجاز العلمي يف القرآن والـحديث. أعود إىل ما يتيرسَّ من 
املراجع ، وأكتب بحثًا قصريًا حول هذا املوضوع.

قال صاحُب رشطة املأمون :

ت�����دريب��ات
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دخلت يومًا جملَس أمري املؤمنني ببغداد ؛ وبني يديه رجٌل ُمكبٌَّل باحلديد ، فلام رآين ، قال يل : يا عباُس . 
وه،  ْر به إيلَّ يف غٍد ،  فَدْعوُت مجاعًة فحمُلُ قلت : لبَّيَك يا أمري املؤمنني! قال : ُخْذ هذا إليك ، واحتفْظ به، وبكِّ
ومل يقِدْر أن يتحرَك ! فقلت يف نفيس: مع هذه الوصية التي أوصاين هبا أمرُي املؤمنني من االحتفاِظ به جيب أن 

يكون معي يف بيتي، فأمْرهُتم فرتكوه يف جملٍس يل يف داري.

تِه ، وعن حالِه ، ومن أين؟ فقال : أنا من دمْشَق . فقلُت : جَزى اهلل دمشَق  ثم أخذت أسأله عن َقِضيَّ
ن تسأل؟ قلُت : أتعرُف فالنًا؟ قال: ومن أين تعرُف ذلك  وأهَلها خريًا، فمن أنَت من أهِلها؟ قال : وعمَّ
فني قضيََّتك معه. فقال  ٌة . فقال : ما كنُت بالذي أعّرُفك خرَبه حتى ُتعرِّ الرجل؟ قلت وقعْتْ يل معه قضيَّ
: كنُت مع بعض الوالِة يف دمشَق ، فبغى أهُلها ، وخرجوا علينا حتى إنَّ الوايل تَدىلَّ يف زْنبيٍل )1( من قرِص 

اج، وهرب هو وأصحاُبه، وهرْبُْت يف مجلِة القوِم. احلجَّ

ُهم )2( ،  روِب إذا بجامعِة يْعدون خْلفي، فام زْلُْت أعدو أمامهم، حتى فتُّ فبينام أنا هارٌب يف بعض الدُّ
فمَرْرُت هبذا الرجِل الذي ذكرُته لك وهو جالٌس عىل باِب داره ، فقلُت : أغثنِي أغاثَك اهلل . قال : ال بأَس 
ها. ووقف الرجُل عىل باِب  صورة )3(. فدخْلُتُ ه : ادُخْل تلَك املْقْ عليَك ! ادُخِل الدار. فدخلُت ، فقالت زوجُتُ

الداِر، فام شَعْرُت إال وقد دخَل، والرجاُل معه، يقولون: هو واهلل عندك.

ه فيها؛ فقالوا: هو هنا  وها حتى مل يْبَق سوى تلك املقصورِة وامرأُتُ ُشُ فقال دونكم)1( الداَر ، َفتِّشوها ، ففتَّ

)1( وعاء حيمل فيه.                    )2( جتاوزهتم وبعدت عنهم.                     )3( حجرة خاصة مفصولة عن الغرف  املجاورة فوق الطابق األريض.

5-  وفــــــــــــــــــــــاء
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! فصاحْت هبم املرأة وهنرهْتم)2(، فانرصفوا.

ِة اخلوِف.  وخرج الرجُل وجلس عىل باِب داره ساعًة ، وأنا قائٌم أْرُجُف )3( ، ما حْتِمُلنِي رْجالَي من شدَّ
فقالت املرأة : اْجِلس ال بأَس عليك! فجلْسُت فلم ألَبْث حتى دخل الرجُل فقال : ال خَتْف ، فقد رصف اهلل 
عة )4( . فقلُت له جزاَك اهلل خريًا، ثم ما يزاُل ُيعارُشين أحسن معارشِة  ُهم ، ورِصَت إىل اأْلمِن والدَّ عنك رشَّ

ِد أحوايل. وأمَجلَها ، وأْفَرَد يل مكانًا يف داِره ، ومل يْفرُتْ عن تفقُّ

ٍر يف أْرَغِد عيٍش وَأْهَنئِه إىل أن َسَكنت الِفتنُة، وهدأْتْ . وزال أثُرها، فقلُت:  فأقمُت عنده أربعة أْشُهُ
َد حاَل غلامين، فلعيّل أقُف منهم عىل َخرَب، فأخذ عيلَّ املواثيَق بالرجوع إليه. أتأَذُن يل يف اخلروِج حتى أتفقَّ

ُفني وال  ه ال يعِرِ ُت إليه وأْعَلْمُته اخلرب، وهو مع هذا ُكلِّ فخرْجُت فطلْبُت غلامين، فلم َأَر هلم أَثرًا ، فرجْعْ
ني إال بالكنية. أُلني، وال يعرُف اسمي، وال خُياِطُبُ يْسْ

ِه إىل بغداَد ، فقال : القافلُة بعد ثالثِة أيام ، وهاأنذا قد  ُت عىل التََّوجُّ ثم قال: عالَم تْعزم؟ فقلُت : عزْمْ
أعلْمُتك.

ما  وألكافئنََّك  الفضَل  هذا  لك  أنسى  أال  عهٌد  عيلَّ  ولك  املدَة،  هذه  عيلَّ  تفّضلت  إنَّك   : له  فقلُت 
ُت. اسَتَطْعْ

، فقلُت يف نفيس: ما أظنُّ إال أنه ُيريُد  َفِرِ ِج الفرَس )5(، ثم جهز آلة )6( السَّ ثم دعا غالمًا له وقال له: أرْسِ
أن خيُرَج إىل ضيعٍة أو ناحيٍة من النواحي فأقاموا يومهم ذلك يف َكدٍّ وتعٍب.

َحر      وقال يل       ُقْم       فإنَّ القافَلَة ختُرج الساعَة              وأكَرُه  وملا حاَن يوُم خروِج القافِلة جاءيِن السَّ
ُد به        وال ما أْكرَتِي به مْركوبًا         أن تنفِرَد عنها        فقلُت يف نفيس        كيف أصنُع        ليس معي ما أَتَزوَّ

)3( أرتعد .     )4( اهلدوء. )1( أمامكم .          )2( زجرهتم وعنفتهم.  
)5( شد عليها الرّسج .       )6( األدوات الالزمة للسفر.
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َفِر        ثم جاءين  بسيٍف  ِ جديدْيِن        وآلة السَّ نْيْ ثم قْمُتُ فإذا هو وامرأُته حيمالن أفخَر املالبِس        وخفَّ
َم إيّل فرسًا         م بْغاًل فحمل عليه صندوقني وفوقهام فْرٌش        وقدَّ مُها يف وسطي        ثم قدَّ وِمْنطقٍة)1(        فشدَّ

وقال        اْرَكْب        وهذا الغالُم خْيُدُمَك         ويُسوُس )2( مْرُكوَبك .

وأقبَل هو وامرأُتُه يْعتِذراِن إيلَّ من التقصرِي يف أْمري، ورِكَب معي ُيشيُِّعني)3( ، وانرصفُت إىل بغداَد وأنا 
ْغ أن أرِسَل إليه من  ِدي له يف جُمازاتِه ومكافأته ؛ واشتغْلُت مع أمرِي املؤمنني، فلم أتفرَّ ُع خربه، أليَف بَعْهْ أتوقَّ

يْكِشُف خربه، فلهذا أسأل عنه.

ع الرجُل احلديَث قال : لقد أْمكَنَك اهلل من الوفاِء له، ومكافأتِِه عىل فْعِلِه وجمازاتِه عىل صنيعه  فلام سِمِ
بال كْلفٍة عليك ، وال مؤونة)4( تْلَزُمك .

َ عليَك حايل، وما كنَت  فيه غريَّ أنا  الذي   ُّ الرجُل، وإنام الرضُّ أنا ذلك  فقلت : وكيف ذلك؟ فقال   
تعرفُه مّني .

ُت رأسه ، ثم قلُت له : فام الذي أصاَرَك إىل ما أرى؟ فقال : هاجْت بدمشق  ْلْ فام متالْكُت أن قمُت وقبَّ
فتنٌة مثُل الفتنة التي كانت يف أيَّامك، فنسبْت إيلَّ ، وبعَث أمرُي املؤمنني بجيوٍش ، فأصلحوا البلَد ، وأخذُت 
ْفُت عىل املوِت! وقيِّدُت وبعَث يب إىل أمري املؤمنني، وأمري عنده عظيٌم، وخطبي لديه  َ أنا ورُضبُت إىل أن أرْشْ

جسيٌم ؛ وهو قاتيل ال حمالة!

ٍة ، وقد تبعني من غلامين من ينرصُف إىل أهيل بخربي، وهو نازٌل  ُت من عند أْهيل بال وصيَّ وقد أخرْجْ
َت  ِسَل من حُيرُضُه حتى أوصَيُه بام أريُد؟ فإن أنت فعْلْ عند فالٍن ، فإن رأيَت أن جتَعَل من مكافأتِك يل أن ُتْرْ

ذلك فقد جاوْزت حدَّ املكافأِة ، وقمَت يل بوفاِء عهِدَك! قلُت : يْصَنُع اهلل خرْيًا.

ام داِرِه ،  ثم أْحرَضَ العبَّاُس حّدادًا يف الليل فكَّ قيوَده ، وأزاَل ما كان فيه من األنكاِل)1( ؛ وأدخَلُه محَّ
وأْلبسُه من الثياب ما احتاج إليه، ثم سريَّ من أْحرَضَ له ُغالَمه .

)1( حزام .        )2( يقود .       )3( يودعني .       )4( نفقة.
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َعُه  فلام رآه جعل يبكي ويوِصيه ، فاْسَتْدعى العباُس نائَِبه ، وقال : عيلَّ باألْفراِس واهلدايا ، ثم أَمَرُه أن ُيشيِّ
إىل حدِّ األْنبار . 

فقال له : إنَّ ذنبي عند أمري املؤمنني عظيٌم ، وَخْطبِي جسيٌم ، وإن أنَت اْحتججَت بأين هربُت بعَث يف 
طلبي كلَّ من عىل بابِه ، فأردُّ وأْقَتُل .

أْعَلَم ما يكوُن من  أْبَرُح بغداَد حتى  ُأَدبِّْر أمِري! فقال : واهلل ال  بنفِسك ودْعنِي  أنـُج   : العباُس  فقال 
ُت . َخرَبك! فإن اْحتْجَت إىل حضوري حرَضْ

فقال العباُس : إن كان األمُر عىل ما تقوُل ، فْلتُكْن يف موِضِع كذا ، فإن أنا سلْمُت يف غداِة غٍد أْعلْمُتك، 
تِْلُت فقد وقْيُتك بنفيس كام وقيتنِي . وإن أنا ُقُ

ْبِح إال وأْرَسَل  رْغ من صالِة الصُّ َز له كفنًا . قال العباُس : فلْم أْفْ َغ العباُس لنفسه وحتنَّط)2( وجهَّ ثم تفرَّ
املأموُن يف طلبي ، وهم يقولون : هاِت الرجَل معَك وُقْم .

ْهُت إىل داِر أمري املؤمنني ؛ فإذا هو جالٌس ينتظر . فقال : أين الرجُل؟ فسكتُّ ! فقال : وحْيك! أين  فتوجَّ
الرجُل؟ فقلت : يا أمري املؤمنني . اْسمْع مني . فقال يل : ملسو هيلع هللا ىلص عيلَّ عْهٌد لئْن ذكْرَت أنه هرَب ألرضبنَّ ُعُنَقَك! 
فقلت : ال و اهلل يا أمري املؤمنني ما هرَب ، ولكن اْسَمْعْ حديثي وَحِديَثه . ثم شأنَك وما ُتريُد أن تفَعَلُهُ يف 

أْمِرِي! قال : ُقْل.

ه أينَّ أريُد  فُتُ َة مجيَعها ، وعرَّ ُت عليه القصَّ فقلُت : يا أمرَي املؤمنني ، كان حديثي معه َكْيَت وَكْيت . وقَصْصْ
ا أن يْصَفَح عنِّي،  أن أيِفِ له . وأكافئه عىل فعِلِه معي ، وقلُت : أنا وسيِِّدي ومْوالَي أمرُي املؤمنني بني أْمرين : إمَّ

فأكون قد وفيُت وكافأُت ، وإّما أن يقُتَلني فأقَيُه بنفيس . وقد حتنَّْطُت. وها هو ذاَكَفني يا أمري املؤمنني.

فلام َسِمَع املأموُن احلديَث قال : وْيَلَك ، ال جَزاَك اهلل عن نفسك خريًا ، إنه َفَعَل بك ماَفَعَل من غري 
ُ يف وفائَِك له! فقلُت يا  ا نكافُئه عنك ، وال ُنقرصِّ ْفتنِي َخرَبه ، فُكنَّ َمْعِرَفٍة ، وتكاِفئُه بعد املْعِرَفِة هبذا ؟ هالَّ عرَّ

)1( مجع نكل : القيد الشديد.                )2( اغتسل بالـحنوط.
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أمري املؤمنني : إنه ها هنا وقد حلَف أال يرْبَح حتى يْعِرف سالمتي ، فإن احتجت إىل ُحضوِره َحرَض . فقال 
ْن َرْوعه )2( ، واْئْتِنِي به حتى  املأمون : وهذه مّنٌة )1( أعظُم من األوىل ، اْذهْب إليه اآلن ، فطيِّْب نفسه، وسكِّ

أتوىلَّ ُمكافأَته.

فأتْيُت إليه وقلت له : لَيُزْل َخْوُفك ، إن أمري املؤمنني قال كذا وكذا!

اء سواه ؛ ثم قام وركب ، فلام َمُثل)3( بني يدي أمري  َّ اء والرضَّ َّ فقال : احلمد ملسو هيلع هللا ىلص الذي ال حيمد عىل الرسَّ
املؤمنني أقبل عليه، وأدناه من جملسه وحدثه، حتى حرض الَغداء فأكل معه ؛ وَخَلع)4( عليه، وعرض عليه 

أعامل دمشق ، فاستعفى)5( ، فأمر له بصلة)6( ، وكتب إىل عامله بدمشق بالوصية به.

ة؟ وأين جرت أحداثها؟ 1 - ما الشخصيات التي دارت حوهلا القصَّ
2 - مِل مَل حيمل صاحب الرشطة األسري إىل السجن ومحله إىل منزله هو؟

3 - مِل مَل ُيفتِّش صاحب الرشطة املقصورة؟ وعاَلم يدل ذلك؟
4 - أعّد صاحب الدار مفاجأة لضيفه عند سفره إىل بغداد. أوضحها.

ة؟ 5  - ما دور املرأة العربية يف هذه القصَّ
6 - كان وفاء صاحب رشطة املأمون لضيفه وفاًء نادرًا. أرشح ذلك.

7 - ما رأيك يف موقف اخلليفة املأمون يف هذه القصة؟
8 - مل حلف الرجل أال يربح بغداد إال إذا علم بسالمة صاحب الرشطة؟ وعالم يدل ذلك؟

9 - للرجل الذي أكرمه صاحب الرشطة مكرمتان. أذكرمها.
10 - يف القصة خلق عريب عظيم ، أوضحه ، وأبنّي موقعه منها.

11 - أضع عنوانًا آخر للقصة.
)1( فضل ومكرمة.

)3( قام.
)5( طلب إعفاءه.

)2( خوفه.
)4( أعطاه خلعة أو هدية.

)6( مكافأة.

أس��ئ��ل���ة
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َفَة بينهام - زال أثر الُكْلَفِة من وجهه بالعالج. 1 -أزالت الصداقة الُكْلْ
خيتلف معنى )الُكْلفة( . فام املراد هبا يف اجلملتني؟ وما إعراهبا يف احلالتني؟

2 - )دار( مفرد له أكثر من مجع . أذكر ثالثة منها وأستعني بالقاموس.
3 - )حد األنبار( يقصد بكلمة )حد( هنا :

- الطرف الرقيق احلاد.
- احلاجز بني الشيئني.

4 - أتأمل الكلامت التالية ، وأبنّي سبب كتابة اهلمزة عىل هذه الصورة يف كل كلمة:
   املأمون ، املؤمنون ، قائم، بأس ، لئن.

5 - )أغثني أغاثك اهلل( من بالغة القائل أنه قّدم الثمن يف هذه العبارة قبل حصوله عىل الطلب، فام هذا الثمن؟
6 - أضع عالمات الرتقيم املناسبة يف الفقرة الثانية عرشة )من قوله : وملا حان ......... إىل ويُسوُس مْرُكوَبك(. 

7 - أضبط الفقرة األخرية بالشكل.
عة ، مل َيْفرُت ، ال حمالة ، َيسوس ، هالَّ . 8 - أستخدم الرتاكيب واملفردات التالية يف مجل من إنشائي : دونك ، الدَّ

9 - أُعود إىل ذاكريت أو خيايل ، وأكتب قصة بأسلويب عىل غرار ما قرأت .

ت�����دريب��ات
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األبيض  والبحر  اهلندي  املحيِط  بني  التواُصل  يف  كبرٍي  بدوٍر  تضطلع  أن  العريبِّ  اخلليج  ملنطقِة  اهلل  أ  هيَّ
ْت دون الوصوِل  املتوسط، حيث امتدت ِذراُع املحيط اهلنديِّ لتدنو من البحِر األبيض املتوسط ، ولكنها قرُصَ
إليه. ليُحول بينها وبينُه من اليابسة ما يزيُد عىل ألِف كيلو مرت. فتهيأ ألبناِء رشِق اجلزيرة العربية وشامهِلا، 
أن يقوموا بالوساطة التجارية بني الَعاَلـَمني : عامل املحيط اهلندي وما وراءه من أراٍض دافئة، وعامل البحر 

األبيض املتوسط وما وراءه من أرٍض معتدلٍة وباردة ، بني أقاليم خمتلفة يف حاصاَلهتا ومنتجاهتا.

متفتِّحني  جتارًا  منهم  فجعَل   ، الشام  بالد  حتى  املنطقة  ان  سكَّ يف  وامتداده  بموقعه  اخلليُج  أثَّر  وهكذا 
الذي كان فيه األوروبيون يطلقون عىل املحيط املالِصق  الوقِت  العامل اخلارجي ، يف  ومتَّصلني بغريهم يف 

ُلامت. ألرِضهم َبحر الظُّ

ومل يبَق العرُبُ يف مكاهنم حتى تأتيهم التجارُة من هنا وهناك، بل اختذوا البحر مطيَّتهم وشهد اخلليُج 
نوا عالقاٍت مبارشًة مع الصني واملاليو وأندونيسيا،  نشاطُهم منُذ عصوٍر قديمة، ترجُع إىل ما قبل امليالد، وكوَّ

نوا عالقاٍت أقوى وأعمَق يف منطقِة رشِق أفريقيا. كام كوَّ

التوابل وريَش   نقلوا  ، كام  آسيا  الصني واهلند وجنوب رشِق  والتوابل من  احلرير والذهب  نقلوا  لقد 
ا من القرن السادس إىل القرن  النعاِم واألخشاب من أفريقيا، وبلغت حركُةُ اهلجرِة إىل رشق أفريقيا ِذْرَوهَتَ

التاسع امليالدي.

رحل العرب إىل هذه البقاع، ليقدموا إىل سكاهنا ماحيتاجون إليه من ثمرات البالد األخرى ومنتجاهتا. 

)3( مقتبس من جملة )دراسات الـخليج والـجزيرة العربية( الـخليج بني مقومات الوحدة ورصاع القوى العظمى.

6-  من جذور الَوْحَدِة بني أبناِء اخلليج 3
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وكانوا صحبة متكاملة من بالد اخلليج مجيعها، التقوا يف سبيل الكفاح قلوبًا وأرواحًا ، وجابوا شواطىء آسيا 
وأفريقيا، وصحبوا معهم مبادئهم وقيمهم وأصالتهم، فكانوا رسل خرٍي وحبِّ وسالٍم، واستقر بعضهم 
هنالك، وأسسوا مراكز جتارية، وساعدوا عىل نرش الثقافة اإلسالمية، وتعمقت يف نفوسهم جذور أوارص 

راسخة ما كان لأليام أن تنال منها.

تقى أنظاِر الدوِل االستعامرية ؛ لكونه رشيانًا للمواصالت  كان هذا املوقع املتميز ملنطقِة اخلليج العريبِّ مْلْ
البحرية والربية ، جتتازه التجارُة بني عامل املحيط اهلنديِّ وعامل البحِر املتوسط؛ هلذا تتابعِت الدوُلُ الطامعُة يف 
السيطرة عليه منُذ كتائب اإلسكندر ، حاملًة الرماَح والسيوف ، وحتى كتائِب الدوِل األوروبيِة : برتغاليًة ، 

مار. وهولنديًة ، وفرنسيًة ، وإنجليزيًة ، عىل اختالف األهواء والغايات ، حاملة قذائَف الناِر والدَّ

 ُ ِط يف اخلليج وعىل شواطئه، وقفِت الدوُل الكربى من الرشِق والغرب مرتبَِّصًة، تتحنيَّ ْفْ ِق النِّ وبعد تدفُّ
نُهْم  َي الشعب العريبِّ ، وإرصارُه عىل الدفاع عن أرِضِه وصيانة ُحْرَمتِِه ، لن ُيمكِّ الفرَصَة لتْنَقضَّ ، ولكن وْعْ
ا مُحاَة اخلليج يف وْجِه  املنطقة . لقد كنَّ أبناِء  التواصِل بني  دِة وتأكيِد  الوْحْ من ذلك ، وخصوصًا بعد بوادِر 

َزاِة الَعرْص. الُغزاِة قدياًم ، وسنظلُّ محاَة اخلليِج - بعوِن اهلل تعاىل - يف وْجِه ُغُ

أس��ئ��ل���ة

1 - هيَّأ موقع اخلليج العريب ألبناء رشق اجلزيرة وشامهلا نشاطًا ملحوظًا. ففيَم كان هذا النشاط؟ 
   وكيف أثر اخلليج بموقعه يف سكان املنطقة وحتى بالد الشام؟

2 - امتد نشاط العرب التجاري قدياًم إىل بقاع متباعدة وبعيدة عن أرضهم. أرشح هذه العبارة.
3 - قام العرب أثناء رحلتهم التجارية بمهام أخرى غري التجارة. ما هذه املهام؟

4- أصبح اخلليج العريب اليوم ملتقى أقطار العامل. فام سبب ذلك؟
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5 - مل كان اخلليج العريب مستهدفًا من احلمالت األوروبية؟
ح ما أقول. 6 - هـل استطاعت احلمالت األوروبية املتتـابعة النَّْيل من شعوب املنطقة؟ أوضِّ

7 - تتشـابه الظروف الطبيعية والبرشية منذ القدم يف منطقة اخلليج العريب. فام أبرز املالمح والسامت املشرتكة 
بني بلدانه؟

8 - يمكن أن تعد منطقة اخلليـج العربـي وطنًا واحـدًا وجمموعةـ من األوطـان املستقلة يف الـوقت نفسـه. 
ما مدى صحة هذه العبارة؟

9 - ما النتائج اإلجيابية الجتاه دول اخلليج نحو التكامل الشامل؟

ت�����دريب��ات

لع(؟ أضع كالًّ منهام يف مجلة من  1 - ما الفرق بني الفعل )تضطلع( الوارد يف بداية املوضوع والفعل )تطَّ
إنشائي.

2 - أوضح مجال التصوير يف العبارتني التاليتني :
امتدت ذراع املحيط اهلندي ........ - كان املوقع املتميز ملنطقة اخلليج العريب رشيانًا للمواصالت ........ 

 3 - حتذف ياء املنقوص إذا كان نكرة يف حالتي الرفع واجلر كقوله : ما وراءه من أراٍض دافئة.
أذكر مثالني من إنشائي لكلتا احلالتني.

 4 - آيت بمفرد كلمة )أوارص( ، وأمجع )ذروة( ، ثم أضعهام يف مجلتني من إنشائي.
قا بينهام، ثم آيت بكلمتني مشاهبتني  لكل منهام. 5 - )منتجات - غزاة( أالحـظ آخر الكلمتني مفرِّ

6 - لـم يبق العرب يف مكاهنم حتى تأتيهم التجارة من هنا وهناك، بل اختذوا البحر مطيتهم.
أ - ما أصل الفعل )يبق( قبل دخول )مل(؟ وماذا يسمى هذا العمل؟ 

ب -)مل يبق العرب يف مكاهنم حتى تأتيهم التجارة( أجعل كلمة )العرب( مبتدأ ، وأغري ما يلزم .
جـ - أذكر ثالثة أسامء يف حاالت اإلعراب الثالث، وأعرهبا.
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د - )هنا وهناك( ما الفرق بني اسم اإلشارة يف هاتني الصورتني؟
هـ - أوضح الصورة البيانية يف قوله : بل اختذوا البحر مطيتهم.

7 - أضع مهزة القطع عىل ما يناسبها مما ييل : امتدت، ابناء ، اقاليم ، اختذوا ، اىل ، اقوى.
8 - أكتب العبارة التالية مرتني بخط الرقعة:

سنظل محاة الـخليج بعون اهلل يف وجه الغزاة.
............................................................................................................................................................

