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احلمد هلل بارئ النسم ومعلم اإلنسان مامل يعلم ، وأصيل وأسلم عىل أفصح من نطق بلسان عريب 
مبني، وآله وأصحابه التابعني... 

وبعد ،

يأيت هذا الكتاب يف شكله اجلديد يف إطار مساعي االزهر الرشيف للتطور والتجديد،   
وضمن خطته املتنامية للمراجعة والتدقيق، وقد ضم هذا الكتاب عرشة موضوعات، راعت 
التنوع بني الرتاثّي والعرصي والديني واالجتامعي، واستهدف بتلك املوضوعات تعزيز االنتامء، 

وترشيد الفكر، وتقويم السلوك، وهتذيب الوجدان.

وقد حرص الكتاب عىل تنمية مهارات الطالب اللغوية؛ بزيادة حصيلته اللغوية، وإثراء   
أفكاره، وإطالعه عىل نصوص خمتارة يف خمتلف املوضوعات.

كام ضم الكتاب قسام خاصا بفن اإلنشاء، تناول مبادئ فن اإلنشاء، وأقسامه، ووسائل   
تنمية امللكة التعبريية لدى الطالب.

وقد أتبعت موضوعات الكتاب بعدد من التدريبات واألنشطة اإلثرائية وراعت قياس   
خمتلف املهارات املعرفية والوجدانية والسلوكية.

املستوى  إعداد  عىل  قاموا  الذين  األكاديميني  من  لفيف  الكتاب  إعداد  يف  شارك  وقد   
التعليمي، ونخبة من الرتبويني الذين وضعوا األهداف الرتبوية، وراعو التقارب بني املضمون 

وغاياته الرتبوية املختلفة.

املقّدمة
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يفهم معاين املفردات الصعبة من خالل السياق.. 1
حتليل النص املقروء إىل أجزاء، ومعرفة العالقة بني بعضها البعض. . 2
يصل إىل املعاين املتضمنة، أو التي بني السطور.. 3
يربز ما يف العمل األديب من إسهاب ممل، أو إجياز خمل باملعنى.. 4
يستنتج ما يتصف به األديب من خصائص، وما يؤمن به من قيم.. 5
تقسيم النص إىل وحدات، وحتديد موضوع كل منها يف صورة عنوان مناسب هلا.. 6
يتابع األفكار بدقة عند االستامع، وتسجيل أهم هذه األفكار.. 7
يعالج املعاين الواردة يف النص، و يرشح ما غمض منها.. 8
حيلل النص املقروء إىل عنارصه الرئيسة والفرعية.. 9

يدرك التفاصيل الدقيقة يف النص املقروء.. 10
يميز بني التعبريات الرصحية واملجازية يف النص.. 11
يعود الطالب عىل الكتابة باللغة الصحيحة.. 12
يمكن الطالب من التعبري عن أفكارهم باستخدام الكلامت املناسبة دون خوف أو . 13

خجل أو عجز.
يوسع و يعمق أفكار الطالب، ويعودهم التفكري املنطقي.. 14
يساعد الطالب عىل تطبيق ما تعلموه من مهارات يف مواد اللغة العربية األخرى من . 15

خالل ما يكتبونه، أو يتحدثون به.
يقوى لدى الطالب مهارة العرض اجليد لألفكار واملعاين.. 16
يكسب الطالب من آداب املحادثة واملناقشة.. 17
يمكن الطالب من كافة أشكال التعبري وفنوفه املمتعددة.. 18
جيعل الطالب يتقنون الفنون الكتابية املختلفة التى يامرسنها يف حياهتم العلمية.. 19
فرصة . 20 ومنحهم  معهم  التحدث  طريق  عن  الطالب  لدى  اللفظية  الثروة  من  يزيد 

اإلفصاح عام بداخلهم.

 األهداف العامة للكتاب

و



1

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن:
يقرأ الدرس قراءة صحيحة، مراعيا جودة النطق، وصحة الضبط، وتمثيل المعنى.. 1
يفهم المقروء فهما صحيًحا.. 2
يعبر عما فهمه بأسلوب وفصيح.. 3
يميز بين الفكرة العامة واألفكار الجزئية.. 4
يكون أحكاًما نقدية لكل ما يقرأ.. 5
 يثري قاموسه اللغوي بالجديد من األلفاظ والتراكيب.. 6
يرتقي بمستوى التعبير الشفهي والكتابي.. 7
يتبنى القيم التي تضمنها الدرس وتنعكس في تعامالته.. 8
يزيد من قدرته على البحث واستخدام المراجع والمعاجم، واالنتفاع بالمكتبة، وشبكة . 9

المعلومات الدولية.
يجعل من القراءة هواية محببة إليه يستمتع بها وقت فراغه.. 10

1
سيدنا ُموَس َوالَخِضُ )1(

)1(  اخلرَِض: )بفتح اخلاء وكرس الضاد( الزرع األخرض الغّض، ولعلهم سموا به - أيًضا - داللة عىل اخلصب 
والنامء وهذا الضبط كام ورد يف لسان العرب، والعامة تلفظه ِخرْض، وُخرْض.

الدرس
 األول 

أهداف الدرس



سورة مطالعة يف  قصتهام  وجاءت  معه موسى   تقابل  اهلل  عباد  من  عبد  عن  الكريم  القرآن  حتدث   
الكهف قال تعاىل:﴿ ﴾ )1(

وحتدث السنة النبوية كام روى البخاري، وأمحد، والرتميذي عن هذا العبد الصالح   
»اخلرض« وقيل: إنه سمي بذلك؛ ألنه جلس عىل فروة بيضاء هي وجه األرض؛ فإذا هي هتتز من 

حتته خرضاء. 

مقدمة

)١( سورة الكهف.اآلية:٦٥.

موسى  كبري أنبياء بني إرسائيل، وقاهر فرعون، وصاحب معجزة اليد والعصا،   
فبعصاه انفلق البحر، وقد رشفه  »اهلل تعاىل« بالتورة، وكلمه جهرة وعياًنا، فأي غاية أبعد من 

هذه الغاية؟ وأيُّ رشف أسمى من هذا الرشف؟

وقف موسى  خطيبا يف بني إرسائيل، مذكًرا هلم بأيام اهلل بعبارات تثري األسى،   
وتبعث الشئون، ففاضت العيون، وَرقَّْت القلوب.

  وملا انتهى من قوله تعلق بأهدابه رجل، وقال: أي رسوَل اهللِ: هل يف األرض َمْن 
هوأعلم منك؟  قال موسى: ال.

ولكنَّ اهلل أوحى إليه أن العلم أعظم من أن حيويه َرُجٌل، أو ينفرد به رسول، وأن يف   
ُه اهلل بعلم َأْوَفَر من علمه، ونصيب من اإلهلام أوفر من نصيبه. األرض َمْن خصَّ

  قال: يا رب، أين مكانه؟ لعيل ألقاه فُأِصْيُب قبًسا من علمه، أو َفْيًضا من إهلامه ويقينه، 
قال: تلقاه بمجمع البحرين. قال: اجعل يل علاًم يدلني عليه، وآية ترشدين إليه. قال: آيُة ذلك 

أن تأخذ ُحْوًتا يف مكتل، فحيث َفَقْدَت احلوت َفَقْد وجدت الرجل.

مكانة سيدنا موسى   

سبب التقاء سيدنا موسى باخلرض

ِوْيِه َرُجٌل اْلِعْلُم  َأْعَظُم  ِمْن َأْن َيْ

عرض املوضوع
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)١( سورة الكهف. اآلية :٦٧.

وظل  فيه،  احلوت  ووضع  املكتل،  ومَحََل  فتاه،  واصطحَب  ته،  ُعدَّ موسى   أخذ   
سائًرا وِقْبَلُته الرجل، ثم أذن الفتى أن خيربه إذا فقد احلوت. وملا بلغ جممع البحرين أخذت 
موسى ِسنًة من النوم فنام، ويف أثناء نومه َهَضَبْت السامُء فابتلَّ احلوت وانتفض، ثم قفز إىل 

املاء. واستيقظ موسى من النوم، ونادى فتاه: هيا نواصل املسري والرسى.
األَْيُن  أدركهام  أن  إىل  املسري  وتابعا  احلوت،  أمر  من  كان  ما  الفتى  الشيطان  وأنسى    

وأحسا باجلوع فقال موسى لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا  َنَصًبا.

أوينا إىل  إذ  أرأيت  املاء؛ فقال ملوسى:  أمر احلوت وذهابه يف  الفتى ما كان من  تذكر   
رك، وما  الصخرة وحني غشاك النعاس؟ فإن احلوت قد اختذ سبيله إىل املاء، ونسيت أن ُأَذكَّ
رجال  وجدا  احلوت  فقدا  حيث  إىل  وصال  وملا  األثر،  يقفوان  فرجعا  الشيطان.  إال  أنساين 
النبوة، ويف وجهه فيض من السامحة والتقوى،  العينني، عليه دالئل من  نحيل اجلسم، غائر 
قال  موسى.  أنا  قال:  أنت؟  َمْن  سالم؟  من  بأريض  هل  الرجل:  قال  عليه.  موسى  فسلم 
إىل. بعثك  الذي  قال:  هبذا؟  أعلمك  َمْن  و  نعم،  قال:  إرسائيل؟  بني  نبي  موسى  الرجل: 

وفضل  احلديث  أدب  من  اهلل  وهبه  ما  بأحسن  َل  مَّ وَتَ القول،  يف  موسى  تلطف   
التواضع، وقال: هل َتْأَذُن أهيا العبد الصالح لرجل جاهد يف سبيل لقائك، ولقى العناء حتى 
أتبعك،  أن  عىل  َهْديك  منه  شيًئا  تقبسه  وأن  علمك،  من  عليه  تفيض  أن  موضعك،  أصاب 
.)1(﴾ وأسري يف ظلك، وألتزم أمرك وهنيك؟ قال له اخلرض﴿

ولعل اخلرض قال هذه املقولة ألنه يعلم أن موسی سريى ظواهر عجيبة، وأموًرا غريبة،   
ا يف بطنها، وألن موسى هبا ركب اهلل يف البرش ِمْن  وأفعااًل منكرة يف ظاهرها، وإن كانت حقًّ
إْلف القيل والقال واجلنوح إىل البحث واجلدال، سوف ال يسكت عن االعرتاض، وال يتورع 

عن االمتعاض، وكيف يصرب عىل ما خيرج عن املألوف، ويتجاوز املعروف؟

ُر الفتى َتَذكُّ

سيدنا موسى َيُعدُّ العدَة للقاء اخلرض 

أدب احلديث

ِلَ قال اخلرض ملوسى إنك لن تستطيع معي صربا؟
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مطالعة

)١( سورة الكهف. اآلية : ٦٩

العهد الذي  ُأِخَذ عىل سيدنا موسى 

اًقا إىل املعرفة فقد قال: ﴿  وملا كان موسى حريًصا عىل العلم، َوتوَّ  
﴾ )1(. فقال اخلرض :»إن صحبتني آخذ عليك عهًدا ورشًطا«، أن تأخذ عدتك 
من احلزم والصرب، ونصيبك من اجللد، وضبط النفس، فال تبتدرين بسؤال، وال تثر أمامي أي 

اعرتاض، وإين بعدها سآيت عىل ما يف نفسك، وأشفي ما بصدرك«، فقبل موسى الرشط. 

 َبْدُء الرحلة
سار موسى  واخلرضحتى ملحا سفينة يف البحر فطلبا من أهلها محلهام، فحملومها   

من غري نوال ملا قرءوا السامحة يف وجهيهام، ورأوا بريق النبوة يلمع يف عيوهنام.
  وبينام مها يف السفينة، وعىل حني غفلة من أهلها، أخذ اخلرض لوحني من خشب السفينة 
الظلم  عادية  وّرد  الناس  هلداية  أرسل  الذي  الكريم  الرسول  وهو  ـ  موسى  فهال  فخلعهام، 
بالنكران، وخيش أن يصيبهم غرق أو هالك،  يقابل صنيعهم باإلساءة، ومجيلهم  ـ أن  عنهم  
فنيس عهده وصاح: أتعمد إىل قوم أكرموا وفادتنا، وأحسنوا لقاءنا، فتخرق سفينتهم وحتاول 
إغراقهم؟ »لقد جئت شيئا إمرا«،  فقال اخلرض: »أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا«. فاعتذر 

موسى وقال: »ال تؤاخذين بام نسيت«.

موسى يتحلل من عهده مرة أخرى
ا، ثم  وتابعا املسري، فوجدا غالًما وضيًئا يلعب مع لِداته وأقرانه، فأخذه اخلرض بعيًدَ  
قتله ففزع موسى، وكرب عنده ذلك اإلثم كيف ُيْقَتُل غالم يف غري قود، وُيْسَفُك دمه يف غري إثم، 
فتحلل من عهده،  وقال: ما هذا املنكر الذي تأتيه؟ »أقتلت نفسا زكية بغري نفس لقد جئت 
فرد موسى: تستطيع معي صرًبا«  لن  إنك  أقل لك  »أمل  فقال اخلرض ممتعضا:  ؟  ُنكرا«   شيئا  

»إن سألتك عن شئ بعدها فال تصاحبني قد بلغت من  َلُدين عذًرا«

هناية الرحلة 
وانطلقا حتى أدركهام الطوى، ونال منهام النصب والكالل، وصادفا قرية يف طريقهام،    
فدخالها طمًعا يف زاد يعينهام عىل السري، ولكن أهلها مما كانوا عليه من لؤم النحيزة، وكزازة 
النفس ـ أبوا أن  ُيضيُِّفومها، وخرجا جائعني ساخطني. وقبل أن جياوزا القرية، وجدا جداًرا  
يتداعى للسقوط، فأقامه اخلرض، فقال موسى: عجًبا! أتازي هؤالء اللؤماء الذين أساءوااللقاء 

4
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)١( سورة الكهف. اآلية :٨٢.
)٢( سورة يوسف.اآلية :٧٦.

)٣(  سورة اإلسراء.اآلية :٨٥

﴾ فكانت ملساكني يعملون يف البحر؛ فيصيبون منها رزًقا، ولكن  قال اخلرض:﴿  
ملًكا ظامًلا كان يأخذ كل سفينة صاحلة من أهلها عنوة، ويستويل عليها غصبا، فأردت أن أعيبها 

رمحة هلم ورفقا هبم، فإذا ما شهدها ملكهم تركها لعيبها.
اًحا ُمْبَغًضا من الناس، وكان أبواه مؤمننَْي فقتلته حفاًظا لدينهام  ﴾ فكان  وقَّ ﴿   
ألن اهلل  َفَطَر اآلباء عىل حب األبناء، والدفاع عنهم باحلق وقد حيملهام هذا عىل التعصب له؛ 
فيقودمها إىل الطغيان والكفر، وأرجو اهلل أن يرزقهام خرًيا منه زكاة وأقرب رمحا،﴿ ﴾ 
را من أب صالح كريم فأردت أن أمحي  فقد علمت من اهلل أن حتته كنًزا ليتيمني صغريين  حَتدَّ
برأيي، ولكنه  هذا اجلدار، حتى يشتد أزرمها ويستخرجا كنزمها، وما فعلُت هذا بعلمي وال 

.)1( ﴾ وحي من اهلل، وهدي منه. قال تعاىل:﴿

تأويل ما ل يستطع موسى عليه صربا 

دروس مستفادة 
بعد قراءة هذه القصة نتعلم أن اإلنسان ال ينبغي أن يعجب بعلمه، أو يظن أنه بلغ املنتهى   
 )3( ﴾ ﴾ )2( وقوله ﴿ ولنذكر دائام قوله تعاىل:﴿
  كام نتعلم من القصة أن احلرص عىل التعلم حممدة، فالعلم مرياث النبوة، ومنها أيضا

نتعلم األدب اجلميل مع معلمينا، وأنصت إىل قول موسى ملعلمه  »ال أعيص لك أمرا«، »ستجدين 
إن شاء اهلل صابًرا« ومنها أيًضا نتعلم صدق النصيحة، وعدم تكليف املتعلم بام ال يطيق »قال 
إنك لن تستطيع معي صربا«، »وكيف تصرب عىل ما مل حتط به خربا« وغريها وغريها مما حوت هذه

اجلميلة. القصة 

هبذا اإلحسان؟ لو شئت ال ختذت عىل عملك هذا أجرا. فقال اخلرض:» هذا فراق بيني وبينك 
سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صربا.«
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مطالعة

معناها الكلمة الرقم

انشقَّ انفلق 1

الشئون  الدموع - وشئون العني: جمارهيا الدمعية، واملفرد: شأن 2
البحث عن املعنى واملفرد مرتوك للمعلم )1( أهدابه 3

البحث عن املعنى واجلمع مرتوك للطالب َقَبًسا 4

قيل إنه يقع يف اخلليج العريب ببحر فارس، وقيل بحر األردن، وقيل إنه 
يقع بسيناء.

جممع البحرين 5

زنبيل ُيْعَمل من اخلوص، واجلمع  َمَكاتِل، ويعرف باملقطف. ِمْكَتل 6

البحث عن املعنى مرتوك للطالب. ِسنَة 7

َأ ْمَطَرت َهَضبت 8

التعب األْين 9

يتتبعان أثر أقدامهام يقفوان األثر 10

مهزول واجلمع: َنْحىَل نحيل 11

دخلت عيناه يف رأسه غائر العينني 12

البحث عن املعنى واملفرد مرتوك للطالب دالئل 13

الغضب والتربم االمتعاض 14

كثري الرغبة والشوق، صيغة مبالغة من تاق اق توَّ 15

الصرب والقوة واالستامتة اجلََلد 16

األنشطة والتدريبات

هيا نبحث يف املعجم عن معاين الكلامت الصعبة:

)١( استعن بالمعجم الوجيز أو قاموس المعانى أو لسان العرب.
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نشاط  )١(

معناها الكلمة الرقم
أجرة َنوال 17
أفز َع َهاَل 18

رحبوا بنا ـ استقبلونا برتحاب أكرموا وفادتنا 19
عظًيام شيًئا إِْمًرا 20

مرشًقا واجلمع َأْو ِضياء/  ِوَضاء غالًما وضيًئا 21
أترابه وأقرانه، واملفرد لِدة: وهو الذي ُولِد يوم والدتك لَِداته 22

ِقَصا ص َود َقَ 23
منكًرا ُنكرا 24
اجلوع الطََّوى 25
التعب النََّصب 26

الضعف الَكالل 27
األصل واجلمع نحائز النحيزة 28

البخل وقلة اخلري الَكَزازة 29
املعنى مرتوك للطالب عنوة 30

7

معناها الكلمة الرقم
الكتاب الساموي الذي نزل عىل إبراهيم عليه السالم الصحف 1

الكتاب الساموي الذي نزل عىل :.............................. الزبور 2
الكتاب الساموي الذي نزل عىل: ............................... التوراة 3
الكتاب الساموي الذي نزل عىل: ............................... اإلنجيل 4

الكتاب الساموي الذي نزل عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم ................. 5
اإليامن بـ: ..................................................... الواجب عىل كل مسلم 6

أكمل الفراغ يف اجلدول االيت بام هو مطلوب عىل غرار املثال األول:



مطالعة

نشاط  )٣(

8

مجعها مفردها الكلمة الرقم

أهداب 1

الشئون 2

نحيل 3

ِمكَتل 4

ويضء 5

النحيزة 6

مفردات ومجوع

اذكر املحل اإلعرايب لكل مجلة حتتها خط فيام يأيت، مع التوجيه:

التعليل حملها اإلعرايب الكلمة الرقم

لكنَّ اهلل أوحى إليه 1

اجعل يل عًلام يدلني عليه 2

الذي بعثك باحلق 3

السفينة كانت ملساكني يعملون يف البحر 4

نشاط  )٢(

نشاط  )٤(
وأن يف األرض  َمْن خصه اهلل بعلم أوفر من علمه وبمعارف أكثر من معارفه.

 استخرج من العبارة السابقة:
اسمني جمرورين بالكرسة.    1

اسمني جمرورين بالفتحة مع التعليل.   2
اسم » أنَّ « وخربها، واذكر نوع اخلرب.    3
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استفدت من قصة موسى واخلرض         أن احلرص عىل التعلم حممدة، فالعلم مرياث النبوة.
اكتب عن فضل العلم ووجوب احرتام املعلم موضوعا للتعبري ال يقل عن عرشة أسطر وال 

يزيد عن مخسة عرش سطًرا.

نشاط  )٥(

نشاط  )٦(

نشاط  )٧(

نشاط  )٨(

نشاط  )٩(

9

1  لعيل ألقاه فأصيب قبًسا من علمه.
2  إن صحبتني فسوف آخذ عليك عهًدا ورشًطا.

3  استيقظ موسى من نومه فاصطحب فتاه.
) أ ( ما نوع الفاء يف كل مثال مما سبق؟

)ب( اذكر ما للفاء يف األمثلة السابقة من أثر إعرايب عىل ما بعدها – إن كان هلا أثر.

أي رسول اهلل، هل يف األرض من هو أعلم منك؟

اذكر نوع كل أسلوب من األسلوبني السابقني.   1

فحيث فقدت احلوت فقد وجدت الرجل.

 1  ما نوع الكلمتني اللتني حتتهام خط يف العبارة السابقة؟

اذكر ثالثة من الدروس املستفادة من القصة بخالف ما ورد باملوضوع:
..............................................  1
..............................................  2
..............................................  3



بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قاًدرا على أْن:
يقرأ الدرس قراءة صحيحة، مراعيا جودة النطق، وصحة الضبط، وتمثيل المعنى.. 1
 يفهم المقروء فهما صحيًحا.. 2
يعبر عما فهمه بأسلوب وضاح وفصيح.. 3
يميز بين الفكرة الرئيسة واألفكار الجزئية.. 4
يكون أحكاًما نقدية لكل ما يقرأ.. 5
6 .. يرد على كل حاقد على اإلسالم ورسوله 
يوضح عالقات المسلم بمن يخالفه فى الدين.. 7
يزيد من قدرته على البحث واستخدام المراجع والمعاجم واالنتفاع بالمكتبة، وشبكة . 8

المعلومات الدولية.

٢
الدرس
اإلسالُم بريء من رصاع الطبقات الثاين 

أهداف الدرس
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منذ أن أرشقت أنوار اإلسالم الساطعة يف بطاح مكة واهلجمة عليه وعىل رسول اهلداية رشسة، 
وقد أخذت اهلجمة يف عرصنا احلارض ُبعًدا آخر، كاختالق النعوت للمنتمني إليه، واحلريصني 
وتروع  األبرياء،  تقتل  اإلسالم  تدعي  فئة  ظهور  اهلجمة  هول  من  وزاد  بشعائره،  التمسك  عىل 

اآلمنني، وحترق األحياء، وخترب الديار، وتيسء إىل األمة، واإلسالم من كل ذلك براء.

)1( سورة احلجرات. اآلية: 1٠.
)2( سورة املائدة. اآلية:5.

مقدمة

﴾)1( تلك األخوة  جتلت  َد اإلسالم الصلة بني املسلم واملسلم فقال: ﴿ َحدَّ  
عىل يد رسول اهلل  يف أول عهده بالرسالة؛ حينام آخى بني األوس واخلزرج، وساوى بني العبد 
واحلر، ومزج املهاجرين واألنصار، واستمر يتحدث عنها كلام سنحت الفرصة طيلة حياته، ومن 
أقواله الرشيفة يف هذا السياق ما رواه أنس بن مالك  عن النبي ]ال يؤمن أحدكم حتى حيب 
: ]مثل املؤمنني يف توادِّهم  النعامن بن بشري ألخيه ما حيب لنفسه[. وما رواه الشيخان عن 
وترامحهْم وتعاُطفهْم مثُل اجلسِد إذا اشتكى منه عضٌو تداعى له سائُر اجلسِد بالسهر واحُلّمى[ إهنا 
رسالة رمحة يف أسباهبا وأسسها، وهي رسالة رمحة يف أهدافها وغاياهتا. فهل ترى يف جو الرمحة 

موضًعا لرصاع الطبقات؟  

الصلة بني املسلم واملسلم

ومنذ ظهور اإلسالم كان التفاهم والتسامح مها السمة السائدة يف العالقة بني الطرفني،   
ألن أهل الكتاب يستندون يف كثري من أخالقهم وتعامالهتم إىل أساس اإليامن باهلل الواحد، وإىل 

مفهوم احلالل واحلرام، ويف القرآن الكريم حث عىل إقامة عالقة حضارية أساسها االحرتام 
والتفاهم، وبناء عالقات جوار وقرابة بنياملسلمني وأهل الكتاب قال تعاىل:﴿  

﴾)2(ويف عهد النبي ُكتبت املعاهدات، 
ووضعت الضامنات التي تسمح لليهود والنصار بمامرسة شعائرهم الدينيةعىل النحو الذي يريدونه، 

وأمر الرسول   أصحابه باهلجرة إىل احلبشة والدخول يف محاية ملكها املسيحي»النجايش«، وما زواج 
النبي  من مارية القبطية إال تأكيًدا هلذا الوعي الرفيع.

الصلة بني املسلمني وأهل الكتاب 

11

عة
طال
م

عرض املوضوع
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مطالعة

معاين املفردات والرتاكيب

      إن التوجه الذي يقوم عىل بعث احلقد والكراهية يف نفس كل خامل ضد الناهبني، ويف نفوس 
العاطلني ضد العاملني، ويف نفوس األميني ضد املثقفني، وادعاء العلم بالدين وقرص ذلك عىل بعض 
ـ كل ذلك  املتشددين، ورفض اآلراء الوسطية واالفرتاء عىل أصحاهبا والتطرف والتدمري وترويع اآلمنني 

يتعارض مع صحيح الدين، كام يتعارض جذرًيا مع مصلحة الوطن وصالح املواطنني .
         وتلك  رشيعة  اهلل  وذلك  هدي  رسوله الكريم    قال سبحانه:﴿

: ]ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ملا جئت به[.  ﴾ )1( وقال 

معناها الكلمة الرقم
مفردها: َبْطَحاء: وهي السهل واألرض املنبسطة فسيحة األرجاء بطاح مكة 1

مظاهر العبادة واملفرد: الشعرية الشعائر 2

ُتْفِزع تروع 3
برئ "مصدر" براء 4

جعلهام كاألخوين آخى 5
هتيأت سنحت 6

األصل تتداعى، أي: تتامسك وتتعاون، لتدافع عن العضو الذي يشكو تداعى له سائر اجلسد 7
العفيفات أو احلرائر املحصنات 8

يقرأ الطالب الدرس قراءة صامتة، يعقبها نقاش حول الفكرة الرئيسة، واألفكار اجلزئية 
للنص ومعاين املفردات والرتاكيب اجلديدة، والدروس املستفادة من املوضوع.

