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تقديم

ُطالَِّبي األِعزَّاء،
ِلَتْجِديِد  َوفًقا  َتأِْليفه  َتَّ  الِذي  امْلَُقرََّر  الِكتاَب  هذا  إلَْيكم  ُنقدُِّم  تعاىل  اهلِل  بَتْوِفيِق 
هذا  َيَْتِوي  العاِلَيِة.  الّثاَنِوّيِة  امْلَْرَحَلِة  ِمن  الثاِنيِة  َنِة  لِلسَّ 2013م،  لسَنِة  امْلَُقرَّراِت 
اَدثاِت من َمْنظوماٍت وقصٍص وَمقاالٍت وُمراسالٍت وَترمجِة  الكتاُب على َعدٍد من اْلُ
حياٍة وُخطبٍة ووصِف رحلٍة وُنصوٍص ِقَيميٍة وغرِيها، ُمرتَّبًة حسَب ُميوِلكم وَنزعاِتكم. 
وهي يف نفِس الوْقِت ُتوفِّر الُفرَص لكم على التحلِّي  بالِقيِم اإلنساِنيِة العاِليِة والتسلُّح 

بامْلَهاراِت احَلياِتيِة.
لِلنَّظرياِت  وُموافقة  الّدارسنَي  على  ُمرَتِكزٌة  الكتاِب  هذا  يف  واألْنشَطُة  النصوُص 
الرَتَبِويَِّة احلِديثِة واإلْسرِتاِتيِجيَّاِت املُْسَتجدَِّة وعلى أساِس امْلُنَتجاِت الِدراِسيِة امْلُعيَّنِة 
الُعلُوَم  َضمَّنَّا  وَقْد  َتْدرجِييا.  النَّْفِسي  والتْحِرير  الذاِتيِّ  التَّقويِم  على  ُتساِعُدكم  كما 
اللَغِوّيَة وَمباِدَئها ُمْنَدجمًة يف األْنَشطِة َوظيِفّيا حيُث َتْقتدُروَن  على اْكِتساِب اللغِة 

طِبيِعّيا وتسَتْخِدموَنها حسَب امْلُناسباِت.
وَمْعلوٌم أّن الّلغَة الَعربّيَة لغةٌ عامليٌة َمنطوَقٌة على أْلسٍن أكثَر من 400 ملْيون نسمٍة 
إضافًة إىل أنَّها لغٌة رمسيٌة يف أكثر من 25 دولًة، واللغُة العربيُة - كما ال َيَْفى 
 )UNO( امْلُتَّحَدِة  األمِم  َهيئِة  ِمْثَل  الدُّوِلَيِة  امْلُنظَّماِت  ُمعظِم  يف  بها  ُمعرَتٌف  عليكم- 
 )Red Cross( وُمَنظَّمِة الصليِب الدُّوِلّي األْحر  )African Union( اِد األفِريِقي واالتِّ
والفيفا )FIFA( وغرِيها. وِفعاًل هي يف ُمقدِّمِة اللغاِت األكثِر اْنِتشاًرا على اإلْنرتَنت 
يِع أْرجاِء امْلَْعموَرة. َفال ُبدَّ من دراَسِتها والتَّعرُُّف بُكنوِزها  كما أنَّها لغٌة ُتَدرَُّس يف مَجِ

الغاِلَيِة ملَْن َيطَِّلع َنَْو ُمسَتْقبٍل زاِهٍر.
حيُث  امْلسموحَة  الفرصَة  هذه  َتْنَتِهُزوا  أْن  منكم  ُيْرَجى  األِعّزاُء،  الطلبُة  أيُّها 
تقتدرون على مداولِة اللغِة العربيِة وَتسَتِفيدوَن من ُكنوِز العلوِم وامْلَعاِرِف فيها. َنرجو 

لكم خريا واِفرا، واهلُل ولي التوِفيِق وُهو املُْْسَتعاُن .

الدكتور .س. رويندرن ناير      
2015/6/1      مدير جملس الوالية للبحوث والرتبوّية والتدريب

ترونندبرم
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• خري اهلل	
• عبقرّي من أبناء كرياال	
• كرياال ... ونعم اهلل اليت الحتصى	

الوحدة األوىل

لغة اهلل يف بلد اهلل



املقدمة

ليس من املبالغة إذا قلنا إنه ال ختلو أسرة من أسر 
اخلليج  دول  إحدى  يف  منها  عضو  ويعمل  إال  كرياال 
القائمة بني  والودية  الثنائية  العالقة  إن  وفعال  العربي، 
اجلانبني للبحر العربي وتزايد اهلجرات من أهل كرياال 
إليها أّدت إىل ازدهار اقتصاد بالدنا يف جانب، والتقّدم 
الثقايّف واحلضارّي يف جانب آخر. ومنذ الزمان الغابر َثََّة 
وقد  وكرياال،  العربّي  الوطن  ودينّية بني  عالقة جتارّية 
نت هذه العالقة وأينعت ثارها، خصوصا بعد البعثة 
المدّية حيث وفد عدد وفري من العرب إىل ديارنا جّتارا 
ودعاة ومستوطنني أيضا. وقد ساهمت واليتنا الصغرية يف 
إثراء اللغة العربّية وآدابها عرب القرون لدرجة أنك جتد 
و  املعربي  املخدوم  الدين  زين  من  بدءا  العباقرة  بعض 
وصوال إىل حمي الّدين اآللوائي وأمثاهلما ِمّن ذاع صيتهم 
على نطاٍق عاملي. وهنا جيدر بنا أن نتعرف على ثالثة 
دروس تهتم بعالقة العرب ولغتهم وتبادالتهم فيما بيننا، 
وال شّك أن هذه الدروس ستساعدك على إدراك مدى عمق 

هذا الرتابط الثنائي. 

اهلل
د 

يف بل
هلل 

ة ا
لغ



النواتج التعلمية 
يقتدر الدارس عند دراسة هذه الوحدة على:

• التعرف مبعاني النصوص وُيعرّب عنها	
• اكتشاف األجوبة من النص املدروس	
• تعرف أبيات ماثلة	
• استنتاج الرسالة املركزية من األبيات	
• إدراك املفاهيم من األبيات	
• إعداد مذكرة إعجابية / استحسانية	
• ترتيب األعوام حسب سرية الكاتب	
• إعداد فقرة بسيطة حول النص	
• إعداد مقالة وجيزة حول النص	
• التعرف على األدباء والشعراء من أهل كرياال	
• إعداد مذكرة يومية عن الرحلة	
• إظهار القدرة على إعداد اإلرشادات والتوصيات	
• ترمجة الكلمات والفقرات البسيطة من العربية إىل اإلجنليزية / 	

ومن اإلجنليزية إىل العربية
• 	 )Brochure( إعداد النْشرة
• إظهار معرفته بالقواعد النحوية وتطبيقها حسب احلاجة	
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ُ اهلِل1 َخريرْ
ْلِت َطـبـِيَعًة َيا  َكرْيَاَل لِلّــِه َدرُِّك أَْنـِت ُأوِتـيِت الْـُعـلَـى   َفــلََقـْد مَجُ
اَل َكْم ِفيِك ِمْن َجَبٍل َوَكْم ِحْصٍن َوَكمْ   ِمـْن َغـاَبـٍة ِهَي ِمْن َمَناِظَر َأمْجَ
اَمـــٍة َأْزَهــاُرَهـا   َتـْسـَتـْقبـُِل الزُّوَّاَر َمَع بـِْشٍر َحاَل َوَحــِديَقــٍة َبــسَّ
ِفــيِك الزُُّروُع َكـأَنَّـَمـا ِهـَي ِكْسَوةٌ   ِمْن ُسـْنُدٍس ُخْضٌر ُكِسيِت جَتَمُّاَل
َكـْم ِمـْن ِجــَناٍن ِفيِك ُتْؤِتي ُأُكَلَها   ِمْن َتِْتَها اأَلْنَهاُر جَتِْري َسْلَساَل
َلى َمـْأَكاَل َنـْشَتـاُق َماَءِك َفْهَو َأْحلَــى َمْشَرًبا   َوَجَناِك َنْهَوى َفْهَو َأحْْ
َولَـَكْم ِلَراِجــي ُمْسـرَتَاٍح ِفيِك ِمـْن    ِظــلٍّ َظـِليــٍل َحـــبََّذا ُمــَتَظـلِّاَل
َكْم َمــْسِجٍد َوَكـِنيَســٍة َقْد َعاَنَقــا   َيـا َكرْيَالََ احْلََسَناُء ِفيِك اهْلَْيَكـاَل
ــاِكُنوِك َذُووا الّتَضـاُمِن َبْيَنُهمْ   َمــْهَما َتبـِْن َأْدَياَنُهـْم َوَذُووا الَْواَل َفالسَّ
َقــْد َزاَد َخْيــُر اهلِل ِفــيِك ِزَيــاَدًة    َبْل أَْنِت َخرْيُ اهلِل َشأُْنِك َقْد َعاَل
َذاَك َنـْشـُكُرُه ُشـُكـوًرا َأْجـَزاَل ِإنَّــا َبـُنوِك بـِِنــْعَمــٍة ِمـْن َربِّـَنـا    َفلـِ
ْدَياِن َيْهَوى امْلَْنَهاَل اِمِئ الصَّ َيــا  َكرْيَاَل َنْهَواِك ُحبَّــا َصـاِدًقــا    َكالظَّ

ُد امْلَْولَِوي  ن.ك. َأْحَ        

البحر الكامل:- متفاعلن متفاعلن متفاعلن  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

الدرس األول
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1

 )Kadavathoor( ُوِلَد الّشاِعُر أْحَُد بن ُكنج أْحَد يِف َكَدَوتُّور
مِبُقاَطَعِة َكنُّور َسَنَة 1926م، َبْعَد ِدراَسِتِه االْبِتَداِئيِة َوالدَّْرِس املَْسِجِدي 
الَْتَحَق ِبُكلَِّيِة َداِر اْلُعلَوِم ِبَواَزاَكاد)Vazhakkad(، ُثمَّ َحاَز َشَهاَدَة 
َوَبعَد   ،)Pulikkal(ِبُفوِلَكْل الُعلوِم  َمِديَنِة  ُكلَِّيِة  ِمْن  اْلُعلَماِء  أْفَضِل 
امْلُباَركِة  َواملَْدَرسِة   )Madayi( ماَداِي  مِبَْدرَسِة  ُمَدرِّسا  َعِمَل  َذِلَك 

الثَّاَنِويَِّة ِبَتالشرِيي َوَتقاَعَد َعْنها َسنَة 1981م. 
يف  ُعْضًوا  وكاَن  َبِليغا،  َنِشيًطا  َشاِعرا  يُخ ن.ك.أحُد  الشَّ كاَن 
جَلَْنِة َتأِْليِف الُكُتِب الدِّراِسيَِّة الَعَرِبية ملَداِرِس كرياال. َوَلُه أْشعاٌر 
ْعِريِة. مَيْتاُز  َكِثرَيٌة يف الَوْصِف وامْلَْدح والرِّثاِء وَغرْيَِها ِمَن األلْواِن الشِّ

ْهَلِة. ِشْعُرُه ِباأَلساِليِب الَْبِسيَطِة والَقوايف السَّ

عن الّشاعر

ن.ك. أمحد املولوي
)1926 - 2007م(
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ُياِطُب الشاِعُر َوَطَنه كريال اجْلَميَلة وَيُقوُل هلا:1
• َوُحصوٌن 	 ِجباٌل  َوِفيِك  الَْبِديَعِة  ِبيعِة  الطَّ ِبَهذه  واِفر  َحظٍّ  ذات  أْنِت 

يَلة. َوَغاباٌت َكِثيَفٌة َوُكّل َهذا َقْد َجَعَلك مَجِ
• َوهِذه احْلَداِئُق َوأْزهاُرها َتْبَتِسُم ُكلَّ االْبِتساَمِة َوَتْسَتْقِبُل ُكلَّ االْسِتْقَباِل 	

امْلَناِظِر  ِبَهذه  ُمْنَشِرِحنَي  الزُّوَّاُر  َفَيُكوُن  َوُسُروٍر  َفَرٍح  َمَع  َيُزوُرَها  َمْن 
اجَلِميَلِة. 

• يَلٌة ِجدًّا ِبهذِه امْلَزاِرِع اخْلَِضَرِة َكِثياب ِمْن ُسْنُدس َوِفيِك أْيًضا 	 أْنِت مَجِ
َجنَّاُت َنعيٍم جَتِْري األْنهاُر َعَلى َواِديَها، َوِفيها َمْأُكوالٌت ُمَتَنوَِّعٌة.

• اِفيِة 	 الصَّ َمواِرِدِك  ِمن  َطُهوٍر  َماٍء  إىل  َنْشتاُق  أْهَل كرياال -  َنُْن - 
َوُنِبُّ أْن َنْأُكَل ِمْن َجنَّاِتِك ُمْنَتَجاِتها اللَِّذيَذَة الساِئَغَة. وِفيِك ِظلٌّ 

ُمِريٌح ملَْن ُيريُد الرَّاَحَة ِمنِك.
• النَّصاَرى 	 َوَكَناِئِس  املُْسِلمنَي  َكَمساِجِد  املُْْخَتِلَفِة  ِبامْلَعاِبِد  َغِنيٌَّة  وأْنِت 

ِبَغرِي  الَتساُمح  ِرَسالَة  ُتوِحي  ُكلَُّها  املَعاِبُد  وهذِه  اهَلناِدِك،  َوَهياِكِل 
َعَصِبيٍَّة وتََّطرٍُّف.

• وأنِت َسِعيَدٌة ِبَرْي َكِثري ِمْن ِنَعِم اهلِل َتعاىل، َوِبَهذا اخْلَرِي َقْد مُسِّيِت 	
ِوالَيَة َخرْيِ اهلِل َفكرياال.

• اليِت 	 الْواِسعِة  النَِّعِم  َهِذه  على  َتعاىل  اهلَل  َنْشُكُر  أَهاِلي كرياال  َنُن 
أْنَعَمها َعلى ِبالِدنا.

• ايِف.	 اِمُئ إىل املاِء الصَّ َوَنُن ُنِبُّ ِبالَدنا حَمَبًَّة َخاِلَصًة َكَما َيْشَتاُق الظَّ

  حوَل املنُظوِم
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ِئَلِة اآلِتَيِة: يُب َعن األسرْ  1( ُنِ

اِعُر َوَطَنه؟ ِبَأّي اْسٍم َوَصَف الشَّ ا(   
يف أيِّ ُمقاَطَعٍة ُوِلَد الشاعُر املولَِوي ن.ك أَحُد ؟ ب(   

2(  َنكُتُب الرِّساَلَة املرَْررَْكِزيَة ِللرَْبيرِْت اآلِتي:
ِفــيِك الزُُّروُع َكـأَنَّـَمـا ِهـَي ِكْسَوةٌ   ِمْن ُسـْنُدٍس ُخْضٌر ُكِسيِت جَتَمُّاَل  

3(   ُنِعدُّ ِفقرَْرًة َعن َطبيَعِة كرياال اجَلَميَلِة على َضورِْء املنُظوِم "خري اهلل".
ساِنّيًة َحورَْل َمنرُْظوِم "خري اهلل". ِتحرْ 4(  ُنِعدُّ ُمَذكَِّرًة اسرْ

. 5(  نعّد أبياًتا َبِسيَطًة عن َطِبيعِة كرياال َوُننرِْشُدها يف الصفِّ
6(  َنقرْرأُ َوُنالِحُظ

الَْتحَق َجَواُد  مَبدرْرَسٍة َجديَدٍة. ا(   
َجلَس الواِلُد َعَلى الرُْكررِْسّي. ب(   

ألَْقى اخَلطيُب ُخْطَبًة َعن الرَْعالَقاِت اإلْنساِنيِة. ج(   
َرجَعت الطاِلَبُة ِمَن الرُْكلِّّيِة. د(   

ِد . ْفُل يف املَهرْ ناَم الطِّ ه(   

جير االسم إذا سبقه حرف من حروف اجلر )يف، على، عن، من، إىل، ب، ل(

  األنرِْشطُة الدِّراِسيَُّة
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رحَياِت األِتَيِة. 7(  ُنالِحُظ األبياَت اآلِتَيَة وُنواِئُمها التَّصرْ
• َكْم َمــْسِجٍد َوَكـِنيَســٍة َقْد َعاَنَقــا    َيـا َكـرْيَااَل احْلََسَناُء ِفيِك اهْلَْيَكاَل	
• ِفــيِك الزُُّروُع َكـأَنَّـَمـا ِهـَي ِكْسَوٌة     ِمْن ُسـْنُدٍس ُخْضٌر ُكِسيِت جَتَمُّاَل	
• ْدَياِن َيْهَوى امْلَْنَهاَل	 اِمِئ الصَّ َيــا َكرْيَااَل َنـْهَواِك ُحبَّــا َصـاِدًقــا    َكالظَّ

-  قْد أْنعمِك اهلُل ِبِنَعٍم كِثرَيٍة مِبُْخَتِلِف اجِلناِن اجَلميَلِة َواملواِرِد وَغرِيها.
-  يقوُل الشاِعُر على ِلساِن أْهِل كرياال إنا ُنِبُِّك حَمبًَّة خاِلَصًة.

