
ـفِّ الـثَّــــانيِ الـثَّـــــانـوي  ليِلصَّ

تدري��س والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  ق��ررت 
نفقت���ه����ا عل��ى  وطب�ع��ه  الكت�����اب  ه��ذا 

طبعة 1428هـ  ـ 1429هـ 
        2007م  ـ  2008م

تـعـــديـل
 أ. حمود بن عبد الله السالمة                    أ. أحمد بن سليمان المشعلي

أ . إبراهيم بن حسن الدريعي



 
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

السعودية ، وزارة الرتبية والتعليم
املطالعة : للصف الثان الثانوي .-ط3 -0الرياض. 

120 ص؛ 21 * 23سم  
ردمك : 8 - 214 - 19 - 9960   

1 - املطالعة - كتب دراسية                   2 - التعليم الثانوي - السعودية - كتب 
أ - العنوان        دراسية   

19/2182 ديوي 60812 ، 418   

وزارة الرتبية والتعليم ، 1419هـ ح

إذا مل نحتفظ هبذا الكتاب يف مكتبتنا اخلاصة يف آخر العــام لالستفادة 
فلنجعل مكتبة مدرستنا حتتفظ به...

هلذا الكتاب قيمة مهّمة وفائدة كبرية فلنحافظ عليه ولنجعل نظافته 
تشهد عىل حسن سلوكنا معه...

موقع الوزارة
www.moe.gov.sa

موقع اإلدارة العامة للمناهج
www.moe.gov.sa/curriculum/index.htm

الربيد اإللكرتون لإلدارة العامة للمناهج
curriculum@moe.gov.sa

حقوق الطبع والنرش حمفوظة
لوزارة الرتبية والتعليم
باململكة العربية السعودية

رقم اإليداع : 19/2182
ردمك : 8 - 214 - 19 - 9960 







مق���������دم��������ة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصالة والسالم على نبيِّه المبعوث بالكتاب المبين، هدى ورحمة 
إلى يوم الدين, أما بعد : 

الجديدة  طبعته  في  نقدمه  والبنات،  للبنين  الثانوي  الثاني  للصف  المطالعة  كتاب  هو  فهذا 
الميول  لتالئم مختلف  المتنوعة،  المعارف اإلنسانية  ألوانًا مختلفة من  بعد أن ضمّناه  المعدلة، 
واألذواق حيث تفاوتت موضوعات الكتاب بين آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، ونصوص أدبية، 
تربوية  موضوعاٍت  إلى  إضافة  الخالدين،  وأعالمه  اإلسالم  أمجاد  تعرُض  موضوعات  وبين 

واجتماعية، وأخرى وطنية وتثقيفية عاّمة.
الطالب  بعقلية  الوثيقة  الصلة  ذات  الموضوعات  بانتقاء  الجديدة  الطبعة  هذه  تميزت  وقد 
والطالبة وذوقهما، وقد قمنا بضبطها كاملة بالشكل، لتساعد على سالمة لسانيِ الطالب والطالبة 
من اللحن، مغفلين أواخَر الجمل من الضبط ؛ ليتاح لهما الوقوف عليها دون تحريك، وتاركين  
بعض الفقرات مجردة من الضبط ؛ للتدريب على قراءة الموضوعات غير المضبوطة، كما قمنا 

بشرح المفردات الغريبة ، وتركنا بعضها العتياد الرجوع إلى معاجم اللغة.
مدى  لتقيس  موضوع؛  كل  بها  ختمنا  جديدٍة،  بمناقشات  ــ  أيضًا  ــ  الطبعة  هذه  وتميزت 
استيعاب الطالب أو الطالبة لما قرئ، ولتعينهما على استعادة ما اشتملت عليه الموضوعات من 

أفكار، ولُتتيح  المجال إلبداء الرأي ومناقشة األفكار.
ْلَنا به كلَّ موضوٍع تحت عنوان  كما تميزت الطبعة ــ أيضًا ــ بذلك التطبيق اللغوي، الذي َذيَّ
»المهارات اللغوية«، حاولنا فيها أن نربط فروع اللغة العربية ؛ ليُِتسهم في تقوية الملكة اللغوية، 
وتنمية الذوق الفني، والتمكن من استعمال مفردات اللغة وتراكيبها ، فهمًا واستيعابًا، أو قراءة 
َثمَّ يتحقق الهدف من تدريس اللغة العربية، وهو إقدار الطالب أو الطالبة  وكتابة وتحدثًا، ومن 

على ممارستها بصورتها الصحيحة.



وإعداد  البحوث،  وكتابة  النشاطات،  تنفيذ  في  والمهاراُت  المناقشة  تستثمر  أن  ويمكن 
الواجبات؛ فهي مجاٌل خصٌب لذلك.

ة المطالعة إقداَر الطالب أو الطالبة على  ونشير هنا إلى أمٍر ُمهّم، وهو أنَّ مما تهدف إليه مادَّ
ةيِ النطق، وجودةيِ  القراءة السريعة الواعية، وتنمية المهارات الالزمة لها، من فهم المعنى، وصحَّ
العبارة  طبيعة  مع  الجهري  األداءيِ  وتناسبيِ  وإعرابًا،  بيِْنَيًة  الضبط  أخطاء  من  والسالمة  اإللقاء، 
ها  القراءة الصامتةيِ بأصولها وأُسسيِ المقروءة، معنًى وعاطفًة وتقسيمًا ؛ إضافة إلى تمكينهما من 

المعروفة.
م هذا الكتاب في طبعته الجديدة ــ نأمل أن ُيسهم في بناء شخصية الطالب  ونحن ــ إذ نقدِّ
القراءَة  الفكرية واللغوية ، وتعويدهما  الحنيف ، وزيادة ثروتهما  والطالبة، وتبصيرهما بدينهما 

ة النافعة. الحرَّ
قًا لما ابتغَي منه، إنه خير مسؤول  وأخيرًا نسأُل الله العزيز الحكيَم أن يجعل هذا الكتاَب ُمحقِّ

، وهو وليُّ ذلك والقادر عليه.
لون                      المعدِّ
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الفهرس وتوزيع املقرر عىل أسابيع الفصلني
الفصل الدرايس الثاينالفصل الدرايس األول

املوضوعاألسبوعاملوضوعاألسبوع

األول
  الثاين 

  الثالث
  الرابع واخلامس

  السادس
  السابع

  الثامن والتاسع
  العارش

  احلادي عرش
الثاين عرش والثالث 

عرش

  الرابع عرش
  اخلامس عرش

- العزة هلل.
- من هدي احلديث الرشيف.

- الصديقة بنت الصديق.
- من أمثلة اإلبداع اللغوي.

- طريق التقدم.
- الفراغ وأثره يف احلياة 

االجتامعية.
- فاتح القدس.

- فخر وشكوى  أليب فراس.
- اإلنسان واحلياة عىل أرض 

اخلليج.
-النوم نصف  الصحة واجلامل.

- ثمرات اإليامن.
- موجة االنفصال عن املايض.

10
13
15
21
25
31
36
43
46
50
55
61

األول 
الثاين 

الثالث والرابع
اخلامس

السادس
السابع 

الثامن والتاسع
العارش واحلادي 

عرش
الثاين عرش

الثالث عرش
الرابع عرش

اخلامس عرش

-أصحاب اجلنة وأصحاب 
النار.

- من هدي احلديث 
الرشيف.

- الزبري بن العوام.
- عظمة اخلالق .

- اجلواري املنشآت.
- الرجولة يف اإلسالم.

- سالمة السري.
- من فنون األدب.

- التكامل االقتصادي.
- نحو العال واملجد.

- الشباب واحلياة.
- طرف أدبية.

68
71
73
79
84
87
93
98

103
106
109
114
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حة
صف
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الواجبات املنزلية التي كلف هبا الطالب أو الطالبة
تاريخ

 موضوع الواجبإعطاء الواجب
رقم

الصفحة
إحضار الواجب

مالحظـــــات
التاريخاليوم

     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
     /     /     14هـ     /     /     14هـ
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راسيُّ األوَُّل الف��صُل الدِّ
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ُة ِللَّ�ِه * -1 العزَّ

ل. )2( يولج: ُيْدخيِ ُفن.    )1( الفلك : السُّ )*( سورة فاطر: اآليات: 10 - 18.  
ر. ى : يتطهَّ )5( يتزكَّ )4( مثقلة: نفٌس أثقلتها الذنوب.  ْزر : احليِْمل.  رٌة : ال حتمل نفٌس. والويِ )3( ال تزر وازيِ

قال اهلل تعاىل : 

)1()2(

)3()4(

)5(

}

|
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-1 ما املقصود بالكلم الطيَّب؟ وكيف يصعُد إىل اهلل؟
-2 يف اآليات إشارة لبعض مراحل خلقيِ اإلنسان. أذكُرها، وأبيِّـُن عاَلم َيُدلُّ ذلك؟

ة للبحار. أعيِّـُنها. -3 وردت يف اآليات فوائد عدَّ
-4 هلل املْْلُك. أبيِّـن اآليات الدالة عىل ذلك.

﴾؟ -5 عالم يدلُّ قوُلُه تعاىل : ﴿
﴾؟ -6 يف أيِّ موقٍف نستشهُد بقولهيِ تعاىل : ﴿

-7 ال يستوي الطيُب واخلبيث. أعيِّـن اآليات التي تدلُّ عىل هذا املعنى .
﴾ وقــولــه في آيــٍة  -8  كـيـَف نـجـمــع بـيـن قــولــه تعـالى : ﴿

أخــرى : 
﴾)1( ؟ ﴿           

. -9 أستخرج بعضًا من الفوائديِ املستَقاةيِ من اآليات الكريمةيِ

)1( العنكبوت: اآلية 13.

أس���ئ�����ل�ة
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-1 أْستعني بأحد كتب التفسري يف توضيح معان الكلامت التالية : يبور، فراٌت سائغ، أجاج، قطمري، 
مواخر. 

ها؟ آيت بآية كريمٍة اجتمع فيها املعنيان. ة(؟ وما مضادُّ -2 ما معنى )العزَّ
-3 أستخرج من اآليات فعاًل ناسخًا، وأعيَّـن اسمه وخربه.

يسمى هذا  وماذا  ة(؟  ـزَّ )العيِيِ املبتدأ  ـهيِ( عىل  )ليِلَّ اجلملة  اخلربيِ شبه  تقديُم  أفاده  الذي  املعنى  ما   4-
األسلوب؟

ُق بني اجلمعيِ واملفرديِ يف مثل  هذه  ُفَن. فام مفـرُد هذه الكلمة؟ وكيَف نفـرِّ -5 )الُفْلُك( تعني السُّ
احلالة؟

غ االبتداءيِ به. ُن مسوِّ ِـّ -6 ﴿ ﴾.يف هذه اآلية مبتدأ نكرة. أَعيِّنه. ثم أبي
ُن منها. ُن األجزاَء التي يتكوَّ ِـّ -7 يف اآليات كثرٌي من أساليب الرشط. أختار واحدًا منَها، ثم أبي

ى هذا األسلوب  ُن ماذا يسمَّ ِـّ ة. أستخرُج بعضًا منها، وأبي -8 ورَد يف اآليات كثرٌي من األلفاظ املتضادَّ
يف علم البالغة .

-9 أعرُب ما ُكتب باألزرق يف اآليات الكريمة.

المهارات اللغوية
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س عن  م ــ قال : »من نفَّ عْن أيب ُهريرَة  ــ ريض اهلل عنه ــ عن النبي ــ صىلَّ اهلل عليه وسلَّ
ـَر عىل  َس اهلل عنه كربة من ُكَرِب يوم القيامة، ومن يسَّ نَيا نفَّ مؤمٍن كربة من ُكرب الدُّ
ـَر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن َسرَتَ مْسلاًم سرتُه اهلل يف الدنيا واآلخرة،  معِسـٍر يسَّ
فيه علاًم  يلتمُس  أخيه. ومن سلَك طريقًا  العبُد يف عون  ما كاَن  العبِد  واهلل يف عوِن 
َل اهلل له طريقًا إىل اجلنَّة، وما اجتمَع قوٌم يف بيٍت من بيوِت اهلل ــ تعاىل ــ يْتلوَن  سهَّ
ْتهم  محة، وحفَّ الرَّ كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلْت عليهم السكينة، وغشيتهم 

أ به عمُلُه مل يرسْع به نسُبه«. رواه ُمْسلم. املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده. ومن بطَّ

 -1 ما األفكار الرئيسة التي تضمنها احلديث؟ 
رُيه، ولعيٍب يمكن َسْتـُره. -2 أورُد ثالثة أمثلة لكربٍة يمكُن تنفيسها، ولُعْس يمكن تيسيِ

صًة لما  -3 تكاُد عبارُة »والله في عوِن العبِد ما كان العبُد في عوِن أخيه« أن تكوَن ُملخِّ
ُح ذلك. قبلها. أوضِّ

ُحه. د ما يدلُّ عىل ذلك وأوضِّ -4 جيازي اهلل املرَء عىل حسنيِ صنيعه بأضعاف ما يستحقه.أحدِّ
﴾)1(. أعيِّـُن من احلديث ما يتفق وهذه اآلية.  -5 قال تعاىل :﴿

. فام هذه الفضائل؟  ْكريِ َلقيِ الذِّ -6 يف احلديث بياٌن لفضائل حيِ
ـَأ به عمله مل يرْسْع به نسبه«؟ -7 ماذا يعني ملسو هيلع هللا ىلص بقوله : »من بطَّ

ريف * 2 - ِمْن َهْدي احلديث الشَّ

أس����ئ�����ل�ة

)*( رياض الصاحلني، للنووي ، ص: 112.
)1(الرعد: 28
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-8 الدنيا مزرعة اآلخرة. أرشُح هذه العبارة يف ضوء احلديث.
-9 أذكُر بعضًا من فوائد احلديث.

املهارات اللغوية

يتهم،  غشيِ س،  َيْلَتميِ س،  نفَّ  : احلاجة  عند  باملعجم  االستعانة  مع  التالية  الكلامت  معان  ُن  ِـّ أبي  1-
ْتُهم. حفَّ

ُد أركانه . -2 ما األسلوب النحويُّ الذي شاع استخدامه يف احلديث . أختاُر أنموذجًا وأحدِّ
-3 أضُع الفعل )يلتمس( يف مجلة من إنشائي ، ثم أبنُي الفرق بينه وبني الفعل )يتلمس(.

-4 »من سرَت مْسلاًم سرَته اهلل ...« أضُع بدَل الفعلني املاضيني فعلني مضارعني، وأضبُط آخرمها 
بالشكل. 

-5 ما نوُع )َما ( يف قوله : »ما كَاَن العبُد يف عون أخيه«؟ أرشطيٌة هي، أْم مصدريٌة، أْم نافية؟ 
ح ما أقول.  أوضِّ

. َ س، سَلك، تَداَرس، َغشيِ ـر، نفَّ -6 آيت بمصادر األفعال اآلتية مضبوطًة بالشكل : يسَّ
ج، ُمساعَدة، غّم. كينة، فرَّ -7 أستخرج من احلديث ُمرادفًا للكلامت التالية : السَّ

-8 يف احلديث بعض األلفاظ املتضادة. أذكُر بعضًا منها.
-9 أعرُب ما كتب باألزرق يف احلديث الرشيف.

ْلم. -10 أكتُب موضوعًا قصريًا حول َفْضل طلب العيِ
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اد من كتابه »الصديقة بنت الصديق«. )*( لعباس حممود العقَّ
فاع. ْود : الدِّ )3( الذَّ )2( نجمْت : ظهرْت.   )1( الذؤابة : الناصية من الرأس.  

ة. )7( احلمية: األنفُة والعزَّ م : املغرم: ما يلُزم أداؤه.  )6( املغاريِ ته : نصيبه.  صَّ )4( الذمار: ما يلزم محايته.  )5( حيِ

يق * دِّ يقُة بنُت الصِّ دِّ -3 الصِّ

التي اجتمعت هلا خالصة  َتْيم،  بني  قبيلة  ؤاَبةيِ)1( من  الذُّ يقيِ يف موضعيِ  دِّ الصِّ بيُت أيب بكٍر  كان 
مار)4( ، ثم تناولتها بالصْقليِ والتهذيب  )3( عن الذِّ وديِ اآلداب التي نجمْت)2( من فرائض احلاميةيِ والذَّ

بيئُة السيادةيِ وبيئُة احلضارة.
يقيِ عىل التخصيصيِ مثاًل يف هذه اآلداب مجيعها، ُيتَذى به بني احلواضيِ العربية  وكان بيُت الصدِّ
؛ ذلك أنَّ سيادَة هذا البيت مل تكْن سيادة قتاٍل وُطْغَيان، ولكنَّها كانت سيادة رشٍف وأمانة، وكانت 
م)6( ، وضامنيِ الدُيون، وعمُلُه  ة الوفاءيِ باملغاريِ ماته حصَّ ُتُه)5( يف اجلاهلية من عنارص الرشفيِ ومقوِّ حصَّ

األكرُب يف اجلاهلية يدور عىل التجارة ومعاملةيِ الناس، وال يدوُر عىل البأسيِ واإلكراه.
ةيِ احلاشية، واشتهر بإعزاز نسائهيِ وبناته وتكريمهن،  ماَثةيِ ورقَّ ه عىل الرفقيِ والدَّ فنشأ هذا البيت كلُّ
يق ــ ريض اهلل عنه ــ َمْن مل  حتى قيل إهننَّ كنَّ أحَظى خلق اهلل عنَد أزواجهن. وَنَدر من أبناء الصدِّ

ةيِ والوفاءيِ والتكريم بني األزواج. يكن له مَع زوجتيِهيِ شأٌن يذَكُر يف باب املحبَّ
كانت آداُب الرجال والنِّساء إذًا يف بني متيم مثااًل للرعايةيِ التي تْظَفُر هبا املرأُة العربيُة يف بيئةيِ السيادةيِ 
ها، ومل تنقطْع عن آداب األمة التي جعلت عرضها أحق  وبيئةيِ احلضارة، ولكنها مل تزْل عربيًة يف قراريِ

يشء باحلامية، وأجدَر حصن أن متنعه وتغار عليه.
يقيِ ــ ريض اهلل  عاية نشأْت عائشة بنت أيب بكٍر الصدِّ ُة)7( والرِّ ويف هذه البيئة التي حتوُطها احلميَّ
بت  دت برعاية مل ترشكها فيها والئد هذه البيئة، فقد تربَّْت عىل النعمة واخلري، وتدرَّ ـ، ولكنَّها تفرَّ عنهامـ 
ُة  مها من نجباءيِ األبناء يف بيوت السادةيِ إال القلَّ ةيِ والكرامة ، وتعلَّمت القراءة التي مل يكن يتعلَّ عىل العزَّ

املعدودة، فصحَّ أن يقاَل إنَّ الرعاية التي ظفرت هبا عائشة هي خالصة الكرامة التي هيأْتا 
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ـُة البداوة، وصقلْتها مع الزمن شامئُل احلرض، ومآثُر)1( الرشفيِ والسيادة. لبناتا مَحيَّ
وملا جاء اإلسالم بدأ من النهاية التي انتهت إليها من آداب احلضارة والسيادة، وهي خالصة 
ا مكتوبًا  الُعرف حقًّ العربية، فجعَل هذا  املرأة  تعارف عليهيِ سادُة احلرضيِ يف معاملةيِ  الذي  التقليد 
ُه عىل عقائيِل البيوتاتيِ كام كاَن مقصورًا عليهنَّ يف  ْ عىل الرجال لكلِّ امرأة من كلِّ طبقة، ومل يقصيِ

اجلاهلية، وبذلك أصبحت املرأة يف رشيعة اإلسالم إنسانًا مرعيَّ احلقوقيِ والواجبات.
يق من  ﴾)2( وقُد ُولدْت عائشُة أليب بكٍر الصدَّ ﴿
ا كانت امرأة ذكيَّة، أْسَلمْت وهاجرْت  خون عىل أهنَّ زوجته أمِّ ُروماَن من قبيلة كنانة، ويتَّفُق املؤرِّ

اَن ــ ريض اهلل عنه ــ. ا عاشْت إليأياميِ عثامَن ْبنيِ عفَّ ح أهنَّ ولقيْت عنتًا شديدًا يف سبيل دينَها، ويرجَّ
وتدلُّ أصحُّ األقواليِ عىل أنَّ السيدَة عائشَة ــ ريض اهلل عنها ــ ُولدْت يف السنةيِ احلاديَة عرشَة 
أو الثانية عرْشة قبل اهلجرة، فتكون قد بلغت الرابعة عرشَة من عمرها أو قاربتها يوم بَنى عليها 

الرسوُل ــ عليه الصالُة والسالم.
يُق وسياًم حتى  ا ورثْت عن أبيها كثريًا من َخْلقه وُخُلقه عىل السواء، فقد كاَن الصدِّ والظاهُر أهنَّ
عفاء،  )3( جلامله، وكان فيه حدة ذكاء، وكان كرياًم رسيعًا إىل نجدة املعوزيَن والضُّ َب بالعتيقيِ إنه ُلقِّ
وكان صادَق املقاليِ مل يؤخذ عليه كذٌب يف اجلاهلية وال يف اإلسالم. وكان قديرًا عىل إفحام )4( من 
الصالة  عليه  ــ  النبي  إىل  ُيوحي  كاَن  اخلالئق شبهًا  عائشة يف هذه  السيدة  وُتْشبهه  عليه،  جيرتىء 

ا ابنُة أيب بكر ، إهنا ابنُة أيب بكر«. ُلها أن يقول : »إهنَّ َعَها جتيُب من يساجيِ ام سميِ والسالم ــ كلَّ
)5( أبيَها ــ ريض  وكان كرُم السيدةيِ عاشئة أقرَب إىل النجدةيِ منه إىل السخاء، وهي فيه عىل غراريِ
ـر  اهلل عنه ــ تنقُذ من األرْس، وُتغيُث من البالء، وتْعطي من هو يف حاجٍة إىل العونيِ العاجليِ ما تيسَّ
َها عىل حاٍل سواٍء يف أيام النبي ملسو هيلع هللا ىلص حنَي ال ماَل لدهيا إالَّ القليُل الذي هي  هلا العطاء، وكانت يف َكَرميِ

ـر هلا فيها من املاليِ ما مل يكْن قبل بميسور. أحوُج إليه، أو يف أياميِ الفتوحيِ التي تيسَّ

)5( غرار: مثال. ائع.   )4( إفحام : إْسكات.  )3( العتيق: الرَّ )2( البقرة: اآلية : 228.  )1( مآثر : مكرمات. 
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َة أنَّ اْبَن الزبري بعَث إىل السيدةيِ عائشة بغرارتنييِ فيهام ماٌل يبلغ مئة ألفيِ  ثْت موالُتا أمُّ َذرَّ حدَّ
ُم يف الناس، ثم أمسْت فقالت : ياجارية، هايت يل  درهٍم، وكانت صائمًة، فدعْت بطبٍق فجعلت ُتَقسِّ
َة : أما استطعت فياَم أنفقتيِ أْن تشرتي بدرهم حْلاًم تفطريَن عليه؟ فقالت : ال  فيِْطريِي، فقالْت أمُّ َذرَّ

تلوميني، لو كنتيِ أذكْرتني لفعلُت.
يق،  وكانت عائشة أشبه ما تكون بأبيَها يف خصلةيِ الصدقيِ التي اشتهَر هَبا، ومن أجلَها ُنعَت بالصدِّ
ْرٍق  ضْت عن معدٍن كريٍم، وعيِ وقديِ امتحَن  صدُقها يف مآزَق)1( عسريةيِ البالءيِ)2( للنفوس، فتمخَّ

يِ النفيسيِ من أبيَها . سليم، ودلَّْت عىل أصالةيِ هذا املرياث 
وكانت أشدَّ ما تكون أمانة عىل أحاديث الرسول ــ عليه الصالة والسالم ، وهلذا كان الناُس 

يق. يقُة بنُت الصدِّ ثتَنا الصدِّ يرووَن عنها األحاديث فيقولون : حدَّ
وكان الفهُم واحلفُظ ملكتنييِ معروفتني للسيدةيِ عائشة، فحْسُبها أهنا قد روْت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص أكثر 
ُة، واآلداب  من ألفي حديث يف خمتلف املسائل التي تدخل فيها األحكام الرشعية ، والعظات اخللقيَّ

النفسية، واألصول التي ُيرجُع إليها يف الدين والعبادة. 
. قال  ـُر ما حتفُظ وال يقتص علمها عىل وعي الكلامت والعباراتيِ ا كانت تفسِّ ويروي الثِّقات أهنَّ
ْلاًم فيه. واحلق الذي  أبو موسى األشعري : ما أْشَكَل علينا أمٌر فسألنا عنُه عائشة إال وجدَنا عندها عيِ
ال مراء فيه أن املسلمني قد عرفوا الكثري من أمر نبيِّهم الكريم، وأْمر دينهم من أحاديث عائشة  عن 

زوجها املحبوب ــ عليه الصالة والسالم.
اقًة إىل معرفةيِ كلِّ ما يعرُف من تواريخ األمم، غري قانعٍة بأخبار األمة العربية،  وكانت عائشة توَّ

ًة كأخبار النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة األكرمني. يَها خاصَّ وال باألخبار التي تعيِ
وكانت بالغُة القوليِ وسعُة املعرفةيِ واضحتنييِ يف لغةيِ السيدةيِ عائشة، ممتزجتني بأسلوهبا يف كلِّ ما 
ُأ بغرييِ حمصوٍل  كبرٍي من  ُنقيَِل عنها، وال سيَّام اخُلَطُب والوصف. فقد كانت هلا مادَّ ٌة من اللغةيِ ال تتهيَّ

أنباء العربية التي ُتْسَتَقى من أعرقيِ مصادرها.

)2( البالء: االمتحان.  )1( مآزق: مواقف محرجة.      
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ين حني  الدِّ نيا لقد أقمت  الدُّ يا أبت، فلئن أقاموا  أباها يف خطبة فقالت : رمحك اهلل  وصفْت 
َوَهى شعبه،)1( وتفاقم صدعه،)2(ورجفت جوانبه، وانقبضت)3( عامَّ إليه أصغوا، وشمرت عامَّ 
عنان)6(  أغفلوا،)5(طالوا  عامَّ  بدينك  ورغبَت  أعظموا،  ما  دنياك  من  واْستصغرت  ونوا)4(،  عنه 
م  دينك ومل تْنس غدك، ففاز عند املسامهة قيِدُحك، وخف  األمر واقتعدت مطي احلذر، فلم تتضيِ

ا اْستْوَزروا)7(ظهرك. ممَّ
يت وهي يف نحو السبعني من عمرها  ا وأربعني سنة        وُتوفِّ عاشت السيدة عائشة بعد النبي ستًّ
ي       عليه الصالة والسالم        يف بيتها        ودفن باملكان  ِـّ سنة ثامن ومخسني للهجرة        وقد ُتوف
الذي كان ينام فيه       واختذت السيدة عائشة سكنها يف احلجرة املجاورة لقربه       ودفن أبوها إىل 

جواره بعد سنوات 

يق يف قبيلة َتْيم؟ وكيَف اكتسب هذه املنزلة؟ -1 كيف كانت منزلة بيت أيب بكٍر الصدِّ
ة مكانٌة وحْظوة. أرشُح هذه العبارة. يق خاصَّ ة ويف بيت الصدِّ -2 كان للمرأة يف قبيلة تيٍم عامَّ

ُح ذلك. -3 نشأتيِ السيِّدة عائشة يف بيٍت يوُطها بالرعايةيِ والتكريم. أوضِّ
يَّ احلقوقيِ والواجبات؟ -4 كيَف أصبحتيِ املرأة العربيُة يف ظلِّ اإلسالم إنسانًا ْمرعيِ

ُح ذلك. هيِ وُخُلقهيِ. أوضِّ -5 ورثتيِ السيدُة عائشة عن أبيَها كثريًا من َخْلقيِ
-6 للسيدة عائشة أثٌر خالٌد يف رواية احلديث الصحيح . أرشح هذا القول.

-7 كانت السيدة عائشة عاملًة باألخبار وبليغة. فكيف تمَّ هلا ذلك؟ 
-8 أذكُر بعض ما وصفت به أمُّ املؤمنني عائشة ــ ريض اهلل عنها ــ أباها يف ُخطبتيِها.

-9 أضُع للموضوع عنارص حتدد أفكاره الرئيسة.

أس����ئ�����ل�ة

ـروا. )4( وَنْوا : قصَّ )3( انقبضت: انصرفت.  دع : الشّق.  )2( صدعه: الصَّ )1( وَهى : َضُعف.  
)7( اْستوَزُروا: اكتسبوا من األوزاريِ والذنوب.      )6( عناَن : أعلى.   )5( أغفلوا: تركوا.  



19

ماثة، احلاشية، عنتا، املعوزين،  -1 أستخدُم أحد املعاجم يف الكشف عن معان الكلامت التالية : الدَّ
متخضت، تواقة.

-2 ما مفرد كل من الكلامت التالية : حواض، والئد، نجباء، خالئق، بيوتات، عظات؟ 
قيِْدح َعَنان   ُخطبة   -3 َخصلة   
َقَدح نان   عيِ طبة   خيِ       ُخْصلة  

       وردت الكلامُت الُعلَيا يف املوضوع. فام الفرق بني كلِّ واحدة منها والتي حتتها؟
َراء، عىل  ي، ال ميِ -4 أضع الكلامت التالية يف مجٍل من إنشائي عىل نسقيِ ما جاَء يف املوضوع : يتذيِ

غرار، عىل حدٍّ َسَواء.
ة. أرجُع إىل »القاموس املحيط«  اللفظيِّ الذي يدلُّ عىل معاٍن عدَّ -5 كلمة )العتيق( من املشرتك 

وأذكُر ستة من تلك املعان.
-6 رَوْت عائشة أكثر من ألفي حديٍث يف خمتلف املسائل. ما الضبط الصحيُح حلرفيِ الالميِ يف كلمة 

)خملتف(؟ وماالسبب؟ آيت بثالث مجٍل تستخدم فيها الكلمة ببنيتها الصحيحة.
-7 ُيستعمل تركيُب )وال سيام( لتفضيل ما بعده عىل ما قبله يف احلكم. آيت بأربع مجٍل نستخدم فيها 

هذا الرتكيب عىل نسق ما يف املوضوع.
ا. فام هو؟ آيت بأمثلة لُه، مع  -8 استخدمْت عائشة ــ ريض اهلل عنها ــ يف وصفيِها أباها لْونًا بديعيًّ

بيان قيمته الفنية يف األسلوب.
ـ : »لقد أقمت الدين حني َوَهى شعُبه،  ـ ريض اهلل عنهاـ  -9 أرشح الصورة البالغية يف قوليِ عائشةـ 

وتفاقم صْدُعه، ورجفت جوانبه«.

املهارات اللغوية
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-10 أكتُب العبارة التالية مرتني بخط النسخ :
. ؤابةيِ يف قبيلة بني َتـْيٍمٍ عيِ الذُّ يق يف موضيِ كان بيت أيب بكٍر الصدِّ

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

....................................................
دًة من عالماتيِ الرتقيم. أضُع يف الفراغات العالماتيِ املناسبة. -11 جاءتيِ الفقرة األخرية جمرَّ

-12 أضبُط الفقرة  قبل األخرية بالشكل.
-13 أستخرُج من النص :

أ – اساًم من األسامء اخلمسة وُأعربه.
ب- اساًم ولقبًا وُكنية.

ـْرفيِ لعّلتني خمتلفتني، وأذكرمها. ج – اسمني ممنوعني من الصَّ
دها. د – ثالثة أفعاٍل مضارعٍة حلاالت إعراب الفعل الثالث، وأحدِّ
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ا الضخمة من األلفاظ واملعان. وملَّا نزل  َ ـُة بجامليِ أساليبها، وقوةيِ عباراتا، وثروتيِ متتاز لغتنا العربيَّ
غوية، وأفصح األساليب العربيَّة، وأْسمى اآليات البيِّنات، فَساَم  القرآن الكريُم أَتى بأروعيِ النامذجيِ اللُّ
ا حتى  َد شباهَبَ ا عظياًم، وأْضَفى عليها هباًء وُرَواَء)1(، وحفيَِظها عىل مرِّ القرون، وجدَّ باللغة العربية ُسُموًّ

ها، وأْعىَل مراتبها. ريِ اإلسالم، وبلغْت فيه أْزَهى عصوريِ ازدهرت يف صديِ
غوي يف ذلك العص، َنْعـرُض عليَك أمثلًة منَها  وقْد َحَوْت كتُب اللغة نامذج رائعة من اإلبداع اللُّ

يب، ومجاليِ األسلوب، وبراعةيِ التعبري. ؛ ليُِتْدرَك ما يف لغتَك العربيةيِ من حالوةيِ التَّــْركيِ
سأَل رجٌل العبَّاس عمَّ النبيملسو هيلع هللا ىلص: أنَت أكرُب أْم رسوُل اهلل؟ فقال: رسوُل اهلل أكرب، وأنا ُولْدُت قبلهملسو هيلع هللا ىلص.

الكريم،  القرآن  وحفظهم  اللغة،  من  وتمكنهم  الكالميَّة،  مهارتهم  العربيِ  بعضيِ  عن  َف  وُعريِ
)2(، وقدرتهم على اإلجابة السريعة اْلمْسكتة. ومن ذلك ما ُروَي أنَّ معاوية ــ رضي  وسرعة بديهتهْمْ
الله عنه ـ قال يومًا: إنَّ الله حَبا ُقريشًا بثالث، فقال لنبيهملسو هيلع هللا ىلص: {                                     |)3(، ونحُن 
عشــيرته األقـرُبـون. وقـال تعــالى له : {                               |)4(، ونحـُن قوُمـه وقـال تعـالى له: 

|)5(، ونحُن ُقرْيش.  }

ْسليَِك)6(يا معاوية، فإنَّ الّلـه تعالى يقول : { فقام إليه رجٌل من األنصار وقال له : على ريِ
       |)7(، وأنتم قْومه. وقال : {                                       |)8(، وأنتم قـوُمــه، ويـقـول : 

{                 |)9(، وأنتـم قـوُمـه. ثالثــة بـثـالثـة، 

ْدَناك. ولـو زدتنا َلزيِ
ُكوا عليهم امرأة ! فقال له الرجل :  ًة لرجٍل من اليمن : ما أجهَل قومك حني ملَّ وقاَل معاوية مرَّ
هم إن كاَن هذا هو  احلقَّ من عندَك  أجهل منهم الذين قالوا حنَي دعاُهُم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لإلسالم : »اللَّ

-4 ِمْن أمثلة اإلبداع اللُّغوي*

)4( الحديد : 16. )*( مأخوذ من كتب أدبية مختلفة.       )1( رواء : جمااًل.    )2( بديهتهم: مفاجأتهم.   )3( الشعراء : 214. 