اذكر الفكرة الرئيسة ملوضوع الدرس.    1
َم املوضوع إىل فقرات، وضع عنوانا لكل فقرة. َقسَّ  2

ما العالقة التي جيب أن تسود بني املسلم وأخيه املسلم؟  3
اإلسالم بريء من رصاع الطبقات.. كيف تدلل عىل ذلك من خالل الدرس؟  4

اذكر الكلامت الصعبة التي مل تتعرف عىل معناها.  5

مبدأ رصاع الطبقات يتعارض مع مباديء اإلسالم 

اقرأ ثم اسأل وناقش
نشاط  )1(

)1( سورة  آل عمران. اآلية: 1٠1. 



نشاط  )٣(

نشاط  )٤(

األنشطة والتدريبات

نشاط  )٢(

ما رأيك يف:
رجل حياول الوقيعة بني أحد زمالئه يف العمل، وبني رئيس العمل حسًدا وحقًدا؟   1

رجل يلبي دعوة جاره املسيحي عىل الطعام؟   2
رجل يدعو إىل العنف وتدمري املمتلكات العامة؟   3

رجل يدعوك إىل املحافظة عىل الصالة يف املسجد؟   4
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قال  : ]مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر اجلسد بالسهر واحلمى[.

ما الفرق بني: التواد - الرتاحم - التعاطف؟    أ    
ما نوع الصورة البيانية يف احلديث السابق؟ ب   

»التوافق يف التعب والراحة« ما عالقة املعنى السابق بالصورة        ج   
البيانية املوجودة باحلديث السابق؟    
   د   اذكر ما يرشد إليه احلديث السابق.

يف املوضوع السابق حقائق عديدة اذكر ثال ًثا منها:

........................................  1

........................................  2

........................................  3
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بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن:
11 الضبط، . وصحة  النطق،  جودة  مراعيا  صحيحة،  قراءة  الدرس  يقرأ  1

وتمثيل المعنى.
 يفهم المقروء فهما صحيًحا.. 2
 يعبر عما فهمه بأسلوب وضاح وفصيح.. 3
 يميز بين الفكرة العامة واألفكار الجزئية.. 4
يكون أحكاًما نقدية لكل ما يقراء.. 5
 يفرق بين المثل والحكمة.. 6
يبين أهمية األمثال فى حياة العرب. . 7
واالنتفاع . 8 والمعاجم  المراجع  واستخدام  البحث  على  قدرته  من  يزيد 

بالمكتبة، وشبكة المعلومات الدولية.

٣
الدرس
يف أمثال العرب الثالث

أهداف الدرس
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املثل قسٌم من احِلَكم، َيِرد يف واقعة ملناسبة اقتضت وروده فيها، ثم يتداوهلا الناس يف غري   
واحد من الوقائع التي تشاهبها دون أدنى تغيري؛ ملا فيه من وجازة وغرابة ودقة يف التصوير. وقال 
إبراهيم النظام: جيتمع يف املثل أربعة ال جتتمع يف غريه من الكالم: إجياز اللفظ، وإصابة املعنى، 

وحسن التشبيه، وجودة الكتابة، فهو هناية البالغة.

تعريف املثل

ى حكمة إذا مل يتداول،  واحلكمة كاملثل، لكن القول الصائب الصادر عن جتربة يسمَّ  
ى مثال إذا كثر استعامله وشاع يف املناسبات املختلفة. ويسمَّ

)1( هي منبع الفصاحة لد العرب، وترمز إىل جوامع الكلم وبالغته.
)2( اشتامهلا عىل احلكمة البالغة، وبراعة املنطق يف التفكري.

)3( إجيازها دون إخالل باملعنى، والقرص يف اجلمل املسوقة فيها.
)4( هي املنهل الذي يراد عند دراسة تراث األمة الفكري واالجتامعي واللغوي.

الفرق بني احلكمة واملثل

أمهية املثل

عرض املوضوع
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إنَّ املنبتَّ ل  َأْرًضا َقَطَع  َوَل َظْهًرا َأْبَقى 

الداللة: املنبت: املنقطع عن أصحابه يف السفر.  
ظهرا: املقصود بالظهر الدابة.  

أصل املثل: قال  لرجٍل اجتهد يف العبادة حتى غارت عيناه )1( فعن عبد اهلل بن عمرو العاص فلام 
رآه  قال  له: ]إنَّ هذا الّدين متنٌي فَأْوِغْل فيه برْفق. فا إن امُلنَْبتَّ ال أرضا قَطع وال ظهرا أ ْبَقى[.

ته عىل نفسه. مرضب املثل: يرضب ملن يبالغ يف طلب الشىء، وُيْفِرط فيه حتى ربام  ُيَفوِّ  

َبْعَد الُّلتيَّا والتي
الداللة: اللتيا: تصغري اسم املوصول )التي( وهو شاذ، ألنه اسم مبني، ورشط التصغري

أن يكون االسم معرًبا. واملقصود باللتيا: الداهية الكبرية. واملقصود بالتي: الداهية الصغرية

 )1( غارت عيناه: بمعنى انحرست عيناه رأسه واختفتا.



مطالعة

إذا َعزَّ أخوك َفُهن 

: تشدد ـ ُهن: َألِْن جانبك الداللة: َعزَّ  
أصل املثل: أغار ُهَذيل بنه ُهَبرْية التَّْغلبي عىل بني ضبَّة، َفَغنِم منهم وأقبل بالغنائم عىل   

قومه، فقال له أصحابه: اقسمها بيننا فخيش أن يتشاغل بالقسمة، فيدركه  َمْن أغار عليهم،
ولكن أصحابه أحلوا عليه فقال هذا املثل.

ومعناه: إذا تشدد صاحبك فاحرص عىل عالقتك به باللني من جانبك.  
مرضب املثل: يرضب يف التسامح ولني اجلانب.  

كيف ُأَعاِوُدك َو َهَذا أثر فأسك؟ 
أصل املثل: أجدبت أرض أخوين، وكان بالقرب منهام واٍد خصيب فيه َحيَّة حتميه،  

فهبط أحدمها الوادي لريعى فيه، فنهشته احلية، وأراد أخوه أن ينتقم من احلية. فتوسلت إليه
أن يرتكها، عىل أن تدعه ينعم بخري الوادي، وتعاقدا عىل ذلك. ومرت به ذكر اعتدائام عىل أخيه 
أثًرا يف ُجحرها،  الفأس أخطأهتا، وتركت  ليقتلها، ولكن  بفأسه  إليها  فهاجت نفسه، وأرسع 
وأرادت احلية أن تنتقم منه فأخذ يرجوها أن ترتكه عىل أن يعود العهد بينهام كام كان فقالت له 

هذه املقولة التي صارت مثال.
مرضب املثل: يرضب ملن حيذر رشَّ من نقض عهده » وهي قصة رمزية «.  
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َقَطَعْت َجِهَيزُة َقْوَل كلِّ َخطِيب 
أصل املثل: اجتمع قوم خيطبون يف صالح بني َحيَّنْي، قتل أحدمها لآلخر قتيال، ويسألون   
أن يرىض أهل القتيل بالدية، فبينام هم يف ذلك إذ جاءت جارية يقال هلا جهيز فقالت: إن القاتل 

قد ظفر به بعض أولياء املقتول فقتلوه، فقال قائل منهم »قطعت جهيزة قول كل خطيب«
مرضب املثل: يرضب ملن يأيت بالقول الَفْصل عند اختالف الرأي.  

ها َصُغَرحجمها. وكنى عن الداهية الكبرية بلفظ التصغري تشبيها هلا باحلَيَّة فإهنا إذا كثر ُسمُّ
أصل املثل: تزوج رجل من قبيلة َجِدْيس امرأة قصرية، فقاسى منها الشدائد، ففارقها  

 َوتزوج امرأة طويلة، فعانى منها فطلقها، ثم نصحه أحد ذويه بأن يتزوج امرأة ثالثة، فقال:
بعد اللتيا والتي لن أتزوج.

مرضب املثل: يرضب فيمن تشاهبت مصائبه وتعددت.  



عة
طال
م األنشطة والتدريبات

نشاط  )1(

نشاط  )٢(

نشاط  )٣(

املناقشة

ما معنى املثل؟ وما الفرق بينه وبني احلكمة؟  1
اذكر أمهية املثل.   2

لكل مثل مورد ومرضب فام املراد بكل منهام؟  3
رضب اهلل تعاىل أمثاال يف القرآن الكريم اذكر ثالثة منها.  4

اذكر أشهر املراجع يف األمثال العربية.  5
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مستعينا بمكتبة املعهد ابحث عن أصل ومرضب كل مثل مما يأيت :
من خالل استعارتك لكتاب » جممع األمثال للميداين« أو أمثال العرب للمفضل الضبي   

أو »مجهرة األمثال أليب هالل العسكري«  أو »األمثال للحمزة األصفهاين«
»ما يوم حليمة برس«   1

»عن ُجَهْينَة اخلرب اليقني«   2
»ُمْكَرٌه أخاك ال بطل«  3

»َرَجَع بُِخّفي ُحننَْي«  4
»رب َرْمَيٍة من غري راٍم«  5

يرجو- ذهبوا
أ  ملَِ خال الفعل األول من األلف الفارقة التي تيل الواو، وجاءت األلف بالفعل الثاين؟

)  أ   ( ضع عالمة الصواب)3(، أو عالمة اخلطأ)7( قرين كل عبارة مما يأيت مع التعليل:
) أ    كاد الفأس يقتل احلية.     )  
) كادت الفأس تقتل احلية.     )   ب 
) الفأس كادت تقتل احلية.     )   ج  

) الفأس كاد يقتل احلية.      )    د   
)                  ب                 (           الفأس: » مذكرـ مؤنث «:      )اخرت الصواب(
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بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن:
يقرأ الدرس قراءة صحيحة، مراعيا جودة النطق، وصحة الضبط، وتمثيل المعنى.. 1
 يفهم المقروء فهما صحيًحا.. 2
يعبر عما فهمه بأسلوب وضاح وفصيح.. 3
يميز بين الفكرة العامة واألفكار الجزئية.. 4
 يكون أحكاًما نقدية لكل ما يقرأ.. 5
يفرق بين دعوة اإلسالم للزهد واالنتفاع بما أحلاهلل.. 6
 يأتى بأمثلة على زهد الصحابة فى الدنيا.. 7
بالمكتبة، . 8 واالنتفاع  والمعاجم  المراجع  واستخدام  البحث  على  قدرته  من  يزيد 

وشبكة المعلومات الدولية.

٤
الدرس
زهد الصحابة يف صدر اإلسالم الرابع 

أهداف الدرس
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الزهد: هو النظر إىل الدنيا بعني الزوال، وعزوف النفس عنها بال تكلف، وكام قال سفيان   
الثورّي: الزهد يف الدنيا قرص األمل، وليس الزهد أال متلك شيئا، لكن الزهد: أال يملكك يشء، 
واإلسالم ال ُيَرِغب عن الدنيا، بل يرغب عن حرامها، فالزهد كام أمرنا اإلسالم هو اجلمع بني 
والقناعة  الزهد  معاين  أسمى  فيها  جتلت  عليا  مثل  الصحابة  حياة  ويف  واآلخرة،  الدنيا  خريي 

والرضا بالقليل وبذل الكثري، ومن هذه النامذج الصحايب اجلليل عمري بن سعد األنصاري.

مقدمة

ُعَمْي بن سعد األنصاري
كان  وقد  قلبه،  من  اإليامن  ومتكن  عمره،  من  العارشة  جياوز  مل  فتى  وهو  عمري  أسلم   
 قوي اإليامن، مجيل اخلصال، له يف قلوب الصحابة مكانة وود، ويعد من فضالء الصحابة 

. ادهم،  ُتِوّف  يف خالفة عمر بن اخلطاب  وُزهَّ

دستور عمر بن اخلطاب

وحني توىل الفاروق عمر بن اخلطاب  اخلالفة وبدأ يف اختيار والته وأمرائه وفق   
دستوره الذي أعلنه يف مقولته املشهورة: أريد رجاًل إذا كان يف القوم وليس أمرًيا عليهم ـ َبَدا 
وكأنه أمريهم، وإذا كان فيهم وهو عليهم أمريـ بدا وكأنه واحد منهم، أريد والًيا اليميز نفسه 
باحلق،  بينهم  سُم  ويِقْ الصالة،  فيهم  يقيم  مسكن،  يف  وال  مطعم  يف  وال  ملبس  يف  الناس  عىل 

وحيكم فيهم بالعدل، وال يغلق بابه دون حوائجهم.

اإلمارة  مسئولية  عمري  عرف  وقد  ِحْص،  عىل  عمرًيا  اخلطاب   بن  عمر  استعمل   
منيع،  »إِنَّ اإلسالَم حائٌط  قائال:  املسلم فخطب يف أهل حص  لنفسه واجبات احلاكم  ورسم 
، فإذا ُدكَّ احِلْصُن ، وُحطَِّم الباُب اْسُتبِيَح حى  وباٌب وثْيق، وِحْصُن اإلسالِم الَعْدُل، وَباُبُه احلقُّ
ًبا بالسوط،  هذا الديِن ، وإن اإلسالم ما يزاُل منيًعا ما اشتدَّ السلطان، وليس شدة السلطان َضْ

والَقْتاًل بالسيف، ولكن قضاًء بالعدل، وأخًذا باحلق«.

عمي يتوىل والية محص

عرض املوضوع
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قىض عمري حواًل كاماًل بحمص، مل يكتب خالله ألمري املؤمنني كتاًبا ، ومل يبعث إىل بيت مطالعة  
مال املسلمني من الفيء درمًها وال ديناًرا، فكتب إليه عمر       أن َأقِدْم علينا فلم يشعر عمر إال 
ازته بيده، وإَداَوته وِمْزَوُدُه وَقْصَعُتُه عىل َظْهِره فلام نظر  وقد َقِدَم عليه عمري ماشًيا، حافًيا، ُعكَّ

إليه عمرقال له:» يَا ُعَمرْيُ ، َأَأ ْجَدْبنَا أم البالُد سوٍء؟ فقال: ومله يا أمري املؤمنني؟
َها بِِقَراِبَا، فقال له : وما معك من الدنيا؟ وقد جئت إليك بالدنيا َأُجرُّ  

َأْحُِل فيه طعامي، وإداوة  َوِمْزَوٌد  لقيته،  ا إن  َعُدوًّ بها  أتوكأ عليها، وأدفُع  ازة  قال: عكَّ  
أحل فيها ماًء لرشايب ولطهوري ـ فواهلل، يأمري املؤمنني ما الدنيا َبْعُد إال َتَبٌع ملا معي.

أمي املؤمنني يستدعي وإيل محص 

ملا سمع عمر هذا القول قام من جملسه إىل قرب رسول اهلل    وأيب بكر   فبكى  ودعا،   
ثم عاد إىل جملسه.

فقال: » ما صنعت يف عملك يا عمري؟ فقال: ملا وصلت حص مجعت أتقاهم ووليتهم مجع   
فيئهم فكانوا كلام مجعوا شيئا استرشهتم يف أمره، فوضعته يف مواضعه، وأنفقته عىل املستحقني 
ْد عهًدا لعمري عىل والية حصـ  فقال عمري:  َأ ْنُشُدَك اهلل يا أمري املؤمنني  منهم. فقال عمر لكاتبه  َجدِّ

أن تُردَّين إىل أهيل! فإن ذلك يشء ال أريده، ولن أعمل لك، وال ألحٍد من  بعدك « فأذن له.
بعث عمر بن اخلطاب    رجال يقال له حبيب بامئة دينار، وقال له: »اخترب عمريا وَاْنِزْل   
عليه ثالثة أياٍم حتى ترى حاَلُه ، أهو يف َسَعٍة أم يف َضْيق؟ فإن كان يف ضيق فادفْع إليه الدنانري، فأتاه 
حبيب ونزل عليه ثالثة أَيام، فلم يرله عيًشا إال الشعري والزيت، فلام مضت الثالثة األيام دفع إليه 

الدنانري، وقال: قد بعث با أمري املؤمنني إليك.

خشية عمر وفطنته 

كيف أنفق عمي الدناني؟  
اخلمسة  منها  َيرُصُّ  فجعل   المرأته،  َخْلٍق  بفرو  ودعا  حبيب  من  الدنانري  عمري  أخذ   
الدنانري، والستة، والسبعة، ويبعث با إىل إخوانه من الفقراء إىل أن أنفذها. َفَقِدَم حبيب عىل 

عمر وقال: جئتك يا أمري املؤمنني من عند أزهد الناس، وما عنده من الدنيا قليل وال كثري.

إهنم إخوة بعضهم من بعض   
ومما ُيْرَوْى أن عمر  َصَّ أربعامئة دينار وقال لغالم له: اذهب با إىل أيب عبيدة بن   
اجلراح، ثم تربص عنده يف البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع، فذهب با الغالم وقال له: يقول 
لك أمري املؤمنني اجعل هذه يف بعض حوائجك فقال أبو عبيدة:  َوَصَلُه اهلل َوَرِحَُه، ثم دعا 

بجارية وقال هلا: اذهبي بذه السبعة إىل فالن، وبذه اخلمسة إىل فالن، حتى أنفذها.
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    أ  ما الفكرة الرئيسة للدرس؟
  ب  وردت في النص شخصيات عديدة احصرها، واذكر ما تعرفه عن كل شخصية منها. 

   ج  أين تقع مدينة حمص؟
   د   اذكر الكلمات التي لم تتعرف معناها، والتراكيب التي لم تفهم المراد منها.

 يقرأ الطالب الدرس قراءة صامتة ثم جُيَْري حواٌر بني املعلم وطالبه حول الفكرة الرئيسة واألفكار 
اجلزئية للدرس، وما يستفاد منه، وما اشتمل عليه من كلامت جديدة حتتاج ملعرفة معانيها.

َأَعدَّ مثلها ملعاذ بن جبل: فقال: انطلق با إىل  فرجع الغالم إىل عمر وأخربه، فوجده    
إليه، وقال له كام قال أليب عبيدة بن اجلراح،  ابن جبل وانظر ما يكون من أمره، فمىض  معاذ 
ففعل معاذ كام فعل أبو عبيدة، فرجع الغالم، وأخرب عمر فقال: »إهنم إخوة، بعضهم من بعض، 

ريض اهلل عنهم أمجعني«.

اقرأ ثم اسأل وناقش
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معاين املفردات والرتاكيب

معناها الكلمة الرقم

يزهد وينرصف ُيَرغُب عن 1

حيرص ويطمع َيْرَغُب يف 2

جدار فاصل - واجلمع: حيطان وحوائط حائط 3

َيْصُعْب اخرتاقه واجلمع:  ُمنََعاء منيع 4

ُمْكم واجلمع:  ِوَثاق وثيق 5

سنة كاملة َحْول 6

اخَلَراج واجلمع: َأْفَياء ُوُفُيوُء الَفيء 7

عصا يتوكأ عليها، واجلمع: عكاكيز از ُعكَّ 8

جراب صغري من جلد حيمل فيه املاء، واجلمع:  َأَداَوى إداوة 9

وعاء  من جلد ونحوه حيمل فيه الزاد، واجلمع: َمَزاِود ِمْزَود 10



مطالعة

القراءة اجلهرية

من  احلروف  وإخراج  بالوضوح،  تتسم  أن  بد  وال  جهرية،  قراءة  الدرس  تباًعا  الطالب  يقرأ 
خمارجها، والضبط بالشكل، ومالحظة عالمات الرتقيم، مع متثيل املعنى.

التلخيص
بعد تقسيم املوضوع إىل سبعة عناص أو سبع أفكار جزئية ـ يتم اختيار سبعة طالب، يقوم كل 

منهم بتلخيص فقرة واحدة من فقرات الدرس، برشط عدم اإلخالل باملعنى والفكرة.

روعة األسلوب وبيانه
يناقش املعلم طالبه يف األساليب التي أعجبتهم، لبيان ما اشتملت عليه من بالغة عىل

غرار هذه األساليب:

يف العبارة األوىل نفى قرص الزهد عىل عدم امتالك يشء من متاع الدنيا، ويف العبارة الثانية
استدراك لتصحيح املفهوم السابق، وتأكيد بأن الزهد أال يضعف املرء أمام أي من مغريات
األول. املعنى  وخيالف  يقابل  الثاين  فاملعنى  املعنى؛  يف  مقابلة  األسلوبني  وبني  الدنيا، 

قوة عىل  داللة  اخرتاقه،  يصعب  الذي  باجلدار  لإلسالم  تشبيه  وفيه  بإن،  مؤكد  أسلوب 
أحكامه، وروعة بيانه.

أسلوب استفهام خرج عن معناه احلقيقي إىل معنى جمازي هو» التعجب«.

ليس الزهد أال تملك شيئا، لكن الزهد أال يملكك شيء.     1

2  إن اإلسالم حائط منيع.  

أأجدبنا أم البالد بالد سوء؟    3
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احلكمة وُبعد النظر، واجلمع: فَِطن الِفْطنَة 12

ِمْعَطف من جلد بعض احليوانات، واجلمع: فَِراء الفرو  13
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صل العمود ) أ ( بام يناسبه من العمود )ب(

األنشطة والتدريبات

نشاط  )1(

)ب(
أسامء ممدودة

أسامء مقصورة
أسامء منقوصة

 ) أ (
عليا-أسمى- فتى
معاين-وايل-ماشًيا

فضالء-أتقياء-خرضاء

ا ُروى أن ُعَمَر استعمل عىل مِحَْص ُعَمْيً
عمر: اسم إنَّ منصوب    أ  

           عمرًيا: مفعول به منصوب
           فِلم نَّون االسم الثاين، وامتنع تنوين االسم األول؟ 

ِحْص: اسم جمرور بعىل، فلم وضعت الفتحة عىل آخره؟ ب  

هل  َأْجَدْبنَا أم البالد بالد سوء؟ 
َأَأْجَدبنا أم البالد بالد سوء؟

أيُّ األسلوبني أصوب؟ وملاذا؟

نزل حبيب عىل عمرٍي ثالث أيام
نزل حبيب عىل عمرٍي ثالثة أيام

اخرت األسلوب الصحيح من األسلوبني السابقني، معلال الختيارك.

فإن كان يف ضيق فادفع إليه الدناني.
 أ    ما نوع األسلوب السابق؟ وما أركانه؟
ما نوع الفاء يف الكلمة التي حتتها خط؟ ب  
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نشاط  )٤(

نشاط  )٥(

نشاط  )3(

نشاط  )2(



ما الدستور الذي ارتضاه عمر بن الخطاب لنفسه في اختيار والته وقادته؟مطالعة  1
دستور مع  حمص  وصل  عندما  خطبته  في  عمير  أرساها  التي  المبادئ  تعارضت  هل   2 

عمر؟  وضح ذلك.  
متى أسلم عمير؟ ومتى توفي؟ وهل تولى والية مدينة أخربعد خالفة عمر؟  3

كان عمر يراقب عماله في الواليات المختلفة فعالَم يدل هذا الصنيع؟  4
]»إن اإلسالم ما يزال منيعا ما اشتد السلطان«[  5

)  أ  (  من قائل هذه العبارة؟ ولمن قالها؟ ومتى قالها؟  
)ب(  ما معنى كلمة » منيعا «؟ وما َجْمُعَما؟  

)ج (  هل يفهم من هذه العبارة أن تكون شدة السلطان ضرًبا بالسوط أو قتال بالسيف؟  
     وضح ذلك.

كيف أنفق عمير الدنانير التي أرسلها له أمير المؤمنين عمر؟  6
]»إنهم إخوة بعضهم من بعض  أجمعين«[  7

اخرت الصواب :
)  أ  (   قائل العبارة : )غالم عمر- عمر بن الخطاب - معاذ بن جبل(  

 )ب(  قيلت هذه العبارة في )عمير بن سعد- أبي عبيدة بن الجراح - معاذ بن جبل
 - فيهم جميًعا(

التدريبات
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بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن:
يقرأ الدرس قراءة صحيحة، مراعيا جودة النطق، وصحة الضبط، وتمثيل المعنى.. 1
يفهم المقروء فهما صحيًحا.. 2
 يعبر عما فهمه بأسلوب وضاح وفصيح.. 3
 يميز بين الفكرة العامة واألفكار الجزئية.. 4
ن أحكاًما نقدية لكل ما يقرأ.. 5  ُيَكوِّ
يفرق بين تجديد التراث ـ التراث والتجديد.. 6
يرد على دعاوى صاحب )التراث والتجديد(.. 7
  يزيد من قدرته على البحث واستخدام المراجع والمعاجم  واالنتفاع بالمكتبة،. 8

 وشبكة المعلومات .

)1( من كتاب الرتاث والتجديد مناقشات ورود لألستاذ الدكتور / أمحد الطيب )شيخ األزهر( )بترصف(

أهداف الدرس

٥
الدرس

الرتاث والتجديد )١( الخامس 



العلوم مطالعة يف  األمة  لرتاث  مستوعب  منهج  أنه  األزهري:  املنهج  خصائص  أهم  من  إن   
واملجاالت املختلفة، متواصل مع الرتاث، يعرف له أصالته وقيمته، ويعرف كيف يتلقى منه كل 
مفيد وجليل، ويعرف كيف يبنى عليه، وكيف يضيف إليه، بخالف عدد من املناهج األخرى التي 

تصنع قطيعة وهجًرا وتضليال لرتاث أمة اإلسالم.  