-  يف كرياال َمعاِبُد امُلْسِلمنَي والنَّصاَرى واهَلناِدِك وهذه َشعاِئُر التساُمح 
واألُخوَِّة اإلْنساِنيَِّة.

8(  ُنالِحُظ الصوَرَة اآلِتيَة وَنكرَْتِشُف ِمنها ُمفرَْرداٍت وُنَكوُِّن بها ُجَال.
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1 اال َعبرَْقِريٌّ ِمنرْ أبرْناِء َكريرْ
هل َتْعرفوَن ِرواَيَة "تشِمني"؟

َمْن ُمؤلُِّف هذه الرِّوايِة؟
هل ُتْرمِجْت هذه الرِّواَيُة إىل الّلغة العربّية؟

َمْن قاَم ِبرَتْمَجِة هِذه الرِّواَيِة؟

كاِتٌب  اآلُلواِئي  الّدين  حُمْي  الدُّْكتور  ُهو 
ُوِلَد  ِوالَيِة كرياال.  ِمْن  َعْبَقِريٌّ  وُمَدرٌِّس  َمْشهوٌر 
يف أوَِّل ُيوِنُيو َسَنَة 1925م، يف َقْريِة ويِليُتوناد 
"آلوا".  َمديَنِة  ِمن  )Veliyathunadu(َقريَبٍة 

ْيَخ َمقَّاْر املْولَِوي.  وكاَن واِلُدُه الشَّ
اللَُّغَة  اآلُلواِئي  الدِّين  حُمْي  ْيُخ  الشَّ َدَرَس 
الَعَرِبّيَة َواْلُعُلوَم الدِّيِنّيَة أوَّال َعَلى واِلِدِه، ُثمَّ اْنَتَقَل 
الَعَرِبّيِة،  الُعلوِم  داِر  ِبُكلِّيِة  ِلَيلَْتِحَق  َملَْيبار  إىل 
ِبوازاَكاد. ُثمَّ الَْتَحَق ِبُكلِّيَِّة "الباِقيات الصاحِلات 
الَعَرِبّية" بويلُّوْر َوخَتَرََّج فيها ِبَشهاَدِة "املَْولَِوي 
“أْفَضِل  َشهاَدِة   على  َحَصَل  ُثمَّ  الْفاِضل". 

اْلُعَلَماء” عام 1949م من جاِمَعِة َمْدراس. 

    مناصبه
• أْستاٌذ يف ُكلِّيِة َرْوَضِة الُعلوِم	
• ُمِذيٌع يف إذاَعِة ُعموِم اهِلنِد 	

)AIR(
• أْستاُذ يف جاِمِع األْزهِر مِبِْصر.	
• َمَجلَِّة 	 َرِئيُس التَّْحِريِر لـِ

“َصوت اهِلْنِد” اليِت ُتْصدُر 
ِمْن َسفاَرِة اهِلْنِد مِبْصَر.

• َرِئيٌس ُمْسَتشار جِبَِريَدِة 	
"اخَلِليج الْيَْوم" بَقَطر

الدرس الثاني
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 َوَرَحَل إىل ِمْصر سنة 1950م ِلَيلَْتِحَق جباِمِع 
ِريف لِلدِّراَسِة والَْبْحِث. َوُنِشرْت َمقاالُتُه  األْزَهر الشَّ
يف جَمَاّلت "امَلِْلُس اهِلْنِدّي لِْلَعالقاِت الثقافّية"  
)ICCR( و" األكاَدِمّي األَدِبّي اهِلْنِدّي". َوَحَصَل 
ريِف َحـْوَل  على الدُّْكُتوَراه ِمْن جاِمع األْزَهِر الشَّ
َمْوُضوِع "الدَّْعوُة اإلْسالِمّيُة َوَتَطوُُّرها يف ِشْبِه القارَِّة 

اهِلنِدّيِة" سنة 1971م. 
الَعرِبيَِّة سنة  اجَلِزيَرِة  اآلُلواِئي  إىل  َه  َتَوجَّ ُثمَّ 
1977م، َوَتَوىلَّ َمناِصَب عاِلَيًة باجَلاِمَعِة اإلْسالِمّيِة 
اجَلراِئِد  يف  َمقاالُتُه  َوُنِشَرْت  امْلَُنوََّرِة،  امْلَِديَنِة  يف 
َجريَدِة  ِمْثل  فيها،  األَدِبّيِة  وامَلَاّلِت  الَيْوِمّيِة 
"املدينة" اليت ُتْصَدُر ِمْن َجدَّة، وجَمَلَّة "اجلاِمَعة 
اإلْسالِمية" وَغرِيها. َوقْد انَتَقَل الدكُتور األُلواِئي 
َخزاَنًة  تاِركا  يوليو 1996م  اهلِل يف 23  ِذمَِّة  إىل 
املَُتَنوَِّعة  والُبُحوِث  الَعِديدِة  واملَقاالِت  الُكُتِب  ِمن 
ليِزّية واأُلْردِوّية. يف اللُّغِة املَلََياملِّية والَعَرِبّيِة واإلجْنِ
كاَن حُمْي الدِّين اآلُلواِئي ِمن الُعَظماِء اهُلنوِد 
الِذيَن َجعُلوا اللَّغَة الَعَرِبيَة َهَدَفُهْم املْنُشوَد يف الَقْرِن 
مَبواِهَب  ُمَتَمتِّعًة  َشْخِصّيُته  وكاَنْت  الِعْشريَن. 
واخَلطاَبِة  الِكتاَبِة  يف  َتِلفٍة  ُمْ وُمُيِّزاٍت  عِديَدٍة 
العالقاِت  َتْوِثيِق  يف  َكِبرٌي  َدْوٌر  َلُه  وكاَن  والدَّعوِة 

َبنَي اهِلْنِد وِبالِد الَعَرب. 

    ُمؤلَّفاُتُه
• الدَّْعوُة اإلْسالِميُة وَتَطوُُّرها 	

يف ِشْبِه القاَرِة اهِلْنِديِة
• األَدُب اهِلندي املُعاِصُر	
• اإلسالُم وَقضايا اإلْنساِنَية	
• تشِمنْي )مرتمجة(	
• النُُّبوَُّة اُلَمَِّدية َوُمْفرَتياِت 	

امُلْسَتْشِرقنَي
• ُمساَهَمُة ُعلَماِء اهِلنِد يف 	

ِخْدَمة اللغِة الَعَربَيِة وآداِبها
• الثَّقاَفُة الَعَرِبيُة يف ِشْبِه 	

القاَرِة اهِلْنِديِة
• PrinciplesofIslam

• TheessenceofIslam
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يُب:  1(  ُنراِجُع النَّصَّ وُنِ
أْيَن ُوِلَد الدُّكُتور حُمي الّدين اآللوائي؟ ا(    
ِمْن أيِّ جاِمعٍة حاَز َشهادَة الدُّكتوراه؟ ب(    

أين ُتْصدُر جَملَُّة "َصوُت اهلند" ؟ ج(    
2(  ُنالحظ أعواَم األحداث يف حياة الدكتور حمي الّدين اآللوائي وَنكرُْتُبها لَفرْظا 

كما يف املِثاِل .
- ألٌف وِتْسُعِماَئٍة َوَخٌس َوِعْشروَن : 1925م  ِوالدُتُه     

- ألٌف وِتْسعمائٍة وَخْسوَن : 1950م  ارتَل إىل ِمصر    
................... -   ...... : َه إىل الِبالِد الَعَرِبيةِ  َتَوجَّ  
 ................... -   ...... : اْنَتَقَل إىل ِذمَِّة اهلَلِ تعاىل    

3( نقرأ ونالحظ :
إنَّ الّصحافَة لساُن الّشعِب الّصحافُة لساُن الشعِب  

أيقنت أنَّ الّشدائَد صانعُة الّرجاِل  الّشدائُد صانعُة الّرجاِل  
كأنَّ املمّرضَة  ملٌك رحيٌم املمرِّضُة  ملٌك رحيٌم  

البيُت قديٌم لكنَّ األثاَث جديٌد البيُت قديٌم، األثاُث جديدٌ 
لعلَّ النصَر قريٌب النصُر قريٌب   

ليت الشباَب راجٌع الشباُب راجٌع   

ُلها. 4(  ُنناِقُش املشاِعَر امُلخَتِلَفة من َتاِرب َحياِتنا وُنَقدُِّمها وُنَسجِّ
5(  ُنرترِْجُم الِفقرْرَة إىل الّلغِة الَعرِبّيِة.

 ThisisAli.Heismyfriend.Alihastwobrothersandasister.
His father isadoctorandhismother isa teacher.Theyserve the
peopleinthesociety.

   األنشطة الدراسية 

الكِلمُة األوىل َبعَد إّن )وأخواتها( امسها هي منصوبة، والكلمة الثانية خربها هي مرفوعة.    
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6(  نعدُّ ِفقرًة َبِسيَطًة عنرْ "ِخَدماِت الدكتور حمي الّدين اآللوائي" للُّغِة الَعرِبّيِة.
7( ُنِعدُّ َمقالًة َوِجيزًة َعنرْ ُمساَهمِة أهرِْل كريال ِللُّغِة الَعَرِبيِة على َضورِْء النِّقاِط التاِليِة.

ِجِدي الدررُْس املسرْ
• َدْوُر الدَّْرِس املَْسِجِدّي يف َتْنِمَيِة الّلغِة الَعربّيِة والُعلوِم اإلْسالِمّية َحِقيَقٌة تاِرِييٌة.	
• ُس الدَّرُس املَْسِجِديُّ َمع الدْعَوِة اإلْسالِميِة يف ُكلِّ ُبْقعٍة من كريال.	 ُيَؤسَّ
• كان أهُل ُكلِّ َقريٍة َيُقوُموَن مِبُْؤَنِة هذه الدُّروِس. 	
• وقْد خَترََّج منها كثرٌي من الُعلماِء واأُلَدباِء.	
•  وِمْن أْشَهِرها ما كان جيري يف املسجِد اجلامِع الَكبرِي بُفنَّان على ِرئاَسِة الشْيِخ زين الدين الصغري 	

القاِضي حُمّمد 
• القاضي حممد بن القاضي عبد العزيز )تويف 1025هـ(،	
•  هو ِمْن أْبَرِز ُقضاِة كاِليكوت 	
• ُهَو ماِهٌر يف الُعلوِم الدِّيِنّيِة ومتبحر يف الُفُنوِن الَعقِلية.	
• َلُه ُمؤلَّفاٌت كثرَيٌة حتى ِقيَل إنها َتْبُلُغ َخَْسماَئِة كتاٍب.	
•  ومن ُمَصنَّفاِته:الدرَُّة الَفصيَحُة، َمقاِصُد النكاح، الَفْتُح املُبنُي.	

عبد القادر الَوّكِمّي )1873 - 1932م(
• ُوِلَد بَقْرية َوكَّْم مُبقاَطَعِة تروننتربم. 	
• َتعلَّم الُعلوَم االْبِتداِئّيَة والقرآَن واألحاِديَث النََّبِوّيَة ِمن َوطِنه.	
• اِْقرَتََح على احُلُكوَمة َتْعِينَي َأَساِتَذِة الَعَربية يِف الـَْمَداِرس الَعامَّة.	
• وأقّرت احُلكومُة اْقرِتاحاِته يف َتِعينِي املُفتِّشنَي لُلمراَقبِة على َتْدريِس الَعربيِة يف مدارِس كرياال ويف 	

َتقديِم ِمنحٍة دراسيٍة للطُّالِب على امُلسَتَوى الثاَنِوي.
• ومن ُمصنَّفاِته: َترمَجُة الفاِتِة وَتْفسريها، ُمقّدمٌة لَتْعليِم القرآِن، اإلصالُح الّدييِن، ترمَجُة الكتاِب 	

"كيمياء السعادة".
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1
ياحيِة يف كرياال؟ هْل َتعِرفوَن َبعَض األماكِن السِّ

ِْمّيَة اخلاّصَة باملاِعِز اجَلَبِلي؟ ُاذكْر اْلَ
يف أيِّ ُمقاَطَعٍة َتَقُع َقْلعُة "بيَكْل"؟
هْل َقَرأُتْ ِكتاًبا يف أَدِب الرْحَلِة؟

هذا َوْصٌف أَدبيٌّ ِلَرحاَلٍة ُسعوِديٍّ أِبي الياِزي َحْوَل والَيِة كرياال، 
وما شاهده من التقاليد والعادات. يف َصْفَحِة فيس بوك  ُيشاِطُر َمشاِعَره من املناِظر الطبيعية الرائعة  

وأْحَُده  كرياال  إىل  ِرحَليِت  يف  َوفََّقيِن  أْن  َتعاىل  اهلَل  أْحُد  أواًل 
حِة  ثاِنيا أْن َحفََّظيِن وأْهِلي من ُكلِّ َشرٍّ وَمَرٍض وُسوٍء، وأَمدَّنا بالصِّ
والعاِفَيِة ِخالَل هذه السفَرِة، كما ال أْنَسى ُكلَّ من زاَر كرياال وما 
َكَتَبْت أناِمُلُه مْن أمَجِل األْوصاِف ِلتْلَك الِبالِد ذاِت الطِبيَعِة الراِئعِة 

َوَشْعِبها الطيِِّب الراِقي بأخالِقِه َمْهَما كاَنْت ِدياَنُتُه.
اِْنطلَْقَنا ِمن َمطاِر املِلِك خاِلد بالِرياِض وَوَصلْنا كرياال باهلند   
ُيسمَّى  َمكاٍن  إىل  بنا  وذَهَب  الساِئق  َوَوَجْدنا  ترونندبورم  َمِدينِة  يف 
ُبووار )Poovar( َرِكْبنا القاِرَب وشاهْدنا ُهناَك الَبْحَر الَعربّي واجُلُزَر 
من  أْنواًعا  وشاَهْدنا  الذَهِبّ،  الشاطَئ  امْلَكاُن  به،وُيسمَّى  اُلَاَطَة 

يوِر املَُتَنوِّعِة، ويف املَساِء ُعْدنا إىل الُفْنُدِق. الطُّ

كرياال ... َوِنعُم اهللِ اليِت ال حُترَْصى 
الدرس الثالث
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1
ياِحيِة يف ِمْنطقِتنا ُاْذكْر َبعَض الِوْجهاِت السِّ

ويف صباح اليوم الّتاِلي َذهْبنا إىل َحديقِة احلَيَوانات يف ترونندبورم 
َْهنا إىل شاِطِئ ُكوَوااَلم )Kovalam( واجَتْهنا إىل  وجَتَوَّلْنا فيها ثمَّ اجتَّ

شاِطِئ شانغوموغام )Sankumukam( ثم ُعْدنا إىل امْلُْنَتَجِع. 
يف  واْسَتْمتْعنا   )Moonnar( موّنار  إىل  اجّتهنا  التاِلي  اليوم  ويف 
اّلالِت واحَلَيواناِت الرَبِّيِة. وَدخلنا إىل  الطَّريِق باملَناِظر الطِبيِعّيِة والشَّ

الغاَبِة على األْقداِم وجَتَوَّلْنا فيها على األْفَياِل.

َتْتِوي ُموناْر على َعِديٍد من األماِكِن اجَلميَلِة اليِت  َتْستِحقُّ الزياَرة 
اي وبهذا  اي املُْرَتِفعِة فِهَي ِبقٍّ من أمْجِل َمزاِرِع الشَّ ِمثَل ُحقوِل الشَّ

السَبِب َوَقَع اْخِتياِري هِلذا امْلَْوِقِع يف اهلنِد. 
ٌة من َنْوِع ِجيْب )Jeep( مُيِكُن بها الُوُصوُل  كانْت ُهناك َسيَّاَرٌة خاصَّ

للُمْنَتجع، بالنِّْسَبِة ِلي هذا امْلَْركُب أَحُد ُمَتِع السَفِر.
الشاي  براِئَحِة  الَعليَلة  اهَلواِء  وَنَسماِت  اجلميلَة  املَناِظَر  وَلَعلَّ 
السَفِر  َمَشقََّة  َتاًما  ُتْنِسيُكْم  الشاي  أْغصاِن  اِت  ِمَقصَّ َتْكَتَكِة  وأْصواَت 

ُعوِد. وَعناَء الصُّ
 Mattupetty( ماتوبييت  السدِّ  إىل  َوصلْنا  الَغَداِء  َوْجَبِة  َتناُوِل  َبعَد 
دى )Echo Point( َومُسَِّيْت ِبها ألنَُّه مُيِْكُن ِمن  Dam( وإىل ُنْقَطِة الصَّ

إىل  َبْعدها  ْهنا  َتَوجَّ واِضٍح.  بَشْكٍل  ْوِت  الصَّ َأْصَداء  مَساُع  املِْنَطَقِة  هذه 
اي. أْعَجَبين يف الطِريِق َعْرُض اجَلَزر  َمديَنِة  ُمونَّار ِلِزَياَرِتَها َوِشراِء الشَّ
َيَتناَوهُلا  اليِت  اخَلِفيَفِة  املَْأكوالِت  أَهمِّ  وأَحُد  لِلَْبْيِع،  َفُهو  الطاَزج، 

العامَُّة أْثناَء الّتَنزُِّه.