)9( الفرقان : 30. ْل.    )7( األنعام : 66.             )8( الزخرف: 57.  ْسليِك : على َهْينتك، أي تمهَّ )6( على ريِ )5( قريش : 1. 
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ار .  )2( ُجْرَت : ظلمت.     )3( الجن : 15.   )4( األرُبع: جمع َرْبع وهوالدَّ )1( األنعام : 44. 
َـّحى. األدراس : من درَس إذا زال وام

، واألحنف بن قيٍس، وإياس بن معاوية.  )5( يريد عمرو بن مْعديِ يكرب، وحاتمًا الطائيَّ

هم إن كان هذا هو احلق من عندك  فأميِطُر علْينَا حجارًة من السامء أويِ ائتيِنَا بعذاٍب أليم«. ومل يقولوا : اللَّ
َنا إليه. فاهديِ

ودخلِت امرأٌة عىل هاروَن الرشيد يِ وعنده أصحابُه فقالْت له : ياأمري املؤمنيـَن، أقرَّ اهلل عيَنك، 
وسأل  تعني،  ما  الرشيُد  فعرَف  سكتْت.  ثمَّ  فقَسْطَت  َحَكْمَت  لقد  سعدك،  وأتمَّ  آتاك،  بام  َحك  وفرَّ
ا قوهلا : أقرَّ اهلل عينك  كْم فهْمُتْم. أمَّ أصحابه عامَّ قالْت، فقالوا: ما نَراَها قالْت إالَّ خريًا. فقال: مما أظنُّ
َحَك بام آتاَك فقد أخذْتُه من قوله  َيْت. وأما قوهُلَا: وفرَّ فمعناه أْسكَنها، وإذا سكنتيِ العنُي عن احلركةيِ عميِ
ا قوهلا: وأتمَّ سْعَدَك فأَخذتُه من قوليِ الشاعر:  تعاىل: {                                                         |)1(، وأمَّ

إذا تــــم أمــــٌر بـــَدا نـــقُصــــُه            تــــرقَّــْب زواالً إذا قــيــــَل تــْم 
ا قوهُلَا حكمت فقسْطَت فمعــنــاه ُجـــْرَت)2(، أخذتُه من قوله تـعــاىل : ﴿ وأمَّ

.)3(﴾            
ثم التفت إليها الرشيُد وقال هلا : ممَّنيِ املرأة؟ فقالَت : ممَّْن قتلَت رجاهلم، وأخذت أمواهلم. فقال 

ا األمواُل فمرُدوَدٌة إليك. ا الرجاُل فقد مَض فيهم أمُر اهلل، وأمَّ هلا : أمَّ
ومدَح الشاعُر أبو متَّاميٍِ اخلليفة العبَّايس أمحد ْبَن املعتصم يف قصيدته التي مطَلُعَها : 

)4( مـــاَم َاألْرُبــــعيِ األْدراسيِ مــا فـــي وقـــوفك ســــاعًة مـــن بــاسيِ      تـــْقضـــي ذيِ
فلامَّ بلغ قوله :

إقــــداُم عــــمرٍو فـي ســمـــاحةيِ حـــاتم     يف حــــْلميِ أْحَنَف يف ذكــــاء إيـاس)5(
عَن عليه ــ : األمرُي فوق من وصْفَت. ْنديُّ ــ وكان حاضًا وأراد الطَّ قال الفيلسوف الكيِ

فأطرق أبو متَّاٍم قلياًل، ثمَّ قال ُمْرجتاًل : 
ال ُتـــُنكـروا ضــــريب لــه مـــــن دوَنـــهُ          مثــــاًل شـــــُرودًا يف الــــنَّدى والباسيِ 
راسيِ  ـْ هيِ  مـثاًل مــــــن املـْشكـــــاةيِ والــــنِّبـــ فاهلل قـــــــد ضـــرب األقـــــلَّ لـــنوريِ



23

ة. أْذكُرها. دَّ -1 تتميَّز اللغة العربية بمزايا عيِ
-2 ما أثُر القرآن الكريم يف اللغة العربية؟

ها؟ -3 متى بلغتيِ اللغة العربية أْزهى ُعُصوريِ
-4 ما وجه اجلامليِ يف ردِّ العبَّاسيِ عمِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل من سأله : أنَت أكرُب أم رسول اهلل؟ 

-5 عالَم يدلُّ ردُّ األنصاريِّ عليمعاوية ــ ريض اهلل عنه؟
ُكوا عليهم امرأة؟ -6 إالم يشرُي معاوية ــ ريض اهلل عنه ــ بقوله : ما أجهَل قومك حني ملَّ

-7 ما املعنى الذي فهمُه أصحاُب الرشيد من قوليِ املرأةيِ له : أَقرَّ اهلل عينك؟
ـُر ذلك. -8 معاملة الرشيد للمرأة التي دَعْت عليه تدلُّ عىل ذكاٍء وَسَعةيِ صْدر. أفسِّ

-9 ما وجه اعرتاض الكنديِّ عىل بيت أيب متام يف مدحيِ أمحَد ْبنيِ املعتصم؟
-10 ورَد يف بيت أيب متام املعرَتضيِ عليه أربعة أسامء. فبم اشتهر كلُّ واحٍد من األربعة؟

ي؟  هيِ عىل الكْنديِ -11 إالَم يشري أبو متاٍم يف بيته الثان من ردِّ
-12 تدلُّ كلُّ هذه املواقف عىل ميزٍة يتميَّز هبا العريب. فام هي؟ 

نني يف  البيتني مدوَّ فْطنتهيِ ورسعةيِ بدهيتيِهيِ، وزاَد عجُبُهْم عندَما مل جيدوا  َب احلاضون من  فعجيِ
القصيدة، فدلَّ عىل أنَّه قاهلام بال إعداٍد سابق.

املهارات اللغوية

أس���ئ�����ل�ة

ُح معان الكلامت التالية مع االستعانة باملعجم عند احلاجة : أْضفى، حَبا، أطرق، رشود،  -1 أوضِّ
املْشكاة، النِّرْباس.

ُد موضع الخطأ، مع  َغويَّة. أحدِّ َغوّي أو اللَّ -2 يخطئ كثيرون في النسبة إلى اللغة، فيقولون : اللَّ
التعليل.
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ُدَها، وآيت بالفعل املايض لكلٍّ منها. -3 ورَد يف الفقرة األوىل مخسة أسامءيِ تفضيل. أحدِّ
-4 )أنت أكرب أم رسوُل اهلل؟( يف هذه العبارة حذفْت أداُة االستفهام. فام األداة املحذوفة :  اهلمزُة هي 

أم هْل؟ وملاذا؟ 
كوا أمرُهُم امرأة(. ما نوع هذا األسلوب؟ آيت بمثالني من إنشائي عىل  -5  )ما أْجَهَل قومَك حني ملَّ

نسقيِه، من وحي هذا املوضوع.
 ،﴾ -6 ورَد وعــيــٌد للـقـاسـطـــيـن في قــولـه تـعــالى : ﴿ 

ووعــٌد
ر ذلك؟  ِـّ ﴾)1(.فكيف نفس للمقسطني يف قــــولــــه تعاىل : ﴿

ي :  ْنديِ ُن بني بيت الشعر الذي أوَرَدُه الرشيُد وقول أيب البقاء الرُّ -7 أوازيِ
لـــكل شــــيٍء إذا مـــا تــــمَّ نـــْقَصـــاُن   فــال ُيــــَغرُّ بـــطيــــبيِ العـْيـــش إنساُن

-8 َبَنى أبو متاٍم بيته يف مدحيِ اخلليفة عىل أربعة تشبيهات، أوضُحها.
-9 ما الغرُض من النهي يف قوليِ أيب متام : ال تنكروا ضيب له من دونه؟

ُح معناها يف البيت، ثمَّ آيت بمعنيني آخرين هلا، وأضُعهام يف  ة. أوضِّ -10 تأيت كلمة )الندى( ملعاٍن عدَّ
مجلتني من إنشائي.

تني بخط النسخ : -11 أكتُب العبارة التالية مرَّ
ة عباراتا. متتاز لغتنا العربية بجامل أساليبها وقوَّ

......................................      .....................................
-12 ُأعرب ما ُكتب باألزرق.

ْن( يف عنوان املوضوع؟ أعوُد إىل كتابيِ )األذكيـاء( البن اجلوزيِّ أو إىل غريه وأختار  -13 ما معنى  )ميِ
. ُة اإلبداع اللغويِّ يَّ قصًة فيها خاصِّ

)1( المائدة : 42.
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م علميٌّ وتقدٌم تكنولوجّي، يميزانه عن العصور السابقة، ومها  يف املجتمع اإلنسان املعارصيِ تقدُّ
ـ تقدم حضاريٌّ هائٌل يتمثَّل يف  ـ أيضًاـ  أساُس تقدمه الصناعيِّ واالقتصادّي. ويف املجتمع املعارصـ 
بناء املساكنيِ وتعبيد الطرق، ويف وسائل املواصالت، ويف الوقاية من األمراض، ويف أداء اخليِدماتيِ 

العامة يف الُقرى واملدن.
املجاالت عىل  ، وتفوقه يف خمتلف  الفكريِ اإلنسان  ارتقاء  تدلُّ عىل  م  التقدُّ األنواع من   وهذه 

قًا يمكُن استخدامه يف البناء واهلدم عىل السواء. األرض واملاء واهلواء، تفوُّ
فهْل ساَد اإلنساُن هبذا التقدم عىل نفسه، فعاَش يف سلٍم معها ومع اآلخرين يف جمتمعه اخلاص، 

أو يف املجتمع الدويل العاّم؟
لقد طبَّق اإلنسان علمه وتفكريه يف جماالت احلياة املختلفة، ويف بناء حضارٍة شاخمة)1(، ولكن 
ْم؟ هْل عمَل ما ينفُع الناَس، ويمنحهْم  ، وتوفرييِ أسبابيِ االطمئنانيِ هَلُ هل عمَل عىل إسعاد الناسيِ

فرصَة البعديِ عن الفقريِ واجلوعيِ واملرض؟ هْل عمَل عىل صيانةيِ احلضارةيِ من التدمري؟
يب، وما ُيْنَفُق عىل ُعَدديِ اهلجوميِ ووسائليِ  ـُه إىل إمكانيِ التحطيم والتْخريِ م تتَّجيِ إنَّ كلَّ أنواٍع التقدُّ

ها. فــاعيِ يـبـلـُغ حـدًّ ا خرافيًّا عىل حساب البرشية كلِّ الـدِّ
مًا كبريًا يف العلوم والتكنوُلوجَيا واحلضارةيِ يف القرن العرشين،  م تقدُّ وال شكَّ يف أنَّ اإلنسان قد تقدَّ

م مماثٌل يف إنسانية السلوكيِ واملعاملة؟  وبخاصة يف النصفيِ الثان منه، ولكن هْل صاحَب ذلك تقدُّ
عيِ بمنافَع اقتصاديٍة يرُم منها من يضُعُفون عن  ب ؛ للتَّمتُّ إنَّ إنسان القرنيِ العرشين يقاتُل وخيرِّ
َتُه  هيِ وإشقاء غريهيِ، ويصُف قوَّ قه إلرغاميِ غرييِهيِ عىل وصايته، وإلسعاد نفسيِ ته ، ويستخدُم تفوُّ مواجهيِ

م * 5 – طريُق التقدُّ

)*( للدكتور محمد البهي من كتابه »اإلسالم في حياة المسلم« )بتصرف(.
)1( شامخة : شاهقة وسامية.
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عُن  ذلك  خيتلُف  فهُل  واعتبارها.  اإلنسانية  كرامةيِ  عىل  يصفها  أن  من  بداًل  اآلخرين،  إذالل  يف 
سلوكيِ احليوان يف يشء، عندَما يناطُح القويُّ الضعيَف، أو يقتُلُه من أجليِ الغذاءيِ واملاءيِ؟

قٍة يف العلم والصناعة والتفكري،  راع الدائَر يف املجتعات احلديثة هو رصاٌع بني ُقوًى متفوِّ ِـّ إنَّ الص
ُمُثٌل  فته)1(  غلَّ وإْن  أساسه،  يف  اقتصاديٌّ  رصاٌع  واملعاملة.هو  السلوكيِ  إنسانية  يف  فٌة  متخلِّ ولكنَّها 
يف  والتفكري  والصناعة  العلم  يف  والضعفاء  جانب،  يف  األقوياء  بني  رصاٌع  وهو  خمتلفة،  ومبادئ 
ة واملشاركةيِ السلميَّة سبياًل،  جانٍب آخر. إنَّه رصاٌع يشبه رصاَع احليوان ، الذي ال يعرُف إىل القسميِ

َف التعاون مع غريه  عىل دفعيِ اجلوعيِ والعطش. فْضاًل عن أن يعريِ
قوَن يف التفكري من بني اإلنسان يتفّننون يف إبداع الشعارات التي ختدع الضعفاء، وهي     واملتفوِّ

ختفي وراءها حماولة االستغالل واالنفراد وعدَم املشاركة ملْن يستغلوهنم.
ُن يف الكشفيِ عن الطبيعةيِ والكون، ويف     تفكرُي القـرنيِ العرشين تفكرٌي غريب، يكشُف ويْمعيِ
لُّ  ْلٌم غريب، يرفُع  ولكنَّه ُيذيِ ْلُم القرنيِ العرشيَن عيِ ه. وعيِ داعيِ هيِ خْيَدُع اإلنسان ويمعُن يف خيِ الوقتيِ نفسيِ

يف الوقتيِ نفسه، ويبني ولكنَّه هيُدم يف الوقت نفسه أيضًا.
وحضارُة القرنيِ العرشين حضارٌة غريبة ، تْشَمُخ)2( بمزاياَها، ولكْن تنُقُصها روُح اإلنسان، 

عُّ الصفاَء واالطمئنان واألمن يف الغديِ القريبيِ والبعيد. التي ُتشيِ
ـ بنَي األفراد، إْذ قلام نجُد السالَم يف النفوس،  ـ أيضًاـ  وما نجدُه اليوَم بني املجتمعات نجُد مثلُهـ 
أو يف عالقةيِ األفراديِ بعضهْم ببعض. واملتفوق أو القوىُّ يطارُد الضعيف من أجل املنافع االقتصادية، 
ٌف يف إنسانية السلوكيِ واملعاملة، وما التمييز العنصيُّ  فبني األفراد ــ كام هو بني املجتمعات ــ ختلُّ

والصاع الطبقيُّ إال دليٌل عىل ذلك.
املزعجة، وإنام هو  الفكريُّ والعلميُّ والصناعيُّ ــ يف ذاته ــ سبب هذه احلياة  م  التقدُّ وليس 
فراُغ احلياةيِ من روحيِ اإلنسانية، وافتقاُرها إىل قوٍة أخرى تدفعها إىل األمام، بحيث يصبُح الفرُد يف 

)2( تشمخ : تزهو وتتكرب. )1( غلفته: غطته.  
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به  تتعامُل  بالبعض، عىل خالفيِ ما  ها  سلوكهيِ مع نفسه ومع غريه، واملجتمعاُت يف عالقاتا بعضيِ
احليواناُت فيام بينها، وبحيُث يصبُح التقُدم العلميُّ والتكنولوجي خالصًا خلري البرشية وأمنَها.

م اإلنسان اليوم ــ عىل ضخامته ــ ما يزاُل يف حاجٍة ماسة)1( إىل تقدم ُروحي، وإىل     إنَّ التقدُّ
تقدم إنسانٍّ يف السلوكيِ واملعاملة ؛ حتى يستطيع اإلنساُن أن يَيا حياة اإلنسان، وعندئٍذ يمكُن أن 

ه. ق العدُل البرشيُّ يف املجتمع اإلنسان كلِّ يتحقَّ
ة اجلوعيِ واملرضيِ يف العامل إال اجتاه الفكريِ والعلميِ والصناعة إىل توفري الغذاء  ف من حدَّ    لن خيفِّ
لإلنسان، وتوفري الوقاية الكافية من األوبئة واألمراضيِ املنترشة بداًل من الرتكيز عىل تدمرييِ احلضارةيِ 

وإبادة يِاجلنسيِ البرشي.
ما  أنَّ كل  ليدرك  يفتُح ذهنه  ه تفكريه ملحضيِ اخلري)2(, ويوم  باهلل سيوجِّ  ويوم يؤمن اإلنسان 
وصَل إليه من علم ٍ وحضارة إنام هو وصول إىل االستفادة من أشياء ال يعرُف جوَهرها، وال يمكنه 
الوصول إىل حقيقتيِها ، كام هي احلاُل يف إفادته من اجلاذبيَّة ومن الكهرباء، دون أن يعرف ما اجلاذبية 
ن اإلنسان  أو ما الكهرباء ؛ يوم يدرك ذلك سيؤمن باهلل اخلالقيِ العظيم، الذي أوجَد كلَّ يشء، ومكَّ

بمشيئتيِهيِ من االستفادة منه، وسيؤمن بأنَّ اهلل وحده هو الذي يعلم حقائق األشياء وخفاياَها.
م التفكري اإلنسان  ولكنَّه مل يبلغ الغايَة التي ينبغي أن يصَل إليها ، ويوم ُيَردُّ كلُّ يشء     لقد تقدَّ
هيِ وبني  إىل اخلالقيِ سبحانه ــ كام يقتيض املنطُق والتفكرُي السليُم ــ سيعمل اإلنسان عىل إسعاديِ نفسيِ
وحيَّة  الرُّ عنه  ى  نحَّ ويوم  تفكرَيه.  يساييِْر وجداُنُه  مل  فكريٍّ  ٍم  تقدُّ اإلنسان من  بلغه  ما  ه. ومع  جْنسيِ
ٍب ُعضويٍّ يتحرك  َق  باملاديَّة أماَت وجدانه، وأصبح ينظُر إىل اآلخرين كأهنم أجزاء يف ُمركَّ وتعلَّ

بالدفع، وليس باإلرادة أو األحاسيس، أو املشاعر اإلنسانية املتبادلة.
الديُن  هبا  يُناجي  التي  فيعة   الرَّ اإلنسانية  القيم  جمموعة  هي  ــ  إليها  نشرُي  التي  ــ  ـُة  والروحيَّ
ل يف املعاملة  ُموِّ فوَق مستوى املنافع املادية وتباُدهلا، ومستوى التنزُّ وجدان اإلنسان، ويدعوه إىل السُّ

)2( حمض اخلري: أي اخلري اخلالص. ة: شديدة.   )1( ماسَّ
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أس����ئ�����ل�ة

)1( آل عمران : 135-133 .

ةيِ عىل السواء، هي الدعوُة إىل اإلعطاء  دَّ خاء والشِّ ا الدعوُة إىل اإلنفاق والبْذليِ يف الرَّ اإلنسانية. إهنَّ
أكثر من األخذ، وإىل التسامح والعفو عند املقدرة والكظم عند اإلثارة. هي الدعوُة إىل اإلنسانية 

بة، واإلحـسـانيِ يف املعاملة والسـلوك. يقـول اهلل تعـاىل : { املهذَّ

.)1(|                    
بني يف املعاملة  والدعوة إىل الروحية دعوة إىل تقدم اإلنسانية يف السلوك ؛ ألهنا جتعل الناس مهذَّ
يتبعه  الذي  التفكري،  التقدم يف  إىل  والتقوى. وهي دعوة  الرب  متعاونني عىل  املعارشة،  ين يف  متوادِّ

التقدم العلمي والصناعي واحلضاري ، وهي دعوة إىل األمن والسالم وإنسانية السلوك. 

-1 بم متيز املجتمع اإلنسان املعارص عن املجتمعات السابقة؟ وعالم يدلُّ ذلك؟
ُم احلضاريُّ لإلنسان كام يشرُي الكاتب؟ َقه التقدُّ -2 ما الذي كان يفرتُض أن يقِّ

ٌم مماثٌل يف السلوكيِ واملعاملة. أوضُح ذلك. -3 التقدم يف العلوم والتكنولوجيا مل يصاحْبه تقدُّ
-4 هْل نتَّفق مع الكاتب يف أنَّ الصاعات الدائرة يف املجتمعات احلديثة ذات أساٍس اقتصادي؟  

ُح. أوضِّ
فيام  نوافقه  املقارنة؟ وَهْل  العرشين واحليوان. ما مظاهر هذه  القرن  إنسان  الكاتُب بني  َقاَرَن   5-

ُح رأيي. ذهب إليه؟ أوضِّ
ـر ذلك؟ -6 عْلُم القرنيِ العرشين يبنيِي وهيدُم. كيف نفسِّ
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ث الكاتُب عن روح اإلنسانية. فامذا عنى هبا؟  -7 حتدَّ
ـراع الطبقيُّ دليالن عىل انعدام الروح اإلنسانية بني األفراد واملجتمعات.  -8 التمييز العنصيُّ والصِّ

فام املراُد بكلٍّ منهام؟ 
-9 ما األثر الذي سوف ْيدُثُه اإليامن باهلل عندما يتَغْلَغُل يف نفوس الناس؟

تدعو  وإالم  مفهوُمها؟  فام  وحيَّة.  الرُّ معنى  تقرير  إىل  املوضوع  آخر  يف  الكاتُب  انتهى   10-
اإلنسان؟

ُح   كالمي  َل إليه؟ أوضِّ م(. فام الطريُق الذي توصَّ -11 وضع الكاتُب عنوان موضوعه )طريق التقدُّ
ام يدعو اإلسالم. ْكريِ نوعي احلضارة، مع بيان إىل أهيِّ من خالل ذيِ

-1 )التكنولوجيا( كلمة أجنبية. فام معناها؟ وما الكلمة البديلة عنها؟
أذكُرها مع  أْوُجه جائزة.  ثالثةيِ  لفظها مع وجوديِ  )اخلدمات( مجُع خدمة، وخيطئ كثريون يف   2-

التعليل.
حاح«  ق. أعوُد إىل »خمتار الصِّ -3 وردْت يف املوضوع كلمة )اخلرافة(، وهي احلديث الذي ال يصدَّ

ُن أصَل الكلمة. ـّ أو »القاموس املحيط« وأبي
-4 ما الغرض من االستفهام يف قولـه : »فهْل خيتلف ذلك عن سلوك احليوان؟«  للتعجب هو، أم 

للنفي، أم جاَء عىل معناه احلقيقي؟
ُن، تشمخ،  ْمعيِ ـُ ي -5 أستخدُم الكلامت التالية يف مجل من إنشائي عىل غرار ما جاء يف املوضوع : 

ام، َمـْحض، نحى. عُّ، قلَّ ُيشيِ
ة تساؤالت ثم عرَض  إجاباته عنها. أذكر  -6 طرَح الكاتُب يف الفقرات األوىل من املوضوع عدَّ

رأيي يف هذا األسلوب، مع  التعليل.

املهارات اللغوية
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ة. أستخرج ما أجده منها. -7 ورَد يف عبارات الكاتب بعض األلفاظ املتضادَّ
-8 أضبط الفقرة األخرية من املوضوع.

تني : -9 أكتُب العبارة التالية بخط الرقعة مرَّ
ه تفكريه ملحض اخلرييِ  يوم يؤمن اإلنسان باهلل سيوجِّ

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

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

مه إىل إحدى النرشات التي تصُدُر يف مدرستي. -10 أخلِّص املوضوع يف عّدة أسطٍر، وأقدِّ



31

اعتاَد بعُض الدارسني أن يربطوا بني الفراغ واملشكالت االجتامعية ، وكأهنم يذهبون إىل أنَّ 
ةيِ ذلك ؟  حَّ الفراَغ ليس له إال األثر السيئ يف احلياةيِ االجتامعيَّة. فام مدى صيِ

ُن اإلنساُن استغالَل الفراغيِ تكون نتائجه طيبة  سيِ ، فبقْدريِ ما ُيْ ْينيِ الواقُع أنَّ الفراَغ سالٌح ذو حدَّ
ُم يف البناء االجتامعي، ويف إسعاد األفراد والنهوضيِ باملجتمع. تسهيِ

أحسن  التي  الفراغ  أوقات  يف  التفكري  نتيجة  جاء  احلديثة  املخرتعاتيِ  من  كثريًا  لنجد  وإنَّنا 
أصحاهبا اإلفادة منها، فكانت مصَدر خرٍي وبركٍة عىل املجتمعاتيِ اإلنسانية، إْذ أفادْت منها فائدة 

كبريًة شملْت كثريًا من جوانب الثقافة املادية واملعنوية.
ا، فإنَّ كثريًا من املشكالت االجتامعية ــ  َر أنَّ للفراغيِ يف املجتمع جانبًا سْلبيًّ وال نستطيع أن ُنْنكيِ
وبخاصة مشكالت اجلريمة واالنحراف ــ تؤثِّر يف احلياة االجتامعية، ويتأذى منها الشعوُر الفرديُّ 
واجلامعي. وملا كـان هلذا اجلانب السلبيِّ أثـُره يف املجتمع، فقـد أْوىَل علامُء االجتامع ومنهم علامء 

ًة كبرية. االجتامع اجلنائيِّ هذا املوضوع أمهيَّ
ُد عادًة بثامنيَة عرَش  إنَّ األحداث الذين يقرتبون من احلدِّ األقىص لسنِّ احلداثة ــ وهي التي حُتدَّ
عامًا يف أغلب دوليِ العامل ــ يتميَّزوَن بطاقٍة حيوية كبريٍة تتطلَّب أن يفيدوا منها، وأن يستغلوها يف 
ن، فإذا مل حتُصليِ املبادرُة برتويض هذه الطاقة وتوجيهها وجهة سليمة فال بدَّ من  َـّ القيام بعمٍل معي

ع أن يكون ذلك العمُل هو االنحراف)1(. أن نتوقَّ
املخاطرة  عيِبيِ والشباب، وهي عهُد  اللَّ ــ هي عهُد  املتأخرة  الطفولة  ــ وبخاصة  الطفولة  إنَّ 
واألحالم ، فإذا مل جيديِ الطفُل املجاَل الصـالَح للعب، وإذا مل جَييِد الوسـائَل الربيئَة التي يستغلُّ فيها 

6 – الفراُغ وأَثُرُه ف�ي احلياِة االجتماعيَّة *

)*( للدكتور حسن عيل خفاجي ، قافلة الزيت، ذو القعدة 1394هـ ،)بتصف(.
)1( االنحراف: السري يف طريق غري مستقيم.
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ةيِ  قَّ هاُت انصَف األطفاُل يف هذه السنِّ احلرجةيِ إىل األزيِ فراَغه، وإذا َقلَّتيِ املالعُب أو اْنعدمتيِ املنتزَّ
ْم. هيِ والشوراعيِ واألماكن غرييِ الصاحلةيِ لقضاءيِ أوقاتيِ فراغيِ

َة ورغباتم األدبّية، ذلَك أنَّ  الروحيَّ الداءيِ يف األحداثيِ هو فقداُن ما ُيْريضيِ حاجاتم  وأصُل 
 ، َة والنفسيََّة ضوريٌة هلم، كحاجتهم اجلسميَّة إىل الطعاميِ والرشابيِ أسباَب التْسليِيةيِ والتَّـرفيهيِ العقليَّ
ُقوَن ذلك النشاَط  ْم فإهنم سُينفيِ تهيِ هْم وحيويَّ فإذا مل جيُدوا األماكَن الصـاحلَة الربيَئة الستغالل نشاطيِ

ي هبم إىل االنحراف. ٍة تؤدِّ يف أوُجٍه ضارَّ
د أّن  وتبُدو أمهيـُة اإلفادةيِ احلَسَنةيِ من أوقاتيِ الفراغيِ فيام أظهرْتُه الدراساُت اإلحصائية، فقد ُوجيِ
عيِبيِ والنشاط واللهو  ُص فيها أماكُن للَّ ُمعظَم جرائميِ األحداثيِ حتُدُث وتزيُد يف املناطقيِ التي ال خُتصَّ
ُع عىل  َهـاتيِ والنوادي ؛ أو يف املناطق التي تقُع فيَها أماكُن ُتَشجِّ الربيء، كاملالعب واحلدائق واملتنزَّ

السهريِ واقتباسيِ العاداتيِ السيِّئة.
إنَّ أوقات الفراغ تربٌة صاحلٌة الستنباتيِ اجلريمة إذا ما أيسَء استغالهُلا، أو سمَح فيها باالختالط 

ضيِ الكتساب العادات املرُذوَلة. الذي هَنَى عنه ديُننا احلنيف، أو مصاحبةيِ ُرفقاء السوء، أو التعرُّ
ة  قَّ وتشرُي بعُض الدراسات اإلحصائية إىل أنَّ  األحداث الذين يقُضون أوقاَت فراغهم يف األزيِ

والشوراع ال يسلموَن من الفساد واالنحراف.
ر االجتامعي الذي طرأ عىل اململكة العربية السعودية مل يُعْد جماُل الرتفيه مقتصًا  ونتيجة للتطوُّ
عىل األرسة، بل إنَّ اهتامم املسؤولني أصبَح كبريًا بأوقاتيِ الفراغ لألحداث والشبَّان، وأخذْت وزارة 
الرتبية والتعليم تبُذُل اجلهود املثمرَة لتوجيههْم إيِىل استغالل تلَك األوقاتيِ فياَم يعوُد عليهم بالنفعيِ 

واخلرْي.
تدُف  الطاليب،  للنَّشاطيِ  إيِدارًة  فأنشأت  الفراغ،  بأوقاتيِ  والتعليم  الرتبية  وزارُة  ْت  اهتمَّ ولَقديِ 
لْت جلنة للتْوعية اإليِسالمية،  إيِىل رعاية الشباب من النواحي العقلية واالجتامعية والرياضية، وشكَّ
هدُفها إيِعداُد جيٍل مؤمٍنيِ بربِّه ، مدرٍك ملسؤولياته ، حمافٍظ عىل عقيدتيِهيِ من أيِّ زيٍف أو زْيغ. كذلك 
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بنَي  دتيِ املدارَس باملدرِّ عيَّنتيِ الوزارة مرشفنَي اجتامعينَي لتوجيه فلذاتيِ األكباديِ التوجيه السليم، وزوَّ
رتيِ األدواتيِ الرياضية. تيِ املالعَب، ووفَّ الرياضيني، وأعدَّ

ْت بوقتيِ الفراغيِ اهتاممًا كبريًا، حيث تقوُم بَوْضع  ا الـرئاسة العامة لـرعاية الشباب فقد اهتمَّ أمَّ
ْم ،  ْم ورعايتهيِ هيِ قٍة لربامجيِ خدمة الشباب، واستغالل أوقاتيِ فراغهْم وتوجيهيِ سياسٍة متكاملٍة ومنسَّ
ُر الوسائَل الكفيلة بإعداديِ ألواٍن خمتلفٍة من النشاط االجتامعيِّ والثقايفِّ والريايضِّ والفنيِّ  ا توفِّ كام أهنَّ

ُم برامَج اجتامعية مفيدة. للشباب، وكذلك تعمُل عىل إقامةيِ األنديةيِ والساحاتيِ الشعبيةيِ التي تقدِّ
ى اهتامُم حكومة اململكة بأوقاتيِ الفراغيِ إىل ظهوريِ العديديِ من أْوُجهيِ النشاط املختلفة،  وقد أدَّ
والنهوضيِ باألنديةيِ وتطويرها، وجعليِها مؤسساٍت اجتامعية جَيُد فيها الشباُب ُفَرصـًا طيبًة إلشباعيِ 

يِْم ، وتنمية قدراتم، وتعويدهم عىل القيادة والتعاون. هواياتيِ
ها بيد من يعانيها وال سيَّام الشباب           وهو يف الوقت نفسه  وأخريًا نقول إنَّ الفراغ مشكلٌة حلُّ

نعمة لن ُيسَّ هبا إالَّ من فقدها.
إنَّ الشباب هيدروَن غري واعني أوقاتًا طويلًة يف أشياء ال تفيدُهْم           وليس جديدًا أن نذُكَر 
َدٌة               ولكن ذلك  أنَّ املجاالت التي يمكُن للشباب أْن يقضوا فيها أوقات فراغهم كثريٌة ومتعدِّ
َمُت عن كثريين          ُف عىل إرادتم وعزائمهم         فهْل يعُكس الشباُب الصورة السوداء التي ُرسيِ يتوقَّ

منهم نتمنى ذلك 

دٌة يف شأن الفراغ. أذكُر اثنني منها، مع بيان التوجيه النبوي الذي  -1 لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحاديُث متعدِّ
يتضمنانه.

-2 الفراغ سالٌح ذو حدين. أرشُح  هذه العبارة.

أس����ئ�����ل�ة
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-3 ما نتيجة االستغالل الطيب لوقت الفراغ؟ أذكُر مثااًل ملا أقول.
-4 ملاذا اهتمَّ علامُء االجتامع اجلنائي بموضوع الفراغ؟

َ كان الشباُب يف حاجة ماسٍة إىل االنتفاع بأوقاتيِ فراغهم؟ -5 مليِ
ُل إليها؟  -6 ما األسباب التي تؤدي بالشباب إىل االنحراف؟ وكيف تمَّ التوصُّ

-7 ما الدور الذي تقوُم به وزارة الرتبية والتعليم يف سبيل إفادة الشباب من أوقاتيِ فراغهم ؟
-8 تبذل حكومة اململكة العربية السعودية جهودًا مشكورًة للعنـاية بالشباب وأوقاتيِ فراغهم .  

ُح ذلك، وأبيِّـُن فوائَده. أوضِّ
ها بيد الشباب؟  -9 ما معنى قوليِنا : إنَّ الفراَغ مشكلٌة حلُّ

وا فيها أوقاَت فراغهم. -10 أذكُر أمثلًة للمجاالت التي يمكُن للشباب أْن يستغلُّ

-1 يقول أبو العتاهية :
َدْة   مــــفســـــدٌة لــلـــــــمـــرءيِ أيُّ مـْفَسَدْة إنَّ الشــــــباب والــــفـــراغ والـــجيِ

أرشُح هذا البيت يف ضوءيِ املوضوع الذي درسُته.
-2 يف العبارتني التاليتني تصويٌر مجيٌل أوضُحه :

ين/إنَّ أوقات الفراغيِ ترَبٌة صاحلٌة الْستنَباتيِ اجلريمة. إنَّ الفراَغ سالٌح ذو حدَّ
معاجم  أحديِ  إىل  بالرجوع  أجابتي  أوثِّق  ثم  أصّح،  الكلمتني  أيَّ  ُد   أحدَّ هات.  -3مْنَتَزهات/ُمَتَنزَّ

اللغة.
-4 ما مفرد كلمة )فلذات( ؟ أعود إىل أحديِ املعاجم وأتبيَّـُن معناَها وضبطها الصحيح.

َك من فراٍغ يف الفقرتني األخريتني. -5 أضُع عالمات الرتقيم املناسبة فيام ُتريِ

املهارات اللغوية
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ُم  ين، وبقدريِ ما يسُن اإلنسان استغالَل الفراغيِ تكوُن نتائُجه طيبًة ُتسهيِ -6 إنَّ الفراَغ سالٌح ذو حدَّ
يف البناء االجتامعي.

أستخرج من هذه العبارة : 
ُره.  أ  - فاعاًل اساًم ظاهرًا، وآخر ضمريًا مسترتًا، وأقدِّ

ُن َمْعُمويل كلٍّ منهام. ِـّ ب- فعاًل ناسخًا وحرفًا ناسخًا، وأبي
ج - اساًم من األسامءيِ اخلمسة وأعرُبه.

 د  - اسمني جمرورين، أحدمها باإلضافة واآلخر بحرف اجلّر.
ةيِ  قَّ األزيِ إىل  احلرجةيِ  نِّ  السِّ هذهيِ  يف  األطفاُل  انصَف  هاُت  املتنزَّ انعدميِت  أو  املالعُب  قلَّت  إذا   –  7

والشوارع..
ُد أركانه. أ – يف هذه اجلملة أسلوُب رشٍط. أحدِّ

ن احلرج. أيُّ التعبريين صحيح؟ وملاذا؟  ب- يف هذه السنِّ احلرجة/يف هذا السِّ
ة( ومفردها. قَّ ج- أعود إىل أحديِ املعاجم وأتبنُي معنى)األزيِ

-8 للوقت يف حياة املسلم أمهيٌة كربى. أكتُب مقالًة يف هذا املوضوع، مع االستشهاد بام أحفظه من 
اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، واألبيات الشعرية.
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َع أوروبَة مرتني : مرًة  َفر)1(، ثم جاد بيَِيديِ الكرم، هذا الذي روَّ هذا الذي أخذ الدنيا بسيف الظَّ
حنَي َقَهَر جيوَشَها بسيفه، ومرًة حنَي َشَدَه)2( نفوسها بيُِنْبلهيِ. هذا الذي كان النموَذَج األَتمَّ للقائد 
، وكان الصورة الكاملة للفارس النبيل واملسلم الصادق.  املنصور، وكان املثل األعىل للحاكم املْسلميِ

َر الشاَم وفيَِلسطنَي من استعامر األوروبيني نحوًا من مئة سنة. َر األعظم، حرَّ وكان املحرِّ
هذا الذي انتزع من أصدقائه ومن أعدائه أعظَم اإلعجاب وأصدق احلّب، وترك يف تواريخ 
الرشق والغرب أكرب األجماد ، وأعطر السجايا)3(، وكان اسُمه من أضخم األسامءيِ التي رنَّْت يف 

هر. ت يف أرجاء التاريخ، وخلدْت عىل وجه الدَّ سْمعيِ الزمان، وَدوَّ
إنه صـالُح الدين األيويبُّ الذي سقطت  عىل أقدامـه الدول ،ووقفْت عىل أعتابه ملوك الفيِرْنجة، 

قاب، وانقادْت إليه اخلزائن. ودانْت له الرِّ
إّن من يقرأ سرية صالح الدين األيويب لَيْعجُب أشدَّ العجبيِ من أن ينُبَغ هذا الرجل العظيم 

. َب عىل هذا العدوِّ القويِّ ، وأن يتغلَّ ا يف ذلك الزمانيِ جدًّ
   كان املسلمون قبل نور الدين وصالح الدين عىل رشِّ حال من االنقسام، حاٍل ال يمكن أن 
َقٌة من  ُبقعٌة ضيِّ الشام ــ وهي  ُيبالغ يف تصور الرش، فقد كان يف  يِها وْهُم أحٍد مهام  يصل إىل تومهُّ
الوطن اإلسالمي ــ من الدول بمقدار ما كان فيها من البلدان، ففي كلِّ بلدٍة دولٌة مستقلة، ويف كلِّ 

دولٍة ملٌك أو أمري، فكيف ظهر هذان البطالن اخلالدان يف مثل ذلك الزمان؟
وكانت قد دمهتيِ الشام قبل صالح الدين محلتان صليبيتان، جاءتا كموجيِ البحر ليس هلام أوٌل 
امعون يف تلك البالديِ باسم الَغرْيةيِ عىل النَّْصانية، وإنقاذيِ أرضيِ املسيح  وليس هلام آخر، ساقهام الطَّ

من أيدي املسلمني.