مقدمة

عىل  املثقفني  اهتامم  حمور  األخرية  السنوات  يف  والتجديد(  )الرتاث  عن  احلديث  أصبح   
اختالف انتامءاهتم الثقافية واملذهبية، وقلام تصدر جملة من املجالت الثقافية دون أن تتناول قضية 
)املوروث الثقايف( وتنظره بصورة أو بأخرى، وقد صدرت جملدات ضخمة اختذت ، من موضوع 
الرتاث )مرشوًعا( عاجلت يف ضوئه حتديات العرص، ويف مقدمة هذه األعامل يأيت مرشوع الدكتور 
)الطيب تيزيني( املزمع اكتامله يف اثنى عرش جزًءا، تشكل يف جمموعها مرشوع رؤية جديدة للفكر 
الدكتور  األستاذ  أعامل  تأيت  املتضخم  القدر  وبنفس  املعارصة،  املرحلة  حتى  بدايته  منذ  العريب 

حسن حنفى حتت عنوان: )الرتاث والتجديد(.

اجتاهات التجديد

وقضية األصالة واملعارصة أو جتديد الفكر العريب يف أحدث تسمية، هلا جذور قديمة تعود   
بدايتها إىل هذا االحتكاك املبارش بني الرشق وبني الغرب، ويرى كثري من الباحثني أن حرب يونيو 
املايض  العرب، يف  التساؤل عن  القضية، قضية  التي فجرت هذه  الزمنية  البداية  1٩67م كانت 
أيام محلة  واحلارض واملستقبل، وبعض آخر يرى أن املشكلة بدأت بعد احتكاك العرب بالغرب 
نابليون عىل مرص، ذلك االحتكاك الذي أثار عدة تساؤالت كان ال مفر من طرحها: كيف يمكن 

أن نأخذ بأسباب التقدم؟
وهل يكون ذلك باحتذاء النموذج الغريب يف السياسة واالقتصاد والثقافة وغريها احتذاًء  

كاماًل؟ أو يكون بإحياء الرتاث اإلسالمي كنموذج حضاري للتنمية والتحديث؟

السياق الزمني لظهور هذه القضية

واملدرسة  السورية،  املدرسة  إىل:  جغرافيا  ومشاريعه  التجديد  مدارس  تعددت  وقد   
ا هبا،  املغربية، واملدرسة املرصية ، وهي حمور حديثنا، وقد اختذت املدرسة املرصية عنواًنا خاصًّ
َلْت أن تقف باملرشوع كله حتت  فلم حُتبِّذ أن يتم مرشوعها حتت عنوان )جتديد الرتاث(، وإنام َفضَّ

الفتة جديدة، وتسمية ذات داللة مقصودة هي )الرتاث والتجديد(.

املدرسة املرصية يف جتديد الرتاث 

عرض املوضوع
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فتجديد  والتجديد(  )الرتاث  ـ  الرتاث(  )جتديد  التسميتني:  بني  جوهري  فرق  وهناك   
املحافظة عىل  للتجديد مع  قابلة  القديم كحقيقة موضوعية  الرتاث  التعامل مع  الرتاث: يعني 
بقاء األصول ثابتة، كام هو احلال يف كل عمليات التجديد، بمعنى أن نفرق ـ يف دائرة املوروث 
ـ بني ثوابت وبني متغريات، نستبقي األوىل كام هي، وننطلق يف ضوء بقائها وثباهتا إىل جتديد 

الثانية، ونحقق من خالهلام مًعا حركة التطور أو ما يسمى )األصالة واملعارصة(.
د الرتاث من كل قيمة ذاتية أو خصائص  رِّ أما التسمية الثانية )الرتاث والتجديد(: فهي جُتَ  

ثابتة ال عىل مستوى الفروع؛ فالرتاث عندها وسيلة والتجديد هو الغاية.

الرتاث يف منظور مدرسة )الرتاث والتجديد( 
والرتاث يف منظور هذا االجتاه هو: )املخزون النفيس للجامهري(، ومع هذا االستعامل   
القومية(  الثقافة  أو  الوطنية  )الثقافة  مفهوم  فيه  يساوق  الذي  املدى  إىل  الرتاث  مفهوم  يتسع 
فالشعوب حتفظ )تراثها الشعبي قدر حفظها تراثها الديني( يغني الناس للمطربني؛ ويطربون 
لسامع القرآن الكريم وال خُتْطِئ عني القارئ يف هذا النص تسوية ـ مقصودة ـ بني الدين والفنون 
ٍد للحواجز الفاصلة يف  الشعبية يف تكوين نفسية اجلامهري، وتلك التسوية هَتِْدُف إىل حتطيم ُمَتَعمَّ
نفوس اجلامهري بني جانب مقدس، وجانب ال حيظى بأية صورة من صور التقديس وإن حظى 

باهتامم اجلامهري وانشغاهلا بلهوه ليل هنار.

زعائم غريبة لصاحب )الرتاث والتجديد(
ومن الغريبـ  حقا أن صاحب )الرتاث والتجديد( يزعم أنه حيق له احلديث عن اجلامهري   
ووجداهنا  وشعورها  فكرها  َم  ُصمِّ قد  عنها  يتحدث  التي  اجلامهري  أن  ويتناسى  عنها  والدفاع 
وخمزوهنا النفيس عىل رفض هذا اخللط، وأهنا ال تعرف َفنَّا دينيًّا باملعنى الذي صوره لنا صاحب 
)الرتاث والتجديد(، وإنام تعرف دينًا له قدسيته وُحرمته يف القلوب، وتعي الفرقـ  الذي يتخطاه 
كان  إن  ندري  ال  شعبي  َقَصٍص  وبني  إهلية،  كحقائق  الدين  بني  والتجديد(  )الرتاث  صاحب 

مصدره واقًعا أو أساطري ال َتُتُّ إىل الواقع بأدنى صلة أو سبب.
ومن الغريب غري املفهوم ـ أيًضا ـ أنه بالرغم من تأكيد )الرتاث والتجديد( عىل أمهية   
الفنون الشعبية يف نفوس األمة وخطورهتا التي تضارع خطورة الدين يف وعيها وثقافتها ـ فإنه 
يصمت صمت القبور عن )الفنون الشعبية(، وال يرى أهنا مسئولة من قريب أو بعيد عن الواقع 
وحيمله  الرتاث،  هذا  من  فقط  الديني  القسم  إىل  كله  بالتأثري  يعود  بينام  األمة،  جلامهري  املرتدي 
يؤكد  أمتنا يف عرصها احلديث من جهل وفقر وختلف، مما  ما أصاب  املسئولية كاملة عن كل 
لنا أن التنظري بني الدين وبني الفنون الشعبية يف هذا املوضع ـ مل يكن من التحليل العلمي الذي 

27



مطالعة

يتسق فيه استنباط النتائج من مقدماهتا بقدر ما كان حماولة خللخلة قدسية الدين يف نفوس اجلامهري 
ليصبح ُمْعًطى تارخييا قابال ـ  برمته ـ إلعادة التشكيل ال كمعطى إهلي يف الثابت الذي ال يتغري؛ 

واملتغري القابل للتجديد.

أصالة الواقع وتبعية الرتاث نظرية مقلوبة 
وقد غامر مؤلف )الرتاث والتجديد( بادعائه أن الواقع مصدر هذا الرتاث، وأن الرتاث   
جزء من الواقع، فالرتاث اإلسالمي القديم يف نظره يرتبط بواقعه الذي نشأ فيه ـ زماًنا ومكانا  
ا، ونفى أن يكون الرتاث حقيقة موضوعية، واعتربه موقفا تارخييا حمددا وتصورا  ارتباًطا عضويًّ
)الناسخ  النزول( وعلم  )أسباب  نظريته عىل علم  لتأكيد  املؤلف  ويستند   ، معينًا جلامعة خاصة 
واملنسوخ( ، فإهنام ـ  من وجهة نظره ـ يؤكدان تبعية الرتاث للواقع وارتباطه به قوة وضعفا، فإن 
ما عرب عنه القدماء باسم أسباب النزول هلو يف احلقيقة أسبقية الواقع عىل الفكر ومناداته له، كام أن 
ما عرب عنه القدماء باسم الناسخ واملنسوخ ليدل عىل أن الفكر يتجدد طبقا لقدرات الواقع وبناًء 
عىل متطلباته، وبمعنى آخر أن الوحي نزل حسب متطلبات الواقع، وطبقا ألسباب النزول، وتبعا 
ل حسب الواقع كام يقول بذلك علامء النسخ، ويقول  إلمكانيات تقبله، وكثرًيا ما كان الوحي يعدَّ
املؤلف: )الوحي ذاته جمموعة من اآليات نزلت إبَّان ثالثة وعرشين عاًما(، فنصوص الوحي ـ كام 
يزعم ـ ليست كتاًبا أنزل مرة واحدة مفروًضا من عقل إهلي ليتقبله مجيع البرش؛ بل جمموعة من 

احللول لبعض املشكالت اليومية.

فالذي  جتاهله،  يريد  الذي  الرتاث  هذا  يف  الوضوح  شديدة  معامل  عىل  املؤلف  قفز  لقد   
يعرفه تراث املسلمني يف أسباب النزول هو أن نزول القرآن عىل قسمني: قسم نزل ابتداًء ـ وقسم 
النزول وتبًعا إلمكانات تقلبه(  نزل عقب واقعة أو سؤال، وأما أن القرآن نزل )طبًقا ألسباب 
فهذا مما ال يعرفه تراث اإلسالم بل مما يأباه، وينكره أشد اإلنكار، واملؤلف نفسه مل يستطع أن 

يدعم مقولته بشئ ذي بال.
  فليس صحيًحا ما يقال من أن أسباب النزول استوعبت الكتاب الكريم يف نزوله، وأن 
القرآن نزل طبًقا هلذه األسباب، وتبًعا ملتطلبات الواقع، بل الصحيح هو أن قدًرا كبرًيا جًدا من 

القرآن الكريم نزل ابتداًء بال أسباب أو مقتضيات من الواقع.
  أن ما سموه أسبابا للنزول ليس أكثر من فهم للمروي عنه يف اآلية، ورأي يف تفسريها 

خيطئ فيه ويصيب، وال يلزم أحًدا أن يتبعه فيه.
القاعدة األصولية التي تقرر أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ـ تنسف من   
اآلية عند  بمحتوى  الوقوف  إذ ال يصح  بعلة؛  بالواقع ربط معلول  القرآن  اجلذور حماولة ربط 

حدود احلادثة التي نزلت اآلية يف جوها.

الرد عىل ادعاء املؤلف
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وأخرًيا فإننا ال ننكر حاجتنا إىل التجديد لكن رشيطة الوضوح والفصل بني جمال الثوابت   
وجمال املتغريات، والتفرقة احلاسمة بني أصول الدين وتراث أصول الدين. وال نرى أن الرتاث 
فنحن يف حقيقة  املعارصة،   أزماتنا  واألخري عن  األول  واملسئول  لترصفاتنا  املحرك  الديني هو 
األمر ال نستلهم تراثنا اإلسالمي يف كثري مما نفعل أو نرتك. وأين نحن من ذلك املجتمع اإلسالمي 

الذي انضبطت قواعد حياته عىل أصول احلالل واحلرام؟

التي  الرئيسة واألفكار اجلزئية  الفكرة  يقرأ الطالب املوضوع قراءة صامتة، تعقبها مناقشة حول 
استيعاب مدى  لقياس  أسئلة  عدة  خالله  من  املعلم  يقدم  حواٌر  ُيَْرى  ثم  املوضوع،   تضمنها 

 الطالب للموضوع. 

اقرأ ثم ناقش

خامتة 

 )حمتوى احلوار(
لقضية األصالة واملعارصة جذور قديمة وضح ذلك يف ضوء ما قرأت ، موضًحا متى تعود   1   

بداية هذه القضية؟ ومتى بدأت تفرض نفسها عىل الساحة بشكل حاد؟  
ما الفرق بني )جتديد الرتاث( و )الرتاث والتجديد(؟  2 

ساقت مدرسة الرتاث والتجديد مفهوم الثقافة الوطنية أو القومية جنبا إىل جنب مع الثقافة  3  
الدينية! فساوت بني الدين والفنون الشعبية تسوية مقصودة. فإالم هتدف تلك املساواة؟   

وما األثر املرتتب عليها؟   
مل يكن التنظري بني الدين وبني الفنون الشعبية من التحليل العلمي الذي يتسق فيه استنباط  4  

النتائج من مقدماهتا... كيف تستدل عىل ذلك؟ وما الغرض وراء هذا التنزير؟  
نفى صاحب )الرتاث والتجديد( أن يكون الرتاث حقيقة موضوعية واعتربه موقفا تارخييا  5  
حمدًدا وتصوًرا معينا جلامعة خاصة ... فعالم استند لتأكيد نظريته؟ وكيف تدحض هذه  النظرية؟   

ما الكلامت الصعبة التي مل تعرف معناها؟  6 
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معاين املفردات والرتاكيب

معناها الكلمة الرقم
ما له قيمة باقية ويتنقل من جيل إىل جيل )الشئ املوروث( الرتاث 1

عراقته أصالته 2
معايشة احلارض املعارصة 3

املتفق عىل اكتامله املزمع اكتامله 4
يباري وياري يساوق 5



مطالعة

 الفكرة الرئيسة

تم تقسيم املوضوع إىل تسع فقرات؛ فام الفقرة التي قرأهتا ومل تفهم مضموهنا؟
)عىل املعلم أن يعيد قراءة الفقرة التي يؤكد أكثر الطالب عىل عدم فهمها، ويطلب من الطالب   

الذين استوعبوا مضموهنا أن يقوموا بتلخيص الفقرة وتوضيحها حتت إرشاف املعلم( 

اشتمل املوضوع السابق عىل عدة حقائق، وعدة آراء، اكتب ثالث حقائق يف العمود ) أ (، وثالثة 
من اآلراء يف العمود )ب(.

نشاط  )٢(

نشاط  )1(

األنشطة والتدريبات

تفنيد دعوى من يطالبون بتغيري الرتاث اإلسالمي القديم تغيرًيا كلًيا.

)1( اجتاهات التجديد.

)2( السياق الزمني 
لظهور هذه القضية.

 )3( املدرسة املرصية
 يف جتديد الرتاث

)5( الرتاث يف منظورمدرسة 
)الرتاث والتجديد(.

لصاحب  غريبة  زعائم   )6(
)الرتاث والتجديد(.

)7( أصالة الواقع وتبعية 
الرتاث نظرية معلومة.

)8( الرد عىل ادعاء املؤلف.

)4( الفرق بني التسميتني.

أفكار الفرعية

)٩( خاتة.
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الرقم الكلمة معناها
6 َتُتَّ تتصل
أثناء إبَّان 7

بجملته تِه بُِرمَّ 8



عة
طال
م

استطالع رأي
نشاط  )٣(

نشاط  )٤(

نشاط  )٥(

نشاط متثييل
يتم اختيار طالبني من الطالب املتميزين، يطرح أحدمها نظرية صاحب الرتاث والتجديد، ويقوم 

اآلخر بالرد عليه. وال مانع من االستعانة بالكتاب املدريس.

أدخل الكلامت اآلتية يف مجل تظهر معناها:
تِه – ُمْزَمع إِبَّان –  َيمتُّ - بُِرمَّ
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نسبة التأييد املعارضون املؤيدون
عدد 

طالب 
الفصل

السؤال الرقم

هل هذا املوضوع يتناسب وفكرك؟ ١

هل يعترب هذا املوضوع مناسًبا 
للواقع الذي نعيشه؟ ٢

هل تتفق مع آراء مؤلف )الرتاث 
والتجديد(؟ ٣

هل أعجبتك الردود التي وردت
٤ يف املوضوع؟

هل لديك رد عىل صاحب هذه 
النظرية مل يرد يف املوضوع؟ ٥

هل تقرتح موضوًعا آخر ينسجم مع 
طبيعة الرتاث اإلسالمي؟ ٦



مطالعة

نشاط  )٧(

نشاط  )٦(

نشاط  )٨(

نشاط  )9(

نشاط  )10(

ابحث يف معجمك عن:
معنى كلمة )نستلهم( ـ )قدسية( ـ )معلول(

ما الفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية، من حيث املوضوع؟

اذكر ثالثة من األهداف السلوكية لدراسة مثل هذه املوضوعات
.....................................   1   
......................................   2   
......................................  3   

أعرب الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي:
بدأ احلديث عن األصالة والتجديد إِبَّان حرب يونيو 1٩67 م      أ   

بدأ احلديث عن االصالة والتجديد يف إبان حرب يونيو 1٩67 م    ب 
ا أن صاحب الرتاث والتجديد يزعم أنه يتحدث باسم اجلامهري. ومن الغريب َحقًّ     ج   

هناك ثوابت ومتغريات تتحقق من خالهلام مًعا حركة التطور.       د  

إجابة نشاط ) ٧(
     أ    ظرف زمان .

   ب  اسم جمرور بفي .
ج  مفعول مطلق لفعل حمذوف تقديره أحق.    

     د  حال.

كيف ترد عىل:
      أ   زعم صاحب الرتاث والتجديد أنه حيق له احلديث عن اجلامهري والدفاع عنها؟

ب  صمت صاحب الرتاث والتجديد عن مسئولية الفنون الشعبية عن الواقع املرتدي   
جلامهري األمة؟  
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بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن:
الضبط، . 1 وصحة  النطق،  جودة  مراعيا  صحيحة،  قراءة  الدرس  يقرأ 

وتمثيل المعنى.
يفهم المقروء فهما صحيًحا.. 2
 يعبر عما فهمه بأسلوب وضاح وفصيح.. 3
 يميز بين الفكرة العامة واألفكار الجزئية.. 4
 يكون أحكاًما نقدية لكل ما يقرأ.. 5
يبين موقف اإلسالم من قضية التبنى.. 6
 يرد على الشبهات التى قامت حول زواج النبى   بأم المؤمنين زينب . 7

. بنت جحش 
يزيد من قدرته على البحث، واستخدام المراجع والمعاجم واالنتفاع . 8

بالمكتبة، وشبكة المعلومات الدولية .

6
زينب بنت جحش

الدرس
السادس 

أهداف الدرس



أم املؤمنني زينب بنت جحش إحدى زوجات النبي  وابنة عمته أميمة بنت عبد  املطلب ، مطالعة  
وأخت الصحايب عبد اهلل بن جحش، ولدت سنة 33 قبل اهلجرة )5٩٠ م(، وتوفيت سنة 2٠ هجرية 

. ) 461م( ودفنت بالبقيع، وكانت أوىل زوجات النبي   حلاًقا به، وصىل عليها عمر بن اخلطاب 

)1( سورة األحزاب. اآلية: 36.

مقدمة

هبة السيدة خديجة      

إكرام النبي  لزيد
َبَلَغ الفتى أشده واستوى، فرغب سيده أن يزوجه كريمًة من كرائم العرب، لتكون له   
يف احلياة سنًدا وظهرًيا، ويبالغ النبُي  يف تكريم زيد، فيتقدم إىل زينب بنت جحش ابنة عمته، 

فيخطبها ملواله، مكافأة له، ودليال عىل رضاه.	

موقف زينب وأخيها
لكنَّ عبد اهلل بن جحش يأبى ويأنف أن يزوج زيًدا، ألنه من غير الصرحاء؛ وتشاركه أخته   

زينب إباَءه وَأَنَفته، َضنًّا بنسبها العربّي الكريم. ولكن الوحي نزل..أمر  اهلل ال بد أن ينفذ. 
﴾)1(فال يصح  قال تعالى:﴿  
لرجل وال امرأة اختيار أمر من األمور يخالف ما قضاه  اهلل، ثم  بلغه الرسول، إذن فليرض عبد 

اهلل، ولتخضع زينب لقضاء  اهلل ورسوله، وليسعد بزواج يخلد اهلل شأنه في كتابه الكريم.

الحكمة من هذا الزواج 
عاش  زيد وزينب معيشة زوجين هانئين بما وفقهما اهلل الكريم، وأرخى لهما من حبال   
السعادة، ورفَّه لهما في العيش، وَمدَّ من أسباب الرخاء؛ لحكمة بالغة، وهي تحطيم الفوارق 

هذا زيد بن حارثة، وقد وهبتكه يا محمد عبًدا لك مطيًعا، ووفًيا أمينًا، فشكر النبي الكريم             
زوجه خديجة، وَقبَِل منها هديتها مسروًرا، وعاش زيد رضيًّا بصحبة رسول  اهلل  موفًقا في خدمته.

وبعد حين حضر إلى مكة وفٌد من بني حارثة، يطلبون شراء ابنهم زيد، وفديته لتحريره   
ِه، ففاض سخاء النبي      وقال لهم: إن اختاركم فخذوه من غير ثمن. من  رقِّ

قَّ مع النبي     على  الحرية بين قومه، وصار  ولما جئ بزيد  أنعم  اهلل عليه، فاختار الرِّ  
بعد ذلك  ُيْدَعى زيًدا ابن محمد ، تعظيًما له وتكريًما. 

عرض املوضوع
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)1( سورة األحزاب. اآلية: 37.

وبعد حين من الدهر، َرقَّت الرابطة بين زيد وزوجه، وفترت العالقة التي تجمع بينهما   
فيتجلى عطف  يستشيره في طالق زينب  إلى رسول اهلل شاكًيا،  زيد  فيتقدم  زوجين مؤتلفين، 
َلُه بعد امتناع،  َر  اهلل لك زواجها بعد عسر، وَسهَّ الرسول   ونبله قائاًل: يا زيد، هذه زينب  َيسَّ
وعسى أن تصلح حالها لك بعد، فأمسكها عليك، واتق اهلل لئال َتِصَمَها بأنها ال تحسن عشرة 
بر  األزواج، وُثْب إلى رشدك، فال تنقض أمًرا أبرمته، ولم يتم إال بعد أن نزل فيه قرآن من المدَّ
الحكيم، يقول الرسول العظيم  هذا، ونفسه تفيض حناًنا وعطًفا وإشفاًقا لما كان قد سبق في 

َ بعده. علم  اهلل من أن زيًدا يطلق زينب، ثم تتزوج النبّي 

المرء وزوجه، وفاضت  بين  ليصلح  اهلل  إلى  نفسه  بينه وبين  استمرالرسول  متضرًعا   
نفس الرسول  بالنصح لزيد، ولكن اهلل تعالى أبى إال أن ُيتم قضاءه ويستكمل أسباب تشريعاته، 

)1( ﴾ ﴿ : فأوحى إلى رسوله 

انقضت عدة زينب بعد طالقها من زيد، ثم هيأ  اهلل  زواجها من النبيِّ الكريم  ليهدم   
العقائد الفاسدة، ويقوض الخرافات السائدة، ويقر مبدأ أن مألوف الناس وعاداتهم ليسا أصال 

للتشريع وال أساًسا للقانون، ويقيم بعدها صرًحا من الحق، ومناًرا للشريعة السمحة.
: ]إن اهلل    وكانت زينب فخورة، تتيه دالاًل، وتمتلئ  ُعجًبا، فتقول لسائر نساء النبّي 

.] تولَّى تزويجي، أما أنتنَّ فتولَّى تزويجكنَّ أولياؤكنَّ

بنت  بزينب  زواجه  وراء  من  الحكمة  وأغفلوا  الشبهات  إثارة  البعض  اعتاد  وقد   
جحش، فنسبوا إلى النبيِّ  أنه اشتهى زينب بعد زواجها من زيد، وما كان محمد  ليمكنَّ 

للشرائع  الواقعة، سنًّا  تقع  أن  بعد حين  تعالى  اهلل  أراد  أن  إلى  قبل اإلسالم،  الموروثة  الطبقية 
وإيضاًحا ألمور الدين، وتبياًنا للعاملين، وتصحيًحا ألوهام الناس.

رجٌل  إال  خرافاتهم  ونبذ  أغاللهم،  وتحطيم  العرب،  مألوف  مخالفة  على  يقدم  وهل   
َمَلَك اإليمان نفسه ومأل الحّق قلبه، وخالطت الجرأة منه العصب والدم، والمسامع واألطراف، 

؟ وهل يسمو بشر إلى تلك المنزلة الكريمة سموَّ النبي 

استكمال أسباب التشريع 

الرد على أهل الشبهات 

النبيُّ      أول من يهدم العقائد الفاسدة 

فتور الرابطة الزوجية 
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مطالعة

 )1( سورة القلم. اآلية: 4.

يقرأ الطالب الدرس قراءة صامتة، ثم  ُيرى حوار بني املعلم وطالبه، يتم من خالله مناقشة الفكرة 
الرئيسة واألفكار الفرعية للموضوع، وتناقش فيها املفردات والرتاكيب التي تضمنها الدرس.

)1( )كان للدعى ما لالبن من احلقوق من إرث ونسب، ورسخ يف أذهان العرب وعرس عليهم
  أن خيلعوا عنهم ربقته، أو أن يزيلوا عن أفكارهم وطأته.....(

َ وجهة أحوال العرب ومعتقداهتم؟ ِعّي؟ وكيف استطاع اإلسالم أن  ُيَغريِّ )  أ  (    َمْن الدَّ
)ب(    قبول زينب بنت جحش الزواج من زيد بن حارثة كان حلكمة أرادها اهلل تعاىل   

             وطالقها منه كان هلدم عقيدة فاسدة وتقويض خرافة راسخة... وضح ذلك.
)2( ضع عالمة الصواب )3( أو اخلطأ )7( أمام كل عبارة مما يأيت:

)          (    .  )  أ  (    ماتت زينب بنت جحش قبل وفاة النبي 
)          ( )ب (    استشهد زيد بن حارثة يف حياة النبي  .   
)          ( ) ج (    كان زيد بن حارثة برفقة النبي  يف رحلته إىل الطائف . 
)          ( ) د  (    ورد ذكر زيد بن حارثة  يف القرآن الكر يم.  
)          ( )هـ (    وهبت السيدة عائشة زيدا رسول اهلل  .   

)٣( ما الفكرة الرئيسة للدرس؟ وما األفكار الفرعية؟
)٤( اذكر الكلامت التي مل تتعرف معناها. 