ُاْذُكْر َبعَض اأَلماِكِن التاِرِييِة يف مِديِريتَِنا
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1
َعِبيِة والثَّقاِفَيِة يف ِمْنَطَقِتنا سمَِّ َبْعَض األْشكاِل الَفنَِّيِة والشَّ

ُاْذُكْر َبْعَض الَْوَجباِت املَْشُهوَرِة يف َبْلَدِتنا

شاَهْدنا يِف َمِديَنِة ُمونار َكَتهاَكِلي )Kathakali( َوُهو َلْعٌب ُتراِثيٌّ 
ٌة ِدراِميٌَّة. َيقوُم َرُجل بَوْضع ِزيَنٍة َعلى َوْجِهِه  َشْعبٌّ َوِفيِه ُتَْكى ِقصَّ
َوَحاِجَبْيِه  َعْيَنْيِه  بَتْحِريِك  َوَيُقوُم  َشْخِصَيُتُه  ُتْعَكُس  َغِريَبٍة  بأَلْواٍن 
نْغماِت   َمع  اإلَياءاِت  ِمن  الَكثرِي  ِلَعمِل  َيْسَتْخِدُمها  اليت  َوَيَدْيِه 

َتُه. ْبِل واملَُغينِّ ِلَيْحِكَي ِقصَّ الطَّ

واِرُع  ياحيَِّة َفُتَزيَُّن األماِكُن والشَّ يف ُكلِّ عاٍم ُتقاُم ااِلْحِتفاالُت السِّ
بالزُُّهوِر َواأَلْضواِء املَُتأْلِلَئُة، ِإَضاَفًة ِإىَل "َمْهَرجاَناُت ِسباِق الَقَواِرِب" 

َو "ُبوَراْم" َو"َمْهَرجاناُت الِفيَلِة"
اإلْفطاِر  َوَجباِت  إْحَدى  بِاْخِتياِر  َنهاَرُه  َيْبَدأَ  أْن  اِئـح  لِلسَّ مُيِْكُن 
َواأَلْطِعَمِة  ِمْثَل “ُبوُتو”، “َكاداال”، “إيِدياباْم”، “آباْم”،  التاِلَيِة 
اأُلْخَرى "ساْدَيا" َوُهَو َوْجَبٌة َتْقِليِدّيٌة يف كرياال، َتَْتِوي على َنِْو 
أْرَبِعنَي َنْوًعا ِمن اخْلَُضِر َيْسَبُقها َأْكُل ”الَباَباُدوْم الَيابس“، َوَتِليها 

أْنواُع احَللَْوياِت.

غاَدْرنا مونار اجَلميَلَة ُمتَِّجهنَي إىل َشالَّالِت آِترَياَبالِّي َواْسَتْمَتْعنا 
َوَسِط ُكوْتِشي  ْهنا إىل  َوَتَوجَّ الَِّل ِمن األْعَلى واألْسَفِل.  مُبشاَهَدِة الشَّ
وأَخْذنا َنَتَجوَُّل داِخَلها ِلِشراِء َبْعِض اهَلدايا، ويف املَساِء َذَهْبنا إىل 
ْهنا َبْعَدها إىل َجدَّة. َواْنَتَهْينا ِمن ِرْحلٍة إىل أْرِض  َمطاِر ُكوْتِشي َوَتَوجَّ

 الشاي والَْبهاراِت... كرياال اجْلَِميَلة... إىل اللِّقاِء.   
أبو اليازي

الرياض
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 1(  ُنَكمُِّل اجُلملَة بَكِلمٍة ُمناِسبٍة:

) الُبَحرْيِة ، الرِبْكِة ، البْئِر( جَيِْري ِسباُق الَقواِرِب يف ......       
اّلِل( )الرُبُْتقال، املاِعِز اجَلَبِلي، الشَّ آِترياباِلي َمْشُهورٌة بــ ......  

) مونار ، بووار ، تيكادي( ُيَسمَّى املَكاُن ..... الشاِطُئ الذََّهِب 
) َبِْريٌة ، َنهِريٌة ، َجَبِليٌة( شْرُق كرياال ِمْنَطَقٌة  ......  

2(  َصديُقنا مَحرْداُن إبراهيم الناِجي ِمن اخَلليِج ُيريُد ِزياَرَة كرياال، ُنعدُّ ُكَتيرَْبًة 
ِتعاَنِة النِّقاِط التاِليِة: ياِحّيِة يف كرياال باسرْ َهات السِّ )booklet( إلررْشاِده إىل الِوجرْ
ِميَناُء،  ِميٌة،  حَمْ الشاّلالُت،  الَقلعاُت،  احَليواناِت،  َحديقُة  والُبَحرْياُت،  واِطُئ  الشَّ

الُكُهوُف، الغاباُت، ِعالُج األُيورفيَدا، املَناِظُر الطِبيِعيُة، األْسواُق.

لُة َعَشَرَة أياٍم،  َتغرْرَقترْ الرحرْ لٌة ِدراِسيٌة إىل آغرا، ِاسرْ 3(  َجرترْ يف مدرسِتنا ِرحرْ
لِة.  ُنعدُّ ُمَذكِّرًة َيورِْمَيًة ِلِذه الرِّحرْ

رَة )Brochure( التاِلَيَة وَنَتَعرَُّف بها: 4(  َنقرأُ النَّشرْ

  األنرِْشطُة الدِّراِسيَُّة

ُقْمنا بَتْنِويِع جَماِل خرْبِتنا إىل أْنِشَطِة 
التَّْذِكَرِة،  َحْجِز  ِمثَل  السَفِرياِت 
وَتْوفرِي َسياراٍت فاِخرٍة، وإداَرِة أّياِم 

الُعْطَلِة وَحْجِز الُفْنُدِق.
وذلك بَهَدِف َكْسِب ِرضا ُعَمالِئنا ِمن 
ِخالِل َتْقِديِم أْفَضِل اخِلَدماِت هَلُْم.

ياَحِة  كيراال َمْرَكٌز عاَلِمٌي للسِّ
وِعالِج آيوْرفيدا

ى َلُكْم ُعْطَلًة ُمِريَحًة َنَتَمنَّ

َتْحَت َوكاَلِة السَفِر 

القمر
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رًة َعن املَورُْضوعاِت اآلتية:  5(  ُنالِحُظ النَّشَرَة الساِبقَة َفِريِقيا وُنِعدُّ َنشرْ

.)Ayurveda( ِبّيِة ِلِعالج اآليورفيدا ياَحُة الطِّ السِّ
السياحُة التاِرِيّيُة )َكاحْلُُصوِن والَقْلعاِت واآلثاِر التاِرِييِة(.

السياحُة الَبحِريُة.
السياحُة الرَبِّيُة اجَلَبِلّيُة.

6(  ُنعدُّ ِفِليًما َوثاِئِقيا ِلوصِف ِرحلٍة ِسياِحّيٍة ُقمرْنا بها أِخرياً كما ُنشاِهُدها من 
ياِحّيِة. املَواِقِع السِّ

ليِزيِة ِ َها إىل اإلنرْ 7(  َنقرأُ الِفقرَة التاِليَة وُنرَترِْجُ
الَْبْحُر  َغْرِبَها  َويِف  اْلَغْرِبيَّة  اجْلِِباُل  َشْرِقَها  يِف  اجْلَِميَلة.  ِبَطِبيَعِتَها  ُمَباَرَكٌة  ِواَلَيٌة  َكرْيَااَل 
ُيور. ِميَّة لِلطُّ ِميَّة لِْلَحَيَواَنات اْلرَبِّيَّة َوحَمْ . َويِف َكرْيَااَل َكِثرٌي ِمَن اأْلَْنَهاِر َوَتُضمُّ 11 حَمْ اْلَعَرِبيُّ

8(  َنقرأُ اجُلمَل اآلِتَيَة وَنَتعاَرُفها.
َعِليٌّ كاأَلَسِد يف الشَجاَعِة

ياِء َوْجُه ِعْرَفان كالَْبْدِر املُِنرِي يف الضِّ
فاِء. ُخُلُق َجاِسم كاملاِء يف الصَّ

ِبيُه.          َنكرُْتُب أربع ُجٍَل فيها التَّشرْ
ب( ............... ا( ............     
د( ................ ج( ...........     

 التْشِبيُه هو َبياُن أنَّ َشْيئاً أْو أْكَثَر شاَرَكْت َغرْيَها يف ِصَفٍة أو أْكَثَر )ِبأداٍة ِهي الكاُف أو َنْوها 
َبِه( جَيُِب أْن  َملُْفوَظًة أو َمْلُحوَظًة. َوَله أْرِبعُة أْركاٍن: املَُْشبَُّه واملَُْشبَُّه ِبِه وَأَداُة التَّْشبيِه َوَوْجُه الشَّ

َبِه أْقَوى َوَأْظَهَر يف املَُْشبَِّه ِبِه ِمْنُه يف املَُْشبَِّه. َيكوَن َوْجُه الشَّ
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1
أْكثَر  : أْجَزل 

 AllIndiaRadio  : إذاَعةُ ُعُموِم اْلِهندِ 
َكثِيَرةُ االْبتِساَمِة  : بَّساَمة 

فََرٌح  : بِْشرٌ 
spices  : بَهاَرات ٌ  
tic:tic  : تَْكتََكةٌ 
تَساُمح  : تَضاُمن 

carrot  : الَجَزر 
)م( َجنَّة  : ِجنان  

قَْلَعةٌ  : ِحْصنٌ 

َما أْجَمال  : َحبَّذا 
لِباٌس  : ِكْسَوةٌ 

راِغٌب  : راج 
coolfreshwater  : َسْلَسال 

عاِطٌش  : َصْديان 
fresh  : الطاَزج 
اْلُمطَيَّبَة  : العلِيلَةُ 

اْلْمراُد هُنا زاَدِك للا  : كِ  ِ َدرُّ ِلَّ
resort  : اْلُمْنتََجعُ 

filledwith  : الُمَشبََّعة 
نُِحبُّ ،نَْهِوي  : نَْشتاقُ 
َمْوِرُد الماِء  : َمْنهَلٌ 

MadrasUniversity  : جامعة مدراس 

  قاِئَمُة األلرْفاِظ
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يتاج إىل جّيدمتازالنواتج الّتعّلمّية
التحسني

أقتدر على اكتشاف األجوبة من الّنصوص 

أقتدر على إدراك املراسالت املركزية من األبيات

أقتدر على إعداد فقرات بسيطة حول الّنصوص

أقتدر على إعداد مذكِّرات استحسانية

أقتدر على إعداد مقاالت وجيزة حول الّنصوص

أقتدر على إعداد مذكِّرات يومية عن الرحالت

أقتدر على إعداد اإلرشادات والتوصيات

أقتدر على ترمجة الفقرات البسيطة 

 )Brochure( أقتدر على إعداد النشرات
أقتدر على تطبيق القواعد النحوية 

  التقويم الذاتي





• ناموا وال تستيقظوا	
• شرطي املرور	
• كيمياء السعادة	

الوحدة الثانية

إىل السعادة



دة
سعا

ىل ال
املقدمةإ

وبه  والّنجاح،  الّسعادة  مفتاح  التفاؤل 
على  والنشاط  بالنفس  الثقة  على  نصل 
نباشر  أن  علينا  ويلزم  واملثابرة.  املاهدة 
بها  نتـفاعل  وأن  قضاياهم  ونعاجل  املتمع 
حـق التفاعل. وذلك بأداء مسؤولياتنا يف حل 

مشـكالت املـتمـع. 
وهل هناك لذة يف حياتنا اإلنسـانية إن مل 

تكن فيها مشـكالت وعـقـبات...؟
املصاعب  هذه  مثل  نواجه  أن  ميكن 
وهذه  الوجه.  وطالقة  التبسم  مع  واملصائب 
يف  القيمة  األفكار  هذه  مثل  تتناول  الوحدة 
 )Descriptive Text(.شكل قصة ومنظوم ونّص َوْصِفّي



النواتج التعلمية 
يقتدر الدارس عند دراسة هذه الوحدة على :

• تقديم املنظوم يف أحلان متنوعة	
• تعرف الفكرة الرئيسية للنص ويعرب عنها	
• إعداد الفكرة الرئيسية للمنظوم	
• إعداد فقرة عن مفاهيم النص	
• الوقوف على القواعد النحوية ويطبقها 	
• استحسان املنظوم ويعد مذكرة استحسانية	
• االستماع إىل القصة ويستحسنها وجييب عنها	
• قراءة القصة مع التعبري العاطفي	
• إعداد فقرة بسيطة حول النص 	
• إعداد األسئلة للمقابلة مع الشخصيات	
• إدراك القصة ويعرب عن السياق	
• إعداد فقرة بسيطة عن شخصيات القصة 	
• إعداد مذكرة عما أثر يف احلياة )حادثة/ شخصية(	
• قراءة النص مع تعبري عاطفي	
• تييز مواقف الشخصيات )إجيابية / سلبية(	
• التعبري عن الذكريات واملشاعر  )تريريا(	
• إعداد نّص َوْصِفّي بسيط	
• إعداد التهنئات للمناسبات املختلفة.	
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عندما احتل اإلجنليز بالد العراق سنة 1920م ثار الشعب العراقي ضد قوى 
االحتالل األجنب وسكت بعض من الكّتاب واألدباء فأثار الرصايف  مشاعرهم 

بسخرية واضحة يف أسلوب معكوس جذاب، بقوله:   

ُموا       ِإنَّ الْــَكاَلَم مـُـــَحـــّرُم! يـَـا َقـــْوُم اَل َتـَتـَكلَـّ
اَز ِإالًّ الـــنُّــــوَُّم َنـاُموا َواَل َتـْسـَتـْيِقــُظوا       َمــا فــَ
ْقـــِضي بـَِأْن َتـَتَقدَُّموا  ـُروا َعـْن ُكلِّ َمــا       يــَ َوَتـَأخَّ
ـَم َجـاِنًبا       َفالْــَخرْيُ َأْن اَل َتــْفـَهُموا َوَدُعـوا التَـَّّفـهُّ
ـرُّ َأْن َتــَتــَعـلَّـُموا َوَتـَثـبـَُّتوا يِف َجْهــِلُكْم        َفـالشَّ
ـَياَسُة َفـاْتُركـُوا       أََبـــًدا َوِإالَّ َتــْنــَدُمــــوا َأمَّـا السِّ
ْعــلَـُموَن ُمَطلْـَسُم ــيـَاَســَة ِسرَُّهــا       لَــْو تــَ ِإنَّ السِّ
َمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيِعيَش       الَْيــــْوَم َوْهـــَو ُمــَكــرَُّم
ـَديـْـِه َواَل َفُم َفـلْـُيْمِس اَل َسـْمــٌع َواَل       َبــَصـــٌر لــَ
اَل َيْسـَتــِحـقُّ َكــَراَمــًة       ِإالَّ اأَلَصــــمُّ اأَلْبــَكــــُم
َفـاْرُضوا بـِـُحْكِم الدَّْهـِر       َمــْهَما َكاَن ِفيـِه َتـَحـّكٍم
َوِإَذا ُظـِلْمـُتْم َفاْضـَحُكوا       َطــَرًبــا َواَل تـََتـَظلَُّمـــوا
ـَْقــــُم ِإْن ِقـيَل َهـَذا َشـهُدُكـْم       ُمــرٌّ َفـُقوُلـوا: عـَل
ـــــوا َوَتَرنَُّـــوا ُ َفـَتـَحمَّــُدوا َوَتــَشّكـُروا       َوَتــَرنَّ

- معروف الرصايف      

ناموا وال تستيقظوا

متفاعلن متفاعلن  متفاعلن متفاعلن  ُزّو الكامل:-   جَمْ

الدرس األول
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شاعر عراقّي ثورّي اجتماعّي وأكادمّي هو معـروف بن عبـد 
الغـين البغدادي الرصايف. ولد بـبغداد، ونشأ يف الرصافة، وبعد 
إتام دراسته ُعنيِّ مدرسا لألدب العربي يف دار املعـلمني بالقدس، 
وأصدر جريدة "األمل" اليومّية سـنة )1923م(  وانتخب عضوا 
إىل جملس النواب يف بغداد. تويف ببغداد سنة 1945م. ونظم أروع 
قصائده يف القضايا االجتماعية والسايسية. امتاز شعره مبتانة لغته 
ونظما.  نثرا  واآلداب  اللغة  يف  كثرية  آثار  وله  أسلوبه،  ورصانة 
أشهرها "ديوان الرصايف"، "دفع اهلجنة" و"حماضرات يف األدب 

العربي" 

عن الّشاعر

معروف الرصايف
)1875-1945م( 
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• اْسِتْنَهاض 	 ِإىَل  ْخِريِّ  السُّ ُأْسُلوِبَها  يِف  َتْسَتْيِقُضوا"  َواَل  "َناُمو  َقِصيَدة  َتْهِدُف 
ِاِعُر ِمْنُهم َغْفلََتُهْم  الَْقْوم ملَُقاَوَمة ْااِلْحِتاَلل ْاأَلْجَنِب. َيُقوُل َذِلَك ِحنَي ملَََس الشَّ

َوَتَساُهَلُهْم ِفيَها. 