7 – فاتُح الق��ْدس*

)*( للشيخ : عيل الطنطاوي، ــ رمحه اهلل ــ ، من كتاب »رجال من التاريخ«.
)3( السجايا : مجع سجّية ، وهي الصفة. )2( َشــَده: أدهش.   )1( الظفر: النص.  
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وكانت هلم دول، دوٌل ال دولٌة واحدة، فلهم يف الُقْدسيِ مملكة، ويف أنطاكيَّة إمارة، ويف طرابْلَس 
ام إىل األبد. فكيف استطاع  ا امتلكت الشَّ حكومة، دوٌل وإماراٌت قويت ومتكنت، وحسب املسلمون أهنَّ
ها،  ة، ومن انقسامهم َوْحدة، حتى واجه هبم أوروبة كلَّ صالُح الدين أن يصنع من َضْعف املسلمني قوَّ

وأزال ما أْمكَن من بقايا احلملتنييِ املاضيتني، وردَّ احلملة الثالثة اهلائلة التي رَمَته هبا أوروبا؟
إنه ما ردَّ العدوان بَعدديِ املسلمني وُعددهم، ولكن بالسالح الوحيد الذي ال ينفع يف هذا املقام 

غريه، باإليامن.
غريَّ صالُح الدين ما كان بنفسه من الفساد، فغيـرَّ اهلل عىل يديه ما كان يف قومه من الضعفيِ 
والتخاُذل. أناَب وَرَجَع إىل اهلل، فأرَجَع اهلل إليه النَّص. استمدَّ أخالقه وسريته من إرثيِ حممدملسو هيلع هللا ىلص يف 
ك بالدين وأقام دولته عىل أساٍس  فر. متسَّ وى والصالح، فأعطاه اهلل إرَث حممٍد يف الغلبة والظَّ التقَّ
ها ، أوروبا احلانقة  املتفرقة اهلزيلة أن ُيارَب أوروبَة كلَّ من اإلسالم متني ، فاستطاع هبذه الدول 
ين، وكان  ب أهَل العلم والدِّ احلاقدة املتعصبة التي اجتمع ُملوُكها مجيعًا عىل حربيِ فلسطني . وقرَّ
ام نزل بلدًا دعا علامءه، ومن كان ال يأيت منهم أبواَب السالطني أخَذ أوالده وذهب إليه، وكان  كلَّ
ريُِص عىل صالة اجلامعة، ومل يرُتكيِ الصالة قطُّ إال يف األيام الثالثة التي غاب فيها قبل موته، وكان  َيْ
يصوُم حتى يف أيام املعارك، وكان مكثرا سامع القرآن، يبكي من خشيةيِ اهلل عند سامعه، ويواظب 
، مل يرتْك صالة الليل إاّل نادرًا، يلجأ إىل اهلل كلام  عىل جمالس العلم واحلديثيِ حتى يف ليايل القتاليِ
ْت أبواُب األرضيِ أحيانًا  دمهْته الشدائد، وضاقْت عليه املسالك، فيجُد الفرَج والنَّجاة ؛ ألهنا إْن ُسدَّ
فإن باَب السامء ال ُيَسدُّ أبدًا، وكان يقيُم احلقَّ ال يبايل وال ُيايب. وكان اعتامده عىل اهلل، ما اْستْكَثر 
إذا  ولكنه  قّط،  لنفسه  غضَب  ما  ظفر،  وال  هزيمة   يف  قطُّ  أعصابه  َفَقد  وال  خافه،  وال  ا  عدوًّ َقطُّ 
ب هلل مل جيرؤ أحٌد أن يرفَع النظَر إىل وجهه، وصار كاألسديِ الكارسيِ ال يقف أمامه يشء. وكان  غضيِ
ة طيَِّب األخالق، حافظًا لألخبار والنوادر، جُييُد ركوَب اخليل، وخيوُض املعارك، وأيَّ  رْشَ حسن العيِ

معارك؟
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ليس يف تاريخ الغرب والرشقيِ جيٌش خاض من املعارك أكثَر مما خاَضها جيُش صالحيِ الدين.              
ةيِ واليته عىل الشاميِ  َب كلَّ رْقٍم قيايسٍّ إىل ذلك العص، خاَض أربعًا وسبعني معركة يف مدَّ لقد َضَ
يف أقلَّ من تسع عرشة سنة، وخاض حروبًا ما َعَرَفْت مثلَها أرُض فلسطني ودياُر الشام إىل ذلك 
َب فيها كلُّ سالح : السيف والرمح،  العص، حروبًا ال ُتقاُس هبا القادسية وال الرْيموُك، حروبًا  جـرِّ
هامة. وكاَن صالُح   والدبَّاباُت واملََجانيق، والشجاعُة والكيد، والذكاء واالخرتاع، وامُلروءُة والشَّ

الدين ظافيِرًا فيها مجيعًا.
اليوم،  الثقيلة  كاملدافعيِ  اهلائلة  الصخوَر  ُف  تقذيِ التي  املنجنيقاُت  فيها  استعملت  حروبًا  كانت 
القذائف، وبالرضب الذي يستمرُّ يومني  ُد للمعركة بآالف  ُيَمهَّ اشات،  شَّ هاُم املتالحقة كالرَّ والسَّ
األسوار،  ينقُب  ثقيٌل  رأٌس  هلا  حٌة  مصفَّ ضْخمة  عرباٌت  وهي  األكباش،  واستعملت  وثالثة  
ا دبابًة  ون فيها حتى اخرتع اإلفرنج يف حصاريِ عكَّ والدباباُت ــ وهذا هو اسُمها القديُم ــ كانوا يفتنُّ
نوها باحلديد  ور، وحصَّ ثقيلًة صنعوا منها ثالثًا، يف كلٍّ منها أربُع طبقات ، فجاءْت أْعىل من السُّ
كانوا  التي  الناُر  وال  املسلمني  قذائف  فيها  تؤثر  ومل  احلريق،  متنع  يعرفوهنا  بموادَّ  املسقاةيِ  واجُللوديِ 
اسني : أنا أصنُع  ُيْلُقوهَنا، وجزع املسلمون وخافوا، فقال هلم صانٌع من دمشَق اسمه اْبُن شيخ النَّحَّ
َل يومني ثم صنَع أشياَء خلطَها ووضعَها يف  لكم نارًا حترُقها فاسَتصغروه، فلام ألحَّ أجابوه، فاْسُتْمهيِ
عد، وأحرقت الدبَّابات، وكبَّـر املسلمون،  ُقدوٍر ثالث، وألقاَها فانفجرْت كالقنابل بمثل دويِّ الرَّ

وكان يومًا عظياًم. وملا عرُضوا عليه اجلوائز أباها، وقال : عملُت ذلك هلل.
ٍح عظيم، فأحرقه املسلمون، ثم خافوا أن ينسحَب فرفعوه وهو  وجاء العدوُّ مرًة بكبٍش مصفَّ
وا خراطيم املاء، وأخذوه واإلفرنُج ينظروَن مْشدوهني،  ور، فصبُّ ُل باآلالت حتى قارَب السُّ يشَتعيِ

فوجدوا فيه أربع مئة ومخسًة وعرشين رْطاًل من احلديد.
إليِمداديِها  حماولٍة  كلُّ  وفشلْت   ، احلصاريِ أثناءيِ  يف  ا  عكَّ عىل  املرَيُة  ملاضاقت  احليلَة  واستعملوا 
ع مجاعٌة من املسلمني فحلقوا حلاهم ولبسوا لباس اإلفرنج، ومحلوا معهم اخلنازير،  باألغذية. تطوَّ
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ُموا الفرنسية،وركبوا زورقًا ضخاًم ودخلوا بحيلٍة  من أعجبيِ حيل احلروب. وتكلَّ
   ومن هذه احلَيليِ أنَّ صالح الدين كان يعرُف القاعدة العسكرية، وهي أنَّ اجليش ليس امُلرابيَِط 
بَع  اتَّ نَي  ويوم حطِّ للحرب.  لديه  ما  كلَّ  لُّ  يْستغيِ كاَن  لذلك  ه جيش،  كلَّ الشعب  ولكنَّ  اجلبهةيِ،  يف 
ن  ًة حربيًة عجيبة، حني أْجرب اإلفرنج عىل مالقاته يف املكان الذي ختيَّـره هو وحتصَّ صالُح الدين خطَّ
خو اإلفرنجيِ  ْبليِ والَكَرميِ وامُلروَءة ما مل يْفُرْغ بعد مؤرِّ فيه، ويوم نجح يف اسرتداديِ الُقْدسيِ أتى من النُّ

من الكالميِ فيه.
اسرتدَّ القدَس بعد ما اْغتصبها اإلفرنج إحدى وتسعني سنًة. أفنشكُّ يف اسرتدادها اليوم؟!

لقد كانت للصليبيني دول استمرت أكثر من مئة سنة. فأين تلك الدول؟ إن األمة التي أخرجت 
مثل  اليوم  خُترج  أن  تْعجز عن  ال  عيوبا،  وأكثر  حاال.  اليوم  من حالنا  أسوأ  وهي  الدين،  صالح 

صالح الدين.
إن نكبة فلسطني بالصليبيني كانت أشد بمئة مرة من نكبتها بإرسائيل، وقد مرت بسالم. فهل 
نشك يف أننا سننقذ فلسطني؟ وإذا عجزنا نحن أن نعود إىل مثل سرية صالح الدين ليكتب لنا مثل 
بإذن  فلسطني  منا وأطهر، وسيسرتدون  أنقى  وأحفادنا من هم  أبنائنا  من  فسيخرج  نص حطني، 

اهلل.
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ـُح ذلك. -1 أثبتْت مواقُف صالح الدين روعته أمام أعدائه سلاًم وحربًا.ُأوضِّ
-2 من مظاهر ضعف املسلمني قبل صالح الدين ما ييل:

أ- االنقسام السيايس.
هة إليهم. ب- احلمالت الصليبية املوجَّ

جـ- اإلماراُت الصليبية الفتيَّة يف بالدهم.
ُح ــ من خالل ما قرأت ــ كلَّ مظهٍر من هذه املظاهر. أوضِّ

فامذا فعل إلعداد هذا  اإليامن.  بينها سالح  الدين أسلحته حلرب األعداء، ومن  أعّد صالُح   3-
السالح؟

-4 استمد صالُح الدين أخالقه وسريته من إرث حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص يف التقوى والصالح. أذكُر طرفًا من 
هذه األخالق والسرية.

-5 اْبُن شيخ النحاسني من املشاركني يف حصاريِ عّكا، وقد قام بدوٍر عظيم. فام هذا الدور؟
-6 ما موقف صالح الدين من العلامء؟

-7 ضب جيُش صالح الدين كلَّ رقم قيايسٍّ يف خوض املعارك إىل العص الذي عاش فيه. أين ما 
يثبت ذلك من املوضوع؟

ا؟ -8 ما احليلُة التي استْعملها املسلمون عندما ُمنعت املرية من عكَّ
-9 اتبع صالُح الدين يوم حطني خطة حربية عجيبة. فام هي؟

-10 عرّب الكاتب عن أمله يف اسرتداد القدس من اليهود. فام الطريقة التي رآها لذلك؟

أس����ئ�����ل�ة
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ت، دانت. -1أكشُف يف معجمي عن معنى الكلامت التالية : َدمَهت، َدوَّ

-2 مَليِ كتبت اهلمزة املتطرفة فيام ييل هبذه الصورة: أرجاء، يلجأ، جيرؤ؟

-3 كان اسمه من أضخم األسامء التي رنَّت يف سمعيِ الزمان.

»إماراٌت طالْت جذورها وبسقْت فروُعها«.

ُد موطن اجلامليِ يف هاتني العبارتني، ثم أعيُد كتابتهام بعد جتريدمها من التصوير. أحدِّ

-4»ليس يف تاريخ الغرب والرشق جيٌش خاَض من املعارك أكثر مما خاضها جيُش صالح الدين«.

ـمِّ يف املوضعني. فام السبب؟ أ- ضبطت كلمة )جيش( بالضَّ

ب- آيت من العبارة السابقة باسم موصول، وأذكُر صلته وعائده.

جـ- أبدُل بكلمتي )الغرب والرشق( كلمتني ُأَخريني هلام املعنى املراد نفسه.

-5 أضُع مهزة القطع عىل ما حتتاج إليه فيام ييل: استعامر، اول، استعمل، اسمه، امارات، انتزع، ازال.

-6 أضبُط الفقرتني األخريتني من املوضوع بالشكل.

-7 »ومن هذه احليل أنَّ صالح الدين كان يعرُف القاعدة العسكرية، وهي أنَّ اجليش ليس املرابط 

يف اجلبهة، ولكنَّ الشعب كله جيش«.

ُن معمويل كلٍّ منها. ِـّ د يف القطعة كل حرٍف أو فعل ناسخ، وأعي أ- أحدِّ

ـ بعد الرجوع  ب- ورد في القــطـعة كلـمـة )جـبـهـة( ولها في  اللغة عدٌد من المعاني. أذكرـ 

للمعجم ــ ثالثة من هذه المعاني.

المهارات اللغوية
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-8 ملاذا اهنزمنا أمام اليهود؟ وكيف ننتص؟

سؤاالن مل تصعب اإلجابة عنهام عند صالح الدين يف رصاعه مع الصليبيني، ونحن نعيش رصاعًا 

ُن إجابتي يف كراستي، من  مماثاًل يف املوقع نفسه. فكيف نرى اإلجابة عن هذين السؤالني اآلن؟ أدوِّ

دة، وعنوانًا مناسبًا. خالليِ موضوٍع إنشائيٍّ أضُع له عنارص حمدَّ
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ــــــُه َغـــْمــــــُر ــي ُمـــْهــــٌر وال ربُّ ـْرُت ومـا صْحبيِي بُعـْزٍل َلــَدى الــَوَغـى        وال فــــرسيِ -1 ُأسيِ
-2 ولكــــْن إذا ُحــمَّ القضــــاُء عـــىل امــــرئ             فلــــيس لـــــــُه بــــرٌّ يقيـــــــهيِ وال بـْحــــــــــُر

ا مـــــرُّ ـَ ــــرانيِ أحــالمُهــ ـْ َدى             فقلـــُت هـمــــا أم -3 وقـــــال ُأَصْيَحــايب الفـــــراُر أو الــــــــرَّ
ـــا األْســُر ــــــَا  اَل يعيُبنــــــي             وحسبــَك مــْن أْمــــرينيِ خريمُهَ -4 ولـكــننــــــــي أمـضـــي مليِ
َدى             فقـْلــــُت أَمـــــا واهلل مــــا َنالنـــي ُخْســــــُر المــَة بالــــرَّ -5 يقــولـــوَن لــــي بْعــَت السَّ

ـــــرُّ اىف عنِّـــَي األْســـــُر والضُّ ـَ -6 َوَهـــْل َيـَتَـَجــــافـى عنَِّي املـــــوُت ســـاعــــًة            إذا مــــا جتــ
ْكـــُر يـَِي الـــذِّ -7 هـــو املــــوُت فاخـــتـْر مــا عــال لك ذكــرُه            فلــْم يـُمـتيِ اإلنســاُن مــا َحيـ

ــُم ُحـْمـــــُر ــــــْوا ثيـــــــــابــي وإنَّــمــــــا             عـــيلَّ ثيـــــاٌب مـــن دَمـــــــائيِهيِ -8 يمّنـــــون أن خـلَّ
ْلَمـــاءيِ ُيفتقــــُد الَبــــْدُر ْيَلـــــةيِ الظَّ ــْم             وفـــي اللَّ ـُ ه -9 سيْذكـــــرن قـومــــي إذا جـــــدَّ جــدُّ

ْقـــُر ُمـــُر الشُّ ــا والبيـُض والضُّ ـَ عـــُن الــذي يعــرفـوَنــُه             وتْلَك الَقنـ -10 فـــإن عشُت فالطَّ
-11 وإن مـــــتُّ فــاإلنســــــاُن البــــــدَّ مــــيٌِّت             وإْن طالــــــتيِ األيــــاُم واْنفســـح الُعْمـــُر

ْفـــُر َ الصِّ ْبـُر  لــْو غيليِ يـِهيِ             وما كان يْغلــــو التِّ -12 ولـــو ســدَّ غـيــري مـا سدْدُت اكتَفْوا ب
ــــدر دون العـــــاملني أو القـــــرب ــــــط بيننـــا             لنــــا الصَّ -13 ونــحـــــن أنــــــاس ال تـــــوسُّ

14 تــــون علينــــا فـــي املعــالـــــي نفـوسنـــــا             ومن خيطب احلسنـــــاء مل يغلهـــــا املهر
ُر                       ـْ ابيِ وال فخــــ ي الــُعــال            وأكـــــرُم َمْن فـــــوَق الرتُّ نيـا وأعــَلـى ذويِ -15 أعـــزُّ بنــي الــدُّ

-8 فخر وشكوى ألبي فراس احلمداني *

)*( ديوان أيب فراس ، ص66 .
)2( حم القضاء : نزل القدر . )1( عزل : جمردين من السالح. ربه : صاحبه. 

)11( انفسح العمر : امتد األجل . )6( يتجاىف : يبتعد. الرض : األذى   
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يت هبذا االسم؟  -1 هذه القصيدُة إحدى ُروميَّات أيب فراٍس. فلم ُسمِّ
دمها. -2 تكاُد القصيدة تنقسُم إىل فكرتني رئيسيتني. أحدِّ

-3 يقول الشاعر : إنه مل يؤرس لقلة تدبريه. فكيف عرب عن هذا املعنى؟
ا الذي اختار؟  ة خيارات. فام هذه اخليارات؟ وأهيُّ -4كان الشاعُر يف موقٍف صعٍب فرَض عليه عدَّ

وملاذا؟
ُحه. ُد موضع ذلك وأوضِّ ه العار. أحدِّ -5 يف القصيدة ما يدلُّ عىل إباء الشاعر ورفضيِ

-6أبحُث يف القصيدة عام يتفق وقول الشاعر:
ْكَرَها     فــــالذكــــُر لإلنـــسانيِ ُعـــــْمــــٌر ثـــانيِ َك بــعد مـــــوتيِك ذيِ فــــارفع لنفسيِ

ُن هذه األدوات. ِـّ د البيَت، وأبي -7 يف أحديِ األبياتيِ يذكُر الشاعر بعضًا من أدواتيِ القتال. أحدِّ
-8 كيف يرى الشاعُر املوت؟)أنظر األبيات 6، 7، 11(.

أْن  التي يمكُن  املناسبة  ُن  ِـّ البيت، وأبي ُد  الناس كثريًا. أحدِّ به  يتمثَّـُل  بيٌت مشهوٌر  -9يف القصيدة 
ُيستشَهَد به فيها.

ة الفخر؟ أرشُحه. -10أيَن البيُت الذي نرى أنَّ الشاعَر بلَغ فيه قمَّ
-11ما لوُن عاطفة الشاعر يف القصيدة؟

ُد مالمح هذه الشخصية. َف شخصيَة الشاعر. أحدِّ -12يمكُن من خالليِ هذه القصيدة أن نتعرَّ

أس����ئ�����ل�ة
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-1 أبو فراٍس أحُد شعراءيِ العصيِ العبايس. أعوُد  إىل أحديِ املراجعيِ وأْكتُب تعريفًا موجزًا  به.
ُمر. ُح معاَن الكلامتيِ التالية مع االسعانة باملعجم : َغْمر، الَقَنا، البيض، الضُّ -2 أوضِّ

ر؟ -3 ما مفرُد الكلامت التالية : ُعْزل، الَقَنا، مُحْ
ُه َغْمُر؟ -4 عمَّ كنَّى الشاعُر بقوله : وال فريس ُمْهٌر وال ربُّ

-5 ما الغرض من التصغري يف قوله : وقال ُأَصْيَحايب؟
ُح ذلك، ثمَّ آيت بشاهٍد  غويون ــ عىل املرتوك. أوضِّ -6 يف البيت اخلامس دخلِت الباءُ ــ كام يقول اللُّ

مماثل ومثاٍل من إنشائي.
-7 ما نوُع )أما( الواردةيِ يف البيت اخلامس؟

-8 ما الغرُض من االستفهام يف البيت السادس؟
ُحهاَم. -9 يف البيتني الثامن والتاسع صورتانيِ مجيلتان. أوضِّ

ُح هذا التشبيه. ْمنيِ الكالم. أوضِّ ْمنيِيٌّ وهو الذي يفهُم من ضيِ -10 يف البيت الثان عرش تشبيٌه ضيِ
ثم أستخرُج منها ما  املوت، احلرب.  هب،  الذَّ  : التالية  للكلامت  بمرادف   القصيدة  -11 آيت من 

أجده من ألوان الطباق.
-12 أضبُط البيتني الثالث عرش والرابع عرش ضبطا كاماًل.

-13 أعرُب ما ُكتيَِب باألزرق يف األبيات.

املهارات اللغوية
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فر،  مان، مع الكفاح واخلطر، مَع الُغربة والسَّ عاَش أهُل اخلليج العريبِّ يف البحريِ رْدحًا من الزَّ
ه، وكان شعاَرهم العمُل من أْجليِ احلياة، واحلياُة من  َقاء. عاُشوا ذلك كلَّ مع رْهبةيِ الوَداع وفرحة اللِّ

أجل العمل.
وما َضُعـُفـوا..وما اْستَكاُنوا..بْل كانوا قلبًا إىل قلب، ويدًا عىل يد، وكانْت حبَّاُت العرقيِ عىل 

زٍّ وفخار. مراءيِ أوسمَة عيِ جباههُم السَّ
، وبدأ  واستمرَّ احلاُل عىل ذلك حّتى كشفتيِ األرُض عامَّ يف جوفها من خرْي ،وبدأ عُص النِّفطيِ
معه وْجه احلياةيِ يتغيَّـُر بصورٍة جْذريَّة. وكانت طفرٌة رسيعٌة هائلٌة، البدَّ أْن يواكَبَها تغرٌي مماثٌل يف 

إعداديِ اإلنسان العريبِّ يف اخلليج.
الستكامليِ  اجلامعاُت  َئتيِ  وُأنشيِ انتشارًا،  العلم  ومعاهُد  املدارُس  حلة..واْزَداَدتيِ  الرِّ وبدأتيِ 
رحلةيِ التعليم العايل، وجاء اإلخوُة لُيسهُموا يف بناء املجتمع اجلديد، ومضْت أعواٌم وأعوام، وبَدْت 

مالمُح جديدٌة لإلنسان العريبِّ يف اخلليج.
ُك أمهيَة الدوريِ  ْم َيُعْد هذا اإلنساُن يشَغُل الوظائَف اإلدارية يف املكاتب وحَدها، لقد أخذ ُيْدريِ ـَ ل
مَها وهْنضتيِها. فمنابُع اخلري التي فاَضْت عىل دوليِ  هيِ وتقدُّ الذي جيُب أن يقوَم به من أجليِ بناءيِ بالديِ
ُب من أبنائها أن ُيْدركوا أمهيتها، ويسُنوا  اخلليج العربية ــ َوْفَق ُخططيِ التنمية التي واَكبْتَها ــ تتطلَّ

َهار. يَن، وُصنَّاَع حضارٍة، وُبناَة جْمٍد واْزديِ استثامَرها ،ويتفاعُلوا معها ؛ مؤثِّريِ
أنَّه مظهٌر  الكفاُح بغريٍب عليهم، وهو وإن كان حْلقًة جديدًة يف حركةيِ احلياةيِ إال  وليَس هذا 

لتأكيد الذات، والصموديِ عىل وْجه األرضيِ العربية يف جدهبا وعطائها.
البحريِ  ُعْمقيِ  يف  الزمنيِ  من  حينًا  هيِ  بيديِ يرضُب  اخلليج  شاطئ  عىل  العريبُّ  الَفَتى  يعيُش  وحنَي 
منه  ويصنُع  األسود،  الذهب  فيستخرج  الصحراء  يف  ثانيًة  يرضُب  ثمَّ  املكنون،  اللؤلَؤ  فيستخرُج 

-9 اإلنسان واحلياُة على أرِض اخلليِج العربّي *

)*( جملة العريب، العدد :313، )بتصف(.
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تيِهيِ هلا،  ُه ابُن األرضيِ الطيبةيِ وجديٌر هَبا، وهَي شاهدٌة بأحقيَّ خاء لشعبيِهيِ وألمته. ُيْثبيُِت هبَذا وذاَك أنَّ الرَّ
ها. واإلفادةيِ من خرياتا وُكُنوزيِ

ويف املصنعيِ ومع اآللة بدأْت رحلة البناء. لقد بدأ ابُن اخلليج يعرُف طريقه إىل املستقبل ويسرُي 
لتيِ اإلحصاءاُت الرسمية يف بلدان اخلليج ارتفاعًا ملحوظًا يف عدديِ الشباب  ٍة سجَّ فيه،وألول مرَّ
العلمية، مؤهاًل  إمتام فرتةيِ دراسته  بعد  الفنية واملهنية، وخترَج كثرٌي منهم  باملعاهديِ  يْلتحقوَن  الذين 

ي جزءًا من حاجاتيِ البالد. للعمل يف املصانع التي بدأ َنتاُجها يغطِّ
  لقد قامْت صناعات أساسية يف بعضيِ األقطار اخلليجية ، مثل : البرتوكيامويَّاتيِ واألسمدة الكياموية، 
َا يقُف شباُب اخلليجيِ وراَء اآللة،ُمْعليِنيِنَي عن بدايةيِ عْصٍ  واإلسمنت، واألملنيوم...ويف هذه املصانعيِ وأمثاهليِ

ا يف كلِّ موقٍع صناعّي. َ م يف بناءيِ هنضةيِ بلداهنيِ بْت ومارسْت، ثمَّ جاءْت ليُِتسهيِ جديد، األيدي اخلليجيُة تدرَّ
ريت نظرة الشاب اخلليجي إىل احلياة، وهو يرى دخان املصانع ينعقد يف سامء بالده خالل  لقد تغَّ
فرتة ما بعد النفط، ولقد رأى ما يمكن أن تصنعه اآللة يف أيدي إخوانه العرب وغريهم، ممن جاءوا 
يا مع سياسة تنويع مصادر الدخل الوطني.  يشاركون يف النهضة الصناعية التي كان البد منها، متشِّ
وبدأ الشباب يدركون اهلدف من وراء هذه السياسة، فاالعتامد عىل النفط وحده ال يمكن أن يستمر 

إىل ما ال هناية، واالعتامد عىل األيدي العاملة الوافدة ال يبني األمم.
ويوم يكتمل إعداُد الفنِّينَي واملهنيِّني من أبناء اخلليج يتمُّ االرتباط والتَّكامُل بني ُخَطط التنمية 
االقتصادية واالجتامعية من ناحية، وخططيِ تنمية املوارديِ البرشية من ناحيٍة أخرى. وتقوُل دروُس 
إىل  الثروةيِ  ليِ  وأفضل من حتوُّ االستثامر،  أنواع  أفضُل  البرشيَّ  االستثامر  »إنَّ   : واالقتصاد  التاريخ 

طوابَق إسمنتية ومنشآت ال يديرها أصحاهبا، فام أرخص احلديد! وما أغىل الرجال!«.
ومل تقيِْف مالمُح احلياةيِ اجلديدةيِ لإلنسان العريبِّ يف اخلليج عند هذا احلدِّ من اإلجيابّية الفاعلةيِ 
واآلداب،  والفنونيِ  والرتبية،  اإلعالم  جماالت  يف  بمسؤولياته  يضطلع  أخذ  بْل  احلديثة،  احلياةيِ  يف 
ةيِ واألمن، والترشيع والرقابةيِ عىل اإلنتاج. ومْل يعد هناك باٌب ينُفُذ منُه  حَّ والتجارةيِ واالقتصاد، والصِّ

ةيِ إالَّ حثَّ اخلطى إليه، وضَب فيهيِ بسهٍم وافٍر ونصيٍب كبري. ةيِ والفنيَّ إىل احلياةيِ العمليَّ
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ثًا  هيِ، ومتحدِّ  لقد أصبَح رْمَز وطنيِه يف مجيع املصالحيِ واملؤسساتيِ احلكوميةيِ واألهلية، وسفريًا لبالديِ
ا املسؤوليُة تصنُع الرجال. باسمها يف املحافليِ الدولية، وسـندًا وحامـيًا من مطامع األعداء. إهنَّ

ُد نجاح الَفَتى العريبِّ اخلليجي يف كلِّ  ْم من طْوٍر إىل َطْور، ُتؤكِّ  وها هي احلياُة تنتقيُِل عىل أكتافهيِ
جماٍل عىل األرضيِ الطيبة.

-1 كيف كانت حياُة أهليِ اخلليج قبَل ظهوريِ النْفط؟ وما املبدأ الذي اعتمدوه يف حياتم؟
ر؟ ُـّ -2 متى بدأت صورُة احلياةيِ يف منطقةيِ اخلليج العريبِّ بالتغي

-3 مضْت أعواٌم وأعواٌم وبدْت مالمُح جديدٌة لإلنسان العريبِّ يف اخلليج.ما أبرز تلك املالمح؟
أخرى  أشكااًل  أخذت  او  النِّفط،  ظهوريِ  بعد  بالبحر  اخلليجي  اإلنسان  عالقة  انقطعت  هل   4-

ُح ما أقول. خمتلفة؟ أوضِّ
-5 كيف عرَف الشباُب اخلليجيُّ طريقه إىل احلياةيِ املعارصة؟

-6 قفزْت بلدان اخلليج العريبِّ بعد ظهوريِ النفط قفزًة رسيعًة يف جماالتيِ التعليم والصناعة والعمران.
آيت بمثالني لكلِّ جماٍل مما سبق.

َي استثامرها يف جماليِ الثروة البرشية.آيت بدليلني عىل ذلك. -7 استطاعْت دوُل اخلليج العريبِّ أن ُتَنمِّ
-8 االرتباط والتكامُل بني ُخطط التنمية االقتصادية وخططيِ التنمية البرشية دليٌل عىل سالمة االجتاه 

والتخطيط. ما النتائج املرتتبُة عىل االجتاه إىل واحٍد من هذين العنصين؟
األيدي  عىل  واالعتامد  متوافرًا،  االحتياطي  املخزون  داَم  ما  كاٍف  وحدُه  النفطيِ  عىل  االعتامد   9-

ة هاتني الفكرتني؟ العاملة الوافدة ضورٌة يف املرحلة الراهنة. ما َمَدى صحَّ
اإلدارية  الوظائفيِ  وشْغليِ  األدبية  الدراسات  إىل  اخلليجي  الشبابيِ  هيِ  توجُّ عىل  املرتتبة   اآلثار  -10ما 

وحَدها؟
ُدها . -11أصبح اإلنسان اخلليجي يضطلُع بمسؤولياٍت خمتلفة.أعدِّ

ُد املراحل التي مرَّ هبا اإلنسان اخلليجيُّ من فرتةيِ ما قبل النِّفط إىل أيامنا احلاضة. -12أعدِّ

أس����ئ�����ل�ة
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ُح معاَن الكلامتيِ التالية مع االستعانة باملعجم عند احلاجة: َرْدحًا ،طفرة، َواَكَب، املْكُنون، َطْور. -1أوضِّ
َعه،وأبيِّـُن مْصَدَره. ُد موضيِ -2يف الفقرة األوىل إيقاٌع موسيقيٌّ مجيل. أحدِّ

ُحُه، مع بيان قيمتُه الفنية. ها اقتباٌس من القرآن الكريم. أوضِّ -3يف الفقرة نفسيِ
-4عمَّ َكنَّى الكاتُب بقوله : »بْل كاُنوا قلبًا إىل  قلب ،ويدًا عىل يد«؟

زٍّ وفخار. يف هذه العبارةيِ صورٌة بالغيٌة رائعة.  ْمراءيِ أو سمَة عيِ ُم السَّ هيِ َباهيِ -5كانْت َحبَّاُت الَعَرقيِ عىل جيِ
ُحها. أوضِّ

ُن معناها، وأعرُب مرفوَعَها وما بْعَده. ِـّ ة. أبي -6وردْت)كان( يف الفقرةيِ الثانية تامَّ
«. هْل للحياةيِ وْجه؟ إذًا ما مراُدُه من هذا التعبري؟ -7يقوُل الكاتُب :»وبدأ معه وجُه احلياةيِ يتغريَّ

ُدُه يف كلٍّ منهام. -8يف الفقرتني األوىل واخلامسة طباق. أحدِّ
ُه هبذا االسم؟ هبيِ األسود(؟ ومَليِ سامَّ -9ماذا يقصُد الكاتُب بـ)الذَّ

ْهنة(، مع مراعاة الضبط الصحيح حلرفيِ اهلاء. -10أْنُسُب إىل كلمةيِ )ميِ
يـِـع(؟ ل -11ما الفرُق بني الفاعلني )يْضَطليِــع( و)َيطَّ

ليِ الثروةيِ إىل طوابق إسمنتيٍة ومنشآت  -12»إنَّ االستثامر البرشيَّ أفضُل أنواع االستثامر، وأفضُل من حتوُّ
ال يديرها أصحاهبا، فام أرخص احلديد! وما أغىل الرجال!«.

ُحَها. ( قيمٌة فنية. أوضِّ أ-للتعبري بـ)االستثامر البرشيِّ
( فعاًل ناسخًا مناسبًا. وأغيِّـُر ما يْلزم. ُل باحلرفيِ الناسخ )إنَّ ب-أْستبديِ

ج- أضبُط بالشكل كلمتي )طوابق، منشآت(، مع توضيح سببيِ الضبط.
جال!(. ما نوُع هذا األسلوب. أصوغ عىل هذا النسقيِ ثالَث مجٍل من إنشائي مْن  د- )ما أْغىَل الرِّ

وحي املوضوع.
-13 أضبط الفقرة العارشة بالشكل.

مة،  ث فيها عن الصناعةيِ يف بلدي قدياًم وحديثًا. مع مراعاة عنارَص املقالةيِ :  )املقدِّ -14 أكتُب مقالة أحتدَّ
الَعْرض، اخلامتة(.