اقرأ ثم ناقش

ا كبيًرا، أما كانت  لميوله ويمهد لهواه بما يخالف أمر ربه، تسامى  َقْدر الرسول  وتعالى  ُعُلوُّ
والشباب؟  الفتوة  اكتمال  زمن  األربعين،  سن  في  وهو  وبصره  سمعه  تحت  بكًرا  أمامه  زينب 
أفبعد ثالث عشرة سنة، وبعد أن زالت عنها نضرة البكارة، وهدأت فيه ثورة الشباب ينظر إليها 
نظر التشهي؟ ألم يكن له من شواغل الدين والفتح شاغل عن أمور النساء؟ أليس هو من مدحه  

)1( ﴾ اهلل  تعالى بقوله :﴿

املناقشة
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الدروس واملستفادة

نشاط  )2(

نشاط  )1(

كان زيد يدعى زيد ابن حممد، فمتى صار له هذا اللقب؟ وِلَ دعي بذلك؟

األنشطة والتدريبات

معاين الكلامت

هذا زيد بن حارثة، وقد وهبتكه يا حممد عبًدا لك مطيًعا.
من قائل العبارة السابقة؟      أ  

َوَقدِّ َمْن  َما ِشْئَت يِف اْنِفَصاِل. ِم اأْلََخصَّ يف اتَّصال  قال ابن مالك:  َوَقدَّ ب      
    استخرج من العبارة السابقة كلمة تتوافق مع بيت األليفة السابقة، وارشح 

    قاعدهتا تفصياًل.

اإلسالم أزال الفوارق بني الطبقات، وساوى العبيد باألحرار واألغنياء بالفقراء.   1  
  2  اإلسالم رحيم يف ترشيعاته، قاطع يف استكامل أسباهبا وتقويض الفاسد منها.

الرضا بقضاء اهلل أمر واجب عىل كل مسلم ومسلمة.  3  
رمحته  حتى مع عبده زيد بن حارثة.  4  
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معناها الكلمة الرقم

يرتفع ويستكرب يأنف 1

َفْت َضُعَ َفرَتَت 2

تعيبها وتنقص من قدرها تصمها 3

ُعْد ثْب 4

تفخر تتيه 5



مطالعة

)1( سورة ن. اآلية: 4.

مستعينا بمكتبة معهدك أو بشبكة املعلومات الدولية، اكتب موضوًعا عن أم املؤمنني زينب   
بنت جحش، متناوال نسبها ونشأهتا، ومكانتها، ووفاهتا.

)1(﴾ قال تعاىل: ﴿
 . اكتب ماال يقل عن مخسة عرش سطرا عن خلقه 

نشاط  )٣(

نشاط  )٤(

نشاط  )٥(

اذكر حكم كلٍّ مما يأيت:
قبول اهلدية.     أ   
تبني اليتيم.    ب 

زواج املرأة ممن ليس بكفء هلا بإذن وليها وبموافقتها. ج    

38
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بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن:
يقرأ الدرس قراءة صحيحة، مراعيا جودة النطق، وصحة الضبط، وتمثيل المعنى.. 1
يفهم المقروء فهما صحيًحا.. 2
 يعبر عما فهمه بأسلوب وضاح وفصيح.. 3
 يميز بين الفكرة العامة واألفكار الجزئية.. 4
 يكون أحكاًما نقدية لكل ما يقرأ.. 5
يبين الحكمة من االبتالء.. 6
 يضرب أمثلة ألناس تم ابتالؤهم فصبروا وكيف كانت عاقبة صبرهم.. 7
 يزيد من قدرته على البحث، واستخدام المراجع والمعاجم واالنتفاع بالمكتبة، . 8

وشبكة المعلومات الدولية .

بالء أعظم من بالء٧
الدرس

السابع 

أهداف الدرس
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من سنن اهلل الكونية وقوع البالء عىل املؤمن حلكمة عظيمة حتى ال يكاد خيلو أحد منه قال  تعاىل:مطالعة   
﴾ )1( ولذا أُبتيِل األنبياء فازدادوا  يقينًا وصرًبا ورضا، والرضا  ﴿
أعىل منزلة من الصرب، وعىل كل مسلم أن يصرب ويرىض بقضاء اهلل، ويتعزى بأهل البالء، لتسكن 

نفسه،وتقنع بام قسم اهلل تعاىل. 

)1( سورة األنبياء. اآلية: 35.

)2( سورة يوسف. اآلية: 87.

مقدمة

ْير ِ ُة الَعْبِسّ الضَّ ِقصَّ

َقِدَم رجُل من بني َعْبس، وكان رضيًرا حمطوَم الوجه، عىل الوليد بن عبد امللك، فسأله   
الوليد عن سبب ذلك، فقال: بِتُّ ليلًة يف بطن واٍد، وال أعلم يف األرض َعْبِسيًّا يزيد ماله عىل مايل  
بِيُّ  ا، َفنَفَر، البعري َوالصَّ َفَطَرَقنَا َسْيٌل، فذهب بام كان يل من أهل وإبل ومال وولد، إال صبيًّا وَبِعرْيً
معي، فوضعته، واتبعت البعري، فام جاوزت ابني قلياًل، إال ورأس الذئب يف بطنه يفرتسه، فرتكته 
َبْعُت البعري، فرحمني رحمة َحطََّم هبا وجهي، وأذهب عيني، فأصبحت ال مال عندي وال ولد،  واتَّ

حتى برصي فقدته كام ترى.

 نصيحة الوليد بن عبد الملك للرجل العبسّي

بالء  قد أصابه  الزبري، وكان  بن  إىل عروة  الرضير  بالرجل  ينطلق  أْن  الوليُد حاجبه  َأَمَر   
بالقضاء  البالِء، والرضا  الصرب عىل  َمْن هو أعظُم بالًء منه، وليتعلَم  الناس  ليعلم أن يف  متتابع 
وشكر املنعم، ألن الوليد يعلم أن ِمن الناس َمْن إذا أصابته مصيبة، أقام الدنيا وأقعدها وجعل 
الزمان، ويبغض احلياة، وهذا لعمري َضْعٌف يف اإليامن، ويأٌس من روح اهلل قال تعاىل:  يسبُّ 

)2( ﴾ ﴿

اخلليفُة  دعاه  فقد  صعًبا،  عروة  سيدنا  امتحان  كان  وقد  ِدْينِِه،  َقْدِر  عىل  ُيْمَتَحُن  واملرء   
اخلليفة  َقِدَم  وملا  بنيه،  أكرب  معه  َفَلبَّى دعوته، وَصِحَب  لزيارته يف دمشق،  امللك  بن عبد  الوليد 
أن  ذلك  يمتحنه،  أن  وتعاىل  سبحانه  شاء  ثم  به  احلفاوة  يف  وبالغ  إكرام،  يف  أو  وفادته  أكرم 
األب  يكد  ومل  بحياته؛  َأْوَدْت  قاضية  َرحْمًَة  ٌة  دابَّ َفَرحَمَْتُه  الوليد  إصطبل  عىل  دخل  عروة  ابن 
فتورمت  األكلة،  قدميه  إحدى  أصابت  حتى  ولده،  قرب  تراب  من  يديه  ينفض  املفجوع 

امتحان عروة بن الزبير 

عرض املوضوع
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عة
طال
م بأية  معاجلته  عىل  ُهْم  وَحضَّ األطباء؛  لضيفه  اخلليفة  فاستدعى  يشتّد؛  الورم  وجعل  قدماه، 

قال: حيث  القائل  َصَدَق  وقد  ساقه..  لبرت  مندوحًة  ال  أنه  عىل  أمجعوا  األطباء  لكن   وسيلة، 

إِنَّ الطَّبِْيَب  َلُه  ِعْلٌم ُيِدلُّ بِِه ***  إِْن  َكاَن للنَّاس يف اآلَجاِل  َتْأِخرْيُ   

وجاء الطبيب باملبضع لشق اللحم، واملنشار لنرش العظم، وقال لعروة: أرى أن نسقيك   
ُجْرَعًة من ُمْسِكٍِر، لكي ال تشعر باآلالم؛ فقال: هيهات! ال أستعني بحرام عىل ما أرجوه من عافية، 
ًرا؛ قال: ال أحبُّ أن  ُأْسَلَب عضًوا من أعضائي  ما عند اهلل ال ينال بمعصية، قال له: إنَّا نسقيك ُمَدِّ
من  طائفٌة  عروة  نحو  تقدم  الساق  بقطع  اُح  اجلرَّ َهمَّ  فلامَّ  بذلك،  َوَأْحَتِسُب  بأمله،  أشعر  أن  دوَن 
الرجال، فقال عروة: َمْن هؤالِء؟ فقال اجلراح: ِجيء هبم ليمسكوك، فربام اشتّد عليك األمل، قال: 

ُردَّهم وإين ألرجو أن أكفيكم ذلك بالذكر والتسبيح.

عودة عروة إلى أهله
وملا عاد عروة إىل أهله بادرهم قائال: ال َيوَلنَُكْم َما َتَرْوَن، لقد وهبني اهلل عز وجل أربعًة   
من البنني، ثم أخذ منهم واحًدا؛ وأبقى يل منهم ثالثًة، وأيُم اهلل لئن أخذ اهلل مني قليال فقد أبقى 

ات. يل كثرًيا، ولئن ابتالين مرة فلطاملا عافاين  َمرَّ

واجب المسلم عند وقوع االبتالء
وبعد ما قرأت؛ هل يسخط مؤمن عند وقوع االبتالء؟ إن الواجب أن نتلقى ابتالء اهلل   

راضني، مؤمنني بالقدر خريه ورشه، وبأن كل مقدور ال حمالة واقع، وال ينفع حذر من قدر.
﴾ )1( وقال   قال تعاىل:﴿

ا ِسَواي[. الرسول األمني، فيام يرويه عن ربه: ]مْن مَلْ  َيْرَض بقضائَي وَقَدِري، َفْلَيْطُلْب َربًّ

اقرأ ثم ناقش
الفكرة  الستخالص  وطالبه،  املعلم  بني  حوار  ُيْرى  ثم   ، صامتة  قراءة  الدرس  الطالب  يقرأ 
الرئيسة واألفكار الفرعية والدروس املستفادة من الدرس، وتتم مناقشة الكلامت اجلديدة التي مل 

يتعرف الطالب معانيها.  

اُم  ِرْحَلتِِه  *** َحاَر الطَّبِْيُب  َوَخاَنْتُه اْلَعَقاِقرُي َحتَّى إَِذا َما اْنَتَهْت أيَّ

)1( سورة البقرة. اآليتان: 155ـ 156.
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مطالعة

معاين املفردات والرتاكيب

معناها الكلمة الرقم

يتصرب يتعزى 1

أعمى رضير 2

رمحته وفرجه ورجاؤه َرْوح اهلل 3

َب به َرحَّ أكرم  ِوَفادته 4

إظهار الفرح واالهتامم احلفاوة 5

داء يف العضو يتآكل منه األِكلة 6

ال يمكن تركه واجلمع: مناديح ومنادح ال مندوحة من األمر 7

الصرب سمت املؤمن، والشكر ديدنه، والرضا املنزلة األعىل.. 1
النظر إىل أهل البالء فيه للنفس عزاء.. 2
اجلزع عند االبتالء ضعف يف اإليامن.. 3
املرء يمتحن عىل قدر دينه، وال يكلف اهلل نفًسا إال وسعها.. 4
احلفاوة بالضيف من شيم العرب.. 5
الذكر والتسبيح يزيل اهلم ويسكن األمل وفيه للنفس سلوى.. 6
املؤمن ال يستعني بحرام عىل ما يرجوه من عافية، ألن ما عند اهلل ال ينال بمعصية.. 7

قيم مكتسبة من الدرس

)1(  ما الفكرة الرئيسة ملوضوع الدرس؟
م املوضوع إىل أفكار فرعية، واقرتح عنواًنا لكل فقرة. )2(  قسَّ

)3(  ما الدروس املستفادة من قراءتك هلذا املوضوع؟ 
)4(  اذكر الكلامت التي مل تتعرف معناها.

املناقشة
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األنشطة والتدريبات

نشاط  )1(

نشاط  )٢(

نشاط  )٣(

1.اسم آلة، واذكر نوعها من حيث اجلمود أو االشتقاق.  
2.اسم فعل، واذكر حكمه من حيث القياس أو السامع. 

3.اًسام للموصول، وعني صلتُه ونوعها.

يقوم الطالب بتلخيص فكرة الفقرة رقم )3( يف أقل عدد من الكلامت دون إخالل ويتم     أ  
إعالن أفضل طالب أوجز ومل خيل باملعنى.

استخرج من الفقرة رقم )3( ما يأيت :   ب 

واتبعت البعري، فرحمني رحمة حطم هبا وجهي، وأذهب عيني، فأصبحت ال مال عندي وال ولد.  
اخرت الصواب:

قائل العبارة السابقة: )الوليد بن عبد امللك ـ عروة بن الزبريـ رجل من بني عبس( أ     
َبْعُت: فعل ثالثي مزيد )بحرف ـ بحرفني ـ بثالثة أحرف( اتَّ   ب  

رحمني: فعل ثالثي )جمرد ـ مزيد(    ج     
حطم: فعل ثالثي مزيد )بحرف ـ بحرفني ـ بثالثة أحرف( د        

رحمة: )اسم هيئة ـ اسم مرة ـ اسم آلة(   هـ  
ال مال عندي: ال )نافية للجنس ـ ناهية ـ نافية للوحدة(    و  

ال هيولنكم ما ترون، لقد وهبني اهلل عز وجل أربعة من البنني ثم أخذ منهم واحًدا فله 
احلمد والشكر، واعطاين أربعة أطراف ثم أخذ منها واحًدا.

من قائل العبارة السابقة؟ ومتى قاهلا؟ أ      
ما الدرس املستفاد منها؟   ب 

يف العبارة السابقة فعل ماض مؤكد، فام أداة توكيده؟   ج 
يف العبارة السابقة فعل مضارع مؤكد، فام حكم توكيده؟      د  

يف العبارة السابقة خرب مقدم عىل املبتدأ َعيَّنْه، واذكر حكم تقديمه. ـ    ه
مل أتت كلمة )أربعة( يف العبارة السابقة بالتاء؟       و  
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مطالعة

نشاط  )٤(

نشاط  )٥(
مستعينًا بمكتبة املعهد أو بشبكة املعلومات الدولية، اكتب موضوًعا عن: ما يب 

عىل املسلم عند حصول البالء.

مفردات ومجوع
هات مفرد كل مجع، وامجع األسامء املفردة الواردة باجلدول اآليت:

مجعها مفردها الكلمة

سنن

بعير

ضرير

إصطبل

مندوحة

شر



بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن:
يقرأ  الدرس  قراءة صحيحة، مراعيا جودة النطق، وصحة الضبط، وتمثيل المعنى.. 1
يفهم المقروء فهما صحيًحا.. 2
 يعبر عما فهمه بأسلوب وضاح وفصيح.. 3
 يميز بين الفكرة العامة واألفكار الجزئية.. 4
 يكون أحكاًما نقدية لكل ما يقرأ.. 5
يفرق  بين  اإلرهاب  وحق  الشعوب  المحتلة  والمعتدى عليها فى الدفاع عن نفسها.. 6
المستفادة. 7 الدروس  ويبين  حقها،  السترداد  كافحت  لشعوب  أمثلة   يضرب 

من نضالها.
بالمكتبة، . 8 واالنتفاع  والمعاجم  المراجع  واستخدام  البحث  على  قدرته  من  يزيد 

وشبكة المعلومات الدولية .

)1( من مقال بجريدة األهرام 3 / 4/ 1٩72 م )بترصيف ( للكلمة أمحد هباء الدين.

أهداف الدرس
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صور من كفاح الشعوب املعارصة) ١( 8
الدرس
الثامن 



احلتمي مطالعة املصري  واندثرت؛ وهذا هو  انحرست  ثم  إمرباطوريات  قامت  التاريخ  َمرَّ  عىل   
لكل إمرباطورية: وتلك سنة اهلل تعاىل يف الكون. 

التحقت اليابان بركب الدول التي حققت ثورهتا الصناعية يف أواخر القرن التاسع عرش،   
وحاولت فرض سيطرهتا الكاملة عىل الصني يف عام 1٩37م ثم دخلت يف عام 1٩41م احلرب 
كالفلبني  الدول  من  العديد  واجتاحت  األمريكية،  القاعدة  عىل  مفاجيء  هبجوم  احللفاء  ضد 
الثانية برضبة قاصمة  العاملية  اليابان يف احلرب  وإندونيسيا وسنغافورة وبورما، وحني أصيبت 
وألقيت عليها قنبلتان ذريتان أدركت أهنا قد خرست احلرب، عىل الرغم من أنه كان ال يزال لدهيا 
جيوش جرارة، ومل يكن العدو قد ُوطَِئ رضها بعد، ولكن هذا العدو باستخدامه السالح الذري 
قد أظهر تفوًقا )تكنولوجًيا( ال يمكن أن تلحق به اليابان واحلرب قائمة، وأن استمرارها بالتايل 
يف القتال َعَبَث، فرفعت يدهيا مستسلمة، واعرتفت هبزيمتها، ورضخت إلرادة املنترصين عليها 
رضوًخا كامال، ووقعت عىل أشد الرشوط إذالال، وهي إمرباطورية األمس، وقبلت االستسالم 

منكسة الرأس صاغرة.

استسالم إمرباطورية اليابان

مقدمة

منطق حكيم

البحرية  بقوته  متحصنًا  الغريب  العامل  وقف  املعروفة،  بثورهتا  قامت  أن  فبعد  الصني  أما   
الضخمة  الصني  وجدت  وهنا  أراضيها،  بعض  عىل  السيادة  َوَحَرَمها  ضدها،  املتفوقة  واجلوية 
نفسها أمام أحد اختيارين: إما أن  ُتْقِدَم عىل عمل عسكري غري مأمون العاقبة، وإما أن تنرصف إىل 
إنجازات ثورهتا، وتدعيم مركزيتها، وآثرت عدم االنتحار يف معركة رأهتا خارسة، ثم مضت تنمي 
قوهتا الذاتية بالطريقة التي تفرض هبا نفسها عىل كافة األطراف، ونجحت الصني وآية نجاحها 

صنع القنبلة الذرية واهليدروجينية والصواريخ املوجهة، وامتلكت كل أسباب القوة احلديثة.

طريقة الصني لفرض نفسها

وكان منطقها أهناـ  وقد خرست املغامرة العسكريةـ  سوف حتاول الوصول إىل القمة والقوة   
من طريق آخر، وهو طريق التقدم العلمي الذي علَّمها َوْقُع القنبلة الذرية عليها بعًضا من مذاقه املّر. 
فانرصفوا إىل التنمية واالخرتاع والتقدم العلمي بحامسة مذهلة، بل إن أمريكا حني بدأت حتلل رس 
املعجزة اليابانية وجدت أن أبناء اليابان يعملون يف الصناعة واالخرتاع واملنافسة وكأهنم خيوضون 

حرًبا، وقد كانت حرًبا بالفعل، انتهت بعد ربع قرن من التسليم، وهي ثالثة قوة صناعية يف العامل.
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الفرعية  واألفكار  الرئيسة  الفكرة  حول  نقاٌش  ُيَْرى  ثم  صامتة،  قراءة  املوضوع  الطالب  يقرأ 
للموضوع، واهلدف من دراسته، وتتم مناقشة املفردات التي مل يفهم الطالب معناها. 

اقرأ ثم ناقش

اقرتح عنواًنا للموضوع.    1
م الدرس إىل فقرات وضع عنواًنا لكل فقرة.   َقسِّ  2

ما الذي أضافه إليك املوضوع من معلومات جديدة؟     3
اذكر الكلامت التي مل تتعرف معانيها.    4

خيتلف  ولكن  السابقتني،  الصورتني  عن  نجاحها  يف  ختتلف  ال  ثالثة  صورة  وتلك   
األسلوب، تلك هي صورة إنجلرتا، ومعها حلفاؤها يف احلرب العاملية الثانية، فلقد وجهت أملانيا 
وأعوانا هلا إليهم رضبات خاطفة قاصمة، مل تكن تنتظر منهم بعدها إال الركوع، ولكن إنجلرتا 
قررت أال تقبل نتيجة االجتياح ألراضيها، وقررت أن تقاوم وتصابر ... وقد اقتىض هذا منها أن 
تتلقى رضبات موجعة، وأن  ُتنى هبزائم تارخيية، وأن تتحمل غارات الطائرات األملانية عىل مدهنا 

شهوًرا بل عدة سنني.
كانت من ناحية تثبت كل يوم أهنا مستعدة ألن تدفع الثمن، مهام كان باهًظا، وكانت هي   
وحلفاؤها من ناحية أخرى ال يكفون عن إرهاق العدو وشغله، وكانت من ناحية ثالثة  توجه كل 
طاقتها، وطاقات حلفائها إىل احلشد الشامل الذي يغري وضع كفتي امليزان، فبينام العدو املنترص 
املحتل جتف موارده، وينزف دًما، كان احللفاء ينزفون دًما كذلك، ولكن مواردهم وأسلحتهم 
 ، احللفاء  وانترص  إنجلرتا  وانترصت  مستمر،  وبشكل  للعدو  بالنسبة  تتعاظم  كانت  وقدراهتم 

وسقط الغزو النازي رصيًعا حتت األقدام.

الشعب الفيتنامي البطل

كفاح شعب مرص 
ومرصنا العزيزة عىل مرَّ التاريخ قدمت أهبى صور الكفاح، وأظهر شعبها العظيم بطوالت   
شهد هبا العامل أمجع، ومازال الكفاح مستمًرا وسوف يتحقق النرصـ بمشيئة اهلل ـ إذا ما تضافرت 
اجلهود واحتد الشعب، ونبذنا العنف، وضاعفنا اإلنتاج، واستفدنا من جتارب اآلخرين، واجتهدنا 

خملصني للنهوض بوطننا.

وهذه صورة أخرى للشعب الفيتنامي البطل، الذي اختذ احلرب الشعبية طريًقا للتحرير   
القليل، عىل وجه أعتى قوى األرض، وأرشسها يفتك  هبا،  وانقضَّ بالعزم املكني، والسالح 
ويطاردها يف كل مكان متحماًل آالف الغارات، وأطنان القنابل ُمَضحًيا بالدم العزيز يف سبيل 

الرتاب الغايل.

املقاومة اإلنجليزية
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معناها الكلمة الرقم
 نظام من أنظمة احلكم قائم عىل أساس التحكم يف أقاليم واسعة

إمرباطورية وشعوب خمتلفة. 1

زالت  وتقلصت انحرست 2

انمحت،  ومل يبق منها أثر اندثرت 3

اكتسحت اجتاحت 4

مدمرة قاصمة 5

ال فائدة منه َعَبث 6

َخَضَعْت وأْذَعنَت رضخت 7

ذليلة صاغرة 8

معاين املفردات والرتاكيب

األنشطة والتدريبات

نشاط  )١(
 ) ( أو عالمة اخلطأ ) يف ضوء ما فهمت من قراءتك للموضوع السابق ضع عالمة الصواب )

قرين كل عبارة مما يأيت:
ألقت اليابان قنبلة ذرية عىل مدينة أمريكية.      )       (     أ    
اليابانيون كانوا ضعاًفا واستسلموا يف احلرب.      )       (    ب  
أذعنت اليابان إذعاًنا كاماًل إلرادة املنترصين.      )       ( ج     
مل تنجح الصني يف فرض نفسها عىل كافة األطراف.     )       ( د    

كانت صورة كفاح شعب إنجلرتا متفقة يف أسلوهبا مع صورة ـ      ه
            كفاح الشعب الياباين والصيني.        )       (
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التدريبات

ما رس التفوق والطريقة احلكيمة التي هنجتها اليابان للوصول إىل غايتها؟    1
تقرتب جتربة الصني من جتربة اليابان، كام ختتلف عنها ففيم تتفقان؟ وفيم ختتلفان؟  2

يف تارخينا اإلسالمي صور مرشقة، ختري صورة من صور الكفاح، واكتبها يف كراستك.  3
هل تصلح اخلطة اليابانية والطريقة الصينية لقيامنا نجن العرب بثورة صناعية وثقافية  4 

واجتامعية حتقق لنا الريادة؟    

اكتب كلمة )أوافق( عىل اآلراء التي تتفق معها وكلمة )أعرتض( عىل اآلراء التي ختالفها فيها يأيت:
)       ( قصة كفاح الشعب الياباين توحي باحلكمة.          أ    
)       ( ليس للشعوب العربية قصص كفاح تفتخر هبا.         ب  
)       ( قامت الصني بثورظة صناعية، ثقافية، اجتامعية.         ج  
)       ( تقع الصني يف قارة آسيا.           د   
استطاع الشعب الفيتنامي بسالحه املتطور وجيشه عىل أعتى قوى األرض.  )       (   هـ  

نشاط  )٣(
مستعينًا بمكتبة املعهد، أو بشبكة املعلومات الدولية ـ اكتب موضوًعا عن احلرب العاملية الثانية 

مبينًا دوافعها ونتائجها.

نشاط  )٢(
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بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن:
يقرأ  الدرس  قراءة  صحيحة،  مراعيا  جودة  النطق،  وصحة  الضبط،  وتمثيل  المعنى.. 1
يفهم المقروء فهما صحيًحا.. 2
 يعبر عما فهمه بأسلوب وضاح وفصيح.. 3
يميز بين الفكرة العامة واألفكار الجزئية.. 4
يكون أحكًما نقدية لكل ما يقراء.. 5
يبين أهمية الوطن وكيفية الذود عنه ضد أعدائه.. 6
يضرب أمثله ألناس ضحوا من أجل بقاء وطنهم حرا مستقال.. 7
بالمكتبة، . 8 واالنتفاع  والمعاجم  المراجع  واستخدام  البحث،  على  قدرته  من  يزيد 

وشبكة المعلومات الدولية.