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

9   - أضبط الفقرة الـخامسة بالشكل.
10 - يقول الشاعر :

ت آحــــادا ـــًرا                   وإذا افتــــرْقــــَن تكـــرسَّ ُـّ تأبى الرمــاح إذا اجتمعــن تكس
ا أبني فيه قيمة الوحدة ورضر التفرق  أكتب يف ضوء هذا البيت واملوضوع الذي درسته موضوعًا إنشائيًّ

والتشتت .
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للنابغة اجلْعدي

ــرا وهتّجَّ سـاعًة  ُعــوَجا  َخلييلَّ   -  1

قصــريٌة ــاَة  ــي احل إّنَّ  ــا  َع ــزَ جت وال   -  2

َدْفعُه ُتــِطــيــقــاِن  ال  أْمـــٌرٌ  ــاء  ج وإْن   -  3

ُعَهـا نْفْ املــالمـــــَة  أنَّ  ترَيـا  ــْمْ  ـــ أل  -  4

اَل ثـــمَّ  ـــدامـــَة  والـــنَّ ــاء  ــك ــُب ال ــُج  ــي هت  -  5

باهُلدى ــاء  ج إْذ  اهلل  ــــوَل  رُسُ ــُت  ــْي أت  -  6

معي ومــن  ــسُّ  ُأِح ما  حتى  ُت  وجــاهــْدْ  -  7

ِلَها بفْعْ َض  وأْرْ ــْقــَوى  الــتَّ عىل  أقيُم   -  8

لُه ــْن  ــُك ي مل  إذا  ــٍم  ــْلْ ِح يف  ــري  خ وال   -  9

لُه ــْن  يــكُ مل  إذا  جهٍل  يف  خــري  وال   -  10

كثريٍة ـــوٍر  أم يف  ــرٌي  خ ــِم  ــْل احل ففي   -  11

َذَرا أو  ــُر  ه ــدَّ ال مـــاأحـــَدَث  ــىل  ع ــا  ــوَم وُل

أوِقـَرا ـــواِدِث  ــــ احل ــاِت  ــرْوع ـــ ل فــِخــّفــا 

واْصبِـَرا اهلل  قضـى  مّمـــا  ــا  ــزَع جت ــال  ف

َبـَرا وأْدْ وىلَّ  ــــيُء  ال ــا  م إذا  ــٌلٌ  ــي ــل ق

َرا ُقدِّ كـــان  مـــا  ــــرْيَ  غ ــًا  ــئ ــي ش ـــريِّ  ـــغ ُتُ

نيِّــــرا ِة  كــاملــجــرَّ ــًا   ــاب ــت ك ويــْتْــُلــو 

َرا غوَّ ـــّمـــَت  ُث الَح  مــا  إذا  ُســَهــْيــاًل 

أحذَرا املــُخــوَفــِة  ـــاِر  ـــّن ال ــن  م ــُت  ــن وك

َرا ُيَكدَّ أْن  ـــَوُه  ـــْف َص ــِمــي  حْتْ ــــــَواِدُرُ  ب

َدَرا أْصْ األمــــَر  َرد  ــــــاأْوْ م إذا  ــٌم  ــي ــِل َح

را َتَعذَّ ــا  م إذا  ــًا  ــان ــي أْح اجلـــْهـــِل  ويف 

را : سريا يف اهلاجرة ، وهي منتصف النهار. )1(  عوَجا : ميال. هتجَّ
)2( قرا : من الوقار، وهو الـحـلم والرزانة.

ة : نجوم جمتمعة يف السامء تصدر عنها هالة ضوئية. )6( املجرَّ
)9( البوادر : مجع بادرة، وهي ما حيدث من الرجل عند غضبه.

7-  مب�������ادئ وُمث�����ل
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ل ذلك؟ وأذكر تعلييل أنا. 1   - الشاعر يدعو إىل عدم اجلزع عىل حوادث الدنيا ومصاهبا. فبم علَّ
2    - الـحياة ال ختلو من املصائب واألحزان. فكيف نواجه هذه األشياء؟

3    - هل ينفع اللوم عىل ما فات؟ وملاذا؟
4    - ما املقصود باهلدى يف البيت السادس؟ وعالم يدل قول الشاعر : أتيت رسول اهلل ؟

5    - يقول الشاعر : إنه جياهد وهو ال يدري أسطع سهيل أم غاب. فعالم يدل ذلك؟
6    - ما معنى قول الشاعر : أقيم عىل التقوى؟ وما املراد بالتقوى؟

7    - متى ال يكون يف الـحلم خري؟ ومتى يكون يف اجلهل خري؟
8    - ما املقصود باجلهل الذي ذكره الشاعر؟

9    - يذكر الشاعر يف هذه القصيدة جمموعة من القيم اإلسالمية. أذكر أربعًا منها.
10 - يظهر يف القصيدة تأثر الشاعر بألفاظ اإلسالم ومعانيه. أذكر أمثلة لذلك.

1 - الفعل )ذرا( فعل متعدٍّ ، فأين مفعوله يف البيت األول؟
( الواردة يف البيت الرابع؟ وما نوعه؟ 2 - أين خرب )أنَّ

3 - ما الغرض من االستفهام يف البيت الرابع؟ أهو التوبيخ، أم التقرير، أم التعجب؟
4 - أكتب البيت التايل مرتني بخط النسخ:

َرا ُقــدِّ كـــاَن  َمــا  غـرْيَ  شــيئًا  ُتـَغـيِّـُر  هتيــــُج البَكــاَء والنَّـدامـَة ثـمَّ اَل  
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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د أركانه ، وأبنيِّ رأيي فيه. 5 - يف البيت السادس تشبيه رائع. أحدِّ
6 - أوضح الصورة البالغية يف البيت التاسع.

ـح معنى الكلامت التي  7 - يف البيت العارش واحلادي عرش طباق، أحدد موضـعه يف كلٍّ منهام، ثم أوضِّ
حدث فيها الطباق.

حه ، ثم أبنيِّ عـالم يعود الضمري املسترت يف  8 - فـي الشطر الثاين من البيت األخري إجياز باحلذف . أوضِّ
قوله ، تعذر.

9 - أستخرج من مخسة األبيات األوىل :
أ - ثالثة أفعال مضارعة خمتلفة اإلعراب ، وأعرهبا .

ب - أسلوب رشط ، وأحدد أركانه.
جـ - نائب فاعل ، وأعربه.

د - مجع مؤنث ساملًا ، ثم أضعه منصوبًا يف مجلة من إنشائي.
هـ - مخسًا من املعارف ، وثالثة من املبنيَّات.

ا. ًـّ 10 - أختـار واحدة من القيم التـي ورد ذكرها يف القصيدة ، وأكتب عنها موضـوعًا إنشائي
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إىل  األجانِب  خي  مؤرِّ من  كثريًا  َدَفع   ، املعاملِ  اُء  وضَّ  ، فحاِت  الصَّ ُمرشُق  العلوم  يف  العرِب  تاريُخ 
اإلعجاب به ، واإلشادِة )1( بمكانته ، مل يمَنْعهم من تقديره اختالف عنرص ، أو َتباُيُن مْذَهب ، أو تقاُدُم 
ُبك)2( أن تقرأ لـ )غوستاف لوبون( يف كتابِه  جيل ، فاْنْرَبوا إلعالنه بالقوِل حينًا وبالكتابِة حينًا آخر. وحْسْ
)حضارِة العرب( فرتى ما يْبَهُرك )3( ، ويمأُل نفسك إعجابًا وإكبارًا ألولئك السبَّاقني الذين نرُشوا يف 

الـخـافقني ضياَء العْلم ، فأحالوا ظالَم اجلهل نورًا ساطعًا ، وطاردوه حتى استسلَم مدحورًا )4(.

ٌةٌ  مِهَّ فإهنا  الَبحث،  عىل  العرُب  هبا  أْقَدَم  التي  ِة  اهلمَّ من  والعجُب  اإلعجاُب  ليملكه  املنصَف  وإّنَّ 
بإنشاء مسجٍد وإقامة مدرسة، فإن كان  َيْبَدأوا  بلدًا أن  إذا مَلُكوا  إليها . ولقد كان دْيَدهُنم)5(  ُيسَبقوا  مل 
خنَي أنه شاهدها يف  َة مدارَس ، ومنها املدارُس العرشون التي َرَوى أحُد املؤرِّ سوا فيه ِعدَّ البلُد كبريًا أّسَّ
اإلسكندرية. هذا غرُي ما ُيْنشئِونه يف املدِن الكبريِة كالقاهرة وبغداد وقرطبة من جامعاٍت حْتِوي معاِمَل 
وخمتربات ومراصَد ومكتباٍت حافلة)6( ، بلغْت يف البالد األسبانّية سبعني مكتبًة عامة، منها مكتبُة اخلليفة 

دًا. احلاكم الثاين ، وهبا ستُّ ِمَئة ألف كتاب ، فهارُسها أربعة وأربعون جملاَّ

عىل أن املكتبات واملعامَل واآلالِت ليست إال وسائَل للدرِس والبحِث ، فقيَمُتها إنام هي يف اإلفادة 
الِعه عاجزًا عن التفكري امُلُْبْتِكِر والبحِث امُلُبتدِع،  لُع املرُء عىل علوِم اآلخرين، ويْبَقى بعد اطِّ منها ، إذ قد يطَّ
ل األمِر بعلم من  ويظّلُّ تلميذًا ال يْرقى إىل درجِة األستاذ. ومل يكن العرُب من هذا النوع، فقد استعانوا أوَّ
سَبُقوهم، ثم اْعتَمُدوا عىل أْنُْفسهم، وواصلوا الدرَس ولـجؤوا إىل الَفْحص، وأدركوا أن االقتصار عىل 
ُرِق للوصوِل إىل الغاية، فبادُروا إليها ومل يْسُلُكوا  ُق الَغَرَض األْسمى، وأن التجربة خرُي الطُّ الكتِب ال حُيقِّ

)1(  املدح.              )2( يكفيك.              )3( يدهشك.              )4( مهزومًا.              )5( عادهتم.              )6( عامرة بالكتب.

8-  صفحة مرشقة من تارخينا العلِمي
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َلَك علامِء أوروبا يف العصور املظلمة التي تسمى )العصور الوسطى( حني قضوا ألف سنة )من القرن  مْسْ
الـخامس إىل الـخامس عرش امليالدي( قبل أن يكتشفوا هذه الـخطة اجلديدة.

ْجِرَبِة        وجلأ إليها  وليس صحيحًا ما ُيْعَزى)1( إىل بيكون )2(        من أنه أوُل من  َعَرف قيمَة التَّ
وأنزهلا منزَلَة األستاِذ        فالعرُب وحدهم سبقوه        كام تشهُد بذلك آراُء كثرٍي من ُعلاَمِء الغرِب الذين 
قال كبرٌي منهم        إن العرَب ارتَقْوا بعلوِمهم من طْوِر النَّظِر املْحِض إىل طوِر التجربِة العلمَية        التي 

هي أرفُع الدرجات العلمية        والتي كان جْيَهُلها القدماُء .

وقال آخر : إن أهمَّ ما اّتَّصفْت به مدرسُة بغداَد عند نشأهِتا هو الروُح العلميُة الصحيحُة التي تسوُد 
يًا إىل استنباط  ُمؤدِّ التجارِب تدقيقًا  املعلوِم، والتدقيق يف مشاهدِة  ، وإن استخراَج املجهول من  أعامهلا 
الِعَلِل من املعلومات، وعدم التسليم إال بام تؤيِّده التجربة - كٌلُ أولئك مبادىء قال هبا علامُء العرب ، 
وأخُذوا هبا أنفسهم منذ القرن الثالث اهلجري، وجعلوها منهجهم امُلْلَتَزم، وعنهم أخَذُه علامُءُ القرون 
احلديثة بعد زمٍن طويل، فلم يُكن عجيبًا أن ُينِجَز العرُب يف ثالثِة قرون أو أربعٍة ما يزيُد عىل ما أْنَجَزُه 
سابقوهم يف عصوٍر أكثَر وأْطَوَل ، وأن تعتمَد أوروبا يف عصوِر هنضتها ويقظتِها عىل الرُتاِث العريبِّ النَّفيِس 
َتْغِن التعليُم يف جامعاهِتا عام َنَقلْتُه إىل لغاهتا من مَؤلَّفاِت العرب إال يف الزمِن الـحارض، فليس يف  ، ومل يْسْ
طاقِة ُمْنِصٍف أن ُيْنِكَر هذه الـحقيقة أو ينَسى فضَل العرب عىل العلِم قدياًم وحديثًا ، وهل ُنْنِْكُر أو ننسى 

َل ُكُتبهم املهمِة يف الفيزياِء ، وإن ضاَع أكثُرها ومل يْبَْق من الضائع إال أسامؤه؟ فْضْ

وماذا نقوُل عن معارِف العرب يف امليكانيكا العمليَّة وآثاُرهم تُدل عىل مهارهتم؟ فهذه اآلالت التي  
اص عىل الساعِة فيام ُيقال ،  قَّ َضُح دليِل عىل براَعتِهم فيها. وهم الذين طّبقوا الرَّ ُفُهم هلا ، أْوْ تركوها، َوَوْصْ
اقِة التي أْرَسَلها الـخليفة العبايسُّ الرشيُد إىل ملِك فرنسا شارملان،  قَّ ُح أصحاُب الساعِة الدَّ وهم فيام ُنَرجِّ

)1(  ينسب.              )2( عامل إنجليزي عاش من 1214 - 1292م.
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، والذي ال  رْيَب فيه أن العرَب  وهي ساعٌة مائيٌة تُدُق كلَّ ساعٍة بسقوط ُكرات نحاسيَّة عىل قْرٍص معِديِنّ
تِلف كثريًا عن الساعاِت املائية، ودليلنا ما ُوِصَفْتْ به ساعُة اجلاِمع  عرفوا الساعاِت ذات األثقاِل التي خَتْ

خني. األَمِوّيِّ الشهريُة يف كتِب كثرٍي من املُؤرِّ

بام  علٌم  لليونان  يكن  فلم   ، ضعيفٌة  الكيمياِء  يف  العرِب  إىل  اليونان  من  انتقلت  التي  املعارَف  وإن 
اِج)2( ، وماءِ الفضِة )3( ، وماءِ الذهِب ،  ِة : كالُغوِل)1( ، وزيِت الزَّ باِت امُلِهمَّ َكَشَف عنه العرُب من امُلرّكَّ
م وَكْشُفُهم ما استطاع  وما إىل ذلك . كام أن العرَب اْبتَكُروا أهمَّ ُأُســِس الكيمياِء كالتقطرِي ، ولوال جتارهُبُ

)الْفَواِزيه( )4( أن يَصَل إىل ما وَصَل إليه.

الثاين  القرِن  ُشْهَرًة جابُر بن حّيان، وقد عاش يف أواخر  وأْقَدُم علامِء العرب يف الكيمياء وأكرُبهم 
اهلجري ، وأّلَف ُكتبًا كثريَة فيها ، وُنقَل عدٌد كبرٌي منها إىل اللغة الالتينية ، كام ُنقَل بعُضها إىل الفرنسية، 
مراجُع علميٌة واسعٌة  ُكُتِب جابٍر  وتتألَُّف من  أوروبا.  ًة طويلة يف  مدَّ الِعلميِّ  ُنفوِذه  بقاِء  فَدلَّ هذا عىل 
باِت  ِف كثرٍي من املركَّ حتِوي ُخالصَة ما وَصَل إليه علُم الكيمياء عند العرِب يف عرْصِه ، وتشتمُل عىل وْصْ

الكيميائية التي مل ُتذَكْر قبله .

اِر اليونانية  وبني خمرتعاِت العرب ما ال جيوز االكتفاُء بذْكر اسمه كالبارود ، فقد َعرفوا تركيَب النَّ
ُنوا يف مقاتلِة األعداِء هبا حتى لقد  املؤلفِة من الكربيت وبعض املواد امُللتهبة، فأحسنوا استخداَمها ، وتفنَّ

عَب يف قلوب الصليبيني هبذه النار. ألَقوا الرُّ

أن  عن  َكَشَف  الدقيق  البحَث  ولكنَّ   ، طوياًل  زمنًا  أورويبِّ  باحِث  إىل  الباروِد  اخرتاُع  ُنُِسَب  ولقد 
العرَب هم الذين اخرتعوا بارود املداِفع السهَل االنفجاِر الدافَع للقذائِِف.

)1( الكحول.              )2( املّسمى محض الكربيت.
)3( حامض النرتي .      )4( عامل فرنيس عاش من 1743 - 1794م.
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ُله التاريُخ للعرب باإلكبار والتقدير، فقد كان األوروبيون يكتبون عىل الّرقوق)1(يف  ويشء آخر ُيسجِّ
ِو ما عليها  هباُن إىل حَمْ القرون الوسطى، وكان غالُء ثمنها مانعًا من نرْش املخطوطات وكْثَرهِتا ، وجلأ الرُّ
َتْبِدلوا هبا مواعَظهم الدينيَة ، فاخرتع العرُب الكاَغَد  من أقواِل كباِر املؤلِّفني من الرومان واليونان ، ليْسْ
ق . وهبذه املناسبِة نقول: إنَّ الصينيني كانوا من أْقَدِم  وه حملَّ الرَّ ، وهو الورُق املصنوُع من القطن ، وأَحلُّ
األزمنِة ، أهَل صناعِة الورق ، يتَّخذوَنه من رشانِِق)2(  احلرير ، وعنهم نقلْت هذه الصناعُة إىل سمْرَقْنَد يف 
أوائل التاريخ اهلجرّي. فلام فتحها العرُب وَجُدوا فيها مْصنعًا للورق احلريرّي ، ولكّن اخرتاعًا ُمِهاًم كهذا 
مل تنتفع به أوروبا ؛ ألهنا مل تكن تعرُف هذا النوَع من احلرير فأقام العرُب القطَن مقامه ، واخّتذوا منه ورقًا 

بلُغوا فيه شأًوا مل ُيْسَبُقوا إليه كام دلَّ عليه البحُث يف خمطوَطاهتم القديمة.

َدَمْته  ومن الثَّابِت أيضًا أن العرَب اخرتعوا من األْساَمل)3( ورقًا يف زمٍن أْقَدَم من الزمِن الذي اْستْخْ
ُة يف األندُلِس احتاج العرُب إىل مقاديَر  فيه أوروبا بنحِو قرن كامل . وملا كُثرت املكتباُت العاّمُة واخلاصَّ

من الورق فصنعوه من الُقنَِّب والكتَّان بإتقاٍن عظيم.

عوا يف استخدامه يف  وإذا كان الصينيون هم الذين اخرتعوا بْيَت اإلبرة)4( فإن العرَب هم الذين توسَّ
َة عىل هذا ما زالت ُمْفتقَرًة)5( إىل تأييد ،  فالذي ال  حني . وبالرغم من أن األدلَّ املالحة ، إذ كانوا من أْعَظم املالَّ
وا هذا االخرتاع امُلُهمَّ عن العرب ومل يستخدموه إال يف القرن السابع للهجرة،  شكَّ فيه أن األوروبيني َنقُلُ
م عنه يف أواسط القرن السادس اهلجري ، وقال: إنه شائٌع بني قوِمِه  مع أن اإلدرييسَّ اجلغرايفَّ العريّب ، تكلَّ

الَعِرب .

تلك صفحاٌت قليلٌة من تاريخ العرب املجيِد ، وإنه لتاريٌخ يرَفُع رؤوس أبنائهم َفَخارًا ، ويدَفُعُهم 
إىل ضمِّ صحائَف جديدٍة ؛ إليه ليْبَقى املجُد ُمتَِّصاًل والفضُل خالدًا.

)1( اجللود الرقيقة.   )2( الرشنقة غشاء واق من خيوط دقيقة تنسجه بعض الـحرشات حوهلا.
)3( مجع سمل : الـخرق البالية .       )4(  البوصلة .       )5( حمتاجة.
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ح ذلك بمثال من  شهادهتم. 1   - شهد املؤرخون األجانب بام حلضارتنا من َسبٍق يف العلوم . أوضِّ
2 - يتزامن إنشاء املسـجد وإقامة املدرسة معًا عندما يفتح املسلمون بلدًا جديدًا، فام الداللة احلضارية 

هلذا التزامن؟
3 - توسع املسلمون السابقون يف إنشاء املدارس واملكتبات. أذكر شواهد لذلك.

4 - االقتصار عىل الكتب يف جمال البحث العلمي ال حيقق الغرض األسمى. أفرسِّ هذا القول ، وأذكر 
تعلياًل له .

5 - كيـف استطاع العرب االرتقـاء إىل درجة األستاذية بالنسبة لغيـرهم يف جمـال  البحث العلمي؟
6 - التـزم العرب بمبادىء املنهج العلمـي منذ القرن الثالث اهلجري . أذكر ثالثة من تلك املبادىء.

7 - مهارة العرب يف امليكانيكا العملية ظاهرة فيام تركوا من آثار كالساعات - أتكلم عن هذا اجلانب.
8 - جابر ْبن حيان َعَلٌم من أعالم الكيمياء عند العرب وغريهم . ففي أي قرن عاش؟ أذكر ما أعرفه 

عن مؤلفاته؟
9 - من خمرتعات العرب البارود. فام طبيعة هذا االخرتاع؟ وما أثره يف حياهتم؟

10- تطورت صناعة الورق من الصينيني إىل العرب. كيف تم ذلك؟
11- كان العرب أصحاب حضارة وتقدم ونبوغ :

أ - عالم يدلُّ ذلك؟
ب - ما واجبنا جتاه تلك احلضارة؟

ح رأيي. جـ -هل نبقى أرسى نجرتُّ املايض؟ أوضِّ

أس��ئ��ل���ة
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ق( . أبنيِّ نوع املشتق فيام سـبق ، ثم أذكر فعله املايض . 1- )وّضـاء ، سبَّاق ، مدحـور ، ُمرْشِ

2- أمجع كلمة )جتربة( ، مع مراعاة الضبط الصحيح لـحرف الراء.

3- أذكر مفرد )الـخاِفَقنْي( ثم مرادف املفرد ، وأضعه يف مجلة من عندي.

4- »أحالوا ظالم اجلهل نورًا ساطعًا ، وطاردوه حتى استسلم مدحورًا«

ح الصورة البيانية يف هذه العبارة ، وأبنيِّ أثرها يف املعنى. أوضِّ

5- أبحـث عن معاين الكلامت اآلتية يف أحد املعـاجم ، ثم أسـجلها يف كـراستي : الفحص ، الرهبان، 
القنَّب ، النفيس.

6-  )َعامِل( جتمــع عـىل : علمــــاء ، و  ...........................................................................................

و )َعامَل( جتمع عىل : َعاَلـمني ، و  ...........................................................................................  فلامذا؟

7- أكشف يف املعجم الوسيط عن الفرق بني )ُطرق( و )َطرائق( من حيث معنامها ، ومفرد كل منهام.

8- أضع عالمات الرتقيم املناسبة فيام ترك من فراغات يف الفقرة الرابعة.

9- أستخدم الكلامت التالية يف مجل من إنشائي حسب معناها يف املوضوع : ديدن ، الـخافقني ، ُيْعَزى، 
اإلكبار ، شأًوا ، مفتقرة.

10-  »أنشئت جامعات حتوي معامل وخمتربات ومراصد ومكتبات«.

ت�����دريب��ات
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) أ ( ما سبب كتابة اهلمزة املتوسطة يف »أنشئت« هبذه الصورة؟
)ب( أضبط كلمتي )جامعات، مكتبات(.

ح موقع اجلملة التي كتبت باألزرق. )جـ( أوضِّ

)د( ما نوع اجلمع يف كلمتي )خمتربات ، مراصد(؟

)هـ( مِلَ امتنع تنوين كلمة )معامَل(؟

11 -  أكتب تلخيصًا هلذا املوضوع ال يتجاوز صفحة ونصف.

َث عن والدي كملك ؛ ألنَّ ذلَك من حقِّ التاريخ وْحده . وربَّام كان غريي  ليس من اليسري أن أحتدَّ
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البالِد  جميدًا يف  ُتراثًا  للعرِب  وحفَظ  بعَصاميَّته)1(،  ُمْلكًا  بَنى   ، مْثله  إنصاِف رجٍل عظيٍم  مني عىل  أْقَدَر 
ّدُدها اخلوُف يف ُطرِقَها وأْرجائِها ،  سِة ، وأقام األمَن والنظاَم يف بقاع كانْت تُسوُدها الفْوض ، وهُيُ املقدَّ

وتتألُف من ُمقاطعاٍت وإماراٍت وقبائَل َشتَّى)2(، يف مساحاٍت واسعة.

غري أنَّني أستطيع أن أذُكَر بعض مزاياه التي هيَّأت له أن يبني هذا امُلْلك، وأن ُيَشيِّد هذا السلطان، عىل 
ْفه عن حتقيق أهداِفه. غم مما صادفُه من شدائَد وأْهواِل ، مل تْثنِِه)3( عن الوصول إىل غايته ، ومل ترْصِ الرَّ

ُة اإليامن ، فام رأْيُته منذ نشأُت قد َضُعَف إيامنه باهلل أو  وأوىل هذه املزايا التي يتَِّصُف هبا والدي ُقوَّ
ختىلَّ عن ثقتِِه بنرْصِ اهلل . ولقد أصيَب يف ُعْنُفوان ِصَباُه بضَياع إمارة أبيه عبدالرمحن الفْيصِل عىل الرياض، 
ِة معارَك ،  فَرحل مع والِدِه وأِهله إىل الكويت ، ونزلوا ضيوفًا عىل َشْيِخها . وعىل الرغم من هزيمتهم يف عدَّ
ُة إيامنِه ، وقد  فإنه ما كاَد يْستعيُد جيش أبيِه الصغري يف ذلك احلني ، حتى هبَّ الستعادة بالِدِه ، حْتُدوُه)4( قوَّ

َم عىل املوِت أو الفوِز بالرياض،  حتى أعاَدها وأعاَد إليها جمَد آبائِه. صمَّ

وأدقِّ  املواقف  أحرِج  يف  ُز  َترْبُ التي  ُه  وشجاعُتُ إرادتِِه  قوُة  جاللتُه  هبا  يتَّسُم  التي  املزايا  هذه  وثانيُة 
الدائرة  فدارت   الـحريق«)5(  »موقعة  ُتدعى  مْوقَعٍة  يف  كان  أنه  املثاِل  سبيل  عىل  وأْذُكُر   . الظروِف 
، ومتقّلدًا سيَفه مْمْتطيًا جواَده  الصفوِف  مِة  مقدِّ فربَز يف   ، بالفَرار  اجلنوُد  وَهمَّ   ، القتال عىل جيشه  أثناء 

ْم ، ومن كان ُيْؤثُر)1( الراحة والعافيَة فْليْذهْب  ا اإلخوان ، من كان حُيبُّ عبدالعزيز فْليتقدَّ ونادى : »أهيُّ
إىل أهِله ، فواهلل  لن أبْرَح هذا املكاَن حتى أْبُلَغ النرَص أو أموَت« . فرسِت احلامسُة واحلميَّة يف نفوِس اجُلنِد 

)1( بجهده الشخيص وكفاحه .        )2( متفرقة.                 )3( تقعده.

)4( تدفعه وتقوده.                              )5( جنوب الرياض.