املهارات اللغوية
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ُموميِ التي تراَكَمْت  يْقيضيِ اإلنساُن ُثُلث حياتيِهيِ يف النَّوم ،فيقوُم اجلسُم خالَل هذهيِ الفرتةيِ بَطْرحيِ السُّ
للمرءيِ أن  السموم ال يمكُن  اليومية. وبدونيِ طْرحيِ هذهيِ  ةيِ واالحرتاقات  يَّ احَلَيويِ ،نتيجًة لألعامليِ  فيه 
النوُم من قواعَد  ُبُه  يتَطلَّ ُـّرف ما  بتع الناسيِ مْن هيتمُّ  أْو يسَتْمريِئ حياَته. وقليٌل من  يستعيَد نشاَطُه 
ه ،وُتعنُي عىل  ه، وإراحة الفكريِ وجالءيِ مهوميِ ْرويحيِ عن اجلسميِ وطرحيِ ُسُموميِ َـّ وُأصوٍل تساعُد عىل الت

احلياةيِ الوادعةيِ املطمئنَّة.
ُن عليه فكرُة  ُم املرتُف ُتيميِ هيِ بني حيواناته ُمسيًئا إىل صحته. واملنعَّ هيِ وَكدِّ ُح يناُم بعَد َجْهديِ فالفالَّ
العُطور،  أرُج)3(  غْرفتيِهيِ  وعبَق)2(بجوِّ  باألزهار،   )1( ُحفَّ وقد  فينام  احلياة،  ات  بلذَّ االستمتاع 
للزمن  تضييعًا  النوميِ  قد جيُد يف  والشابُّ  وتنكيال.  هيِ ختريبًا  رُة يف جسميِ الَعطيِ السموُم  فعمَلْت هذه 
ا. والطالب يقيض  مر، ناسيًا أنَّ جلسمه عليه حقًّ هر والسَّ وحرمانًا من قضاء الوقتيِ الطويليِ يف السَّ
)4( كؤوس الشاييِ  جّل أيام العاميِ الدرايس يف هلو ولعب، فإذا ما الحْت تباشري االمتحان راح يعبُّ
ًطا بذلك يف حقوقيِ جسمه  والقهوةيِ، ليغالب النوَم ويعوض ما فاته من حقوق الدراسة عليه، مفرِّ

وعقله وحقوق أرسته ووطنه.
ا، فنام مْلء جْفنْيه ؛ ألرَخى عليه ظالل  ولو أنَّ كل واحٍد من هؤالء عرَف أنَّ لبدنه عليه حقًّ

ًة وُقوًة وشبابًا. ـَر الدُم يف وْجنتْيهيِ ُفُتوَّ اجلامل، وأْجرى فيهيِ ماَء النَّامء، ولتحيَّ
ُس ببطٍء، ويكون  ومن القواعد الصحيَّة يف النوم أن يكون مكانه رْحبًا وواسعًا ؛ ألنَّ النائم يتنفَّ
شهيقه أعمَق وأطوَل ممَّا هو عليهيِ يف اليقظة، فتزداد حاجُته إىل اهلواءيِ النقي، ولذا جيُب اختياُر غرفة 
يف والشتاء،  د هواؤَها كلَّ يوم، فُترْتَك نوافذها مفتوحة يف الصَّ النوميِ واسعة، سهلة التهوية، وأن جُيدَّ

-10 النوم نصف الصحة واجلمال *

)*( للدكتور صربي القبان من كتاب »طبيبك معك« )بتصف(.
)2( عبق : لزق. )1( حف :أحيط.  

)4( يعب : يرشب من غري مص. )3( أرج : رائحة.  
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التهوية، وال يف مهبِّ  البعيدة عن  الغرفة  النافذة وليس يف زاوية  النائم قرب  أْن يكون مكاُن  عىل 
ُل السكينة عىل النائم، وُتضفي عىل جسمه صفاًء ونقاء. اُة ُتْنزيِ يح، فالغرفة املهوَّ الرِّ

د. وُيتَّقى الربُد الناجُم من  وإنَّ الربد ألقل أًذى وضرًا من إفعام)1( الرئتني هبواٍء فاسٍد غري جمدَّ
رًا يضمن املحافظة عىل حرارة اجلسم. وال  ر)2( باألْرديةيِ تدثُّ ُحف، والتدثُّ فتح النوافذ باستعامل اللُّ
ينبغي ــ أبدًا ــ إيقاد املدافئ يف غرفة النوم ؛ ألنَّ ذلك يستنفذ األكسجني، ويف ذلك استنفاٌد لروح 

اإلنسان.
ولقد أثبتت التجارب أنَّ مرور الطعام إىل املعدةيِ يف حالة النوميِ  عىل اجلانب األيمن، يستغرُق 
من ساعتني ونصف الساعة إىل أربع ساعاٍت ونصف الساعة، عىل حني متتدُّ هذه العملية من مخس 
ساعات إىل ثامٍن يف حالة النوميِ عىل اجلانب األيس، هلذا ينصُح األطباء كلَّ امرئ باالضطجاع عىل 
ًة من الزمن، حتى إذا بدأ النوم يغالبه انقلب عىل جانبه األيمن ؛ ليستغرَق يف نوم  جانبه األيس مدَّ
ا النوُم عىل الظهر  عميق، وهبذا يضمن هضَم طعامه جيًِّدا، وراحة قلبه من الضغط الواقع عليه. أمَّ
ةيِ إىل اخللفيِ ودخوهلا اُلْبلُعوم، واسرتخاء عضالتيِ اللِّسان  فله حماذير، وهي سَيالُن املفرزات األنفيَّ

ه. سيِ خري وإعاقة تنفُّ ي رجوُعهام إىل اخللف، وإجبار النائم عىل الشَّ ولسان املزمار، مما يسَتْدعيِ
وينبغي أالَّ نستلقي عىل أرسة النوم عقَب طعاميِ العشاَء مبارشة ؛ لنرتَك فسحًة من الوقت تقوم 
املعدُة فيَها هبضم الطعام قبَل أْن تسرتخي عضالتا، وْتَمَد حركتها. ولتكْن وْجَبُة العشاءيِ أقلَّ من 
ُن الشحوم  لَها يبطؤ يف أثناء النوم، فيتزايُد تكوُّ وجبة الغداء ؛ ألن احرتاق األغذية وامتصاصها ومتثُّ

وتراُكُمَها.
بقيلولةيِ)4(  الليل  نوٍم يف ساعاتيِ  يفوته من  ما  تعويَض  استطاعته  أنَّ  يف  أحٌد   )3( وال خيالنَّ
بعد  النهاريِ وزمحةيِ عجيجه)6(، ويا  الليل ودَعتيِهيِ وهدوئيِه، وضجيجيِ   )5( بنَي سُجوِّ اَن  النَّهار، فشتَّ
وريِ اخلاطفيِ لألبصار املثري لألعصاب. ويستغرُق  ما بنَي هيمنةيِ الظالم اهلادئ الساكن، وانتشار النُّ

. ر :االلتفاف .        )3( خيالنَّ : يظننَّ )2( التدثُّ )1( إفعام : ملء.   
)6( عجيجه : صوته املرتفع . )5( سجو الليل :هدوء وسكون.  )4( قيلولة : النوم يف الظهرية . 
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هيِ آخًذا القْسَط األوىف من راحتهيِ يف ساعاتيِ الليل األوىل، هلذا كانتيِ الفائدة املْجتناُة  النائُم عادًة يف نوميِ
ْعَف الفائدة املجتناةيِ من نوميِ ما بعَد منتصفيِ الليل. وهذا يفّسـُر لنا  من نوميِ ما قبَل منتصفيِ الليل ضيِ

. ريِ حكمَة النوميِ املبكِّ
كثرة  مع   ، البدنيِ وإتعابيِ  العْقل،  وإرهاق  هن،  الذِّ كدِّ  ْن  ميِ فيها  بام  ــ  احلاضة  حياتنا  وإنَّ 

ها يف النوم. بيِ سبليِ احلياة ــ لتقيض بأالَّ نْبخَس أجسامنا حقَّ الواجبات، وتشعُّ
ومن بديع ُصْنع اهلل وإحكام خلقهيِ أنَّ طيوريِ احلامميِ ال تْقيضيِ يف طرياهنا أكثر من ثامن ساعات يف 
ليِ والطريان       وهذا ما كشفه  اليوم       وترفُض أن ُيضاف إىل هذه الساعات دقيقٌة  واحدٌة من التنقُّ
ْنُسون       فقْد وضَع حتَت أجنحة عدٍد من احلامميِ عداًدا صغريًا دقيًقا        يتحرك  تيِيفيِ العامُل الدكتور سيِ
اُد  ُن هذا العدَّ ام توقَّف الطائر       وال يزيِ ُف كلَّ ك الطاُئر جناحيه يف أثناء حْتليقيِه        ويتوقَّ ام حرَّ كلَّ
ن بعد هذه التجربة أنَّ العمَل اليوميَّ ملعظم محاميِ الزاجل ال يتجاوُز ثامن  َـّ أكثَر من جرامني       وبي

ساعات 
به اجلسم فتيسء إىل اإلنسان، وتسبِّب له أمراًضا ومتاعب هو يف  أما حماولة النوم أكثر مما يتطلَّ
غنى عنها ؛ ألن كثرة الراحة والنوم تؤديان إىل بطء احرتاق األغذية، وتراكم الشحوم يف اسرتخاء 
ثم  الصداع واخلمول،  أقل ُجهد وأدنى حركة، ويالزمه  بالتعب من  فيشعر صاحبها  العضالت، 

ماتيِْزم والنَّْقرس. ام آهال لإلصابة ببعض األمراض كالرُّ يغدوا سميًنا متشحِّ
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ـُر ذلك؟ -1 يْقيض اإلنسان يف النوم ثلث حياتهيِ. كيف ُنفسِّ
-2 ما الوظيفة التي يقوُم هبا اجلسُم يف أثناء النوم؟

-3 بم ينصح  الكاتب يف هذا املوضوع؟
-4 ماذا يقوُل الكاتب عن فساد اهلواءيِ يف غرفة النوم؟

-5 مَل ال ينبغي إيقاُد املدافئ  يف حجرات النوم؟
-6 مَل ينصُح الكاتُب بالنوم عىل اجلانب األيس فرتًة من الزمن؟

أوضــُح   . الـنــبويِّ الهــدي  مع  توافٌق  األيمـن  الجـانب  بالنوم على  األطــباء  نْصـحيِ  في   7-
ذلك، وَعاَلَم يدّل؟

ْم؟ هيِ -8 ما الذي يدعو  بعض الناسيِ إىل الشخري يف أثناء نوميِ
-9 مَليِ ال ينبغي النوُم َعقيَِب تناول العشاءيِ مبارشة؟

رْين كام يشرُي الكاتب؟ ْحويِ املبكِّ -10 ما حكمُة النوميِ والصَّ
-11 ألجسامنا علينا حقٌّ .كيف عرَض الكاتُب هلذه الفكرة؟

ُح ذلك، مع بيان  داللتُه التي ينبغي األخُذ هبا. -12 يف املوضوع إشارٌة لعظمة خلق اهلل. أوضِّ
بُه اجليِسم؟ -13 ما أضاُر النوم أكَثر ممَّا يتطلَّ

أس����ئ�����ل�ة
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-1 وردت كلمة )جهد( مفتوحة اجليميِ يف الفقرة الثانية ،ومضمومًة يف الفقرة األخرية فام السبب؟
يِبَم ُتوحي كلمُة )اَلَح(؟ وما معنى )التباشري(؟ وهْل ينطبُق ذلك  -2 )الحْت تباشرُي االمتحان( 

عىل واقع الطالبيِ والطالبات هذه األيام؟ أذكُر رأيي يف هذا األمر.
ُحها. ُم يف َوجنَتيهيِ« كنيِاية. أوضِّ -3 يف قوله :»َلَتَحيَّـر الدَّ

هذا  فهل  ُد(.  )َيْسَتْنفيِ الفعل  من  بداًل  )َيْستنفُذ(  الفعل  اخلامسة  الفقرةيِ  يف  الكاتُب  استخدَم   4-
ُح ما أقول. االستخداُم صحيٌح؟ أوضِّ

عيِ جواز توكيد املضارعيِ وقوعه بعد هني، كقول الكاتب : ال خياَلنَّ أحٌد. آيت بمثالني  ْن مواضيِ -5 ميِ
من إنشائي عىل هذا النَّمط.

-6 يقوُل الكاتُب : فشتَّان بني ُسُجـوِّ الليل ودعتيِهيِ وهدوئه، وضجيجيِ النَّهاريِ وزمحة عجيجه.
أ- ما معنى )ُسُجّو(؟ أذكُر اآلية التي ورد فيها هذا اللفظ.

ب- )شتَّان( اسُم فعٍل ماٍض فام معناه؟ آيت بمثالني من إنشائي وأستخدُم فيهام هذا االسم.
ُد موضع كلٍّ منهام. -7 يف العبارة سجٌع وطباٌق. أحدِّ

-8 ما نوع )يا ( يف قوله : يا بعد ما بني هيمنة الظالم اهلادئ وانتشار النور اخلاطف؟ آيت بمثاٍل من 
عندي عىل هذا النَّسق.

اءيِ ،ثَّم أَضُعَها يف مجلٍة مفيدة. -9 أمجُع كلمة)جتربة(  مع مالحظة احلركة الصحيحة للرَّ
ر،  ه،ُتسْيطيِ ُمَرفَّ -10 آيت من الفقرات الثالثيِ األوىل بمرادٍف لكلٍّ من الكلامت التالية :يْستطيب، 

مْعَظم، أْسَدل.
، إفعام. ، َأَرج، َيُعبُّ ا : ُحفَّ -11 أستخدُم الكلامت التالية استخدامًا جمازيًّ

ُن ملاذا كتبت  ِـّ ل الكلامت السابقة، ثم أبي ء( )يستمريِئ، مدافئ، تبطئ( أتأمَّ -12 )َمْلء، ُبْطء، ُتيسيِ
، ويف األْخرى عىل الياء. اهلمزُة يف املجموعة األوىل عىل السطريِ

َك من فراغاٍت يف الفقرة ما قبل األخرية. -13 أضُع عالمات الرتقيم املناسبة فيام ُتريِ
-14 أضبيُِط الفقرة األخرية بالشكليِ ضبطا كاماًل.

املهارات اللغوية
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-11 َثَراُت اإلميان*

)1( احلج : 73. )*( للدكتورعبد الكريم عثامن من كتابه »معامل الثقافة اإلسالمية«، )بتصف(. 

إنَّ اإليامن باهلل أمٌر أسايسٌّ يف حياة اإلنسان ؛ فهو منذ وجد عىل سطح األرض، ويف كلِّ جمتمع 
ْن أين جاء؟ وإىل أين يذهب؟ ومتى يذهب؟ وكيف ُوجد؟ وهذه  ويف كلِّ زماٍن ومكاٍن يتساءل: ميِ
َن املستمرة،  ـَ ن وام، ثم إنَّ مظاهَر الطبيعة، والسُّ ا يف النفس عىل الدَّ األسئلة جتعُل موضوَع اإليامن حيًّ
، فتْلجُئُه إىل اإليامن باهلل خالقيِ كل  هيِ أمام هذا الكونيِ وعظمتيِهيِ ُر اإلنسان بضْعفيِ واألحداث املاثلة ُتْشعيِ
َعاُب لإلنسان فرصًا كبريًة يعوُد فيها  ة يف احلياة، وكذلك ُتتيُح النوائُب والصِّ يشء، يستمدُّ منه القوَّ

ُم صلَتُه باهلل، ويوثِّق اإليامن به، كام تفعُل النعم اإلهليُة السابغة عليه. كيِ ، وُيْ هيِ إىل نفسيِ
ا أن يكون موقنًا من قلبه بوجود اهلل تعاىل، فإنه إن مل  إنَّ أوَل ما جيُب عىل اإلنسان ليكون مؤمنًا حقًّ
ُل إليه بعضهم  يُكْن موقيًِنا بوجوده فكيف يؤمن به ويطيُعه؟ وختتلُف السبُل إىل اإليامن باهلل ؛ فقد يصيِ
ل. وقد تضلُّ  ـُ ب ُل إليه آخرون بالعاطفة، وآخرون بالوَراثة، وغرييِ ذلَك من السُّ بالعقل والفْكر، ويصيِ
خفيِ يف النََّظر، فتتخُذ من األصنام وغريها  العقوُل سبيَلها إىل اخلالقيِ العظيم وتنزل إىل درٍك من السُّ
لامتيِ إىل النوريِ عىل يديِ ُرُسليِ اهلل وأنبيائيِهيِ األْكَرمني. آهلة، فتجيُء رسالُة السامءيِ لتخرَج الناَس من الظُّ

الفطرة، وهي ليست عقاًل رصفًا وال عاطفة حمًضا، وإنام هي  يعتمد يف اإليامن عىل  واإلسالم 
ْم يْطَغ أحدمها عىل اآلخر كانت الفطرُة سليمةً، تنُشُد اهلل  ـَ مزيٌج من العقل والعاطفة ،إذا التقَيا ول

وتعرُف سبيلها إليه من أقربيِ طريق. يقوُل تعاىل : {

             |)1(. وال شك أنَّ الفطرَة السليمَة تقُف مبهورًة أماَم مثل هذه 
اآلية وأمام مئاٍت غريها َيْلفيُِت القرآن الكريم نظر النفس اإلنسانية إليها.
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)3( العنكبوت: 62. )2( آل عمران:145.   )1( آل عمران :64.  

وحتى يكتمل معنى اإليامن البدَّ أن يعرَف املرُء صفاتيِ اهلل تعاىل ؛ ألنه إذا مل يعرف أن اهلل واحٌد 
ُع عن أن يطأطئ رأسه ويمدَّ يده إىل غريه؟ وكذلك إذا مل يكن  ال رشيك له يف ألوهيَّته فكيف يرتديِ
موقًنا بأن اهلل سميٌع عليٌم بصرٌي بكلِّ يشٍء فكيف يمسُك عن معصيتهيِ واخلروج عن أمره؟ فاإلنسان 
ال يمكنه أن يتحىل بالصفات الالزمة التي جيُب عليه أن يتحىلَّ هبا يف أفكاره وأعامله وأخالقه لسلوك 
رصاطيِ اهلل املستقيم ماداَم ال يعرُف صفاتيِ اهلل تعاىل وال ُييُط هبا إحاطًة كاملة. هذا إىل أنَّ الصفات 
التي وصَف اهلل نفسه هبا تبَقى مناراٍت أمام اإلنسان جيتهُد إىل أن يتمثَّلها يف فكره وسلوكهيِ ،فالَكَرُم 
ها صفاٌت وصف اهلل نفسه هبا ، وكْم يكوُن جمتمعًا فاضاًل  واحلْلُم واإلحساُن والرأفُة والرمحة كلُّ

فات. ذلك الذي يتمثُل هبذه الصِّ
اخلري  بأسباب  واملجتمعات  األفراد  عىل  تعود  كثريٌة  ونتائُج  ثمراٌت  وتوحيده  باهلل  ولإليامن 
يدعو  هذا  أجل  ومن  لسواه،  اخلضوع  أو  اهلل  لغري  العبودية  من  اإلنسان  حتريُر  ،منها  والسعادة 

القرآن الكريم النـاس مجيعا إىل هـذا اإليـمـان : {
اهلل  لغري  اخلضوع  من  ر  التحرُّ يكون  وحتى   .)1(|       
ا ؛ فامللك كله  كاماًل فإن القرآن ينقي شبهة القداسة عن أي فرٍد من الناس، ولو كان رسواًل أو نبيًّ

ُه له كذلك.  هلل، واألمر كلُّ
ومن مزايا اإليامن باهلل وتوحيده أيضًا حترير أنفسنا من سيطرة غرينا واخلوفيِ منه ؛ ألنَّ أولئك 
ُر من  ا وال نفعًا، وإذا حتررت النفس من اخلوف من غريها فإهنا تتحرَّ الذين نخشاُهْم ال يملكون ضًّ
لِّ والعبودية واخلضوع لغري اهلل. إن اإلنسان قد يذلُّ لغريه خوفًا عىل حياته أو رزقه، وجْلًبا للمنفعة  الذُّ
ة بيد اهلل، كام أنَّ احلياَة واملوت والرزق  َن القرآن الكريم أن املنفعة واملرضَّ ـّ ةيِ. وقد بي أو دفعًا للمرضَّ
بيد اهلل ال  |)2(. والرزُق كالموتيِ واحلياة  بأمره: {          

جيوز أن خياف اإلنسان عليه من أحٍد سواه: {       |)3(.
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)1( الرعد : 28.                       )2( الفتح :4.

وكذلك من ثمرات اإليمان الحي بالله وتوحيده أنه يمأل النفس طمأنينًة وسكينًة وثقة، ويرفُع 
ةيِ اإلنسان المعـنوية، ويدفُع عنه اليأس والقنوط، فالمؤمن متفائٌل أبدًا، واثٌق من نفسه ومن  من قـوَّ

نْصريِ الّلـه : {            |.)1(

.)2(|               }

ب إليه اليأس يف حاٍل من األحوال فإذا ضاقت عليه احلياة وانقطعت  إنَّ الذي يؤمن باهلل ال يتسَّ
اجلهود  يبذل  يزال  فال  نفسه  إىل  ُتْسليُِمُه  وال  عنه  تغفل  اهلل ال  فإنَّ عني  مجيعًا  ية  املادِّ األسباُب  عنه 
بني  االنتحار  انعدام  ـُر  ُيفسِّ ما  وهذا  أحواله  مجيع  يف  املعونة  منه  ا  مستمدًّ اهلل  عىل  ال  متوكِّ املتتابعة 

املؤمنني وكثرته بني امللحدين والكافرين.
واإليامن جيعل اإلنسان متقيدًا برشيعة اهلل       حريصًا عليها فتمنحه ضمريًا يقظًا مراقبًا هلل يف 
ر فيه       ألنه يعلُم أنَّ اهلل ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء                  كلِّ ما يعمله أو يقوله أو يفكِّ

وأنَّه يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور.
تكاليف،  من  فيها  وما  األنبياء  عىل  املنزلة  والرساالت  باهلل  اإليامن  أن  إىل  اإلشارة  من  والبد 
احلساب،  يوم  يف  اهلل  أمام  ووقوف  املوت،  بعد  بعث  من  به  يتعلق  وما  باجلزاء،  اإليامن  يستدعي 
التكاليف  النبوية جمموعة من  فُيجزى امليسء عىل إساءته، ويكافأ املحسن عىل إحسانه. فالرسالة 
واألوامر، وما دام اإلنسان قد كلف فال بد أن ُياسب عىل عمله. والقرآن ميلء باآليات التي تصّور 

هذا اليوم العظيم، وما أعده اهلل للمحسنني من نعيم ، وللمسيئني من عذاب شديد.
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-1 بني اإلسالم واإليامن عموم وخصوص. أرشُح هذا القول.
ٍة إىل اإليامن باهلل. ما أسباُب ذلك؟ -2 اإلنسان بحاجة ماسَّ

-3 ما أساُس اإليامن احلقيقيِّ باهلل؟ وملاذا؟
-4 كيف يصُل اإلنسان إىل اإليامن باهلل سبحانه وتعاىل؟

ُح ذلك من خالل اآلية املذكورة يف هذا  -5 عالم يعتمد اإلسالُم يف إثارة اإليامن يف النفوس؟ أوضِّ
الشأن.

-6 متى يكتمُل معنى اإليامن احلقيقيِّ عند اإلنسان؟ وملاذا؟
ـُح ذلك. هيِ وسـلـوكه. أوضِّ -7 ملعرفة اإلنسان صفاتيِ اهلل تعاىل أثٌر يف فكريِ

-8 قال تعاىل : {
ُحها        |)1(.يف هذه اآلية تتجىلَّ ثمرٌة عظيمٌة من ثمراتيِ اإليامن باهلل. أوضِّ

من خالل املوضوع.
دوُر  يأيت  ــ  نيا  الدُّ أو  الدين  أمور  ــ يف  القنوُط  عليها  ويسيطُر  بالنفس  اليأس  يتحّكُم  عندما   9-

ُح ذلك، وأدلُِّل عليه من القرآن بغري ما ذكر. اإليامن باهلل.أوضِّ
ُل كثرة حوادث االنتحاريِ يف املجتمعات الغربية ونْدرتُه يف املجتمع املسلم؟ -10 بم نعلِّ

ـُر ذلك. ي إىل اإلحسان. أفسِّ -11 اإليامُن باهلل تعاىل يؤدِّ
-12 ما دوُر اإليامن باهلل يف قضية الغاية من احلياة والبعث بعَد املوت؟ أدلُِّل عىل ما أقول.

-13 ما قيمة احلياة بال إيامن؟ آيت بمواقف يظهُر فيها أثر اإليامن يف حياة املسلم.

أس����ئ�����ل�ة

)1( يونس :107.
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-1 ما معنى )اإليامن( يف اللغة؟ آيت من القرآن بآية تؤكد املعنى.
ابيَِغة، َدْرك. ُح معنى الكلمتني التاليتني، ثم أضعهام يف مجلتني من إنشائي :السَّ -2 أوضِّ

-3 ما الغرُض من االستفهام يف قوليِ الكاتب : »إن مْل يُكْن موقنا باهلل فكيف يؤمن به ويطيعه«؟
ٌة  ور«. يف هذه العبارة صورٌة بيانية مستمدَّ ُلامتيِ إىل النُّ -4 »جتيُء رسالة السامءيِ لتخرَج النَّاس من الظُّ

حها. من القرآن الكريم. أوضِّ
ُن هذا املعنى، ثم أضُعهام يف مجلتني من إنشائي. ِـّ ف، حْمض( ملعنى واحد. أبي ْ -5 تأيت كلمتا )رصيِ

َهُد أن  فاِت التي وصف اهلل هبا نفسُه َتْبَقى مناراٍت أماَم اإلنسان َيْ -6 يقول الكاتُب: »هذا إىل أنَّ الصِّ
َفْت فيها. ح الصورة التي وظِّ ُن معنى )منارات(، ثم أوضِّ ِـّ َلَها يف فكرِه وسُلوِكه«. أبي يتمثَّ

-7 تضاُف )أّي( إىل املذّكريِ كام يف قوله : »القرآن ينفي ُشْبَهَة القداسة عن أيِّ َفْرد«، وإذا أضيفْت إىل 
مؤنٍث ُأنِّثْت.آيت بمثالني لكلتا احلالتني.

ُب إليه اليأُس يف حاٍل من األحوال، فإذا ضاقْت عليه احلياُة, انقطعت  -8 »إن الذي يؤمُن باهلل ال يتسَّ
ه«. عنه األسباُب املادّية مجيعًا فإنَّ عني اهلل ال تغفُل عنه، وال تسليُِمُه إىل نفسيِ

ب(. فام سبُب ذلك؟ أ- أجاد الكاتُب يف استخدام الفعل )يتسَّ
ـر الذي حدث. ب- أَضُع )َلْن(بداًل من )ال(، وأذُكُر التـغـيُّ

ًة ثانية. (، وأْعربُه مرَّ جـ- أعرُب االسم املوصول )الذي(، ثمَّ أحلُق )ما( الزائدة بـ)إنَّ
د- آيت بثالثٍة من املبنيَّاتيِ ألنواع الكلم الثالثة.

هـ- أستخرُج ثالثة أسامٍء معربٍة حلاالت اإلعراب الثالث.
ئ(، )يْشء، جَتيِيء(، )يمأَل،  ئ، ُيطأطيِ يِملَ ُكتيَِبتيِ اهلمزة يف كل جمموعة مما ييل عىل ذلك النحو: )تلجيِ  9- 

يكافأ(.

املهارات اللغوية
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-10أضُع عالمات الرتقيم املناسبة فيام ترَك من فراغاٍت يف الفقرةيِ ما قبل األخرية.    
-11 أكتُب العبارة التالية مرتني بخط النسخ :

 من ثمرات اإليامن احلي باهلل أنه يمأل النفس طمأنينة وسكينة وثقة.
.........................................................................
.........................................................................

 -12أضبُط الفقرة األخرية بالشكل.
أنَّ                   إالَّ  واالنحراف  اجلريمة  وقوعيِ  من  للحدِّ  تنظيامت  من  ّيُة  الوضعيِ القوانني  ُه  تُسنُّ ما  رغم   13-
اإلسالم متيَّز بأعظم قانوٍن رقايبٍّ يمنُع اإلنسان من االنحراف، سواًء يف األفعاليِ أو األقوال  

َواَيا. أو حتى يف النَّ
َدًة، وعنوانًا  ا أضُع له عنارص حمدَّ أنطلُق من هذه الفكرة أرشح وأدلُِّل، وأكتُب موضوعًا إنشائيًّ

واضحًا.
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عواِت الوافدة عىل عاملَنا العريبِّ منُذ بدء االستعامر الغريب يف الربع األخري من القرن  من أبرِز الدَّ
ة، وأن األمم الناهضة قد انفصلْت عن ماضيها، وأنَّ  التاسع عرش دْعَوى أنَّ االتصال باملايض مذمَّ

ر. ةيِ املكانَة املرموقة يف موكبيِ التطوُّ م، ويوُل دون بلوغيِ األمَّ اْستمرار االرتباطيِ باملايض َيُعوُق التقدُّ
العربية،  غة  باللُّ يكتبون  ممَّْن  ركبه  يف  واجلادين  التغريب  ُدعاة  أقالُم  الفكرة  هذه  محلْت  وقد 
ها  لِّ زها بأكاذيب خادعة، حتَّى خلَقْت يف اجليل الذي نشأ يف ظيِ ومضْت ُتزيِّن الدعوة وحتاول أن تعزِّ

عقدَة االتصال بالقديم، كأنَّام هَو يشٌء ُمْزَدَرى.
أن  وياول  بالقشور،  ويأخذ  الربيق،  وراء  جيري  سْطحيٌّ  جيٌل  العربية  األمة  يف  نشأ  وبذلك 
تيَِنا ؛ ملحاولة بثِّ الشكوكيِ  د الغرب، فاذا قرأ مل متتدَّ َيُدُه إال إىل تلك الكلامت الساخرة بأجماد أمَّ يقلِّ

ين والقيم العلَيا، واجلْري وراء األهواء واألوهام، واخلرافات واألكاذيب اخلادعة. واألوهاميِ بالدِّ
ريِ للقديم َعىَل كلِّ صوت، فقد كانت حْتمُلها  وعال صوُت مْوجةيِ االنفصاليِ عن املايض والتنكُّ
ُصُحٌف ضخمة االسم، تدخُل كلَّ ُقْطٍر من أقطار األمة العربية، وتكتُب هبا أقالٌم شهرية، فكان 

ع أثٌر عميق. ْعَوةيِ يف نفوسيِ الشبابيِ املتطلِّ للدَّ
ها،  رو الغربيِ عىل أُشدِّ كان ذلك يف الثالثيناتيِ من هذا القرن، ودعوُة التغريب التي يقوُم هبا مفكِّ
ا ؛ فقد تبيَّـن أنَّ الغربينيَ الذين يملون هذه الدعوة إلينا  بْت هذه الدعوة وأْنَكرْتَ غري أنَّ الوقائع كذَّ
ْم َيْقَطُعوا عالقتهم به، بْل  ـَ ال يؤمُنوَن هبا يف بالدهم، وأهنم هم أنفسهم مل ينفصلوا عن ماضيهم، ول
إهُنم حينام بدؤوا حياتم اجلديدة يف عص النهضة جعلوا من الرتاث اليونان يف األدب والرومان 
َعاَلَها  التي  القديمة  ُدوا أساطريَها  القانون قاعدة أصيلة أكدوها ووقفوا عندَها طوياًل ، وجدَّ يف 
الُغَبار، فأْحَيْوَها بأسلوٍب حديث، وعىل نحٍو ُمثرٍي ، يأُخُذ باأللباب يف إخراج مجيل، وإعداد يسري، 
وصوٍر وأغلفٍة مجيلة، وأذاُعوا ذلك يف الصحفيِ واألندَية، وأدخُلوُه املدارَس، وأشاُدوا به، وبلُغوا 

-12 َموجُة االْنفصاِل عِن املاضي* 

)*( ألنور اجلندي ،من كتابه »أضواء عىل الفكر العريب واإلسالمي «،)بتّصف( 
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يف ذلك مبلغًا ال حدَّ له. 
ثمَّ جاؤوا فأنشؤوا أدهبم احلديث عىل هذا األساس، وربطوا بني فكرهم اجلديد وهذا القديم 
ْرَف عْن أّي أدٍب ال يتصُل فيه احلديُث بالقديم، وال احلاُض  وَن الطَّ برباٍط وثيق، حتى إهنم ليغضُّ
ُيقىص عن مكان  بأْن  ـٌر عاجز، جديٌر  ُمَقصِّ نظرهم  فهو يف  كاتٍب اليفعُل ذلك  أي  وإنَّ  باملايض، 

الشهرة والتربيز.
 ، الشائن، حتت ضغط سيطرة عقدة األجنبيِّ املوقف  َنقيُِف نحن هذا  الغرُب هذا  يفعُل  وبينام 
اإلسالمّي  العريبِّ  لرتاثنا  بالنسبة  هذا  وقع  هبا،  وأخْذَنا  ْقَناَها  فصدَّ الباطلةيِ  بدعوتيِهيِ  بيَنَنا  َدَعا  الذي 
ها يف مجيع  ُل باحلياةيِ نفسيِ الضخم،احلافل باآلثار احلّية، النابض بالقّوة واإلجيابّية. هذا الرتاث املّتصيِ

ا الروحيَّة والعقليَّة والقانونيَّة واالقتصاديَّة والعلميَّة. فنوهنيِ
 ، والفارايبِّ سينا،  ابن  أمثال  واألدب،  الفكريِ  أعالميِ  من  املئاتيِ  بل  العرشاتيِ  جتُد  حيُث  هناك 
من، مرتبطة باحلياة ال تنفصُل عنها،  ظيِ ... وعرشاٍت وعرشاٍت هلم آثار حيَّة، باقيٌة عىل الزَّ واجلاحيِ

َمن. ريِ والزَّ ة، وجتري مع التطوُّ وهي ما زالْت تنبُض قوَّ
يدث هذا بينام نجد الغرب يف بدء هنضته يقوم عىل أساس هذا الرتاث، فيرتمجه ويبدأ به ويأخذ 
أمثال  وفالسفته،  الغرب  كتَّاب  من  منصفون  أعالم  بذلك  ويعرتف  هْديه،  عىل  يميض  ثم  منه، 

يْدُي« و»ُجوْسَتاف ُلوبون« و»ُتوماس أْرُنولد«. »سيِ
أوروبا، عندما  التي عاشتها  املظلمة  الوسطى  العصور  إبان  أمانة احلضارة  الذين محلنا  فنحن 
كانت متيض يف ظل قسوة اجلمود كانت منارات األندلس، واملغرب، والقاهرة، ودمشق، وبغداد 

تشع حضارة وثقافة، وحتمل لواء التطور والنهضة. 
ف       فإن العربة يف  ْبء       وإنَّ التاريخ قد يصبح مصدر مجوٍد أو ختلُّ فإذا قيل إنَّ املايض عيِ
رة       فنحن ال نرى يف املايض  األمر ترجع إىل نظرتيِنا للاميض والتاريخ       هذه النظرة اليقظة املتحرِّ
ة تعيُنَنا عىل أن نأخذ مكاننا يف جماليِ احلضارة       وبام أنَّنا كنَّا يف  َنا إىل األمام       وقوَّ إال مْصدرا ليَِدْفعيِ

قيادة هذه احلضارة يوما       فال بد أن نظل يف رْكب األمم املندفعة إىل األمام.
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-1 ما الصورة التي حاوَل دعاُة التغريب والسائرون يف ركبهم إلصاقها برتاثَنا اإلسالمي؟
فون؟ ْغريبِّيني إىل االنفصال عن املايض . فإالم كانوا هيديِ -2 دعا كثرٌي من التَّ

س الشباب العريّب؟ -3 ما األثر الذي أحدثْته تلك الدعوُة يف نفويِ
-4 الغرُب يدعونا إىل التخيل عن ماضينا وتراثنا. فهل فعل الشء نفسه مع تراثه؟ أوضح ذلك 

ِـّن وجه داللته. وأبي
-5 تكاد النظرة إىل الكاتب غري املتصل بامضيه تتفاوت عندنا وعند الغرب. أوضح ذلك.