ُحب الَْوطَن
الدرس
التاسع

9

أهداف الدرس
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حب الوطن من منظور ديني

 : من كلامت الرسول الكريم   وهو يودع وطنه مكة املكرمة روى الرتميذي قوله   
! لو ال أن قومي أخرجوين منك، ما سكنت غريك([ ] )ما أطيبك من بلد وما أحبك إيلَّ

ولقد ثبت يف احلديث الصحيح عن السيدة عائشة ريض اهلل عنها أن النبي   كان   
يقول يف الرقية:

])باسم اهلل تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا([  
وملا كان َهْجُر األوطان يبعث عىل اهلم واألحزان ـ قرن اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ حب  

األرض بحب النفس
  فقال سبحانه:﴿                                                                                                                      )1(
 بل قرنه تعاىل يف موضع آخر بالدين ـ والدين أغىل من النفس ومقدم عليها ملن يفقه فقال عز 

وجل:﴿                                        ﴾ )2(
وُجِعَل النفي والتغريب عقوبة من عىص وأفسد يف األرض، فقال جل شأنه:   

                                                      ﴿
 )3( ﴾             

نبذ التناحر والعصبية
طوائف  إىل  األمة  تقسيم  إىل  تؤدي  التي  العصبية  يعني  ال  اإلسالم  يف  الوطن  وحب   
قتل  :]من  : قال رسول اهلل  قال  البجيل  اهلل  متنافرة، عن جندب بن عبد  متباغضة  متناحرة 
حتت راية عمية أو ينرص عصبية فقتله جاهلية[ ) 4( بل يعني العدل واإلنصاف واملحافظة عيل 
وحب  أشكاله،  بكل  الفساد  وحماربة  مؤمرات،  من  به  حييق  ما  كل  من  وسالمته  الوطن  أمن 
العام، وحماربة من حياول إهداره، ومقاومة كل فكر منحرف  املال  الوطن يكون باحلفاظ عىل 

منهج متطرف ودعوى مضللة.

)1( سورة النساء. اآلية: 66.

)2( سورة املمتحنة. اآلية: 8.
)3( سورة املائدة. اآلية: 33.

)4( رواه مسلم يف باب وجوب مالزمة املسلمني عند الفتن  
        )344٠( والنسائي يف حتريم الدم )64٠4(.

حمبة اإلنسان ألرضه وبلده خصلة نبيلة وفطرة سوية، أقرهتا الرشائع الساموية.  
وحب الوطن ليس بالكالم والغناء، بل باحلفاظ عىل صالح املجتمع ومنازعة الفساد وإخالص   

العمل وترسيخ القيم االجتامعية وبذل املال واجلهد والروح يف سبيله.

مقدمة
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مطالعة

نصيحة إىل الشباب
فيا شباب مرص احلذر احلذر من استرشاف الفتن واشعاهلا، إياكم واالستجابة لدعاوى   
بنا،  منحرفة ترتبص  نفوس  تغذهيا  التي  املسمومة  الكربى واألفكار  املفاسد  وادرءوا  املخربني، 
وتقود شبابنا إىل تنفيذ خمططاهتا اخلبيثة حتت شعارات براقة ومسميات خمتلفة، أربأ بكم أهيا الشباب 
النقي أن تكونوا أداة ألعداء اإلسالم وأعداء الوطن، أربأ بكم أن تستغل عقولكم وتنحرف عن 
تعاليم الدين وتصبحوا رشاراة إشعال الفتن وتدمري بالدكم وترشيد أهليكم، وتذكروا قوله  
: ]ستكون فتن القاعد فيها خري من القائم والقائم خري من املايش واملايش فيها خري من الساعي 
من ترشف هلا تترشفه فمن وجد ملجأ، أو معاًذا فليعذ به [ وال تنساقوا وراء اإلشاعات املضللة 

واتعظوا بقول نبيكم  :
]إن بني يدي الساعة ألياًما يرفع فيها العلم، وينزل فيها اجلهل، ويكثر اهلرج[.  

: وحذار أهيا األبناء أن تكونوا سبًبا يف هالك األمة، واحفظوا قول رسول الرمحن   
]هلك أمتي عيل يدي ُأَغْيِلَمٍة سفهاء[.   

فاستشعروا النعمة التي ترتفون فيها، واألمن الذي تنعمون به، واعلموا خملصني عىل النهوض   
بوطنكم، واستجيبوا ملطالب الصاحلني الصادقني، حتى ننجوا بوطننا إىل بر األمان.

وسائر ثراًء،  رخاًء  بالدنا  واجعل  شبابنا،  واحفظ  ديننا،  وأعز  بالدنا،  احم  اللهم    
 بالد املسلمني. 

حتليل املوضوع

الفكرة العامة:
تعزيز قيم الوالء واالنتهاء للوطن وتنمية الوعي وتفادى املخاطر التي يتعرض هلا الوطن

األفكار الفرعية:
)1( حب الوطن من منظور ديني.  

)2( نبذ التناحر والعصبية.  

52



عة
طال

م

معناها الكلمة الرقم

فضيلة َخْصَلة 1

ِجْبِليَّة اجتاه يسّلم بفطرية الطبائع والصفات )فطرية(  2

خلقة فطرة 3

متعدلة تسوية 4

مصارعة مقارعة 5

تثبيت ترسيخ 6

العوذة التي يرقي هبا املريض، واجلمع)رقى( الرقية 7

الريقة ماء الفم واللعاب ريقة 8

التفاعل والتخاصم التناحر 9

املدافعة عمن يلزمك أمره العصبية 1٠

املراد: األمر األعمى ال يستبني وجهه راية عمية 11

املراد: متاثل شهوة نفسه وغضبه هلا نصري عصبية 12

حييط حييق 13

القتل اهلرج 14

ه ُأَنزِّ أربأ 15

معاين املفردات 
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مطالعة

مفردات ومجوع: امجع كل مفرد، وهات مفرد كل مجع، فيها يأيت:

مجعها مفردها الكلمة
الرشائع
خصلة
الرقية

طوائف
راية

دعوي
الفتنة

األنشطة والتدريبات

التدريبات

نشاط  )1(

ُحبُّ الوطن من اإليامن. دلل عىل ذلك من خالل فهمك الدرس.  1
( أما العبارة اخلطأ. ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة)   2

)  أ  ( حب الوطن ىف اإلسالم ال يعنى العصبية التى تؤدى إىل تقسيم األمة              )        (  
)ب( هجر األوطان يبعث عىل السعادة والفرح                 )        (  
) ج( حمبة اإلنسان لوطنه صفة نبيلة وفطرة سوية                 )        (  

اكتب بأسلوبك موضوًعا عن حب الوطن كام فهمته من الدرس.  3
اكتب مثااًل واقعًيا يدلل عىل حب الوطن من خالل أرستك أو أصدقائك أومما قرأت.  4

ما حكم من يسعى ىف األرض فساًدا؟ ومن يعمر وطنه وحيافظ عليه.   5
ما النصيحة التى قدمها الكتاب إىل الشباب؟  6
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بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن:
يقرأ  الدرس  قراءة  صحيحة،  مراعيا  جودة  النطق،  وصحة  الضبط،  وتمثيل  المعنى.. 1
يفهم  المقروء  فهما  صحيًحا.. 2
يعبر عما فهمه  بأسلوب  واضح  وفصيح.. 3
يميز  بين  الفكرة  العامة  واألفكار  الجزئية.. 4
ُن  أحكًما  نقدية  لكل ما يقراء.. 5 ُيَكوِّ
يشرح  أهمية  القيم  اإلسالمية  فى  الحفاظ  على  المجتمع.. 6
يضرب  أمثله  ألناس  ضربو ا  أمثلة  فى  المروءة.. 7
يزيد  من  قدرته  على  البحث،  واستخدام  المراجع  والمعاجم  واالنتفاع  بالمكتبة، . 8

وشبكة   المعلومات  الدولية .
يستشعر  قيمة  صفة  المروءة  في حياة  اإلنسان.. 9

َمَثٌل ِمن أَْمَثلِِة املُُروَءة 
الدرس
العارش

١٠

أهداف الدرس



مطالعة

ُرِوَي َعْن أيب موسى حممد بن الفضل بن يعقوب كاتب عيسى بن جعفر قال: حدثني   
أيب قال: كنت أتردد إىل زينب بنت سليامن بن عيل بن عبد اهلل بن عباس َوَأْخِدُمَها، فتوجهُت 
إىل خدمتها يوًما فقالت: )اقعد حتى أحدثك حديًثا كان باألمس ـ يكتب عىل اآلماق ـ : كنُت 
باألمس عند اخليزران )زوج املهدّي( ومن عاديت أن أجلس بإزائها، ويف الصدر جملس للمهدي 
جيلس فيه، وهو يقصدنا يف كل وقت، فيجلس قلياًل ثم ينهض، فبينام نحن كذلك إذ دخلت 
حسنة،  َوِخْلَقة  مجال  ذات  امرأٌة  بالباب  السيدة!  اهلل  )أعزَّ  فقالت:  جوارهيا،  من  جارية  علينا 
وليس وراء ما هي عليه من سوء احلال غاية، تستأذن عليك، وقد سألتها عن اسمها فامتنعت 
؟( فقلت: َأْدِخيِلَها، فإنه الُبدَّ من فائدة أو  أن ختربين( فالتفَتْت إىل اخليزران، وقالت: )ما َترِينَّ

ثواب. 

العفة  فقال:  املروءة؟  ما  األحنف:  سئل  وقد  اإلنسانية،  واملروءة  الرجولية،  كامل  املروءة:   
واحلرفة، وسئل آخر عنها فقال: املروءة أن ال تفعل يف الرس أمًرا وأنت تستحي أن تفعله جهًرا.

)فدخلت امرأة من أمجل النساء، ال تتوار بيشء، فوقفت بجانب ِعضاَدة الباب ثم سلََّمْت   
متضائلة، ثم قالت: )أنا ُمْزَنُة بِنْت َمْرَوان بن حممد األموّي( فقالت اخليزران : ) الَحيَّاِك اهللُ وال 
َك. أتذكرين ـ يا عدوة اهلل ـ حني أتاِك  ِك، َوَأذلَّ َبِك! فاحلمد هلل الذي أزَالَ نْعَمتَِك، َوَهَتَك ِسْتَ َقرَّ
عجاِئُز أهل بيتي  َيْسأْلنَِك أن تكلمي صاحبك يف اإلذن يف دفن إبراهيم بن حممد فوثبت عليهّن، 

َوَأْسَمْعتِِهّن ما الَسِمْعَن َقْبُل، َوَأَمْرِت َفُأْخِرْجَن عىل تلك احلالة ؟(.

فضحكت مزنة، فام أنسى ُحْسَن َثْغِرَها، وُعلوَّ َصْوِتَا بالقهقهة. ثم قالت: )يا بِنَْت العمِّ   
َتَتأِس يب فيه؟ واهلل إين  َأْعَجَبَك مْن ُحْسِن َصنِيع اهلل يب عىل العقوق حتى أردِت أن  أيُّ يشٍء 
ُعْرَيانة، أو كان ذلك الذي يب مقدار  فعلت بنسائك ما فعلت، فأسلمني اهلل لِك ذليلة جائعة 

شكرك هلل تعاىل عىل ما أوالِك يب؟( ثم قالت: السالم عليكم، َوَولَّْت مرسعة.

ِحْكَمٌة َبالَِغة

َمْن املرأُة السائلة؟

امرأة عىل باب اخلَْيُزَران

مقدمة

عرض املوضوع
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وهنا صاحت اخليزران هبا، وطلبت منها البقاء.. فعادت مزنة. قالت زينب: )فنهضْت   
فقالت  عليها(  أنا  التي  احلال  مع  موضٌع  ذلك  يف  ليس  مزنة:  فقالت  لتعانقها،  اخليزران  إليها 
م، وطلَبْت ماشطة َتُصبُّ  ُم إًِذا، َوَأَمَرْت مجلة من جوارهيا بالدخول معها إىل احلامَّ اخليزران: )احلامَّ
َلُع والطْيُب؛ فأخَذْت من الثياب ما أرادْت،  املاَء عىل وجهها، فلام خرجت من احلامم وافتها اخْلِ
ثم تطيبْت ثم خرجت إلينا، فعانقتها اخليزران وأجلستها يف املوضع الذي جيلس فيه أمري املؤمنني 
املهدّي ثم قالت هلا اخليزران: ) َمْن وراَءِك ممن تعنني به؟( قالت مزنة : )ما خارج هذه الدار َمن 
بيني وبينه نسٌب( فقالت اخليزران: )إذا كان األمر هكذا فقومي حتى ختتاري لنفسك مقصورة 

من مقاصرينا، وحتويل هلا مجيع ما حتتاجني إليه، ثم ال نفتق إىل املوت(.
فقامت ودارت هبا يف املقاصري، فاختارت أو سعها وأنزهها، ومل تربح حتى حولت إليها   

مجيع ما حتتاج إليه من الفرش والكسوة.
كانت  قد  املرأة  هذه  )إن  اخليزران:  فقالت  عنها،  وخرجنا  تركناها  ثم  زينب:  قالت   
، وقد يغسل املاُل ما يف قلبها، فامحلوا إليها مخسامئة ألف درهم   فيام كانت فيه وقد مسها الرضُّ

َفُحِمَلْت إليها.

حسن معاملة اخليزران ملزنة

به،  َلِقْيَتَها  َوما  اخليزران حديثها  َثْتُه  َفحدَّ اخلرب،  املهدّي فسأل عن  أثناء ذلك واىف  ويف   
فوثَب ُمْغَضًبا، وقال للخيزران: )أهذا مقدار شكر اهلل عىل َأْنُعِمِه وقد َأْمَكنَِك من هذه املرأة، مع 

احلالة التي هي عليها؟! فواهلل لوال حَمَلُِّك بقلبي حَلََلْفُت أال أكلمك أبًدا(.
كذا  معها  وفعلُت  َوَرِضَيْت،  إليها،  اعتذرُت  قد  املؤمنني،  أمري  )يا  اخليزران:  فقالت   
وكذا(. فلام َعِلَم املهديُّ ذلك قال خلادم كان معه: ) امْحِْل إليها مائةَ  َبْدَرٍة، واْدُخْل إليهاَ وأْبِلْغَها 
ْرُت يف عمري كرسوري اليوَم، وقد َوَجَب عىل أمري املؤمنني  مني السالم، وقل هلا: واهلل ما ُسِ
باملال  اخلادم  فحرض  حلقك(  وقاِضًيا  عليِك،  ُمَسلِّاًم  إليِك  حلرض  اْحَتشاُمِك  ولوال  إكراُمك، 
والرسالة فأقبلت مزنة عىل الفور َفسلََّمْت عىل املهدّي، وشكرت ُصنَْعُه وبالَغْت يف الثناِء عىل 

مة، تترصف يف املنازل واجلواري اخليزران عنده، ثم قامت إىل منزهلا معززة مكرَّ
 كترصف اخليزران.

َغَضُب أمري املؤمنني ) املهدّي (
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وقبل  ـ  مهس  دون  بالعني  سيعة  قراءة  وهي  ـ  صامتة  قراءة  املوضوع  الطالب  يقرأ   
القراءة الصامتة يطلب املعلم من طالبه وضع خط حتت الكلامت اجلديدة، وأن يقرءوا قراءة 
فهم ليتمكنوا من اإلجابة عن األسئلة التي توجه إليهم... )ويمكن تقسيم فقرات الدرس عىل 

جمموعات من الطالب خيصص لكل جمموعة فقرة واحدة(

توجه للطالب مثل هذه األسئلة:
1. ما الفكرة الرئيسة للدرس؟ أو يشري املوضوع السابق إىل قيمة من القيم السامية ...

     ما هي؟
2. ما الكلامت اجلديدة التي مل تعرف معانيها؟

3. تتك الفرصة للطالب للسؤال عام استغلق عليهم.

أوًل: القراءة الصامتة

ثانًيا: مناقشة األفكار العامة واأللفاظ والرتاكيب

طريقة السري يف الدرس

ولقد كان العرب قبل اإلسالم يتسمون باملروءة، فقد كانوا يرفضون الظلم، وجيريون   
َمْن يلجأ إليهم وهذا شاعرهم يقول:

ولقد حفظت لنا كتب السرية النبوية الرشيفة قصًصا شتى يف مروءة بعض العرب غري   
املسلمني مع إخواهنم يف اإلنسانية الذين دخلوا يف اإلسالم؛ ففي سنوات احلصار الذي فرضته 
قريش عىل النبي     وأصحابه وبني هاشم قام ثلة من أصحاب املروءة بنقض هذه الصحيفة 
وغريها من صور املروءة واملعونة واإلجارة، ونحن املسلمني أوىل باملروءة واملعونة. فإذا مل يكن 

اإليامن واإلسالم الذي جيمعنا دافًعا وحمرًكا لنرصة إخواننا يف الدين والعروبة فأين املروءة 
واإلنسانية والرجولة ؟!

ْب ِمنَّا َوخَيَْضَع ُنْؤِوِه   ***  َوال َخَيَْش ُظْلاًم َما َأَقام وال َهْضاَم    َوَمْن َيَقَتِ

واجب املروءة العربية
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3. تطبيق عالمات التقيم.1. إخراج احلروف من خمارجها.

4. متثيل املعاين.2. الضبط بالشكل.

 يقرأ املعلم الدرس
 قراءة نموذجية يراعي 

فيها اآليت:

1. اقتاح عنوان بديل
      للفقرة.

3.  إبراز املزايا األسلوبية    
       ودقة املعنى.

2. استخدام املفردات
 اجلديدة يف مجل تربز معناها.

4. مطالبة الطالب بوضع
      سؤال لكل جزئية

      بمعاونة املعلم.

يتخلل القراءة اجلهرية 
عقب كل فقرة:

مسابقة اختيار أفضل قارئ

نشاط  )1(

التقويم )أنشطة ـ وتدريبات(

قارئ، مع وضع  أفضل  اختيار  ويتم  تباًعا،  الدرس  فقرات  الطالب إحدى  يقرأ بعض 
معايري االختيار، كالتايل:

1    املحافظة عىل الضبط بالشكل.
علو الصوت، ووضوح الكلامت.   2

مراعاة عالمات التقيم.   3
متثيل املعاين.   4

وضع عنوان للفقرة.   5
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قاعدة َنْحويَّة

اجلملة املفيدة مجعها مفردها الكلمة الرقم

طرف العني الذي ييل األنف يعرف )بامُلْؤق( 
والذي ييل األذن يسمى ) الِّلحاظ( ُمْؤق ـ َمْأَقى اآلماق 1

يمتاز املؤمنون بِخَلق كريمة وفطرة سليمة ِخْلَقات وِخَلق ِخْلَقة 2
ِعَضادة 3

ِسْت 4
عَجائز 5

َثْغر 6
ِخَلع 7
َشتَّى 8

نشاط  )٤(

الطالب  مع  املوجود  الوجيز  املعجم  إىل  باإلضافة  املعهد،  مكتبة  من  املعاجم  أحد  يستعار 
للبحث عن املعاين اآلتية:

ى ـ  اخِللع ـ بدرة ـ احتشامك ـ اآلماق ـ بإزائها ـ عضادة الباب ـ هتك ستك ـ  ثغرـ  تتأسَّ
شتى ـ ثلة.

هات مفرد كل مجع، وامجع كل مفرد، ثم ضع ما تأيت به يف مجلة مفيدة يوضح معناها، عىل غرار 
الكلمتني املجابتني باجلدول التايل:

بحث يف املعجم

مفردات ومجوع

نشاط  )٢(

نشاط  )٣(

أعرب الكلمة التي فوق اخلط يف كل مثال مما يأيت، ثم استخلص منها قاعدة نحوية:
حدثني أيب.     أ    
الَحيَّاِك اهلل.   ب  

وافتها اخِلَلع.     ج   
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؟( فقلت: َأْدِخِليَها، فإنه ال بد من فائدة أو ثواب(. )فالتفتت إيلَّ وقالت: )َما ترِينَّ  1
(؟ عالم يعود الضمري يف الفعل: )التفَتْت(؟، ويف )إيلَّ ) أ  (   

من املرأة التي ُسِمَح هلا بالدخول؟ )ب(   
هل اْسُتْقبَِلْت املرأة بالتحاب يف أول دخوهلا؟ وملاذا؟ )ج (   

ما حكم توكيد الفعل )تريّن(؟ علل ملا تقول. ) د  (   

( قرين كل عبارة مما يأيت: ( أو عالمة اخلطأ ) اقرأ العبارة اآلتية ثم ضع عالمة الصواب )   2

      )ضحكت مزنة، فام أنسى حسن ثغرها ، وعلو صوتا بالقهقهة.(

)          ( العبارة السابقة تدل عىل سعادة مزنة      ) أ  (   
   )          ( العبارة السابقة توحي بجامل مزنة وغناها     )ب(   
)          ( الضحك انبساط الوجه حتى تظهر األسنان من الرسور   )ج (   
)          ( القهقهة مبادئ الضحك ويكون بغري صوت    د (   (  

ما العربة التي استفدتا من قول مزنة للخيزران:  3
)أيُّ شئ أعجبك من حسن صنيع اهلل يب عىل العقوق حتى أردِت أن تتأس يب فيه؟(  

- ما الذي صنعه اهلل تعاىل بمزنة؟  
-)ليس يف ذلك موضٌع مع احلال التي أنا عليها(.  

- متى قيلت هذه العبارة؟ ومن قائلها؟ وما املعنى املراد منها؟  
- ما الذي أْغَضَب أمري املؤمنني املهدّي؟  

- وضح ما جيب عىل كل عريّب لنرصة أخيه يف اإلسالم والعروبة عند األزمات.  

نشاط  )٥(

مستعينا بمكتبة املعهد أو بشبكة املعلومات الدولية ـ اكتب موضوًعا عن املروءة.

التدريبات
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)أضف إىل معلوماتك(

2.  اخليزران بنت عطاء: زوجة املهدّي، ووالدة هارون الرشيد، وكانت ذات شخصية 
قوية، وهلا رأي وتدبري يف أمور الرعية، وكانت تدعو العلامء وتشجعهم وتصلهم بالعطايا 

واهلبات.
3.  مزنة بنت مروان بن حممد: ابنة مروان بن حممد آخر خلفاء بني أمية الذي ُقتَِل يف )أبو 

صري( بصعيد مرص، أثناء هربه من مطاردة العباسيني له.
4.  زينب بنت سليامن بن عيل العباّس: هي سيدة نساء بني العباس وعمة اخلليفة املهدّي 

أقامت يف بغداد بدار اخليزران يف منطقة )اشناس(.

1. اخلليفة املهدّي: ثالث خلفاء الدولة العباسية، توىل اخلالفة بعد وفاة أبيه أيب جعفر املنصور 
عام 158 هـ ) 775 م(، وكان حممود السرية، حسن اخللق، وقد كثرت الفتوحات يف عهده.
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بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن:
1.  يعرف املقصود باإلنشاء، وموضوعه، واستمداده.

2.  يذكر األمور التى جيب أن يراعيها قبل الرشوع ىف كتابة املوضوع.
3.  يعدد خطوات كتابة موضوع اإلنشاء.

4.  يذكر املراحل التى جيب أن يمر هبا كاتب موضوع اإلنشاء.

املقدمات اإلنشائية
الدرس األول

١

أهداف الدرس
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اإلنشاء

مناسبة  مجل  يف  وَنْظِمَها  معناها،  عن  ة  امُلَعربِّ كلامته  انتقاء  حيث  من  العريب  الكالم  موضوعه:  
للغرض امَلُسوق إليه الكالم، وفِقرات متآِخية يف دالالتا، ومرتبة ترتيًبا منطقيًّا.

استمداده:    من كالم الُبلَغاء، سواء كان شعًرا أو نثًرا.

يف  يدور  عام  واإلعراب  األغراض،  تأدية  يف  واضح  أثر  املكتوب  أو  املنطوق  للكالم  فضله: 
الذهن، واحلفاظ عىل العلوم واملعارف بتدوينها واستفادة األجيال املتعاقبة منها.

األفكار،  وترتيب  املنطقي،  التفكري  عىل  وُيَعّودهم  املتعلمني،  أفكار  ق  وُيعمِّ ع  ُيوسِّ ثمرته: 
وعرضها يف أسلوب أديب رفيع.

مل خُيَص َفنُّ اإلنشاِء بالتأليِف يف أول األمر، ولكنه كان يف مجلة فنُون اللغة العربية؛ حتى  واضعه: 
اهلجري؛  الثالث  القرن  منتصف  يف  وبالتحديد  العباس،  العرص  يف  اإلنشاء  ديوان  شباب  َشبَّ 
اإلنشاء  ديوان  عن  صدر  ما  مجع  من  فمنهم  بالتدوين،  العلم  هذا  مسائل  ُيميزون  البلغا  فأخذ 
من بديع املراسالت، أو اخلطب، أو املقامات، ومنهم من مجع أفضل ما ُأثَِر عن العرب من ُغَرر 
اخلطب، وبدائع اجلمل، كام فعل اجلاحظ يف كتابه : )البيان والتبني( ومنهم من مجع أمثال العرب، 
، و)خاص  واملنسوب(  املضاف  القلوب يف  )ثامر   : كتبه  الثعالبي يف  فعل  كام  وموجز كالمهم، 
اخلاص(، و)سحر البالغة( و)التمثيل واملحارضة(، ومنهم من مزج مسائل علم اإلنشاء بعلم 
البالغة كام فعل أبو هالل العسكري يف كتابه )الصناعتني(، وابن األثري يف كتابه )املثل السائر( )3(.

)3( أصول اإلنشاء واخلطابة للشيخ حممد الطاهر بن عاشور     
       49-5٠ )بترصف(.

مبادئ َفّن اإلنشاء
املراد هبذه املبادئ: األسس واألصول التي ُيميَُّز هبا َفنُّ اإلنشاِء من غريه، وهي:

تعريف اإلنشاء
وهو العلم الذي ُيْعَرُف به كيفية مجع املعاين، والتأليف بينها، وتنسيقها،والتعبري عنها بعبارات    
 بليغة )1(. َوُيَراِدف مصطلح )اإلنشاء( يف هذا املفهوم مصطلح )التعبري( كام نستخدمه يف معاهدنا 
 ومدارسنا، وإن كان مصطلح التعبري  أََعمَّ وأشمل؛ ألنه ُيْطَلق يف األصل عىل ماُيعربِّ به اإلنسان عن

 نفسه أو غريه. أما مصطلح اإلنشاء َفُيْطَلُق يف األصل عىل ماُيَعربِّ به اإلنسان عن نفسه )2(.