ُهاَم اهلل 9-  َجاَلَلُة الفْيَصِل َيِصُف َوالَدُه العظيَم  - َرمِحَ
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وا عىل أعدائهم وكان هلم الفْوز. ، وعادوا فَشدُّ

وحدث أن بعض القبائل أرادت أن تستقل بأعامهلا وتترصف وحدها يف منطقتها ، فأبى ذلك عليها، 
ة معارك، وكاد يف النهاية خيرس املعركة . وقد أطلق أحدهم عليه  وزحف بجيشه فوقعت بينه وبينها عدَّ
يف أثنائها رصاصة يف حزامه اململوء بالرصاص حول وسطه ، فانفجرت أربع رصاصات منها ، وشقت 
، وكان اجلند قد  املعركة  ، وعاد إىل ميدان  ، فأرسع إىل ربطها بحزام آخر  أمعاؤه  ا تدلت منه  بطنه شقًّ
ضعفت عزيمتهم، وتزعزعت شجاعتهم ملا أصاب قائدهم ، فوقف جاللته وقال هلم : »أهيا اإلخوان ، لو 
أنني بقيت وحدي دونكم فلن أتقهقر ، وقد عزمت عىل أن أدفن هنا أو أبلغ النرص . فمن شاء أن يبقى 
معي فليعمل مشكورًا ، ومن شاء أن يعود فلريجع إىل أهله غري مأسوف عليه« . فأجابه اجلند : نحن 

معك يا عبدالعزيز حتى الشهادة . وكان الفوز هلم يف النهاية ، ودارت الدائرة عىل القبائل.

لم أواًل.  ى حلَّ املشكالت بالسِّ وثالثُة هذا املزايا حْكَمُتُه وأناُتُه يف معاجلته ألموِر دولتِِه، وهو يتوخَّ
ِخُر ُوْسعًا يف استخدام املرونِة ووسائِل اللِّني ، وال يْلجأ  كام أنه ُمَتسامٌح مع خصوِمِه واسُع الصدِر، ال يدَّ

دِة حتى يْستنِفَد هذه الوسائل. إىل الشِّ
ة، وجعل حياوُل  دَّ ِل الشِّ ُكُرُ أنه ملاَّ وقَع اخلالُف بينه وبنَي اإلمام حييى إمام اليمن السابق ، مل يتعّجَّ وأْذْ
عف، فلم  ِميُه بالضَّ نا نحُن أبناَءُه ورجال دولتِِه نْرْ نَي واحِلْلم ؛ حتى ِكْدْ حلَّ ما وقَع بينهام من خالٍف باللِّ
يْعبأ)2( بنا ، وساَر يف طريِقِه إىل احلدِّ الذي ال مالَم عنده لالئم ، ثم اْضُطرَّ إىل السيِف اضطرارًا. وعندما 

َط سادٌة من العرِب بني امللكني كان رسيعًا إىل الكفِّ عن القتال. توسَّ

وقد تمَّ بفضِل سياسِة احلكمِة واحلزِم التي يسري عليها يف إدارِة بالِدِه الواسعِة إقراُر األمِن فيها عىل 

)1( ُيفّضل.       )2( هيتم.
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ِمْنواٍل غري معروٍف يف أكثر البالِد حضارًة ومدنية ، فاطمأنَّ الناُس عىل أرواحهم وأمواهلم حتى نَدَر ُوقوُع 
ة. دَّ ُل يف ذلَك - بعد اهلل تعاىل - إىل يقظتِِه الزائدِة وأخذِه املجرمنَي بالشِّ احلوادِث العادية. والفْضْ

وأما جاللتُه كأٍب فأستطيع أن أقوَل       إنَّ كلَّ فرٍد يف شعبِِه يعتربُه أبًا له       ملا ُعِرَف عنه من عنايِتِه 
ِفِه الكبرِي وحنانِِه الواسع. ته       وَعْطْ بأبناء رعيَّ

ُق بينَنا وبني أبناِء شعبه       وليس للعدالة  محة والشدة       وال يفرِّ إنَّ والدي يف تربيته لنا جيمُع بنَي الرَّ
ميزانان يزُن بأحدمها ألبنائِه       ويزُن باآلخِر ألبناِء الشعِب       فالكلُّ عندُه سواء        والكلُّ أبناؤه       
وأذُكر أنَّ أحَد إخَويت األطفاِل اعتدى عىل طفٍل آخر       فام كان من جاللتِِه إال أن عاقبه           ومل يْشفْع له 
ُمُرُهْمْ بعطِفِه يف كلِّ آن        أنه ابن امللك       وليَس لشفقِة والدي وحنانِه عىل أبنائه وحفدته حدوٌد       فهو يْغْ
وهو حُيبُّ أن يراهم كلَّ يوم       وخاصة صغارهم       فيجتمعوا بعد مغرِب كلِّ يوٍم يف قرِصِه       وجيلُس 

ُم إليهم اهلدايا واحَلْلوى. قدِّ إليهم فُيالِطُفُهم واحًدا       وُيُ

عام       وُيُامزُح أبناَءُه وجلساَءه       وحُيادُثُهم  وحيبُّ جاللتُه املباسطَة عىل املائدِة خالَل تناوِل الطَّ
َفِة فيها       ويعاِملهم معاملَة الصديِق للصديق. أحاديَث طلّيًة ال أثَر للُكْلْ

فيها       ونرتك  ما  أفضَل  ِة  املَدنِيَّ نأخذ من  أن  احلديثِة       ويرى  بالعلوِم  االنتفاَع  وحُيبُّ جالَلُتُه 
مساوئها.

1 - كيف كانت األحوال يف جزيرة العرب قبل أن يتوىل امللك عبدالعزيز أمورها؟
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2 - من مزايا امللك عبدالعزيز قوة اإليامن باهلل . أدلل عىل هذه امليزة.
3 - ماذا حـدث للعاهل العظيم عبدالعزيز يف موقعة احلريق؟ وكيف كان موقفـه من  ذلك؟

4 - أصيـب امللك عبدالعزيز يف لقائه مع بعـض القبائل إصــابة بالغة كيـف حدث ذلك؟
وكيف واجه جاللته هذا املوقف؟

5 - ما سياسة امللك عبدالعزيز يف حلِّ ما يصادفه من مشكالت سياسية؟ أرضب مثاًل  لذلك.
6 - اطمأن الناس يف عهد امللك عبدالعزيز عىل أرواحهم وأمواهلم. إالم يرجع الفضل  يف ذلك؟

7 - كيف كان امللك عبدالعزيز يف معاملته ألوالده وأبناء شعبه؟
8 - ما موقف امللك عبدالعزيز من العلوم احلديثة؟

9 - أذكر إمجااًل أبرز املزايا التي اتصف هبا امللك عبدالعزيز.
 

1- العصاميُّ هو الذي يبني جمده بجهده الشخيص. أعود إىل القاموس املحيط وأذكر سبب هذه التسمية 
تها، ثم أذكر ما يقابلها. وقصَّ

حهام ، وأبنيِّ معمويل كلٍّ منهام. ل من املوضوع نوعان من النواسخ . أوضِّ 2- يف السطر األوَّ
ُل ضبط كلمة )قبائل( بالفتح مع أهنا معطوفة عىل جمرور يف قوله : »تتألف من مقاطعاٍت وإماراٍت  3- أعلِّ

وقبائَل شتى...«
4 - ما إعراُب كلمة )أب( يف اجلملتني التاليتني : أِصيب يف ُعْنْفوان ِصبَاه بَضَياع إمارة  أبيه - إنَّ كل فرد 

أس��ئ��ل���ة

ت�����دريب��ات
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يعتربه أبًا له؟
ـــح معــــاين الكلمــات التـــالية مع االســتعانة باملعجــــم عنـــد الـحـاجة : ُعْنُْفـوان  5 - أوضِّ

ى ، ِمْنْوال. ، أَناَة ، يتوخَّ
6   - أستخدم الكلامِت التالية يف مجل من إنشائي : حْتُدوه ، مل تْثِن ، مل يعبأ ، أَتَقْهَقر.

7   - أضبِط  الفقرة  السادسة بالشكل.
8   - أعرب اجلملة التالية : من كان يؤثر الراحة والعافية فليذهب إىل أهله.

9   - أضـع مهزة القطع عىل ما يناسبها مما ييل : احتدث ، اطمأنَّ ، اْقِدر ، االَّ ، ارجاء ، امارات ، 
انفجرت ، اْطَلَق.    

10- أَضُع عالماِت الرتقيِم املناسبة فيام ُترك من فراغات يف الفقـرات األخرية.
11- أكتب العبارة التالية مرتني بخط النسخ :

سِة. تِِه ، وحِفَظ لْلَعَرِب ُتراثًا جميدًا يف البالِد املقدَّ َبَنى ُمْلكًا بعَصاميَّ
...........................................................................................................................................................

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

مه إىل أستاذي أو أستاذيت.   12-  أكتب بحثًا قصريًا عن سرية امللك عبدالعزيز - رمحه اهلل - وأقدِّ

أظهرت الدراساُت الكثرية التي أجريت يف القرِن العرشين، أن التدخنَي ُيعّرُض الصحة لكثري من 
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املخاطِر، وأن له دورًا كبريًا يف اإلصابة بكثري من األمراض، ومن أمهها بعُض أمراِض القلب ، ورسطاُن 
الرئِة ، وااللتهاُب الرئويُّ ، كام أنه يساعُد عىل العجز ، وعدم القدرة ، ويزيد نسبة الوفيات.

والناُس - يف العرص احلديِث - يندفعون يف التدخني اندفاعًا خميفًا ، ويمكن أن نقوَل - عن ثقِة - إنه 
إذا مل يوقف تياُر االندفاع نحَو التدخني ، فإن نسبة اإلصابِة باألمراِض اخلطرية ، والوفياِت ، والعجِز 
ستزداُد بشكٍل كبرٍي . صحيٌح أنَّ كلَّ يشء بقضاء اهلل ، وأنَّ املوَت واحلياَة ، واملرَض والصحة ، كلها بيد 

اهلل، ولكننا جيـُب أن نتذكـَر دائمـًا ، أن اهلل سبحانـه وتعاىل يقوُل  :                                                    )1(.

ومن الدراساِت التي أْجريت ، إلثبات مدى العالقِة بني التدخني واإلصابِة برسطاِن الرئِة ، الذي 
لوحظ أن نسبة وفاِة املصابني به تزداُد بازدياِد استهالِك السجاير ، من هذه الدراساِت دراساٌتٌ قارنْت 
هذه  أظهرْت  وقد  املصابني..  غري  املدخنني  من  هلم  ونظراَء   ، األمراِض  ببعِض  املصابني  املدخنني  بنَي 
اختبارات  الدراساُت  . ومما شملته هذه  التدخني  بعاداِت   ، نة  املعيَّ األمراِض  بعِض  ارتباط  الدراساُت 

لوظائف القلِب والرئة لبيان أثِر التدخني الوقتيِّ واملزمِن عليهام!

وأجريت دراساٌتٌ أخرى ملقارنة حاالٍت كثريٍة من املدخنني بأخرى مماثلٍة من غري املدخنني ، وبياِن 
نسبِة الوفياِت والعجز . وقد استمرت املقارناُت عدَة سنواٍت متتاليٍة يف كل من كندا ، والواليات املتحدِة 
نسبِة  وازدياد  التدخني  بني  ارتباٍط  وجوَد  الدراساُت  هذه  أكدت  وقد   . املتحدِة  واململكة   ، األمريكية 

الوفياِت ، والعجِز ، نتيجًة ألمراٍض معينٍة.

الزيادُة يف نسبِة الوفياِت بني مدخني السجاير ، إىل زيادِة نسبِة اإلصابِة ببعِض األمراِض ،  وترجع 
)1( البقرة : 195 .

10-  الت��������������دخ���������������������ني
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القلِب ، واجلهاُز  الرئويُّ ، والقصباُت اهلوائيُة ، وأمراُض  الرئويُّ ، وااللتهاُب  ومن أمهها : الرسطاُن 
الوعائيُّ ، باإلضافة إىل التعرِض ألمراٍض أخرى : كرسطاِن املعدِة ، واحلنجرِة ، والبلعوِم ، واملثانِة.

 ، اليوميِّ  العمِل  ، ويف  العامِة  اخلدمِة  ، يف  املدخنني  أقلَّ من جمهود غري  يبذلون جمهودًا  واملدخنون 
بسبِب كثرِة إصابتهم باألمراِض ، ومالزمتهم الفراَش ، وبسبِب الضعِف الذي ينتاُب املدخنني.

واإلصابة برسطاِن القصبِة اهلوائيِة ، حتدث نتيجًة لتعرِض غشائها ، بصورِة مستمرٍة للدخاِن املحتوي 
عىل املوادِّ املسببِة لإلصابة بالرسطاِن واملشجعة عليها.

الشعب  بالتهاب  واإلصابة  التدخني  بني  كبرية  عالقة  هناك  أن   - أيضًا   - الدراسات  أثبتت  وقد 
اهلوائية، وأن السعال والبلغم ينترشان بني املدخنني بمقدار ما يدخنون ، وذلك يؤدي إىل ضيق املمرات 

اهلوائية ، وإعاقة تبادل الغازات يف الرئة ، مع ما يرتتب عليه من نتائج خطرية.

ومما أثبتته الدراساُت كذلك ، أن أمراَض القلِب تزداُدُ بني املدخنني عنها بني غريهم . وُتَعدُّ الذبحُة 
الصدريُة من األمراِض األكثِر شيوعًا بني املدخنني ، وتزيد اخلطورُة بني األشخاِص ذوي ضغِط الدم 
ِر ، وارتفاع نسبة )الكولسرتول( يف الدم. وظهر من البحِث أنَّ دخان  املرتفع ، واملصابني بالسمنِة ، والسكَّ
ْظرية)1( ، ويقود إىل لزوجِة الصفائِح الدمويِة، مع  الُكُ السجاير ، يؤدي إىل زيادة إفراز معنٍي من الغدة 
زيادة التعرِض للنزيف وزيادِة تركِز الدهنياِت يف الدِم ، وزيادِة رضباِت القلِب ، التي قد ُتسبُب املوَت 

املفاجىء.

ي إىل العجِز أو الوفاِة نتيجة لتوقِف  ب الرشايني ، الذي يؤدِّ وقد يؤدي التدخنُي إىل اإلصابة بتصلُّ
وصوِل الدم إىل املخِّ ، أو إىل األرجِل . ومن األمراِض املرتبطِة بالتدخني - أيضًا - رسطاُن الفِم، والبلعوِم 

. ، واملثانة والقرحُة املعدية والسلُّ الرئويُّ

)1( غدة صامء فوق الكلية .



�0

ي إىل نقص يف وزِن املولوِد،  ومن املضارِّ التي أثبتت الدراساُت ارتباطها بالتدخني ، أن التدخنَي يؤدِّ
ي التدخني -أيضًا- إىل نقٍص يف وزن  ض احلامَل لإلجهاِض ، ويؤدِّ عندما تدخن املرأة أثناء احلمل ، ويعرِّ

املدخنني!

هل يف كل هذا ما يدق ناقوس اخلطر؟ ، وهل يدرك صغار الشباب بصفة خاصة ، مدى ما ينتظرهم 
من أخطار وأرضار ، إذا فكروا يف التدخني ، وأقدموا عليه؟!

إن كّل اجلهات التي يعنيها األمر ، واألجهزة الصحية بصفة خاصة ، جيب أن تتحرك ، وأن تعمل 
عىل محاية الناِس من هذه األرضاِر ، وأال ترتك الشباب ينزلقون إليها ، سعيًا وراء التقليد الزائف، وجريًا 

وراء وهم العظمة الكاذب.

1 - تزداد نسبة الوفيات بني مدخني السجاير . فام سبب ذلك؟
ح ذلك. 2 - أثبتت الدراسات عالقة ظاهرة بني التدخني واإلصابة برسطان الرئة. أوضِّ

3 - يبذل املدخنون جمهودًا أقل من جمهود غري املدخنني يف العمل اليومي. كيف يتمُّ ذلك؟
4 -  من نتائج التدخني اإلصابة برسطان القصبة اهلوائية . كيف يتمُّ ذلك؟

5 - أثبتت الدراسات أن هناك عالقة كبرية بني التدخني واإلصابة بالتهاب الشعب اهلوائية، أوضح ذلك.
 6 - ما أثر التدخني عىل الرشايني؟ وما هناية هذا األثر؟

7 - بَِم كان التدخني مرضًا باملرأة بصفة خاصة؟
ض التدخني صاحبه لإلصابة بعدة أمراض . أذكر أربعة منها. 8 - ُيعرِّ

9 - ما موقف الشباب املسلم من التدخني؟
10- إذ قيـل لبعض املدخنني : إن التدخني يؤدي إىل الوفاة ، قالوا : األعامر بيد اهلل . فكيف نرد عليهم؟

أس��ئ��ل���ة
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1 - أستـخدم املعجم الوسيط يف الكشف عن معاين الكلامت التاليـة : ســرطان ،  التهلكة ، صفائح.
2 - أعـوُد إىل املوضوع ، أتأمل املقطع املبـدوء بقوله : »وقد أثبتـت الدراسات.....« ثم أضبط أواخر 

الكلامت إىل هناية املقطع.
3 - أكمل وفق النموذج األول :

صفائح مفردها صفيحة.
صفحات مفردها...

صحف مفردها...
ِصحاف مفردها...

4 - )وقتي ، مزمن( هاتان الكلمتان متقابلتان . آيت بمرادف كّل منهام ، ثم أستخدمهام يف عبارتني من 
إنشائي.

5- » إذا لـم يوقف تيار االندفاع نحو التدخـني فإن نسبة اإلصابة باألمراض الـخطرية ستزداد«.
ُد أركانه. أ - ما األسلوب النحوي الذي قام عليه تركيب هذه العبارة؟ أحدِّ

ب - اعتمـدت العبارة أيضـًا عىل التصوير ، فام الصورة التي وردت فيها؟ وما  فائدة استعامهلا؟
6 - »هل يف كل هذا ما يدق ناقوس الـخطـر؟« ما الغرض من االسـتفهام فـي هـذه العبارة؟ أهو النفي 

أم التقرير؟
7 - أضبط الفقرتني األخريتني بالشكل.

  - 8
الدينية،  الناحية     أجعـل هذه اآلية منطلقًا لصياغة بحـث أستويف فيه مجيع عنـارص املوضوع من 

والصحية ، واالقتصادية واالجتامعية.
9 - أكتب نصيحة خمترصة، أنصح فيها أحد املدخنني ، وأظهر فيها حّبي له، وحريص عىل سالمته.

ت���دري���ب��������ات
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عندما قّيض اهلل للجزيرة العربية رجلها املغفور له جاللة امللك عبدالعزيز آل سعوٍد، فجمع شملها، 
َمْهبِِط  ُتُصنُع يف أمِّ القرى،  ووّحد أجزاءها املرتامية األطراِف ، أمر بأن تْنَعَم قبلُة املسلمني بأّول كسوٍة 
الوحي ، وموطِن النوِر ، وحتاُك بأيٍد وطنيٍة سعوديٍة ، بعد أن ظلت الكسوُة قرونًا طويلة هُتدى من مرَص 

إىل الكعبِة املرّشِفة.

ئٍة  ِمَ املحرم سنة ستٍّ وأربعني وثالث  ة  اجلليُل يف غرَّ والعمُل اإلسالميُّ  التارخيي  احلَدُث  تّمَّ هذا 
عدُّ للكعبِة املرشفِة يف كلِّ عاٍم  ُتُ وألٍف من اهلِجرة ، حينام أمَر جاللته بإنشاء دار خاصٍة يف مكة املكرِمة 

كسوًة هبيًة أنيقًة يشهُد بروعتها ودقِة صنعتها كلُّ من استطاع إىل حجِّ بيِت اهلل احلرام سبياًل.

َل كسوٍة من احلريِر اخلالِص صنعت يف أمِّ القرى عىل مّر التاريخ. وهكذا ارتدت الكعبُة املرّشفُة أوَّ

وعدٍل،  بحزٍم  أبوهم  ه  اختطَّ ما  ليتموا  ِدها  موحِّ أبناء   - ذلك  بعد   - العربية  للجزيرة  اهلل  قّيَض  ثم 
البيت الذي  بالَغ عنايتهم ؛ تكرياًم هلذا  بفائِق رعايتهم ، ويولوه  العمَل اإلسالميَّ اجلليل  ولريعوا هذا 
جعله اهلل مَثابة)2( للناِس وأمنًا . ففي التاسع من ذي احلجة من كلِّ عاٍم ، وفيام يتجه  احلجيُج بقلوهبم 
إىلاهلل  خملصني له الدين ُحَنفاَء ، معتصمني بحبله املتنِي ، جتمعهم أقدُس رسالٍة وأسمى رشيعٍة، يف 
هذا اليوم األكرب الذي يقُف فيه ضيوُف الرمحِن يف عرفاٍت ، يستوهبون من رهبم الرمحة والغفران، 
ْضواَن ، ترتدي الكعبة املرشفُة ثوهَبا البهيَّ ، وتترسبُل)3( برسباهلا الّدمْقيّس)1(   ويبتغون منه الفضل والرِّ

)1( آل عمران .                  )2( مقصدًا .                )3( تكتيس.

11-  ِگْسَوة الگعَب��ة املش��ّرفة
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املطّرزُة  والنقوُش  الكريمُة  اآلياُت  تـحليه  حزاٌم  يزيُنها   ، واإلكباِر  واجلالل  والوقاِر  بالعظمِة  ناطقًة   ،
ِه)2( بالذهب ِ، حتى إذا ما أرشق العيُد وعاَد احلجاُج إىل بيت اهلل احلراِم بدْت هَلم يف حلتها  بالقصِب املموَّ
القشيبِة)3(  ، وكأهنا تشارُك عباَد اهلل الصاحلني فرحتهم بالعيد السعيِد ، بعد أن شهدوا منافَع هلم، وذكروا 

اسَم اهلل يف أيام معلوماٍت عىل ما رزقهم.

املقّصِب هو  الكعبَة كساًء كاماًل من احلرير  أن أول من كسا  التارخييِة عىل  الرواياِت  ُمْعَظُم  ِمع  ْ وجُتُ
بن  العباِس  أمَّ  إن  الروايات  َبعُض  وتقوُل  بقرنني.  ملسو هيلع هللا ىلص  حممٍد  الرسوِل  بعثِة  قبَل  وذلك   » احلمرييُّ »ُتبَُّع 

ُل من كسا الكعبَة من النساِء باحلرير والديباِج وفاًء لنذٍر نذرته. عبداملطلب هي أوَّ

، الذي كان ذا سعٍة  وقد دأبت)4(  قريٌش عىل كساِء الكعبة عامًا بعد عام حتى عهد أيب ربيعة املخزوميِّ
وماٍل ، فخاطب قريشًا قائاًل : » َأْكُسوها من مايل عامًا وتقومون بكسوهتا عامًا « . وظل األمُر عىل هذه 
ِ ، فقاَم النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بكسوهتا بالثياِب اليامنيِة ، ثم كساها من بعده أبو بكٍر  احلاِل حتى أرشقت شمُس اإلسالم

وعمُر وعثامُن وابن الزبري وعبدُ امللك ْبن مروان.

واستمرت ِكْسواُت الكعبة تتواىل تباعًا بعُضها فوَق بعِض حتى عام ستني وِمَئة من اهلجرة ، وهو 
العاُم الذي حجَّ فيه اخلليفة العبايسُّ املهديُّ ، فشكا إليه سدنُتها)5(  َأّن ُكُسَواِت الكعبِة املرتاكمة قد أثقلت 
كاهَلها)6( ، وأن البناَء ضعيٌف خُيَشى عليه من التقويِض واالهنياِر ، فأمر اخلليفة بأال يسدَل عليها أكثُر من 

كسوٍة واحدٍة حفاظًا عليها، واستمرَّ األمر كذلك حتى يوِمنا هذا.

ُل من كسا الكعبَة بالديباج األبيِض . ويف عهد الفاطميني  وذكر املؤرخون أن اخلليفة املأمون هو أوَّ
ُكِسَيت الكعبُةُ بالديباج األبيض ثم األصفِر ، ثم األخرِض ، ثم األسوِد ، وظلَّ ملوُك املسلمني وأمراؤهم 
يتتابعون عىل كسوِة الكعبِة حتى وقف عليها امللُك الصالُح إسامعيُل بن النارص يف عاِم مخسني وسبع ِمَئٍة 

من اهلجرٍة ثالث قرى من قرى القليوبيِة من مرَص.
)1(  احلريري.           )2( املطيل.           )3( اجلديدة.           )4( اعتادت.           )5( القائمون عليها.           )6( ظهرها.
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ويف عهد العثامنيني ُأضيفت سبُع قرى أخرى من مرَص إىل وقِف امللِك الصالح، وبقيْت هذه القرى 
موقوفًة عىل الكعبِة إىل أوائِل القرِن الثالث عرش للهجرِة، حيث تعهدت احلكومُة املرصيُة بصنِع الكسوِة 

. من ماهلا اخلاصِّ

 وملا أمر جاللة - املغفور له - امللُك عبدالعزيز بإنشاء داٍر خاصٍة لصنع الكسوِة يف ُأم القرى يف غرِة 
املحرِم سنة ستٍّ وأربعني وثالث ِمَئٍة  وألٍف، تمَّ استرياد األنوال)1( الالزمِة لذلك ، واجتالُب عدٍد من 
اخلرباِء والفنيني يف أعامِل النسيج والتطريز ليتولوا أمَر تدريِب أبناِء هذا البلِد املقدِس عىل صناعة وإعداِد 
احلزام، فرشعوا يف عمٍل متواصل حتى تسنَّى)2( هلم يف هناية ذي القعدِة من العام نفسه إنجاُزُ الكسوة 
الرشيفة عىل أحسِن ما يبتغي. ومل متِض سنواٌت ثالٌثٌ عىل إقامِة املصنع حتى أثبت املواطنون السعوديون 

قدرهتم عىل إتقان صناعِة كسوِة الكعبِة املرشفِة عىل الوجِه األكمِل.

الواردِة من  الكسوِة  ُتكتُبُ عىل  كانت  التي  الكتابِة  إىل  السعودية  الكسوِة  داُر صناعِة  أضافت  وقد 
مرص كلامِت »سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم« كام أن احلزام كان يشتمُل عىل سبِع قطٍع مكتوٍب 
الباِب.. وقد أدخَل  عليها آيات احلجِّ وقطعِة اإلهداِء وأربعِة أركاٍن عىل شكل مربعاٍت صغاٍر وستارِة 
عليه أيضًا حتسيناٌت، حيث جرى إعادُة تصميم احلزاِم يف شكٍل جديٍد  أّخاِذ )3(، كام أضيفْت من جهِة 
حجر إسامعيَل تكملٌةٌ آلياِت احلجِّ مل تكن مكتوبًة من قبُلُ ، وُجِعَل احلزاُم من ستَّ عرشة قطعة بداًل من 
ِه بالذهِب فبدت بشكل أكثَر وضوحًا  سبع قطٍع. وقد ُكتِبِت اآلياُت القرآنية عليها بالقصب الفيضِّ املموَّ

وانسجامًا مما كانت عليه من قبُل.