-6 بم يتميز الرتاث العريب واإلسالمي؟
-7 ما موقف الغرب من تراثنا العريب واإلسالمي؟

-8 يقول الشاعر :
َهـــــا      ُكـــــْرُهــــــَهــــــا األْهــــَل وحبُّ الُغَرَبا ـــــديِ ـــة قـــْد فـــــتَّ فــــي ســــاعيِ أمَّ

أرْشُح هذا البيت يف ضوء ما عرفُته يف املوضوعيِ من سيطرةيِ عْقَدةيِ األجنبيِّ عىل األذهان.
ٍف. فكيف نردُّ عىل هذا القول؟  ْبء، وإنَّ التاريخ مصدُر مجوٍد وختلُّ -9 إذا قيَل : إنَّ املايض عيِ

ر الغزويِ الفكرّي. أذكر ما أعرفه من تلك املظاهر.  -10 متثل فكرُة التخيلِّ عن املايض إْحدى مظاهيِ
ُق عىل هذه العبارة بام أراه مناسبًا. هُلا«. أعلِّ -11 »لن يصلح حال هذه األمة إال بام َصُلَح به أوَّ

أس����ئ�����ل�ة
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 -1 أمجع كلمة )دْعَوى (، وآيت بمفرد )أكاذيب(، ثمَّ أضعهام يف مجلتني من إنشائي.
)من   : نحو  قبله،  ملا  اإلعرابية  احلالة  عن  النظريِ  بغضِّ  اجلزأينيِ  َفْتحيِ  عىل  يبني  ُب  املركَّ العدُد   2-
القرنيِ التاسَع َعرَش(. آيت بثالثةيِ أعداٍد عىل هذا النحو، وأَضُعَها مضبوطة بالشكل يف مجٍل من 

إنشائي.
ة العربية جيٌل سطحي يري وراء الربيق، ويأخذ بالقشور، وحياوُل  -3يقوُل الكاتب : »نشأ يف األمَّ

اخرة بأجماِد أمتنا..«  َد الغرَب، فإذا قرأ مل مْتَتدَّ  َيُدُه إال إىل تلك الكلامِت السَّ أن يقلِّ
أ- أستخرُج كلَّ فعل مضارع، وأعربه.

ب- أَضُع )ال( النافية بداًل من )مْل( يف قوله : »مل مْتتدَّ َيُدُه« وأضبط الفعل بالشكل.
ج- آيت بثالثة أسامٍء حلاالت اإلعراب الثالث. وأعرهُبا.

( الواردةيِ يف العبارة ؟ وما إعراُب كلمةيِ )الكلامت(؟ د- ما نوُع )إالَّ
-4 ُيْنَسُب إىل ألفاظيِ العقوديِ بإحلاقه ياء النسبيِ ثم مجُعَها باأللف والتاء. فهل أصاب الكاتب يف قوله 

: »كان ذلك يف الثالثينات«؟ 
إذًا أذُكُر الوجه الصحيح ، ثم آيت بمثالني آخرين من إنشائي.

-5 )إبَّان( ظرف زماٍن بمعنى )حنَي(، يضاف إىل املفرديِ واجلملة بنوعْيَها. آيت بثالثة أمثلة لثالثيِ 
األحوال.

-6 خَتَم الكاتُب موضوعه بقوله : »وباَم أنَّنا كنَّا يف قيادة هذه احلضارة يومًا، فالُبدَّ أن نظلَّ يف رْكبيِ 
ة إىل األمام«. األمم املندفعيِ

(؟  َنا«؟ وما سبُب فتحيِ مهزةيِ )أنَّ أ- مانوُع )َما( يف قوليِه : » بام أنَّ
ُدمها، مع بيان مْعنييهاَم ومعمولْيهام. ب- يف العبارة فعالن ناسخان، أحدِّ

جـ- وردْت )اَل( النافية للجنسيِ يف العبارة. عاملٌة هي أم مْلغاة؟ وما السبب؟ 

املهارات اللغوية
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د- أعرُب ما كتيَِب باألزرق.
-7 أضع الرتاكيب واملفرداتيِ التالية يف مجٍل من إنشائي : يوُل دون، ُمْزَدَرى، رباط وثيق، حتى 

ائن. م، الشَّ إهنَّ
َك من فراغاٍت يف الفقرة األخرية. -8 أَضُع عالماتيِ الرتقيم املناسبة فيام ُتريِ

دتني من الضبطيِ يف آخر املوضوع. -9 أضبُط الفقرتني املجرَّ
-10 أكتُب تلخيصًا للموضوع ال يتجاوز مخسة عرش سطرًا. 

دوا أسامءهم يف جماالت الفكر والعلم املختلفة.  َل التاريخ العريبُّ اإلسالمي بأعالٍم خلَّ -11 َحفيِ
هيِ، وبعَض مؤلفاتيِه يف كلٍّ من علوم الدين،  أرجُع إىل املكتبة املدرسية وأذكُر َعَلاًم، وتاريخ مولديِ

. ، والكيمياء، والَفلكيِ واللغة، والتاريخ، والطبِّ



.
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-1 أصحاُب اجلنَِّة وأْصحاُب النَّار*

)*( سورة يونس ، اآليات : 35-25
)4( تؤفكون : ُتصفون. )3( يفرتون : خيتلقون.  ة : َهَوان وصغار.  )2( ذلَّ )1( رصاط : طريق.   

قال تعاىل :
)1(

)2(

)3(

}

|

)4(
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ُنها. -1 ورد يف أول اآليات ثالثُة أسامٍء للجنَّة. أبيِّ
بــيــن  أوازُن   .| }   | }  2-

ُن عالم يدلُّ ذلك. ِـّ اآليتني، وأبي
-3 ما املقصود بالزيادة التي ذكرها اهلل تعاىل؟ أذْكر من أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما يؤيِّد ذلك .

ُح ُكالًّ من الوصفني.  -4 يف اآليات وصٌف ألصحاب اجلنة وألصحاب النار. أوضِّ
ُد من اآليات ما يتفق وهذه اآلية.  |)1(. أحدِّ -5 قال تعاىل : {

ن اآليات الدالة عىل ذلك. ِـّ ق أعداُء اهلل ويتخاصُمون. أبي -6 يوم القيامة يتفرَّ
|؟  -7 ما معنى قوله تعاىل : {

َم السمَع عىل البص؟ مَع واألبصار من بني اجلوارح؟ وملاذا قدَّ -8 ملاذا خصَّ اهلل تعاىل بالذكرالسَّ
ُح ذلك. ُن اآلياُت صورًا من قدرةيِ اهلل وعظمته. أوضِّ ِـّ -9 ُتبي

َبَع. أرشُح هذا القول. -10من هيدي إىل احلقِّ أحقُّ أن ُيتَّ

أس����ئ�����ل�ة

)1( آل عمران : 106.
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املهارات اللغوية

-1 أرجُع إىل أحديِ كتب التفسري للبحث عن معان الكلامت التالية :
ـْلـَنا، أْسَلفْت. يت، َزيَّ يْرَهق، َقرَت، ُأْغشيِ

ح الكناية يف قوله تعاىل : {           |. -2 أوضِّ
-3 دخلْت كاُف اخلطابيِ عىل اسم اإلشارة { ُأوالء | يف اإلشارة إىل أصحابيِ اجلنة وإىل أصحابيِ 

النار. فام املعنى الذي أفادْتُه يف كْلَتا احلالتني؟
ُح أركان التشبيه يف قوله تعاىل : {                                                                    |. -4 أوضِّ

أسامء  من  أعرفه  ما  أذكُر  ثمَّ  عندي،  من  له  بمثاٍل  آيت  معناه؟  أمٍر.فام  فعليِ  اسُم   | }  5-
األفعال.

ُة استفهامات. فام الغرُض البالغيُّ لكلٍّ منها؟ -6 يف اآلية احلادية والثالثني عدَّ
ـريِ املخـاطــبيِ نحـــو                        |. آتـي بأمـثــلٍة  ـُر بتـغيُّ -7 تتَّصُل بأسامء اإلشارة كاٌف تتـغيَّ

للُمخاطبيِ بمختلف أنواعه.
ى هذا التغيرُي يف بنية الكلمة؟ -8 ما أصُل الفعليِ {    |؟ وماذا ُيسمَّ

َف  -9 ما الغرُض البالغيُّ من االستفهامني  |و{                            |؟ وما الذي رُصيِ
عنُه املخاطبون؟

باق واملقابلة. أستخرُج ما  أجدُه منها. -10 يف اآليات كثرٌي من ألوان الطيِ
-11 أعرُب ما ُكتيَِب باألزرق يف اآليات الكريمة.
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ري ــ ريض اهلل عنهام ــ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : »مثل القائم يف  عامن بن َبشيِ عن النُّ
أْعالَها  اْستهموا عىل سفينة، فصار بعضهم  قوٍم  فيها كمثل  اهلل والواقِع  حدوِد 
وبعضهم أسفلها، وكان الذين يف أْسفلِها إذا اْستَقوا من املاء مّروا عىل من فوقهم، 
فقالوا : لو أنَّا خَرقَنا يف نصيبنا خرقًا ومل نؤِذ من فوقنا، فإن تركوهْم وما أرادوا 

هلكوا مجيعًا، وإن أخذوا عىل أيدهيم نَجْوا وَنجْوا مجيعا« رواُه البخاري.

-1ما الفكرة التي يدور حوهلا هذا احلديث؟
ن املقصوَد بحدود اهلل. وكيَف يقُع فيها املرء؟ ِـّ -2 أبي

َب اهلل عىل بني إرسائيل ولعنُهْم. أبيِّـُن سبب ذلك يف ضوءيِ هذا احلديث، ثم أذكر اآلية التي  -3 غضيِ
تنصُّ عىل ذلك.

-4 ما منزلة األمريِ باملعروف والنهي عن املنكر يف اإلسالم؟
-5 للنهي عن املنكر ثالُث مراتَب. أذكُرها، ثمَّ أورُد احلديث الذي ينصُّ عليها.

ـيـن بقــولــه  ل بـعـُض النـاسيِ من األمـريِ بالمعــروف والنـهي عن المنـكر محـتـجِّ -6 يـتـنـصَّ
تعـــالى :                                                                                            {   |. فكيف نردُّ عىل أولئك؟

-7 إالم رمز الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص بالسفينة؟ وإاَلَم يشرُي بقوله : »اْستَقْوا من املاء«؟
-8 أَضُع للحديث عنوانًا مناسبًا.

-2 من َهْدي احلديث الشريف*

أس����ئ�����ل�ة

)*( رياض الصاحلني، للنووي، ص:94.
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-1 أرجُع إليأحديِ معاجم اللغة للبحث يف معنى )اْسَتَهَم(.
-2 يستخدم البعُض الفعل)َساهَم( بداًل من )أْسَهَم(. فهل هذا االستخداُم صحيح؟ أوضح ما 

أقول.
-3 أستخرج  من احلديث فْعاًل ناسخًا وحرفًا ناسخًا، وُأبيِّـُن مْعُمويل كلٍّ منهام.

ُح ذلك،ثمَّ  : إّن اهلمزة والسني والتاَء يف نحو)اْسَتَقْوا( تفيُد الطلب. أوضِّ -4 يقوُل علامُء الصفيِ
آيت  بأمثلٍة أخرى.

اَمتيِ أسلوبيِ احلديث الرشيف. فام هذه السمة؟ -5 يف احلديث سمٌة بارزٌة من سيِ
ُحَها. ليِهيِ مبنيٌّ عىل صورٍة بالغيٍة رائعة. أوضِّ -6 احلديُث بكاميِ

بمثالني  آيت  للرشط؟  أم   ، لْلعْرضيِ أم   ، للتََّمنيِّ احلديث؟أهَي  يف  )َلْو(  أفادْتُه  الذي  املعنى  ما   7-
للنوعني اآلخرين.

ُن أثر ذلك يف األسلوب. ِـّ ة. أستخرُج ما أجده منها، وأبي -8 يف احلديث بعُض األلفاظ املتضادَّ
-9 »ومل نْؤِذ مْن فوَقَنا«. أضُع)اَل( النافيَة بداًل من )َلـْم(، وأغيِّـر ما يلزم.

-10 أعرُب ما ُكتيَِب باألزرقيِ يف احلديث الرشيف.

املهارات اللغوية



73

العرُق من  َد  آياتيِ اهلل، فتفصَّ إليه من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأوحى  َهَبَط جرْبيِيُل ــ عليه السالم ــ عىل 
ُل عليه الوحي، وغمغم الرسوُل الكريُم باآلية التي  جبني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كام كانت عادُتُه حنَي ينزيِ

نزل هبا إليه جربيل : {                |)1(.
وهزَّ عليه الصالُة والسالُم رأسه : إنَّه األمُر باجلهاد، وأيُّ جهاد؟ إنَّه جهاُد قلوٍب هي كاحلجارةيِ 
بحرٍب  إالَّ  منها  خيرَج  أالَّ  وأقسَم  له،  َسَكنًا  ذَها  واختَّ خ،  وفرَّ فيها  الُل  الضَّ َش  عشَّ قْسوًة،  أشدُّ  أو 

ُضوس.
اًل عىل  واْنَطَلَق حممٌد ـ عليه الصالُة والسالُم ـ إىل اجلهاِد يف سبيل دعوته، مْعتمدًا عىل ربِّه، متوكِّ

مْواله.
مرَّ الليُل وئيدًا حتى أرشَق الفجر، وأْصبح الصباُح من بعده أبيَض مرشقًا، وسمَع الناُس رجاًل 
لب، يا بني فيِْهر، يا بني  واقفًا بأْعىل جبليِ الصفا بمكة يَنادي : واَصَباحاه! واصباحاه! يا بني عبداملطَّ
ُلَؤي. وتصايَح النَّاس : إنَّ حممدًا ينادي بأعىل الصفا، فأقبُلوا عليه من كلِّ حْدٍب وصْوب، حتى إذا 
رَي  )2( هذا اجلبليِ تريُد أن ُتغيِ ْقُد النَّاس صاَح فيهم حممٌد : أرأيتم لو أخربتكْم أن خياًل بسْفحيِ اكتمل عيِ
بًا قّط. قال : فإن نذيٌر لكْم بني يدي عذاٍب  ْبنَا عليك َكذيِ ؟ قاُلوا : نعْم، ما جرَّ قيَّ عليكْم أُكْنُتْم ُمصدِّ
شديد. فاْنرَبى)3(من وسطيِ الناس صوُت أيب هلٍب يقول : تبًّا)4( لك سائَر اليوم، أهلذا دَعْوتَنا؟ 

ونظر رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل أيب هلٍب نْظرة عْفٍو ومغفرٍة ومل يردَّ عليه.
ق الناُس من حْوليِ النبِّي الكريم، فام هُلْم وهلذه الدعوة اجلديدة، التي تأُمُرُهْم أن يذُروا)5(  وتفرَّ

ة. ما كان يعبُد آباؤهم؟ ومل يُفتَّ ذلك يف َعُضديِ حممٍد ــ عليه الصالُة والسالُم ــ بْل زادُه إيمانًا وقوَّ

-3 الزبري بن العوام*

)*( لصابر عبده إبراهيم، العدد 8 من سلسلة » أعالم املسلمني« )بتصف(.
)3( انربى : اعرتض له. )2( سفح : أسفل.   )1( الشعراء : )214، 215(.  

)5( يذروا : يرتكوا. )4( تبا لك: ألزمك اهلل اهلالك واخلسان.    
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، فوجَد فيَها نفرًا من أهليِهيِ صاح  لبيِ وقصد حممٌد ــ عليه الصالة والسالم ــ إىل داريِ عبد املطَّ
، ثم جلَس معُهْم يدُعوُهْم  لبيِ ، يا بني عبد املطَّ ليِبيِ ُة بنَت عبد املطَّ فيهم : يا فاطمة بنت حممد، يا صفيَّ
لب : أْشَهُد أن ال إله إال  ُة بنت عبد املطَّ إىل الدين اجلديد، حتى إذا ما انتَهى من حديثهيِ قالْت صفيَّ

اهلل وأنَّ حممًدا رُسوُل اهلل.
يق، وأبوبكٍر  دِّ بْيـَر جالسًا مع أيب بكر الصِّ آمنْت صفية ثمَّ انطلقْت إىل بيتها، فوجدْت فيه ابنَها الزُّ
ا  ُثُه عن دعوةيِ حممٍد ــ عليه الصالُة والسالم ــ ويدُعوُه إىل اإليامن هبا. وقالت صفيَُّة أليب بكر إهنِّ ُيدِّ
تا، وقاَم مع أيب بكٍر الصديق إىل رسول  أْسَلَمْت، ثمَّ دعتيِ ابنها إىل اإلسالم فاستجاب الزبرُي لَدْعويِ

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأسلَم بني َيَدْيه.
، ساَءُه أن ُيسليَِم الزبرُي وأن يؤمنيِ بدعوةيِ حممد،  بري عمٌّ كافٌر شديُد الُكْفر غليُظ القْلبيِ وكان للزٌّ
ًدا ومتوعًدا، ثم جاءُه مرًة أخرى  ه، فلامَّ أبى انصَف عنه مهدِّ فذهب إليه وأمره أْن يعود إىل دين قوميِ
قه عىل احلائط، ثمَّ أوَقَد من حتتيِهيِ  رٍي وعلَّ ُه يف حصيِ َد يديهيِ ورْجَلْيه، ولفَّ وأعاَد عليه األمر فأبى، فقيَّ
خانيِ إىل الزبري، ونفذت إىل عينهيِ فساَلْت منُهاَم الدموع، واحرتَق أنُفه، وكاد  نارًا فاندلَعْت ألسنُة الدُّ
خان، وامْحرْت عيَناُه من  ُه آخر النهاريِ وقديِ اسودَّ لْوُنُه من الدُّ خْيتنيُِق ولكنَّه جالَد وصَبـَر. وجاَءُه عمُّ
ه أن العذاَب لن  ه العودَة إىل دينه، فأبى أن يعوَد إىل الُكْفريِ أبدًا. فلامَّ أْدرك عمُّ الدموع، فطلَب منُه عمُّ

ْبُه بعد ذلك َقّط. َق له غايته ترَكُه ومل ُيعذِّ ُيقِّ
َقْت ُعرى املحبَّة بينه  تيِ الشهوُر والزبري يْصحُب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف غدواتيِهيِ ورَوحاتيِه ،وتوثَّ ومرَّ

يق. دِّ وبني أيب بكٍر الصِّ
هيِ، فأطرَق أبو بكٍر  يق يد ابنته أسامَء لنْفسيِ ـدِّ ام من أيب بكٍر الصِّ ويف ذات يوٍم طلب الزبرُي ْبُن العوَّ
ب ؛ َفُهَو من قبيلةيِ  َ اَل؟ إنَّ الزبرَي شابٌّ منسَّ ر، ثمَّ ما لبَث أن وافَق. ومليِ برأسه إىل األرض وراَح يفكِّ

ُة الرسوليِ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو قبل ذلَك مؤمٌن صادُق اإليامن. ُه صفيَّة عمَّ هيِ، وأمُّ رسوليِ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومن قوميِ
ُدوَن كّل من  بطيئا بطيئا، وأخذ زعامُء قريش هيدِّ َة  ُع يف مكَّ تتسيِ الكريم  الرسوليِ  ْت دعوُة  وظلَّ
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ُهْم فيه من  ُفونه، حتى شكا كثرٌي من الصحابةيِ إىل رسوليِ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما  يْدُخُل يف دينيِ اإلسالم وخيوِّ
ـّر، فأمرُهُم الرسول أن هياجروا إىل احلبشة ،وهاجر الزبرُي إليها مع من َهاَجر. الضُّ

  وجلس الزبرُي يف احلبشةيِ يفّكُر يف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ورأى أنهَّ من اجُلبنيِ أن يرُتَك الرسوَل الكريَم 
َة، وصحبيِ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والَزَمُه ماَلَزَمة  َع بالعودةيِ إىل مكَّ يهيِ سادُة قريش، فأرْسَ وحده يف مكَة يؤذيِ
اه، إىل أْن أمَر رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أصحاَبُه باهلجرةيِ إىل املدينةيِ،فهاجَر الزبرُي  لِّ ُمَداِفعًا عْنه، ذائِدًا عن محيِ الظِّ

إليها مع املهاجرين.
اَممًة  هيِ عيِ تيِ األيام، والَتَقْت قريٌش أصحاَب النبيِّ يف ْغزوةيِ َبْدر، ولفَّ الزبرُي يوَمَها عىل رأسيِ ومرَّ
 ، هيِ، ولقَي الزبرُي ُعْبيَدَة ْبَن سعيديِ ْبنيِ العاصيِ صْفراء، واْنطلَق وسَط املعركةيِ فرحًا هُيدُّ الكافرين بسيفيِ
ُجاَلن،  ا. وتقابَل الرَّ فِّ األوليِ من ُصفوُفهيِ تهيِ، وكانْت قريٌش َتَضُعُه يف الصَّ وهو رجٌل مشهوٌر بشدَّ
)1( قدمْيهيِ، ال  ةيِ رأسهيِ إىل إمْخَصيِ ٌج باألْدُرعيِ واألسلحةيِ من قمَّ ورأى الزبرُي أنَّ عبيدَة بن سعيٍد ُمَدجَّ
ُتَرى منه إالَّ عيناه، فاحتار الزبرُي كيَف يقُتُله، ولكنَّه ما لبَث أْن داَر حْولَه، ثمَّ رفَع ُرحْمه القصري الذي 
هيِ. كان قد أَتى به من احلَبشةيِ وهو مهاجٌر إليَها، وَطَعَن بيِهيِ عبيدة يف عْينيهيِ طعنًة وصلْت إىل مؤخريِ رأسيِ

ـ عليه  وذات يوم أراد الرسول الكريم أن ينام، وكان الزبري بجانبه، وغلب النعاس عيني الرسولـ 
الصالة والسالم، فراح يف سبات)2( عميق، وكان الذباب يومها كثريًا، فأخذ الزبري يمنعه عن وجه 
النبي، ومل يزل كذلك حتى استيقظ رسول اهلل ــ صلوات اهلل وسالمه عليه ــ من نومه وقال له: يا أبا 
عبد اهلل مل َتَزل؟ فقال الزبري : مل أزَل بأيب وأمي. فقال له الرسول الكريم : هذا جربيل يقرئك السالم 
ويقول لك : أنا معك حتى أُذب عن وجهك رَشر جهنم. فُس الزبري وانرشح صدره، ثم أخربه رسول 

ـرين باجلنة، فازداد الزبري فرحًا ورسورًا وانطلق إىل زوجه أسامء يبرشها. اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه من امُلَبشَّ
املدينَة  قاصدة  اليهود،  من  وكثرٌي  القبائل  بعُض  ومعَها  قريٌش  اجتمعْت  األحزابيِ  غزوةيِ  ويف 
ملحاربةيِ الرسول الكريم والقضاء عليه. وكان الزبرُي أوَل من أجاَب دعوَة النبيِّ األكرم، فنظَر إليه 

)2( سبات : نوم. ب األرض.  )1( اإلمخص : ما دخل من باطن القدم فلم ُيصيِ
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ع الصحابُة بعدها  الرسول يوَمها ضاحًكا وقال له : لكلِّ نبيٍّ حوارّي)1(، وحواريِّي الزبري. وجتمَّ
الزبرُي معُهْم حتى ساَل منُه العرق، وجاءْت قريٌش  املدينة، وحَفر  وأخُذوا يفُروَن اخلندق حوَل 
أْن  يستطيعوا  فلم  حوهلا،  املسلموَن  ضَبُه  الذي  باخلندق  ئْت  فوجيِ ولكنَّها  وأنصارها,  وحلفاؤها 
ْم، وقلبْت  وه، وانتظروا أيامًا ثمَّ أرسَل اهلل عليهم رحيًا رَصرصًا)2( عاتيًة )3( أطفأْت نرياهَنُ يتخطَّ

قوا، وكفى اهلل املؤمننَي القتال. قُدوَرُهْم، واقتلعْت خياَمهْم، فارحتلوا وتفرَّ
ْف  يتخلَّ ها، ومل  املشاهَد كلَّ َد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َشهيِ اميِ  العوَّ ْبَن  الزبرَي  إنَّ  التاريخ  وتقوُل كتُب 
ًعا)5(  عن واحدٍة منها، ومل يتقاَعْس)4( يومًا عن اخلروج للجهاديِ يف سبيل اهلل، وكان جسُدُه جمدَّ
، وفيه أمثاُل العيونيِ من الّطْعن، وكان يقول : واهلل ما فيَها من جراحٍة إالَّ مع رسول اهلل ــ  ُيوفيِ بالسُّ

صيل اهلل عليه وسلم ــ، ويف سبيل اهلل جلَّ وَعاَل.
ته، وماكان يمتاُز به من نفٍس  ولعلَّ مْوقيَِف الزبير يوَم اليرموكيِ أصدُق  دليٍل على جْرأتيِهيِ وقوَّ
اليوميِ  الروُم في ذلك  أحدًا  فقد كان  الله  تْرَهُب في سبيل  الَوْهن)6( وال  أو  ال تعرُف الخوَف 
معك    َل  فنْحميِ ُل)7(  تْحميِ أال  له  وقالوا  األبطاليِ  من  جماعٌة  الزبير  إلى   َ فاجتمع  أقوياء  اَء  أشدَّ
هابيِ واألبطاُل معه حتىَّ إذا واجُهوا صفوَف   الروميِ أْحجُموا   وُملَئْت  قال َبَلى ثمَّ انطلق كالشِّ
هيِ حتى قتل منُهْم عددًا  قلوُبُهْم ُرْعبًا فترُكهُم الزبيُر وانطلق وحدُه بين الصفوفيِ وهو يلعُب بُرْمحيِ
ًة أْخرى حين دخل الزبيُر وحده بين صفوفيِ الروم   وهو يحمُل خْلَفُه  كبيرًا وحدَث مثُل ذلك مرَّ
بَّ عارفًا بالحرِب، جريئًا  ُلُه معُه دائمًا في غزواتيِهيِ  ليشيِ هيِ ولَدُه عبد الله، الذي كان يحميِ على فرسيِ

علْيَها كما كان يتمنَّى لُه أبوه.
ام، لَقْد كاَن آية يف اجليَِهاد، وُرْكنًا من أركانيِ اإلسالميِ كاَم وصَفُه ُعَمُر   ريض اهلل عن الزبري بن العوَّ

ابيِ ــ ريض اهلل عنه. ْبُن اخلطَّ

)4( يتقاعس : يتأخر )3( عاتية : قوية   )2( رصرصا : باردة   )1( احلواري : النارص . 
)7( حتمُل : حتارب )6( الوهن : الضعف  عا : مقّطعا   )5( جُمدَّ
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-1 ماذا قصَد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بقوليِه : إنَّه األمُر باجلهاد؟
ذ الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص هذا األمر؟  |. كيف نفَّ } 2-

-3 ماذا كان موقُف أيب هلٍب من دعوةيِ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ وكيف قابَل النبيُّ هذا املوقف؟ 
ُف ما قرأُتُه عن ذلك املوضوع. -4 لقَي الزبرُي ْبُن العواميِ عذابًا شديدًا بعد أْن أسلم. أصيِ
َر. ماذا نسفيُد من ذلك؟ هيِ عذابًا شديدًا، ولكنَّه جالَد وصرَب فظفيِ -5 واجه الزبري من عمِّ
-6 توثَّقت ُعَرى املحبة بني الزبري ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وبينه وبني أيب بكر. أدلُِّل عىل ذلك.

اميِ بالعودةيِ من احلبشةيِ إىل مكَة. ما الذي دعاُه إىل ذلَك؟ وَعاَلم يدّل؟  -7 أرسَع الزبرُي ْبُن العوَّ
يِ العاص؟ وكيف تمَّ له ما أراد؟  َ أرَصَّ الزبرُي عىل َقْتليِ ُعبْيَدَة ْبنيِ سعيديِ ْبن  -8 مليِ

ـرين باجلنَّة؟ ُّي ملسو هيلع هللا ىلص الزبرَي ْبَن العواميِ بأنَُّه من املبشَّ ـر فيهَا النب -9 ما املناسبُة التي بشَّ
ُح ذلَك. . أوضِّ -10 ناَل الزبرُي رضا الرسوليِ ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة األحزابيِ
-11 ماذا تذُكر كتب التاريخ عن الزبري بن العواميِ ــ ريض اهلل عنه؟ 

-12 كيَف كان موقُف الزبري يوَم الريموك؟ وَعاَلَم َيُدلُّ ذلك؟
ُد مخسًة من الدروسيِ امُلْستَفاَدةيِ من هذه السريةيِ الرائعة. -13أَعدِّ

أس����ئ�����ل�ة

َد، َغْمَغَم، أْحَجُموا.  ُح معان الكلامتيِ التالية مع االستعانة باملعجم عنَد احلاجة : تفصَّ -1 أوضِّ
، وأيُّ جهاد؟ ماالغرُض من االستفهام يف هذه العبارة؟  -2 إنَّه األمر باجلهاديِ

خ ..« يف هذه العبارة  َش الضالُل فيها وفرَّ -3 »إنَّه جهاُد قلوٍب هي كاحلجارة أو أشدُّ قْسوة، َعشَّ
ُحُهاَم، وأبني أَثر القرآن الكريم يف إحدامها.  صورتان بالغيتان. أوضِّ

املهارات اللغوية
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ْقد( يف منتصفيِ الفقرة الثالثة. فام الفرُق بينها وبني كلمة )َعْقد( ؟  -4وردت كلمُة )عيِ
-5عمَّ كنَّى الكاتُب بقوله : »ومل يفتَّ ذلك يف َعُضديِ النبي..«؟ وماذا يقصد بالعضد؟ أذكر أسامء 

بقية أجزاء اليد.
َقْت ُعرى املحبة بينه وبني  هيِ وروحاتهيِ، وتوثَّ َب الزبرُي رسوَل اهلل يف غزواتيـِ -6 يقول الكاتب : »صحيِ

يق«. دِّ أيب بكر الصِّ
ها. ا كلَّ أ-أستخرُج من هذه العبارة اساًم ولقبًا وكنيًة، وأعرهُبَ

ُحهاَم. ا بيانٌّ واآلخر بديعّي. أوضِّ ب-يف العبارة فنَّان بالغيَّان، أحُدمُهَ
النسق مع  ألّون ثالَث مجٍل من إنشائي عىل هذا  اتَّصل هبا ضمري.  إذا  ُر )بني( إالَّ  ُتَكرَّ ج- ال 

اختالف الضمري.
ج باألْدُرع(؟ وماذا نعرب كلمة )عْيَناه( يف قوله : ال ُتَرى منه إالَّ عيناه؟ -7 ما معنى )مدجَّ

-8 يقول الكاتُب عن الزبري يف معركة الريموك : »اجتمع إىل الزبري جمموعٌة من األبطال وقاُلوا له : 
أال حتمُل فنحمَل معك. قال : َبىَل، ثمَّ انطلق كالشهاب واألبطاُل معه ..«.

أ-أعرُب الفعَل )فنحمل(، ثمَّ أحذُف منُه الفاَء وأعييُِد إعرابه. 
ُن أركانه. ِـّ ُدُه وأبي ب- يف هذه العبارةيِ تشبيٌه مجيل. أحدِّ

ُح ما أقول. َ أجاَب الزبرُي األبطاَل بـ )َبىَل( وَلـْم جُيْبُهْم بـ )نعم(؟ أوضِّ ج- مليِ
-9 )ُسَبات/ُرماة(. أالحُظ آخر الكلمتني، وآيت بثالثيِ كلامٍت مماثلٍة لكلٍّ منهام.

. ، أْطرق، أُذبُّ ى، َيُفتُّ -10 استخدميِ الكلامتيِ التالية يف مجليٍِ من إنشائي : وئيدًا، اْنرَبَ
َك من فراغاٍت يف الفقرة ما قبَل األخرية. -11 أَضُع عالماتيِ الرتقيم املناسبة فيام ُتريِ

-12 أضبُط النصَّ من قوله :»وذات يوم أراد الرسول ..« إلينهاية الفقرة.
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جَه الفكُر يف السامواتيِ حيُث انترشتيِ النُّجوُم يف الليل، وإذا ما كلَّ البُص يف ما اَل هنايَة  َـّ إَذا ما ات
ُف  ُترْشيِ النفُس َخْشَعَتَها من رهبةيِ السكون الشامل، فإنَّك  لُه من اآلفاقيِ املظلمة، وإذا ما خَشَعتيِ 
ُع صوَتك يف ذلك السكون، ومتسُّ بعظَمتيَِك النفَس  بوجهَك الكريم من خالل هذه اآلفاق، وُتْسميِ

اخلاشعة املطمئنَّة.
ُل السكوُن إىل نرباٍت مطربة، َتْنبعيِث من  َقة، ويتحوَّ ا باسمة مرشيِ حينئٍذ تبُدو اآلفاق املظلمة كأهنَّ

كلِّ صْوب ،وحينئٍذ تتغنَّى النفُس اخلاشعُة لتقول : أنَت أنَت اهلل.
ُزرقُة  تْلتقيِي  حيث  بعيدًا،  بعيدًا  الطرف  وأرَسَل  اخليَِضّم،  البحر  شاطئ  عىل  ُل  املتأمِّ كان  وإذا 
يُز املْسُجور)1(، لتغيَب  ا اإلْبريِ يل ُرَوْيدًا ُرَوْيدًا ،كأهنَّ ُر شمُس األصيِ السامءيِ بزرقة املاء،وحيث تنحديِ
اع األبيض، يف حدوديِ األفقيِ  يف هذا امُلتََّسعيِ من املاءيِ األجاج)2(، وحيُث تتهاَدى الُفْلُك ذاُت الرشِّ

ا طائٌر يسبُح يف النعيم. ، كأهنَّ َفقيِ نيِ بألوانيِ الشَّ املَلوَّ
ا عظمُة البحريِ الواسع ؛ وإْذ ذاك تقرُّ العنُي)3(باطمئنانيِ  ُل بعظمٍة واسعة، ُدوهَنَ  إْذ ذاَك يشُعُرُ املتأمِّ
العظمة، وحيُث  مْظَهَر  َمد، حيُث تكوُن  الصَّ د، ويف رعاية اهلل  امُلَمهَّ املاءيِ  أديميِ  الُفلكيِ اجلاري عىل 
النفس  اٍت صداَها يف  الفؤاُد بدقَّ إْذ ذاَك يدقُّ  ؛  إليه يف منظٍر مجيل  النَّْفُس لرؤيةيِ ما تطمئنُّ  تطمئنُّ 
وتسابقتيِ  َوابُع  الزَّ وهبَّتيِ  جّي،  اللُّ البحريِ  يف  بعيدًا  بعيدًا  فينُة  السَّ انطلقتيِ  ما  وإذا  اهلل.  أنَت  :أنَت 
عد، وكانْت ُظُلاَمٌت  ْحبيِ الفضاء، واكفهرَّ وجُه السامءيِ، وأبرَق الرْبق، وأْرَعَد الرَّ َد بالسُّ ياح، وتلبَّ الرِّ
يَلَته، وأرشَفتيِ  باُن حيِ اُر ُجْهَده، وأفرَغ الرُّ فينةيِ األمواُج، وأجهَد البحَّ بعُضَها فوَق بعْض، ولعبْت بالسَّ

السفينُة عىَل الَغَرق، وتربََّص املوُت من كلِّ صْوٍب وحْدب.