• اْلَكاَلَم 	 َبْل ِإنَّ  َتَتَكلَُّموا َأيَّ َكاَلم َعَلى احُلرَِّيِة  َأْن  َتْسَتِحقُّوَن  ِإنَُّكْم اَل  َقْوم  َيا 
ُروٌم َلُكْم، َوَيُلوُم َقْومُه: َيا َقْوم َعلَْيُكْم َأْن َتَناُموا َنْوما َعِميًقا يِف َجَهالَِتُكْم  حَمْ

الَعْمَياء َكَأنَّ َنْوَمُكْم َلُكم َسَبٌب ِمْن َأْسَباِب النََّجاح َوالَْفْوِز!.

• ُروا َعْن ُكلِّ ُأُمور التََّقدُّم يِف َحَياِتُكْم، ُثمَّ َيْسَتْهِزُأ 	 َوُيَعاِتُب َقْوَمُه: َعلَْيُكْم َأْن َتَتَأخَّ
ِمْنُهْم َقاِئاًل : َيا َقْوُم َعلَْيُكْم َأْن َترْتُُكوا التََّعلَّم َوالّتَفّهَم َفَذِلَك َخرْيٌ َلُكْم َلَعلَُّكْم 
َياَسة  ُتْفِلُحوَن. َوَعلَْيُكْم َأْن َتْبَقْوا يِف َجَهالِتُكْم َفإن التعلَّم َشرٌّّ َلُكْم، َواْتُرُكوا السِّ

ْحِر. َياَسَة جَتِْلب النََّداَمَة، َبْل ِإنََّها َنْوٌع ِمَن السِّ ِمْن َحَياِتُكْم أَلنَّ السِّ

• َهِذِه 	 َتَْت  ُمَكرًَّما  اأَليَّاِم  َهِذِه  يِف  َيِعيَش  َأْن  ُيِرْد  َمْن  أَنَُّه  ُيَعاِتُبُهْم  اِعُر  َوالشَّ
َوَعلَْيُكْم  َشْيًئا.  َيْنِطُق  َواَل  ُيْبِصُر  َواَل  َيْسَمُع  اَل  َكَمْن  َفلَْيُكْن  املَِة  الظَّ احُلُكوَمِة 
َيا َقْوم َأْن َتْرَضْوا بـُِحْكِم الدَّْهِر - َخرْيِِه َوَشرِِّه - َوَيُقوُل ُمَعاِتًبا إيَّاُهْم: إذا 
املِِنَي َفاْفَرُحوا َواْضَحُكوا َواَل َتْشُكوا إىل  أصابتكم  ُمِصيَبٌة ِمْن ِقَبِل اأَلْعَداِء الظَّ

َأَحٍد. 

• َوَيُلوُم أَْيًضا ِإَذا ِقيَل َلُكْم "ِإنَّ اْلَعَسَل ُمرٌّّ" َفُقوُلوا، َنَعْم ِإنَُّه امْلُّر الَشِديد، َبْل ِإنَُّه 	
اِعُر ِعَتاَبُه َقاِئاًل، ِإنَّ هذا  ُخُضوُعُكْم الَكاِمُل هِلَُؤاَلِء احُلكَّاِم  َتِتُم الشَّ َعلَْقٌم، َوَيْ
َغاِة فما عليكم إال أن َتَرنَُّوا هَلُْم َوَتَْمُدوُهْم َوَتْرُقُصوُهْم  املِِنَي الطُّ اأَلَجاِنِب الظَّ

َوَتَشكَُّروا هَلُْم.

  حوَل املنُظوِم
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ِريًَّة مِبَُراَعاة النََّسِق احِلَواِرّي. 1(  َنقرَْرأُ النَّصَّ ِقَراَءًة َجهرْ

2(  ُنَواِئُم الِفكرَْرَة الَفررِْعيَّة اآلِتَية أَبَياَتَها.
َنـاُموا وال تـسـتـيقــظوا         مــا فــاز إال الـــنــــّوُم   
وتـثـّبــتوا يف جهـــلكم         فـالشـر أن تــتــعـلــموا   

ال يسـتــحـق كــرامــًة          إال األصــــمُّ األبــكــــُم    
- الَكَراَمُة ملَْن َيْعَمُل ِضدَّ امْلُْنَكَرات    

- اجَلْهُل آَفُة اإِلْنَساِن     
ُكوُت ِعْنَد ااِلْحِتاَلل َجِرمَية. - السُّ    

3(  َنكرَْتِشُف ِفكرَْرَة اأَلبَياِت الَتاِلَية َوَنكرُْتُبَها.
ودعـوا التـفـهـم جـانًبا        فالــخرُي أن ال تــفـهموا   
وتـثـبـّـتوا يف جهـــلكم        فـالشـر أن تــتــعـلــموا   

َتَنوََّعت املرََْشاِعر الَعاِطِفيَّة يِف َهَذا املرَْنرُْظوم. ُنَدُِّد َثاَلَثة ِمنرَْها.  )4
* َيا َقْوِم، َيلَْزُم َعلَْيُكْم َأْن َتَتَعلَُّموا َوَتْفَهُموا املثال    

......... *   

......... *   

  األنرِْشطُة الدِّراِسيَُّة
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النهي األمر املضارع  املاضي

اَل َتَنْم
اَل َتْسَتْيِقْظ
........

َنْ
........
........

َيَناُم
........
........

َناَم
........
........

5( ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنكرَْتِشُف ِمنرُْه ِصَيَغ اأَلمرِْر َوالنَّهرْي َوَنكرُْتُب َماِضَيَها َوُمَضاِرَعَها َكَما يِف 
املرَِْثاِل:

6(  ُنرَترِْجُم الِفقرَْرَة ِإىَل اللَُّغِة الَعَربـِيَّة
Agra Fort is one of the richest historical monuments in India. It is 

situated on the west bank of river Yamuna. The greatest Mughal  

emperor Akbar started its work in 1565, when he was only 23 

years old. The Amar Sing Gate is the main entrance to this fort.
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َوِإىَل  الِعَماَرِة،  َباِب  بـِِجواِر  الدَّكَِّة،  َعَلى  ُملًْقى  َداِئماً  أََراُه  ُكْنُت 
َجاِنبـِِه ُعّكاَزَتاِن َنِرَتاِن.

َساَقْيِه،  يِف  بـَِشَلٍل  َحداثـَِتِه  ُمْنُذ  ُأِصيَب  وَدُة"..  الّصبُّ "َحُّ ُهَو 
رْيِ َعَلى َقَدَمْيِه. أَْقَعَدُه َعِن السَّ

ِإنَُّه اَل َيْعِرُف َلُه َواِلَدْيِن، َواَل َيْدِري َمْن َجاَء بـِِه ِإىَل َهِذِه الِعماَرِة، 
ََذ َلُه يِف َأَحِد أَْرَكاِنَها َمْلَجًأ َيْقِضي ِفيِه الّنَهاَر.. َكَما اَل َيْعِرُف َمن اختَّ
ِإَذا َوَقْفَت ِعْنَدُه َتَتَحدَُّث إِلَْيِه، ألَْفْيَتُه َيَتَطلَُّع إِلَْيَك بـَِعْيَننِي صاِفَيَتنْيِ 
احَلِديَث يف  جُيَاِذُبَك  َوَمَضى  َوَحَيِويٍَّة،  َوأمَْلَِعيٍَّة  َذَكاٍء  ِمْن  َتَتَوهََّجاِن 
َويِف  الِعَماَرِة  ِإىَل  َمْقَدِمي  يِف  ِلي  َيِطيُب  َوَكاَن  َوَفْهٍم.  َوِدَراَيٍة  ِفْطَنٍة 

ُمْنَصَريِف َعْنَها أْن أْقِضَي َمَعُه َبْعَض الَوْقِت يِف ِحَواٍر أَِنيٍس..
وَده؟ َسأَلُْتُه َيْومًا: َما ُأْمِنَيُتَك يِف احْلََياِة َيا َحُّ

َفَرفَّْت َعَلى َفِمِه اْبِتَساَمٌة، َوَقاَل بـُِدوِن ِإْبَطاٍء، َكَأنَّ اجْلََواَب َعَلى 
ِلَساِنِه َحاِضٌر:

- َأْن َأُكوَن ُشْرِطيَّ ُمروٍر.
َفَناَل ِمينِّ الَعَجُب ُكلَّ َمَناٍل، َوَردَّْدُت َقْوِلي: ُشْرِطّي ُمُروٍر؟!

َما  ُكلُّ  َيَتَجمَُّع  َشْخِصيَِّتِه  يِف  ُمُرور..  ُشْرِطي  َسيِِّدي،  َيا  - َنَعْم 
َأْصُبو إلَْيِه يِف َحَياِتي ِمْن ِصفاٍت!

ُشررْطّي املرور
قف

الدرس الثاني
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الدُّْنَيا ُكلَُّها يِف َقْبَضِتِه. اَل مَيِْلُك َأَحٌد َقْدَر َما مَيِْلُك ِمْن َأْمٍر َوُسْلَطان.. 
َكْم  اْنُظْر إلَْيِه،  ِإنَُّه اآلِمُر النَّاِهي ُدوَن َشِريٍك..  امُلْطَلُق..  ِإنَُّه احَلاِكُم 
اِكُن  َفِإَذا السَّ َأْمَرُه الَناِفَذ،  َوُيْصِدُر  َيَدُه  َيْرَفُع  ِوْقَفَتُه،  َأْن أِقَف  أَتَنَّى 
َيَتَحرَُّك َوامْلَُتَحرُِّك َيْسُكُن! َواْسرَتَْسَل يِف َوْصِف ُشْرِطيِّ امْلُُروِر ُيَردُِّد َأَمَلُه 

َبنْيَ َفرْتٍَة َوُأْخَرى.. َأْن َأُكوَن ُشْرِطيَّ ُمُرور.. 
     ِاْجَتَمَع ِمْن َحْوِلَنا َبْعُض الَسابـَِلِة َيْسَتِمُعوَن ِإىَل َحِديِث الَفَتى 
َوَيْعَجُبوَن. َواْرَتَفَعْت َصْيَحٌة ُسْخِريٌَّة ِمْن ُغاَلٍم َبنْيَ احَلاِضِريَن َيُقوُل:

    امْلَْشُلوُل َيْطَمُع أْن ُيْصبـَِح ُشْرِطيَّ ُمُرور!
    َوَعاَل الَقاِئُل بـَِضْحَكٍة، َفَتَجاَوَبْت يِف امْلََكاِن َضِحَكاٌت َشتَّى.. 

    أْزَهَرْت َعنْيُ "َحُّودة" َواْنَقلََبْت َسْحَنُتُه، َوَصَرَخ:
    َومِلَ اَل َأُكوُن ُشرِطيَّ ُمُرور؟

وُنُه، َيا َحْسَرًة َعَلى      َفَأَجاَبُه الُغاَلُم َوَقْد َتَضاَعَفْت ُسْخِرَيُتُه َوجُمُ
ِريِق! َوَيا َخَراَبُه!...ِإْن َأْصَبْحَت أَْنَت ُشْرِطيَّ مُرور!  الطَّ

يًعا َعَلى َيِدَك.. َيا "َحُّوَدة"، َيا ُشْرِطّي امْلُُرور! َسَيُكوُن َهاَلُكَنا مَجِ
     َبْغَتًة َوَقَع َما مَلْ َيُكْن يِف ُحْسَبان..

وَدُة" َنَْوُه َوْثَبًة َجبَّاَرًة أَْوَقَفْتُه َعَلى َقَدَمْيِه، َوَدَفَع       َوَثَب "َحُّ
ِليُم امْلَُعاَفى، ُثمَّ أَلَقى ِجْسَمُه ُكلَُّه بـَِنْفِسِه  بـُِخُطَواِتِه َكَما َيْدَفُع بـَِها السَّ

َعَلى الُغاَلِم.
َل اجَلْمُع، َفَباَدُروا ِإىَل احَلْيُلوَلِة َبنْيَ الَغِرمَينْيِ َوَسْرَعاَن َما      َوَتَدخَّ
َخاَرْت ُقَوى "َحُّوَدة"، َفَتَهاَوى َعَلى اأَلْرِض َيَتلَوَّى ُمَتَقلَِّص الَعَضالِت.

    ُمنُذ ِتْلَك احَلاِدَثِة َطَرأَ َعَلى "َحُّودَة" َتَوٌُّل َمْلُحوٌظ، َتَبّدَلْت 
َبَشاَشُتُه َجهاَمًة، َواْنَقلََبْت ُمَؤاَنَسُتُه ُصْمتًا، َوَبَدا َكأَنَُّه ُيِعدُّ الُعدََّة ملَْعَرَكٍة 

َفاِصَلٍة..
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َيُقوَم  ِلَكْي  اأَلْوَقاَت  َيَتَخريَُّ  َفأَلَْفْيُتُه  ُخْفَيٍة..  يِف  أَْرُقُبُه       َوُكْنُت 
َما  ُعّكاَزَتْيِه..  َعَلى  اْعِتَماٍد  ُدوَن  َساَقْيِه  َتْقويِم  َسبـِيِل  يِف  بـُِمَحاَوالِتِه 

َأَشدَّ َعِزمَيَتُه! 
اَواَلِتِه، َواْمَتأَل َقلُْبُه َأَماًل يِف ُبُلوِغ الَغاَيِة.  وَدُة" جَتَاِرَبُه َوحُمَ َتاَبَع "َحُّ

َوَمرَّْت َبْعَد اأَليَّاِم أَيَّاٌم..
      َوُفوِجْئُت بـِِه َساَعًة، َيلَْقاِني بـَِباِب الِعَماَرِة، ُدوَن ُعَكاَزَتْيِه.. 

َوأَنَُّه مَيِْضي ِفيَها بـِقَدٍم َثابـَِتٍة َوِإمَياٍن َعِميٍق..
َيِدِه  َويِف  َيْدُرُس ِفيِه،  َمْعَهِدِه الَِّذي  ِمْن  َوُهَو َعاِئٌد  َلُه         ُقْلُت 
َمَع  َأْخَباُرَك  َوَما  وَدُة؟  َسّيُد َحُّ َكْيَف حاُلَك يا  َعلَْيَها:  َيَتَوكَُّأ  َعَصاُه 

َصِديِقَنا ُشْرِطيِّ امْلُُرور؟
َفَرُحَبْت اْبِتَساَمُتُه، َوَأَجاَب يِف َتْوِكيٍد:

َوُهَو  أَبداً..  ُهَو  َيْنَساِني  َفَلْن  مرور،  ُشْرِطيَّ  َمرًَّة  َنِسيُت        ِإَذا 
اأَلَماِم  ِإىَل  رْيِ  بـِالسَّ ُعيِن  ُيَشجِّ َطْيُفُه  ُكتُب:  َصَفَحات  يِف  َدْوًما  َمِعي 
َتتَّحد  َيْوَم  َسَيأِْتي  أَنَُّه  َشكَّ  َواَل  ِمْنُه..  ُرْوْيًدا  َأْدُنو  اآلَن  َوأََنا  َدْوًما.. 

َشْخِصيَّيت بـَِشْخِصيَِّتِه. 
ُهور.. َويِف َهذا الَْيْوِم  َمرَِّت اأَليَّاُم ِتلَْو اأَليَّام َواأَلَسابـِيُع َتْتَبُعَها الشُّ

ِريِق...  املُْْشِرِق أََنا اآلَن يِف َمْشَرٍب َعَلى َرْأِس الطَّ
َهَذا  يِف  اآلَن  َمِعي  اجُلُلوِس  ِإىَل  َأْدُعَوَك  َأْن  َأْسَتِطيُع  َولَْيَتيِن   
امْلُْنَتَدى.. ِإَذْن لََرأَْيَت َما أََرى.. َشابًّا َفاِرَع الَقاَمِة، َراَفَع اهَلاَمِة، يِف 
اِكُن  ُحلٍَّة َرمْسِيٍَّة، َوُهَو ُيلْقي بـِأْمِرِه النَّاِفِذ َعَلى امْلأِل َأَماَمُه، َفِإَذا السَّ
َيَتَحّرُك يِف اْنِطاَلٍق، َوِإَذا امْلَُتَحرُِّك َيْسُكُن يف ُهدوٍء.. الُكلُّ َتَْت اْمَرِتِه، 

وَدَة" ُشْرِطيِّ امْلُُرور!. َخاِضٌع َخاِشٌع ملَِشيَئِتِه.. َمِشيَئِة "َحُّ
ُمود َتْيُمور - حَمْ         
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اأُلْسَرِة  يف  الَقاِهَرة  يِف  ُوِلَد  الَعَربـِيَّة،  ِة  الِقصَّ ِلَفنِّ  الُروَّاِد  َأَحُد 
ُد َتْيُمور َباَشا،  الَتْيُموِريَّة امْلَْشُهوَرة بـِاأَلَدِب عام 1894م. َواِلُدُه َأْحَ
َواأَلَدب  الَعَربـِيَّة  اللَُّغِة  ُفُنوِن  يِف  َباِحًثا  َوَكاَن  امْلَْعُروف  اأَلِديب 
ُتَعدُّ َذِخرَيًة  َمْكَتبًة َعِظيَمًة  بـِاْسِم "الَتْيُموِريَّة"،  َوالتَّاِريخ َوَخلََّف 
لِلَْباِحِثنَي ِإىَل اآلن بـَِداِر الُكُتِب املِْْصِريَّة، بـَِما َتَْتِوي َعَلى َنَواِدر 

الُكُتِب َواملَْْخُطوَطاِت.
ُمود َتْيُمور َعَدًدا ِمَن اجَلَواِئز اأَلَدبـِيَّة الُكرْبَى يِف َمِسرَيِة  ُمِنَح حَمْ
َحَياِتِه اأَلَدبـِيَّة، ِمْنَها َجاِئَزُة جَمَْمع اللَُّغِة اْلَعَربـِيَّة َعام 1947م، 
َوَجاِئَزُة الدَّْوَلة ِلآلَداِب َعام 1950م، َوَجاِئَزة الدَّْوَلة التَّْقِديِرَية َعام 

1963م. ُتويفُِّ يِف لَْوَزان بـُِسَوْيِسَرا َعام 1973م.