وحتتاج الكسوُة الرشيفُة يف صنعها إىل مخسٍة وسبعني وثامِن ِمَئِة مرت من القامش، ويبلغ سمُك القامِش 
نحو مليمرتين أو أكثر يضاُف إليه قامُش البطانِة من القلع األبيض املتنِي. أما حزاُم الكعبة      فيتكون من 
ستَّ عرشَة قطعًة يبلُغ طوهلا واحدًا وستني مرتًا، وعرضها أربعة وتسعني سنتيمرتًا. وُيثّبت احلزاُم عادًة 

)1( مجع »َنْول« وهو ما حياك عليه الثوب .             )2( تيرس .             )3( جذاب.
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احلزاِم من جهِة حجِر إسامعيَل  ُتْكتُب عىل حميِط  التي  اآلياُت  أما  مَن األرِض.  أمتاٍر  ارتفاِع تسعِة  عىل 
فهي:  

وهناك آياٌتٌ كريمٌةٌ مكتوبٌة من اجلهاِت الغربيِة واجلنوبيِة أو الرشقيِة لباِب الكعبِة املرشفِة.
هذا باإلضافة إىل قطعٍة كبريٍة ُتُكتُب عليها كلمُة اإلهداء وهي : »ُصنعُت هذه الكسوُة يف مكَة املكرمة 

وأهداها إىل الكعبِة املرشفِة خادُم احلرمني الرشيفني تقّبل اهلل منه«.

1 - أين صنعت أول كسوة للكعبة املرشفة بأيٍد سعودية؟ ومتى؟
2 - يف أي يوم ترتدي الكعبة املرشفة ثوهبا البهّي من كل عام؟

3 - أصف حزام الكسوة املرشفة.
4- كيف كانت قريش تكسو الكعبة؟

5 - بم كسا النبي ملسو هيلع هللا ىلص الكعبة؟
6- مَل أَمَر اخلليفة املهدي بأال يسَدل عىل الكعبة املرشفة أكثر من كساء واحد؟

7- متى ُأنشئت دار خاصة لصنع الكسوة الرشيفة باململكة العربية السعودية؟ ويف عهد َمْن؟ 
)1( ذنب .                       )2( البقرة.

أس��ئ��ل���ة
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1- أرشقت شمُس اإلسالم - ترتدي الكعبة املرشفة ثوهبا البهي:
أ - أحّدد موطن اجلامل يف العبارة األوىل.

ب - آيت بتعبرٍي مبارٍش للعبارة الثانية.
2- »صنعت هذه الكسوة يف مكة املكرمة ، وأهداها إىل الكعبة املرشفة خادم احلرمني الرشيفني«.

أ - أستخرج من القطعة مشتقًا ، وأبنيِّ نوعه.
ب - مل منعت كلمة )مكة( من الرصف؟

ج - أعرب ما كتب باألزرق.
3- أوضح سبب كتابة اهلمزة عىل هذه الصورة يف كل كلمة مما ييل:

كساء، مؤرخون ، رائد ، دأب.
4- جتمع كلمة )حاج( عىل : ..................................   و ..................................

5- )َمْهبِط( ، )مْوطن( من أسامء املكان؟
أ - ما املكان املراد هبام يف هذا الرتكيب؟

ب - أكتب وزن كلٍّ من االسمني.
6- أضبط بالشكل أواخر الكلامت فيام ييل :

»أضيفت من جهة حجر إسامعيل تكملة آليات احلج مل تكن مكتوبة من قبل ، وجعل احلزام من ست 
عرشة قطعة بداًل من سبع قطع«.

7- َعَرْفُت يف هذا املوضوع عن كسوة الكعبة ما يعد مفخرة من املفاخر التارخيية يف خدمة أول بيت وضع 
للناس، أرجع إىل مكتبة مدرستي وأستفيُد منها يف تدوين معلومات عن بناء هذه الكعبة.

ت�����دريب��ات
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عّلَمُهم من املهِن ما  ال َيْكِفي الَوالَِد أن َيعوَل بنيه عىل وجه الئِق بمقامه ، موافٍق حلالِه ، بل عليه أْنْ ُيُ
وَنُه  ُرٍق رشيفٍة ، وُيقّوهيم يف املْستقَبل عىل القياِم بنفقات عياهلم ممَّا يستِدرُّ ُيِعيُنُهم عىل االْرتَِزاِق والتعيُّش بُطُ
بَِّب  َ َعِة ، فال مْنْدوحَة له عن أن حُيُ من املْهَنِة التي اْقتَبُسوها، ومهام بلَغ املرُء من بسطِة اليِد واخَلْفِض والسَّ
ِق ، وال ُعْذَر َلُه يف ما لو أَغىَض عن تعليمهم إحَدى احِلَرِف التي  ْعي َوَراَء الرْزْ َدُهم السَّ إىل َبنِيه العمَل وُيَعوِّ

َتُح يف ُوُجوِههم أْبَْواَب االكتِساِب اْعتامدًا عىل ما لَديِه من األمَواِل. َتْفْ

اًم مْنهم  أِب يف العمِل ، ِعْلْ ِخروَن ُوْسعًا يف حّث َبنِيهْمْ ، عىل النََّشاِط والدَّ ْنَْيا ال يدَّ َومَجيُعُ احلكامِء يف الدُّ
ريقِة حْيتاُطوَن ألمر َبنِيهم  م هبذه الطَّ اًل عن أهنَّ باَِم َينُجُم عن َذلك ِمَن الَفوائِِد اجَلِليَلِة هُلْم وألواَلِدهم ، فْضْ
وا  ُنُ جوِههم أبواُب االرتَِزاِق، َبْل ُربَّاَم متكَّ َلْق يف ُوُ م أْمواهلم مل ُتْغْ ، بحْيُث إذا َداَرْت عليهم ا لدوائر فأفقدهْتُُ
وها وَيْسرْتِجُعوا املَقاَم الذي كانوا عليِه يف  وا األمواَل التي خرِسُُ موَها من أْنْ ْيسرتّدُّ ِل احِلرِف التي تعلَّ بفْضْ
الَدُهم  ْرَوِة الَعِريضة َيْبُْذُلون ُقصارى املجهود يف أْن ُيَعلُموا أْوْ امُلجتمع . ولذلك َنَرى عْلَيَة القْوِم وأرَباَب الثَّ
ُبوَن هبا إىل االرتَِزاِق ، خْوفًا من  ْهُر ظْهَر املَِجنِّ ، مل َيْعدُموا وِسيَلًة يتسبَّ ْمْ الدَّ املَِهَن العاليَة ، حتى إذا َقلَب هَلُ
َن املْرُء وُيدَفَن  امُتوَن بعنّيِ االزِدراِء. وألن ُيَكفَّ اًل فادحًا أو َيْنُظَر إليهم الشَّ أْن ُيْصبُحوا عىل عاتِِق البرشيَّة مِحْ

ُموس خرٌي لُه من أْن حْيتاَج إىل غريِه. وال سياَم يف الشؤوِن املعيشية. يف ُظلامِت الرُّ

ُه ، فَكْمْ من بيٍت  َد ِعزُّ ثْرَوُتُه ، وتوطَّ هَر ال يْسَلُم أحٌد من كَواِرثِه مْهام َعال َمقاُمه ، وَغُزَرْت  إن الدَّ
ِم احِلَرِف ، وكْم من بيٍت  ِه لَِتَغايِض أْرَبابِِه عن تعلُّ عريٍق يف احلسِب ، بعيِد املَدى يف الِغَنى ، قْد ُدكَّ من ُأُسِّ
موُل مْشُدوَد األْطناِب يف زَواَياُه ، قد أحَرَز أْهُلُه  ْدَرانه ، واخُلُ وبًا عىل ُجُ ُر خُميِّاًم عليِه . والشقاُء مْكُتُ كان الفْقْ
ُلون  َطاَول. وإذا كاَن املتموِّ دُّ ، َوَجاهًا َبعيَد امُلتناَوِل ، ومقامًا َباِذخًا ال ُيُ َ بفْضِل املَهِن التي َزاَوُلوَها َثْرَوًة ال حُتُ

12-  احِل������َرُف واملِ�������َه��������ُن
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ون يف عَدِم تْعِليِم َبنيهم احِلَرَف فام َقْوُلك يف أْهِل الفاَقِة والَعَوِزِ  وُهْم ِمْن أحَوِج  َحاُب الُيرْسِ ال ُيعَذُرُ وأْصْ
ُكون أوالَدهم يف األزقة كاهَلمل التي  النَّاِس إليها ، وأْشَعِرِهْم بفوائِدَها ؟ فكم من اآلباِء السيئي احلال يرْتُ
ربَّْون عىل املَخازي ، ويرَتعَرُعون عىل األخالِق اللئِيَمِة  عاِع ُسمَّ الَفَساِد َوُيُ بوَن من الرَّ ال راعَي هلا، فيترشَّ
ب  ْهْ النَّ إىل  فيلتِجئوَن   ، احِلَيُل  ُوجوِههُم  َضاَقت يف  العيش  إىل  األمُرُ  م  أْحَوَجُهُ فإذا   . نيئِِة  الدَّ ، واخِلالِل 
اًل إىل املَِعيشِة حتى تتساقط الشتائُم عليهم، وعىل آبائهم  ْلِب أْو غريمها من رُضوِب امُلنَكراِت توسُّ والسَّ

من كلِّ َفٍم.

ِهْمْ ،  في الناَس مؤونَة رشِّ ِل وتْكْ م ِحرَفًة ُتْغنيهم عن التسوُّ ا اآلباُء؟ أَتْعليُم أبنائُِكُ َلُحُ لُكم أهيُّ فأيٌّ أْصْ
وَت َذلِياًل َخِسيسًا؟ ال أْمِرهم حتى َيعيَش أحُدهم َعالًة عىل امُلْجَتَمِع ، ويُمُ أْم إمْهَ

َتعطل فقال له : يا هذا، دع البطالة فإن اهلل حيب من يعمل ، وما  ُمُ ال  الٍم َبطَّ بُِغُ ُروي أن حكياًم َمرَّ 
تعطل أحد قط إال ذاَق من تعطله رش املصائب.

ا اآلباء ، واخَشْوا سوء العواقب ، وارمحوا صغاركم ، ومهدوا هلم أسباَب الراحة والسعد  فاعتربوا أهيُّ
يف هذه الدنيا ، وذلك بتعليمهم مهنة توّفر هلم أسباب املعيشة وتقيهم غدرات الزمان، وتقلبات األيام. 
يبذروه يف  أن  بد من  مااًل ال  أن ختلفوا هلم  لكم وهلم من  مهنة مالئمة حلالتهم أصلح  تورثوهم  وألن 
املحظورات آجاًل أو عاجاًل إذا مل يكن عندهم مهنة تلهيهم عن املذاهب املوبقة ، واملناحي املخجلة . فإذا 

انتصحتم جنيتم ثمرة االنتصاح ، وإال حصدتم َشوك الندم ، وذقتم احلنظل.

ُتْغنيهم عن  ُموُهم من صَغِرِهْمْ حرفًة  ستقباًل سعيدًا فعلِّ ُمُ ُسوا لبنيكم  ا اآلباء أن تؤسِّ فإذا أردتم أهيُّ
هيم عىل ِعيالِة أرسٍة كبريٍة ُيَربُّوهنا عىل طريقٍة تنفع وَطنهم . وُربَّ حرفٍة أْورثْت  قوِّ االْلتجاِء إىل غرْيِهم ، وُتُ

صاحبها الرشَف ، ودفعْت عنه آفات الُعرْسِ ، وأقصته عن َمَهاوي التَّلِف.
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1- لألبناء والبنات عىل آبائهم حقوق . فام أهم تلك احلقوق ؟
ح ما أقول. م حرفة أو مهنة رشيفة ؟ أوضِّ 2- هل تكفي الثروة عن َتعلُّ

فَهم من كالم الكاتب أن الفقري املحرتف أفضل من الغنِيِّ البطال . أعلل لذلك. 3- ُيُ
ح عواقب عدم اإلملام بواحدة من احلرف واملهن الرشيفة. 4- أوضِّ

5- أشار الكاتب يف معرض كالمه إىل أن املهن سبيل املجد والرفعة . فكيف يكون ذلك؟
6- للعلم والعمل جمتمعني دور يف ازدهار اقتصاد األمم وحضارهتا . أرشح هذا القول.

ح ذلك. 7- سرية األنبياء - عليهم السالم - هلا ِداللة معينة يف هذا املوضوع . أوضِّ
8- توجد يف املجتمع فئة تسخر من أصحاب احلرف واملهن . أذكر رأيي يف هذا الصنيع.

ح ذلك. 9- هل ُتعّلم احِلَرُف للبنني فقط ؟ ُأوضِّ

 ، موس  الرُّ املَِجّن،   ، أغىض   : احلاجة  عند  باملعجم  االستعانة  مع   ، التالية  الكلامت  معاين  ح  أوضِّ  -1
األطناب، الرعاع.

. أستخدم هذا  املتسع من األرض  )الندح( وهو  ، مأخوذ من  بد  )الَمْنُدوَحة( تركيب بمعنى : ال   -2
الرتكيب يف ثالث مجل من إنشائي.

3- يقول الكاتب : فكم من بيت عريق يف احلسب ، بعيد املدى يف الغنى ، قْد دك من أسه لتغايض أربابه 
عن تعلم احلرف ...

أ - ما نوع )كم( وما الغرض منها يف هذه العبارة؟ أستخدم هذه األداة يف مجلتني من إنشائي عىل هذا 
النسق.

ت�����دريب��ات

أس��ئ��ل���ة
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ه ، أربابه. ب- ما معنى : أسِّ
جـ- ما نوع )قد( الواردة يف هذه العبارة؟

د - أضبط هذه العبارة بالشكل.
4- أوضح الصورة البالغية يف العبارة التالية : وكم من بيت كان الفقر خمياًم عليه ، والشقاء مكتوبًا عىل 

جدرانه ، والـخمول مشدود األطناب يف زواياه.
5- يلجأ الكاتب - أحيانًا - إىل استخدام سجعات لطيفة ، أحدد نامذج هلذا السجع.

من  مجلتني  يف  الرتكيب  هذا  أستخدم   . قبله  ما  عىل  بعده  ما  لتفضيل  يستخدم  تركيب  سيام(  )وال   -6
إنشائي عىل غرار ما يف الفقرة الثانية.

7- أستخرج من الفقرة الثانية :
أ - ثالثة من األفعال الـخمسة خمتلفة اإلعراب ، وأبنيِّ عالمات إعراهبا.

ب - نائب فاعل اساًم ظاهرًا ، وآخر ضمريًا مسترتًا.
جـ -متييزًا ، وأعربه.

د - أسلوب رشط ، وأحدد أركانه.
8- أضبط الفقرة ما قبل األخرية بالشكل.

9- »قيمة كل امرئ ما حيسنه« . أنطلق من هذه املقولة وأكتب مقالة أبرُز فيها أمهية العمل باعتباره ركيزة 
الـحياة يف كل زمان ومكان.



الفصل الدرايس الثاين
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1-  من أدب اإلسالم 

قال تعاىل :

)   ( سورة احلجرات : 13-6.

)1( تثبتوا من صحة الـخـرب.

)4( اعتدت.

)8( ال يعب بعضكم بعضًا

)2( بخطأ.

)5( ترجع.

)9( ال َيْدُع بعضكم بعضًا بألقاب يكرهها.

)3( لوقعتم يف املشقة واهلالك.

)6( حكم اهلل ورشعه .                     )7(اعدلوا.



63

1- أمرنا اهلل بالتثبت من خرب الفاسق ، فام ثمرة هذا التثبت ؟ وماذا تكون احلال عند عدم التثبت؟
2- )الراشدون( أشارت اآليات إليهم ، فمن املقصود هبم؟

3- أكدت اآليات رشط اإلصالح بني طائفتني ، فام هذا الرشط؟ وكيف جاء تأكيده؟
4- يف هذه اآليات دعوة إىل حتقيق األخوة بني املؤمنني، فام اآليات الدالة عىل ذلك؟ وكيف تتحقق هذه 

األخوة؟
ح ذلك مع االستشهاد  5- مما يدل عىل أن السخرية خلق ذميم أن املسخور به غالبًا خري من الساخر ، أوضِّ

ملا أقول بآية وحديث.
6- نفهم من قوله تعاىل :                                            أن املسلمني كاجلسد الواحد ، فكيف دلت اآلية عىل 

ذلك؟
التــنـابـز  من  التوبــة  تـكــون  فكيـف  7- يقول تعاىل :                                     

باأللقاب؟

أس��ئ��ل���ة

)1( أي الظن السيِّىء                                             )2( ال تبحثوا عن عورات املسلمني.
)3( ال يذكر بعضكم بعضًا بالسوء يف غيابه.     )4( آدم وحواء.
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8- هنى اإلسالم عن كثري من الظن ، فلامذا؟
فام   ، بمّنة  اهلل علينا  امتّن  التعارف  ، وألجل هذا  األقارب  والقيام بحقوق  التآلف  التعارف طريق   -9

هي؟

1 - )حّبب( يقابلها )كّره( آيت من اآليات بكلمة أخرى ومقابلها.
2 -           يعّد هذا أسلوب رشط . أحدد أركانه، وأذكر مماثاًل له من اآليات.

3 - تكرر يف اآليات أسلوب النداء              فام الغرض من ذلك؟
4 - أعرب قوله :          .

5 - ذكر يف اآليات صورة املغتاب ، فام هذه الصورة ؟ وعالم تدل؟
6 - من معجمي أوّضح معنى الكلامت اآلتية : الراشدون ، املقسطون ، القاسطون.

.        - 7
خرج االستفهام يف هذه اآلية عن معناه الـحقيقي إىل معنى آخر ، فام هو؟

8 - اجتنبوا الظن ، اتركوا الظن.
أي فعيل األمر أبلغ يف تأدية املعنى ؟ وملاذا؟

ت�����دريب��ات



6�

عن أيب موسى األشعري - ريض اهلل عنه - قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :

»مَثُلُ ما بعثني اهلل به من اهُلَدى والعلم َكَمثِل َغْيٍث أصاب أرضًا فكان منها طائفٌة طّيبٌة َقبَِلت املاء 
الناَس فرشبوا  تعاىل هبا  فَنفَع اهلل  املاَء  )1( أمسكِت  . وكان منها أجادُب  الكثرَي  الكأَل والعشَب  فأنبتت 
وسقْوا وزرعوا . وأصاَب طائفًة أخرى ، إنام هي قيعان)2( ال مُتِسك ماًء ، وال ُتنبِت َكألً . فذلك مثُل من 
َم . ومثُل من مل يرفْعْ بذلك رأسًا . ومل  فُقه)3( يف دين اهلل تعاىل ، ونفعه ما بعثني اهلل تعاىل به ، فَعِلَم وعلَّ

َيقَبْل ُهَدى اهلل الذي ُأْرِسْلُت به«.

 

1- مِلَ رضب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هذا املثل؟

عليها  يقبلون  والذين  واهلدى  املواعظ  من  به  ما جاء  تقبل  يعرضون عن  الذين  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بَم شبه   -2
ويفيدون منها؟

3- ما املقصود هبدى اهلل يف احلديث؟ أذكُر دلييل عىل ذلك.

م غريه . أين هذا املعنى من احلديث الرشيف؟ ا هو الذي يتعلم ويعلِّ 4- العامل حقًّ

)   ( رياض الصالـحني، الـحديث رقم : 1378.
)1( مجع أجدب :  األرايض املقفرة غري الـخصبة.

)2( مجع قاع : األرايض املستوية.
)3( صار فامهًا لرشع اهلل .

أس��ئ��ل���ة
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1- مل يرفع رأسه هبدى اهلل - مل ينفع نفسه هبدى اهلل . أّي التعبريين أمجل ؟ وملاذا؟

2- آيت بمرادف كل من الكلامت التالية ، ثمَّ أضعه يف مجله من عندي : غيث ، طائفة ، أجادب .

3- أعود إىل املعجم الوسيط ، وأكتب الفرق بني كل من الكأل والعشب .

4- )الكأل - املاء( . مِلَ كتبت اهلمزة املتطرفة يف الكلمتني هبذه الصورة ؟

5- الفقه يف دين اهلل له ثمرات يف صالح الفرد واملجتمع .

أكتب حول مضمون هذه العبارة .

6- ُبنَي الـحديث عىل تشبيه متثييل ، أرشحه ، وأوضح أركانه .

7- »ال حسد إال يف اثنتني : رجل آتاه اهلل مااًل فسلطه عىل هلكته يف الـحق ، ورجٍل آتاه الـحكمة فهو 
يقيض هبا ويعّلمها« . أوازن بني ما ورد يف هذا الـحديث وما ورد يف الـحديث الذي درسته ، وأربط 

بينهام .

ت�����دريب��ات
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اهتامُم اإلسالم بالنظافة أمٌر ليَس له نظرٌي ، عىل مرِّ األزمان والعصور ، وإذا كانت أوُل آيٍة نزلْت يف 
القرآن الكريم قد حتدثْت عِن العلِم يف قولِه تعاىل :                  )1( فقد تَلْتها سورٌة أمرْت بالنظافة يف قوله 

تعاىل :         )2(.

هارُةُ  الطَّ له  ُع  ُيرْشَ اإلسالم  يف  الدخوَل  أنَّ  ترى  أال   . العباداِت  من  جزءًا  النظافة  جيعُل  واإلسالُم 
إن  ؟  التيممِ  أو  بالوضوِء  إال  وقٍت  أي  يف  الصالُة  تصحُّ  وهْل  ؟  بالشهادتني  النطِق  قبَل  واالستحامُم 
لالستحامم يف اإلسالم أسبابًا كثريًة ، بعُضها واجٌب ، وبعُضها ُمستحٌب ، ويف كتِب الفقه تفصيلٌ هلا، 

َ اإلسالُم عنها بكلمِة الطهارِة. ولكي هيتمَّ الناُس بالنظافة َعربَّ

ْسَتَدلُّ هبا عىل عنايِة اإلسالِم بالنظافِة ، وما ُيرَوى عن الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال : »َمْن  ومن األمثلة التي ُيُ
أ فأحسَن الوضوَء خرجْت خطاياُه من جسِدِه حتى خترج من حتِت أظاِفِره«. توضَّ

لقد جاء اإلسالُم يف وقٍت مل يكِن الناُس فيه يعرفوَن شيئًا عن أمهيِة النظافِة يف حماربِة األمراِض، ومل 
اُتُ ، فجاَء اإلسالُم يرشدهم إليها بعباراٍت مبسطٍة، خماطبًا إياهم  يكونوا يعرفون ما اجلراثيُم أو الطفيليَّ

عىل قدِر معاِرفهم وعلوِمهم.

  - الرسول  قال   . والصالة  العبادة  تعاليم  من  ، وجعلها جزءًا  بالعقيدة  النظافة  اإلسالم  ربط  وقد 
صلوات اهلل وسالمه عليه : »الطهور شطر)3( اإليامن«

وهبذا جيعُل اإلسالُم النظافة سلوكًا ُملزمًا للمسلم يف كلِّ أموِر حياته ، وليسْت ملجرد اخلوف من 
املرِض وحدُه . وما أعظَم أن تكوَن النظافة غاية لذاهِتا ، قبل أن تكوَن وسيلًة ملنِع املرِض!

)1(  العلق : 1 .     )2( املدثر : 4 .      )3( شطر اليء : نصفه.

3-  صــحة البيئــــة يف اإلســــالم
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)1( حلق شعر العانة .

 وزيادة يف احلرص عىل الطهاِرة حّدَد اإلسالُم موادَّ إذا أصابْت إحداها أي يشٍء ، مثل ثوب اإلنساِن 
، أو جسمِه ، أو طعاِمه ، أو رشابِه ، أو إناِء الطعام ... ، أو إذا أصابِت املاَء الدائَم املستعمَل للرشِب أو 
ُس هذا اليء ، وال َيْطُهر إال بإزالِة  الوضوء ، ولو كان املاُء بئرًا أو نحوه ، إهنا - برشوط خاصة - ُتنجِّ
هذه النجاسِة ، طعِمها ولوهِنا ورائحتِها . ومن هذه املواد النجسِة : الدُم، والبوُل ، والرَباُز ، واخلمُر ، 

عاُب الكلِب ونحوها. وُلُ

عىل  »حٌق   : البدِن  نظافِة  يف  أمثَلتِها  ومن   ، النظافِة  يف  كثريٌة  أقواٌل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عن  ُروي  وقد 
كلِّ مسلٍم أن يغتسَل كلَّ سبعِة أيام يومًا يغسُل فيه رأَسُهُ وجسدُه« . ويف إزالة الُبَؤِر التي تتجمُع حتتها 
القذارُة يف اجلسِم : »مخٌس يف الفطرِة : االستحداُد )1( ، واخلتاُن ، وقصُّ الشارِب ، ونتُف اإلبِط، وتقليم 

األظافِر«.

واأليدي من أهم العوامل يف نقِل اجلراثيِم ، وذلك بعد السالِم عىل املريِض ، أو ملِس طعاٍم ملوٍث، 
أو أيِّ يشٍء قذٍر ، أو بعَد الذهاِب إىل الغائِط . وبعُض الديداِن تنتقُل من الشخص املصاب نفِسه ، عند 
ها حتَت أظاِفره . ومن هناك تنتقُل إىل الشخِص السليِم . ومن هذه الديدان  التربِز ، إىل يديِه ، وخيتبىء بيُضُ

ْنيا. : دودٌةٌ اإلكسوريس ، ودودة التِّ

ومن اجلراثيِم التي تنقُلها اليُدُ أيضًا : التيفوئيُد ، والدوسنتاريا ، والنزالُتُ املعوّيُة ، والتهاُب الكبِد 
املعدي . وهذا يوضُح لنا حكمة قوِل الرسوِل - عليه الصالُة والسالُم : »إذا توضأ العبُد ، فغسَل يديِه، 

خرجت اخلطايا من يديِه ، حتى خترُج من حتِت أظافِر يديِه«.