)1( املعجم الوسيط ) ن ش ء (.
)2( لسان العرب ) ن ش ء( و ) ع ب ر(.

ُيْقَصد هبذه املقدمات: املبادئ والتقاسيم واملصطلحات التي ينبغي للمتعلم أن ُييط هبا قبل أن 
ُيامرس األنشطة اإلنشائية، ومن بني هذه املقدمات:
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فينبغي  األفكار،  أن تكتب عن فكرة من  أو طلب منك  )ما(،  أن تكتب يف موضوع  أَرْدَت  إذا 
عليك أن تراعي املراحل اآلتية:

كيفية الشروع في عمل موضوع اإلنشاء

أواًل: مرحلة التفكري

اإلنشاء(  )ديوان  يف:  نجده  الذي  النحو  عىل  بالتأليف  الَفّن  هذا  ُخّص  ويف العرص احلديث: 
للسيد أمحد اهلاشمي، و)أصول اإلنشاء واخلطابة( للعالمة حممد الطاهر ابن عاشور، و)املجيد 
وتراكيبه(  مفرداته  اللغوي  و)التعبري  معلوف،  نظمي  لألستاذ  البالغي(  والتحليل  اإلنشاء  يف 
لألستاذين: أمحد حممد هريدي، وأيب بكر عبد العليم، و)مهارات التعبري واإلنشاء( لألستاذ أمحد 

متويل......

)ج( مشاركة الزمالء 
واملعلمني، ومناقشتهم مناقشة 
علمية فيام مُجَِع من معلومات.

)أ( القراءة املتأنية عن 
الفكرة العامة للموضوع، 

وما يتفرع عنها.

)ب( وضع األسئلة املتنوعة 
الشاملة جلميع أفكار املوضوع.

ومما يعني عىل ذلك:

)ج( اخلامتة: وفيها يتم 
تلخيص املوضوع،

 وتقديم املقتحات 
والتوصيات.

)ب( صلب املوضوع: وفيه 
يكون احلديث عن كل فِْكَرة من 
األفكار اجلزئية، التي يتكون من 

جمموعها املوضوع.

واعلم أن موضوع اإلنشاء َيَتَكّون عادًة من: 

ثانًيا: مرحلة الصياغة أو الكتابة:
ة عن معانيها،  وفيها يتم التزاوج بني املعاين واأللفاظ؛ وذلك عن طريق انتقاء األلفاظ امُلَعربِّ

وَنْظِمَها يف مجل وأساليب بليغة، وفقرات متآخية دالليًّا.

) أ ( مقدمة للموضوع: 
وفيها ُيْذَكر التعريف 

باملوضوع، واهلدف منه.

أي: إعامل الفكر يف التعرف عىل املوضوع، وما يتفرع عنه من أفكار جزئية معرفة واعية، تتسم 
بالشمول، والتنسيق، والتهذيب، والتتيب املنطقي.
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)1( ينظر رشح املفاتح للتفتازاين ص 19٠.

القصيدة يف أربعة أشهر، وهيذهبا يف أربعة أشهر ويعرضها عىل علامء قبيلته يف أربعة أشهر.
تنبيه: لعلك تنبهت إىل أن عامد ذلك كله املعاين، وأن األلفاظ تابعة هلا؛ وذلك ألن )املعاين إذا   
يتَِها َطَلَبْت ألنفسها ألفاًظا تليق هبا، َفُيْحِسن اللفظ واملعنى مجيًعا، وإذا ُأيِتَ باأللفاظ  تُرِكْت عىل َسجِّ
ُمَتكلَّفة َوُجِعَلت املعاين تابعة هلا فات احلسن لفوات ما هو املقصد األصيل والغرض األَْوىَل، بل ربام 

ه ( )1( . ه عىل باطن ُمشوَّ صارت ِجَهُة ُحْسن الكالِم ِجَهُة  ُقْبٍح؛ لكون الكالم كظاهر مُمُوَّ

يتعني إصالحه،  ما  ينبغي حذفه، وإصالح  ما  وَحْذُف  ُكتَِب،  فيام  النظر  ترداد  يتم  وفيها    
وحترير املعاين حتريًرا دقيًقا.

وممن اشتهر بذلك زهري بن أيب سلمى، فكانت له قصائد تعرف باحلوليات، فكان َينْظُِم   

ثالًثا: مرحلة االنتقاءات والتصويبات:

تدريبات

ما املقصود باملقدمات اإلنشائية ؟  1

املناسبة، عن كل مبدأ من  التقيم  فيام ال يقل عن مخسة أسطر، مستخدًما عالمات  اكتب   2
املبادئ اإلنشائية اآلتية:

)  أ  (  تعريف علم اإلنشاء.
)ب(  موضوعه  

)ج (  ثمرته.
) د  (  استمداده.  

)هـ (  واضعه.   
اكتب مقااًل علميًّا عن مصطالحي :اإلنشاء والتعبري.  3

اكتب تقريًرا عن كل كتاب من الكتب التالية مستعينًا بمكتبة معهدك، والشبكة  4
الدولية للمعلومات:   

البيان والتبيني. )  أ  (  
)ب(  الصناعتني.

املثل السائر.  )ج (  
) د  (  أصول اإلنشاء واخلطابة.
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ا اكتب عن مبادئ كل علم من العلوم التالية عىل النمط الذي َعَرْفَته من دراستك ملبادئ علم   5
اإلنشاء:

)  أ  (  علم النحو.
)ب(  علم الرصف.    

) ج (  علم البالغة.   
) د  (  علم األدب.

اقرأ الفقرة اآلتية، واضبط كلامتا بالشكل.  6
ديوان  عن  صدر  ما  مجع  من  فمنهم  بالتدوين،  اإلنشاء  علم  مسائل  ُيَميِّزون  البلغاء  أخذ   
اإلنشاء من بديع املراسالت أو اخلطب أو املقامات، ومنهم من مجع أفضل ما ُأثَِر عن العرب 
من ُغَرر اخلطب، وبدائع اجلمل، ومنهم من مجع أمثال العرب، وموجز كالمهم، ومنهم من 

مزج مسائل علم اإلنشاء بعلم البالغة، ومنهم من خصها بالتأليف.

يف الفقرة اآلتية مل ُتتََّبع الطريقة املنطقية يف ترتيب األحداث، أعد كتابتها مرتًبا إياها التتيب   7
املنطقي.

َدات، وفيها يتم ترداد  عند احلديث عن موضوع من موضوعات اإلنشاء: أقوم بعمل امُلَسوَّ  
ُكتَِب، وحذف ما ينبغي حذفه، وإصالح ما يتعني إصالحه، وحترير املعاين، ثم  النظر فيام 
أفكار  من  عنها  يتفرع  وما  للموضوع،  العامة  الفكرة  عىل  التعرف  يف  الفكر  بإعامل  أقوم 

معرفية واعية ـ  وقبل كل ذلك أقوم بصياغة املوضوع، صياغة تتناسب واملقام.

املكونات اآلتية، مستخدًما عالمات  ُمَكّون من  اكتب فيام ال يقل عن مخسة أسطر يف كل    8
التقيم املناسبة:

)  أ  (   مقدمة املوضوع.

)ب(   صلب املوضوع.
) ج (  اخلامتة.

اكتب عن األسس املتبعة يف كيفية التفكري يف عمل موضوع إنشائي.  9

رتب العبارات اآلتية ترتيًبا منطقيًّا بحيث تعطي للقارئ اخلطوات الصحيحة، لصياغة  
موضوع إنشائي:  

ن فقرة. (  أن َنُضمَّ اجلمل بعضها إىل بعض لنَُكوِّ )  أ 
ة عن معانيها. )ب(  أن ُنْحِسَن انتقاء األلفاظ امُلَعربِّ

ن موضوًعا.  )ج (  أن نؤاخي دالليًّا بني الفقرات لنَُكوِّ
ن مجاًل. ) د  (  أن َننْظَِم هذه األلفاظ لنَُكوِّ

1٠
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)1( أخرجه الدارمي وصححه احلاكم من قول عمر بن اخلطاب   .

: ]َقيُِّدوا الِعْلَم بِالِكتابة[ )1( قال الرسول    11
وقال اإلمام الشافعي:   

َباِل اْلَواثَِقْه العلُم َصْيٌد واْلِكتاَبُة َقْيُدُه         ***      َقيِّْد ُصُيوَدَك بِاحْلِ  
َها َبنْيَ اخْلاََلِئِق َطالَِقْه               َفِمَن احلَاَمَقِة أْن َتِصيَد َغَزاَلًة    ***      َوَتُردَّ

باملراحل  ملتزًما  متكاماًل  اكتب عنها موضوًعا  ثم  السابقني،  القولني  العامة من  الفكرة  استنبط 
الثالث التي يتبعها املنشئ يف إنشائه:

تتضح  بحيث  متنوعة،  أسئلة  ُصغ  ثم  اآلتية،  املوضوعات  من  موضوع  كل  عن  اقرأ   12
أفكاركل موضوع،  وتسهل الكتابة فيه.

السنة النبوية هي املصدر الثاين للدين. ) أ  (   
الشورى مبدأ من مبادئ اإلسالم.  )ب(   

االزدواج اللغوي وأثره. )ج (   
القراءة اهلادفة، وأثرها يف حياة الفرد واملجتمع. ) د (   

أحص الكلامت املهموزة يف كل ما سبق، ورتبها هجائيًّا، موضًحا السبب يف رسمها عىل   
هذه الصورة.  

اشتك مع زمالئك يف رسم توضيحي ملبادئ علم اإلنشاء، الستخدامه كوسيلة  
استشادية يف معهدك.  
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تقاسيم اإلنشاء
الدرس الثاين

٢

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
١.  يفرق بني اإلنشاء الشفهى واإلنشاء التحريرى.

٢ . يذكر أنواع اإلنشاء الشفهى.
٣.  يعدد األمور التى جيب أن يراعيها ىف اإلنشاء الشفهى.

٤.  يعدد األمور التى جيب أن يراعيها ىف اإلنشاء التحريرى.
٥.  يقارن بني اإلنشاء الوظيفى و اإلنشاء اإلبداعي.

أهداف الدرس



اإلنشاء

العناية بمخارج احلروف وصفاهتا الذاتية من: جهر ومهس، وشدة ورخاوة وتوسط،  )  أ  ( 
وتفخيم وترقيق، واستعالء واستفال،....

واإلخفاء،  بغنة،  كاإلدغام  السياق؛  من  املكتسبة  التجويدية  الصفات  عن  االبتعاد  )ب( 
واإلقالب، واملدود الزائدة عن املد الطبيعي؛ ألن ذلك خاص بالقرآن الكريم.

التمييز بني طرق األداء التي يقتضيها املقام، فأداء الشعر الذي ُيسمى باإلنشاد خيتلف  ) ج( 
يف أدائه عن أداء اخلطب، وأداء اخلطب خيتلف عن أداء املحارضات العامة، وهكذا 
تتنوع األداءات بتنوع املوقف واملقام والسياق، ومن رشوط البالغة أن يأيت األداء 

مطابًقا ملا يقتضيه احلال.
تطبيق القواعد واألصول اخلاصة بالصيغة، والرتكيب، واألسلوب. ) د ( 

استعامل األلفاظ السهلة، مع بساطة املعاين، وقلة تركيبها واإلغراب )٢( فيها. ) هـ ( 

ومما ينبغي أن يراعى يف هذا النوع من التعبري:

أقسام اإلنشاء

الثاين: اإلنشاء التحريري. األول: اإلنشاء الشفهي )١(.

ينقسم اإلنشاء باعتبارات خمتلفة إىل أقساًما متعددة:
التقسيم األول:

ينقسم اإلنشاء باعتبار الوسيلة التي يؤدي من خالهلا إىل قسمني:

فهو ذلك النوع الذي ُيعبِّ عام يدور يف الذهن من أفكار عن أما اإلنشاء الشفهي:   
طريق األصوات اللغوية، ووسيلته اللسان.

ومن أنواعه: املحادثة، واخلطب، والدروس واملحارضات واملجالس األدبية...

وأما اإلنشاء التحريري:       فهو ذلك النوع الذي ُيعبِّ عن األفكار عن طريق التدوين )الكتابة(
ووسيلته القلم.

ومن أنواعه: كتابة املقال، واملراسالت،...
ومما يراعى يف هذا النوع من اإلنشاء:

مراعاة القواعد اإلمالئية. أ  (    (
االلتزام بالقواعد، واألصول التي تتعلق بالصيغة، والرتكيب، واألسلوب. )ب( 

وهي مأخوذة من مادة ) ش ف هـ (، ومنهم من يرى : أهنا مأخوذة من مادة ) ش ف و ( والنسب إليها   )١(
شفوي، واألول أقيس ... ينظر اللسان مادة )ش ف هـ ( )ش ف و(.

)٢(  أي: اإلتيان بالغريب
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خمتلف  يف  اإلنسان  إليه  حيتاج  الذي  التعبري  من  النوع  ذلك  فهو  الوظيفي:  اإلنشاء  أما   
وملء  واملحارضات،  رَي،  والسِّ الرسائل،  كتابة  مثل:  واالجتامعية  والعملية  العلمية  احلياة  مواقف 

االستامرة، وكتابة املذكرات، والنرشات، والتقارير، وكتابة الالفتات، واإلعالنات، والبقيات...
ويمتاز هذا النوع من التعبري بأنه:

التقسيم الثاين:
يصنف اإلنشاء باعتبار الغرض إىل قسمني:

الثاين: اإلنشاء اإلبداعي. األول: اإلنشاء الوظيفي. 

أقرص حتديًدا واختصاًرا من غريه يف توصيل األفكار واملعلومات. أ  (   (
أقل اهتامًما بأساليب التجميل اللغوي واللفظي. )ب( 

ال ُيركز عىل اخليال والعاطفة. ) ج ( 
يوجه اهتاممه إىل الوضوح والدقة، وعادة ما خيضع ألنامط وأساليب معينة متفق عليها. ) د  ( 

فهو ذلك النوع الذي ُيَعبِّ عن املشاعر واألحاسيس واخلواطر وأما اإلنشاء اإلبداعي:   
النفسية بأسلوب أديب مشوق ومثري، مثل: كتابة الشعر والرتاجم، والقصص األديب، 

واملقال األديب ....
ويتسم هذا النوع بام يأتى:

الذاتية الواضحة يف التعبري عن فكر صاحبه، وخواطره النفسية. )  أ  ( 
األصالة يف التعبري؛ ألن التعبري اإلبداعي نابع من إضافة األديب نظرته إىل  احلياة. )ب( 

وهذه التقاسيم )١( األربعة متداخل بعضها يف بعض، وإنام تتاميز باعتبارات معينة؛ فمثال 
اإلنشاء احلواري إذا كانت وسيلته اللسان فهو شفهي، وإن كانت وسيلته القلم فهو 

حتريري، وإذا كان الغرض منه تأدية غرض معني فهو وظيفي، وإذا كان الغرض منه املتعة 
األدبية ونقل األحاسيس واملشاعر فهو إبداعي.

)١( ومن العلماء من قسم اإلنشاء باعتبار المراحل التي نوعين : األول : اإلنشاء المعنوي، الثاني:  
اإلنشاء اللفظي؛ وذلك ألن المعنى أسبق في عملية اإلنشاء.

مه باعتبار الرتبة أو الطبقة إلى ثالثة أقسام: القسم االول: اإلنشاء الساذج، القسم  ومنهم من َقسَّ  
الثاني: اإلنشاء العالي، القسم الثالث: اإلنشاء األنيق. 

مه باعتبار النمط أو األسلوب إلى أقسام عدة منها اإلنشاء الحواري،  اإلنشاء  ومنهم من َقسَّ  
القصصي، اإلنشاء الوصفي،  اإلنشاء السردي، اإلنشاء التفسيري، اإلنشاء اإليعايزي، واإلنشاء 

البرهاني، اإلنشاء األدبي واإلنشاء العلمي.

مراعاة األصول، والقواعد التي تتعلق باألنشطة اإلنشائية، فاملقال األديب خيتلف يف  ) ج( 
عرضه عن املقال العلمي، وكالمها خيتلف يف العرض عن الرسد القصيص...

استخدام عالمات الرتقيم استخداًما دقيًقا. ) د ( 
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تدريبات

قال أبو هالل العسكري يف الصناعتني:  ٢
)يف الناس من إذا خال بنفسه، وأعمل فكره، أتى بالبيان العجيب، واستخرج املعنى   
ر؛ فخليق هبذا أال يتعرض  الرائق، وجاء باللفظ الفائق، فإذا حاور أو ناظر َقرصَّ وتأخَّ

 )١(
الرجتال اخلطب... (

ضع أكثر من سؤال يستوعب مجيع ما ورد يف العبارة من معاٍن. )  أ  ( 
اكتب رأيك يف قول أيب هالل السابق، مدلاًل عىل ما تقول. )ب ( 

يقول اإلمام حممد اخلرض حسني يف كتابه )اخلطابة عند العرب ( ما نصه :اخلطابة
ض عليها لسانه يف هذا امَلْجَمع   ال حُيِْكم ُصنَْعَها إال من يأخذ هبا خاطِره يوًما فيوًما، َوُيَروِّ

ة أخرى. ة، ويف ذلك امَلْجَمع مرَّ َمرَّ
ب عىل اخلطابة  نا عىل أن العرب كانوا يأخذون أنفسهم بالتدرُّ نقرأ يف كتب األدب ما يدلُّ

حتى تلني هلم قناهُتا، نجدهم حني يتحدثون عن عمرو بن سعيد بن العاص يقولون:
ْتُه َحْبَسُه )٢(   يف َمنْطِِقه، فلم يزل َيَتَشاَدُق وُيَعالُِج إخراج الكالم حتى مال  إنه كان ال يتكلم إال اْعرَتَ

اكتب عن كل قسم من أقسام اإلنشاء اآلتية فيام ال يقل عن فقرتني:
اإلنشاء الشفهي. )  أ  ( 

اإلنشاء التحريري.  )ب( 
اإلنشاء الوظيفي.  ) ج (  

)  د  (  اإلنشاء اإلبداعي.
يف أي أنواع اإلنشاء ُتراعى األُسس اآلتية:  ١

الكتابة الصحيحة، ومجال اخلط، واستعامل عالمات الرتقيم؟ )  أ  ( 
إعطاء كل صوت حقه ومستحقه؟ )ب( 

إتقان القواعد الرصفية، والنحوية، والداللية؟ ) ج( 
اإلقالل من الصناعة اللفظية، واألخيلة، واالهتامم باألغراض؟  ) )  د

الرتكيز عىل الصور اخليالية، واألسلوب األديب املثري؟ )  هـ  ( 

)١( سورة ص األية : ٢٠.
)٢( الحبسة : تعذر الكالم وثقله عند إرادته.
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إلن

ا

)١( سورة ص. األية: ١٨٧.

النموذج الثالث: الدعوة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
األزهر الرشيف

منطقة .......... األزهرية
معهد ........... الثانوي

السيد ويل أمر الطالب: ............................................................
ُفنَا أن ندعو سيادتكم حلضور حفل تكريم حفظة  )القرآن الكريم(؛ وذلك يف يوم   ُيرَشِّ

............... املوافق .............../....../.........م. لفوز نجلكم باملركز األول؛
وذلك يف متام الساعة الواحدة ظهًرا بقاعة االجتامعات باملعهد

املوافق............../....../......م حتريًرا يف .../....../......هـ  
شيخ املعهد..............

ِشْدَقه، ومن أجل هذا ُدعي باألشَدق، وإياه يعني الشاعر الذي يقول:

ق َحّتى َماَل بالقوِل ِشْدُقهُ  ***  وُكلُّ خطِيٍب ال أَباَلَك أْشَدُق )١( َتَشدَّ  

ما رأيك يف قول اإلمام السابق؟ وما عالقته بقول أيب هالل؟  
٣   صنف النامذج اإلنشائية التالية، باعتبار الوسيلة مرة، وباعتبار الغرض مرة أخرى.

النموذج األول: الالفتة
)حافظوا عىل نظافة معهدكم(     

النموذج الثاين: اإلعالن
)ال يفوتك(      

ال يفوتك حضور ندوتنا الثقافية اخلميس القادم
بمكتبة املعهد حتت عنوان: وسائل تنمية امللكة اللغوية

الساعة الثانية ظهًرا    أرسة الصحافة
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النموذج الرابع: التعزية

املرسل إليه: ................................
عنوانه: ....................................

قال تعاىل:
﴾  ﴿

 حتريًرا يف .../....../......هـ    املوافق.............../....../......م
اسم املرسل: ..............................        
عنوانه: ...................................       

النموذج اخلامس : التهنئة

اسم املرسل إليه: .............................
عنوانه: .....................................

* أسعدين نجاحك وأمتنى لك دوام التوفيق *    
حتريًرا يف .../....../...... هـ  املوافق .............../....../...... م

اسم املرسل: ..............................        
عنوانه: ...................................       

النموذج السادس : حضور حفل زفاف

﴾ قال تعاىل : ﴿ 
يترشف السيد: .................................... 
والسيد: ........................................... 

بدعوتكم حلضور حفل زفاف نجل األول، وكريمة الثاين، وذلك بمشيئة اهلل تعاىل  
يف متام الساعة ....... مساء يوم ............ املوافق ............./..../....... هـ

املوافق .........../....../........ م
والعاقبة عندكم يف املرسات
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ا النموذج السابع: االلتحاق بجامعة الصحافة

األزهر الرشيف
منطقة ............. األزهرية

معهد .................. الثانوي
السيد صاحب الفضيلة شيخ املعهد

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.     
أرغب يف االلتحاق بجامعة الصحافة بمعهدنا، ومستعد الجتياز االمتحان املقرر من قبل سيادتكم.

             مقدمه:  ........................
                                                                                                                    الطالب بالصف األول الثانوي
            التوقيع: ........................

القمر أمجل الكواكب صورة، وأبينها منظًرا، وأسهلها رصًدا، وأكبها يف رأي العني  
بعد الشمس جرًما، وهو سيار كروي أصغر من األرض.... تراه يلوح ليلة أول الشهر إثر

غروب الشمس ضئياًل مقوًسا، ال يلبث أن يغرب ويغيب يف شفق الشمس، ثم هيل يف الليلة
الثالثة أبني صورة وأبقى زمنا الزدياد تأخره يف الغروب عن الشمس، وال يزال نوره يف تزايد

ومطالعه يف تقدم نحو املرشق حتى يطلع يف الليلة الرابعة عرشة عند غروب الشمس بدًرا كاماًل، 
هبي الطلعة، باهر األنوار ﴿                                              ﴾ )٢( ...

ولقد خلقه اهلل مسخًرا ألهل األرض خاصة فهو يعكس نور الشمس عليهم، هداية هلم     
الظالم  له مصباح يف جنح  الب والبحر، ولقد قىض اإلنسان عصوًرا ودهوًرا وليس  يف ظلامت 

غريه، وال يزال كذلك ألهل البدو...
وهو باختالف أشكاله تقويم فطري هلم فبإهالله ُيعرف أول الشهر، وبالرتبيع األول  

يعرف ربعه، وببدره يعرف نصفه، وبالرتبيع األخري يعرف ثالثة أرباعه، وبمحاقه تعرف هنايته.

ن اإلنسان عىل النظر يف تقدير ضوئه، وأوقات مطالعه ـ عرف الشهر يوًما يوًما،  وإذا مرَّ  
والليل ساعة ساعة، قال تعاىل ﴿ ﴾ )٣(.

)٢( سورة املؤمنون. اآلية ١٤.
)٣( سورة البقرة: اآلية ١٨٩.

)١( للسيد أمحد اهلاشمي يف كتابه جواهر األدب: ١٣ بترصف.

النموذج الثامن: يف وصف القمر )١( 
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)١( املد واجلزر : هو ظاهرة طبيعية حتدث ملياه املحيطات والبحار، ويتكون من مرحلتني : مرحلة املد : وحيدث 
فيها ارتفاع وقتي تدرجيي يف منسوب مياه سطح املحيط أو البحر، ومرحلة اجلزر وحيدث فيها انخفاض 
وقتي تدرجيي يف منسوب مياه سطح املحيط أو البحر، وتنجم هذه الظاهرة عن التأثريات املجتمعة لقوى 

جاذبية القمر والشمس ودوران األرض حول حمورها )قوة الطرد املركزي(.

وباحتاد جذبه مع جذب الشمس لألرض ينشأ املد واجلزر)١(، وفائدهتام يف تسهيل املالحة  
ال تنكر، فكم موانئ ومرافئ لوالمها لسدت برواسب األهنار والسيول.

ولضوء القمر يف إنضاج الثامر والبقول أثر إجيايب، حتى إن بعضها ال ينمو ويزهو لونه  
إال يف لياليه البيض.

النامذج السابقة باعتبار الوسيلة من قبيل اإلنشاء التحريري؛ ألن وسيلتها القلم. ج. 
تؤدي ألهنا  الوظيفي؛  اإلنشاء  قبيل  من  الغرض  باعتبار  السابع  إىل  األول  من   والنامذج 

 غرًضا معينا.
أما النموذج الثامن: فهو من قبيل اإلنشاء اإلبداعي، لعنايته باألسلوب األديب.  

١.  من خالل النامذج الثامنية السابقة صف كيفية كتابة كلٍّ من:
الالفتة. )  أ  ( 

اإلعالن. )ب( 
الدعوة. ) ج ( 
التعزية. ) د ( 
التهنئة.  )هـ( 

حضور حفل زفاف. ) و ( 
طلب التحاق. ) ز ( 

الكتابة الوصفية. )ح ( 
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وسائل تنمية ملكة اإلنشاء الدرس الثالث 

٣

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن :
١.  يعدد وسائل تنمية ملكة اإلنشاء .

٢.  يوضح املقصود بحل الشعر وعقد النثر .
٣.  يرشح أمهية املطالعة ىف تنمية القدرة عىل التعبري .