عن املؤلف

حَمرُْمود َتيرُْمور
)1894-1973م(
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ِة َمَناِظُر َعاِطِفيَّة ُمَتَعدَِّدة، َنرَْتاُر ِمنرَْها َمنرَْظًرا َوَنقرَْرُؤُه   1(  ُتوَجُد يف َهِذِه الِقصَّ
ف َمَع التَّعرْبـِرِي الَعاِطِفي. يِف الصَّ

ِة. 2(  ُنِعدُّ ُمَذكَِّرًة َبِسيَطًة َحورْل ِرَساَلِة َهِذِه الرِْقصَّ
ِئَلة  وَدة" ُشررِْطيَّ املرُُْرور، َوُتِريُد ُمَقاَبَلًة َمَعُه، ُنِعدُّ َخرَْسة َأسرْ 3(  َوَجدرَْت "مَحُّ

ملَُقاَبلَِتِه.

َياق: ِرحَياِت اآلِتَيَة بـِالسِّ 4(  َنررْبـُِط الَتصرْ
ا(  امْلَْشُلوُل َيْطَمُع َأْن ُيْصِبح ُشْرِطيَّ امْلُُرور.  

ب( الّدْنيا ُكّلَها يِف َقْبَضِتِه اَل مَيِْلُك َأَحٌد َقْدَر َما مَيِْلُك ِمْن َأْمٍر َوُسْلَطاٍن  

ِصيَِّتِه. وَدة َوَشخرْ 5(  ُنِعدُّ َخرَْس ُجٍَل َعنرْ مَحُّ

6(  ُنكرِْمل:
ُمود َتْيُمور َأِديب ...... ا( حَمْ  

ة َكَتَبَها ...... ب( "ُشْرِطي امْلُُرور" ِقصَّ  
وَدة ُعكَّاَزَتاِن ....... ج( بـَِجاِنب َحُّ  

ِصيٍَّة أَورْ َحاِدَثٍة أَّثرت يِف َحَياِتَك َوَنكرُْتُبَها. 7( َنَتَحدَُّث َعنرْ َشخرْ
ِل.  ِة يِف الَفصرْ 8(  ُنَثُِّل أَدرَْوار َهِذِه الرِْقصَّ

  األنرِْشطُة الدِّراِسيَُّة
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َة. 9(  َنقرَْرأُ الِعَباَرَة التَّاِلَية َوُناَلِحُظ الرَْكِلَماِت املرَُْكبَّ
- "ُكْنُت أََراُه َداِئماً ُملَْقى َعَلى الدِّكَِّة، بـِِجواِر َباِب الِعَماَرِة، َوِإىَل َجاِنبـِِه  

رَتاِن". ُعّكاَزتاِن َنِ
ِ؟ ِ الُعكَّاَزَتيرْ - َماَذا َيْفَعُل َحُّوَدة بـَِهاَتيرْ

.ِ - َرَأى الَكاِتُب الُعكَّاَزَتيرْ

املثنى اسم يدل على اثني، ترفع املثنى باأللف وتنصب وتر بالياء. 
            مثال:  - وملن خاف مقام ربه جنتان. )الرحن 46(

        - فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجني اثنني. )املؤمنون 27(
        - وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا. )اإلسراء(
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َعاَدة ِكيِمَياُء السَّ

بُّوَن الَْفَرَح - َيْفَرُحوَن بـَِوْفَرِة  الَعامَلُ أَْفَراٌح َوَأْحَزاٌن ُكلُّ النَّاِس ُيِ
َأَماَمُهْم.  الدُّْنَيا  َواْبِتَساَمة  اأَلْمَراِض...  َوِشَفاِء  اأَلْعَماِل  َوِرْفَعِة  امْلَاِل 
َوَيُْزُنوَن بـِاأَلْمَراِض َوالَفْقِر َواإِلَهاَنِة َواآلاَلم َوَعبوس الدُّْنيا َأَماَمُهْم. 
ُسنَُّة احْلََياِة َأْن َيَتَقلََّب امْلَْرُأ َبنْي ُحلَْوٍة َوُمّرة. إنََّا َتْسَتِقيُم َحَياُتَنا 
بـَِمْعِرَفِتَنا التََّغلَُّب َعَلى َأْسَباِب اأَلْحَزاِن َوَمْعِرَفِة ُطُرِق ِإَداَمِة اأَلْفَراح.
َنَعْم... ِإَذا َكاَن لِْلَهمِّ َباب َفُهَناَك أَْلُف َباٍب إِلَزالَِتِه، َوأَْلُف َباٍب 

َعاَدِة الدَّاِئَمة  لِلنََّجاح يِف احْلََياِة َوالتََّمتُِّع بـِالسَّ

َأمَلْ َيْأِن َلَك َأْن َتْعِرَف َحِقيَقَة َمْن أَْنَت؟
ُدوَدة؟ َأمَلْ َيْأِن َلَك َأْن َتْعِرَف ُقْدَراِتَك الالَّحَمْ

َأمَلْ َيْأِن َلَك َأْن َتُكفَّ َعِن الَشْكوى َواللّوِم َوالنَّْقِد َوامْلَُقاَرَنة؟
............ ِلَكْي ُتَقَِّق َأْهَداَفَك َوَتْبيِنَ ُمْسَتْقبـَاًل َزاِهَرا...

َهْل َوَجْدُتْ َأّي ِإْزَعاٍج ِمَن اآلَخِريَن؟
َهْل ُتَواِجُهوَن َأيَّ ُمْشِكَلة يِف َحَياِتُكْم....؟

2

الدرس الثالث
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َمَفاِتيُح الرُْقُلوِب
ُكلُّ َباٍب َلُه ِمْفَتاٌح. ِمْفَتاُح ُقُلوِب النَّاِس َفُهَو َمْعِرَفُة ِطَباِعِهْم .... 
ُتْكَتَسُب  اَل  الُْقُلوَب  َأنَّ  َواْعلَْم  َبْيَنُهْم.  اإِلْصاَلُح  َمَشاِكِلِهْم....  َحلُّ 
َذِلَك  ِمْن  بـَِأَقّل  ُتْكَتَسُب  َوِإنََّا  بـِاجَلَماِل،  َواَل  بـِامْلَاِل  َواَل  بـِالُقوَِّة 

َوَأْسَهل....
اَل َتْبَخْل بـِااِلْبِتَساَمة.

َعاِمِل النَّاَس َكَما ُتِبُّ َأْن ُيَعاِمُلوَك.
َساِمْح َمْن َأَساَء إِلَْيَك.

َتَكلَّْم َقِلياًل  َواْسَتِمْع َجيًِّدا. 
َأْمِسْك َنْفَسَك ِعْنَد الَغَضِب.

اَل َتِْقَرنَّ ِمَن امْلَْعُروِف َشْيًئا َولَْو َأْن َتلَْقى َأَخاَك بـَِوْجٍه َطِليٍق.
يَِّئة، ِاْدَفْع بـِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن. اَل َتْسَتِوي احْلََسَنُة َواَل السَّ

رِّ. ُطوَبى ِلَشْخٍص َجَعَلُه اهلُل ِمْفَتاًحا لِْلَخرْيِ ِمْغاَلًقا لِلشَّ
ُعُقوُلَنا َمُْلوَءٌة بـَِأْفَكاٍر َغرْيِ َضُروِريٍَّة ِلَذِلَك َنِعيُش َحَياَة بـِاَل َمْعَنى.

ِديُد الَِّذي مَيِْلُك َنْفَسُه ِعْنَد الَغَضِب َرَعة ِإنََّا الشَّ ِديُد بـِالصُّ لَْيَس الشَّ

َطوِّررْ َنفرَْسَك
َتْسَتِفيُد ِمْن ُمَعاَملَِتَك َمَع النَّاِس َحتَّى َتَتَطوََّر َمَهاَراُتَك ُكلَّ َيْوم 
َبْل َوُكلَّ َساَعٍة... اَل ُتَسْيِطْر َعلَْيَك ُمَعاَمَلُة النَّاِس َمَعَك. الَبَطُل ُهَو 

الَِّذي َيْسَتِطيُع التََّغلَُّب َعَلى َعَواِطِفِه َوَيْبَتِسُم.
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ااِلْكِتَئاُب  الَداِئَم،  ااِلْكِتَئاَب  ُهَو  النَّاِس جَيَْعُل احَللَّ  ِمَن  َكِثرٌي 
َواهْلَمُّ اَل ُيَفَِّفـان املُِْصيَبَة، َبْل َيزيَداِنَهـا - ِاْعلَْم أَنَُّه َلْن ُيِصيَبَنـا 
َواِقِعـِه  َمَع  َيَتَكيَُّف  الَِّذي  ُهَو  َفاْلَعـاِقُل   - لَنـَا  اهلُل  َكَتَب  َمـا  ِإالَّ 

َكْيَفَما َكاَن ...

• اَل َتْبِك َعَلى اللََّبِ امْلَْسُكوب.	
• ِإَضاَءُة املِْْصَباح َخرْيٌ ِمْن َسبِّ الظَّاَلِم.	
• َجاَعُة َأْن ُتِصرَّ َعَلى اخَلَطِأ.	 لَْيَسِت الشَّ

أََنا  َأَحُدُهَما ِلآلَخِر  َيُقوَل  َأْن  اْثَننْيِ  َنْفَهُم َأنَّ َحلَّ املُْْشِكَلِة َبنْيَ 
َجاَعُة َأْن ُتِصرَّ َعَلى َخَطِئَك َوِإنََّا  َأْخَطْأُت... َوَأْعَتِذُر... لَْيَسِت الشَّ

ِهَي َأْن َتْعرَتَِفُه َواَل ُتَكرِّْرُه َمرًَّة ُأْخَرى.
َوِلَكْي َتُكوَن َحَياُتَك َأْكَثَر َسَعاَدًة، اْنُظْر لِلَجَواِنِب املُْْشِرَقِة   
َقْبَل َأْن َتْنُظَر لِلُْمْظِلَمِة، َوَتَوكَّْل َعَلى احْلَيِّ الَِّذي اَل مَيُوُت، َوَأْخِلْص 

َلُه بـِالتََّضرُِّع َوالدَُّعاء... ِإنَُّه مَسِيُع الدَُّعاِء.

ُفُن جَتِْري الرَِّياُح بـَِما اَل َتْشَتِهي السُّ َما ُكلُّ َما َيَتَمنَّى امْلَْرُء ُيْدِرُكهُ 
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1(  ُنَراِجُع النَّصَّ َوَنكرَْتِشُف ِمنرُْه التَّورِْجيَهاِت الَقيَِّمة:
الَعامَلُ أَْفَراٌح َوَأْحَزاٌن.

.......

.......

.......

لرْبـِيَّاِت. ِرحَياِت اآلِتَية َوُنَيُِّز ِمنرَْها اإلجَيابـِّيَاِت َوالسَّ 2(  ُناَلِحُظ التَّصرْ
 اَلِزٌم َأْن َتُكوَن َأْهَداُف َحَياِتَنا ُأْمِنَياٍت َفَقْط.

َنْسَتِفيُد بـُِكلِّ حَلَْظٍة يف َحَياِتَنا َوَنْفَهُم ِقيَمَة الَوْقِت.  
ِعْنَدَما َنْفِقُد اأَلَمَل َنْفِقُد احَلَياَة.  
 اَل ُنَساِمُح َأْعَداَءَنا َواَل ُنَساِعُدُهْم.

3(  َكيرَْف ُتَواِجُه ِمثرَْل َهِذِه املرََْواِقف التَّاِلَية:
ا( جَنَْحَت يِف ااِلْمِتَحاِن يِف امْلَْرَحَلِة الثَّاَنِويَّة الَعاِلَية، َوَلِكْن َما َحَصْلَت َعَلى 

الُفْرَصِة ِلاِللِْتَحاِق يِف َدْوَرٍة َمْرُجوٍَّة يِف الُكلِّيِِّة.

* ُأَفكُِّر َعِن اأَلْسَباِب الَّيِت َأدَّْت ِإىَل َهِذِه احَلاَلة.  املثال  
........... *   
........... *   

ب( َزِميلَُتَك َوَقَعْت يِف َوْرَطِة الَغَراِم َواْلِعْشِق َواَل ُتَركُِّز َنْفَسَها َعَلى الدَِّراَسِة.
* ُأَحاِوُر َزِميَليِت وُأَكلُِّمَها ِبُكلِّ َصَداَقة.   

........ *   
  ........ *   

  األنرِْشطُة الدِّراِسيَُّة
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4(  ُنَناِقُش َوُنكرِْمُل
 َهيَّا َنُعد ِإىَل ِتْلَك الِذْكَرَياِت احُللَْوة...

َكْم َكاَنْت َبْهَجيِت يِف ِتْلَك اأَليَّاِم...؟   *   
 يِف أَيَّاِم ُطُفوَليت

- ُكْنُت ُأاَلِعُب َمَع ُزَماَلِئي بـِأَْلَعاٍب ُمَتَنوَِّعٍة.   
- ُكْنُت َأْصَنُع الَقَواِرَب الَوَرِقيَّة َوأَْلَعُب يِف امْلََطِر.   

......... -   

......... -   
 يِف أَيَّاِم ِدَراَسيِت يِف َرْوَضِة اأَلْطَفاِل.

- ُكْنُت ُأْنِشُد اأُلْنُشوَداِت َمَع ُمَدرَِّسيِت َوَأْصِدَقاِئي.   
يَلٍة. َوَر بـِأَلَْواٍن مَجِ - ُكْنُت أُلَوُِّن الصُّ   

....... -   

....... -   
 يِف َيْوِم ِعيِد الِْفْطر.

- َأْسَتِحمُّ َباِكًرا.   
- أَْرَتِدي ِلَباًسا َجِديًدا.   

......... -   

......... -   
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ِتَعاَنِة النَِّقاِط التَّاِلَية. ِفيًّا َحورَْل َحَدٍث )Event( يِف َحَياِتَك بـِاسرْ ا َوصرْ 5(  ُنِعدُّ َنصًّ
 َكاَن َذِلَك الَيْوُم َيْوًما َراِئًعا َمْسُروًرا يِف َحَياِتي ...

  اَل أَْنَساُه أََبًدا ... 
ِتْلَك اللََّحَظاُت الثَِّميَنُة امْلَْيُموَنُة ...   

َباح ُقْمُت ِمَن النَّْوِم َباِكًرا ...    ُكْنُت َساِهًرا يِف ِتْلَك اللَّْيَلِة. يِف َذِلَك الصَّ
َوَكاَن َقلْبـِي َيُْفُق ... 