واِك وختليل األسناِن ، إلزالِة بقايا  الفِم واألسناِن ، فأمر باملضمضِة ، والسِّ وُيعَنى اإلسالُم بنظافة 
َواُك مْطَهرٌة  الطعاِم ، وعدِم َبْلِعها ، بْل رميها . ويف السواِك يقوُل الرسول عليه الصالة والسالُم : »السِّ

.» للفمِ ، مرضاٌةٌ للربِّ
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وكذلك ُيعنى اإلسالُم بنظافِة األنِف والعيننِي والشعِر والقدمني واملالبِس ، يقوُل اهلل تبارَك وتعاىل : 
.)1(       

وحيث اإلسالم  عىل نظافة الطعاِم والرشاِب ، فيأُمر بنظافة إناِء الطعاِم ، وغسِلِه عدة مراٍت. وكان 
العرُب ال يعرفون الصابوَن ، فيأُمُرهم اإلسالم باستعامل الرتاِب يف دعِك اإلناِءِ ، ثم يأمُر اإلسالُم بعدم 
ترك الطعام والرشاب مكشوفًا ؛ حتى ال يتعرَض للغبار أو للرتاِب واحلرشات ، يقول الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص يف 
وا آنيتُكم ، واذكروا اسم اهلل « . ولو سمَع  تغطية اآلنيِة :  »أوكوا ِقرَبكم)2( ، واذكروا اسَم اهلل ، وغطُّ
ذلَك الباعُة اجلائلون والبّقالون وباعُة الطعاِم ، لبادُروا إىل وضِع بضائِعهْم يف آنيٍة حمكمٍة ، أو عارضاٍت 

زجاجيٍة مغلقٍة ، ومل ينتظُروا أوامَر رجاِل الّصحة املسؤولني .

َد اإلسالُم عىل جتنِب  ومن أهم أنواع النظافِة ، نظافُة مصادِر املياِه ، كمياِه األهناِر واآلباِر ، فقد شدَّ
فاملاُء   . أو عىل شواِطئِه  املاِء  التبوِل يف  أو  التربز  ، وهَنى عن  فيها  النجاسِة  أو  القاذوراِت  بإلقاِء  تلويثها 
ُث ينقُلُ الكولريا والتيفوئيَد، وشلَل األطفاِل ، والتهاَب الكبِد املعدي ، وينقُل ديداَن »البلهارسيا«  امللوَّ

عند التبوِل فيِه ، وينقُل »اإلنكلستوما« عن طريِق التربِز يف الطنِي قرَب الشاطىء.

وهلذه األسباب يُعدُّ فقهاُء اإلسالم املاَء الذي يصيُبُه البوُل أو الرَباُز نجسًا ، ال جيوُز الوضوُء منُه أو 
االستحامُم فيه ، أو الرشاُب منُه . ومْن أقواِل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك : »ال يبوَلنَّ أحدُكْم يف املاِء الدائِم ، ثم 

يغتسُلُ فيه«.

إنَّ البلهارسيا تصيُب ثامنني يف املَِئِة من سكاِن القرى ، وسبُبها الرئيُس التبوُل يف املاِء عند الوضوِء 
وال   ، للوضوِء  يصلُح  فال   ، ُسُه  ُيَنجِّ املاِء  يف  التبوَل  أن  ذلَك  يفعلوَن  الذيَن  أدرَك  ولو   . االستحامِم  أو 
للرشِب، لكان ذلك أجَدى يف القضاِء عىل البلهارسيا يف بضِع سننَي ، من جهوِد رجاِل الصحِة يف ِمَئِة 

عاٍم متواليٍة.

)1( األعراف : 31 .          )2( أوكأ  القربة : ربطها .
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ويأمُر اإلسالُم بنظافِة املساكِن ، والشوارِع ، وكلِّ أرجاِء املدينِة ، فيمنُع إلقاَء القاذوراِت أو جتميعها 
يف البيوِت ، أو ترَكها يف الشوارِع . ويأمُر املسلَم إذا وجَد شيئًا ُمْلقى يف الطريِق أن ُيزحَيه ، وجيعُل ذلك من 
ُشَعِب اإليامن ، فيقول ملسو هيلع هللا ىلص : »اإليامُن بضع وسبعون شعبًة ، فأفضُلها قول : ال إلَه إال اهلل ، وأدناها إماطُة 
ِط يف الطريِق ، ويف هذا يقُول الرسوُل عليه الصالُة والسالُم :  ُم التبوَل أو التَّغوُّ األذى عن الطريق« . وحيرِّ

هم«. عانان يا رسوَل اهلل ؟ قال : الذي يتخىلَّ يف طريِق الناِس أو يف ظلِّ عاَننْي . قالوا : وما اللَّ »اتقوا اللَّ

ويقول أيضًا : »من سلَّ سخيمته عىل طريق عامر من طرق املسلمني فعليِه لعنُة اهلل واملالئكِة والناس 
أمجعني«.

وهكذا نرى اإلسالَم يوجُد األسلوَب العقائدي يف الطبِّ الوقائي . وقد طبَقُه املسلمون قبَل العامل 
ِه بأربعَة عرَش قرنًا. كلِّ

1   - آيت بأمثلة أستدل هبا عىل عناية اإلسالم بالنظافة.
 2  - كيف ربط اإلسالم النظافة بالعقيدة؟

ح ذلك. ستُه ، ووجب تطهريُه . أوضِّ 3   - حدد اإلسالم أشياء إذا أصابت أيَّ يشٍء نجَّ
4   -  األيدي من أهم العوامل يف نقل اجلراثيم . أوضح ذلك مما قرأته.

5   - أناقش هذه العبارة »ِحرُص اإلسالم عىل نظافة الطعام والرشاب«.
6   - مِلَ هنى الرسول الكريم عن الرشب من إناء واحد؟

7   - يأمر اإلسالم بنظافة املساكن والشوارع . أستشهد عىل ذلك من أقواله ملسو هيلع هللا ىلص.

أس��ئ��ل���ة
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8   - كيف تنتقل الديدان من الشخص املريض إىل السليم؟
9   - النظافة غاية أم وسيلة؟

10- كيف أرد عىل من قال إن اإلسالم ال هيتم بالنظافة ، مستدلني بقول اهلل : »إن اهللال ينظر إىل  صوركم 
وال إىل أجسامكم، بل ينظر إىل أعاملكم« ؟ وكيف أوفق بني العمل الصالح وحسن املظهر؟

11 - ما السبب الرئيس إلصابة سكان القرى بالبلهارسيا؟

1 - أنسُب إىل الكلامت اآلتية : إسالم ، دم ، عقيدة ، آدم.
ر املفرد ات اآلتية : هنار، شارب ، ماء ، شجرة. 2 - أصغِّ

3 - ملاذا ُمنَِعِت األسامء اآلتية من الرصف : عائشة، مساجد؟
4 - أعرب اجلملة التالية إعرابًا كاماًل : إن لالستحامم يف اإلسالم أسبابًا كثرية.

5 - أضبط العبارة اآلتية بالشكل : وقد ربط اإلسالم النظافة بالعقيدة، وجعلها جزءًا من تعاليم العبادة 
والصالة، بل جعلها جزءًا من اإليامن باهلل. قال الرسول صلوات اهلل وسالمه عليه: »الطهور شطر 

اإليامن«.
6 - أذكر مرادف األلفاظ اآلتية : قذارة ، طهارة، الّسليم، اخلطايا ، الم ، وباء.

7 - ما مفرد الكلامت اآلتية : اآلبار ، شواطىء، البقالون ، اجلائلون؟
ح معاين املفردات التالية : ُيْنتُِنُ ، أجدى، أرجاء ، سخيَمته ، عارضات. 8 - أوضِّ

9 - كيف أصوغ اسم الفاعل واسم املفعول من الفعل )َزْحَزَح(؟

ت�����دريب��ات
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حكى ضابط مغامرة له فقال :

حْت يب احلرُب إىل جماهِل إْفريِقيَة ، فأمضيُت هبا مع جنودي شهورًا ، رأينا من غاباهتا، ونباهتا،  طوَّ
خياٍم  يف  وأَقْمنا  شبايب،  هبا  قضيُت  التي  الشاملية  األصقاع  يف  َنَرُه  مل  ما  وصحارهيا  وطيوِرها  وحيواهنا 
ذواِت  وخطِر  األفاعي،  وفحيح   ، األفياِل  وضجيِج  األسوِد  زئري  مَن  مسمٍع  عىل  اخلالِء  يف  نصبناها 
دنا بأسلحٍة  املخالِب واألنياِب ومل نكن نأَبُه بيء من ذلك؛ ألننا أحطنا أنفسَنا بحراسٍة يقظٍة قويٍة، وَتَزوَّ

فتاكٍة ندافُع هبا عن أنفسنا ونضمن هلا األمَن واالطمئناَن.

غري أن شيئًا واحدًا نغص)1(علينا حياتنا ، ومل تفلح يف التغلب عليه أسلحتنا ، عىل الرغم من صغر 
شأنه وحقارة أمره ، ذلك هو النمل.

ولقد كنت أسمع عنه الكثري من قبل ، وأعلم ما يتصف به من صرب ومثابرة وكفاح ، وما يقدر عليه 
من بناء القرى ، وإعداد اجليوش، وحماربة العدو ، وصد املعتدي ، والعمل املتواصل ، والتعاون البناء 
. ولكن مل يكن خيطر يل ببال أن يصل يف إحكام خططه ، وتدبري أموره إىل احلد الذي شاهدته يف هذا 

املكان.

لقد رأيت من النمِل وكفاحه ونظامه ما جعلني أؤِمُن أن مجاعاِت النمِل تُفوُق اإلنساَن يف كثري من 
املزايا . رأيُت النمَل األبيَض يف هذه املناطق اإلفريقية عنَد خطِّ االستواِء أكرَب حجاًم من مثله يف املناطِق 
األخرى وأطوَل أرجاًل ، وأشدَّ َلْدغًا . كان هيُجُم عىل طعامنا يف جرأة وإقدام ، وال يرتكها إال وقد أتى 
عليها مجيعًا . وإذا نِْمنا أزعجنا وأقضَّ مضاجعَنا)2(  بالقرِص املؤملِ والوخز الذي يشبه وخَز اإلبر . وكم 
حاولنا يف الشهوِر األوىل من إقامتنا أن نحمَي أنفسَنا منه فلم نظفْر بأي نجاح ، وساعده عىل االنتصاِر 

)   ( مرتمجة بترصف .            )1( كدر .           )2( أقلق راحتنا يف الفراش.

4-  هلّل يف خ��ل��ق�����ه ش�����ؤون 
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مَّ الذي يمكن أن َنَضعه يف طعاِمِه فيقُتَله. علينا أننا ال نجُد السُّ

ويف أحد أعيادنا بعث إلينا أهُلنا وأصدقاؤنا هبدايا العيِدِ من احللوى واألطعمِة السكريِة التي طالت 
غيبُتها عنا، وَهَفْت )1( إليها نفوُسنا، وكان نصيبي منها موفورًا . غري أن الذي أفسَد عيلَّ رسوري هبا، 

اشتغاُل فكري بالبحث عن مكاٍن أمنٍي أضعها فيه، بعيدًا عن أفواِج النمِل وغاراهتا.

التفكري، ثم اهتديُت بعد ُجْهٍد إىل فكرٍة ظَنْنُت أهنا عالٌج ملا نشكو منه ، وهي أن ُأخفَي  وطال يب 
ْحِكُم إغالَقه ، وأَضعه فوق عموٍد قصري أقيُمه وسط إناٍء كبرٍي مملوٍء باملاِء، فال  هذه احللوى يف صندوق ُأُ

يستطيُع النمُل الوصوَل إليه.

وبذلُت من اجلهِد أقصاه، وبالغُت يف االستعداِد ، فأَحْطُت إناء املاِء بحزاٍم عريٍض ُغمَس يف مادٍة 
لزجٍة إذا ملسه النمُل َعِلَق فيه ومل يستطع التخلَص منه.

وما أن انتهيت من هذه التحصينات ، وأعددت تلك املوانع ، حتى صدرت إيلَّ األواِمُر بأن أخرَج 
يف رحلٍة بعيدٍة قضيُت فيها يومني. فلام عدُت شِهدُت عجبًا ، رأيت النمَل وقد غزا صندوَق احللوى من 
الربِّ والبحِر واجلوِّ ، ومل يدْع فيه قطعًة من احللوى مل يصْل إليها ؛ فقد وصلت أفواجه األوىل إىل احلزام 
الرصَعى  التالية اختذت من أجساِم  األفواَج  أن  ؛ غري   )2( ِفكاكًا  منه  تستطع  به ومل  فالتصقت  الصمغّي 
املاء فعجزْت عن عبوره  بلغِت  ثم واَصلْت سرَيها حتى   ، الناحية األخرى  إىل  املتالصقِة جرسًا عربته 
ا رفيعًا أخذْت ترميه فوَق سطِح املاء وتصنُع منه جرسًا تسرُي  وعادْت إىل األرِض لتحمَل يف أفواهها قشًّ
فوقه حتى تصَل إىل العموِد القائِم وسَط املاِء. وقد نجحت حيلُتها ووصلت إىل العموِد فقاَبَلِت احلزاَم 

الّلزَج الذي حييط به، ففعلت به ما فعلته يف سابقه، واختذت من أجسام ِ القتىل قنطرًة إىل الصندوِق.

)1( تاقت ومالت .                )2( خالصًا.
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وأعجُب من ذلك أهنا أرسلت كتائب)1( منها تسلقت اخليمة من الداخِل حتى بلَغْت سقَفها، واختذت 
لنفسها موِقعًا رأسّيًا فوق الصندوق، وأخذت ترمتي عليه واحدًة بعد األخرى يف مهارة ودقة ، ومل تقْفْ يف 

اُك واملوانُع التي نصبها اإلنساُن يف َزْهٍو وغروٍر. سبيلها الرشِّ

واستطرد  الضابُط يقوُل:

رين هذه القصُة بقصٍة أخرى وقعْت معها يف اليوم نِفسه فقد رافقُت بعَض الزمالِء يف نزهٍة بني  وتذكِّ
الغاِب ونحُن يف سالحنا الذي محلناه لنحمَي أنفسنا إذا تعرضنا للخطروبينام نحن نسرُيُ صادفْتنا مجاعٌة 
ُخ ومتأُل اجلوَّ ضجيجًا فام أن رأتنا حتى زادْتْ من رُصاخها  ُ من الِقَرَدِة الكبريِة رابضًة فوق األشجاِر ترْصْ
َشتَِّت  ثرَي الوحوَش الضاريَة يف الغابة ورأينا أن نرمَي واحدًا منها بالرصاِص       لُنُ وصَخبِها)2(  فخشيَنا أن ُتُ
ت القردُة عن الصياِح وَخيَّم  مْجعها فأطلَق واحٌد من رفاقي رصاصًة عىل قرد منها فخرَّ رصيعًا   وهنا َكفَّ
دُة يف سكون  واستأنفنا سرينا يف خوٍف وحذر  وبعد حلظات رأينا  ت الِقِرِ عىل املكان صمٌت رهيب واْنفضَّ

يِع فتحمُله من رجليه ويديه وَتِفرُّ به هاربًة. أربعة منها تعود إىل القرِد الرصَّ

التايل خرجنا للمسرِي يف املكاِن نفِسه، فإذا بثالثِة قروٍد خمتبئٌةٌ يف رأِس شجرٍة عاليٍة، فلام  اليوِم  ويف 
اُخها ، ومأل اجلوَّ ُعواُؤها، فاستعد  َع واحدًا منها باألمس ، تعاىل رُصُ ْت برفيِقنا الذي رَصَ َ رأتنا، وبرُصُ
صاحبي إلطالِق الرصاصِ عليها، ولكنه مل يستطع ألنَّ املنطقَة امتألت بقروٍد ال َعَدد هلا، أقبلت مرسعًة 
لبًة من ثامِر اجلوِز اهلنديِّ وأخذْت تقذُفُ صاحبي من كلِّ  من كٍل ناحيٍة ، حتملُُ كلُّ واحدة منها َثَمرًة ُصُ
ُد القذائَف إىل رأِسه وصدره يف عنٍف ورسعٍة ، ثم هجمْت عليه فأوقعته عىل األرِض يف  صْوب)3( ، وُتسدِّ
تُِكُ بالرجِل لوال أننا أرسعنا إىل  مفاجأة بارعٍة ورسعٍة مدهشٍة تركتنا يف حريٍة وذهوٍل ، وكادت الِقَردُة تْفْ
َق  َر لنا بعد جهٍد ورعٍب أن ُنَفرِّ نا الغليظِة نرضُب هبا رؤوسها، حتى ُقدِّ رصاصنا نطلقه عليها، وإىل ِعصيِّ

مجوعها، ونخلَِّص من براثنها رفيقنا

)1( فرقًا .                )2( ضوضائها .                )3( ناحية .
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1- ما الذي نغص عىل الضابط وجنوده حياهتم؟
2- مِلَ كان الضابط وجنوده غري مبالني بالوحوش الضارية؟

3- ما الفرق بني النمل يف املناطق األفريقية واملناطق األخرى؟
4- ملاذا مل يستطع الضابط التغلب عىل النمل؟

5- ما االحتياطات التي اختذها الضابط للحيلولة بني النمل واحللوى؟
6- مِلَ أطلق اجلندي رصاصة عىل أحد القرود؟

7- كيف انتقمت القردة من قاتل أحدها؟
8- ما الدروس التي يمكن أن أستفيدها من قصتي النمل والقرود؟

. 1- أذكر معاين املفردات اآلتية : طوحت ، األصقاع ، تأبه، أقضَّ ، َخرَّ
ى مثل هذه األصوات؟ 2- ماذا يطلق عىل صوت األفاعي واألسود؟ وماذا ُتَسمَّ

3 - أضبط الفقرتني الثانية والثالثة بالشكل.
ببال، أن يصل يف إحكام خططه ،  الكثري من قبل... ولكن مل يكن خيطر يل  4- ولقد كنت أسمع عنه 

وتدبري أموره إىل احلد الذي شاهدته يف هذا املكان .
أضبط األفعال املضارعة املكتوبة باألزرق ، وأذكر سبب الضبط.

5- وإذا نِْمنا أزعجنا وأقضَّ مضاجعنا بالقرص املؤمل والوخز الذي يشبه وخز اإلبر.
( يف مجلة من إنشائي. أ - أستخدم الفعل )أقضَّ

ب - ما موقع مجلة »يشبه وخز اإلبر« من اإلعراب؟

أس��ئ��ل���ة

ت�����دريب��ات
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6 - أضع عالمات الرتقيم املناسبة فيام ترك من فراغات يف الفقرة العارشة.
7 - ما الفرق بني كلمتي )اخلوف واحلذر(؟

8 - ويف اليوم التايل خرجنا للمسري يف املكان نفسه، فإذا بثالثة قرود خمتبئة يف رأس شجرة؟
أ - عالم يعود الضمري يف قوله: )خرجنا(؟

ب - ما معنى )إذا( يف قوله فإذا بثالثة قرود؟
جـ- أضبط كلمة )نفس( بالشكل. مع ذكر السبب.

د ثالثة طيور من ذوات املخالب ، وثالثة حيوانات من ذوات األنياب. 9- أعدِّ
10- أكتب العبارة اآلتية مرتني بخط النسخ:

أقمنا يف خيام نصبناها يف الـخالء عىل مسمع من زئري األسود ، وضجيج األفيال.
............................................................................................................................................................................

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

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

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

11- حتكي هذه القصة العجب للتضحية والفداء والتعاون بني الـحيوان أعظم منه عند اإلنسان.
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ُع يف هذا املوضوع ، مع االستعانة بحكاية الضابط.   أَتوسَّ
ار:  جَّ قال أحُد التُّ

َياٌن)1(  قصْدُت احلجَّ يف بعِض األعواِم ، وكانت جتاريت عظيمة ، وأموايل كثريًة ، وكان يف َوَسِطي مِهْ
ياُن من ديباٍج )2( أسود. فيه دنانري وجواهر قيِّمٌة . وكان اهلِْمْ

ريق نزلُت ألقيض بعَض شأين، فاْنَحلَّ اهلِْمياُن من وسطي وسقَط، ومل أْعلْم  فلام كنُت ببعِض الطَّ  
ُت عن املوضِع فراِسَخ ، ولكنَّ ذلك مل يكن يؤثُِّر يف قلبي، مِلا كنُت أْحَتويه من ِغنًى  بذلك إال بعد أن رِسْ

واستْخلْفُت )3(  ذلك املال عند اهلل إذ كنُت يف طريقي إليه تعاىل. 

ِلُك شيئًا ، فهَرْبُتُ عىل وجهي من  تي وُعْدُت تتابَعِت املَِحُن )4( عيلَّ حتى مل أُعْدْ أْمْ وملا قضيت ِحجَّ
َضْيُت)5( إىل مكان وزوجي معي، وما أملُك يف تلك الليلة إال  أْفْ بلدي ، وملا كان بعد سنني من فقِري 
فجاء زوجتي   ، إىل خاٍن خراٍب  القرى  بعض  فأوْيُْتُ يف  ممِطرًة،  الليلُةُ  ، وكانت  َدانِق  َدانِقًا)6( ونصَف 
ِْذ يل شيئًا أتقوَّ به، فخرجُتُ  اعة خْترُج ُروحي ، فاختَّ ُت ، ثم َوَلدْت فقالت: يا هذا ، السَّ ْ املَخاُضُ فتحرّيَّ
مني بعد جهٍد، فرشحُت له حايل ، فرمحني  ال)7( فوقفُت عليه. فكلَّ ْلمِة واملطِر ، حتى جئُت إىل بّدّ أخبِط يف الظُّ
المَها ، وأعارين إناًء جعلُت ذلك فيه، وجئُت أريُد املْوِضع ، فلام  َبًة وزيتًا وأْغْ وأْعطاين بتلك الِقَطع ُحْلْ
مشْيت بعيدًا وقرْبت من اخلان زلَِقْت رْجيل واْنَكرَسِ اإلناُءُ وذَهَب مجيُع ما فيه، َفَوَرَد عىل قلبي أمٌر عظيٌم 
ه َقّط ، فأْقَبْلُت أبكي وأصيح. وإذا برُجٍل قد أْخَرَج رأَسه من ُشبَّاك يف داره، وقال : وْيَْلَك!  ما وَرَد عيلَّ ِمثُلُ

ه بسبِب دانٍق ونصف! نا أن ننام. فرَشْحُت له القصَة ، فقال : يا هذا، البكاُء ُكلُّ ماَلَك َتْبِْكي ؟ ما َتَدُعُ

ة : 14/2 . )   ( الفرج بعد الشدَّ
)1( حزام .          )2( حرير.              )3( سألت اهلل أن ُيْعطيني عوضًا عنه.        )4( املصائب.

)5( توجهت.             )6( الدانق : سدس الدرهم.           )7( بائع األطعمة.

�-  أم��������ان������������������ة
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قال َفَداخلني)1( من الغم أعظم من الغم األول، فقلت : يا هذا ؛ واهلل ما عندي يشء  ملا ذهب مني، 
ولكن ُبكائي رمحة لِزوجي ولنفيس، فإن امرأيت متوت اآلن جوعًا ، وواهلل  لقد حججت يف سنة كذا وكذا 
وأنا أملك من املال شيئا كثريا ، فذهب مني مهيان فيه دنانري وجواهر تساوي ثالثة آالف دينار، فام فكرت 

فيه ، وأنت تراين اآلن أبكي بسبب دانق ونصف ، فاسأل اهلل السالمة وال تعايرين فتبىل بمثل بلواي.

ُت أبكي ، وقلُت : ما يْنَفُعني ما خاَطْبَتنِي به؟  يانِك ؟ فأقبْلْ فقال يل : باهلل يا رجل ، ما كانت ِصَفُةُ مْهْ
ياين  ِزيء يب أيضًا ؟ وما ينفُعَك وينفُعنِي من صفِة مِهْ تْهْ أو ما تراُه من جهدي )2(وقيامي يف املطِر حتى تْسْ

الذي ضاَع مني ُمْنُذ كذا وكذا ؟

ُق عيلَّ ، فجئُت وقلُت له :  وَمشْيت ، فإذا الرجُل قد خرَج وهو يصيُح يب : ُخْذ يا هذا ، فظَنُنُته يتصدَّ
أي يشٍء ُتريُد؟ فقال يل : صْف مِهياَنك وقبض عيّل ، فلم أِجْد للخالِص سبياًل غري وْصِفِه له ، فوَصْفُته 
، فقال يل : اْدُخْلْ ، فدَخْلت ، فقال : أين امرأُتُك ؟ قلُتُ : يف اخلان ، فأْنَْفَذ ِغْلامَنه فجاءوا هبا وُأْدِخَلْت 
ٍة وقميص وِعاممٍة ورساويل ،  َلُحوا شأهَنا وأْطَعُموها كلَّ ما حتتاُجُ إليه ، وجاءوين بُِجبَّ إىل ُحَرِمه )3( ، فأْصْ
م َسحرًا )4( وُطرح ذلك عيّل ، وأصبحُتُ يف عيشٍة راضية. وقال: أِقْم عندي أيامًا ، فأقمُت  ُت احَلامَّ ِخْلْ وأْدْ

ِة جفائه)6(. ه)5( بعد ِشدَّ ٌٌ يف ِعَظِم بِرِّ َة أياٍم كان يعطيني يف كل يوم عرَشَة دنانري، وأنا ُمَتَحريِّ عرَشَ

ٌت وأنا أعطيَك  ف ؟ قلُتُ : كنُت تاجرًا ، قال :  فيِل غالَّ فلام كان بعد ذلك قال يل : يف أيِّ يشٍء تترصَّ
ِْر فيها ها هنا ،  رأس مال تتَّجُر فيه وُترِشُكني ، فقلت : أْفَعُل ، فأْخَرَج يل ِمَئَتي ديناٍر فقال : ُخْذها واجتَّ

فقلُت : هذا َمَعاٌش قد أْغناين به اهلل جَيُِب أن ألَزَمه ، فلِزْمُته .