٤.  يبني أثر الفهم الدقيق ملا يقرأ ويسمع ىف تنمية القدرة عىل التعبري .
ن نفسه عىل اإلنشاء. ٥.  ُيَمرِّ

أهداف الدرس
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اإلنشاء

لتنمية امللكة اإلنشائية وسائل عدة، منها:

)١( أخطاء اللغة املعارص للدكتور / أمحد خمتار عمر ص ٢٤
)٢( سورة اليل. اآلية:١

)٣( سورة األعىل. اآلية:١٠

أمهية السامع: يؤدي السامع اجليد إىل:

    )أ( األداء اللغوي اجليد الذي ينبغي علينا أن نستعمله يف مجيع شئون حياتنا؛ لنتخلص من       
          األداءات املعيبة الناشئة عن االزدواج اللغوي بني الفصحى والعامية.

  )ب( القضاء عىل اخللط واللبس بني األلفاظ املتشاهبة ودالالهتا؛ وهلذا اخللط واللبس  صور منها:
حتت  وخصوًصا  النطق،  يف  واملهموس  املجهور  الصوتني:  بني  اخللط  األوىل:  الصورة   
تأثري عامل املامثلة الصوتية، وتظهر خطورة هذا اخللط بصورة أوضح، حني تشتمل اللغة عىل 
املقابلني: املجهور واملهموس، مما يؤدي عن طريق التبادل بينهام إىل تغيري املعنى أو تشوهيه، كام 

حيدث مع التقابالت الصوتية اآلتية:
     ) الدال والتاء ـ الذال والثاء ـ الزاي والسني ـ العني واحلاء ـ الغني واخلاء(.

والحظ اللبس الذي ُيمكن أن حيدث دون اعتامِد عىل السياق بني كلمتي: )يغشى، وخيشى(   
»حينام تنطق الغني يف الكلمة األوىل مهموًسا حتت تأثري الشني؛ فتلتبس بالكلمة الثانية«  )١( مع أن 

)٢( ﴾ كالًّ منهام له داللته اخلاصة، فـ » يغشى « معناه: يغطي وحيتوي، ومنه قوله﴿
)٣( ﴾ وأما )خيشى( فمعناه: خياف، ومنه قوله تعاىل: ﴿  

الصورة الثانية: اخللط بني الصوتني: املرقق واملفخم، حتت تأثري عامل املامثلة الصوتية،   
وتظهر خطورة هذا اخللط كذلك حني تشتمل اللغة عىل املقابلني: املفخم واملرقق، مثل: )الطاء و 

التاء ـ الظاء والذال ـ الصاد والسني ـ الضاد والدال(

اَمُع اجلّيد ١- السَّ
واألساليب  واأللفاظ  اللغوية،  األصوات  إىل  واإلصغاء  اإلنصات  اجليد:  بالسامع  وُيقصد 
اء، واخلطباء، واملعلمني سامًعا مبارًشا عن طريق التلقي  واألداءات العربية من املجيدين من الُقرَّ
واملشافهة، أو سامًعا غري مبارش عن طريق وسائل اإلعالم املعنية بذلك، كإذاعة القرآن الكريم، 
والقناة الفضائية التي ُيرشف عليها األزهر الرشيف، والشبكة الدولية للمعلومات؛ ففيها الكثري 

من الدروس واملحارضات ملن يتحدثون الفصحى.
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ا

سورة اإلرساء. اآلية:٢٠  )١(
سورة اإلرساء. اآلية:٥٧  )٢(

أخطاء اللغة العربية املعارصة للدكتور : أمحد خمتار عمر ص ٥٤ ، ويف هامشه:( قد تنطق الذال زا يًا،    )٣(
كام يف :)ذلك(، التي تنطق: )زلك(، وقد تنطق : داالً كام يف)ذهب(، والتي تنطق : )دهب(

وقد تنطق : الثاء سينًا كام يف )ثقافة( التي تنطق: )سقافة(، أوتنطق: تاًء )ثالثة( التي تنطق :)تالتة(،   
أو تنطق : صاًدا، كام يف )عثامن( التي تنطق :)عصامن(.

والحظ اللبس الذي حيدث دون اعتامد عىل السياق بني كلمتي : )احلظر واحلذر(حينام  
ُتنطق الظاء مرققة حتت تأثري السياق الصويت؛ فتلتبس بالكلمة الثانية، مع أن كال منهام له داللته 

اخلاصة، فـ )احلظر( معناه: املنع، ومنه قوله تعاىل : ﴿                              ﴾ )١(
)٢(﴾ أما ) احلذر ( فمعناه: اخلوف، ومنه قوله تعاىل: ﴿  

الشائعة كقولهم: )برد  إلى ظهور بعض األخطاء  التقابل  بين صوتي  الخلط  وقد أدى   

قارص(، بداًل من )برد قارس(.
  الصورة الثالثة:       اخللط بني خمارج األصوات تأثًرا بالنطق العامي، وذلك مثل أصوات:

)الذال ، الثاء ، الظاء( التي تنطق أسنانية لثوية تارة، وتنطق بصورة أخر تارة أخرى.)٣(
ونجد بعض الناس ال يفرقون بني كلمة )أثاث( بالثاء، التي تعني فرش البيت وبسطه،   

وكلمة )أساس( بالسني، التي تعنى قواعد البيت وأصوله.
الصورة الرابعة:    اخللط بني )أل( الشمسية، و )أل( القمرية التي تأيت قبل حرف من   

حروف : )أبغ حجك وخف عقيمة (.
الكالم  أول  يف  تثبت  التي  الوصل  ومهزة  القطع،  مهزة  بني  اخللط  اخلامسة:    الصورة   

وتسقط يف وسطه.
وهى توجد يف حرف واحد هو )أل(، كام يف: الرجل والبيت.

وتوجد سامًعا يف عرشة أسامء: )اسم ـ است ـ ابن ـ ابنة ـ ابنم ـ اثنان ـ اثنتان ـ امرأة ـ 
السدايس،  ومصادر  انطالق،  مثل:  اخلاميس  مصادر  يف  وقياًسا  القسم(  يف  ايمن  ـ  امرؤ 

مثل: استخراج.
وتوجد قياًسا يف مخسة أفعال: املايض اخلاميس، مثل: انطلَق، والسدايس، مثل: استخرَج،   

وأمر الثالثي، مثل: اكتْب، واخلاميس، مثل: انطلْق، والسدايس، مثل: استخرْج.
وما عدا ذلك فهمزته مهزة قطع.
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)١( دراسات وتعليقات اللغة للدكتور رمضان عبد التواب ص ١٣٢.
)٢( مقدمة ابن خلدون، ص ٩٣٦.

تدريبات

اكتب موضوعا متكاماًل عن السامع وأمهيته يف تنمية امللكة اإلنشائية.  ١

خلفاء  فطن  وقد  البرش،  بني  عند  اللغة  اكتساب  يف  كبى،  وأمهية  عظمى  قيمة  للسامع   ٢
ليخالطوا فصحاء  العربية  البوادي  إىل  يرسلون أوالدهم  األمر، فكانوا  إىل ذلك  أمية  بني 
الفصيح،  احلديث  عىل  ألسنتهم  فتتمرن  وخماطباهتم،  حماوراهتم  إىل  ويستمعوا  األعراب، 
وتلتقط أسامعهم جيد القول، وبليغ العبارات. فيحفظون منها ما شاء هلم طول املقام هناك 
لوا قدًرا كافًيا من السامع، تكّونت لدهيم السليقة اللغوية، واكتمل  أن حيفظوا؛ حتى إذا حصَّ

عندهم النمو اللغوي الصحيح، يف العربية الفصحى.

وال شك يف أنَّ التلقي عن طريق السامع، هو الِفطرة التي ُجبَِل عليها اإلنسان يف تعلم )اللغة()١(، 
وقدياًم قال ابن خلدون عن السامع: إنه )أبو امللكات اللسانية )٢((

اضبط الفقرة األوىل بالشكل. )  أ  ( 
اقرأ، واسأل، وناقش مصطلحي )السليقة اللغوية، والنمو اللغوي(. )ب( 

ما رأيك يف قول ابن خلدون الوارد يف الفقرة الثانية؟ ) ج( 
ما رأيك يف العمل الذي كان يقوم به خلفاء بني أمية جتاه أوالدهم؟ وما البديل هلذا  )  ) د 

العمل يف هذه األيام؟   

إن من األمور التي تعمل عىل إضعاف احلس اللغوي لدى املتعلم قضية االزدواج اللغوي   ٣
التي  والعامية  اخلاصة،  األحاديث  يف  هُتجر  تكاد  التي  الفصحى  والعامية:  الفصحى  بني 
نستخدمها يف كل شئون حياتنا، حتى أصبحت مسيطرة عىل األلسنة والعقول سيطرة تدعو 
اخلطر،  نفسك هذا  وِق  العلم،  يا طالب  فاهنض  املشكلة،  التغلب عىل هذه  التأمل يف  إىل 
واستعمل الفصحى لغة القرآن الكريم يف حديثك، ليصبح البيان حليفك، وتنال رضا اهلل 

)سبحانه وتعاىل(.
َ رأيك فيها. )  أ  ( اضبط العبارة السابقة. وضع هلا عنواًنا مناسًبا، و َبنيِّ  

رأيت طالبا يشكو من ثقل يف اللسان، وضحالة يف الفكر، عندما يريد أن يتحدث الفصحى          ٤
يف أي منتدى ثقايف.

)  أ  ( حدد األسباب التي أدت إىل هذه املشكلة، وما املقرتحات التي ُيمكنك أن تقدمها   
للتغلب  عىل هذه املشكلة. 
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ا فيام ييل األسباب التي أدت إىل املشكلة السابقة، رتبها عىل حسب األمهية: )ب(   
عدم التدريب عىل القراءة اجلهرية. •
االزدواج بني الفصحى والعامية. •
عدم التدريب عىل األداءات اجليدة. •
ضعف اإلعداد اجليد للموضوع. •

فيام يأيت املقرتحات التي يمكننا أن نقدمها للتغلب عىل هذه املشكلة. رتبها عىل ) ج(   
حسب األمهية:    

اإلعداد اجليد للموضوع. •
التدريب عىل األداءات اللغوية اجليدة. •
استعامل الفصحى يف كل شئون احلياة. •
القراءة اجلهرية. •
 السامع احليل. •

اكتب فقرتني: إحدامها تتحدث عن مميزات األداءات اللغوية اجليدة، والثانية تتحدث عن   ٥
عيوب العامية.

اشرتك مع زمالئك يف إعداد فقرة أسبوعية، لتصويب األخطاء يف النطق، وانرشها يف  ٦
جملة معهدك.   

ن أرسة يف معهدك بعنوان )مجاعة املحبني للفصحى(؟ هل ُيمكنك أن ُتكوِّ  ٧

فيام يأيت عدد من املوضوعات َتريَّ واحًدا منها، ثم قم بجمع معلومات عنه )سواء كانت   ٨
حقائق أو أراء(، وصفها يف فقرة.

ضعف املستوى اللغوي. •
موقفنا من العامية. •
مستقبل مجاعة املحبني للفصحى. •
االزدواج اللغوي وأثره. •
االزدواج اللغوي يف املرحلة  االبتدائية، بني العربية واللغات األجنبية. •

٢- مطالعة النصوص الفصيحة وحفظها
ال شك يف أن القراءة املتنوعة اهلادفة، ومطالعة النصوص مطالعة واعية، وحفظ الفصيح منها 

كالقرآن الكريم والسنة النبوية، وما ُأثَِر عن العرب من جيد أشعارهم، ونثرهم -  يساعد عىل:
تنمية الثروة اللغوية. )  أ  ( 
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)١( مقدمة ابن خلدون، ص ٦٥٤.
)٢( أصول اإلنشاء واخلطبة البن عاشور ص ٦٥.

تدريبات

)٣( سورة ص . اآلية: ١٤٧.
)٤( أصول اإلنشاء للشيخ  حممد بن عاشور ص ٦٦.

تنوع األساليب العربية. )ب( 
القدرة عىل انتقاء األصوات، واأللفاظ، واألساليب العربية املعبة، تعبريا صادًقا، ) ج ( 

ومالئام للمقام.            
ولقد نادى رائد علم االجتامع بمثل هذا يف مقدمته فقال: )ووجه التعليم ملن يبتغي هذه   
القرآن  القديم اجلاري عىل أساليبهم من  امللكة ويروم حتصيلها، أن يأخذ نفسه بحفظ كالمهم 
واحلديث، وكالم السلف، وخماطبات فحول العرب يف أسجاعهم وأشعارهم، وكلامت املولدين 
أيًضا يف سائر ُفنوهنم؛ حتى ينزل لكثرة حفظه لكالمهم من املنظوم واملنثور منزلة من عاش بينهم، 

و ُلقن العبارة منهم )١(.  
الُكتاب، ونقل معانيهم؛ ألن  آثار  وال جيوز للمتعلم أن جيعل ُجلَّ عنايته االقتباس من   
ه غري قادر عىل جماوزة معاين السالفني، نعم جيوز له ذلك يف ابتداء التعلم،  االعتامد عىل ذلك ُيصريِّ
إذا مل يستطع يف وقت من األوقات إحضار معنى، أن يأخذ رسالة أو شعًرا فيحوي معانيه دون 

ألفاظه، ثم يكلف نفسه التعبري عنه )٢( .
وهذا ما قصده ابن األثري يف كتابه )اجلامع الكبري( إذ قال: )جيب عىل املبتدئ يف هذا  

أوائلها  ويتدبر  معانيها،  عىل  ويقف  الشعر،  من  قصيدة  أو  الرسائل  من  رسالة  يأخذ  أن  الَفنَّ 
تلك  ويأخذ  معناها،  يف  هو  مما  مثلها  عمل  نفسه  ُيكلف  ثم  قلبه،  يف  ذلك  ر  وُيقرِّ وأواخرها، 

هَا( )٣(. األلفاظ، ويقيم عوض كل لفظة منها لفظة من عند َتُسدَّ َمَسدَّ
وكذلك ال جيوز للمتعلم أن يقترص عىل أسلوب واحد يعلق عليه، مثل أن يقترص عىل  

أسلوب )مقامات احلريري(، أو )رسائل ابن اخلطيب( أو غريمها؛ فال يرتسم يف ذهنه إال ذلك، 
حتى إذا أراد أن ُينشئ مل يستطع أن يعدو ذلك األسلوب، مع أنه ال حيسن يف مجيع مواقع اإلنشاء، 
كام أنه الحيسن أن يقترص عىل نوع من أنواع اإلنشاء األديب، كالرسائل فإن لإلنشاء أنواًعا كثرية، 

جيب ممارستها؛ حتى يكون املتعلم ُمِلامًّ باألنشطة اإلنشائية وأساليب أدائها )٤(.

إن القراءة املتنوعة اهلادفة، ومطالعة النصوص مطالعة واعية، وحفظ الفصيح منها كالقرآن   ١
اء املجيدين الزاهدين، وكذلك السنة النبوية، وما ُأثر عن العرب من  الكريم مشافهة من الُقرَّ
جيد شعرهم ونثرهمـ  يساعد عىل تنمية الثروة اللغوية، وتنوع األساليب العربية الفصيحة، 

وانتقاء األصوات واأللفاظ العربية، املعبة تعبرًيا صادقا عام يدور يف ذهن صاحبها.
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ا

)١( غريب احلديث للخطايب ١ / ٥٣.

ا. اضبط الفقرة السابقة ضبًطا رصفيًّا ونحويًّ )  أ  ( 
احرص الكلامت املهموزة يف الفقرة السابقة، واذكر سبب رسمها عىل هذه الصورة. )ب( 

اكتب رأيك يف الفقرة السابقة. )ج ( 
اعقد مقارنة بني املصطلحات اآلتية، مدعام رأيك بأمثلة من الفقرة السابقة. ) د ( 

)الصوت ـ اللفظ ـ اجلملة ـ األسلوب(
اكتب رأيك يف كل سلوك من السلوكيات اآلتية:  ٢

)  أ  ( طالب يعتمد يف مطالعته وقراءته عىل القراءة اجلهرية.  
)ب( طالب يعتمد يف مطالعته وقراءته عىل القراءة الصامتة.  

) ج ( طالب يعتمد يف مطالعته وقراءته عىل القراءة اجلهرية والصامتة.  

حرص الرسول  أسس النمو اللغوي يف: )السامع ـ فاحلفظ، فالفهم، فاألداء، ورد ذلك   ٣
فرب  وأّداها كام سمعها،  مقالتي فحفظها، ووعاها،  امرأ سمع  اهلل  ) نرض  احلديث:  يف 

حامل فقه غري فقيه، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه )١((
منها. أساس  كل  عن  فقرتني  اكتب  ثم  السابقة،  األسس  من  أساس  كل  عن  اقرأ    

اكتب عن األساس الذي ورد يف احلديث مرتني من حيث املفهوم واألمهية، موضًحا الرس   ٤
يف ذكره مرتني.

كيف ترد عىل من ينكرون عىل طالب العلم حفظ النصوص؟ دعم إجابتك بالنصوص.  ٥

يقولون: إن حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه يقّوم اللسان، ويوّسع الفكر.  ٦
اكتب عن هذا موضًحا أهيام أسبق: احلفظ أم الفهم؟ مستدال عىل ما تقول بالنمو اللغوي  

لدى الطفل.  
الطفل يسمع من أبويه فيحفظ ما يسمع، ثم يتكلم، ثم يربط ما حفظ بام سمع دالليًّا.  ٧

ما رأيك يف هذا القول؟ وهل ُيمكنك أن تأيت بدليل من الواقع يؤيد ما تقول؟  

اكتب عن كل نمط من األنامط اآلتية فيام ال يقل عن فقرتني:  ٨
)  أ  ( خطيب يقول عندما ُيطلب منه الكالم يف أي مقام دون توان.  

)ب( خطيب ال يقول عندما ُيطلب منه إال بعد إعداد مطول.  
) ج ( خطيب ال يقول إال مردًدا كالم اآلخرين.  

ا جيًدا. ) د  ( خطيب ال يؤدي أداء لغويًّ   
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فكان  بالراء  النطق  اللُّثغة يف  قبيح  ألثغ،  كان  قد  املعتزلة  رأس  بن عطاء  إن واصل  يقال:   ٩ 
ة  ولقوَّ الكالم،  يف  الراء  تردد  كثرة  عىل  الراء،  حرف  عىل  حتتوى  كلمة  ينطق  أن  يتحاَمى 
عاِرَضتِه وغزارة مادته من اللغة استطاع أن يلقي اخلَُطب الطَِّوال، دون أن يأيت عىل لفظ 
يشتمل عىل هذا احلرف، وقد مدحه هبذا الصنيع بعض الشعراء فقال أبو الطروق الضبى 

من املعتزلة.

        )عليم بإبدال احلروف وقامع      ***       لكل خطيب يغلب احلقَّ باطُلْه(

ا. اضبط العبارة السابقة رصفيًّا ونحويًّ  )   )  أ 
اكتب رأيك يف هذه القصة.   )ب( 

ُيستدل هبذه القصة عىل:   ) ج( 
وقوع الرتادف يف اللغة.  •
أمهية حفظ النصوص.  •

  ) د (   القدرة عىل الربط بني األلفاظ والدالالت.
أمهية التدريب يف القضاء عىل املشكالت األدائية.   )هـ( 

اكتب يف كل مكّون من املكونات السابقة فقرة مستخدًما فيها عالمات الرتقيم املناسبة.  

) َأْحَفُظ ـ َأسمُع ـ َأفهُم ـ أتدرُب ـ ُأَؤّدي(   
رتب اجلمل السابقة عىل حسب حدوثها يف الواقع، مسرتشًدا بمراحل النمو اللغوي التي 

يمر هبا اإلنسان.

اعقد ندوة ثقافية يف معهدك ُتبني فيها:  ١١
) أ  ( أثر القراءة املتنوعة.                 

)ب( نرصة اللغة العربية.  
) ج ( أثر تعليم اللغات األجنبية يف   املرحلة االبتدائية.  

٣- الفهم الدقيق
ال تتحقق الفائدة املرجوة من السامع اجليد، ومطالعة النصوص، وحفظها إال بالفهم  

اجلملة  ببعض يف مجلتها، وعالقة  بعضها  األلفاظ  معانيها، وعالقة  األلفاظ عىل  لداللة  الدقيق 
من  نموذًجا  ولنأخذ  للموضوع،  العامة  الفكرة  أو  باهلدف  الفقرات  وعالقة  الفقرة،  يف  بأختها 
القرآن الكريم ليكون لنا عوًنا يف فهم النصوص، وحتليلها حتلياًل دقيًقا، وليكن من السور املدنية 

١٠
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ا

)١( اآلية رقم ١ من سورة الفتح.

التي نزلت بعد اهلجرة، السورة التي افتتح مطلعها بالبشارة للرسول  ، والتي يبلغ عدد آياهتا 
فإذا   )١(﴾ تعاىل:﴿ قوله  وبالتحديد  )الفتح(  سورة  وهي  آية،  وعرشين  تسًعا 

حللنا اآلية السابقة ألدركنا املستويات اآلتية:

أوًلـ مستوى األداء:
جاءت أصوات هذه اآلية كلها مرققة، وأن لكل صوت من أصواهتا خمرجه وصفاته التي متيزه من 
غريه .... وجاء اإلدغام الكامل يف »إّنا«، والناقص يف )فتًحا مبينًا(، واملد الطبيعي،»إّنا« و )فتًحا( 

يف حالة الوقف، والياء يف »مبينًا« وألفها يف حالة الوقف.

ثانيا-مستوى الرتكيب:
)  أ  ( » إنا« مكون من حرف التوكيد والنصب »إنَّ «، واسمه »نا « الدال عىل العظمة،    

والذي حذفت نونه لتوايل ثالث نونات، وداللة األلف عىل املحذوف.
)ب( » فتحنا « مكون من الفعل )فتح( وفاعله )نا( الدال عىل العظمة، واجلملة يف حمل  

رفع خب » إنَّ «.  
) ج ( » لك « مكون من حرف اجلر )الالم( والضمري املجرور حماًل »الكاف « واجلار    

 واملجرور متعلق بالفعل )فتح(، والتعبري بـ )كاف( اخلطاب فيه داللة عىل تصص
 الفتح به  .

) د ( »فتحا« مفعول مطلق، مبني لنوع عامله.  
)هـ( »مبينًا« نعت لـ »فتًحا« وهو يدل عىل عظمة الفتح.   

ثالًثا ـ مستوى الدللة
)  أ  ( للفعل )فتح( من ناحية اللغة داللتان:

األوىل: داللة لغوية، وهي إزالة اإلغالق كفتح الباب والكتاب. •
الثانية: داللة سياقية، وهي النرص والتأييد. •

للمعنوي يف صورة احليس،  املنافع، وفيه إظهار  الداللتني: ما يرتتب عىل كل من  والعالقة بني 
وهذا من قبيل املجاز...

وللفعل)فتح( من ناحية الزمن داللتان:
األوىل:     الداللة األصلية، وهي امليض.

الثانية:      الداللة السياقية، وهي املستقبل، وذلك إن فرسنا » الفتح « بفتح مكة الذي حدث بعد  
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تدريبات

نزول اآلية بعامني، وتكون العلة يف التعبري عن املستقبل بامليض؛ لتحقق الوقوع ونفي أدنى ريب 
يف وقوعه؛ حتى لكأنه وقع بالفعل، فأخب عنه إخبار الواقع ال املتوقع....

أما إذا فرسنا الفتح بصلح احلديبية؛ فداللة السياق تتفق، والداللة األصلية، وهي امليض،  
وذلك ألن اآلية نزلت واملسلمون قافلون من صلح احلديبية.

)ب( مستوى البالغة:
تقديم اجلار واملجرور )لك( عىل املفعول املطلق وصفته )فتًحا مبينًا( داللة عىل تعجيل   •

املرسة للرسول  .  
وأكدت النسبة الكالمية بأكثر من تأكيد:

دخول » إن« املؤكدة لوقوع املوعود به. •
إيثار )نا( عىل تاء الفاعل )إين فتحت(؛ ملا فيه من الفخامة وتوفري العناية باملعنى املراد. •
تأكيد الفتح باملفعول املطلق )فتحنا لك فتًحا( وهو يفيد تقوية املعنى، ويزيل كل لبس. •
بيان نوع الفتح املوعود به أو املتحدث عنه بكونه )مبينًا( أي قوًيا ظاهًرا الخيفى أثره      •

لعظمته.  
إيثار اجلملة االسمية عىل الفعلية ؛ ألن داللة االسم الثبوت واالستمرار، وداللة الفعل •

التجدد واحلدوث، وهكذا كان نرص اهلل رسوله ثابًتا مستمًرا، مل ينتكس ومل يتخلله  
فرتات ضعف. فكان ينترص بعون اهلل نرًصا عقب نرص.   

فكل هذه التأكيدات تدل عىل عظمة الفتح، وأنه من احلقائق العظيمة التي ُيَعبَّ عنها بام يالئمها   
من الرتاكيب واأللفاظ ...

وهذه اآلية هلا تعلق مبارش بغرض من أغراض سورة )الفتح(، وهو البشارة ، أي: بشارة   
الرسول   بالفتح.

حلل اآلية الثانية من سورة الفتح، موضًحا العالقة بينها وبني اآلية األوىل.  ١
اكتب فقرة عن كل أساس من األسس اآلتية التي تفهم يف ضوئها النصوص. )  أ  ( 

الفكرة العامة للموضوع. )ب( 
األداء اجليد للنص. ج (  (

تقسيم النص إىل فقرات . ) د  ( 
تقسيم الفقرة إىل مجل. )هـ ( 

تقسيم اجلمل إىل كلامت. ) و ( 
تقسيم كل كلمة إىل أصواهتا، وبيان أثر اجلوار الصويت يف األلفاظ والداللة. ) ز ( 
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ا بيان معنى كل كلمة من حيث اللغة والسياق والربط بينهام. ) ح( 
إبراز العالقة بني اللفظ وأخيه. )ط( 

العالقة بني اجلمل داخل الفقرة الواحدة. )ي( 
عالقة الفقرة بالفقرة.   )ك( 

عالقة الفقرة بالغرض العام للنص. ل(  (
أثر الغرض العام أدبيًّا واجتامعيًّا.  ) ) م

اكتب ثالث فقرات إحدامها تتحدث عن مميزات السامع اجليد، والثانية تتحدث عن عيوب   ٢
عدم حفظ النصوص، والثالثة تتحدث عن عيوب الفهم.  