َتِلًفا أَلَْواُنَها  َما َأمْجَل! َمْدَرَسيِت امْلَُزيََّنة! ُمْ
ِنَئاِت ِللرُْمَناَسَباِت اآلِتَية َوُنَصمُِّمَها يِف احَلاُسوِب: 6(  ُنِعدُّ التََّهرْ

 ِعيُد اأَلْضَحى     َعاٌم َجِديدٌ       َيْوُم الزَِّفاِف

ََبَ. 7(  َنقرَْرأُ اجُلَمَل اآلِتَية َوَنكرَْتِشُف ِمنرَْها املرُْبرَْتَدأَ َواخلرْ
- اهُلُنوُد ِإْخَوٌة - الَقَمُر ُمِنرٌي  

َتِهَداٌت اِلَباُت جُمْ - الطَّ - اهلـِْنُد َدْوَلٌة َكبـِرَيٌة  
- الـُمَساِفَراُت َذاِهَباٌت ِإىَل ُلْبَناَن - الَعَربـِيَُّة ُلَغٌة َعاملِيَّةٌ 

ِليِزيَِّة ِ َها ِإىَل اإِلنرْ 8(  َنقرَْرأُ الِفقرَْرَة َوُنرَترِْجُ
ِإىَل  اْلَعْوَدِة  َبْعَد  َتْفَعُلوَن  َماَذا  ِة:  احِلصَّ ِنَهاَيِة  َقْبَل  الدَّاِرِسنَي  امْلَُعلُِّم  َسَأَل 
ُبُيوِتُكْم؟ َقاَل أَنس: َأْخَلُع الزِّيَّ امْلَْدَرِسّي ُثمَّ َأْغِسُل َيَديَّ َوَوْجِهي َوأََتَناَوُل 

الِغَذاَء َمَع ُأْسَرِتي َوَبْعَد َذِلَك ُأْحِضُر ُدُروِسي َوأَُقوُم بـَِواِجَباِتي امْلَْنِزِليَِّة.  
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االستعمار  : االحتالل 
:  أرخى استرسل 

depression  : االكتئاب 
وجد  : ألفى  

x  جهامة بشاشة 
  frequently  : بين فترة وأخرى 

بقي  : تثبت 
ارتفع  : تجاوب 

tocontrolrule  : تحكم 
تمايل من سكر أو   : ترنح 

نحوه
طرب صوته وغنى  : ترنم 

نظر  : تطلع 
toadjust  : تكيّف 

استدار  : تلّوى 
سقط  : تهاوى 
توقد  : توهج 

طفولة  : حداثة سن 
فتر، ضعف  : خار 

الملكة  المكتبسة من   : دراية 
التجربة

مقعد مستطيل من  خشب  : الدكة 
لمع  : رفَّ 

المشاة  : السابلة 
 facialexpression  : سحنة 
تعطل في حركة العضو  : شلل 

عسل  : َشهد  
اشتاق  : صبى 

فاجأ  : طرأ 
فرح  : طرب 

ثمرة مّرة  : علقم 
حذق وفهم  : فطنة 

انضم، انزوى  : قلص 
منع  : كف 

مكافحة  : مقاومة 
 brilliancy  : ألمعية 

talisman تعويدة  : مطلسم 
جمع نائم  : نُّوم 

درسة، بالية  : نخرة 
ترك  : ودع، يدع 

الرأس  : الهامة 

  قاِئَمُة األلرْفاِظ
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حيتاج إىل جّيدممتازالنواتج التعلمّية
التحسي

أقتدر على تقديم املنظوم يف أحلان متنوعة

أقتدر على استحسان املنظوم وإعداد مذكرة استحسانية

أقتدر على إعداد الفكرة الرئيسية ملفاهيم النّص

أقتدر على إعداد فقرة بسيطة حول النّص

أقتدر على إعداد فقرة بسيطة عن الشخصيات

أقتدر على إعداد  األسئلة للمقابلة

أقتدر على إعداد مذكرة عن حادثة يف احلياة

أقتدر على التعبري عن الذكريات واملشاعر

أقتدر على إعداد نص َوْصِفّي بسيط

أقتدر على إعداد  التهنئات.

  التقويم الذاتي



• اد	 ُلَغة الضَّ
• اَل َتُلمرْين	
• آللئ ُلَغِويَّة	

الوحدة الثالثة

حالوة العربية



ـــة
ربـي

عـــ
ة ال

الو
حـ

املقدمة

أْعِظْم بِتْلَك امْلَْوِهَبِة الَْفِريَدِة اليِت مَيْتاُز بـِها َبُنو آَدَم...! َوبَها 
اْسَتَطاَع اإلْنَساُن التَّْعِبرَي َعمَّا يِف َنْفِسِه، َواالِتَصاَل فيما بْيَنه َوَبنْيَ 
َحَتى  امْلَُتعاِقَبِة،  األْجياِل  إىل  وإجْناَزاِتِه  ِخرْباِتِه،  وَتَباُدَل  َغرْيِه، 
أْصَبَح َبُنو الَبَشر آِخِذيَن ِزَماَم هذه التََّطوُّراِت احَلضاِريَِّة ُكلِّها. أمَلْ 
ُتْدِرْك َبعُد عّم َنَتَكلَُّم؟ َوَما ذاَك إالَّ َعْن َمَلَكِة اللَُّغِة اليت علََّمَها اهلل 
أَباَنا آَدَم n إْثَر َخلِْقِه َوأَْوَدَع فيه ُقْدَرَة الَْبياِن وأَْوَرَث هذه الُْقْدَرَة 
عَلى َمرِّ األْجياِل َفَجَعَلها َرْمَز اإلْنساِنَيِة... َنَعْم، َعِجيٌب ُهَو َعامَلُ 

اللُّغاِت. 
إَنُه اإلْنساُن َوْحَده ُدوَن غرِيه ِمن أُُلوِف اخَلالِئِق، الِذي مَيِْلُك 
األْرِض  يف  ما  َتْسخرِي  من  َتكَّن  قْد  وِبها  امْلَُتَطوِّرة،  اللغِة  َمَلَكَة 
والسماواِت ِلصالِحيَِّته. أماَمنا أْسِئلٌة كثرَيٌة عن َنْشأِة اللغِة َوَتطوُِّرها 
ما  العامَلِ  إنَّ يف  وَتَعدُِّديَِّتها...  الَعديدِة  الَعِجيَبِة  وعْن َخصائِصها 
َيزيُد على 7000 لغٍة َصِغريٍة َوكِبرَيٍة. ومَن اللغاِت ما هي َمْيَتٌة وما 
ِهي َعلى َوْشِك امْلَوِت. َعجاِئُب عامَل اللغاِت ال َتْنَتِهي... أماَمُكْم 
ثالثُة ُدروٍس لالطالِع على أْسراِر اللغة  َنتعرَُّف فيها على أَهّميََِّة 
لغِتَنا العربيِة وبعِض َمزاياها ِلَكْي ُنَبَِّبَها ِإىَل ُطاّلِبَنا َفَيْدُرُسوَنَها 

جِبِدِّيٍَّة َوَنَشاٍط.



النواتج التعلمية 
يقتدر الدارس عند دراسة هذه الوحدة على :

• فهم معاني النصوص املدروسة وجييب عنها	
• إعداد املقالة باستخدام النقاط املزّودة	
• إظهار قدرته على اكتشاف املعلومات مبطالعة الكتب و 	

اإلنرتنت
• ترمجة الفقرات العربية البسيطة حسب احلاجة.	
• تييز التصريات الصحيحة واخلاطئة	
• اكتشاف الكلمات املستعارة من العربية إىل ملياالم	
• فهم أوزان أمساء اآللة وإعداد كشف هلا	
• فهم معاني السطور وصلتها بالتصريات املناسبة	
• إدراك مضمون الشعر وإعداد املذكرة عن مفهومه	
• فهم املعاني املركزية من السطور	
• استماع واستحسان  األناشيد العربية.	
• تعّرف كتابِة العدِد والتاريخ وقراءتها	
• فهم املعاني املركزية من األمثال	
• اكتشاف األمساء املختلفة لألشياء وتسجيلها	
• اكتشاف اآليات واألحاديث املماثلة للحكم	
• مجع األمثال واكتشاف ما مُياثلها من اللغة اللية	
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اِد ُلَغُة الضَّ

ُموَعُة أْصواٍت أْو إشاَراٍت  اللَُّغُة ِميَزٌة مْن ِميَزاِت اإلْنساِن. وِهي جَمْ
ُيَعربُِّ ِبها اإلْنساُن َعْن أْفكاِرِه َوَمشاِعِرِه َوجَتاِرِبِه، وِهَي أَداُة التََّواُصِل 
والتَّعاُمِل والتَّفاُهِم َبنْيَ النَّاِس َوِهَي َخَزاَنُة اْلِعلِْم َواحْلَضاَرِة َوالثَّقاَفِة 
َتَمٍع َمكاًنا َهامًّا أساِسيًّا،  اِث اإلْنساِني.َتَْتلُّ اللغُة يف ُكلِّ جُمْ والرتُّ

َْتَمِع. إْذ أنَّها أْقَوى الرََّوابط َبنْيَ أْعضاِء امْلُ
اللَُّغُة العربيَُّة مْن أَهمِّ اللُّغاِت يف العامَلِ وأْقَدِمها. وِهَي لَغٌة َرمْسِيٌََّة 
امْلُتَِّحَدِة  اأُلَمِم  َهْيَئِة  َلَدى  ِبَها  ُيْعرَتَُف  َوُلغٌة  َدْوَلًة  وِعْشِريَن  ِلِستٍّ 

 يِف العامَلِ آالٌف من اللُّغاِت.ِهي َتَْيى على األَْلُسِن 
َالَِّت ِوالَْقَنَواِت َوامْلََواِقِع... ويف اجَلراِئِد ِوامْلَ

َهْل َتَفكَّْرُتْ َكْيَف كاَن ُظُهوُر هذه اللَُّغاِت؟
أْيَن َتَولََّدْت َوَمَتى؟

َوَكْيَف كاَن َتَطوُُّرها إىل َوْضِعها احلاِلي؟
َوَما ِهَي أْقَدُم اللَُّغاِت اليِت اَل َتَزاُل ُمَتَداَوَلًة يِف احْلَياِة الَْيْوِميَِّة؟

3

اِد  اِد أَلنَّ َحْرَف الضَّ ُيْطِلُق اْلَعَرُب على ُلَغِتِهْم ِاْسَم    ُلَغِة الضَّ
ٌة لِْلَعَرِب. َخاصَّ

الدرس األول
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لغًة  الدَُّوِليَِّة  امْلَُنظَّماِت  ُمْعَظُم  ِبها  اْعرَتََف  َكَما 
امْلُْؤَتَِر  َمِة  وُمَنظَّ اإلْفِريِقي  اِد  االتَّ ِمْثَل  َرمْسِيًَّة 
اللُّغاِت  من  العرِبيَُّة  اللَغُة  َوَغرْيِها.  اإلْسالِمي 
َولِلُْقْرآِن  َكِبرًيا.  َتَطوًُّرا  َشِهَدْت  اليِت  الَساِميَِّة 
اْلَكِريِم َدوٌر باِلٌغ يِف حُماَفَظِة اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة عَلى 
َدْت هَلََجاِتها املُْْخَتِلَفَة يف ُلغٍة  أَصالَِتَها. َفَقْد َوحَّ
ُمْفرَداٍت  ُمْعَجِمها  إىل  واِحَدٍة.وأضاَف  َفِصيَحٍة 
َعاملِيًَّة  ُلغًة  اْنِتشارها  على  َوَساَعَد  كِثرَيًة، 
أَصالَِتها  على  الَعرِبيَُّة  اللُّغُة  َوَحاَفَظت  َحيًَّة. 
َنْقَتِدُر على  ِلَذا  اْلُعُصوِر.  َمرِّ  َنْشأَِتها على  ُمْنُذ 
ُقُروٍن  َقْبَل  املَْْخُطوَطِة  الَعربـِيَِّة  الَْوَثاِئِق  ِقَراَءِة 
اللُّغاُت  ِاْسَتَعاَرِت  اآلَن.  َحَتى  َجيًِّدا  َوَفْهِمَها 
اْلَعاملِيَُّة  َكِثرًيا ِمَن األلْفاِظ َواالْصِطالحاِت مَن 
اْلَعرِبيَِّة، َحَتى ُلَغُتَنا َملَياالم.َ ِومْن َتأِْثرِي اللُّغِة 
ِعدََّة  هناَك  أنَّ  األْخَرى  اللُّغاِت  على  العَربيِة 

لغاٍت  ُتْكَتُب ِباحْلُُروِف اْلَعَرِبيَِّة.
َبَكِة  الشَّ يف  َملُْموًسا  ُنُوًّا  اْلَعَربيَُّة  َلِت  َسجَّ َولََقْد 
َقَنوَاٌت  امْلَُتَقدَِّمِة  الدَُّوِل  ُمْعَظِم  يف  َوُيوَجُد  العاملِيَِّة 
َوَمَواِقُع َعَرِبيٌَّة َرمْسِيٌَّة، ِمْثَل َقناِة BBC - اْلرَبِيَطاِنيَِّة  
يِنيَِّة وCNN - األْمِريِكيَِّة و "ُروِسَيا  وCCTV - الصِّ

ِمْن ِميَزاِت اللَُّغِة اْلَعَرِبَيِة امْلََعاِني 
اْلَكِثرَيِة لِلَْفِظ الَْواِحِد. َمَثاًل لَْفُظ 

اْلَعنْيِ َيُدلُّ َعَلى 35 َمْعًنى

ْكِل ِمْن َضمٍّ َوَفْتٍح َوَكْسٍر، َفَكِلَمُة  “علم” َمَثاًل مُيِْكُن َأْن  ِمْن ِميَزاِت اللَُّغِة اْلَعَرِبَيِة َضْبُط اْلَكِلَمِة ِبالشَّ

ُتْقَرأَ َعَلى َسْبَعِة أَْوُجٍه ) َعِلم-ُعِلَم- َعلَّم-ُعِلَّم- َعِلّْم-ِعلْم-َعلَم(
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الَْيْوم" وَغرْيِها. َوِهَي إْحَدى اللُّغاِت األْكَثِر َتَداُواًل 
أْيًضا.  ياَحِة  والسِّ ناَعِة  والصِّ التِّجاَرِة  جَماِل  يف 
ِديَسْمرب  ِمْن  َيْوَم 18  امْلُتَِّحَدِة  اأُلَمِم  َهْيَئُة  َتَْتِفُل 
َكالَْيْوِم اْلَعاملَِي لِلَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة. ُتَدرَُّس اللَُّغُة اْلَعرِبيَُّة 
املُْْسَتَوى  َحَتى  االْبِتَداِئَيِة  امْلَْرَحَلِة  ِمَن  ِواَلَيِتنا  يِف 

اجَلاِمِعّي.
الَْقِديِم  األَدِبي  ِبالرتَُّاِث  َتْرِبُطنا  اللَُّغُة  َوَهذِه   
َوَتْفَتُح  امْلََتَطوَِّرِة.  احْلَِديَثِة  ِباآلَداِب  َتْرِبُطنا  َكَما 
يف  الـُْمْخَتِلَفِة  َوالـِْمَهِن  الَْوظاِئِف  أْبَواَب  أَماَمَنا 
ِة َوالـُْمواَصالِت. َوَمهاَراُتَك يف هِذِه  جَماِل الرتَّْمَجَ
ناَعِة َحْيُث  اللَُّغِة ُتساِعُدَك يف جَماِل التَّْسِويِق َوالصِّ
اْلَعاملِيَِّة.  األْسَواِق  أْكرَبَ  اْلَعرِبَيُة  الِْبالُد  أْصَبَحِت 
َاَفَظُة  اْلُ اْلَعَرِبيَِّة  اللَُّغِة  َداِرِسي  واِجَباِت  َوِمْن 

َعلَْيها َوَبْذُل  اجْلُُهوِد يِف َنْشِرها َوَتَطوُِّرها.

َكاِليَغَراِفَيُة َفنُّ َتْصِميِم اْلِكَتاَبِة  
َتِلَفٍة  ِبَأْشَكاٍل َهْنَدِسَيٍة ُمْ
ِمْن ِخالِل امْلَدِّ َوااِلْسِتداَرِة 
َوالرتَِّْكيِب. ُتْسَتْعَمُل َهِذِه 

اخْلُُطوُط  اْلَعَرِبَيُة امْلَُزْخَرَفُة  
ِلَتْزِينِي اْلِعَماَراِت َوَتَلَِّيِة 

اْلُكُتِب.
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ِئَلة اآلِتَية 1(  ُنراِجُع النصَّ وُنيُب َعِن األسرْ
 اللُّغُة الَعرِبيَُّة ِمَن اللُّغاِت ........
 ما هو الَيوُم العاملَِي للُّغِة العربيَِّة؟

2(  نقَرأُ النِّقاطَ اآلِتَيَة وُنعدُّ َمقالًة ِلَتقرِْدمِيَها يف َحفرَْلٍة يف مدرَسِتك يف ُمناَسَبِة 
الَيورِْم العاملَِي للُّغِة العربـِيَِّة عن انرِْتَشاِر الُلغِة العربيِة يف كرياال.

 )ُوُصوُل اإلسالم إىل كريال يف َعْهِد النَِّبّ -  َدْرُس امْلَسِجِد - ِدراساٌت ِديِنيٌَّة 
- اللُّغُة العربيَُّة والُعلوُم الديِنيَُّة - َتْأِسيُس الُكلِّيَّاِت الّشْرِعيَِّة - ُمساَهَمُة 
امْلَداِرِس االْبِتَداِئيَِّة الدِّيِنيَِّة - العربيُة يف املداِرِس احْلُُكوِميَِّة - حاَلُة ِدراَسِة 

اْلَعَرِبيَِّة يف الَْوْضِع احْلَاِلي(
َرى أنَّ ُهناك ِعدََّة ُلغاٍت ُتكرَْتُب   3(  َوِمنرْ َتأرِْثرِي اللَُّغِة العربيَِّة على اللُّغاِت اأُلخرْ
ُُروَف  احلرْ َتعرِْمُل  َتسرْ اليِت  اللُّغاِت  اَء  أسرْ العَربيِة.َنكرَْتِشُف  باحُلُروِف 

العربيََّة ِللرِْكَتاَبِة
4(  َنقرَْرأُ الرِْفقرَْرَة َوُنرَترِْجُها إىل العربيَِّة :

Arabic is one of the world languages. It is the mother 

tongue of more than 300 million people in the world. It 

is one of the official languages of UNO. There are many 

facilities and scholarships for learning Arabic all over the 

world. It is a simple and easier language to learn. This is the 

language of Holy Quran. There are many job opportunities 

for those who learnt Arabic.