ُت ، فأْخَرَج يل  ه، فقال اْجِلْس ، فجلْسْ ي وأعطيُته حقَّ ُتُهُ وأخْذُت حقِّ فلام كان بعد شهوٍر ربِْحُت فِجْئْ
، فام أَفْقُت إال بعد ساعٍة ، ثم قلُت له : يا ياين بعْينِه  وقال : أَتْعِرُف هذا؟ فحني رأيُته شَهْقُت وُأُغِمَي عيلَّ مِهْ

)1( أصابني .                   )2( مشقتي .                )3( حرم الرجل : أهله.
)4( قبيل الصبح .           )5( إحسانه .                )6( قسوته وغلظته.
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ُقْلَته ،  ه منذ كذا وكذا سنة، فلام سمْعُتك تلك الليلة تقوُل ما   هذا ، أَمَلٌكٌ أنَت أم نبّي ؟ فقال : أنا أْحَفُظُ
يانِك ، َفِخْفُت أن ُيْغَشى عليك ، فأْعَطيُتَك تلك  ِطَيَك للوقت مِهْْ َتها ، أَرْدُت أن أْعْ َطْيْ َك بالَعالمِة فأْعْ وطاَلْبُتُ
ْذ مهياَنك واجْعْلني يف حّلِّ ، فشكرُته  يانِك ، فُخُ ِهَبٌة ، وإنام أْعَطْيُتكها من مِهْ الدنانرَي التي أْومَهُتك أهنا 
ْرت ، فام  َهروَضَمْمُت ثمنه إىل ما معي واجّتَ ُتُ اجَلْوْ ياَن ورجْعُت إىل بلدي ، فبِْعْ وَدعْوُت له . وأخْذُتُ اهلِْمْ

ُت صاحَب عرشِة آالِف ديناٍر وَصُلَح حايل. نّياٌت حتى رِصْ مضت إال ُسُ

1 - عالم يدل قول التاجر عندما ضاع ماله : مل يكن يؤثر يف قلبي، واستخلفت ذلك املال عند اهلل؟
2 - بكى التاجر بعد انكسار اإلناء ، وزاد بكاؤه وغمه . فام سبب ذلك؟

3 - أرشح قول التاجر : واهلل ما عندي يشء ملا ذهب مني.
ه؟ 4 - ما السبب الذي دعا الرجل أن يعطي التاجر ِمَئَتي دينار ومل يعطه ماله كلَّ

5 - مِلَ مَلْ يعط الرجلُ التاجر مهيانه ساعة أن وصفه؟
ث عنها. 6 - لقي التاجر يف حياته ساعات حرجة . أحتدَّ

7 - يقول اهلل تعاىل :             ، ما الذي يف القصة يدل عىل ذلك؟
د ما أجده منها. ِة كثرٌيٌ من الدروس والقيم الرائعة . أعدِّ 8 - يف القصَّ

9 - أضع للقصة عنوانًا آخر أراه مناسبًا.
1 - جاء الفعل )َقَصَد( بمعنى )نوى( يف قوله : قصدت الـحج.

فام معنى )قصد( يف : قصدت إىل مكتبة املدرسة؟

أس��ئ��ل���ة
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2 - عمَّ كنَّى الكاتب بقوله : فهربت عىل وجهي؟
ة( ؟ أعود إىل القاموس املحيط وأبنيِّ ذلك. جَّ ة( و )الـِحِ جَّ ة( واحدة احلج : فام معنى)الـُحُ 3 - )الـَحجَّ

4 - تأيت ) لـّمـا( ظرفية بمعنى )حني( حتمل معنى الرشط وال يتلوها إال املايض ، كام ورد يف أول الفقرة 
الثانية . آيت بأربع مجل عىل هذا النسق من إنشائي.

5 - ما نوع )إذا( يف قوله : ومشيت فإذا الرجل قد خرج وهو يصيح يب ؟ آيت بجملتني من إنشائي عىل 
هذا النحو.

6- ما الغرض من االستفهام يف قول التاجر : يا هذا، أمَلٌك أنت أم نبي؟
7 - تعرتض الواو كثريًا بني مهزة االســتفهام وما دخلت عليه عىل غـرار ما جاء يف الفقرة الـخـامسة . 

آيت بمثالني عىل هذا النسق.
ر ، آالف. َيان ، متحريِّ ، جوهر ، اجتَّ 8 - أِزُن الكلامت التالية : انحلَّ ، مِهْ

9 - أضع مهزة القطع عىل ما يناسبها من الكلامت التالية : اعلم ، استحلف ، اناء ، اال، امرأة ، اعار، 
اخذ.

10 - أضبط الفقرة الرابعة بالشكل.
11 - أكتب - بأسلويب - قصة عىل نمط ما قرأت ، سواء أكانت حقيقة أم خيالية.

كنَت يا بنيَّ دائاًم تسألني وأنت صغرٌي : ملاذا جتلُس كثريًا عىل الشاطىء يف الصباح الباكِر يا أيب؟ وكنُت 
ُدها . وكربَت يا بنيَّ ، وكرب معك السؤال ُاحلائُر، ولكنه مل جيِر  أجيُبُك بكلامٍت تزيُد حريتك أكثَر مما ُتبدِّ

ت�����دريب��ات
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عىل لسانَِك، وإنام يظهُرُ يف عينيك حنَي ترنو إىل األفِق البعيِد تارًة ، وإىل األمواِج القادمِة من الرياِح تارًة 
أخرى، وتعوُد فتسرتُق إيلَّ نظرة إشفاٍق أو رثاٍء ، ولكنك ال جتُد اجلواَب.

أكثَر  ، وكنُت  با  فيها معذَّ أليس كذلك؟ كنَت   ! بعَد مخسَة عرَش عامًا ، سنواٌت طواٌل  وأنا أجيبك 
ها ، غابت االبتسامُة العذبُة، وغرقِت األماين العذاُب،  ت معها حيايت كلُّ منك عذابًا ، إهنا ليلٌةٌ يا بنيَّ تغريَّ
الناُس مني،  ألفه  ما  الليلة شيئًا آخر غرَي  ، وخرجُت من هذه  الزمِن  ، واكتأَب وجه  وسكتِت األحلاُن 
يقظتي ونومي،  تطاردين يف  زالت  ما  ، ولكنها  السنون وراَءها  تَرَكْتْها هذه  ليلٌة واحدٌةٌ   . وعرفوه عّني 
يف صباحي ومسائي، يف نظرات الناِس ويف أحاديثهم ، ويف سمِر لياليهم. فكأن مل يكْن هلم من حديٍث 
ّيَل يل ؟ وأظنني ما خالفُت احلقيقَة، ومل أجد مهربًا منهم إال إىل هذا الشاطىء، ألعيَش  سواَي .. هكذا ُخُ
مرًة أخرى أحداث تلك الليلِة وحدي مع البحِر ، يعاتبني ، يؤنبني ، يعذبني ولكني أحتمُل عتاَبه وتأنيَبه 
يُت عن  وعذاَبه ، فهو الذي عرف احلقيقَة الكاملَة ، أما الناُس فال يعرفون إال شيئًا واحدًا ، هو أنني ختلَّ

صحبي ، وتركُتُهم يغرقون مجيعًا ونجوت بنفيس.

نَّا نحن  ا ثامنيًة ، ثامنيًة فقط، يف سفينٍة صغريٍة، ومعنا أبو راشد )النوخذة( وكنُتُ أنا واحدًا منهم، ُكُ ُكنَّ
ه يوَم فتَح عينيه عىل احلياِة ، وكان أبوه صديقًا  اصني، وكان معنا صالح ، وهو صبيٌّ فقد أمَّ البحارة والغوَّ
أليب راشد، فأراد له أن يتدرَب عىل حياة الغوِص ، وشاء اهلل تعاىل أن يصطحبه يف هذه الرحلِة بعد إحلاٍح 
أ للعودِة بعد أْنْ آذَن موسُم الغوِص  ا نتهيَّ نَّ ه ، وُكُ منه ورجاٍء من أبيه، مل يملك الرجُل الطيُب معهام أن يردَّ
.. جتاوبْت مع نسامتِه الصافيِة أحلاُن العودِة من السفِن القريبِة، تنقل  عىل االنتهاء ، ويف عرِص يوٍم يا بنيَّ
ا لفرحَة بني صدوِر العائدين إىل األرِض احلبيبِة ، وحني قاربت الشمُس أن تغيَب، رأى الناس عارضًا 
أ اجلميُع  قادمًا من بعيٍد ، فظُنوه نذيَر عاصفٍة . وتنادى »النواخذُة« يف السفن لالستعداِد وأخَذ احلذر ، وهتيَّ

6-  إل�ي�ك اجل��واب . . يا بن��ي
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ملواجهتها ، وجلأت السفُن إىل مكاٍن ضحِل املياِه حتتمي به ، ومل يْكِذْب حْدُسهم، وما هي إال حلظاٌت 
حتى انقلب هدوُء البحِر ثورًة والنسامُت الرقيقُة عاصفًة ، واستحال صفاُء احلياِة سوادًا حالكًا ، ابتلَع 
بقايا النوِر وتالحقت األمواُج تلطُم السفينَة الصغريَة ، وتصفُع الوجوَه، وُتطيُح بالرشاع ، وصاَح أبو 
راشد باجلامعِة حيّثهم عىل الصموِد والثباِت وبذِل اجلهِد ملقاومِة العاصِفة، فقبضنا عىل الدالِء نغرُف من 
ن اهلل العاصفة، وينجينا من هذا  بطن السفينة ما اندفع إليها من املاء، والقلوب ختفق بالدعاء  أن يسكِّ

البالِء ، وما أن هتدأ العاصفة، فنأخذ أنفاسنا ، ونمني أنفسنا باألمِل حتى تعوَد أشدَّ قسوًة ورضاوًة.

وقضينا الليَل يف رصاٍع مع اهلالِك ، وماذا يفعل البرُش مع أمٍر ال حوَل هلم فيه وال قوة؟ وماذا جتدي 
الدالء القليلُة يف طغياِن البحِر؟ ومع أن اليأَس كان يزحُف إىل نفوِسنا ، كان أبو راشد هيّون اخلطَب ، 
ويقف عمالقًا حتَت السارية يتلقُفُ الدالَء اململوءَة ويفرغها يف البحِر، وبجواره الصبيُّ حياكي صنيعه، 
ويعاونُه يف مهمتِه يف صرٍب واقتداٍر ، ورأيتك يا بنيَّ وسَط العاصفِة ، وأنت مل تتعدَّ بعُد شهرك السابَع ، 
، وابتسامتك  ويداك ممتدتان، وتندفع ناهضًا إيلَّ . كأنَّك تريد أن تقتلَع نفسك من صدِر أمك، لتقذف هبا إيلَّ
العاصفة  فتهدأ   ، مرتعًة  فيَّاضًة  ذراعي  بني  الدالُء  وتتصاعُد   ، ساعدي  فيشتد   ، ه  كلَّ وجودي  متأل  العذبُة 
أتذكر أن هذه  النهايِة، وأنا  أمواُج اخلوِف ورهبة  ، ويتجدد األمُل ، وحني تعوُدُ إىل سطوهتا، وتنتابني 
العاصفَة ال تنتهي بعد ليلٍة ، ولكن مداها ثالثُة أياٍم .. هكذا قالوا! وانتهى الليُلُ الطويُل، حني الَح نوُر 
الصبِح ، وما زاَل النذيُر قائاًم يف األفِق ، فرفعت السفينُة عالمات اإلقالع وهتيأ الناُس لينسلوا بسفنهم من 
دوا من استمراِر العاصفِة  هم تأكَّ َض البحِر أهوُن من هذه اجلنادِل ، أو لعلَّ وجِه العاصفِة ، فربام رأوا أنَّ ُعْرْ
َخر ، فآثروا الرحيَل ، ونظرنا إىل أيب راشد كأننا نستحثه عىل أن يقرر شيئًا، وفهَم الرجُل قصدنا .  أيامًا ُأُ
وابتدرنا قائاًل : أصغوا إيلَّ جيدًا ، إنني أخشى املخاطرَة هبذه السفينِة الصغريِة وسط العاصفِة ، التي ال 
ها قريبًة ، والبقاُءُ هنا آمن من الرحيل ، وبوادُرُ العاصفِة تظهُر من جديٍد، وعليكم أن  ترتكوا  تبدو هنايُتُ

السفينَة وتلتحقوا هبذه السفِن القريبِة قبل أن تبحَر، فهي أكرُبُ حجاًم وأشّدُّ قدرًة عىل الصموِد.
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سمعُت كلامتِه وكأهنا حلُن النجاِة ، وطلبنا منه أن يسبَح معنا، فكانت املفاجأُة الرهيبُة، إنه ال يستطيع 
أن يفعل ذلك ! فإن الصبي أمانة يف عنقه، وهو ال جييد السباحة، والسفن الكبرية ال يمكن أن تقرتب 
وعبثًا  البقاء،  عىل  مصمٌم  ألنه  وحدمها،  الصبي،  مع  نرتكه  أن  من  مفرَّ   وال  الوعرة،  املنطقة  هذه  من 
فاستثاَر   ، تتحرك  أن  توشُك  والسفُن  بالشدة،  هتدُد  فالعاصفُة  معنا،  الصبيَّ  نحمل  بأن  إقناعه  حاولنا 
أ كٌل منهم للنزوِل إىل املاِء، أعادوا ما يف أيدهيم،  كالُم )النوخذة( شهامة البحارِة ومروءهتم، وبعد أن هتيَّ
وقرروا االعتصاَم معه بالسفينة، أما أنا فاشتدت قبضُة يدي عىل حبِل العوامِة، والتصق متاعي بظهري، 
الغضتني إيل، وهنضَت مندفعًا  العاصفِة ، وقد مددَت يديك  ت أمامي صورتك احلبيبُة من خالل  ومرَّ
ه، فلم أفْق إال عىل صوت ارتطامي باملاِء ، واجتاهي بعنف  نحوي ، وابتسامتك الربيئُة متأل وجودي كلَّ
ا باحلباِل فصعدُت عىل ظهرها. ونظرت  نحو سفينٍة رفعْت مراسيها وهتّيأْت لإلبحار ، وألقى إيّلَّ بّحارهُتُ
ارُة والصبيُُّ ، يصارعون بصرٍب وثباٍت ، وحاَل سواُدُ العاصفِة  إىل أيب راشٍد وسفينته الصغرية وحوله البحَّ

بيننا، وغابِت السفينة الكبرية يف عمِق البحِر.

ويف اليوم الثالث هدأت العاصفُةُ فخرجت سفُن الغوص تبحُثُ عنها فلم جتدها يف مكاهنا فتنادى 
وا يف البحِث عن السفينة فوجدوا بقايا حطاِمها وفيها أبو راشٍد والصبيُّ  وقفلِت السفُنُ  ارة َوَجدُّ البحَّ
من  السفينة  دنِت  حتى  العائدين  ابتسامات  وارتسمت  وهناَك  هنا  من  العودِة  أحلاُن  وجتاوبْتْ  راجعًة  

الشاطىء ورأوا األذرَع املفتوحة الستقباهلم.

ون أبصارهم عنِّي  ويتهامسون من  أما أنا فام أن عرَف الناُس قصَة السفينِة حتى رأيُتُ اجلميَع يغّضُّ
م السفينة وأغرقهم ومنذ ذلك اليوِم أراين مسوقًا إىل هذا املكاِن أود أن أقيَض  حويل وكأين أنا الذي حطَّ

معه أيَّامي الباقيَة.
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1- أقرأ القصة السابقة، ثم أضع عالمة )      ( أمام ما أراه صحيحًا من بني اجلمل التي أمام كل 
عبارة :

)أ( هذه القصة هادفة ألهنا:   
ا مؤملاً   - متثل واقعًا اجتامعيًّ

- حتمل أبعادًا إنسانية عميقة. 
- تعكس صورة الكفاح يف خيال رائع. 

)ب( هذه القصة تؤكد تقدير: 
- األب ملراعاة ظروف ابنه. 

- الناس لدور األب يف النجاة بنفسه. 
- النوخذة لعدم ختليه عن مسؤوليته. 

)جـ( هذه القصة جتذب اهتاممنا : 
- ملا فيها من مفاجآت غري حمسوبة. 

- ملا فيها من نامذج التضحية والبطولة .
- ملا فيها من العظات والعرب. 

2- أجيب عامَّ يأيِت يف الفراغ التايل لكل سؤال :
ماذا أفعل:

)أ( لو كنت مكان األب الذي فضل النجاة من أجل ابنه؟
)جـ( لو كنت مكان النوخذة الذي أؤمتن عىل الصبي الصغري؟

أس��ئ��ل���ة
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لوا البقاء مع النوخذة؟ )ب( لو كنت مكان أحد البحارة الذين فضَّ
)هـ( لو كنت مكان أحد الذين عرفوا حقيقة ما حدث يف عرض البحر؟

3- أهيام أفضل : معرفة الـحقائق وإعالهنا كاملة يف حينها؟ أم حتنيِّ الفرصة املناسبة لذلك؟
4- أي املواقف التالية أكثر تأثريًا فيك : 

- موقف االبن وهو ينظر بإشفاق نحو والده. 
- موقف األب وهو يفضل الـحياة عىل الواجب من أجل ولده. 

- موقف البحارة وهم يعلنون متسكهم بالقيم واملبادىء وقت الشدة. 
- موقف النوخذة وهو يرصُّ عىل حتمل املسؤولية نحو صبي صغري  .

ل له نفسه عدم االلتزام بقيمه.   - موقف املجتمع الذي يقف بحزم ضد من تسوِّ
- موقف اإلنسان وهو يتَّخذ أصعب قرار ويناضل من أجل الـحياة واملوت. 

مدى  توضح  تنازلية  أرقامًا  بإعطائها  وذلك  السابقة  املواقف  برتتيب  السابق  السؤال  عن  أجيب 
تأثريها يف نفيس.

5- أضع عالمة )    ( أمام الصحيح ، وعالمة )X( أمام غري الصحيح مما ييل :
- لكل مهنة قوانني جيب االلتزام هبا وإن مَلْ تكن مكتوبة. 

- ذكريات الكفاح بام فيها من اآلالم ستظل أغىل ما يعتز به اإلنسان  
- االلتزام بأخالق املهنة مسألة نسبية بني الصغار والكبار.  

- االعرتاف بالـخطأ خيفف كثريًا من اآلالم النفسية لإلنسان.  
- اإلقرار بالتهاون أو التفريط يعفي اإلنسان من مسؤولياته أمام املجتمع.  

- اإلحساس بالنعمة ال ُينيس اإلنسان فضيلة الشكر عليها.  
- املصلحة العامة ترتبط بواقع الفرد ال بظروف املجتمع. 

)        (
)        (
)        (
)        (
)        (
)        (

 
)        (
)        (
)        (
)        (
)        (
)        (
)        (
)        (
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- الشدائد واألزمات تظهر معادن األفراد وتربز الرجال.  
1 - رأوا أن ُعْرض البحر أهون من هذه اجلنادل - مل يكذب حدسهم - يسرتق إيلَّ نظرة - رأى الناس 

عارضًا قادمًا.
         وردت هذه  العبارات يف القصة، أرشح ما كتب باألزرق فيها.

2 - قال األب البنه : سنواٌت طواٌل ! أليس كذلك؟
ما احلرف الذي نجيب به هذا االستفهام إن أردنا اإلثبات، وكذلك إن أردنا النفي؟

3 - ورد يف املعجم ماييل : »آَذَن بمعنى أعلم ونادى.. يقال : آذن املؤذن بالصالة«.
ب قول الكاتب : آذن موسُمُ الغوِص عىل االنتهاء. أصوِّ

4 - أضع عالمات الرتقيم  املناسبة فيام ترك من فراغات يف الفقرتني األخريتني.
5 - »غرقت األماين العذاب، واكتأب وجه الزمن«.

يف اجلملتني تصوير واضح، أرشحه ، وأبنيِّ فائدته للمعنى.
6 - نصف السواد بقولنا : سواد حالك، إذا أردنا التأكيد عىل هذا اللون.

أدّون أمام كل لون مماييل ما يناسبه من صفة تؤكده:
بياض  ................  صفرة  ................   محرة  ................

سالمتي  تأمني  طريق  عىل  خطوات  من  أختذ  فامذا  األهل،  بعض  ومعي  بحرية،  نزهة  يف  خرجُت   -  7
وسالمة اآلخرين؟

8 - أكتب العبارة التالية مرتني بخط الرقعة:
غابت االبتسامة العذبة، وغرقت األماين العذاب، واكتأب وجه الزمن.

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

ت�����دريب��ات
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ليلًة ــنَّ  ــت ــي أب ــل  ه ــري  ــع ش ــَت  ــي ل أال 
َعْرَضُه الــّركــُب  يقطع  مل  الغضا  فليت 
الغضا دنــا  لو  الغضا  أهــل  يف  كــان  لقد 
أِجْد فلم  عــيّل  يبكي  ــن  م تــذّكــرُت 
ِعناَنه ــــرُّ  جي ـــوٍك  ـــب حم ــــَر  ــــَق وأش
منّيتي ـــــْرٍو  َم ــد  عــن ـــــراءْت  ت ــــا  وملّ
فإنني ارفـــعـــوين  ألصــحــايب  أقــــول 
فانزال ــوت  امل ــا  دن َرْحـــيل  صاحبْي  فيا 
ليلٍة ــَض  ــع ب أو  الـــيـــوَم  ـــيلَّ  ع ــام  ــي أق
فهيِّئا روحـــي  ــلَّ  ــُت اس ــا  م إذا  ــا  ــوم وق
مضجعي األِســنَّــِة  ــراِف  ــأط ب ــا  ــطَّ وُخ
فيُكام اهلل  بــــارك  ـــداين  ـــس حُت وال 
إليُكام ِدي  ــــــربُْْ بِ اين  ـــرَّ ـــُج ف ــــذاين  ُخ
أحجمْت  ُ اخليل إذا  عّطافا  كنُت  وقــد 
يدفنوين ـــم  وه ــْد  ــُع ــب ت ال  ــون  ــول ــق ي
ــىل غٍد ــــَف نــفــيس ع ــا هَلْ َغــــداة غـــٍد ي

النواجَيا القالَص  أزجي  الغضا  بــوادي 
ليالَيا ــاَب  ك ــرِّ ال ماشى  الغضا  ولــيــَت 
دانيا لــيــس  الــغــضــا  ــنَّ  ــك ول ــــزاٌر  م
باكيا الردينّي  مــح  والــرُّ السيِف  ســوى 
ساقيا ُهـــر  الـــدَّ ــه  ل يـــرتك  مل  ـــاء  امل إىل 
وفاتيا ــْت  ــان وح جسمي  ــا  هب ـــلَّ  وخ
َبَداليا ــلٌ  ــي ــه س أْن  بــعــيــنــي  ــرُّ  ــق ي
لياليا مـــقـــيـــٌم  إين  بـــرابـــيـــةٍ 
بيا مـــا   َ ـــبـــنيَّ ت قـــد  ــالين  ــج ــع ُت وال 
لَيا ابكيا  ــم  ث واألكــفــاَن  ــدَر  ــسِّ ال يَل 
ردائيا ــَل  ــض ف ــّي  ــن ــي ع عــىل  وُرّدا 
ليا توِسعا  أن  العرضِ  ذاتِ  األرضِ  من 
قياديا َصعبًا  الــيــوم  قبل  ُكــنــت  فقد 
دعانيا َمـــْن  إىل  اهليجا  ــدى  ل ــعــًا  رسي
مكانيا إال  ــدِ  ــْع ــُب ال ــاُن  ــك م وأيــــن 
ثاويا ــت  ــف ــلِّ وُخ عــنــي  ــــوا  أدجل إذا 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

يب ملالك بن الراَّ

)1( ليت شعري: ليتني أشعر وأعلم. الغضا: شجر شديد االشتعال، ووادي الغضا واد بنجد . أزجي : أسوق. القالص : مجع قلوص وهي الناقة. 
النواجي : مجع ناجية وهي الرسيعة. )2( الركاب: املطايا. )3( مزار : زيارة ووصل. )4( الرديني : الرمح القوي نسبة إىل ردينة وهي امرأة كانت جتيد 
صنع الرماح. )5( أشقر حمبوك: يعني حصانه األشقر القوي. )6( تراءت : ظهرت وبدت . مرو : عاصمة خراسان. خل: ضعف. )7( سهيل : نجم 

المع يطلع من اجلنوب كان العرب حيبونه ويكثرون من ذكره، وال ُيُرى يف خراسان التي مات هبا. )8( يا صاحبي رحيل : يا صاحبيَّ يف سفر.
انعطف نحو   : : ثويب. )14( عطافًا  بردي  الزائد من ثويب. )13(  الصابون. )11( فضل ردائيا:  بدل  للغسل  العرب يستعملونه  السدر: كان   )10(

األعداء مهامجًا . أحجمت: تراجعت. )16(  يا هلف نفيس: كلمة حترسُّ . أدجلوا : ساروا يف الليل. ثاويا: ماكثًا.

7-   ش���اع���ٌر ي����رث�ي نف����س�����ه
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..........................................................................................................................................................................

1- ما األمنيات التي يتمناها الشاعر يف ثالثة األبيات األوىل؟
2- من الذين سيبكون الشاعر بعد موته؟ وملاذا خصَّ أولئك فقط؟

هياًل؟ 3- ملاذا تقرُّ عني الشاعر إذا رأى ُسُ
4- بم يويص الشاعر صاحَبْي رحله إذا خرجت روحه؟

5- ملاذا طلب الشاعر من صاحبيه أن ينزال مكانًا مرتفعًا؟ وماذا يقصد بقوله: إين مقيم لياليا؟
6- قارن الشاعر بني حالته وهو ميت، وحالته وهو يف كامل صحته. فامذا قال؟

7- ما الصفات التي افتخر هبا الشاعر؟
8- ماذا طلب أصحاب الشاعر منه؟ وبَم رد عليهم؟
9- بَِم ختم الشاعر قصيدته يف األبيات التي أمامي؟

10- هذه القصيدة من أعظم املراثي يف تراثنا األديب. ما أسباب ذلك يف رأيك؟
11 - أضع عنوانًا آخر للقصيدة.

1 - أعود إىل أحد املراجع األدبية، وأكتب تعريفًا موجزًا بالشاعر وبمناسبة القصيدة.
من  مجل  ثالث  يف  النسق  هذا  عىل  األداة  هذه  أستخدم  األول؟  البيت  يف  الواردة  )أال(  نوع  ما   -  2

إنشائي.
. 3 - جيوز توكيد املضارع إذا وقع بعد طلب كاالستفهام يف قوله : هل أبيتنَّ

أس��ئ��ل���ة

ت�����دريب��ات
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آيت بثالثة أفعال مضارعة وأؤكدها بالنون يف مجل من إنشائي عىل هذا النحو.
4- يف البيتني الثاين والثالث تكرار بليغ . أوضحه ، وأبني فائدته.