للفعل )رضب( يف كل مجلة من اجلمل اآلتية معنى خيالف اآلخر، وضح ذلك.  ٣
رضب يف األرض. )  أ ( 

رضب العملة.    )ب( 
رضب مثاًل. ) ج( 

رضبه فشج رأسه.  ) د (  

اتفق معظم الباحثني عىل أن أهم مظاهر التطور الداليل تنحرص يف:  ٤
تصيص الداللة. )  أ ( 

تعميم الداللة.   )ب( 
انتقال الداللة. ) ج( 

وفيام يأيت أمثله هلذه األنواع الثالثة، فهل ُيمكنك أن تعزو كل مثال لنوعه:  ٥
تطلق كلمة )احلج( يف األصل عىل القصد، ثم أطلقت عىل حج بيت اهلل احلرام.  
تطلق كلمة )الورود( يف األصل عىل إتيان املاء، ثم أطلقت عىل إتيان كل يشء.  

عىل الداللة  يف  استعملت  ثم  جمتمعة،  اإلبل  عىل  األصل  يف  )الرطانة(  كلمة  تطلق    
الكالم املبهم.

تطلق كلمة )احلريم( يف األصل عىل كل حمرم، ثم استعملت يف الداللة عىل النساء.  
تطلق كلمة )العقل( يف األصل عىل الربط واملسك، ثم استعملت يف الداللة عىل القوة املفكرة   

يف اإلنسان.

٦  ما العالقة التي تربط بني كلامت كل جمموعة من املجموعات اآلتية:
ْدفة : الظلمة ، والضوء( )السُّ )   أ ( 
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)العني: بئر املاء ـ اجلاسوس ـ البارصة( )ب( 
)الساهي: الالهي ـ احلزين( )ج ( 

)العينان ـ اجلحمتان(  )  د ( 
)األصابع ـ الشناتر( ـ (  )ه

قذان ـ الُكْسُعوم( )احلامرـ الشَّ ) و ( 

علل للحكم عىل األساليب التالية باخلطأ:  ٧
انخفضت األسعار إىل أقىص معدل هلا. )  أ  ( 

تعرض لذلك يف ثنايا حديثه. )ب( 
قابلت حممد باألمس )تريد اليوم  الذي قبل يومك(. ) ج ( 

ال زال العلامء يواصلون البحث. ) د ( 
مل تنجح أبًدا حماوالتك اهلدامة. )هـ( 

4- َحلُّ الشعر وَعْقُد النثر

واملقصود بحل الشعر وعقد النثر: تصيري الشعر نثًرا، والنثر نظاًم، مع املحافظة عىل أصل  
املعنى، سواء كان بتغيري قليل يف اللفظ ويف املعنى، أم بدونه، ومن أحسن ما قيل يف حل الشعر 
قول الفتح بن خاقان صاحب )قالئد العقيان(: فإنه مَلَّا َقُبحت َفَعالُته، َوَحنَْظَلْت َنَخالُتُه، مل يزْل 

ُه الذي يعتاده، حلَّ به قول املتنبي: َ ق َتَومهَّ سوُء الظنِّ يقتاده، وُيصدِّ

ِم ق َما يعتاُدُه ِمْن َتَوهُّ إذا َساَء فِْعُل امَلْرِء َساَءْت ُظنُوُنهُ  ***  َوصدَّ  

وقول اخلَُوارْزِمي يف مَكاتِيبِه:
إذا أَحسَّ ِمن لسانه َبْسَطة، َوَوَجد يف خاطره َفْضلًة، وأصاب من القول جرياًنا، قال: َما  

َوَجَد َبَيًانا، َفحلَّ به قول الشاعر:

وقد وجدَت َمكاَن الَقْوِل ذا َسَعٍة   ***   َفإِْن وَجْدَت لِساًنا َقاِئاًل َفُقِل  

ا َعْقُد النثر فكثري، ومنه قول أيب متام: وأمَّ

َأَتْصِب للَبْلَوى َعَزاًء َوِحْسَبًة      ***      َفُتؤَجَر َأْم َتْسُلوا ُسُلوَّ الَبَهاِئِم  
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٣٦ ص  األدب  بجواهر  ويقارن  بعدها،   وما   ١١١ ص  عاشور  البن  واخلطابة  اإلنشاء  أصول  ينظر   )١( 
 وما بعدها.

)٢( اإلمام الشفعي هو حممد ابن إدريس الشافعى صاحب املذهب املعروف ولد بغزة ودفن بمرص.

تدريبات

ا َصَبَت َصْبَ األحراِر وإالَّ َسلوَت ُسُلوَّ الَبهائِم(. َعَقد قول اإلمام عىل لألشعث بن قيس )إمَّ
و حُيَْكى يف هذا السياق أن القايض الفاضل قال: )أرسلنِي أيب إىل يوسَف بن أيب اخلالل  

ب يِب ثم سألني: رئيس ديوان اإلنشاء بمرص يف الدولة الصالحية لتعلُّم َفنِّ الكتابة، َفرحَّ
ما الذي أعددَت من اآلالِت؟ فقلُت: القرآَن الكريَم، وكتاَب احلامسِة.

ْبُت بني يديه ، َأَمَريِن أن أحلَّ ِشعر احلامسة  دُت إليه، وَتدرَّ فقال: إنَّ يف هذا لبالًغا، فلامَّ َتَردَّ  
فحللُته من أوله إىل آخرِه، ثم َأَمَريِن أْن َأِحلَّه َمرة ثانية، ففعلت، فقال يل: اشتغل بمثل هذا، وأنت 

ِسُن اإلنشاَء.( )١( إًذا حُتْ

ما املقصود بحل الشعر وعقد النثر؟ وما فائدهتام؟  ١
هل ُيمكنك أن تأيت بديوان اإلمام الشافعي؟ وتقوم بحل ما ورد فيه من أشعار؟  ٢

أْحِص األبيات الشعرية الواردة يف كتاب النحو الذي تدرسه هذا العام، وقم بحلها.  ٣
أْحِص األبيات الشعرية الواردة يف كتاب البالغة الذي تدرسه هذا العام، وقم بحلها،  ٤ 

وإجيازما فيها من قيم بالغية.
أْحِص األبيات الشعرية الواردة يف كتاب األدب هذا العام ، وقم بحلها ، واستدل من   ٥

خالهلا   عىل احلياة األدبية للعرص الذي قيلت فيه.
مقتطفات من ديوان اإلمام الشافعي: )قال اإلمام الشافعى( )٢(.  ٦

دع األياَم تفعُل ما تشاء       ***     وطْب نفسا إذا حكم القضاُء   
وال جتزع حلادثِة الليايل     ***     فام حلوادُث الُدنيا بقاُء   

وكن رجاًل عىل األهواِل جلًدا  ***      وشيمُتك السامحُة والوفاُء   
ك أن يكون هلا غطاُء وإن كثرت عيوُبك يف البايا     ***     ورسَّ   

تسرتَّ بالسخاء فكل عيب      ***     يغطيه كام ِقيل السخاُء   
      وال َتر لألعادي قط ذال     ***     فإن شامتَة األعدا بالُء

      وال ترُج السامحَة من بخيل     ***     فام يف الناِر للظمآِن ماُء
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تدريبات

)١( أصول اإلنشاء واخلطتبة.

ن عىل إجادة اإلنشاء ٥- التََّمرُّ

ال تتحقق إجادة َفنون اإلنشاء عىل الوجه املأمول إال باإلكثار من التمرن والتدريب عىل النحو 
الذي رأيناه عند ابن العاص الذي ظل يتشادق ويعالج إخراج الكالم؛ ليتغلب عىل احلبسة التي 
كانت تعرتيه عند إرادة الكالم حتى مال شدقه، ومن أجل ذلك ُدعي باألشدق ويقدم لنا العالمة 
ابن عاشور جمموعة من التنبيهات يف هذا السياق فيقول: )ومما جيب التنبُّه إليه أن املرجع يف كل 
صنف من أصناف اإلنشاء إىل اختيار جيد إنشاء فحوله، ففي الكتابة جيب أن تتبع أساليب جميدهيا 
والتوثيق  الرشوط  الشعر كذلك، ويف  أو صحافية، ويف  علمية،  أو  أدبية،  أو  ديوانية،  كتابة  من 
وقصار  العرب،  حمادثات  بمطالعة  التمرن  جيب  املحادثات  ويف  كذلك،  اخلطابة  ويف  كذلك، 
اجلمل، واألجوبة البديعة، فإن معرفة املراسلة واخلطابة ال ُيغني عن معرفة كيفية املحادثة؛ أال 
ترى أنه لو عمد إنسان إىل أن يكتب كام يتكلم جلاءت كتابته مقطعة ، وكذلك لو تكلم كام يكتب 
لكان كمن ُيرسد شيًئا حمفوًظا، وهكذا نجد لكل َفنَّ هلجة تشبه أن تكون لغة خاصة، فمن الغلط 

الكبري أن يلتزم املتمرن أسلوًبا واحًدا أو طريقة منفردة ال يعدوا ذلك إىل غريه( )١(.

)فمن الغلط أن يلتزم املتمرن أسلوًبا واحًدا، أو طريقة منفردة ال يعدو ذلك إىل غريه(.  ١
ا. اضبط العبارة السابقة رصفيًّا ونحويًّ )  أ   ( 

بني اجلذر اللغوي لألسامء املعربة واألفعال الواردة يف العبارة السابقة، موضًحا )ب( 
الداللة األصلية والداللة السياقية لكل.  

اكتب رأيك يف هذه العبارة. ) ج ( 
ما الذي يمكن أن تقدمه للمتعلمني يف هذا السياق. ) د ( 

يقول اإلمام حممد اخلرض حسني:  ٢
ربة واملامرسة،  )إذا كانت اخلطابة صناعة تتعاَطى عىل طالهبا إال أن يأتوها عن طريق الدُّ  
فمن الالئق برجال يتقلدون يف هذه األمة أمر التعليم، أن يفرضوا هلا من أوقات الدراسة 
تلقى  إىل حيث  األمة  يقودون  ُخطباء  واملدارس  املعاهد  لنا هذه  ج  ُتَرِّ كافيا، حتى  نصيًبا 

السيادة والعظمة(
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قال ابن حزم الظاهري عامل األندلس يف عرصه عن آداب جملس العلم: )إذا حرضت جملس  •
العلم فال يكن حضورك إال حضور مستزيد علاًم وأجًرا، ال حضور مستغٍن بام عندك، طالًبا 

عثرًة ُتشيعها، أو غريبة ُتَشنِّعها، فهذه أفعال األرذال الذين ال ُيفلحون يف العلم أبًدا..
وصفة سؤال امُلَتَعلِّم: أن تسأل ّعام ال تدري، ال ّعام تدري، فإن السؤال ّعام تدريه  ُسْخٌف،  •

وقلة عقل، وُشْغل لكالمك، وقطع لزمانك بام ال فائدة فيه ال لك وال لغريك، وربام أّدى إىل 
اكتساب العداوات، وهو َبْعُد عني الفضول. 

تدريبات عامة

ا. اضبط العبارة السابقة ضبًطا رصفيًّا ونحويًّ )  أ  ( 
أحص الكلامت املهموزة الواردة يف العبارات السابقة، واذكر السبب يف كتابتها عىل هذه  )ب( 

الصورة.
) ج(  ما رأيك يف اقرتاح صاحب الفقرة السابقة؟ وكيف يمكن تطبيقه؟

قارن بني قول العالمة ابن عاشور وقول اإلمام حممد اخلرض حسني من حيث:  ٣
العموم  واخلصوص. )  أ  ( 

الفكرة التي يدور حوهلا القوالن. )ب( 
املقرتحات واحللول. ) ج( 

أعد صياغة القولني بأسلوبك. )  د  ( 

خلص ما ُكتَِب يف وسائل تنمية امللكة اإلنشائية، مضيًفا إليه ماتراه، نارًشا إياه يف  ٤
  صحافة معهدك.

إذا ُدِعيَت إىل إلقاء حمارضة عن فائدة السامع اجليد فامذا تقول؟  ٥

إذا ُطلب منك أن تقدم املقرتحات الالزمة للمحافظة عىل اللغة العربية فامذا تقول؟  ٦

َت بني أن تتكلم يف واحد من املوضوعني اآلتيني. إذا ُخريِّ  ٧
املقارنة بني وسائل تنمية امللكة اإلنشائية. )  أ  ( 
املوازنة بني وسائل تنمية امللكة اإلنشائية. )ب( 

فأهيام تتار؟ وملاذا؟ وماذا تقول فيام اخرتت؟  

نوا مجاعة لإلنشاء يف معهدكم؟ هل آن لكم أن ُتكوِّ   ٨
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فيجب عليك أال تكون فضوليًّا؛ فإهنا صفة سوء، فإن أجابك الذي سألت بام فيه كفاية لك؛  •
فاقطع الكالم، وإن مل جيبك بام فيه كفايٌة، أو أجابك بام مل تفهم؛ فقل له: مل أفهم واستزده، 

فإن مل يزدك بياًنا وسكَت أو أعاد عليك الكالم األّول وال مزيد؛ فأمسك عنه ، وإال حصلت 
عىل الرش والعداوة، ومل حتصل عىل ما تريد من الزيادة.....

وإياك وسؤال امُلْعنِت ، ومراجعة املكابر الذي يطلب الغلبة بغري علم، فهام خلقا سوء،  •
دليالن عىل قلة الدين، وكثرة الفضول، وضعف العقل ، وقوة الَسْخف، وحسبنا اهلل     

ونعم الوكيل.
وإذا ورد عليك خطاب بلسان، أو َهَجْمَت عىل كالم يف كتاب، فإياك أن تقابله مقابلة  •

امُلَغاضبة الباعثة عىل امُلَغالبة، قبل أن تتبني بطالنه ببهان قاطع.
ق به املستحسن إياه قبل علمك بصحته ببهان قاطع؛  • وأيضا فال تقبل عليه إقبال امُلَصدِّ

فتظلم يف كال الوجهني نفسك، وتبعد عن إدراك احلقيقة، ولكن أقبل عليه إقبال سامل القلب 
عن النزاع عنه،والنزوع إليه، إقبال من يريد حّظ نفسه يف فهم ما سمع ورأى. 

ضع أسئلة متنوعة تستوعب ما ورد يف املوضوع السابق.  ١

ضع عنوانا مناسًبا لكل فكرة من األفكار الفرعية للموضوع.  ٢

ا من أول قوله: )فيجب عليك( إىل قوله: )من الزيادة(. اضبط الفقرة الثالثة ضبًطا نحويًّ  ٣

أعد صياغة الفقرة اخلامسة بأسلوبك األديب.  ٤

استخدم صاحب الوصية عبارة )برهان قاطع( مرتني يف سياقني خمتلفني، اكتب ما فهمته  ٥
منها يف السياقني.  

تتبع صفات الذم الواردة يف املوضوع ستجدها أكثر من صفات املدح فهل هذا سمة غالبة   ٦
يف أدب الوصايا؟

إذا أردت أن تكون إجابتك عن هذا السؤال إجابة عملية؛ فقم بعمل إحصاء دقيق ألكثر   
من موضوع يف أدب الوصايا.

اكتب عن كل نمط من األنامط اآلتية مبهنًا عىل ما تقول.  ٧
)   أ  (  متعلم يتلقى املعلومات وال يتحاور مع معلمه.

)ب(  طالب جيادل زمالءه ويتمسك برأيه.
) ج (  طالب يسأل عام يدري.
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ا ) د  (  متعلم يستهلك وقته ووقت زمالئه.
) هـ(  قارئ يصدق كل ما يقرأ.

) و  (  طالب يبحث عن األدلة املؤيدة ملا يقال يف قاعة الدرس.

)وازن بني األسلوبني التاليني( :  ٨
)  أ  (  أسلوب يقوم عىل احلوار واالستنباط.

)ب(  أسلوب يقوم عىل رسد احلقائق.

أحص الكلامت املهموزة الواردة يف الوصية، واذكر معانيها، والسبب يف رسم مهزهتا عىل   ٩
الصورة الواردة عليها.

يقال: ينبغي عىل طالب العلم أال يتكب عىل العلم، وال يتآمر عىل املعلم، بل ُيلقي إليه زمام   ١٠ 
املشفق  للطبيب  اجلاهل  املريض  إذعان  لنصيحته  ويذعن  تفصيل،  كل  يف  بالكلية   أمره 

احلاذق، وينبغي أن يتواضع ملعلمه، ويطلب الثواب والرشف بخدمته.
)  أ   (  اكتب رأيك يف العبارة السابقة.

)ال يتكبـ  ال يتآمرـ  يلقي إليه زمامـ   يذعن لنصيحتهـ   املريض اجلاهلـ  يتواضع )ب (  
ـ  يطلب الثواب والرشف بخدمته(.  

عىل  قادًرا  حماوًرا  فامًها  متعًلام  تبني  وهل  السابقة؟  الكلامت  دالالت  يف  رأيك  ما   
العطاء؟ وملاذا؟

اكتب  عن العالقة بني هذه  الفقرة  والفقرة  التي تتناسب معها من موضوع وصية   ) ج ( 
ابن   حزم.  

اكتب رأيك يف طالب:  ١١
)  أ  (  يذعن لكل ما يقال له.

)ب(  حيرتم معلمه ويناقشه وحياوره.
)ج (  يتمرد عىل كل ما يقال داخل حجرة الدراسة.

هناك من األمور اخلاصة بالبيئة التعليمية املحيطة بك ما حيتاج إىل مزيد من الوصايا، اعقد  ١٢
ندوة ثقافية يف مكتبة املعهد وناقش زمالءك يف هذا األمر.  

اكتب وصية لتنرش يف:  ١٣
)  أ  (  الشبكة الدولية للمعلومات.

)ب(  املعهد.
) ج(  املسجد.

)  د  (  النادي
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الكتاب( يف صنوف  )يا معرش  )فتنافسوا  للُكتَّاب:  الكاتب يف وصيته  احلميد  قاله عبد  ومما   
فإهنا  العربية؛  ثم  والفرائض،  وجل(،  )عز  اهلل  كتاب  بعلم  وابدأوا  الدين  يف  وتفقهوا  اآلداب، 
ثقاف ألسنتكم، ثم أجيدوا اخلط، فإنه ِحْلية كتبكم، وارووا األشعار، واعرفوا غريبها ومعانيها، 
مهمكم....  إليه  تسمو  ما  عىل  لكم  ُمعني  ذلك  فإن  وسريها،  وأحاديثها  والعجم  العرب  وأيام 
ة الرقاب،  وارغبوا بأنفسكم عن املطامع، َسنِيِّها وَدنِّيها و َسْفَساف األمور، وحماقرها؛ فإهنا  ُمِذلَّ

ُمْفِسدة للُكتَّاب(.

ا مستخدًما عالمات الرتقيم املناسبة. خلص الفقرة السابقة بأسلوبك واضبط ما خلصته  نحويًّ  ١

اكتب تقريًرا موجًزا عن كل علم من العلوم الوردة يف الوصية.  ٢

وازن بني األساليب اآلتية مستداًل عىل ما تقول من النصوص الفصيحة.  ٣
ارغب بنفسك عن أن تأخذ اليشء. )  أ  ( 

ارغب بنفسك يف أن تأخذ اليشء. )ب( 
ارغب بنفسك أن تأخذ اليشء. ) ج ( 

بينهام  موازًنا  واملدح  الذم  باعتبار  إياها  السابقة مصنًفا  الفقرة  الواردة يف  الصفات  أحص   ٤
وبني الصفات الواردة يف وصية ابن حزم الظاهري.

قدم وصية لكل من:    ٥
رجل حيب مجع املال. )  أ  ( 

رجل حيب أن يقيض أغلب وقته فيام ال يفيد. )ب( 
رجل ال يعمل. ) ج ( 

طالب ال يذاكر دروسه وال حياور معلمه. ) د  ( 
رجل حيب أن ُيمدح. )هـ( 

ينبغي عىل طالب العلم أال يدع فنًّا من العلوم املحمودة، وال نوًعا من أنواعها إال وينظر فيه   ٦
ر فيه، وإال اشتغل باألهم  نظًرا يطلع به عىل مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمر طلب التبحُّ

منه واستوفاه، وتطرف من البقية، فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض...
خلص الفقرة السابقة بأسلوبك األديب، وضع هلا عنواًنا مناسًبا. )  أ  ( 

ما صلة هذه الفقرة بوصية عبد احلميد الكاتب السابقة. )ب ( 
وازن بني هذه الوصية ووصية عبد احلميد الكاتب. ) ج ( 
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ا اكتب رأيك يف متعلم :   ٧
يقرأ يف علم واحد. )  أ  ( 

يقرأ يف العلوم اهلادفة. )ب( 
يقرأ يف علم واحد، وما يتصل به من العلوم األخرى. )ج ( 

يسمع،  وال يقرأ. ) د ( 

يقرأ،  وال يسمع. )هـ( 
يسمع،  ويقرأ، ويطبق. ) و ( 

قدم نصيحة ملن يريد أن ُينمي ملكته اإلنشائية.  ٨

اكتب نصيحة ملن ال جييد اإلنشاء الشفهي.  ٩

وقفت خطيًبا يف إذاعة معهدك فامذا تقول عن أدب الوصايا.  ١٠

اكتب بحًثا عن الوصايا وقدمه هدية ملكتبة معهدك.  ١١
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األمثلةاإلنشاء مواضع استعامهلا العالمة

١. االسم باعتبار ثالثة أقسام: اسم، 
وفعل، وحرف.

١. بني املفردات التي تذكر لبيان 
أقسام اليشء.

١. الفصلة 
)،(

٢. ال يستحق االحرتام كل إنسان ال 
يقرن القول بالعمل، وكل صانع 

ال يتوخى اإلتقان يف عمله.

٢. بني املفردات املعطوفة، إذا تعلق 
هبا ما يطيل عبارهتا.

٣. الشمس الساطعة، والنسيم 
العليل، والطيور املغردة، 

واألزهار املتفتحة.

٣. بني اجلمل املعطوفة القصرية، 
ولو كان كل منها لغرض مستقل.

٤. إن قدرت أن تعفو عمن أساء 
إليك، فافعل.

     لئن جهل املرء قدر نفسه، إنه 
ملخطئ.

٤. بني مجلة الرشط واجلزاء، أو بني 
القسم وجوابه إذا طالت مجلة

     الرشط أو القسم.

٥. إن يف بالدنا رجااًل، ال يتأخرون 
عن اجلواب.

      إن حممًدا تلميذ مؤدب، ال يؤذي 
أحًدا.

٥. بني اجلملتني املرتبطني ىف اللفظ 
واملعنى؛ كأن تكون الثانية صفة 

أو حااًل.

٦.  يا حممد، اتِق اهلل. ٦. بعد املنادي.

١. إن الناس ال ينظرون إىل الزمن 
الذي حدث فيه العمل؛ وإنام 

ينظرون إىل مقدار جودته.

١. بني اجلمل الطويلة التي يرتكب 
من جمموعها كالم مفيد.

٢. الفصلة   
٢. فهمت عالمات الرتقيم؛ ألهنا املنقوطة )؛(

مفيدة. حممد جمد يف كل دروسه؛ 
وال غرابة يف أن يكون من 

األوائل.

٢. بني مجلتني تكون الثانية منهام 
سبًبا يف األوىل، أو تكون اجلملة 

الثانية مسببة عن األوىل.

ملخص للعالمات الرتقيم واستعاملهتا
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األمثلة مواضع استعامهلا العالمة

خري الكالم ما قّل ودل، ومل َيُطْل 
َفُيَمّل. توضع يف هناية اجلملة تامة املعنى. ٣.النقطة ).(

١. قال حكيم: الُعلم َزْيٌن، واجلهل 
. َشنْيٌ ١.توضع بني القول ومقوله.

٢. اثنان ال يشبعان: طالب العلم، ٤. النقطتان ) : (
وطالب مال. ٢. بني اليشء وأقسامه.

٣. أجزاء الكالم العريب ثالثة: اسم، 
وفعل، وحرف. ٣. قبل الكالم الذي يوضح ما قبله.

أهذا خطك؟ متى حرضت؟ توضع يف هناية اجلمل املستفهم هبا. ٥.عالمة 
اإلستفهام ) ؟ (

يا اهلل! ـ نجحت يف اإلمتحان! ـ
ـ اللهم إنا نستغفرك ونستهديك! ـ

ـ الصالة الصالة! ـ نعم دالاًل
 القرآن !.

توضع يف آخر اجلمل التي يعب 
هبا عن فرح، أو حزن، أو تعجب، 
أو استنكار أو دعاء، أو إغراء، أو 

حتذير، أو مدح، أو ذم...

٦. عالمة التأثر
) !(      

القاهرةـ  )حرسها اهلل(ـ  عاصمة مرص.
ُحْلوان )بضم فسكون( مدينة 

بجنوب القاهرة

يوضعان للجملة املعرتضة، أو 
ألفاظ االحرتاس.

٧. القوسان ) (  
ـ  أو الرشطتانـ 

قال تعاىل :
﴾ ﴿

يوضع بني قوسيها كالم ينقل بنصه 
وحروفه.

٨. عالمة    
التنصيص ))  ((
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األمثلة مواضع استعامهلا العالمة

أواًل ـ
ثانًيا ـ
ثالًثا ـ

بني العدد واملعدود إذا وقعا عنواًنا 
يف أول السطر. ٩. الرشط )ـ(

الفاعل مرفوع وعالمة رفعه 
األصلية... الظاهرة

سورة القرآن الكريم ... سورة 

توضع مكان املحذوف من الكالم 
لالختصار، أو الختبار الطالب.

١٠. عالمة  
احلذف )...(

رشوط املكلف أربعة:
األول ـ أن يكون بالًغا

الثاين ـ  //      //  عاقاًل
الثالث ـ  //     // سميًعا بصرًيا

الرابع ـ    //     // قد بلغته الدعوة

توضع أسفل الكالم املامثل استغناء 
عن تكراره.

١١. عالمة املامثلة 
) // (
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