-4 َعَظَمُة اخَلاِلِق *

)*( للدكتور منصور فهمي،من كتابه »خواطر نفس« )بتصف(.
واملسجور : الذائب.       )2( األجاج : املالح.       )3( تقرُّ  )1( اإلبريز : الذهب اخلالص. 
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ُل  ياؤَك هذه الظلامتيِ واملسالَك، وحُتيِيُط رأفُتَك هبذه األخطاريِ واملهاليِك، وتصيِ إْذ ذاَك يُشقُّ ضيِ
ُد القلُب واللِّسان : أنَت أنَت اهلل. بحباليِ نجدتيَِك املكُروبني)1( البائسني ؛ وإْذ ذاَك ُيردِّ

ْقُم بمْن أحاطْت به عنايُة األطباء، وَسهر األوفياء، وناَم بنَي آماليِ املخلصنَي  وإذا ما اْشَتدَّ السُّ
جاُء إىل بالء. بِّني، ثمَّ ضُعَفْت حيَلُة الطبيب، ومْل ينفْع وفاُء احلبيب، واْسَتَحاَل الرَّ ودَعَواتيِ امُلحيِ

)2( خاشعة، والنفوس جازعة، واأليدي  يًا عىل عرش عَظَمتيِك، والنََّواصيِ إذ ذاك تتجىلَّ ُمْستويِ
؛ أنت  الطبيب والقريب واحلبيب : لك األمر  ليَِتْقيضيِ بقضائك، فيقول  َفة،  َواجيِ فة،والقلوب  راجيِ

أنت اهلل.
يًا، وإىل  نيا)3( إنسان وبايْنته، إْذ ينظر إىل املاليِ فيلقاه فانيًا، وإىل اجلاه فيلقاه َذاويِ وإذ ما َباَين الدُّ
وإىل  كاذبة،  خادعة  دها  فيجيِ َهَوات  الشَّ وإىل  باطلة،  فيجدها  اآلمال  وإىل  زائلة،  فيْلَقاها  األمان 

دها آفلة غاربة. ات فيجيِ املسَّ
هيِ حرَكُة اآلمال، وبنَي جاٍه يُدول)4( وأَمٍل يُزول،  إْذ ذاَك يستغني عنيِ اجلاهيِ واملال، وُتَشلُّ يف نفسيِ

ال يمأل فراَغ النفسيِ إالَّ ذكُرك : أنَت أنَت اهلل.
احُلْسُن  َيـْمَلُؤها  بعنْيٍ  العيـُن  تاَلَقتيِ  أو  األْكاَمم،  يف  تتفتَُّق  زهرٍة  عىل  العنُي  وقعتيِ  ما  وإذا 
بِّص، وعاَوَد الصدَر  امُلرَتَ رْييِ  الطَّ ، وتْغريديِ  سيِ امُلتنفِّ ْبحيِ  امُلعَجبوَن بجامل الصُّ َب  واالبتساُم، وإذا أْعجيِ

اُحه، ومأل الَقْلَب اْرتَياُحه. َ انرشيِ
ريِ الَعَظَمة،  ُق يف قلوبنا نوُرَك اجلميُل فنراك : أنَت أنَت اهلل، يف ما َيَمسُّ النفَس مْن مظاهيِ إْذ ذاَك ُيرْشيِ
َواميِ والبَقاء، ومظاهريِ اجَلاَمليِ  ة، ومظاهريِ الُقْدَرةيِ والَقَضاء، ومظاهريِ الدَّ مْحَ َعة ومظاهريِ الرَّ ومظاهريِ السَّ
ريِ والدائم، واجلميليِ واجلليل،  حيم، والَقاديِ عيِ الرَّ . اعتاَد الناُس أْن َيصُفوَك بالعظيم، والَواسيِ واجَلاَلليِ

ُد  : أنَت أنَت اهلل، أنَت أنَت اهلل. وأوتاُر القلوبيِ ُتَردِّ

مُة الرأس . )1( املكروب :من أصابُه الَكْرب، وهو الَغّم. )2( النواص : مقدِّ
)4( َيُدول :ينتقل.    )3( با َيَن الدنيا :فارقها.   
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ريِ يف خلقيِ اهلل. أذُكُر ما أحفُظه  ليِ والتَفكُّ -1 يف القرآن الكريم كثرٌي من اآلياتيِ التي تدعو إىل التأمُّ
منها.

َل فيها عظمة خلقيِ اهلل؟ -2 ما املواقف التي َعَرَضَها الكاتُب ليتأمَّ
َذَكر  كام  ذلك  ُح  أوضِّ آخر.  يشء  إىل  ليِ  بالتأمُّ يتحوالن  الرهيُب  والسكوُن  املظلمُة  اآلفاُق   3-

الكاتب.
ي سَعُة البحريِ والُفلُك مْتخُر ُعباَبُه ُمْطمئنَّة؟ -4 بَم ُتوحيِ

-5 عندما تضيُق األموُر وتشتدُّ يأيت فرُج اهلل، فبعد الُعْسيِ ُيْس. ما املثال الذي ضبه الكاتُب هلذا 
املوقف؟

امي؟ -6 إذا حل أمُر اهلل فاَل رادَّ لقضائه. كيَف عَرَض الكاتُب هلذا املبدأ السَّ
يَئةيِ اهلل؟ وما الذي يمأل نفَسُه يف تلك الساعة ؟ -7 مَتى يتجىل رضوُخ اإلنسانيِ ملشيِ

نيا عرٌض زائل، ومتاٌع فاٍن. عالَم َيُدلُّ ذلك؟ -8 كلُّ ما يف الدُّ
-9 تتجىلَّ عظمُة َخْلقيِ اهلل يف األشياءيِ اجلليلة والدقيقةيِ عىل حدٍّ َسَواء. أستخرُج مَن النصِّ مثااًل لكلٍّ 

منها.
َل فيه عظمة اخلالقيِ جلَّ وَعاَل؟ -10 ما أعظُم يشٍء يمكُن لإلنسانيِ أن يتأمَّ

ُة لذلك؟ ُر يف َخْلقيِ اهلل يقودانيِ إىل خمافتيِهيِ سبحانه وتعاىل. ما الثمرُة النهائيَّ -11 التفكرُّ والتدبُّ
َها. أستخرج من املوضوع دلياًل عىل ذلك. ريِ َظريِ َيَرى األشياَء بغرْييِ ظواهيِ -12 املؤمُن احلقُّ بعيُد النَّ

ُح ذلك. َلًة للموضوع. أوضِّ -13 تكاُد الفقرُة األخرية أن تكوَن ُمـْجميِ

أس����ئ�����ل�ة
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ّي،  جِّ اللُّ أديم،  اخليَِضّم،   ، َكلَّ  : غة  اللُّ معاجم  أحديِ  إىل  بالرجوع  التالية  الكلامتيِ  معان  ُح  أوضِّ  1-
، األْكامم. اْكَفَهرَّ

ْلَتا  تني يف قوليِ الكاتبيِ : »وإذا ما كلَّ البُص يف ما ال هناية له...«. ما نوُعها يف كيِ َرْت )َما(مرَّ -2 تكرَّ
احلالتني؟

َهَها الكاتب؟ -3 ما املقصوُد بـ)شمس األصيل(؟ وبم شبَّ
فق،  الشَّ بألوانيِ  نيِ  امللوَّ اع األبيض، يف ُحدوديِ األفقيِ  الُفْلُك ذاُت الرشِّ الكاتب :»َتَتهاَدى  -4 يقوُل 

ا طائٌر يسبُح يف النَّعيم«. كأهنَّ
َفق؟               أ- ما معنى )تتهادى(؟ وما ألوان الشَّ

ُل.             ب-جاءت كلمُة )الُفْلُك( يف العبارة. أهي مجٌع أم مفرد؟ أعلِّ
ائريِ الذي يسبُح يف النعيم؟             جـ-ما وْجُه الشبه بنَي الُفْلكيِ والطَّ

ة، َعابيَِسة، املضيئة،  ا لكلٍّ من الكلامتيِ التالية : الَقليَِقَ -5أستخرج من ثالثيِ الفقراتيِ األوىل مضادًّ
عًا. ُمْسيِ

فًا لكلٍّ من الكـــلمــاتيِ التالية : النَّــَظر، العــْيـُن،  -6 أستخرُج من النصفيِ األوليِ للموضعيِ ُمراديِ
الَنـَواحي، َخَضَعْت، رْجُعَها.

عن  )الفضاء(  الفاعَل  الكاتُب  ر  أخَّ  َ مليِ ُن  ِـّ أبي السامء«.  وجُه  واْكَفَهرَّ  الفضاء،  ْحبيِ  بالسُّ َد  -7»تلبَّ
فعليِهيِ،ثمَّ أرشُح الصورَة الفنيَة يف اجلملةيِ الثانية.

-8 عمَّ كنَّى الكاتُب يف قوله : »وتربَّص املوُت من كلِّ صوٍب وحْدب«؟
أمثلًة  معنويَّة.أستخرج  أو  ٍة  لفظيَّ لفائدٍة  بعينيِها  ألفاٍظ  تيِكَراريِ  إىل  ــ  أحيانًا  ــ  الكاتُب  يلجأ   9-

املهارات اللغوية



83

لذلك.
فيها بوضوح،  يظهُر  فقرًة  ُد  أحدِّ السجع.  ا وهو  بديعيًّ ا  فنًّ فقراته  الكاتُب يف بعضيِ  -10 استخدم 

ٌي؟ ٌف هو أم َعْفويِ ُن أثَرُه يف األسلوب، وأمتَكلَّ ِـّ وأبي
-11 مْن فــنـونيِ البـديع التي اســتـخـدَمَها الكـاتُب أيضًا االقـتبـاُس من القــرآن الكريم. آتي 

بثالثة أمثلٍة له.
-12 ما رأُيك يف عاطفةيِ الكاتبيِ يف هذا النص؟

-13 أضبُط الفقرتني السابعة والثامنة بالشكل، وأعرُب ما ُكتيَِب فيهام باألزرق.
يّل،  أمُّ ، فمْن أيِّ أنواعيِ املقال الذايتِّ ُهَو؟ أمن املقاليِ الوْصفيِّي، أميِ التَّ -14 إذا قلَنا : إنَّ هذا املقال ذايتٌّ

أم االجتامعّي؟
هذا  يف  مقالًة  واكتب  قلمَك  ْب  َجرِّ املسلم.  لألديب  واسٌع  جماٌل  الكونيِ  مظاهريِ  يف  ُر  التفكُّ  15-

املجال.
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)*(ديوان ابن هان ، ص : 72.
ا : َعاوَنْتها. فُن امُلْحَدَثُه املرفوعة . ظاهرْتَ )1( اجلواري املنشآت : السُّ

)2( أطاَع هلا : أمكَن هلا . ُرُدود : مجُع ردٍّ ، وهو ما يعتَمُد عليه يف ردِّ البالء.
)3( غامٌم مْكَفهرٌّ : دخاٌن كثيٌف ُمْظليِم .

ة : بروٌق كثرية. )4( بارقاٌت مجَّ
)5( الَعراء : الفضاء . مشيد : مبني .

أعىل  يف  نأتىُء  حرٌف  وهو  ريد  مجُع  ريود:   . اجلبل  ُة  قمَّ وهي  ٍة  ُقنَّ مجُع   : قنان   . املرتفعة  اجلباُل   : م  الشُّ الراسيات   )6(
اجلبل.

. بال : مجُع ُذَبالٍة وهي الفتيلة .عتيد : ُمَعدٌّ )10( السليط : الزيت.  الذُّ
ْلبة. نان وهو مْقود الفرس . احُلباُب : املوج . والكديد : األرُض الصُّ )11( أعنَّة : مجع عيِ

َهـا ُعـــــدٌة وعـــــديـــــُد ـْ لـــقـــــْد ظــــاهـــــَرت -1 أَما واجلَواريِي املنشآتيِ التي َسـَرْت  

ـــُفوفيِ ُرُدوُد -2 أطــــاَع لــــها أنَّ املــالئــَك خـــْلَفَها  كــام وقفــــْت َخـــــــْلَف الــصُّ

عـــوُد ـُ ــــالَعــــاتيِ ســ ـــجــــــوَم الـــطَّ وأنَّ النٌّ يــاتيِ كتائٌب    اريِ يـــاَح الـــذَّ -3وأن الـــرِّ

ــــــــــمـــــٌة وُرعــــــوُد لــــُه بـــــــــارقــــاٌت جَّ رُيُه    ، َصــــبيـِ رٌّ امٌم مــْكفهيِ ـَ -4 عـــليَها غـ

بــــنــــــــــاء عـــــــلــــــى غـــري العـراء مشيد  -5 أنــــافت بـــها أعـــالمها وســام هلا   

وُد ـُ ـــــــٌخ َوريـــــــ يـِنـــــاٌن ُشمَّ فـــــمْنَهـــــا قــــــ مِّ لْواَل اْنتقاهُلَا   ُـّ َياتيِ الشـ اسيِ -6 مَن الرَّ

كــــمــــا َشـــــــبَّ من نـــــاريِ اجلـــحيـم وُقوُد  -7 إذا زفــــرت غـــيظًا تــرامْت بامرج  

وأْفـــــــــواُهُهـــــــــــــنَّ الـــــــزافراُت حديُد ٌق   -8 فأنــــــــــفاُسُهنَّ احلاَمياُت َصَواعيِ

ْتـــــــَها مـــــالحـــــــُف ُســـوُد اٌء تـــــَلقَّ ـَ مــــــ ديِ ــاَمر كـــأنَّــهــا    -9 لـــها ُشعٌل فوَق الغيِ

ســـــــــــليــــــــــط له فــــــيــــــه الذبـال عــتيد  -10تـعانق موج البحر حتــــى كـــأنه  

يُد ولــــــــــيــــــَس هلــــــــا إالَّ احُلبــــــاُب كديِ ٌة   يـــاُح أعـــــنَّ -11 فــــلْيَس هلا إالَّ الــرِّ

-5 اجَلَواِري ال�ْمّنَشآت البن هانئ األْنَدُلسي*
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ُح الغرض الشعريَّ الذي تندرُج حتته القصيدة. -1 أوضِّ
ْتُلو اآلية التي ورَد فيها. -2 ورَد ذكُر اجلواري املنشآتيِ يف القرآن الكريم. ُأُ

ةيِ والعديد يف البيت األول؟ -3 ما الفرُق بني الُعدَّ
-4 ماذا يقصُد الشاعُر بقوليِه: أَطاَع هلا أنَّ املالئَك حْوهَلَا؟

-5 كيَف تكوُن الرياُح كتائَب؟ وما الفكرُة التي يشرُي إليها الشاعر بقوله: وأنَّ النجوم الطالعات 
سعوُد؟

. فام الذي تذروه الرياُح يف هذا  (، أي التي تْذُرو الرتاب وُتطريُهُ ارياتيِ َفتيِ الرياُح بـ )الذَّ -6 ُوصيِ
املوقف؟

-7 ماذا يعني الشاعُر بالغامميِ املكـفهرِّ ذي الربقيِ والرعد؟
ُفنيِ يف البيتني اخلامسيِ والسادس؟ -8 ما الوصُف الذي ذكَرُه الشاعُر للسُّ

ُح ذلك. ُفُه املدافُع .أوضِّ -9 نقَل الشاعُر وصفًا دقيقا ملا َتقذيِ
الغاية يف  فيه  بلغ  الشاعر  أن  مثااًل أرى  .فام أسباُب ذلك؟ أستخرُج  املبالغةيِ  إىل  الشاعُر  -10 جلأ 

املبالغة.
ُن ذلك. ِـّ -11 تعكُس القصيدُة إحساَس الشاعر نحَو ذلك األسطول. أبي

َن الشعراء َصنَع ُصْنَع اْبنيِ هانئ يف تصوير جيٍش ما؟ أذكره مع بيان موضوع وصفهيِ. -12 َمْن ميِ

أس����ئ�����ل�ة
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. أعود  إىل أحديِ املراجعيِ وأكُتُب تعريفًا موجزا بيِه. -1 اْبُن هانئ شاعٌر أندليسٌّ
ُن معان الكلامتيِ التالية : صبرُيه، أنافت، مارج، الغامر. َـّ -2 أعود  إىل أحديِ املعاجم وأتبي

-3 ما نوُع )أما( الواردُة يف البيت األول؟
ح. ق الشاعر يف توظيف الكلمةيِ املناسبةيِ؟ أوضِّ ياح؟ وهل  وفِّ يح والرِّ -4 ما الفرُق بنَي الرِّ

-5 إىل أيَن يعود الضمريان يف قوليِهيِ : )َعَلْيها( و)صبرُيه( يف البيتيِ الّرابع؟
ة. مَّ -6 أستخرج من النصِّ مرادفًا للكلامتيِ التالية : ارتَفَع، َسَحاب، جيوش، أزيِ

ُحه. -7 ال يكاُد خيلو بيٌت من تصويٍر مجيل. أختاُر بيتًا أعجبني فيهيِ مجاُل التصوير وأوضِّ
مُة البارزة التي تظهر يف ألفاظيِ الشاعر؟ أذكُر السبَب كام عرفُت يف درسيِ األدب، ثمَّ أذكُر  -8 ما السِّ

سببًا آخر بالنظريِ إىل موضوعيِ النّص.
-9 أضبُط البيتني اخلامَس والعارَش ضبطًا كاماًل.

-10 أستخرُج من القصيدة ما ييل :
أ- أداة رشٍط، وُأبيِّـُن فعل الرشطيِ وجوابه.

ُن معمولْيه. ِـّ ب- حرفًا ناسخًا، وأبي
َغ االبتداء به. ج- مبتدأ نكرًة،وأذكُر مسوِّ

-11 أعرُب ما ُكتيَِب باألزرقيِ يف القصيدة.
مُه إىل أستاذي أو أستاذيت : -12 أختاُر أحد النشاطني التاليني وأقدِّ

 أ- أنُثر األبياَت بأسلوٍب أديبٍّ موجٍز.
ب- أرسُم صورًة لألسطوليِ كام فهمُت من القصيدة.

املهارات اللغوية
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ْم ُخُلَق الرجولة ؛ فقد  لعلَّ من أهمِّ الفروقيِ التي ميََّزتيِ املسلمنَي يف أوليِ أمرهم وفْجريِ حياتيِ
جولة. َة)2( املجد، وُعْنواَن الرُّ ـرف،وغرَّ َغنيَِي العُص األوُل بمْن كاُنوا هامَة)1( الشَّ

َلٌة من مظاهريِ  ْلسيِ َها سيِ هيِ، وأدواريِ حياتيِه، فحياُتُه كلُّ جولة يف حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف كل أعامليـِ تتجىلَّ هذه الرُّ
ُتَزْعِزُعُه  الشدائد، وصرٌب عىل املكارهيِ، وعمٌل دائٌب يف  ة ؛ إيماٌن ال  ة، والبطولةيِ الفذَّ الرجولة احلقَّ
ٌع عن سْفَسافيَِها)3(، حتَّى إذا قبَضُه اهلل إليه مْل يرُتْك ثروة، كام  ةيِ احلّق ، وُهياٌم بمعايل األمور، وترفُّ ُنْصَ
ُف امللوُك واألمراُء وذوو الثروةيِ من الناس، إنَّام  ْف أعراضًا زائلًة، كام خيلِّ يفعُل ذوو السلطان، ومل ُيلِّ
م  هيِ يِْم وأنُفسيِ ا، وجُياهدوَن بأمواهليِ وهَنَ َف رجااًل يرَعْوهَنا ويْنرُشُ ْهر،كام خلَّ َف مبادئ خالدًة عىل الدَّ خلَّ

من أْجلها.
جولة، فأْقَوى مميَِّزاتيِ ُعَمَر ــ ريض اهلل عنه ــ أنَُّه  حابةيِ ومن بْعَدُهْم مملوٌء بأمثلةيِ الرُّ وتاريُخ الصَّ
ا الناس، إنَُّه  َ كان رجاًل ال ُيراعي يف احلقِّ كبريًا، وال ُياملئ عظياًم أو أمريًا. يقوُل يف إْحدى ُخَطبيِه :»أهيُّ
ي من القويِّ  ْنديِ يفيِ حتى آُخَذ احلقَّ له، وال أْضَعَف عيِ عيِ ي من الضَّ ْنديِ ــ واهلل ــ ما فيِيُكْم أحٌد أْقَوى عيِ

حتى آُخَذ احلقَّ منه«.
ُبنيِي  جولةيِ فتْجريِي جْمرى األمثال،ومن ذلَك قوله : »ُيْعجيِ ُق اجُلَمَل يف وصفيِ الرُّ وكان عمُر ينطيِ

َة ضيٍم، أن يقوَل ال بيِملءيِ فيه«. يَم ُخطَّ الرجُل إذا سيِ
ُموا أوالدُكم العوَم والرماية، ومُروُهْم فْليثُبوا  وكان يضُع الربامَج لتعليم  الرجولة، فيقول : »علِّ

ْعر« . ُمُل من الشِّ وُهْم ما جَيْ عىل اخليليِ وثبًا، وَروُّ

جولة يف اإلسالم * -6 الرُّ

)*( من كتاب فيض اخلاطر، للدكتور أمحد أمني, بتصف.
)1( اهلامُة : الرأس ، واملراد بلوغهم درجَة عظيمة من املجد والرشف.

ُة املجد :أسمى منازله. ُة : البياُض يف جْبهة الفرس, وغرَّ )2( الغرَّ
)3( السفساف : احلقري.
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جولة، فيكتُب إليهم : »اجعُلوا الناَس يف احلقِّ سواء،  وكان يضُع اخلطط لتمرينيِ الُوالةيِ عىل الرُّ
عنَد  الناَس  تأُخُذوا  وأْن  باهَلَوى،  واحُلْكم  َشا،  والرِّ اُكْم  إيَّ كقريبِهْم.  وبعيُدهْم  كبعيِدِهم،  قريُبهُم 

الغَضب« .
بوا املسلمنَي  جولة، فيقول : »أاَل اَل َترْضيِ ْم عىل الرُّ وهَنُ ُمُهم كيَف َيُسوُسوَن الناَس، وُيَربُّ وكان ُيعلِّ
ياَض)2(   ُلوُهُم الغيِ ُروُهْم)1( فتفتيُِنوُهْم، وال مْتَنُعُوْهم حقوقهم فتكفروُهْم، وال ُتنزيِ مِّ وُهْم ، وال جُتَ لُّ فُتذيِ

فُتضيُِّعوُهْم« .
ه، كان ذلَك العُص مظهرًا للرجولةيِ يف مجيع نواحي احلياة. تقرُأ تاريَخ املسلمني  من أجليِ هذا كلِّ
جوا يف مدارَس  مْل يتخرَّ البْدُو ــ وُهْم  رْوعة، وتعجُب كيف كان هؤالءيِ  ْم فيملؤَك  يف صْدريِ حياتيِ

ْلم، ووليدي السياسة.  جيي العيِ امًا وقادًة خلرِّ ًة  ــ حكَّ ْوا نظرياٍت سياسيَّ ْلميَّة، ومل يتلقَّ عيِ
يُنُهْم وُعظامؤهم، هي التي َسَمْت هبم، وجعلتُهْم يفتحوَن أرَقى  إنَّام هي الرجولُة التي بثَّها فيهْم ديِ
ا يعتمُد عىل القوةيِ البدنّية، إنَّام يفتحون  األمم مدنيَّة ، وأْعظَمَها حَضارة. ثمَّ ُهْم ال يفتحوَن فتحًا حربيًّ
ا منظاًم، يعلِّمون به داريِيس العدليِ كيف يكوُن العدل، ويعلِّمون ُعَلاَمء اإلدارةيِ كيف  ا إداريًّ فتحًا مدنيًّ
ة االعتقاديِ يف احلقِّ فوَق  ْلم، وقوَّ ر العيِ َة اخُلُلقيِ فوَق مظاهيِ تكوُن اإلدارة، وُيْلُقوَن درسًا عىل العامل أنَّ ُقوَّ

يَّة واملذاهبيِ العلميَّة، وأنَّ األمم ال ُتقاُس بفْلسفتيَِها بمقداريِ ما ُتقاُس بُرجوَلتيَِها. النظريَّاتيِ الفلسفيِ
، من اعتداٍد بالنَّفسيِ واحرتاٍم له، وشعوٍر عميٍق  فيِ َ  والرجولُة صفٌة جامعٌة لكلِّ صفاتيِ الرشَّ
ٍة ودين، وبْذليِ اجلهديِ يف  تيِهيِ من ُأرْسٍة وُأمَّ َف صاحَبُه من َنَصٍب، ومحايٍة ملا يف ذمَّ بأداءيِ الواجبيِ مهاَم كلَّ

فاع عنَها واالعتزازيِ هبا، وإباء الّضْيميِ هلا. تْرقيتيَِها والدِّ
يناُلُه يف سبيليِ  الذي  بالعناءيِ  ُيَبايل  هيِ، ال  هيِ من طريق عْلميِ لقوميِ ى رسالتُه  أدَّ ُجُل من  الرَّ  ُ فالعامليِ   
هيِ، وال يْكَرُه القديَم  تيـِ ُرَها. ثمَّ هو أمنٌي عىل احلّق، ال يفرُح باجلديديِ جلدَّ حقيقٍة يْكشُفها. أو نظريٍة يبتكيِ

روهم : حتبسوهم يف أرض العدو . مِّ )1( جُتَ
)2( الغياض : مجع غيضة، وهي الشجر الكثيف امللتف . واملراد ال تنزلوهم األماكن التي تذهب بخشونتهم ، أو جتلب 

هلم املرض لكوهنا غري صحية.
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للحقيقة،  وتقديٌس  النفس،  عن  لإلعالن  َراٌء  وازديِ بالتَّفكري،  وولوٌع  الشّك،  عىل  صرٌب  لُه  ه.  لقدميِ
ُل قوَل احلقِّ ــ وإْن  صاَدَفْت َهَوى النَّاسيِ أو أثارْت ُسْخَطهم، َجَلَبْت مااًل أو أوقعْت يف فقر. ُيفضِّ

م. أهنَي ــ عىل قوليِ الباطليِ وإْن ُكرِّ
والصانع الرجل من بذل جهده يف صناعته، فلم يشأ إال أن يصل هبا إىل أرقى ما وصلت إليه يف 
ْرَوتا، يشعر بأنه وطني يف صناعته،كوطنية السيايس يف سياسته،  العلم، عشقها وهام هبا حتى بلغ ذيِ
َدم من طريق السياسة، وأن الصناعة التقل يف بناء املجد  دم من طريق الصناعة كام خُتْ وأن أمته خُتْ
مع  كثريا  ْبحا  ريِ ويرُفض  وسلوكه،  فنه  ن  سيِ ُيْ –هلذا-  فهو  الدولة،  شؤون  من  غريها  عن  القومي 

اخلداع، ويقنع بربح معتدل مع الصدق، وهو هلذا كله كان رجال.
ارُع يف حقليِهيِ يكوُن رجاًل، والتلميُذ يف مدرستهيِ يكوُن رجاًل،  يع ،فالزَّ ويف الرجولةيِ ُمتََّسٌع للجميِ
وإباَء  ـَرفيِ  بالشَّ االعتزاَز  إالَّ  ذلَك  ُب  يتطلَّ وليَس  رجاًل،  يكوُن  عمليِهيِ  يف  رشيٍف  عمٍل  ذي  وكلُّ 

املذلَّة.
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جولُة عند رسولنا احلبيبيِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ -1 فيِيَم تتجىلَّ الرُّ
ُسَها يف النفوس. ة وتْغريِ ر الرجولة احلقَّ -2 أْضُب أمثلًة من حياةيِ الرسوليِ ملسو هيلع هللا ىلص ُتصوِّ

َة ضيٍم أن يقول ال بمْلءيِ فيه«. يَم ُخطَّ -3 يقوُل الفاروُق ــ ريض اهلل عنه : »يعجُبني الرجُل إذا سيِ
أرشُح هذا القول، مع بيان وْجَه ديِاللتيِه عىل الرجولة.

فيُِق  َعَمَ ال تُدوم«. أبحُث يف املوضوعيِ عام يتَّ ُنوا فإنَّ النِّ -4 من مقوالتيِ الفاروق الشهريةيِ : »اْخَشْوشيِ
وهذه املقولَة، ثمَّ أعلُق عليها بام أراُه مناسبًا.

ُحها مما  ٌة وخُلقيَّة. أوضِّ ٌة وعقليَّ ماٌت جسميَّ ةيِ عنَد الفاروقيِ ــ ريض اهلل عنه ــ مقوِّ -5 للرجولةيِ احلقَّ
مرَّ يب يف املوضوع.

-6 ما الذي أكسَب العرَب صفَة الرجولةيِ بجميعيِ نواحيها؟
-7 كيف أثبتت الرجولُة التي حتىلَّ هبا املسلمون عظمَتهم ومقدرَتم اإلداريَة واملدنية؟

تيِه ؛ لكْي يكوَن متَّصفًا بالرجولة؟ ه ونحو أمَّ -8 ما واجباُت العامليِ نحو نفسيِ
، والصانع، والتلميذ؟ فيِ -9 بأيِّ مقياٍس نقيُس رجولَة كلٍّ من املوظَّ

ُح ما أقول. -10 هْل تقتُص صفُة الرجولةيِ عىل الرجاليِ دوَن النِّساء؟ أوضِّ
َث الشباَب؛ لَنُحثَُّهم عىل أن يكونوا مثاًل للرجولة احلقة، فامذا نقول ؟ -11 إذا أردَنا أْن ُنحدِّ

َماتيِ الرجولة استنباطًا ممَّا قرأت. -12 أذكُر مقوِّ

أس����ئ�����ل�ة
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ُحه. « تصويٌر مجيل. أوضِّ ة املْجديِ ، وغرَّ فيِ -1 يف قوليِ الكاتبيِ : »هامة الرشَّ
ُن اسمُه وخرَبه،وأعرهُباَم. ِـّ ُدُه مع بيان معناه،ثم أعي -2 ورد يف أول املوضوع حرٌف ناسخ. أحدِّ

وهم، وال جّتمروهم  -3 يقول عمر ْبن اخلطاب ــ ريض اهلل عنه ــ : )أال ال ترضبوا املسلمني فتذلُّ
فتفتنوهم، وال متنعوهم حقوقهم فتكفروهم(.

أ- الفاء يف )فتذلوهم ــ فتفتنوهم ــ فتكفروهم( فاء السببّية. كيف عرفت ذلك؟
ُن الناصب، وعالمة النصب. ِـّ ب- أستخرج ثالثة أفعاٍل مضارعة منصوبة، وأبي

ُن اجلازم، وعالمة اجلزم. َـّ جـ- أستخرج ثالثة أفعاٍل مضارعة جمزومة، وأبي
د- أعرُب ما حتته خط.

-4 أستخرج من ثالثيِ الفقراتيِ األوىل ما يرادُف كالًّ من الكلامتيِ التالية : الفريدة، مْسَتمر، أمتعة 
فانية، عْشق، ُينارص.

ْن عندي بثالث كلامٍت مماثلٍة لكلِّ منهام.  -5 )صفات/حياة(. أالحُظ  آخر الكلمتني، وآيت  ميِ
-6 أضُع مهزة القطعيِ عىل ما حتتاُج إليه ممَّا ييل : اْهَلَك، ايامن، اجعُلوا، اذا، ايَّاكْم، اعتداد، اضعف، 

اْعتزاز.
تني بخطِّ النَّسخ :  -7 أكتُب العبارة التالية مرَّ

َفاتيِ الرشف. الرجولة صفٌة جامعٌة لكلِّ صيِ
...................................................
...................................................

 -8 أضبُط الفقرَة ما قبَل األخريةيِ بالشكل.

املهارات اللغوية
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-9 أعرُب ما ُكتيَِب باألزرق.
-10 أستخرُج من الفقرةيِ التاسعةيِ ما ييل :  

ُن نوعها وعالمة بنائها. ِـّ أ- أربعة أسامء مبنيٍة، وأبي
بُه. ب-  فعاًل من األفعاليِ اخلمسة وأْعريِ

جـ- اْسَمْي تفضيٍل، ومتييَزْين.
د- صفة جمرورًة وأخرى منصوبًة.

هـ- مفعواًل ُمْطَلقًا وأْعربه.
ا أعجْبُت به. ُر فيها موقيِفًا ُرُجوليًّ ًة من الواقعيِ أو اخليال، أصوِّ -11 أكتُب قصَّ
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َدْت أغراُضها مع امتداديِ احلضارة، واتِّساع ُرْقَعةيِ  عْت، وتعدَّ َرْت وسائُل املواصالتيِ وتنوَّ تطوَّ
أخطاُرها،  وتفاقمْت  املرور،  حوادُث  كُثرْت  أن  ذلَك  وتبَع  املعمورة،  أرجاءيِ  معظميِ  يف  انيِ  السكَّ
ل ــ بقْدريِ  ُم حركَة املرور، وتقلِّ َعتيِ األنظمُة والقواننُي التي تنظِّ واستْفَحَلْت أضاُرَها. ومن ُهَنا ُوضيِ
ٍة، وُأْصدَرتيِ  ٍة وبرشيَّ ، وما يْنُجُم عنها من أخطاٍر وأضار، ماديَّ امُلْستَطاعيِ ــ من حوادثيِ السياراتيِ
المةيِ يف كلِّ جماالت  ْم عىل مراعاةيِ أصوليِ السَّ النرَشاُت واإلعالناُت والُكتيِّباُت لتوعيةيِ األفراد، وحثِّهيِ

المُة«. أنِّـي السَّ احلياةيِ العملية. وقدياًم قيل: »يف التَّ
ُرُق  َها                  والطُّ م البالديِ وازدهاريِ َها   عامٌل رئيٌس يف تقدُّ واملواصالُت عىل اختالفيِ أنواعيِ
ُة هي أكثر وسائيِليِ النقليِ ُمروَنة  وأقدُر وسائليِ املواصالتيِ عىل النُّهوضيِ بمستوى احلياةيِ عىل    الربيَّ

وتْقريبيِ املسافاتيِ  ـُرُه من ُسُبليِ االنتقاليِ    ونْقليِ املنتَجاتيِ  َها املختلفة      بام ُتَيسِّ ُصَوريِ
َككيِ  وسيِ ٌة خلْدمةيِ مرافقيِ النَّْقليِ األخرى         كاملوانيِىء البحريَّة        واملطاراتيِ    وهي ضوريَّ

ُرقيِ الربِّ يَّة. احلديديِ التي يْلَزُم دائاًم رْبُطها بشبكٍة من الطُّ
يَّارة فإن هذه الوسائَل  ْغميِ من الفوائديِ العديدة التي نتجْت عن وسائل النَّْقليِ احلديثةيِ كالسَّ وعىل الرَّ
ْت  ل يف الوقت نفسه أخطارًا ال ُيستهاُن هبا، وحوادَث يْذَهُب ضحيَّتها خلٌق كثري. ولقديِ اهتمَّ ُتشكِّ
وتْزويدَها  هندستيَِها،  وإعادة  الواسعة،  رقاتيِ  الطُّ وإنشاء  املرور،  حركةيِ  بتنظيم  العامليِ  دوليِ  ُمعَظُم 
قة  وئيةيِ وغريها،  وقامْت أجهزة اإلعالم املختلفة بنرشيِ التعليامت واإلرشاداتيِ املتعلِّ باإلشاراتيِ الضَّ

رْييِ واملرور. بسالمةيِ السَّ
يْلَقْوَن حْتَفُهْم  العامل  انيِ  ُرْبعيِ مليون نسمٍة من سكَّ نحواً من  وقد جاء يف أحديِ اإلحصاءاتيِ أنَّ 

رْي* -7 َساَلمُة السَّ

)*( ليعقوب سالم:قافلة الزيت، ربيع األول 1394هـ )بتصف(.
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خْمتلفة؛  ًة  جسديَّ إصاباٍت  نسمٍة  مليون  من  أكثَر  إصابةيِ  إىل  باإلضافة  العامة،  الطرقات  يف  سنويًّا 
َها. يةيِ التي يْصُعُب تقديُرَها أو حْصُ ، فضاًل عنيِ اخلسائريِ املادِّ بسببيِ حوادثيِ السياراتيِ

ُل إليه خرباُء السالمةيِ يف الدوليِ الُكرْبى، من  ويف اململكة العربيَّة السعودية يتمُّ تطبيُق ما يتوصَّ
ُرق، كام تقوُم بحمالتيِ توعيٍة  تنظيامٍت وقواننَي وإرشاداٍت وطُرقيِ تدريب ؛ لْلَحدِّ من حوادثيِ الطُّ
د  يف أجهزةيِ اإلعالميِ املختلفة. وقْد أْصدرْت سنة 1391هـ كتابًا عن نظاميِ املرور، يشتمُل عىل قواعيِ
 ، ريقيِ الطَّ وتبديليِ  واالنعطاف،  التجاوزيِ  وأصوليِ  القيادةيِ،  وُرَخصيِ  رقات،  الطُّ عىل  رْي  والسَّ املرور، 
 ، نبيِيهيِ التَّ آالتيِ  واستعامليِ  ة،  العامَّ ُرَقاتيِ  الطُّ وعىل   ، املدنيِ داخَل  السعةيِ  وحدود   ، املروريِ ةيِ  وأفضليَّ

ُم حركَة املرور. ف، واإلنارةيِ ، واإلشارةيِ.....وغريَها من القوانني التي ُتنظِّ والوقوفيِ والتوقُّ
وتقيم وزارة الداخلية السعودية كل عام أسبوعًا للمرور يف مجيع أنحاء اململكة ؛ لنرش التوعية 
السالمة   املحافظة عىل  التعليامت واألنظمة، يف  اتِّباع  إىل  ة، وإرشادهم  املواطنني سائقني ومارَّ بني 
يف مجيع احلاالت، وَلْفت أنظارهم إىل ضورة التعاون والتضافر يف حتقيق السالمة أثناء تنقالتم، 
والتقيد بأنظمة املرور وأصول القيادة الوقائية من أجل سالمة األرواح واملمتلكات. ويلقي ضبَّاط 
الَفْينة واألخرى ــ حماضات عن السالمة يف أجهزة اإلعالم؛ ملساعدة  املرور ــ بني  إدارات  من 

م أصول القيادة الصحيحة. السائقني عىل تفهُّ
لْت حتسيناٌت جذريَّة جوهرية عىل  ولْلحدِّ من نسبةيِ األخطاريِ الناشئةيِ عن حوادثيِ السياراتيِ ُأدخيِ
تصميم السيارات يف األعوام القليلة املاضية، يف الواليات املتحدة األمريكية واليابان، وعدد كبري من 
الدول األوروبية. ومن هذه التحسينات أحزمُة املقاعد، وقد أدى استخدامها ــ عىل نطاق واسع ــ 

إىل انخفاض كبرٍي يف عدد الَوفَيات، واإلصابات اخلطرية النامجة عن حوادث االصطدام.
جيوبًا  تتضمن  مقاعُد  السيارات  بعض  يف  ــ  ا  حاليًّ ــ  املتوافرة  احلديثة  السالمة  وسائل  ومن 
فة بأغطية من املطاط، ومصابيُح إنذار عىل  اماٌت مغلَّ دماتيِ عن الركاب، وصدَّ هوائية، لردع الصَّ
الذين يسريون  السائقني  نظر  فتلفت  السيارة،  تقف  متقطعة عندما  إشارات  تعطي  السيارة،  ظهر 
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خلفها، وأبواٌب يزيد سمكها عىل سمك األبواب احلالية ؛ للمحافظة عىل سالمة الركاب، وكوابح 
فعالة، وأرضية صلبة التتأثر بقوة الصدمة.