د موضعه وأرشحه. 5- يف البيت اخلامس تشخيص. أحدِّ
كلمة  وبني  بينها  الفرق  وما  معناها؟  فام  العني،  بكرس  السادس  البيت  يف  )ِعَنان(  كلمة  جاءت   -6

)َعَنان(؟

7- )ملا( يف البيت السادس ظرفية حتمل معنى الرشط. فأين جواهبا؟
انزل إىل  املركبة -  انزل من  التاليتني:  الثامن؟ ومعناه يف اجلملتني  البيت  )أنزل( يف  الفعل  8- ما معنى 

ث معهم؟ الناس وحتدَّ
د موضعه،  9- يف البيت الثاين عرش جناس - وهو تشابه الكلمتني يف اللفظ واختالفهام يف املعنى. أحدِّ

وأبنيِّ قيمته الفنية.
10- ما الغرض من االستفهام يف قول الشاعر : هل أبيتنَّ ليلة؟ ويف قوله: وأين مكان البعد إال مكانيًا؟

11- أنثر األبيات الثالثة األوىل بأسلوب أديب مجيل.
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َوصَل اإلنسان يف العرص احلديِث إىل ما مل يستطع أسالفُه الوصول إليه، عىل مّر العصور، من تسخري 
ها يف رَفاَهتِه، وإْرغاِد عيشه. ُقوى الطبيعِة، واكتشاِف عجائب الكوِن، واخرتاع الوسائِل التي يستْخِدُمُ

عىل  التغلب  من  اإلنسان  متكني  يف  أسهموا  الذين  األوائِِل،  اِد  الّروَّ عىل  َف  نتعرَّ أن  اإلنصاف  ومن 
وى خلدِمة اإلنسانيِة ، وتوفري وسائِل الراحة. عاِب ، وتسخري ما خلَق اهلل يف األرِض وعلْيَْها من ُقُ الصِّ

العامليُة  النهضُة  تقوُم عليها  التي  الذيَن شاركوا يف وضع األُسِس  أولئَك  َحّياِن هو أحُد  ْبُن  وَجابُر 
احلارضُة.

العقاقرَي  يصنُع   - جابٍر  أبو   - حّياُن  وكان   ، الكوفة  مدينِة  يف  العراِق،  يف  تعيُش  جابٍر  ُأرسُة  كانت 
نّقِل من بلٍد إىل بلٍد،  ون دعوَة بني العّباس، وقد أتاحت له هذه املؤازرة فرصَة التَّ ؤاِزُرُ الطبّيَة، وكان ممن ُيُ

حتى استقرَّ يف ُطوس، إحدى بالِد فاِرٍس، التي دخلْت يف نطاِق الدولِة اإلسالمية.

لَِد جابٌر ، يف القرن الثاين من اهلجرة، ومل يكن قد جاوز الطفولة، حني وقع أبوه يف  س ُوُ ويف بلدة طُوُ
ا تْثقيفه،  ْوْ قْبَضِة األمويني، فنشأ يف رعايِة أقاربِه الذين أحسنوا تربيته، ووّفروا له من أمهر املعلمني من تولَّ

وزّودوه بُعُلوِم عرصِه.

ْم، حتى تَرَك جابُر  هَنُ وما إن نَجَحت الدعوُة العباسيُة ، ولقي أنصاُرها عطَف اخللفاِء العباسيني وَعْوْ
ئِِل الثقافِة العربيِة العريقِة، التي امتزجْت بثقافة  اْبن حّياٍن مدينة ُطوس إىل الكوفِة، موطِن أرستِِه، ومْوْ
املورِد  هذا  ليْنَْهَل من  ؛  له  أتيحْت  طّيبة  فرصًة  الكوفة  إىل  انتقاُل جابٍر  ِس، وكان  ْرْ والُفُ واهلنوِد  اليوناِن 

العْذِب، وليكون قريبًا من بْغَداَد حارضِة اخلالفِة ، ومْوِطِن اخللفاِء.

ها عن وْعي وفهٍم  املرْتَجِم منها، يدُرُسُ الُكُتِب، وبخاّصة  اهتم جابٌر باألخِذ عن العلامِء، وبدراسِة 
ي ميوله إىل املعرفة،  وإدراٍك ، وأْوىل الكيمياء مزيدًا من عنايتِه وُجهِدِه ، ُيشبُع هبا هَنَمُه )1(  إىل العلم، وُيَغذِّ

8-  أب�����و الك���ي�م�َي�����اء
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فكان يقرأ كتبها، فاحصًا وُمدّققًا ومُمَّحصًا.

ُعرَف أمُر جابِر ْبن حياَن ، وذاَع صيُتُه، حتى بلغ مسامَع هارون الرشيد، فاستقدمه إىل بغداد،   
الّثقافاِت األجنبية،  ألواِن  بالتكريم والّرعايِة . وظلَّ جابٌر يعيُش يف بغداَد ، فاستفاد كثريًا من  وأحاطه 
التي نِشَطْت حركُة نْقِلَها إىل العربيِة نشاطًا كبريًا يف عرص املأمون، فأخذ جابٌر َيستزيُد مما ُيرتَجُم، وُيضيُف 
إىل ِعْلمه علاًم ، وإىل حْذِقِه وبراعتِه برصًا وخربًة وجتربة ، ثم جاء الوقُت الذي انتقل فيه جابٌر من طور 

التحصيل واالستيعاب، إىل َطْوِر الفحِص ، والّنقِد ، والتأليِف ، واالبتكاِر .

وُيعّد ما وصل إليه جابُر ْبُن حياَن يف عْلم الكيمياِء ، أعجوبة العْلِم ، وقد كان موضَع تقديِر كافِة 
العلامء، حتى لقبوه - بحّق - »أبا الكيمياء«.

واىل جابرٍ يرُجع الفضُل يف إيضاح كثرٍي من املعارِف التي كان َيُظّنها الناُس ِسْحرًا  فأصبحْت عىل 
ونه  وصارْت حقائَق ثابتًة هلا أثر كبرٌي يف هنضِة الكيمياِء ويف تطّوِر الّصناعِة حتى وقتنا  يديه ِعْلامً يْدُرُسُ
احلارضواعرتافًا بفضل جابر يقوُل الطبيُب املسترشُق الفرنيّس   ليكار  يف كتابه تاريُخ الطّب العريّب  إن 

جابرًا من أكرِب العلامِء يف القرون الُوْسطى وأعَظِم علامِء عرِصِه.

ما يف  ملعاَدلِة   ، املوازين«  »علَم  ما سامُه  أدَخَل  الذي  فهو  الكيمياِء،  ِعِلِم  الكثرَي يف  ابتكر جابر  وقد 
ُيُستخدم  الطبائع ميزانًا، ولكلِّ معدٍن موازيَن خاّصة بطبائِِعِه . ومل  املعادن من طبائَع، فَجَعل لكلِّ من 

ذلَك يف العلم احلديث ، إال بعَد أن اهتدى إليه جابر بزمن طويل.

هِب عن  وجابٌر هو أوُل من استحرَض األمحاَض ، وماَء الذهِب ، وأوُل من أدخَل طريقَة فْصِل الذَّ
العنارص  ات  باتصاِل ذرَّ ُه  ُ الكيميائّي ، تفرسِّ الفضِة احلامض، وأوُل من وضع نظريًة علمّيًة عن االحتاِد 
بعِضها ببْعض . وقد برزْت هذه النظرية يف شكلها العلمّي بعَد جابِر بألف سنٍة تقريبًا، عىل يِد الكيميائي 

اإلنجليزي )جون دالُتون()1(  .

)1( شدة رغبته.
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وجابٌر هو واضع أصول »التجربِة العلمية«، فقد كان يدعو إىل حتديد الغرض من التجربة ، واتباع 
وسائلها الـخاصة هبا ، واالبتعاِد عام هو مستحيٌل عقاًل ، والدّقِة يف اختيار الوقِت املناسِب، ودعا إىل أن 
ه ظواهُر األشياِء ، فإن ذلك  القائُم بالتجربِة بالصرِب ، واملثابرِة، والصمِت، والتحّفِظ ، وأاّل تغرَّ يتحىل 

يؤدي - يف كثرٍي من األحيان - إىل اإلخفاِق يف التجربة.

ُه املتّبُعوَن لنشاِطه ؛ اكتشَف أنَّ ُمرّكباِت الّنَحاِس  واكتشَف جابٌر يف الكيمياء ، ما ال يستطيُع َحرْصَ
 ، املعاِدن ، وصْبِغ اجلُلوِد  ، وتنقَيِة  الفوالِذ  ُطُرقًا علمية لتحضري  أْزَرق ، واستنبَط  لونًا  اللهيَب  ِكِسُب  ُتُ
ُيُساِعد عىل   » َل إىل نوٍع من الَوَرِق غري قابٍل لالحرتاِق ، واهتدى إىل أنَّ »الّشبَّ وصبغ الّشْعِر . وتَوصَّ

تثبيِت األلواِن يف الصباَغِة . وغرُي ذلك كثرٌي.

مكانة  عىل  وحصل   ، عرصه  يف  العلمية  الّزعامة   - وابتكاراته  وجتاربه  أبحاثه  بفضل   - جابر  نال  وقد 
عاملية، اعتز هبا الغرب ، كام اعتز هبا الرشق ، وقد ظّلت كتبه تدرس يف جامعات أوروبا حتى عهد قريب.

)1( عامل كيميائي إنجليزي ا ألصل ، وهو أول من أنشأ نظرية الذرة.

أس��ئ��ل���ة

1 - أين ولد جابُر ْبَن حيان؟ ويف أي عرص؟
2 - أين كانت تعيش أرسة جابِر ْبَن حيان؟ وماذا كان يصنع والده؟

3 - متى انتقل جابُر ْبَن حيان إىل الكوفة؟ أكتب ما أعرفه عن الكوفة.
4 - عندما ذاع صيت جابِر ْبَن حيان . ماذا كان موقف هارون الرشيد منه؟

5 - ما العلم الذي استهوى ابن حيان؟ وكيف تعلمه؟
6 - متى انتقل جابُر ْبُن حيان من طور التحصيل واالستيعاب إىل طور الفحص والنقد والتأليف واالبتكار؟
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َي اْبُن حيان أبا الكيمياء؟ 7 - مِلَ ُسمِّ
8 - »إن جابرًا أكرب العلامء يف القرون الوسطى، وأعظم علامء عرصه«. من قال هذه العبارة؟ وما املناسبة؟

9 - من أول من اكتشف نظرية الذرة ؟ ومتى تويف؟
10 - حتدث عن اكتشافات جابِر ْبِن حيان.

11 - جلابِر ْبُن حيان نظرية علمية مشهورة. أذكرها.
12 - كان جابُر ْبُن حيان أول من وضع أصول التجربة العلمية. أوضح ذلك.

 ، ، حتضري  اخرتاع   ، اكتشاف   ، توفري   ، ، تسخري  : وصول  اآلتية  للمصادر  املاضية  األفعال  أذكر   - 1
إنصاف ، متكني.

2 - ما مرادف الكلامت اآلتية : يؤازرون ، نال ، زعامة ، إخفاق ؟
3 - أضبط الفقرة األخرية بالشكل :

4 - ملاذا نصبت الكلامت التي كتبت باألزرق فيام ييل :
الذهب ، وأول من أدخل طريقة فصل  ، وماء    جابر بن حيان ، هو أول من استحرض األمحاض 

الذهب عن الفضة باحلامض  ، وأول من وضع نظرية علمية عن االحتاد الكيميائي.
5 - ملاذا كانت مهزة هذه الكلامت مهزة وصل : استنبط ، اكتشاف ، الذي ، استحرض؟

6 - أضع عالمات الرتقيم املناسبة فيام ترك من فراغات يف الفقرة العارشة.
7- أوضح املبني واملعرب من األلفاظ اآلتية : يضيُف ، َذاع ، ِمْن ، جابر ، حتى .

8 - ما نوع الـجمع فيام يأيت : الوسائل ، العباسيون ، العلامء ، الثقافات؟
9 - ملاذا كتبت اهلمزة عىل هذه الصورة يف املفردات اآلتية : عجائب ، نشأ ، اخللفاء ، موئل ، حقائق؟

ت�����دريب��ات
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فوها  للعرب أقواٌل بليغٌة، امتازت ألفاُظها باإلجياِز ، ومعانيها بالشموِل ، تلك هي األمثاُل، التي خلَّ
فوا من أدٍب وحكمِة. لنا فيام خلَّ

ب فيمن جَيمُع بينهام توافٌق وتشابٌه.  َ ُ طبقة« وهو ُيرْضْ ومن هذه األمثال العربيِة قوهُلم : »واَفَق َشنُّ

ُ  ُعِرَف بني الناس برجاحِة العقِل  وهلذا املثِل قصٌة، ذلك أن رجاًل من حكامء العرِب وعقالئهم يقال له َشنُّ
، وصواِب احلكِم ؛ فكانوا يستشريونه يف أمورهم ، ويعملون بام ُيسديه إليهم  من النصِح والرأي.

ُ  أن تكوَن له رشيكُة حياٍة ، هلا من رجاحِة العقِل ماَله ، ومن حسِن التفكري ما  وَحَدَث أن أراَد َشنُّ
ف يف األرض  يتصُف هو به ، فأخذ يبحث عن َطلبته يف موطنِه ، فلم هَيتِد إىل ما ُيريُد ، فعزَم عىل أن ُيطوِّ

حتى يعثَر عىل ضاّلتِِه.

ُ  عن وجهته ، فذكَر له البلدة التي يسعى إليها،  ويف إحدى سفراته ، قابله رجل يف الطريق ، فسأله َشنُّ
ُ  : إين لقاصُدها ، ثم اتفقا عىل الصحبِة وسارا معًا إىل وجهتهام. فقال َشنُّ

ُ  إىل صاحبه وقال له : أحتملني أم أمْحِلك؟ فقال له الرجُل : يا لك من جاهٍل! كل مّنا راكٌبٌ  ونظر َشنُّ
ُ  . ومل يمض غرُي قليٍل حتى الح هلام زرٌع حان َحَصاُده  دابَّته، فكيف حيمل أحدنا اآلخر؟ فسكت عنه َشنُّ

ُ  لصاحبه : لسُت أدري َأُؤِكَل هذا الزرُع أم مل ُيؤكْلْ ! ، فقال َشنُّ

ُ  الصمَت  فقال له الرجل : عجبًا لك! َترى زرعًا يوشُك أن حُيَصد فتسأُل : َأُؤِكَل أم مل يؤكْل؟ فلزم َشنُّ
ومىض الرجالن.

ُ  لرفيقه: أَحيٌّ صاحُب هذا النعش أم ميٌت؟ فقال الرجل:  وملا دخال البلدة شاهدا جنازًة فقال َشنُّ
أن  ، وعزَم عىل    ُ َشنُّ ميٌت؟ فسكَت عنه  أم  أحيُّ ُ صاحبها  فتسأل  ترى جنازًة   ، ِضقُت بك ذرعًا  لقد 

9-  ِمْن أم������ث����اِل  الَع����رِب
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ُ  معه. وكان للرجِل ابنٌة تدعى  يفارقه، غري أّن الرجل أبى أن يرتكه حتى يستضيفه يف بيته ، فمىض َشنُّ
طبقَة فسألْتْ أباها عن ضيِفه ، فحكى هلا ما كاَن مِن أمِره.

فقالت الفتاُة ألبيها : ما هذا الرجُل بجاهل يا أيب. إن قوله أحتملني أم أمحُلك ؟ يعني : أحتدثني أم 
أحدثك ؟ وقوله : أؤِكَل هذا الزرُع أم مل ُيؤكْل؟ يريد به : أباعه أصحابه فأكلوا ثمنه أم مل يبيعوه؟ وقوله: 

ك؟ أحيٌّ صاحُب هذا النعِش أم ميٌت ؟ قصد به : هل ترك هذا امليُت ولًدا حُييي ذكره أم مل يرْتُ

ثم إنَّ الرجَل خرَج ليجلس مع ضيفه، فتحدثا زمنًا ، وكان مما قاله الرجُل لَِشنٍّ : أتودُّ أن أفرَس لك ما 
ُ  : ما أحسُب أن  َذا إن فعلَت . فأخذ الرجُل يفرُس وجييُب . فقال له َشنُّ سألتني عنه يف الطريِق ؟ قال : حبَّ
ُ  بذكائها َوَوَجد  ِجَب َشنُّ هذا كالُمك ، فهال أخربتني عن صاحبِه؟ فقال له الرجُل : إهنا ابنتي طبقُة ؛ فُأْعْ

جه إياها. فيها ضالته، فخطبَها إىل أبيها ، فزوَّ

ُ  طبقة«، فذهب قوهلم  ُ  إىل أهله، فلام رأوا ما هي  عليه من ذكاءوفطنٍة ، قالوا : »وافق َشنُّ وعاد َشنُّ
مثاًل.

ُ  طبقة« فيم يرضب هذا املثل؟ 1 - » وافق َشنُّ
ُ « بني قومه؟ 2 - بم ُعرف »َشنُّ

ُ « يطوف البلد؟ 3 - مل خرج »َشنُّ
ُ « عىل ضالته؟ 4 - كيف عثر »َشنُّ

5 - ما الدليل عىل ذكاء »طبقة« وفطنتها؟
6 - ما فائدة الصحبة يف السفر؟

1- أوضح معنى )عثر( يف األمثلة التالية :

أس��ئ��ل���ة
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- عثر بالفارس فرسه.
ُ  عىل ضالته. - عثر َشنُّ

- عثر باملهمل سعيه.
2- )أحتملني أم أمحلك( 

أوضح الصورة البيانية يف هذه العبارة، وأبنيِّ أثرها يف املعنى.
3 - أستخدم معجمي يف الكشف عن معاين الكلامت اآلتية: رجاحة - ضاّلة - يسدي.

4- ملاذا جاءت الكلامت املكتوبة باألزرق جمرورة فيام ييل:
ُعِرَف شنٌّ برجاحِة العقِل وصواِب الـحكِم.

5- »حييي ذكره«.
»ِذْكَرُه« يقصد به:

- الصالة  ملسو هيلع هللا ىلص والدعاُء.
يُت والثناُء. - الصِّ

- ضدُّ النسيان.
6 - ما الفرق يف املعنى بني الفعلني )شابه ، تشابه( وكذا الفعالن )وافق، توافق(؟

7 - يقول الشاعر:
إصالح العـــرض  لصون  أيضـــًا  وفيه  رشف           أمحق  أو  جاهل  عن  والصمت 

« هبذا املسلك مع صاحبه يف السفر يف أكثر من موقف . أذكر تلك املواقف. وقد التزم »شنٌّ
8 - أكتب العبارَة التالية مرتني بخط النسخ :

ت�����دريب��ات
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عرِب أقواٌل بليغٌة ، امتازت ألفاظها باإلجياِز ، ومعانيها بالشموِل. لْلْ
............................................................................................................................................................................

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

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

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

9 - )حبذا( أسلوب يراد به املدح ، آيت بأسلوب آخر للمدح، ثم أضع األسلوبني يف مجل من عندي.
10 - )هال( حرف يدل عىل التحضيض والـحث ، أستخدمه يف مجلة من إنشائي.

َمع األمثال« للميداين ، وأسجل أربعة منها مع قصصها ، واملناسبة التي يمكن  11 - أعود إىل كتاب »جَمْ
أن تقال فيها.



98

ملن تصفو احلياة ؟

ا ختتلُف باختالِف  كثريوَن يسائِلوَن أنفسهم هذا السؤاَل ، وكثريون يعجزون عن اإلجابة عنه ؛ ألهنَّ
حتديدهم ملفهوم السعادة والراحِة ، األمر الذي أصبَح االتفاق عىل حتديده رابع املستحيالت ، إن كانت 

ال تزال ثالثًة.

مأنِيَنِة . وهناك  هم إهنا يف الطُّ قال قوٌم : إنَّ السعادة الصحُة ، وقال آخرون: إهَنا اإليامُن ، وقال غرُيُ
ِة يف دْنياُهم ، بحثًا وراَء  عادِة احلقَّ من يراها يف الغنى . وأصحاُب هذا الفْهم َنراُهْمْ ُيذِهُبوَن حلظاِت  السَّ

عاَدِة«. ونه - ومْهًا - »بالسَّ ما ُيسّمُّ

عراِء  خالٌف كبرٌي ، قد متيض أعامٌر وأجياٌل ، والناُس مل يلتقوا عىل حْتِديٍد ملفهومه ، وقدياًم قال أحُد الشُّ
َترُبُه حماولة فرديَّة ، لإلجابِة عن هذا التساؤِل! فيام َنْعْ

ُع ُيَتَوقَّ ـــا  وم  ، منها  ـــىض  َم ــــــــا  عــمَّ ـــٍل    ـــاف غ أو  ــٍل  ــاه جل احلـــيـــاُة  ــو  ــُف ــْص ت

فتطمُع  ، ــاِل  ــح امُل طلَب  وَيُسـوُمها  نفـــسه    احلقــائــِق  يف  ُيغالــُطُ  ــْن  ومل

ولكن هْل صحيٌحٌ أن صفاَء احلياِة مقصور عىل اجلَهَلِة، والغافلنَي ، واملخاِدعني؟ أنا أشكُّ كثريًا يف 
يه بخْيَبِة األمِل. سُب أنَّ قائله كان واقعًا حتت تأثرِي ما ُنسمِّ هذا القوِل، وأْحْ

 ُ ا مل نصْل بعُد إىل حتديٍد ملفهوم السعادِة . فْلنتساَءْل عن التأثري الواقع لفْقداهِنا ، وكيَف ُيعربِّ   وإذا كنَّ
الناُس عن شعورهم هبا ، وهْلِفتِهم عليها؟

والقناعِة   ، بالواِقع  َضا  الرِّ َعَدِم  اِدُقُ عن  الصَّ ْعبرُِي  التَّ َوى هي  ْكْ الشَّ إن  قدياًم -  َعراِء -  الشُّ أحُد  قال 
رهم من  ْهشِة ، لكْثَرِة ما شاهد من َشكوى الناس ، وتذمُّ به. ودفعه رأيُه إىل ما ال ينتهي من الغَراَبِة والدَّ

10-  مل��������ن تْص�������فو احل�����ي���������اة ؟
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واِقِعهم ، حتى لقد محله ما رآه إىل تساؤلِِه الذي ال خْيُلو من طرافٍة:

ملْن؟ ــا  ــَي ْن ــدُّ ال ـــِذِه  َه  : ــري  ــْع ِش ليَت  ـــــــــَرُه              َدْهْ يْشُكو  ــُت  ــي الَق مــن  ُكــلُّ 

وهذا - يف رأي - ُهَو اآلخر ، أحُد ضحايا التَّشاُؤِم ، وخيبِة األمِل ، وإالَّ  فقد قرأَنا من أقواِل اجلانِب 
وا : من لواِزم احلياِة ، التي  اآلخر - األكثر تفاؤاًل - ما ُيِمكن أن نعترِبَه أقرَب إىل احلقيقة من سابقه ، إذ قاُلُ
ها عند حدِّ ، بالقدِر الذي تتمكُن به من الْتَعبرِي عن آمالِِك ومطاحمك ؛ يكوُن نصيُبك من  ال تنْتِهي مطالُبُ
عُنوا يف تفاؤهلم ، فقالوا : إن رُصاَخ الَوليِد ، ساعة ُوُجوِدِه، وبْعَدها؛ إنَّام هو  اهتامِم الّناِس وتقديرهم.. وأْمْ

راِفِة. ِة ، بقْدِر ما فيه من الطَّ ه منها. وهذا التعبرُي فيه من الَواقعيَّ إثباٌت لوجوِدِه ، وجزٌء من ُمطالبتِه بحقِّ

ِ يف قوله تعاىل :  ُة نبينِّا ، عليه أفَضُل الصالِة والسالم ، حْيِكَيان لنا ِكاَل النَّْهجنْيْ وكتاُب اهلل وسنُّ  

ِ من َذَهٍب ، الْبَْتغى هلام ثالَثا ، وال َيمأُل فَم ابِن آَدم  ْعِطَي ابُنُ آَدَم َواِدَينْيْ وقول نبيِّنا عليِه السالم : »لو ُأُ
إالَّ الرُتاُب«.

بام اْعَترَبها بعُض  اِدُنُه ِحينًا . لِكنَّها ال تفارُقُه . ولُرُ ا توَجُد مع اإلنساِن ، هُتَ فاملتاعُب واقعٌة ؛ ألهنَّ  
ُق السأُمُ إىل قلبِه ونفسه ، لو طال به األَمُد، فلم يْلَتِق بام  ِة ؛ فاملكافُح قْد يتطرَّ ذَّ املكاِفحنَي إحدى وسائِل اللَّ
ِة كالشْحِذ للمْطَواِة)1(،  فاعيِّ ي إقداَمه ، من العقبات واملتاعِب؛ ألهنا ملواِهبه الدِّ ُيضاِعُف عزيمته ، ويقوِّ
بَح اجلهاُد  ًة عىل كفاحه املرَتَقِب، حتى ُيْصْ ُبُه ُقوَّ ام اْجَتاَز عقبًة ، زادُه تقلُّ ي من مضائِها وفْتِكَها ، وُكلَّ ُيقوِّ
يقول  كام   - مَتامًا   - والّتَّضحَية  اإلقداِم  درجِة  إىل  املطاُف  به  لينتهي   ، باتِِه  ومتطلَّ ماتِِه  ُمقوِّ من  والكفاُح 

الشاعر :

ُحــوُل الُوُ بـه  ــرُّ  ــُم َي ــا  م ــَســـــُرُ  فــأْي ـــا          ـــاَي ـــن امل خـــوَض  الفتى  ــاَد  ــت اْع إذا 

)1( سكني صغري ذو نصل تطوى يف النصاب.
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إحاَطتِِه  وُشُموِل   ، ْدَرتِِه  ُقُ بعظيِم  والتسليِم  باهلل،  امُلْطَلق  اإليامن  يف   ، َة  احلقَّ عاَدَة  السَّ أّن  أرى  لكني 
ة لْوْ اْجتمعْت عىل نفٍع ، أو رُضِّ ، مل تْقِدْر عىل بذل  وِعْلِمِه، وأْنَّ ما شاء كان ، وما مْل َيَشْأ مل َيُكْن ، وأنَّ األمَّ

ِه . ل ، أو َدْفِع الثَّاين ؛ إالِّ بأْمِراهلل وتقِديِرِ األوَّ

1 - ما مفهوم السعادة والراحة يف نظرك؟
2 - يقول البعض إن السعادة حيظى هبا اجلهلة واملغافلون واملخادعون فهل هذا صحيح؟

3 - مِلَ يعجز الكثريون عن اإلجابة عن هذا السؤال : ملن تصفو احلياة؟
4 - ما مصادر السعادة عند بعض الّناس ، أوضح أفضلها مع التعليل.

5 - أناقش قول الشاعر : »تصفو الـحياة لـجاهل أو غافل« مع بيان رأيي.
6 - ما السعادة كام رآها كاتب هذا املقال؟

7 - ناقش هذا القول : »القناعة كنز ال يفنى«.
ح رأيي يف هذا القول. 8 - يقولون : »إن املصاعب تشحذ الذهن ، وتقيض عىل الروتني وامللل« أوضِّ

أس��ئ��ل���ة
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1- آيت بام يضاد الكلامت اآلتية : سعادة ، إيامن ، تشاؤم ، نفع ، جاهل .
2- أضبط العبارة اآلتية بالشكل :

اختلف الناس عىل حتديد مفهوم السعادة والراحة ، األمر الذي أصبح االتفاق علـى حتديده رابع 
املستحيالت.