  األنرِْشطُة الدِّراِسيَُّة
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رحياِت اآلِتَيَة ونيُِّز منها الصحيَحَة واخلاِطَئَة. 5(  َنقرَْرأُ التَّصرْ
• َد الُقْرآن هَلََجاِت اللغِة العربية 	 َوحَّ  
• اِث اأَلَدبـِي	 اللَُّغة َتْربـُِطنا بـِالرتُِّ  
• مَلْ َتَتطوَّر اللُّغة العربيَّة َعَلى َمرِّ الزََّمان	  
• َقْد اْخَتَفى ِمَن الَعامَل َكِثرٌي ِمَن اللَُّغاِت	  
• لَيس ِلإِلنساِن َأَداٌة لِلتََّعاُمِل َوالتََّواُصِل	  
• اللَُّغة َخَزاَنُة اْلِعلِْم َوالثََّقاَفِة	  
• ُتْعَترَبُ اللَُّغُة الَعَربيَّة ُلغًة َجاِمَدًة	  

َملََياَل  ُلَغِتَنا  ِإىَل  الَعَربيَّة  اللُّغِة  ِمَن  املرُْقرَْتبَسة  الرَْكِلَماِت  َبعرَْض  َنَتَعاَرُف    )6
َوَنرَْمُع َما مُيَاِثُلَها.

 َوِكيل، َقَرار ،َخاٍل، َردُّ، َباٍق، َأْصٌل، َحاِضر، آَفة 

َاَء اآلِتَية: 7(  ُناَلِحُظ اأَلسرْ
ِمْكَنَسة، ِمْفَتاح

ًفا َلَا َكَما يِف املرِْثال َاَء اآلاَلِت َعَلى اأَلورَْزاِن اآلِتَية َوُنِعدُّ َكشرْ  َنكرَْتِشُف َأسرْ

التصريات اخلاطئةالتصريات الصحيحة

ِمْفَتاحِمْكَنَسةِمْضَرب
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اَل َتُلمرْين
لَْيَس ُيْرِضييِن ِسَواَها اَل َتـُلـْمـيِن يِف َهَواهـا  
َنا الْـَيـْوَم ِفـَداَهـا ُكـلُـّ َلْسُت َوْحِدي أَْفَتـِديَها 
ـْت يِف ِدَماَها َوَتـَمـشَّ نـََزلَـْت يِف ُكلِّ َنـْفٍس  

َوبـَِها الـَوالـِـُد َفـاَهـا َفــبـَِها اأُلمُّ َتـَغـنَّــْت  
َوبـَِها الْـِعلْـُم َتـَباَهى ى  َوبـَِها الــَفنُّ َتــَجـلَـّ
َزاَدَها َمـْدًحا َوَجـاَها ـَمـا َمــرَّ َزَمــاٌن   ُكــلَـّ
َواَهـــا َرَفـــَع اللـُه لـِ ُلـَغـُة اأَلْجـَداِد َهـِذي  
َنْهَضًة ُتْـي َرَجـاَها  َفـَأِعـيُدوا َيا َبـِنـيَهـا   

يِف َهَواَهـا َواْصَطَفـاَهـا  مَلْ مَيُْت َشْعٌب َتَفاَنى  
       - َحِليم َدمُّوس

َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن  َفاِعالُتْن  َفاِعالُتنْ  َتْفِعيالُتُه:   . َْتثِّ يف َبِْر امْلُ

الدرس الثاني
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الَشاِعر امْلَْشُهوُر َحِليُم ْبُن ِإْبَراِهيم َجِريس َدمُّوس ُوِلَد َسَنَة 1888م  يِف 
َمِديَنِة َزْحَلة َوُتويفِّ َسَنة 1957م يِف َبرْيُوت. اِْرَتََل ِإىَل الرَباِزيل َبْعَد ِدَراَسِتِه 
ِاْشَتَغَل  َوِمْصَر.  َواأُلْرُدن  َواْلِعَراِق  َوِفَلْسِطنَي  َبرْيُوت  يِف  َتَنقََّل  ُثمَّ  َزْحَلة  يِف 
بـِالتَّْحِريِر  َوالتَّأِْليِف اأَلَدبـِي َوأَْنَشَأ َجِريَدة "اأَليَّام" َوِمْن ُمَؤلََّفاِتِه "امْلََثاِلُث 

َوامْلََثاِني" َو"َيْقَظُة الرُّوِح" َو"التََّأمُّاَلِت" َوَغرْيَُها.

اِعر عن الشَّ

َحِليُم برُْن ِإبرَْراِهيم َجِريس َدمُّوس
)1888-1957م( 

اِعُر يِف َهَذا امْلَْنُظوِم ُحبَُّه َوَواَلَءُه احَلِقيِقيَّ جُتَاَه اللَُّغِة الَعَربـِيَّة. َيُقوُل ِإنَّ  ُيَعربُِّ الشَّ
بَِّتَها َواَل َيْرَتِضي  اللُّغَة الَعَربيََّة ِهَي َعاِشَقُتُه الَوِحيَدُة. َوُهَو اَل ُيَباِلي لَْوَمَة اَلِئٍم يِف حَمَ
يًعا بـِاحَلَياِة  ي ُهَو َوالنَّاُس مَجِ بـَِأيِّ ُلَغٍة ِسَواَها َوَكَذِلَك ُيْنِفُق ُكلَّ َنِفيٍس أَلْجِلَها َوُيَضحِّ

هَلَا.
َوِإنَّ ُحبَُّه لِلَُّغِة اْلَعَربيَِّة َقْد َأمَلَّ بـَِنْفِسِه َوجَتِْري جَمَْرى الدَِّم يِف ِجْسِمِه. َوَقْد َتَذوََّق 
اْلُعُلوِم  يَع  مَجِ اْكَتَسَب  أَنَُّه  َيدَِّعي  َوُهَو  اأَلِب.  َوُدَعاَبِة  اأُلمِّ  َتْرِنيَمِة  ِمْن  ُلَغِتِه  َحاَلَوة 
َوالُفُنوِن بـَِواِسَطِة ُلَغِتِه احَلبـِيَبة َوَكَذِلَك ُيْعِلُن َأنَّ ِعزََّة ُلَغِتِه َوُحْسَنَها َتْزَداُد َيْوًما َفَيْوًما 
َوَيُقوُل ِإنَّ َهِذِه اللَُّغَة ِمْن ُتَراِث آَباِئِه َوَأْجَداِدِه َوِإنَّ اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاىَل َقْد َرَفَع َمَكاَنَها 
َواْسرِتَْداِد  ِدَها  جَمْ بـِِإَعاَدِة  َيُقوُموا  َأْن  َوُمَعاِصِريِه  ِجيِلِه  أَْبَناَء  ُيَرُِّض  َوُهَو  َوَمْرَتَبَتَها 
ِعزَِّتَها، َوَأِخرًيا َيْصَرُح أَنَُّه لَْيَس يِف الدُّْنَيا َأَحٌد َخِسَر بـَِمَحبَِّة َهِذِه اللَُّغِة َوإيَثاِرَها َعَلى 

ِسَواَها.

  حوَل املنُظوِم
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ِرحَياِت الّتاِلَية َوَنِصُل َبيرَْنُهَما: 1(  َنقرَْرأُ السُطوَر َوالتَّصرْ
وتشت يف دمـاهـا نزلت يف كل نفس 
وبها الـوالـد فاهـا وبـها األم تغـنـت 
زادها مدحا وجاها  كـلـمـا مـر زمــان 
رفــع اهلل لــواهــا لغة األجـداد هذي 

َيْكُثُر ِعزُّ اللَُّغِة َوَشَرُفَها يِف ُكلِّ ِحنٍي َوَوْقٍت  
يِع النَّاِس  حَمَبَُّة اللَُّغِة أَثََّرْت يف مَجِ

ِإْنَشاُد الَواِلَدِة َوَتَكلُّمُِ اأَلِب َكاَنا بـَِهِذِه اللَُّغِة  
 َشرََّف اهلُل َتَعاىَل َراَيَة الَعَربيَّة الَّيِت َأَحبََّها اآلَباء

اِعِر ِللَُّغِة الرَْعَربيَّة. 2(  ُنِعدُّ ُمَذكَِّرة َوِجيَزًة َعنرْ حَمَبَِّة الشَّ
اللَُّغِة  ِإىَل  ُيِشرُي  الَِّذي الَ  طرَْر  السَّ ِمنرَْها  َوَنكرَْتِشُف  التََّاِلَية  ُطوَر   السُّ ُننرِْشُد    )3

الَعَربيَّة
َحـْريِف يـَُردُِّدُه َتــاٍل َوَمـْن َرَكـَعـا َساُن ِكَتاِب اهلِل َشَّرَفـِنـي  أََنا لـِ
َفْيًضا ِمَن النُّوِر أَْو َنْبًغا َصَفا َوَجال اِد َأنًّ َلهُ  َفَحْسُبَنا ِمْن ِلَساِن الضَّ
ـِعـيــــُد  َولَـِكـنَّ الـَتـِقـيَّ ُهـَو السَّ َعاَدَة مَجَْع َمالٍ  َوَلْسُت أََرى السَّ
ْرُت أَْقـاَلِمـي َوِعْفُت ِمَداِدي لَـَكسَّ لَْو مَلْ َتُكْن ُأمُّ اللَُّغاِت ِهي الـُمَنى 

طر التالي: 4(  َنكرُْتُب املرَْعَنى املرَْررَْكِزيَّ ِمَن السَّ
سأنبيك عن جمموعها ببيان  أخي لن تنال العلم اال بستة  
وإرشــاد أستاذ وطول زمـان  ذكاء وحرص واصطبار وبلغة  

  األنرِْشطُة الدِّراِسيَُّة
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5( نالحظ األرقام اآلتية ونكمل الفراغ

الَفاعـِِل  َعَلى  َتِمُل  َتشرْ ُجَـٍل  َخـمرَْس  َوَنكرُْتُب  اآلِتَية  اجُلَمل  ُناَلِحُظ   )6 
َواملرَْفرُْعـوِل بـِِه.
امْلَْفُعول بـِِهالَفاِعُل

َذَهَب حُمَمٌَّد ِإىَل امْلَْدَرَسِة
َجاَءْت َفاِطَمُة ِمَن اْلُكلِّيَِّة

َماِء َيلَْمُع الرَبُْق يِف السَّ
ْفَلُة َمَع اأُلمِّ َتَناُم الطِّ

وِق َرَأى حُمَمٌَّد َصِديَقا يِف السُّ
َقَرَأت امْلَُدرَِّسُة الدُُّروَس

َماِء ُيْنِزُل اهلُل امْلََطَر ِمَن السَّ
ُتَساِعُد َفاِطَمُة ُأمََّها يِف امْلَْطَبِخ

1965
ثالثة آالف وسبعمائة وثانية واثنان

رابع مارس عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعني04 / 03 / 1977م
24 / 09 / 1786م
18 / 05 / 482هـ

10 / 03 / 1436هـ

ليزيَّة. ِ َها ِإىَل اإِلنرْ 7(  َنقرَْرأُ الِفقرَْرة َوُنرَترِْجُ
ِمَن  َبْعَض اخَلضْرَواِت  ُأِريُد  وِق قائال:  السُّ ِإىَل  َأَخاُه  َزيٍد  َواِلُد  أَْرَسَل  َيْوًما 
وِق َوَأْعَطاُه ِماَئة ُروبـَِية. َخَرَج اأَلُخ ِإىَل َمْوِقِف احَلاِفَلِة، اِْنَتَظَر احَلاِفَلَة  السُّ
َقِلياًل َفَجاَء َصِديُقُه َراَجن يِف َسيَّاَرٍة َوُهَو أَْيًضا َيُروُح ِإىَل امْلَِديَنِة َفَرِكَب َأُخو 

يَّاَرِة َوَرَجَعا َبْعَد ِشَراِء اخَلضراواِت ِإىَل الَْبْيِت. َزْيٍد يِف السَّ

مثال: َذَهَب حُممٌَّد إىل امْلَدرسِة الفاِعُل ِاسٌم َمْرُفوٌع َتَقدََّمُه ِفْعٌل َوَيُدلُّ َعَلى الِذي َفَعَل الِْفْعلَ 
مثال: َرَأى حُممٌَّد َصِديًقا  املفُعوُل ِبِه اسٌم َمْنصوٌب َيَقُع َعلَيِه ِفْعُل الفاِعِل  
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آلِلئ ُلَغِويٌَّة
لِْلِحَكِم َواأَلْمثاِل أَهمِّيٌَّة ِاْجِتَماِعيٌَّة أَدِبيٌَّة، ُتْسِهُم يف َتْقِويِم األْخالِق َوَتْدُعو إىل 

اِد َوَتْرِك التَّْفِرَقِة َوالَْبْغَضاِء. َوُتْعَترَبُ َذِخرَيًة ُلَغِويًَّة َأَدِبيًَّة َقيَِّمة..... التََّعاُوِن ِواالتِّ

َمَواِعيُد ُعررُْقوٍب
كاَن ُعْرُقوُب َرُجاًل ُماِلًفا لِلُْوُعوِد،   
َلُه  َفَقاَل  َدَقَة،  الصَّ َيْسأَُلُه  َلُه  َأٌخ  أََتاُه  َيْوًما 
َفَلَك  النَّْخَلُة  هذِه  أْطَلَعْت  "إَذا  ُعْرُقوٌب 
َفَقاَل  َوَعَدُه،  َكَما  أََتاُه  َأْطَلَعْت  َفَلمَّا  َطْلُعها" 
"اُْتُرْكَها َحَتى َتِصرَي َزْهًوا" َفَلمَّا َزَهْت، َقاَل 
أَْرَطَبْت،  َفَلمَّا  ُرَطًبا"  َتِصرَي  َحِتى  "اُْتُرْكَها 
َفَلمَّا  َتًْرا"  َتِصرَي  َحَتى  "اُْتُرْكَها  َقاَل: 
َأْتََرْت، َساَر إلَْيَها ُعْرُقوٌب يف اللَّْيِل، َفَقَطَع 
ُيْضَرُب   َفَصاَر  َشْيًئا،  أَخاُه  ُيْعِط  َومَلْ  َثََرَها 
ِبِه امْلََثُل يِف ِإْخاَلِف الَْوْعِد "َمَواِعيُد ُعْرُقوٍب"

اِئُر َبنْيَ النَّاِس، َيِصُف َحَدًثا َوَقَع يِف امْلَاِضي َوَكاَن َلُه  ُع َمَثٍل. َوُهَو الَْقْوُل السَّ األْمثاُل مَجْ
َتأِْثرٌي اْجِتَماِعيٌّ أْو َثَقايِفٌّ َوَيِْمُل ِحْكَمًة ُمَؤثَِّرًة أْو ِعَظًة َبِليَغًة َفُيْطَلُق َعَلى َحَدٍث مُيَاِثُلُه

الدرس الثالث
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إلَْيَك َبْعٌض ِمَن األْمثاِل:
ْيِف َضيَّْعِت اللََّبَ   يِف الصَّ

)ُيْضَرُب َهذا امْلََثُل ملَْن ُيِضيُع الُْفْرَصَة(
  َعَلى َأْهِلَها َجَنْت َبَراِقُش

ْؤَم على َنْفِسِه َوَأْهِلِه( )ُيْضَرُب هَذا امْلََثُل ملَْن جَيِْلُب الشُّ

 احِلكرَْمُة
ُناَلِحُظ َبْعًضا ِمَن احْلَِكم

• أَوَُّل اْلَغَضِب ُجُنوٌن َوآِخُرُه َنَدٌم .	
• َخرْيُ اأُلُموِر أْوَسُطها .	
• التَّْدِبرُي ِنْصُف امْلَِعيَشِة .	
• ِق َوَراَء ِلَساِنِه	 ِلَساُن اْلَعاِقِل َوَراَء َقلِْبِه، َوَقْلُب األْحَ
• أْن ُتِضيَء َشَْعًة َصِغرَيًة َخرْيٌ َلَك ِمِن َأْن ُتْلِعَن الظَّاَلَم.	
• ِإنَّ َبْيًتا َيُْلو ِمْن ِكَتاٍب ُهَو َبْيٌت ِباَل ُروٍح.	