وال تزال األبحاث جاريًة، والتجارُب ُتقام، يف خمتلف الدول التي تنتج السيارات، جلعل سيارةيِ 
الغد أْكثر أمنًا ،وأوفر سالمًة وحفظًا ألرواح الراكبني.

َها، فمهاَم كانتيِ  العامَل يف ارتفاع نسبة احلوادثيِ أو انخفاضيِ ولكن يبقى العنص البرشي هو 
َدًة بأفضليِ وسائليِ السالمةيِ واألمان  رُق منفذًة عىل أْحَسنيِ التصاميم، ومْهاَم كانت السيارُة مزوَّ الطُّ
ُنُه من  ي لُه أْن يستفيَد من تلَك اخليَِدماتيِ بام يمكِّ ْبء األكرَب يقُع عىل قائد السيارة، الذي ينبغيِ فإنَّ العيِ

قضاءيِ حاجاتيِهيِ بيْسٍ وُسُهولة. 
ــ  والسائُق  والسيارُة  الطريُق  الثالثة،  العنارُص  فيها  تشرتُك  احلوادثيِ  أسباَب  أنَّ  عَرْفَنا  وإذا 
بيَِع تعليامت املرور بام يضمُن لنا األمن والسالمة، فتجاوز  َم عَلْيَنا أْن نتَّ ولألخري النِّسَبُة العظمى ــ َلزيِ
ي إىل  َها أسباٌب تؤدِّ ري....ُكلُّ السعةيِ النظاميَّة، وعدُم احرتام إشاراتيِ املرور،أو مراعاةيِ أفضليَّة السَّ

َفة. احلوادثيِ الشنيعةيِ املؤسيِ
قيَِي أضاَرَها  لنتَّ ؛  ي ذلك جيِّدًا  َنعيِ القيادة ــ قبَل ذلك وبعدُه ــ فنٌّ وذْوٌق وأْخالق، فهْل  إنَّ 

يَّة؟     البرشيَّة واملادِّ

عْت قواننُي تنظيم املرور؟ م وضيِ -1 ليـِ
ةيِ ميزاٌت متيُِّزها عن بقية وسائل املواصالت. أذُكر هذه امليزات. ُرقيِ الربيَّ -2 للطُّ

ُح ذلك . . أوضِّ ْينيِ -3 يمكُن أْن نقوَل عن السيارة : إهنا سالٌح ذو حدَّ
-4 ماذا تقول اإلحصاءات عن حوادث السيارات؟

َل إليه خرباء السالمةيِ يف العامل؟ -5 كيَف تطبُِّق اململكة العربية السعودية ما توصَّ

أس����ئ�����ل�ة
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نها الكتاُب الذي أصدرْتُه اململكة؟ ةيِ التي تضمَّ -6 ما أهمُّ القواعديِ املروريَّ
-7 ماذا نعرُف عن أسبوعيِ املرور يف اململكة ؟ومليِ ُيقام؟

-8 يظنُّ بعُض قائدي السياراتيِ أنَّ االلتزام بأنظمةيِ املروريِ حمصوٌر يف أسبوع املرور .أناقيُِش هذه 
الفكرة.

َلْت  حديثاً عىل تصميم السيارات؟ وما فائدتا؟ -9  ما التحسيناُت التي ُأْدخيِ
َدتيِ السيارُة بأحدثيِ وسائليِ السالمة . فَهْل هذا  َذتيِ الطرُق عىل أفضليِ التصاميم ، وُزوِّ ُنفِّ  10-

ُح. كاٍف لتقليل نسبة احلوادث؟ أوضِّ
رق؟ ْم يف الشوارعيِ والطُّ -11 ما واجُب السائقني للمحافظةيِ عىل سالمتيِهيِ

َمٌة يف القيادة عند كثري من الشباب هذه األيام. فهل نجُد لذلَك أسبابًا ُمقنعة؟ إذًا بم  ُر سيِ َهوُّ -12 التَّ
ُل ذلك؟ لِّ نعيِ

باُع أنظمة املروريِ بمقولة : األعامُر بيد اهلل. فبم نردُّ عليهم؟ -13 ْيتَُّج كثريون ممَّْن ُيْطَلُب منهم اتِّ
َها يف حادٍث مرورّي.  ها أو أحد أفراديِ ُد ويلَّ أمريِ ُح املعاناة التي تواجُهها األرسُة عندما تفقيِ -14 أوضِّ

وهل ألفراد األرسة املرافقني للسائق أّي دور ملساعدته يف جتنب بعض األخطار؟ 

املهارات اللغوية
-1 ما معنى الكلامتيِ التالية: تَفاَقَم، اْستْفَحَل ، َنَجَمْت؟

قعة(. -2أعوُد  إىل املعجميِ الوسيطيِ وأذُكُر أربعًة من معان كلمة )الرُّ
المة(. أعرُب هذه اجلملة. ي السَّ ِـّ -3 )يف التأن

وجٍه  بُكلِّ  ألفاظًا  ابقيِيِ  السَّ بالرقم  أْسَتْبدُل  املرور(.  نظام  عن  كتاٌب  1391هـ  سنَة  َر  )ُأْصديِ  4-
ن. ُمـْمكيِ
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ي. َم، َنعيِ ْم ، حْتفُهْم، التََّضاُفر، احليِْمل، َلزيِ -5 آيت بمرادٍف لكلٍّ من الكلامتيِ التالية : حّثهيِ
اكثر،  ازدهارها،  انواعها،  اختالف،  التالية:  الكلامتيِ  من  ُبَها  ُيَناسيِ ما  عىل  القطعيِ  مهزة  أَضُع   6-

اخطار، اجهزة، اهتمت.
َك من فراغاٍت يف الفقرة الثانية. -7 أَضُع عالماتيِ الرتقيم املناسبة فيام ُتريِ

ة :   قعيِ تني بخطِّ الرُّ -8 أكتُب العبارَة التالية مرَّ
إنَّ القيادَة فنٌّ وذْوٌق  وأخالق

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

.................................................
ا . ُن مْدُلواَلتيِ ِـّ -9 ارسُم مخسًا من إشاراتيِ املروريِ اإلرشادية، وأبي

-10 اضبُط بالشكل الفقرةالتي تبدأ بقول الكاتب: »وتقيم وزارة الداخلية ..« إىل آخرها. 
-11 أستخرُج من الفقرةيِ األوىل ما ييل :  

َثنْييِ َسالـْمنييِ. أ- ثالثَة مجوع تكسرٍي، ومْجَعنييِ مؤنَّ
اًل، وأذكر تأويَله. ب- فاعاًل اساًم ظـاهـرًا، وآخر مصدرًا مؤوَّ

ج- نائب فاعٍل ، وأْعرُبه .
نًا وصفي األسباَب التي  -12 أكتُب وصفًا تصويريًّا حلادثيِ مروريٍّ شاهْدُتُه أو سمعُت به، ُمضمِّ

ه. أدْت إىل وقوعيِ
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النوادر األدبيَّة والفكاهاُت الطريفة من فنونيِ األدبيِ العريّب، التي جيُدها القاريء يف ثنايا ُكُتبيِ 
عاَبة الربيئة، أو امللحة)1( احلْلوة، أو النَّادرة املضحكة، فتضيُف إىل ما يف  األدبيِ ، ُتضفيِي عليه الدُّ
ة. وال ترجُع قيمةُ  هذه النوادر إىل ما فيها  ا مستطرفًا، جيُد فيه القاريء متعًة ومسَّ تلك الكتبيِ فنًّ
ا يف كثري من األحيان قد تُدلُّ عىل روح العص الذي قيلْت فيه،  من مرٍح وفَكاهٍة فحسب، بل إهنَّ
، وقد يكوُن فيها حتليٌل لبعضيِ النُّفوس، ووصٌف لبعضيِ اخلصاليِ  أو عىل طبائعيِ فئٍة معيَّنة من الناسيِ
العبارة،  النوادُر عادًة بني طرافةيِ الفكاهة، وفصاحةيِ الكلمة، وبالغةيِ  فات. هذا وجتمُع هذه  والصِّ

وسهولةيِ األسُلوب، يف غري إْطَناب، ويف إجياٍز مقصود.
فنونيِ   من  الفنِّ  هلذا  منها  َج  نامذيِ عليَك  نعرُض   ، والفكاهاتيِ النوادريِ  هذه  من  طائفٌة  ييل  وفيام 

د ممَّا فيها من ُلغٍة وفكاهٍة ونْكَتة. ُبَك فتقبل عليها ليِتتزوَّ ها ُتْعجيِ األدبيِ العريّب ؛ لعلَّ
فاْشرَتيِ  ُجل  اْمضيِ  الرَّ لُه  َب رجاًل يف سفرهيِ، فقال  أنَّ أحدهم صحيِ  : َن  فْيليِييـِّ الطُّ ممَّا ُيكى عن 
ُن  لنا لـْحاًم : فقال : اَل، واهلل ما أْقدر. فمَض هو واشرتى، ثم قال له : قْم فاْطُبْخ. فقال : ال أْحسيِ
د)2(. فقال : أنا واهلل كْسالن. فَثَرَد الرجُل، ثمَّ قال له :  بخ. فطبَخ الرجُل، ثم قال له : قْم فأْثريِ الطَّ

قميِ اآلن فُكْل. فقال الطفييّل : قد واهلل استحييت من كثرة خاليف لك، ثمَّ جلَس فأكل.
وأقبل طفـييلٌّ إىل صـنـيع)3(، فوجـد الباَب قـد ُأْرتج وال سبيل إىل الوصول، فسأل عن صاحبيِ 
الصنيع، إْن كان له ولٌد أو رشيٌك يف سفر، فأخربوه أن له ولدًا ببلديِ كذا، فأخذ ورقة وطواها وختمها، 
وليَس يف بطنها يشء، وجعل يف ظاهرها »إىل العروسيِ من أخيَها« ثمَّ أقبَل ُمتدلِّال)4(، فقْعَقَع  الباب 
جل، فُفتيَِح له الباب، وتلّقاه الرجُل  فرحًا  قْعقعًة شديدًة واْستفتح، وذكَر أنَّه رسوٌل من عند ولديِ الرَّ
َمَك من اجلوع. فأمَر  ُر أْن أكلِّ ي؟ فقال : بأحسنيِ َحال، وما أْقديِ مسورًا، وقال له : كيَف فاَرْقَت وَلديِ

-8 من فنونِِ األَدب* ) نوادُر وفكاهات ( 

)*( من كتاب » األذكياء« البن اجلوزي ) مواضع متفرقة(.
)4( متدلِّال : خمتاال. )3( الصنيع : الوليمة .  )2( أثرد : اصنع ثريدًا .  )1( املَْلَحة : القول الّطريف . 
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َم إليه، ثم قال له : أما بعَث معَك بكتاب؟ قال : َبىَل، ودفَع إليه الكتاب. عاميِ فقدِّ الرجلُ  بالطَّ
فْييل : وأزيُدَك  فقال الرجل : ما رأيت عنوانًا مْثَل هذا العنوان، ليَس عليه اسُم أحد. فقال الطُّ
اًل فلْم يْكُتْب فيه حرفًا. فقال له : أطفْييلٌّ أنت؟ قال : نعْم، أْصَلَحَك اهلل. فقال لُه  أنَّه كان مستْعجيِ

الرجل : ُكْل َهنيِْئت.
قةيِ ُيساُر هبْم إىل الَقْتل، فرأى فيهْم هيئًة طيِّبًة وعليهم   ناديِ َفْيليِّني إىل قوٍم من الزَّ ونظر رجٌل من الطُّ
ـْرَطةيِ قال:  َف حتَّى دخَل يف لفيفهم، فلامَّ بلغ صاحَب الشُّ ُهْم ُيْدَعْوَن إىل وليمٍة، فتلطَّ ثيابًا  نقيَّة، فظنَّ
أصلحَك اهلل، لْسُت واهلل منُهْم، وإنَّام أنا ُطفييلٌّ ظننتُهْم ُيْدَعْوَن إىل صنيع فدخلت يف مجلتهْم: فقال 
يَّاَف أن  يَك منِّي، اْضبوا ُعُنَقه. فقال : أْصلحَك اهلل، إْن كنَت البدَّ فاعاًل فُمريِ السَّ ليَس هذا ما ُيْعفيِ
َطةيِ فسأَل عْنه،  ْ يف، فإنَُّه هو الذي أْوَقَعنيِي يف هذه الوْرطة. فضحَك صاحُب الرشُّ يرضَب بْطنيِي بالسَّ

فأخربوه أنَّه ُطفييلٌّ معروف، فخىلَّ سبيَله.
َها  ُع بلبنيَِها وحْلميِ وتصاَحَب أمْحقانيِ يف طريق، فقال أحُدمُها لآلخر: إنَّ أمتنَّى ُقْطَعانًا من الغنميِ أْنَتفيِ
ُلَها عىل غنمك، حتَّى ال ترتَك منها  ئابيِ ُأْرسيِ وُصوفيَِها. فقال له صاحُبه : وأنا أمتنَّي قْطعانًا من الذِّ
ْحبة؟ واْحتدم بينهام النِّزاُع واملخاصمة، ثم تراضيا أن ْيُكَم  َك! أهذا من الصُّ شيئًا. فقال له : وْيَ
ثاُه  فحدَّ العسل،  ان)1(من  زقَّ عليه  محارًا  راكٌب  رجٌل  عليهام  فطلع  عليهام،  يْطُلُع  من  ُل  أوَّ بينهام 
َدميِي مثل هذا  اب، وقال : صبَّ اهلل  نْييِ وفتَحُهاَم حتَّى سال عسُلُهام عىل الرتُّ قَّ الزِّ بحديثهاَم، فأنزَل 

العسل إن مل تكونا أمْحقنْي.
  ومرض صديق ألحد السادة، فأراد أن ُيْنفيِذ إليه ابنه ليعوده، فأوصاه، وقال له : إذا دخلت فاجلس 
يف أرفـع املواض، وقل للمريض : من جييئك من األطباء؟ فإذا قال فالن، فقل: مبارك ميمون، ثم قـل 
لـه : ما غذاؤك؟ فإذا قال كذا وكذا، فقل : طعام حممود، فذهب االبن فدخل عىل العليل، ثم جلس يف 
أعىل مكان، فام لبث أن سقط عىل الرجل فأوجعه، وقال له : من يعودك من األطباء؟ فقال : مَلك املوت. 

فقال له مبارك ميمون. ثم قال : ما غذاؤك؟ فقال له : سم املوت. فقال له : طعام طيب حممود.

ق : وعاء من جلد يتخذ للرشاب.  )1( الزِّ
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ا يومًا عنَد سهليِ بن هارون، فأطْلَنا القعوَد حتَّى كاَد يموُت جوعًا،  ْعبيٌِل اخُلَزاعيُّ قال: كنَّ وَحَكى ديِ
ني،  كِّ َك يا غالُم، غدِّ َنا. فأتاُه الُغالُم بصفيحٍة فيها مرٌق حتتُه ديٌك هرم، الَتـُحزُّ فيه السِّ ثم  قال : وْيَ
؟ قال : مْل أظنَّك  َلُه وقال : أيَن الرأُس يا ُغالم؟ قال : رَمْيُت به. قال : ومليِ ـْرس، فتأمَّ ُر فيه الضِّ وال يؤثِّ
يـِم ظننَت ذلك؟ إن واهلل ألمقت من يرمي برجليه، فكيف بمن يرمي  تأُكُله، أو تْسأُل عنه. قال : ول
ُة)1( والفأُل َلكرْهُته، أما علْمَت أنَّ الرأس رئيُس األعضاء،  رَيَ برأسه؟! ولو مل يكن فيام فعلت إال الطِّ
ك به، وعْيُنُه  يك، ولوال صْوُتُه ما أريد، وفيه ُعْرُفُه الذي يتربَّ وفيه احلواسُّ اخلمس، ومنه يصيُح الدِّ
يك، وهو عجيٌب لوجعيِ الكليتني،  َفاء، فيقال : رشاٌب أْصفى من عني الدِّ ُب هبا املثُل يف الصَّ التي ُيرْضَ
ومل ُيَرقطُّ عْظٌم أهشُّ حتت األسنانيِ منه؟ َوَهْب أنَّك ظننت أنِّ ال آكله، أوليس العياُل كانوا يأُكُلونه؟ 
فإْن كان قد بلَغ من جهليَِك أالَّ تأُكلُه فعندنا من يأكله، أما علمَت أنَّه خرٌي من طرفيِ اجلناحيِ ومن رأسيِ 
الُعُنق؟ انظْر إىل أين هو. قال : واهلل ما أْدريِي أيَن هو وال أين رميُت به. فقال له : لكنِّي واهلل أْدريِي، إنََّك 

رَمْيَتُه يف بطنيَِك، قاتَلَك اهلل.
اريِ يطالُبُه باألْجَرةيِ  ْقفيِ يتفْرقُع كثريًا، فلامَّ جاء ربُّ الدَّ وأقاَم رجٌل يف داٍر بُأْجرة، وكان خشُب السَّ
َكُه  ُه ُيَسبُِّح اهلل. قال : أْخشى أْن ُتْدريِ قال له : أْصليِْح هذا السقَف فإنَّه يتفْرقع. قال : ال بأَس عليك، فإنَّ

أَفُة فيْسُجد. الرَّ
ليِه، فقالْت لُه امرأُته : َق منه، فعاَد إىل منزيِ َي أنَّ رجاًل رسق محارًا فأَتى السوق ليبيَعُه فُسيِ وُرويِ

بكْم بْعَته؟ فقال :  برأسيِ ماله.
وشَكا رجٌل إىل طبيٍب وَجَع بطنه، فقال : ما الذي أكْلت؟ قال: رغيفًا حمرتقًا. فَدَعا الطبيُب 
أكحلك  ولكن  َعَرْفت،  َقـْد   : قال  عيني.  ال  بطني  وجَع  أشتكي  إنَّام   : فقال  بَذُرور)2(.  َلُه  ليْكحيِ

لتبص املْحرتَق فال تأكله.
ـَن وال َتَتَنْحَنح؟ فقال :  ب َر )3( من اللَّ ُب اخَلازيِ   وَرَوى ابُن األْعرايبِّ أنَّ رجاًل قال ألخيه  : أترْشَ
نعْم.فتجاعاَل ُجعاًل)4(، فلامَّ رشَبُه آذاُه فقال : كْبٌش أملح، ونْبٌت أْقبح، وأنا فيه أسجح)5(. فقال 

َل من مكافأٍة عىل عمٍل ما . )3( اجُلعل :ما ُجعيِ )2(  الَذرور : ما ُيذرُّ يف العني لُيتَداوي به.  رَية :التَّشاؤم.  )1( الطِّ
)5( األسجح :احلسن املعتدل . )4( اخلازر :ما ال يسوُغ يف احلْلق. 



101

أخوه : قد تَنْحَنْحت. فقال : َمْن تنْحَنَح فال أْفَلح.
ُتْسليِم؟ فقال : ألن أحبُّ  َ ال  اك ْبنيِ مَزاحم، فقاَل لُه يومًا : مليِ حَّ وكان نصانٌّ خيتلُف إىل الضَّ
اك : إنَّك قد أْسَلْمَت اآلن، فإْن  حَّ ا. فأْسَلم، فقال لُه الضَّ ُ عْنَها. قال : فأْسليِْم وارْشهْبَ اخلْمَر وال أْصربيِ

رَشْبَت َحَدْدَناك، وإْن رجْعَت عن اإلسالم قتْلناك.
ي أْعـَلـُم ما يف  ِـّ عــالمـتـي أن عى النبوة  فقال له   ألَك عــالمــة  قال   َ املأموُن برجٍل ادَّ وُأيتيِ
جنيِ  ن  فأقاَم يف السِّ ك   قال وما يف نفيس قال يف نفسك أنِّ كاذب قال صدْقت ثمَّ أمر به   فُسجيِ نفسيِ
َي إليك بشء  قال     ال      فقال له  ومليِ  قال   ألنَّ  يء به   فقال لُه املْأُمون        هْل ُأوحيِ أيامًا   ثمَّ جيِ

َك منه املأموُن وعفا عنه املالئكَة ال تدُخُل احُلُبوس     فضحيِ

ُثُه النوادُر والفكاهاُت يف النَّْفس ؟ -1 ما األثُر الذي حُتديِ
ْسليِية ؟ -2 ماذا يمكُن أن نفيَد من النوادريِ األدبية غري املرحيِ والتَّ

ُز أسلوُب النوادريِ األدبية ؟ -3 بم يتميَّ
ليِ صفًة سيِّئًة أخرى .أذكُرها . ُّ يف النادرةيِ األوىل إىل التَّطفُّ َفْييليِ -4 مجَع الطُّ

-5 عالَم تدلُّ قصة ذلك الطفييلِّ يف النادرة الثانية ؟
يَدُه مما حدَث لذلَك الطفييل يف النادرة الثالثة ؟ -6 ما الدرس الذي يمكُن أن ُنفيِ

ُف ابنه؟ ي لذلك السيد أن يْسُلَكُه يف زيارة املريض؟ وعالم يدلُّ تصُّ ُف األمثُل الذي يْنَبغيِ -7 ما التصُّ
يك ؟وما رأيك يف هذا الوصف ؟ -8 بم وصَف سْهُل ْبُن هارون رأس الدِّ

-9 ما مصدُر الطرافة يف النادرةيِ التي رواها اْبُن األعرايّب ؟
-10 يف أيِّ النوادريِ تتجىلَّ رُسعُة البدهية ؟

-11 من الذي استغلَّ ذكاءُه يف اخلري ممَّا ورَد يف هذه النوادر؟ وما رأيك بصنعه؟
-12ما النادرة التي أعجبتك ؟وملاذا؟

أس����ئ�����ل�ة
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ُن معان الكلامتيِ التالية: الثَّريد، ُأرتج، لفيف، ميمون، َقْعَقَع. ِـّ -1 أعود  إىل أحديِ معاجم اللغة وأبي
ي الطفيليُّون  -2 الطفييلُّ هو من َيْغَشى الوالئَم واملجالَس ونحَوَها من غرييِ أن ُيْدعى إليها. فليَِم ُسمِّ

ُن ذلك. َـّ هبذا االسم؟ أعود إىل القاموسيِ املحيط وأبي
-3 )اْمضيِ فاْشرَتيِ لنا حلاًم( آيت بمضارعيِ فيِعيَل األمريِ يف هذه العبارة، ثمَّ أَضُعُهاَم جمزومني يف مجلتني 

من إنشائي.
-4 إذا كان االستفهاُم منفيًّا جاءت اإلجابة يف اإلثبات بـ)َبىَل(، كقوله: »أما بعَث معَك كتـابًا«؟ 

قال: »َبىَل«. آيت بثالثةيِ أساليبيِ استفهاٍم عىل هذا النَّحو.
-5 أعود إىل النادرة الثالثةيِ وأستخرُج منها ما ييل:

ا. أ- ثالثة أفعاٍل مضارعٍة خمتلفة اإلعراب، وأْعرهُبَ
ُنها. اٍة حلاالت اإلعراب الثالث، وأبيِّ ب- ثالثة أسامٍء ُمثنَّ

ُن مْعموليه. ِـّ جـ- فعاًل ناسخًا ،وأبي
د- أسلوَب استفهاٍم، وُأبيِّـُن الغرض منه.

ْعبيٌِل اخلزاعيُّ ما يراديُِف كالًّ من الكلامتيِ التاليـة: -6 أستخرج من النادرة التي رواها ديِ
ُأبغض   ،  َتْقَطع   ،   َأْلنَي.

َك من فراغاٍت يف النادرة األخرية. -7 أَضُع عالماتيِ الرتقيم املناسبة فيام ُتريِ
ُبَها مما ييل: -8 أَضُع مهزة القطعيِ عىل ما ُيَناسيِ

اْمضيِ  ،  اْخَشى  ،  استحييت  ،  اقَبَل  ،  اسم  ،  اىل  ،  امْحَقان  ،  اْمَلح.
-9 أضبُط النادرة اخلامسة بالشكل.

ُضَها عىل  ُل منه مخسًا من النوادر، وأْعريِ -10 أعود إىل أحد كتب األدبيِ ككتاب )الُبخاَلء( وأسجِّ
فصيل.

املهارات اللغوية
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بني  االقتصاديِّ  التكاُمليِ  رْصُح  فيه  يشهُد  الذي  اليوم  َب  نرتقَّ أن  اخلياليِ  يف  املغاالةيِ  من  ليس 
هيِ وقياَم بنائه، فمقوَماُت هذا التكامليِ حقائُق قائمة، ودواعيه ُتليِحُّ يومًا  ُدَوليَِنا اخلليجية إْرَساَء دعائميِ
املنطقة، يف ضوءيِ احلركةيِ السيعة  أنَّه ضورُة حياٍة لدوليِ  الدليل عىل  تيِْلَو  الدليَل  ُم  بعد يوم، وتقدِّ

ةيِ والعربية. ْوليَّ للعالقاتيِ االقتصادية الدَّ
هيِ ــ قياَم َوْحَدٍة اقتصادية بني جمموعٍة من الدوليِ  ويعني التكامُل االقتصاديُّ ــ يف أْيَسيِ ُصَوريِ
َل درجُة هذا التكامل إىل حدِّ إلغاءيِ مجيع أشكاليِ التمييز بني  التي تتشابُه مصاحُلَها االقتصادية ؛ لتصيِ

ي إىل دوٍل خمتلفة. جمموعاٍت اقتصاديٍة تنتميِ
ا بلداٌن عربيٌة ذاُت ُرْقعٍة جغرافيٍة متَّصلة تطل عىل اخلليج املمتد،  ُز بأهنَّ فبلداُن اخلليجيِ العريبِّ تتميَّ
وْيربُط بينها عقيدٌة واحدة، وتراٌث تارخييٌّ مشرتك من العاداتيِ والتقاليد االجتامعية، وأنامط واحدٌة 
للحياة، وتكاُد تتميَّـُز عن غريها من املجتمعات العربية األخرى بالتَّجـاُنسيِ والتَّـقاربيِ الشديدين يف 
ُهَها  مَاتيِ الُبنيةيِ االقتصاديةيِ واالجتامعية. حيُث جتمُع بينها خصائُص اقتصاديٌة مشـرتكٌة، وتواجيِ مقوِّ

ُب عليها إالَّ بيِْوحدٍة كاملٍة يف املصالح واملواقف. ياٌت متشاهبٌة ال يمكُن التغلُّ حتدِّ
وهذه أسٌس قوية لبناءيِ وحْدة اقتصادية فيام بينها، ولعلَّ من أبرزيِ  تلَك األسسيِ ما للنِّفط من 
دوٍر قياديٍّ يف احلياة االقتصادية. وللحكوماتيِ العربية يف اخلليج سيطرُتا عىل الثروات النفطية، ممَّا 
ال للنشاطيِ االقتصاديِّ يف تلك الدول. باإلضافة إىل ما نراه من  َك الفعَّ جيعُل اإلنفاق العامَّ هو املحرِّ
اعتامد كبرٍي عىل استقداميِ األيدي العاملةيِ من اخلارج، وتقارٍب بني القوانني والترشيعاتيِ القائمة يف 

أكثريِ هذه الدول.
ه ظهر يف األوساطيِ العربية اجتاه يرى أنَّه إذا كان قصور التكتُّل االقتصاديِّ عىل  ونتيجة لذلك كلِّ
قعةيِ اجلغرافية، فإنَّ األمر يدعو إىل االجتاه  مستوى اجلامعة العربية يرجع ألسباٍب من بينها اتِّساُع الرُّ
نحو إنشاءيِ تكتُّالٍت اقتصاديٍة بني الدوليِ العربيةيِ املتجاورة ذاتيِ اخلصائص املتشاهبة، فتكوُن املرحلة 

امل.  ي بسهولٍة إىل التكامليِ االقتصاديِّ العريبِّ الشَّ األوىل تكوين أرٍس اقتصادية فرعية، تؤدِّ

-9 التَّكاُمُل االقتصاديُّ بني ُدَوِل اخلليِج العربيَّة *

)*( كتاب »القدر اخلليجي املشرتك«. 
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واستنادًا إىل السامت واخلصائص االقتصادية املشرتكة بني دول املنطقة، فإن املشكالت التي يتوقع 
أن تظهر يف وجه التعاون االقتصادي بني هذه الدول، يمكن أن تكون حمدودة إذا قيست بام يظهر منها 
العربية إىل تغيري نظمها  . ولن حتتاج دول اخلليج  التكامل يف مناطق عربية أخرى  يف وجه حماوالت 

االقتصادية وترشيعاتا املالية والتجارية بشكل جذري إال يف حدود ضيقة.
يف  َد  ُعقيِ الذي  اخلليج،  لدول  األول  التجارة  وزراءيِ  مؤمتريِ  عن  الصادُر  اخلتاميُّ  البياُن  عبَّـر  ولقد 
واعَي االقتصاديَة الالزمَة لقيام تعاوٍن مْثمٍر تتوافُر  ماتيِ والدَّ أكتوبر عام 1977م، عن يقينهيِ بأنَّ املقوِّ
متثُِّل ركيزًة أساسية من ركائز  اخلليج،  منطقة  ٍ يف  متكاملة   ٍ قياميِ جمموعٍة عربية  إىل  يدعو  بشكل جيِّد 

امل.  التكامل االقتصاديِّ العريبِّ الشَّ
الشامليِ  التخطيط  من  العربية  املجموعة  ُن هذه  يُمكِّ فقد   ، آثاره  له  التكامَل  هذا  أنَّ  وال شكَّ يف 
ُنها من اإلعامر يف ضوءيِ حاجتيِها احلاضةيِ واملستْقبَلة ، واإلفادة  َّ ، كام يمكِّ ايتيِ ُق هلا االكتفاء الذَّ الذي يقِّ
من امليزاتيِ املتوافرةيِ يف كلِّ إقليــــم لصالح مجيع األقاليم املتكاملة ، وتاليف نتائج التنافسيِ الناتجيِ عن 

تكراريِ عمليَّاتيِ اإلنتاج االقتصادي يف دوليِ منطقةيِ التكامليِ وتشاهُبَها.

ُد األفكاَر الرئيسية للموضوع. -1 أحدِّ
ل املوضوع ؟ -2 ما الذي يدعو إىل إطالقيِ ذلك احلكميِ اجلازميِ الذي ورَد يف أوَّ

ه؟ وما الصورة املنشودة له؟ -3 ما التكاُمُل االقتصاديُّ يف أيَسيِ صوريِ
-4 ما العوامُل املشرتكُة لقيام الوْحدةيِ االقتصادية بني دوليِ اخلليج ؟

-5 ما األهداف التي ُيراد حتقيُقها من وراء التكامليِ االقتصاديِّ بني دوليِ اخلليج ؟
ر حتقيق التكامل االقتصاديِّ عىل مستوى اجلامعة العربية حتَّى اآلن. ُل ملا يأيت :   أ  - َتَعذُّ -6 أعلِّ

         ب- التكامُل االقتصاديُّ يمثُل اخلطوة األوىل للوحدةيِ الشاملة .
ى حتقيُقها من هذا التكتُّل ؟ ل اقتصاديٍّ عريبٍّ شامل ؟وما النتائج التي ُيَتوخَّ ل إىل تكتُّ -7 كيف يمكُن التوصُّ

-8 أصبَح النِّْفُط حموَر الدراسات االقتصادية يف منطقة اخلليج العريب .ما سبُب ذلك ؟

أس����ئ�����ل�ة
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َب اليوَم الذي يشهُد فيه رصُح التكامليِ االقتصاديِّ بني دولَنا اخلليجية  -1 ليَس من املَغاالة أن نرتقَّ
هيِ وقياَم بنائيِه . إرساء دعائميِ

ح(؟ ب- ما معنى : )نرتقَّب، رَصْ اَم.  ُد اسم )ليس( وخربَها ، وأعرهُبُ أ- أحدِّ
جـ- أستخرج من العبارةيِ ثالثة أسامٍء حلاالتيِ اإلعرابيِ الثالث.

ر التكامُل االقتصاديُّ الذي يراد حتقيقه بني دول اخلليج.   د- بم ُصوِّ
ُق بينهام ، ثمَّ آيت بثالث كلامٍت  ُن كيَف ُنفرِّ ِـّ -2 )املغاالة/العالقات(. أالحُظ آخر الكلمتني ،وأبي

مشاهبٍة لكلٍّ منهام .
ـُر  -3 )الَوْحَدة( مصدُر الفعليِ )َوَحَد،َييُِد(. فهل يأيت هذا املصدُر بكس الواو ؟ أعود إىل ما يتيسَّ

ُن ذلك . َـّ من معاجم اللغة وأتبي
ُد الثانيَة، وأضُع  مات، دواعي( أمجُع الكلامتيِ األوىل ،وأفريِ ح، َوْحَدة، ُبْنية(،)دعائم، مقوِّ -4 )رَصْ

اجلميَع يف مجٍل مفيدة من إنشائي .
َد يف أكتوبر عام 1977م....« أستبدُل بالرقم السابق ألفاظًا بكلِّ  ـَر البياُن اخلتاميُّ الذي ُعقيِ -5 »عبَّ

وجٍه ممكن.
-6 »التكامُل االقتصاديُّ أمُل اآلباء، ومستقبُل األبناءيِ«.

ح ذلك. َنا نحو التكامليِ االقتصادّي . أوضِّ أ-للكلمتني )أمل، مستقبل( قيمٌة يف تنمية اجتاهيِ
ب-جاءْت كلمتا )االقتصادي،مستقبل( مرفوعتني فام السبب؟

تني بخطِّ النسخ : جـ- أكتُب العبارة مرَّ
......................................    
......................................    

د- أنطلُق من هذه العبارةيِ وأكتُب يف معناها مخسة أسطر.
-8 أعرُب ما كتب باألزرق. -7 أضبُط الفقرَة السادسة بالشكل.  

املهارات اللغوية
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)*( ديوان صفي الدين احليلِّ ، ص :150.
)3( الشهد : العسل.