3- هذه الدنيا ملن ؟ ما الغرض البالغي من االستفهام؟
4- أكتب العبارة التالية مرتني بخط النسخ.

درته. إنَّ السعادَة احلقة يف اإليامن املطلِق باهلل ، والتسليم بعظيم ُقُ
............................................................................................................................................................................

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

ر ؟ ُحول ، التَّذمُّ 5- ما معنى املفردات اآلتية : هتادن ، األمد ، الُوُ
6- أين اسم )إن( وخربها يف هذه العبارة : »إن صفاء احلياة مقصور عىل اجلهلة.....«؟

7- كيف أعرب اجلملة بعد )إذا( يف قول الشاعر :

الوحــــول بــــه  يمر  مــــــــا  فأيســـر  ــا           ــاي املــن خوض  الفتى  اعتاد  إذا 
8- قال الشاعر :

ولست أرى السـعــادة مجــع مــال     ولــكـــن الـتـقــــــــيَّ هـــــــــو الســــعــيـد
أكتب يف معنى هذا البيت ، وأستنري بام ورد يف املقال السابق من أفكار.

ت�����دريب��ات
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احلقوق  استعادة  يف  األقوال  جدوَى  التجارُب  أْثبَتِت  وهل  ِفلْسطني؟  عن  أقوَل  أن  َعسَى  ماذا 
الناُس يعنْوَن بتدوينِه ودراسته -  التاريخ - منذ أن بدأ  املسلوبة، والكراماِت املهدوِرة؟ وهل حَكى لنا 
لَمُه ُمعتٍد ظامٌل إىل أهله وَذويِه ؟ . إن شيئًا من ذلك مل  عن ُحّرّيٍة وهبها الغاصُبُ للمغُصوِب ؟ أو حقٍّ أْسْ
حْيُدْثْ ، واحلرياُت والكراماُت إّنام ُتنتَزُع انتزاعًا، وحتى حْتُصَل األمُم عىل حقوِقها املْسلوبِة ، قد تتهاَوى 
هداِء ، وقد بذلوا أْرواحُهم ودماَءُهْمْ رخيصًة يف سبيل محاية معتقداهتم  ُموُع، وتسيُلُ البطاُح بِدماِء الشُُّ اجُلُ
وأوطاهنم. هذه حقيقٌة ثابتٌة ، ال تتغرّيُ دائاًم ، ولِئْن كنَّا ال نزال نسمع كل يوم بأنباء اعتداء، أو حوادث 
اغتصاب فإنام يْعني كلُّ ذلك مدى إْدراِك الشُعوب املغلوبِة عىل أمرها هلذه احلقيقة أو ُقْدَرهتا عىل إنقاذها 

. وألْمٍر ما استهلَّ الشاعُر الَعريبُّ أبو متاٍم قصيَدَتُهُ ملمدوحه املنترص بقوله :

عِب واللَّ ــد  اجلِّ بــني  احَلـــدُّ  َحـــّده  ـــب            يف  ـــُت ـــُكُ ال مــن  ــاًء  ــب إن أصـــدُق  السيُف 

أطامع  العزيزة ذهبت ضحية  ، وفلسطيننا  هجة  اللَّ ، قصرُيُ  القول  دائام صادق  فالسيف  وهذا حق! 
وأحقاد.

إهنا إحدى صور املآيس ، التي ال زال وطننا العريب يعاين من ويالهِتا استعامرا ظاملا جيثم عىل الكواهل 
ليجتني خري الوطن ويستذل أبناءه ، أو ذيواًل ، وحوايش لذلك االستعامر، حتمل فكره وترسم خطاه.

وعملوا  تعِمُرون،  املْسْ َرَها  قدَّ التي   ، الطبيعية  النهاية  سوى  ليس  العزيزة،  فلسطني  يف  حَدَث  وما 
وتربََّص   ، الّسليِب  وطنهم  السرتداد  َقاموا   - امُلّرُة  احلقيقة  صدمْتهُم  وقد   - العَرُب  وقاَم   . لها  أْجْ من 
هبم االستعامُر ، ليحوَل دون ذلك ، فقاوَم اندفاَعهم بارزًا ومسَترِتًا ، قاَوَمُهُ بإجياد الفرقة بني قادِة العرب 
ثمَّ جاءت ساعُةُ   . تنطِلق  أن  ماهِتا قبل  ُرُ أْيْدي  قْت  التي مزَّ الفاسدِة  باألسلحِة  ، ثم  ، واستاملِة بعضهم 

11-  كي��ف نس��تعيُد ِفلس���طني ؟
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ْفِر)1( ، وكانت طائراُت العرِب - إْذ ذاَك - ُتلقي قذائَِفها ، يف قلِب عاصمِة اليهوِد، جاءت لُتْعِلَن فيها  الّصِّ
اهلدنة الظاملة ، والتي قبِلها العرُبُ ، ليَضُعوا هنايًة غرَي ُمرّشفٍة جلهاٍد ، كان من املحَتَمِل أْنْ يأتيُهْم بأطيِب 
الثامِر ، وقامت دولُة العصابات ، وبَسَط املستْعِمروَن عليها محايتهم، واهنالوا عليها ، يمّدوهنا بعَواِمِل 
قّوي تلك الدولة الدخيلة بالسالِح  البقاء ، ولن أستطيَع - بحال - أن أجتاهَل عنارَص الرّش واملْكر وهي ُتُ

دّمر ، وتْبُْسَط نُفوَذَها يف هذا اجلزء الغايل من جسم األمة. وباملاِل ؛ لتفتِك وُتُ

وقضيُة فلسطني مل َتُعْد بحاجة إىل ُهتافات وأقواِل ، وليست يف اعتقادي ورقًة رابحًة يتداوهلا الزعامُء 
ا ما يطمح  لكسب شعوهبم ، إهنا أكرُب من ذلك وأعظُم ، إهنا بدايُة النذير لكّل بالد العروبة ، ومل َيُعْد رسًّ
إليه قادُة اليهود من بسط نفوِذهم يف كّل بالد العرِب. وهذا ما كتبُه الزعيُم اليهودي ابن هيخت يف جريدة 

نيويورك تايمس يف شهر إبريل 1948م :

يقول ما معناه : إنه ال سبيل َ إىل التفاهم مع الَعَرِب إالَّ بإعداد محلٍة هيوديٍة حْتتل املدينة وتفعل كذا 
ًعا يْرجوَن التفاهم مَعَنا. وكذا وحينئذ يبادر إلينا العرب أذاّلَء خشَّ

َق كلَّ أذٍن ، حتى  ُرُ هذه مشاعرهم ، وتلك أهدافهم ، ومن الـخري أن تِصَل إىل كّل قلٍب ، وأن تْطْ
ُبُهْم. اِهِم الذي يرتّبُص هبم ، ويرتقَّ يعلم أبناُء اإلسالِم حقيقَة هذا الـخطِر الدَّ

عالْج ، وأحرى بالَوْصِف أن يْعُقَبُهُ عالٌج، يقيض عىل  َت ، ولكّنك مل ُتُ وُهَنا قد يقول قائٌل : قد وصْفْ
الداِء ، ويْشَحُذ اهلَِمَم للُمداَفَعِة ، واملقاَومة!

اسة  لكّنها  َقالِء والسِّ وهي مشكلة عويصٌة عاشْت يف عقول العَرِب وأعصاهبم وَشَغلْت أذهاَن الُعُ
عي ما ليَس يل لكّني  َواه ال أدَّ َم َوَيْبعُث األمل وأنا إْذ  ُأْسِهُم بام أْعَتِقُد َجْدْ ْرِح الغائِر َيْنزُِف الدَّ ال تزاُل كاجُلُ
ون ُأُخريأَرى كلَّ مْسِلٍم يف بالِد الُعروبِة  َتـرِصُُ عىل أّمٍة عربيٍة ُدُ ُلُه َخَطرًا دامِهًا َوعدوانًا جاِثاًم ال يْقْ وأنا أمتثَّ
مسؤواًل عْن دْوِرِه َوقْسِطِه من هذا الواجب العاِم الشامِل   ثمَّ أَلْسَنا بام نحُن عليه اليوم قْد بُعْدنا كثريًا عن 

)1( ساعة الصفر : الوقت الرّسي املحدد لبدء عمل حريب.
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تعاليم ديننا احلنيِف ، وأعَرْضَنا عْنْ َيَنابِيِِعِه الّطاِهَرِة الكريمة       .

وإالَّ ، َفألّي يَشء ُتشرُي هـذه الوقائِــُع التي رَصَفـْت مجوعـًا غفريًة  من أبناِء الُعروبِة إىل الَوْهِم الكبري      
وهو طَلُب الَعْوِن من العاِجِز عنه ملستحيل عليه واالنرصاُف عْن واِهِب العْوِن  وجمزِل الَعطاء !.

ها  ا وَفَساَدها، ُكلُّ الهَنَ إنَّ هذه املنْكَراِت الّظاِهَرَة يف كثري من بالد اإلسالِم ، والتي حارهبا وأعلن ُبْطْ
الّدين ، وَعَدُم أخِذهم  الّدعاِء إىل اهلل، وفقداُن إخالصهم هلذا  ُف  نتائُِج ملقدَماٍت ، قد يكوُن منها َضْعْ

ى إىل انعداِم تأثريهم. أنفسهم هبديه وتعاليِِمه ، مما أدَّ

ولِئْن كّنا ُنفّكُر يف استعاَدِة الَوَطِن الّسليب ، فلنفّكْر - قبل ذلَك - يف تقويِة الّصلِة باهلل تبارك وتعاىل، 
ْيغ واالنحراِف ، وُتنّمي فيه  تلك الصلُة الكريمُة التي ترتفُعُ باملسلِم عن مهاوي الضالل ، ومتاهاِت الزَّ
أنَّ جوَلَة اإلسالم   ، الطبيعّي يف حياٍة عزيزٍة كريمٍة . وبعدها، فليكْن واضحًا  َوَحّقه   ، ُشعوَره بكرامتِِه 
ِق أن ننَتِظَر من أعدائنا تفّهاًم لواِقعَنا ، أو دفاعًا عن قضايانا، والدالئُل  ْمْ َمَع أعدائِه ال ُبدَّ واقعٌة ، ومن احُلُ
َب  القائمُة حتكي لنا انعكاَس هِذِه املفاهيم والقيم . وليْعَلْمْ كّل مسلٍم أنه مطالٌب بحامية دين اهلل  . وَهْل تقرَّ

املسلُم إىل رّبه - بعَد توحيِدِه لُه - بأعَظَم من اجلهاِد يف سبيِلِه ، لتكون كلمُة اهلل هي الُعْلَيا؟!

وٌع مؤمنٌة ، تقاتل، لتكوَن  َحُف مُجُ  فلن يستعيَد املسلموَن فلسطنَي وال غريَها إال باجلهاِد  املقدس ، تْزْ
َسُب ِفيَنا ، من سُيْحِجُم عْن إجابِة مْثِل هذا الّنداِء املؤمِن، وصدق اهلل العظيم  كلمة اهلل هي الُعْلَيا . وال أْحْ

حيُث يقول :

التوبة : 111.
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1- ماذا يقول التاريخ عن رد احلقوق واحلريات إىل أصحاهبا؟
2- ماذا تفعل األمم لتحصل عىل حقوقها املسلوبة؟

3- لدول الغرب دور كبري يف نشأة دولة اليهود، أوضح ذلك.
4- كيف قاوم املستعمرون نضال العرب السرتداد فلسطني؟

5- أورد الكاتب أقوال زعيم هيودي يف إحدى الصحف األمريكية، ما اسم هذا اليهودي ؟ وماذا قال؟ 
وعالم يدّل قوله؟

6- ما احلل الذي يراه الكاتب ملشكلة اخلطر اإلرسائييل؟
7- اجلهاد املقدس سبيل املسلمني إىل استعادة فلسطني ، أوضح ذلك.

السيطرة  من  أخرى  أنواع  إىل  تتجاوز  بل  العسكرية،  السيطرة  حدود  عند  تقف  ال  اليهود  أطامع   -8
كاالقتصاد واإلعالم واألخالق.

ث يف هذه الفكرة مع التحذير من تلك األطامع من وحي املوضوع.         أحتدَّ

أس��ئ��ل���ة

ت�����دريب��ات

1 - هل أثبتت التجارب جدوى األقوال يف استعادة احلقوق؟
- ما نوع األسلوب فيام سبق ؟ وما غرض الكاتب منه؟

املائدة .

الـروم.
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2 - جاءت األسامء املكتوبة باألزرق فيام ييل منصوبة، أذكر سبب ذلك:
أ- تنتزع الكرامات انتزاعًا.

ب - بذل املجاهدون دماءهم رخيصة.
جـ  السيف دائاًم صادق القول.

3 - أضبط الفقرتني الثانية والثالثة بالشكل.
4 - »مشكلة فلسطني كاجلرح الغائر«.

يف العبارة السابقة تشبيه ، أوّضحه ، وأبنّي أثره عىل املعنى.
5 - أبحث يف معجمي عن معنى الكلامت التي كتبت باألزرق فيام ييل:

استهل الشاعر - جيثم عىل الكواهل - تشحذ اهلمم.
6 - أختار الضبط  املناسب من الكلامت التي أمام كل مجلة فيام ييل:

أ- قامت دولة العصابات )الِعَصابات - الُعَصابات(.
ِسب - أْحَسب(. ب - ال أحسب فينا من سيحجم )أْحْ

جـ -هل استفدنا من التجارب )التجاُرب - التجاِرب(.
7 - أضع عالمات الرتقيم املناسبة فيام ترك من فراغات يف الفقرة السادسة.

- تصُل إىل كل قلٍب ، وتطرق كلَّ أذن.
- أعرضنا عن ينابيعه الطاهرة.

أجعل كل قول مما سبق صلة لكالم أنشئه مع االستفادة مما يف هاتني العبارتني من مجال تصوير.
8 - أكتب بحثًا قصريًا عن الصهيونية وخطرها عىل اإلسالم.
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إنَّ عالَقَة العريبِّ باجَلمِل عالقٌة قديمٌة عريقٌة واضحٌة ، ال حتتاج إىل إثباٍت أو تأكيٍد ، فمنذ اسْتأَنَس 
العريبُّ هذا املخلوَق ، أو أرشَكُه معه يف حياته عىل َظْهِر الصحراِء ، تآَلَف معُه وتعايَش، وكأنَّام هنالك 
نقاُط التقاِء بينه وبني هذا املخلوِق ، جتعُل كالًّ منهام ُيَشاِرُكُ اآلخر يف تقاُسِم ما تأيت به احلياُة عىل ظْهِر 

. اجلزيرة من خري أو رشٍّ

ُيالِقِيِه  لتْذليِل ما  ُه  العريبَّ هيتمُّ به ويْرَعاه، ويستخدُمُ واحلقُّ أن هلذا احليواِن ميزاٍت كثريًة ، جعلت 
ُلوقًا قادرًا عىل حتمل كثري من مشاقِّ  من مصاعِب احلياِة ، فالتكوين الُعْضِويُّ  هلذا احليواِن جيعُل منه خْمْ
تارًة  ِة  ريَّ والصْخْ تارًة،  ِة  ْمليَّ الرَّ البالد  هذه  طبيعة  فوق  السري  عىل  ُه  ُتساِعُدُ املبسوطُةُ  أْخَفاُفه   ، الصحراِء 
ُه عىل حتمِل الَعَطِش جْتَعُل منه رفيقًا جيِّدًا ، يف مفازاِت بالِد العرِب التي يِقلُّ فيها املاُء ،  أخرى، وقدرُتُ
ِة والعتاِد ،  الزاِد والُعدَّ ُرُ يف كثرٍي من األحياِن ، وضخاَمُة ِجْسِمِه تؤهُله حلْمِل كمياٍت كبريٍة من  يْنُدُ بْل 
ُل له السرَي برْسعٍة ، وهو - مع ذلك - شديٌد عىل احلْمِل ، صُبوٌر  وارتفاعه الّشامُخ وقوائُِمُه الطويلة ُتسهِّ

ة طويَلًة ، حتى َيصَل إىل َطَعاٍم أو رشاٍب. َتِزُن طَعاَمُه ورشاَبُه مدَّ عىل َشَظِف العْيِش ، خَيْ

ِة واجلَلِد ، يف  ِل والقوَّ وهبذا كان رفيقًا مثالياًّ لإلنسان العريبِّ ، الذي ُيُشاِرُكُه صفاِت الصرّبِ والتَّحمُّ
امِء ، فإذا َنَزَل أْعَشَبِت البالُد وطابِت  روِف قاسيِة األحوالِ ، تعتمُد عىل ُنُزول القْطِر من السَّ بيئٍة صعبِة الّظُّ

. ِت األوطَاُنُ احلياُة ، وإذا أْمَسَكِت السامُء َماَءها ، ساَءت األحواُل واقَشَعرَّ

اٍل ، ُمَتَتّبعًا مواِسَم الَغْيِْث ، ومَنابَِت الَكأل. ويف  حِتَ وهكذا كان هذا اإلنسان يقيض حياته بني حلٍّ واْرْ
ِدِه - ُظروَف البيَئِة ، مذلِّاًل  اًل - كسيِّ رِة كان اجَلَمُل َعْونًا كبريًا لإلنسان الَعَريّب ، وكاَن ُمتحمِّ هذه احلياِة امُلتَحرِّ

- إىل حدِّ كبري - قْسَوَة احلياِة ، وتلك هي نقُط االلتِقاء التي افرتْضَناَها بنَي هذا احليوان واإلنساِن.

12-  اجل��َم��ل يف ت��راث ِش��به اجل��زي���رة الَع��ربّي���ة
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الًة يف ظروِف حياتِه  ولذلك فقد اْستْحوَذ اجَلمُلُ عىل تفكري العريبِّ وَشَغل باَلُه ، وشاركُه ُمشاركًة فعَّ
داُنه يؤثِّر عليه بشكٍل كبري. َء الكثرَي، وفْقْ ه عنده يعنِي اليَّ املختلفِة ، وأصَبَح وجوُدُ

َدًة من وسائِل املواصالِت ، وثروًة كبريًة لألثرياء، وُعْملًة  كان اجلمُلُ للعريبِّ القديِم وسيلًة جيِّ  
من  اإلبل  كانِت  ولذلك   ، للغذاِء  كبريًا  َتْوَدعًا  وُمْسْ  ، احلرِب  يف  ُمساعدًا  وِسالحًا   ، التُّجاِر  بني  صْعبًة 
ما  األخرى،  الشعوِب  عنَد  َنِجُد  ام  وقلَّ اإلنساُن،  استْأَنَسَها  التي  األغراض  َدِة  املتعدِّ القليلِة  احليواناِت 
اهُلا الطبيعيُّ حمصوٌر يف ميداِن الِقَتاِل واملواصالِت  ا ، فاخلْيُلُ مثاًل جَمَ ُد خدماهِتَ ُيَناِفُس اإلبَل من حيُث تعدُّ
، وهي ِمْنْ َمراكب صْفوِة الناِس من النبالِء والفُرساِن ، وإن اسُتْخِدَمْت يف الطعاِم فهو استخداٌم عَريضٌّ 
ْت لإلنساِن خدماٍت جليلًة يف إْمَداِدِه بالغَذاِء  ُح لالستقَراِر ، فهي وإن  أدَّ جانبيٌّ . والبقُر حيواناٌت تصُلُ
َراعة تقرص عن اإلبل يف ميداِن املواصالِت واحلْمِل والتحّمِل وغرِي ذلك. وال نريُد أن  وُمساِعدتِِه عىل الزِّ
ْنَيوية ، فهي َتِقلُّ عن  َق إىل احليواناِت األخرى التي استأَنَسَها اإلنساُن ، أو استخدَمها يف شؤونِِه الدُّ نتطرَّ

ا ، حتى لنْحَسُبُ أنَّ املواَزَنة بينها وبينه ساَذَجٌة ال قيَمة هلا. اجلمِل لدرجٍة كبريٍة جدًّ

ْخَمِة ، التي جْيُدُر  ِد يف املنافِع َجَعل اهلل تعاىل اإلبَل - يف القرآن الكريم - من الظواِهِر الضَّ َعدُّ وهلذا التَّ
ِديَم النَّظَر فيها، حنَي يؤِمُن بقدِرة اهلل وَعظَمتِِه . ولقد َقَرَن اهلل تعاىل اإلبَِل بالظواِهِر  َلَها وُيُ باإلنساِن أن يتأمَّ

الطبيعية الُكرْبى يف قوله تعاىل :

 الغاشية .
                                                

 فهي آيٌة من آيات اهلل الكربى ، التي تدعو إىل التفكر ، واالعتبار . ويف آية أخرى تتجسد تلــك 
النعــم التي من اهلل هبـــا عىل عبـــاده بخلق اإلبـــل ، ودعاُهــــم إىل تأملهــــا ، وذلــك يف 

قولــه تعاىل :

                                           املؤمنون . 
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وتْرحالِه،  ِه  ِحلِّ فرافقْته يف  للعريب من خري عميٍم دخلْت يف حياته،  اإلبل وما جلبْته  مناِفع  ِد  ولَِتَعدُّ
تفكريِه،  تكوين  يف   كبرٌي  صدًى  هلا  وكان  أوقاَته،  عليه  ومألت  عيشته،  يف  وشاطرْتْه   ، وسْلِمه  وحْربه 
َغتِه وأدبِِه ، وتكييِف ُسلوِكِه وأخالِقِه ، وصنيع عاداتِه وأعراِفه ، وكانت لذلك  وتلوين معيِشته ، وإثراِء ُلُ

َناِت لرُتاثِه الثَّقايّف بمالحِمِه املختلفِة. من أهمِّ امُلكوِّ

َة إىل  َلْتُه يف هجرتِه من مكَّ َا مَحَ قال إهنَّ ملسو هيلع هللا ىلص وُيُ ومن اإلبِل املشهورِة الناقُة القْصَواُء ، ناقُة رسوِل  اهلل 
ِة الَوداِع ، وعلْيَها خَطَب ُخْطَبَتُه املْشهورَة  الُم - يف حجَّ الُة والسَّ ا محَلْتُه - عليِه الصَّ ابِِت أهنَّ املدينِة ، ومن الثَّ

يوَم َعرَفَة.

امية اأُلخرى كثرة ما اخرتعته هذه اللغة من أسامء  ولعل مما يميز اللغة العربية عن بقية اللغات السَّ
اإلبل)1( وصفاهتا، وهي كثرة ال يناظرها عدد يف تلك اللغات ، وإىل جانب األسامِء هناك مئات الصفات 
التي أطلقها العريب عىل الناقة أو اجلمل ، يف خمتلِف األحوال والظروف التي يمرُّ هبا هذا احليوان. ونتيجة 
ألفاظها  يف  واسع  ثراء  العربية  اللغة  نال   ، باإلبل  اخلاصة  واألوَصاف  األسامء  يف  امُلُفِرَطِة  الكثرِة  هلذه 

ومفرداهتا وتعبرياهتا.

تراث  ن جزءًا كبريًا من  يكوِّ  ، تراث هائل  اإلبل  فه األجداد عن  الذي خلَّ اث  الرتُّ أن  َنَرى  وهكذا 
اجلزيرة العربية.

)1( اإلبل : وتطلق عىل البقر والغنم.
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1- ما عالقة اإلنسان العريب باجلمل؟
2- التكوين العضوي للجمل جيعله خملوقًا قادرًا عىل حتمل املشاق . أوضح ذلك.

3- اجلمل رفيق مثايل للعريّب يف بيئته الصحراوية ، أوضح ذلك.
4- استحوذ اجلمل عىل تفكري العريب وكانت له مكانة عنده . فكيف كانت هذه املكانة؟

5- وازن الكاتب بني اجلمل واخليل والبقر. فامذا قال؟
6- ذكر القرآن الكريم النعم التي مّن هبا عىل عباده بخلق اإلبل . ما اآلية التي اشتملت عىل ذلك؟ وما 

النعم التي ذكرهتا لإلبل؟
ـّن ذلك. نات لرتاث العريب الثقايف . أبي 7 - كانت اإلبل من أهم املكوِّ

8 - كانت اجلامل بعد اإلسالم سببًا من أسباب معركة خالدة بني املسلمني والكفار. أرشح ذلك.
9 - مل سميت احلرب املشهورة بني عيل بن أيب طالب من جهة وطلحة والزبري وعائشة - ريض اهلل عنهم 

- من جهة أخرى بحرب اجلمل؟
10- ماذا عرفت عن القصواء؟

11 - ميَّزت اإلبل اللغة العربية عن بقية اللغات السامية . كيف كان تلك؟

أس��ئ��ل���ة
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دها. 1 - يمكن تقسيم املوضوع إىل عدة أفكار رئيسة. أحدِّ
شظف،   ، مفازات   ، عريقة   : الـحاجة  عند  باملعجم  االستعانة  مع  التالية  الكلامت  معاين  أوضح   -  2

. اقشعرَّ
3 - وردت كلمة )عالقة( يف أول سطر مرتني . أعرهبا يف كلتا املرتني.

ت األوطان. 4 - ما معنى اقشعرَّ
خر ، يعتني،  5 - آيت من ثالث الفقرات األوىل ما يرادف كال من الكلامت التالية : تسهيل ، العايل ، يدَّ

يواجهه.
لف. ( للبعري . فأليِّ يشء تستخدم األسامء التالية : الـحافر ، السنبك ، املخلب ، الظِّ 6 - )الـُخـفُّ

د  الفقرة ، وأستخرج ما أجده من تلك  7 - ورد يف إحدى الفقرات كثري من الكلامت املتضاّدة . أحدِّ
األلفاظ.

بمثال من عندي  آيت  ؟  الكلمة  اشتقت  أين  ؟ ومن  عيشته  : شاطرته  قوله  )شاطرته( يف  معنى  ما   -  8
أستخدم فيه إحدى اشتقاقات الكلمة.

د ، استحوذ ، َعَريض. ام ، تتجسَّ 9 - أستخدم املفردات التالية يف أمثلة من إنشائي : قلَّ
10 - أضبط الفقرتني األخريتني بالشكل.

11 - أعرب العبارة التالية : والـحقُّ أن هلذا احليوان ميزاٍت كثريًة .

 

واحلمد ملسو هيلع هللا ىلص أواًل وآخرًا
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

ت�����دريب��ات