اُه املرء. ؤل : املطلُب أو احلاجة .امُلنى : ما يتمنَّ )4( السُّ
ْنُه. ْرد : بلوُغ املاءيِ للرشب ،والصدر : الرجوُع ميِ )5( الويِ

ظًا. )6( ُمعترَبا: متعيِ
. )8( صفوًا : خاليًا من املتاعب واملشاقِّ

يوُف .يقدح من أعطافيِها : يشتعُل من جوانبها. )9( البيض : السُّ
رًا : مرتديًا اإلزار . )11( مؤتزيِ

م احلـَذَرا وال يــــنــــاُل الـــُعـال مْن قــدَّ رَكــبيِ اخلَطرا   ـْ ي املـــجَد مـْن مل َيـ -1 ال َيـمتطيِ

ـَها وَطَرا قـَضـى ولـْم يْقـضيِ مـن إْدَراكيِ -2 ومْن أَراَد الــــُعال عـــْفوًا بــــال تــعــــــــــٍب  

ـَرَرا ليِ الضَّ ال جيتني النفع من مْل ْيميِ ـــْهديِ مـن نــحــــٍل يــــمنُِّعـــــــه  دَّ للشَّ ـُ -3 ال بــــــ

وال تـــــــتـمُّ امُلـنى إالَّ لـــمــْن صــــبــَرا ــــْؤل إالَّ بــــــْعَد مـــؤلـمـــةٍ  -4 ال ُيْبــــَلــُغ السُّ

ال يقرب الورد حتى يعرف الصــدرا -5 وأحــزم النـــاس من لـــو مـــات من ظـــمأ  

عـــْيـنــاُه أْمرًا َغــــَدا بالــغــــرْي مـــْعَترَبا -6 وأغــزُر النَّـاسيِ عـــقـــاًل َمـــْن إذا نــظــرْت 

يـِثاُر الـــــرأييِ إْن عــــَثــــَرا واَل يــقاُل عــ ْجــليِ إن عـــــثـرْت  ثـــار الرِّ -7 فـــقْد يــقـــاُل عيِ

صــفوا وجـــاء إلـــيه اخلــطب معتذرا -8 مـــــــــن َدبَّـــر الــــعيــــــــــش باآلراء دام له 

ـَرَرا بـــالبيضيِ يْقَدُح من أْعـــَطافيَِها الشَّ ــــزُّ بــاألقــــالم أْدَرَكـــهُ  -9 مــن فـــــــاتــُه الـــعيِ

َدى فـــلــويِ اْســــَتْقَطْرَتُه َقَطــَرا مـــاَء الـرَّ ْنُد به  يـِريِ -10 بـــــــكلِّ أبـيـــَض قـــد أجـــرى الفــ

َرا حتَّى أَتـــى بـــَدميِ األبـــَطاليِ ُمــــْؤَتــزيِ -11 خــــاَض الَعــــَجـاجَة ُعرَيانًا فام اْنقشعْت   

َرا ـَ وال يــــــليــُق الــَوَفــا إالَّ ملـــْن َشـــكـ ـــــهيِ  ْلُم إالَّ فـي مــــواطنيـِ -12 ال يــْحـــُسُن الـحيِ

* يِن احِللِّيِّ -10 حْنو الُعال واجملِد ِلَصفيِّ الدِّ
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-1 ما الغرُض الشعريُّ الذي تندرُج حتتُه هذه القصيدة ؟
يف  ذكُرها  ورَد  أخرى  قيٍم  ُأربَع  أذكـر  الشاعر.  ذكَرها  التي  احلميدةيِ  َيميِ  القيِ من  والُعال  املجُد   2-

القصيدة.
ُح فكرَة البيت األول. -3 أوضِّ

ُد  -4 طالٌب يريُد النجاح دوَن أن يبذَل جهدًا.أيُّ األبياتيِ يمكُن أْن ُيستشهد به عىل هذه احلالة. أحدِّ
ُن املناسبة التي ُيستشهُد به فيها. ِـّ بيتًا آخر وأبي

اعُر عن هذه الفكرة ؟ َك عواقبه. كيَف عبَّـر الشَّ َم عىل عمٍل ما حتَّى ُيْدريِ -5 عىل املرءيِ أالَّ ُيْقديِ
-6 يقولون : بَقْدريِ ما تتعنَّى تناُل ما تتمنَّى. أين نجد هذا املعنى يف القصيدة؟

الفكرةيِ  ببيٍت يدعو إىل  ؟ آيت مما أحفظ  باألحداثيِ الشاعُر إىل االتِّعاظيِ  -7 يف أيِّ األبياتيِ يدعونا 
نفسها.

-8 قال الشاعُر :
ْجــليِ ـَى مـن عــــثرة بــلسانيِهيِ            وليس يــموُت املرُء من عْثرةيِ الرِّ  يُمـــوت الــفتــــ

أوازُن بني هذا البيت والبيت السابع من القصيدة يف املعنى .
ُح ما أقول. -9 أيمكُن أْن نستدلَّ هبذه األبياتيِ عىل شخصية قائلها؟ أوضِّ

-10 أختار بيتًا أعجبني يف القصيدة، وأبيِّـُن سبَب إعجايب به.
-11 أقرتُح عنوانًا آخر للقصيدة.

أس����ئ�����ل�ة
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ُّ أحُد شعراءيِ عص الدوليِ املتتابعة. أعود إىل أحديِ املراجع وأكتُب تعريفًا موجزًا  -1 صفيُّ الدين احليِيلِّ
به.

ْند ، الَعجاجة . ريِ ُن معان الكلامتيِ التالية: وَطر ، ُيقال ،الفيِ َـّ -2 أعود  إىل أحديِ املعاجميِ وأتبي
التفريق بني  ُح ذلك من خالل  املبنى  تدلُّ عىل زيادة املعنى. أوضِّ -3 يقوُل البالغيون: إنَّ زيادة 

)َيـْمَنع( و)ُيمنِّع( كام وردْت يف البيتيِ الثالث .
وما  امللَغاة؟  ام  وأهيُّ العاملة؟  ام  فأهيُّ والثالث.  الثان  البيتني  يف  للجنسيِ  النافية  )ال(  وردْت   4-

السبب؟
ُن معنييهام. ِـّ ُدمها، وأبي -5 يف البيت اخلامس كلمتان متضادتان. أحدِّ

( تعني )اتَّعَظ( كام يف البيت أو )جرى دْمُعه( كام يف مواضَع أخرى، فام  ة )اْعَترَبَ -6 إذا كانت مادَّ
؟ وما الكلمُة البديلُة عنها؟ ُة استخدام كلمةيِ )ُيعترَب( يف قولَك: ُيعترُب األمُن مطلبًا مهامًّ صحَّ

ـَرَرا. أَضُع )مل( مكاَن)ال(، و)ال( مكاَن )مل( وأغيِّـر ما يلزم، مع  -7 ال جْيتني النَّفَع مْن مْل يمليِ الضَّ
ذكريِ السبب.

-8 أضبُط البيتني اخلامس والثامن ضبطًا كاماًل.
دى( هو املوت. فهْل لُه ماٌء؟ إذًا ماذا يقصُد الشاعُر هبذا التعبري؟ -9 )الرَّ

ُح الصورة الشعرية اجلميلة يف البيت احلادي عرش. -10 أوضِّ
َ جلأ إليه الشاعر؟ ى هذا التغيري يف أْصليِها؟ ومليِ -11 ما أصُل كلمةيِ)الوفا(؟ وماذا ُيسمَّ

ُحه. . أوضِّ -12 يف البيت األخري أسلوُب قْصٍ
-13 أعرُب ما ُكتيَِب باألزرق يف األبيات.

املهارات اللغوية
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َباُب واحَلَياة * -11 الشَّ

ا  ُل مسؤوليَتُه أباؤُكْم وأهلوُكْم، أمَّ باُب ــ حياٌة طويلة، وما مض كان يتحمَّ ا الشَّ أمامكم ــ أهيُّ
حياُتُكُم اليْوَم فأنتم رشكاُء يف املسؤوليِة عنها، وحياُتكم غدًا مْلٌك لكم وْحَدُكْم ، تنفرُدوَن 

ها. ون بأمريِ ليِ املسؤولية فيها ، وتستقلُّ بتحمُّ
رْب،  ليِ والصَّ عابيِ أو العقَبات، فأنتم يف حاجٍة إىل التحمُّ وليسْت حياُة اليوميِ أو الغديِ خاليًة من الصِّ
ُهُكم  ُفُكم من صعاب ، وأشدِّ ما يواجيِ عوبات. ومن أشقِّ ما يصاديِ َب عىل الصُّ وإىل تعويديِ النفسيِ التغلُّ
ديِ بام يف املجتمع من ُعْرٍف  من عقباٍت َهَوى النفسيِ ونزوُعها إىل االنطالق، ورغبُتها يف عدميِ التقيُّ
وعادٍة وقانون. فإذا استطعتم اجتياَز هذه العقبةيِ أْمكنُكْم أْن تشاركوا يف مسؤوليةيِ احلياةيِ اليوم، وأن 

ُلوا كامَل املسؤوليةيِ وْحَدكم غدًا. تتحمَّ
أن  ــ  الشباُب  ا  أهيُّ ــ  َيْنَبغي  ُنزوَعها إىل االنطالقيِ  النَّْفس، وُتقاوموا  َهَوى  بوا عىل  تتغلَّ ولكي 
ذوا القوانني، وأْن َتْصربوا إذا فاتتُكْم  ُضوا النفَس عىل طاعةيِ اهلل، وأْن حترتموا الُعرف)1(, وُتنفِّ ُتَروِّ

رْغبة، أو أْخفْقُتم يف َعَمل.
وفيها  واالنقَباض،  السوُر  وفيها  والُعْس،  الُيْسُ  وفيها  واملَرض،  ُة  حَّ الصِّ فيها  احلياَة  إنَّ 
يِ األُموُر وْفَق هواُكْم  االستقراُر والقلق، وفيها الفْوُز واإلْخَفاق، وفيها النُص واهلزيمة، فإذا مل تسيِ

يِ للحياة. يَّة اإلنسان  فال تتَشاَءموا؛ فالتشاؤُم أمارُة اإلخفاق، ودليٌل عىل عدم يِصالحيِ
ُك بدينه،  ا الشباُب ــ باإليامن، وأْعىَل مراتبهيِ اإليامُن باهلل، والتَّمسُّ ُكْم ــ أهيُّ واستعينوا عىل أموريِ
كم وبأوطانيِكم،  ُكْم وبمجتمعيِ باُع تعاليمه. وتعاليُم اإلسالميِ هي التي ُترشُدكم إىل اإليامنيِ بأْنفسيِ واتِّ
ُتُكْم عن طريقيِ  ذُّ بكم)2( أنانيَّ ي فيكم هذا اإليامن، فُتصبحوَن سادًة يف احلياة، ال تشيِ وهي التي ُتَنمِّ

)*( للدكتور حممد البهي، من كتابه »اإلسالم يف حياة املسلم« )بتصف( .
)2( ال يشذ بكم : ال خترج بكم. وه.   )1( العرف : ما اعرتف به الناس وأقرُّ
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ُكْم، وتتعاونوَن عن طريقَها يف سبيل اخلرييِ مع غريكم.  ةيِ التي متلكوَن هبا أْمَر أنفسيِ القوَّ
له  ُتتيُح  استعداداٍت  من  الشخصيِ  َلَدى  ما  تنميةيِ  عىل  الصادقَة  العزيمَة  يعني  بالنفسيِ  واإليامُن 
يها الَعزُم  يحة، واإلرادُة ُينمِّ حيِ يهيِ املعرفُة الصَّ َة والسيادة، من تفكرٍي وإرادٍة ووجدان. والتفكرُي ُتنمِّ القوَّ

ْوَق واألَدَب والتعاوَن وُحْسَن املعاملة.  جدانيِ ُتْعيليِ الذَّ يم، وتنميُة الويِ والتَّْصميِ
ُب توجيه  َظَر إىل غرييَِك كأنامَّ هَو رشيُكك، كام يتطلَّ ُب احلدَّ من األنانية، والنَّ واإليامُن باملجتمعيِ يتطلَّ

طاقةيِ الشبابيِ إىل سبيليِ اخلرييِ والَعْونيِ للمجتمع.
َمن، ووقَايًة من الُعْدوان،  واإليامُن بالوطنيِ دارًا ُتْسَكن، وأْهاًل يؤَنُس إليهم، ومحايًة من أحداثيِ الزَّ

هو الذي ُيعنُي عىل تأمنييِ املستقبل ، وضامنيِ األمنيِ والسالمة. 
ْشديِ الذي ُينتَظر. يْوُمُكْم  ُفوَلةيِ التي ولَّْت، والرُّ ا الشباُب ــ مرحلًة ُوْسطى، بنَي الطُّ إنَّكم جتتازون ــ أهيُّ
ا  ُلوا إليه ؛ ليِتْبُلُغوا مْبَلَغ اإلنسانيِ املتكامل. أمَّ يقُع بنَي يوم مَض جيُب أالَّ ُتعوُدوا إليه، ويوم آخَر جيُب أْن َتصيِ
اليوُم الذي مَض فقد كنتْم فيه صغارًا، ال حتملوَن مسؤوليًة وال تروَن يف حياتيُِكْم إالَّ أْنُفَسُكْم وما تشتهون، 
كم، ويف  أنفسيِ اْكَتَمْلُتم يف  قد  أنَُّكْم  فيه عىل  إليكم  ُيْنَظُر  الذي  فهو  إليه،  ُلوا  َتصيِ أْن  ينبغي  الذي  اليوُم  ا  وأمَّ

كم عىل أمليِ النجاح. ون فيه الطريق بأنفسيِ ريُكْم ، ويف يقظتيُِكْم لْلحياة، وتشقُّ أخالقيُِكْم وتْفكيِ
ٍة  اتِّـجاُهُكْم ؛ من قوَّ ُد  ُر مصرُيُكم ، ويتحدَّ يتقرَّ فيه  الُوْسَطى يف حياتيُِكْم،  إنَّ شباَبُكْم هو احلْلَقُة 
لوا اندفاَع الشبابيِ فيكم إىل  وِّ أو َضْعف، ومن نجاٍح أو إْخفاق، ومن انتصاٍر أو هزيمة. فيجب أْن حُتَ
ُفوَن يف سبيلها. وليس  أْجليَِها، وتصربوَن عىل ما ُتصاديِ َفاح، وأْن يكوَن لكم غاياٌت ُتكافحوَن من  كيِ
ريِ عليه، أو الـــمرَض أْن يفتيَِك به، أو الـَهَوى أْن  مكافحًا َمنيِ اْسَتْمَرأ الكَسل، وساَعَد اجلْهَل أْن ُيسيطيِ
َل  ه، وَمْن تعَب لُيَحصِّ م فيه، وإنَّام املكافُح من اْستغلَّ فراَغُه فيام يعوُد باخلرييِ عىل بدنيِهيِ وعْقليِهيِ وُروحيِ يتحكَّ

َف به عن طريق النجاح.  يَبُه بمرٍض ُمهليِك، أو تنحريِ هيِ من أْن ُتصيِ املعرفة، وُيغاليَِب شْهوَة نفسيِ
ُعوا عن  ا الشباُب    أن تكونوا أقوياَء يف أخالقيُِكم     فترتفَّ وأَخصُّ ما يدُعوُكْم إليه اإلسالُم    أهيُّ
اَء يف  حَّ بوا عىل َهَوى النفس      وتكونوا أقوياَء يف معارفيُِكم      أصيِ أَثَرةيِ األطفاليِ وأنانيِيَّتهم     وتتغلَّ
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ا      وَضُعوا ُنْصَب أْعُينيُِكْم املثَل الذي ضَبُه  عقوليُِكْم      ويكوَن اهلل ورسوُلُه أحبَّ إليكم ممَّا عدامُهَ
ض نفسه لفْتكيِ  لكم عيلُّ  بُن أيب طالٍب      ريض اهلل عنه      حني كان يف مْثليِ شبابيُِكْم      فقد عرَّ
م عيلٌّ  املرشكني به    ليلة هجرةيِ الرسوليِ       صلواُت اهلل وسالمه عليه       من مكَة إىل املدينةيِ      وصمَّ
ُتوا قْتَلُه يف هذه الليلة بعد  هيِ عاملًا بأنَّ املرشكني قد بيَّ ه       فبات يف فراشيِ أن يفدَي رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بنفسيِ
ته      وقال عيلٌّ       ريض اهلل عنه        أن اجتمعوا يف يوٍم سابق ودبَّروا أْمَر هذا القتليِ      ووَضُعوا له خطَّ
ه      واهلل ما ُأبايل أسقْطُت عىل املوتيِ أم سقط املوُت عيلَّ      شابٌّ يعلُم هذا اخلطَر  ويعلم  عن نفسيِ
م نفسُه قْربانًا يف سبيليِ إيامنه باحلقِّ       يَم األعداءيِ عىل قتليِه      ومع ذلك ال يتهيَُّب املوت      وُيقدِّ تصميِ
ة  وبصاحب الدعوةيِ إليه      هو نموذٌج ومثٌل للمؤمنيِ القوّي      وقد قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إشادًة بقوَّ

عيف. اإليامن      املؤمُن القويُّ خرٌي وأحبُّ إىل اهلل من املؤمنيِ الضَّ
فيا أهيا الشباب، اجعلوا َسْعيكم نحو القوة، إىل قوة احلق واإليامن به، اجعلوا ميلكم إىل التضحية 
والفداء يف سبيل هذا احلق ويف سبيل الداعي إليه .إهنا احلياة مرة واحدة ،فأوىل هبا أن تكون يف نصة 

احلق ونصة قائده، وأنتم الذين ترضبون املثل يف التضحية عن ُيْس وعن رضا.

أس����ئ�����ل�ة

اتيِ دون غرْيهم؟ ه الكاتُب كالَمُه إىل الشبابيِ بالذَّ -1 مليِ وجَّ

ُح ذلك. -2 مسؤوليُة اإلنسانيِ عن حياتيِهيِ تتفاوت من مرحلٍة إىل أخرى. أوضِّ

بيِ عىل  التغلُّ ُعوبات. ما املقصوُد بذلك؟ وما السبيُل إىل  العقَباُت والصُّ -3 طريُق احلياةيِ تْعرتيُِضُه 

تلك العقَبات؟

ُب عىل تلك العقبة؟  ُهُه الشباُب يف حياتم من عقبات؟ وكيَف يمكُن التغلُّ -4 ما أشدُّ ما يواجيِ
ُة واملرض، وفيها الُيْسُ والُعْس«. فإالم يْرمي من ذكريِ هذه  حَّ -5 يقول الكاتُب: »إنَّ احلياة فيها الصِّ

األحواليِ امُلتَباييِنة؟ 
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-6 ما دوُر تعاليم اإلسالم يف حياةيِ الشبابيِ كام يشرُي الكاتب؟ 
-7 ماذا يعني الكاتُب بكلٍّ من اإليامن بالنفسيِ وباملجتمعيِ وبالوطن؟

ق فيها ؟  -8 ما املقصوُد باحلْلَقةيِ الُوْسَطى يف احلياة ؟ وما الذي ُينتَظُر أن يتحقَّ
لوا اندفاعُهْم إىل كفاح . فَمنيِ املكافُح من وجهةيِ نظره؟ -9 يذكُر الكاتُب أنَّ عىل الشبابيِ أن يوِّ

ُة التي جيُب أْن يتَّصف هبا الشباب؟ آيت بحادثٍة تؤيُِّد ما أقول.   -10 ما القوَّ
ها إليه؟ وما قيمة األْخذ هبام  -11 الشباُب يْسعى إىل القوةيِ ويميُل إىل التضحية. فإاَلَم ينبغي أْن ُتوجَّ

َنا احلاض؟  يف عصيِ

املهارات اللغوية
الُة عىل ذلك؟  ي نصائحُه وإرشاداته. ما العبارة الدَّ -1 وضع الكاتُب الشباَب ُنْصَب عينيه وهو ُيْسديِ

وما قيمُتها املعنويَّة ؟ 
ًة من معان  غة وأذكُر ستَّ -2تأيت الكلمُة يف العربية ــ أحيانًا ــ ملعاٍن كثرية. أعود إىل أحديِ معاجميِ اللُّ

)الُعْرف(.
ضوا النفَس عىل طاعةيِ اهلل« عىل تشبيٍه بامُلْهريِ اجلامح. فام  -3 ينطوي قوُل الكاتب: »ينبغي أْن تروِّ

رويض؟ َـّ معنى الت
يِ األموُر َوْفق أهوائكم فال تتشاءُموا، فالتشاُؤم دليُل اإلخفاق، ودليٌل  -4يقوُل الكاتب: »فإذا مل َتسيِ

عىل عدميِ صالحيَّة اإلنسان للحياة«.
( قبَل دخوليِ )مل( عليه؟ ومل ُضبيَِط آخرُه بالكسيِ مع أنَّه جمزوم؟ أ- ما أصــلُ الفعليِ )َتسيِ

ب- ما سبُب اقرتانيِ مجلة جواب الرشطيِ بالفاء؟
ُن بالرجوع إىل أحديِ معاجميِ اللغة. َـّ ؟ أتبي جـ- مل ُضبيَِط حرُف الواويِ يف كلمة )َوْفق( بالفتحيِ

 د- ما معنى )أمارة( بفتحيِ اهلمزةيِ وَكْسها؟
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-5 هنى الكاتُب عن األنانيَّة. فام معَنى األنانية؟ وما حقيقُة اشتقاق هذه الكلمة؟
ف معانيها : ال يتهيَّب، اْستمرأ، ُيغالب،  -6 أستخدم الكلامتيِ التاليَة يف مجل من إنشائي بعد تعرُّ

أَثَرة، ما أبايل.
لكلٍّ  مشاهبٍة  أخرى  بكلامٍت  آيت  ثمَّ  بينهام،  للتَّفريقيِ  الكلمتني  آخر  ُظ  أالحيِ )تْوجيه/تْنمية(.   7-

منهام.
َك من فراغاٍت يف الفقرة ما قبل األخرية. -8 أضُع عالماتيِ الرتقيم املناسبة فيام ُتريِ

تنييِ بخطِّ النَّْسخ: -9 أكتب العبارَة التالية مرَّ
عيف. ُن القويُّ خرٌي وأحبُّ إىل اهلل من املؤميِنيِ الضَّ املؤميِ

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

-10 أضبط الفقرَة األخرية بالشكل.
-11 أعرُب ما ُكتيَِب باألزرق.

من... -12 اإليامُن بالوطنيِ دارًا ُتْسَكن، وأهاًل يؤَنْس هبم، ومحايًة من أحداثيِ الزَّ
أنطلُق من هذه الفكرة، وأكتُب موضوعًا عن الوطن، وأَضُع له عنوانًا مناسبًا.
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غة  اللُّ يف  ظ،و»الكامل  للجاحيِ والتَّبيني«  »البيان  مثل  األدبيَّة  الُكُتب  صفحاتيِ  ُب  ُيقلِّ من  إنَّ 
األدبيَّة،  الطرفيِ  من  الكثري  بينها  جيُد  وغريَها   .... ّي  للُحْصيِ  » اآلدابيِ و»َزْهر  د،  للُمربِّ واألدب« 

واألقوال احلكيمة، والكلامتيِ البليغة .
ها تدَفُعَك إىل مكتبة املدرسة ؛ لتقلِّب ُكُتبها،    ونعرُض عليَك فيام ييل بعض هذه األقوال، لعلَّ

َرَف األدبية بني صفحاتا . َس الطُّ وتْلتميِ
من أقواليِ عيلِّ ْبنيِ أيب طالب ــ ريض اهلل عنه ــ قوله: واهلل ألْن أبيَت عىل َحَسك السعداِن)1( 
داً)2( أحبُّ إيّل من أن أْلَقى اهلل ورسوله يوَم القيامةيِ ظاملًا لبعضيِ  دًا، وُأَجرَّ يف األغالليِ ُمَصفَّ ُمَسهَّ
العباد، أو غاصبًا لشء من احُلطام .وكيف أْظليُِم أحدًا والنَّفُس ُيْسُع إىل البيِىل قفوهُلا)3(، ويطوُل 
 َ يُت األقاليم السبعة بام حتَتها من األفالك ما هان عيلَّ أن أْعصيِ يف الثَّـري ُحُلوهُلا؟.... واهلل لو ُأْعطيِ
ْلَب شعريٍة )4(، وما فعْلُته، وإنَّ دْنياكم عندي أْهوُن من ورقٍة يف  اهلل ــ سبحانه ــ يف نملٍة أْسُلُبها جيِ

َلل. ٍة ال َتْبَقى. نعوُذ باهلل من سيِّئاتيِ الَعْقل، وُقْبحيِ الزَّ ٍّ ونعيٍم َيْفَنى، ولذَّ ُمَها. ما ليَِعيليِ فم جرادٍة َتْقضيِ
ٌة يف  خاء، وعدَّ ْدقيِ هم خرُي مكاسبيِ الدنيا، هْم زينٌة يف الرَّ ع: اْعَلْم أنَّ إخواَن الصِّ وقال اْبُن امُلَقفَّ
طنَّ يف اكتساهبم ،وابتغاءيِ الَوْصالتيِ واألسبابيِ إليهم.  ة ،ومُعونٌة يف املعاش واملعاد ، فال تفرِّ دَّ الشِّ
َوَغان)6( منها، فإنه ال راحَة لك إال  ْوَح)5( منها بالرَّ سيِ الرَّ وإذا تراكمْت عليك األعامُل فال َتْلَتميِ
َجَر منها هو الذي يراكمها عليك.  ْبـَر عليها هو الذي خيففها عنك، وإن الضَّ َها،وإنَّ الصَّ يف إصداريِ

وحكى األصمعيُّ قال : كنـت أقــرأ {
           |)7( »واهلل غـفـوٌر رحـيم«، وبجانبي أعرايبٌّ فقال: كاَلُم َمْن هذا؟ فقلت: كاَلُم اهلل.

-12ُطَرٌف أدبيَّة*

)*( من كتاب »زهر اآلداب« للحصي )مواضع متفرقة(.
ْلب الشعرية: قرشتا . )4( جيِ )3( قفوهلا :ُرُجوعها.    دًا :مقيَّدًا .   )2( ُمَصفَّ ْعدان :نبت.  )1( حسك :شوك. السَّ

)7( املائدة :38. )6( الروغان : الُبْعد عن الشء .  ْوح :الراحة.    )5( الرَّ
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ْد. فأعـْدت.فقـال: ليَس هذا كالَم اهلل. فاْنَتَبْهُت فقرأت {                   |. قال: أعيِ
ْن أيَن علمت؟ فقال: يا  فقال: أصبت ؛ هذا كالُم اهلل. فقْلت: أتقرأ القرآن؟ قال: ال.فقْلت: ميِ

َم ما قطع . هذا،عزَّ فحكَم فقَطع، ولو غفر وَرحيِ
شيد، وكان أبو ُنواٍس  وُه بالرَّ عراُء عىل األمني ليهنئوه باخلالفة وُيعزُّ    وملَّا ماَت الرشيُد دخل الشُّ

ْهنيِئةيِ والّتعزَية، حنَي دخل عىل األمني فأنشده : ل من فتح هلم باب اجَلْمعيِ بني التَّ أوَّ
ــــْعــِد والـنَّْحــِس جـــــــرْت َجــــــَواٍر بــالــسَّ

                                                          فــــالــــنَّـــــاُس فــــي وْحـــشـــٍة وفـــي ُأْنـس
ُن َتــْبــِكــي والـــّســنُّ ضــاِحــَكــٌة  ـْ والـــعــيـــ

                                                           فـــنـــْحــــُن فـــي مـــْأتـــٍم وفـــــي ُعــْرس)1(
ْبــ  ـُ ُيـــْضــِحــُكــَهــــا الـــقـــائُِم األمــــنُي ويـــ

ِشــــيـــِد بـــــاألْمــــــِس                                                           ِكـيــَهـا وفــــاُة الـــرَّ
 )3( هام، بشْؤُبوبيِ وا حتت القَتام )2(،مطرت بينُهُم السِّ   وذكَر أعرايبٌّ قومُه فقال : كانوا إذا اْصطفُّ
أَدَبه،  أْحسُنوا  قد  عارٍم  قيِْرٍن)4(  فربَّ  احُلُتوُف،  أْفواَهَها  َفَغرْت  ُيوف،  بالسُّ تصافحوا  وإذا   ، احليِامميِ
قد كشفوا  َعاَمٍس)5(  ويوٍم  مناكبه،  ُلوا  َذلَّ مْشمئزٍّ  وَخْطٍب  ُتُهم،  نَّ أسيِ أْضحكْتَها  قد  َعُبوٍس  وحْرٍب 

. رْبيِ حتَّى تتجىلَّ ُظْلَمَتُه بالصَّ
يَها ُأمَّ الندامة؛ ألنَّ صاحَبَها يقوُل    وقال بعُض احُلكامء: إيَّاَك والَعَجَلة؛ فإنَّ العرَب كانْت تكنِّ
ب،  ر، وْيَمُد قبل أْن جيرِّ ر، ويْقَطُع قبَل أن ُيقدِّ ُم قبَل أن ُيفكِّ قبل أن َيْعلم، وجُييُب قبَل أْن يْفهم، ويْعزيِ

المة. َدامة، واْعَتَزَل السَّ َب النَّ فَة أحٌد إالَّ َصحيِ َر. ولْن يْصَحَب هذه الصِّ ـُ ب وَيُذمُّ قبَل أْن خَيْ
وانتصف،  فقد شفى غيظه  انتقم  املؤمنني، من  أمري  يا  للمنصور:  الشام  أهل  وقال رجل من 

)1( املأتم :اجتامع الفرح واحلزن،وأغلبه للحزن.
)3( شؤُبوب :الّدفعة من املطر . )2(  القتام : ُغباُر احلْرب .  

)5( الَعاَمس :كل أمر شديد . ن :املامثل يف الشجاعة .  )4( القريِ
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ي طرف من اجلزع. ومل يمدح أهل التقى والنُّهى من  ل، وَكْظم الغيظ حلم، والتََّشفِّ ومن عفا تفضَّ
ْفح واالغتفار. وبْعُد ،فامُلعاقيِب مستدٍع  لعداوة أولياء  كان حلياًم بشدة العقاب، ولكن بحسن الصَّ
بضيقه،  توصف  أن  من  خري  الصـدر  باتساع  عليك  ُيثنى  ،وألن  لشكرهم  مسرتع  والعايف  املذنب، 
عىل أن إقالتك عثرات عباد اهلل موجب إلقالة عثرتك من رهبم، وموصول بعفوه، وعقابك إياهم 

.)1(| موصول بعقابه ؛ قال اهلل عز وجل : {      
أفارُق ما  بامُلْهلة،  ْقَلة)2(، حمجوبًا  بالنَّ وُسئَل أعرايبٌّ عن حاله عند مْوتيِهيِ فقال: أجُدن مأخوذًا 
َرة)3(، إن مل يَتدارْكـنيِي   َرة ، وأطاَل النَّظيِ َم املْعذيِ ْعت، وَأْقُدُم عىل ما ضيَّعت، فيا حيائي من كريٍم قدَّ مَجَ

َرة. باملْغفيِ

أس����ئ�����ل�ة

رة : التأخرُي والتأجيل .   )2( النَّقلة : االنتقال .               )3( النَّظيِ )1( األعراف : 199.  

َل ذلك؟ أ منها؟ وبَم علَّ   -1 ما الصفة التي أراَد عيلٌّ ــ ريض اهلل عنه ــ أْن يتربَّ
نيا؟ -2 ما موقُف اإلمام عيلٍّ ــ ريض اهلل عنه ــ من الدُّ

-3 ُترْبيُِز تلك القطعُة من كالميِ عيلِّ ْبنيِ أيب طالٍب بعضًا من جوانيِبيِ شخصيته. أذكُر ما يظهُر يل منها 
.

ُنْصَحُه    ُن  ِـّ أبي ُح ذلك، ثم  الدنيا. أوضِّ بيِ  ع ــ هم خرُي مكاسيِ املقفَّ اْبن  دقيِ ــ عند  الصِّ -4 إخواُن 
اههم. جُتَ

ع إذا تراكمْت علْيَنا األعامل؟ -5 بيِميَِ ينصُحَنا اْبُن املقفَّ
-6 عاَلَم تدلُّ قصُة ذلك األعرايبِّ مع األصمعّي؟ وما وْجُه اعرتاضه عىل قراءة األصمعّي؟

-7 ما الفنُّ الذي ابتدَعُه أبو نواس ؟ وما رأُيك أنت لو وقْفت املوقف الذي وقفه؟
هيِ عندَما ذكَر بعَض صفاتم؟ -8 ما الصفة التي يريُد ذلَك األعرايبُّ أن َيْنُسَبَها لقوميِ
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َيْت )أمَّ النَّدامة(؟ ِـّي .فام عواُقب العجلة ؟ ومل ُسمِّ أن -9 ذمَّ كثرٌي من احلكامءيِ العجلة، ومدحوا التَّ
-10 ما الفكرة التي ُيليِحُّ عليها ذلك الرجُل الشاميُّ يف خطابه للخليفة املنصور؟

ُح ذلك. َة احلياةيِ واملوتيِ يف أسطٍر معينة. أوضِّ َترَضُ ــ قضيَّ -11 خلَّص ذلك األعرايبُّ ــ وهو ُيْ

املهارات اللغوية
نَكال،  البيِىَل،   دًا،   ُمَسهَّ  : احلاجة  عند  باملعجم  االستعانة  مع   ، التالية  الكلامتيِ  معان  ُح  أوضَّ  1-

احُلُتوف، احليِاَمم،َعُبوس.
التمنِّي، أم  أميِ  ُم،  التَّهكُّ -2 ما الغرُض من االستفهاميِ يف قول عيلٍّ : »وكيف أظلُم أحدًا .....«؟  

االستبعاد؟
-3 أستخرُج من كالم اإلمام عيلٍّ ــ ريض اهلل عنُه ــ ما ييل :

أ- نائب فاعٍل ضمريًا بارزًا، وآخر ضمريًا مسترتًا.
ُن صاحبها. ِـّ ب- حااًل وأعرهُبا، وأبي

ُن عالماتيِ نصبها. ِـّ جـ- ثالثة أفعاٍل منصوبٍة ،وأبي
اًل ،وأذكُر تأويله وموقَعُه اإلعرايّب.   د- مصدرًا مؤوَّ

بام  الكالُم  َتَم  خُيْ أن  قراءةيِ األصمعيِّ قضيًة بالغيًة، وهي  هيِ عىل  اعرتاضيِ األعرايبُّ يف  أثار ذلك   4-
َيُة، أم التجريُد، أم ُمراعاُة النظري؟ ؟ أهو التَّوريِ ى هذا الفنُّ َلُه يف املعنى .فامذا ُيَسمَّ ُب أوَّ ُيناسيِ

ُنَها.  دة.أبيِّ -5 ورَد يف أبياتيِ أيب نواٍس طباقاٌت متعدِّ
واحدًة  أختار  الرائعة.  البالغيةيِ  الصوريِ  من  كثرٌي  فيها  بعباراٍت  قومُه  األعرأيبُّ  ذلَك  وصَف   6-

ُحَها. منها،وأوضِّ
عيِ املخاطب. ، مع مراعاة  تنوُّ -7)إيَّاَك والَعَجَلَة( أسلوُب حتذيٍر. آيت بأربع مجٍل عىل هذا النََّسقيِ
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في  المنــصور  الخـلـيـفة  خــطـابه  في  الشـــاميُّ  الرجـُل  علــيها  ألحَّ  التي  الفكرَة  ُز  -8أوجيِ
ســـطرين بأسلوبي الخاّص.

ُض عنها بالتنوين، نحو:  »فالعايف  -9ُتـْحَذُف ياء املنقوصيِ إذا كان نكرًة يف حالتي الرفعيِ واجلر، وُيعوَّ
ُمْسرَتٍع لشكرهم...«. آيت بأربع مجٍل عىل هذا النحو حلالتي اإلعرابيِ املذكورتني.

 ، ُد واحدًة منها يتجىلَّ فيها هذا الفنُّ ْجع. أحدِّ -10ال تكاُد خْتلو قطعٌة من هذه القطع األدبيَّة من السَّ
َعه. ُد موضيِ وأحدِّ

ُف الكلامتيِ التاليَة يف مجٍل من إنشائي : احُلَطام ، ُقُفول، َفَغرت، إقالة . -11أوظِّ
-12أْضبُط بالشكل من قوله : »وقال رجل من أهل الشام....« حتَّى اآلية الكريمة .

قعة : تني بخطِّ الرُّ -13أكتُب العبارة التالية مرَّ
نيا  بيِ الدُّ إنَّ إخوان الصدق هم خرُي مكاسيِ

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

..............................................
قد الفريد« وأختار  ـُع إىل أحديِ الُكُتبيِ التي وردْت يف املوضوع أو إىل غريها ككتاب »العيِ -14أرجيِ

مايعجبني من أقواٍل بليغة وُطَرٍف أدبية وأقدمها إىل أستاذي.



واحلمد هلل أواًل وآخرًا 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 