احِلْكَمُة َقْوٌل َبِليٌغ ُموَجٌز َوُمَواِفٌق لِْلَحقِّ، َوِهَي َثََرُة َعْقٍل َوجَتِْرَبٍة  ِباحْلَياِة،
 َوِفيَها َأْمٌر مِبَْعُروٍف أْو َنْهٌي َعْن ُمْنَكٍر
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ِئلة اآلِتَية يُب َعِن اأَلسرْ 1(  ُنَراِجُع النَّصَّ َوُنِ
ْيِف َضَيعَّت اللََّبَ"؟ َما امْلُراُد بـَِمثـَل " يِف الصَّ  

َما امْلََثُل الَِّذي ُيْضَرُب ملَْن ُيِْلُف الَوعَد؟  

َمَراِحل  يِف  ِللتَّمرْر  ًة  َخاصَّ َاًء  َأسرْ َعرُقوب"   "َمَواِعيد  َعنرْ  املرَْثـَِل  يِف  َنَرى    )2
َتِلَفة، َنكرَْتِشُفَها. ِجَها املرُْخرْ َنضرْ

ٌة َحسَب أَْوَقاِتَها.  َوملَراحل الَيوم الَواِحد - لَْيلَُته َوَنهارُه - َأمْسَاٌء َخاصَّ
َحى مثال :- الَفْجر، الضُّ

َنْكَتِشُفَها َوَنْكُتُبَها َمَع َمْدُلوهِلَا

3( َنرَْمُع احِلَكَم َواأَلمرْثاَل يِف اللَُّغِة الَعَربـِيَّة َوَنكرَْتِشُف َما مُيَاِثُلَها ِمَن اللَُّغِة 
َلِّيَّة )التقويم املستمر( َ الرْ

َكَم اآلِتَية َوَنرَْمُع اآلَياِت َواأَلَحاِديَث الـُمَماِثَلة   ِ 4(  ُناَلِحُظ اأَلمرْثـَاَل َواحلرْ
)التقويم املستمر(

اَلتَّْجِرَبُة الِعلُْم الَكبـِرُي 
َخرْيُ اأُلُموِر أَْوَسُطَها 

ُر الِعـَظاَم" 5(  "اللَِّساُن لَيرَْس َعظرْماً ... َلِكنَُّه ُيَكـسِّ
  َما امْلَُراُد ِمْن َهِذِه احِلْكَمة؟

  األنرِْشطُة الدِّراِسيَُّة

اجُلْمَلة الِفْعِليَّة ِهَي الَّيِت ُتْبَدُأ بـِالِفْعل َوااِلْسُم امْلَْرُفوُع الَِّذي َيِليِه َفاعٌل َوُهو الَّذي َفَعَل 
الِفْعَل، امْلَْفُعول بـِِه ِاْسٌم َمْنُصوب َوَقَع َعلَْيِه ِفْعُل الَفاِعِل.
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 tooccupy  : احتل 
أرجع       : أعاد 

toborrow  : استعار 
       tochoose  : اصطفى 

تنافس     : تباهى 
ظهر     : تجلّى 

  heritage  : تراث 
 todedicate  :  تفانى 

marketing  : التسويق 
جرى       : تمشى 

جد   ) ج( أجداد 
Badluck  : ْؤمَ  الشُّ

Internet : الّشبكة العالميّة 
تكلّم         : فاه 

channel  : قناة 
dialect،accent  : لهجة 

website  : الموقع 
 communications  : المواصالت 

 characteristic  : ميزة 
  ornamented  : المزخرفة 
 renaissance  : نهضة 

document  : وثيقة 
noticeable  : ملموس 

UNO : هيئة األمم المتحدة 
أحبَّ  : هِوي 

 International  : المنظمات الدولية 
Organisations   

  قاِئَمُة األلرْفاِظ



قراءة كيراال العربية                الصف الثاني عشر 

3

65

65

حيتاج إىل جّيدممتازالنواتج التعلمية
التحسي

أقتدر على إعداد املقالة 

أقتدر على اكتشاف املعلومات باملطالعة 

أقتدر علىتييز التصريات الصحيحة واخلاطئة

أقتدر على فهم أوزان أمساء اآللة وإعداد كشف هلا

أقتدر على كتابة األعداد والّتواريخ وقراءتها

أقتدر على فهم املعاني املركزية من املثل

أقتدر على اكتشاف اآليات واألحاديث املماثلة للحكم

أقتدر على مجع األمثال واكتشاف املماثل من اللغة اللية

  التقويم الذاتي





• هل أنِت وحيدة...؟	
• ال تقتلوا أنفسكم	
• وصية من الودود	

الوحدة الرابعة

إىل شاطئ األماني



ني
مــا

 األ
طئ

ــــا
ىل ش

املقدمةإ

كل إنسان مولود على الفطرة، والبيئة اليطة به هي اليت 
جتعله شخصا ذا أخالق رفيعة أو خلقا أضل من البهائم. إن 
اإلنسان ِبَنَقاء أخالقه وصفاء تصرفاته و زكاة نفسه يسمو  إىل 
الرحن وهو نفسه يهبط وينحط إىل  إليه مالئكة  ما مل يصل 
إذا  ُيْرَجى رجوٌع وال عودٌة بعده،  اهلالك واهلاوية حيث ال 
ما اتبع هواه. وَمْهما كان األمر فقد فتح له ربه أبواب العودة 

والتوبة والرجوع إليه.
أمامنا يف هذه الوحدة ثالثة دروس أوهلا: هجرة أّم َسلمة، 
الذين   g اهلل  رسول  حياة صحابة  من  تاريية  قصة  وهي 
ة مليئة بأركان  ضّحْوا بأنفسهم ونفيسهم يف سبيل اهلل، وهي ِقصَّ
التضحية واهلجرة والعفة والفوز النهائي... وأما الدرس الثاني 
فيقدم ما للمخّدرات عموما وللتدخني خصوصا من دور هدام يف 
خراب الفرد صحيا واجتماعيا. والدرس مبا فيه من املعلومات 
القيمة يقود بك إىل شاطئ األماني إذا ما اْبُتِليَت بأي من هذه 
ومعاونا  ناصرا  دورك  أداء  على  وَيُّضَك  االجتماعية  املفاسد 
ملن وقع يف شرورها أيضا. والدرس األخري نصوص من التنزيل 

واليت جتعلك فردا ذا مسؤولية عظيمة جتاهك وجتاه األمة 



النواتج التعلمية 

يقتدر الدارس عند دراسة هذه الوحدة على :
• التعرف مبعنى النصوص ويعرب عنها.	
• التعرف على التاريخ اإلسالمي.	
• معرفة صحابة الرسول.	
• استنتاج الرسالة والعربة من تاريخ اهلجرة.	
• إعداد الفقرة حول التاريخ.	
• إعداد اجلمل حول الصحابة	
• التعرف على معاني األحاديث النبوية.	
• الوقوف على أضرار التدخني وشرب اخلمور واستعمال املخّدرات.	
• التعرف على التوعية الدينية يف هذا املوضوع.	
• إعداد اهلتافات والدعايات	
• إدراك معاني اآليات القرآنية	
• الوقوف على احلقوق اإلنسانية وأهمية حفاظها.	
• التعرف على خدمات اجتماعية. 	
• إعداد املذكرة حول رسالة القرآن	
• الوقوف على القواعد النحوية.	
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َهلرْ أَنرِْت َوِحيَدة...؟

ِإىَل  بـِاهْلِْجَرِة  أَلْصَحابـِِه   g ُّالنَّبـِي َأِذَن  َوملَّا 
َأمْجََع  اْلُكرْبَى،  اْلَعَقَبِة  َبْيَعِة  َبْعَد  امْلَُنوََّرِة  امْلَِديَنِة 
ُة  أَُبو َسَلَمة َأْمَرُه َعَلى اهِلْجَرِة بـَِأْهِلِه، َفَكاَنْت ِقصَّ
ُخُروِجَها َمْأَساًة َباِلَغًة... َنرْتُُك ِفيَها احَلِديَث أُلمِّ 
ِتْلَك  َمَراِحِل  َعْن  بـِِلَساِنَها  ُتَدِّثـَُنا   i َسَلَمة 

اهْلِْجَرِة..
َحدَّثـَْت ُأمُّ َسَلَمة i َقاِئَلًة: 

َل ِلي  "ملَّا َأْزَمَع أَُبو َسَلَمة اخُلُروَج ِإىَل امْلَِديَنِة َرحَّ
َليِن َعلَْيِه، َوَحََّل َمِعي اْبيِن َسَلَمة  َبِعرَيُه، ثـُمَّ َحََََّ
يِف ِحْجِري، ثـُمَّ َخَرَج بـِي َيُقوُد َبِعرَيُه، َفَلمَّا َرآُه 
َنْفُسَك  َهِذِه  َفَقاُلوا:  إِلَْيِه  َقاُموا  امْلُِغرَية  َبيِن  ِرَجاُل 
َغلَْبَتَنا َعلَْيَها، أََرأَْيَت َصاِحَبَتَنا َهِذِه، َعاَلَم َنرْتُُكَك 

َتِسرُي بـَِها يِف الْبـِاَلِد؟.. 
َقاَلْت: َفَنَزُعوا ِخطاََم الَبِعرِي ِمْن َيِدِه َوَأَخُذوِني، 
َفَغِضَب ِعْنَد َذِلَك َبُنو َعْبِد اأَلَسِد َوَأْهَوْوا ِإىَل َوَلِدَنا 

َسَلَمَة َوَقاُلوا: 
اَل، َواهلِل، اَل َنرْتُُك اِْبَنَنا ِعْنَدَها ِإْذ َنَزْعُتُموَها ِمْن 

ُأمُّ َسَلَمة: ِهَي ِهْنُد بـِْنت أَبـِي 
ُأَميَّة الَِّذي ُلقَِّب بـَِزاِد الرَّْكِب، 

أَلنَُّه َكاَن ِإَذا َساَفَر اَل َيرْتُُك َأَحًدا 
ُيَراِفُقُه َوَمَعُه َزاٌد، َبْل َيْكِفي 

َصاِحَبُه ِمَن الزَّاِد.

الدرس األّول



قراءة كيراال العربية                الصف الثاني عشر 

4

71

71

أَبـِي  بـِْنت  َعاِئَشة  يَِّدة  السَّ َقاَلْت 
:k َبَكٍر

َسَلَمة  ُأمَّ   g الرَُّسوُل  َتَزوََّج  "ملَّا   
َحِزْنُت ُحْزًنا َشِديًدا ملَا ُذَكَر لََنا ِمْن 
َرأَْيُتَها،  َحتَّى  ْفُت  َفَتَلطَّ مَجَاهِلَا، 

َفَرأَْيُت َأْضَعاَف َما ُوِصَفْت بـِِه" 

َخَلُعوُه،  َحتَّى  َسَلَمَة  اْبيِن  َفَتَجاَذُبوا  َصاِحبـَِنا، 
امْلُِغرَية  َبُنو  َوَحَبَسيِن  أَبـِيِه،  َرْهُط  بـِِه  َواْنَطَلَق 

ِعْنَدُهْم. 
َوَمَضى َزْوِجي أَُبو َسَلَمة َحتَّى حَلَِق بـِامْلَِديَنِة 

ِفَراًرا بـِِديِنِه َوَنْفِسِه...
ْمِل  الشَّ ُمَزََّقَة  َنْفِسي  َوَجْدُت  حَلََظاٍت  َويِف 
َوِحيَدًة َفِريَدًة َحْيُث ُفرَِّق َبْييِن َوَبنْيَ َزْوِجي َوَبنْيَ 

اْبيِن يِف َساَعة... 
ِإىَل  َغَداٍة  ُكلَّ  َأْخُرُج  َجَعْلُت  الَْيْوِم  َذِلَك  َوُمْنُذ 
اأَلْبَطح َفَأْجِلُس يِف الْـَمَكاِن الَِّذي َشِهَد َمْأَساِتي، 
َوَأْسَتِعيُد ُصوَرَة اللََّحَظاِت الَّيِت ِحيَل َبْييِن َوَبنْيَ 
ُيَيَِّم  َحتَّى  أَْبِكي  َوَأَظلُّ  َوَلِدي،  َوَبنْيَ  َزْوِجي 

َعَليَّ اللَّْيُل.
َوَبِقيُت َعَلى َذِلَك َسَنًة أَْو َقريًبا ِمْنَها َحتَّى َمرَّ 
بـِي َرُجٌل ِمْن َبيِن َعمِّي َو َرقَّ حِلَاِلي َوَرِحَيِن 
َفَقاَل ِلَبيِن َقْوِمي: َأاَل خُتِْرُجوَن َهِذِه املِْْسِكيَنة، 
َفرَّْقُتْم َبْيَنَها َوَبنْيَ َزْوِجَها َوَبنْيَ اْبِنَها... َوَما َزاَل 
ِاحْلَِقي  ِلي:  َقاُلوا  َحتَّى  ُقُلوَبُهْم  َيْسَتِلنُي  بـِِهْم 

بـَِزْوِجِك ِإْن ِشْئِت...
َذِلَك.  ِعْنَد  اِْبيِن  اأَلَسِد  َعْبِد  َبُنو  َعَليَّ  َوَردَّ 
ْلُت َبِعرِيي، َوَوَضْعُت اْبيِن يِف ِحْجِري، ثـُمَّ  َفَرحَّ
َأَحٌد  َمِعي  َوَما  بـِامْلَِديَنِة،  َزْوِجي  ُأِريُد  َخَرْجُت 

ِمْن َخْلِق اهلِل.
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َثاَلَثِة  َعَلى  )َمَكاٌن  بـِالتَّْنِعيِم  ُكْنُت  ِإَذا  َحتَّى 
َأْمَياٍل ِمْن َمكََّة(، لَِقيُت ُعثـَْماَن ْبَن َطْلَحَة، َفَقاَل: 

ِإىَل أَْيَن َيا بـِْنَت َزاِد الرَّْكِب؟.. 
َفُقْلُت: ُأِريُد َزْوِجي بـِامْلَِديَنة. 

َقاَل: َهْل أَْنِت َوِحيَدة...؟
َفُقْلُت: اَل... اهلُل َمَعَنا...

َيُقوُدِني،  َمِعي  َفاْنَطَلَق  الَْبِعرِي  بـِِخَطاِم  َوَأَخَذ 
َواَل  ِمْنُه  َأْكَرَم  اْلَعَرِب  ِمَن  َفَواهلِل َما َصِحْبُت َرُجاًل 
بـِي  أََناَخ  امْلََناِزِل  ِمَن  َمْنِزاًل  َبَلَغ  ِإَذا  َكاَن  َأْشَرَف. 
ى ِإىَل َشَجَرٍة َفاْضَطَجَع َتَْتَها، َفِإَذا َدَنا  ثـُمَّ َتَنحَّ
َلُه، ثـُمَّ اْسَتْأَخَر  الّرَواُح َقاَم ِإىَل َبِعرِيي َفَأَعدَُّه َوَرحَّ

َعينِّ َوَقاَل: اِْرَكبـِي. 
َفَأَخَذ  أََتى  َبِعرِيي  َعَلى  َواْسَتَوْيُت  َرِكْبُت  َفِإَذا 
بـِِخَطاِمِه َوَقاَدُه... َفلَْم َيَزْل َيْصَنُع َذِلَك َحتَّى َقِدَم 
ْبِن  َعْمِرو  َبيِن  َقْرَيِة  ِإىَل  َنَظَر  َفَلمَّا  امْلَِديَنَة،  بـِي 
َعْوٍف بـُِقَباَء، َوَكاَن بـَِها َمْنِزُل أَبـِي َسَلَمة، َقاَل: 
ِإنَّ َزْوَجِك يِف َهِذِه الَْقْرَيِة َفاْدُخِليَها َعَلى َبَرَكِة اهلِل، 

ثـُمَّ اْنَصَرَف َراِجًعا ِإىَل َمكََّة. أَُبو َسَلَمة َوُأمُّ َسَلَمة َكاَنا ِمَن 
اْلَعَشَرِة اأَلوَِّلنَي الَِّذيَن َهاَجُروا ِإىَل 

احَلْبَشة. 

َبُنو امْلُِغرَية - َقبـِيَلة ُأمِّ َسَلَمة        َبُنو َعْبِد اأَلَسِد - َقبـِيَلُة أَِبي َسَلَمة
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1(  ُناَلِحُظ أََهمَّ َما َتَعلَّمرَْنا ِمنرْ َهَذا الدَّررِْس:
َحاَبُة ُيِطيُعوَن اهلَل َوَرُسوَلُه. الصَّ

وَن ِبأَْنُفِسِهْم َوأَْبَناِءِهْم ِلِديِن اهلِل. َحاَبُة ُيَضحُّّ الصَّ
َجاَعِة َوالتَّْضِحيَّة. َكاَنْت ُأمُّ َسَلَمَة َنُوَذًجا لِلشَّ

َتِسرُي  ُُكَك  َعاَلَم َنرترْ َهِذِه،  َصاِحَبَتَنا  أََرأَيرَْت  َعلَيرَْها،  َغلَبرَْتَنا  َنفرُْسَك  "َهِذِه    )2
بـَِها يِف البـِاَلِد؟..”

ا(   َمن َقاِئُل َهِذِه اْلَكِلَمات؟
اِحَبة"؟ ب( َمْن َهِذِه "الصَّ
َها احَلِقيِقي؟ ج(  َما امْسُ

.h 3(  َنكرُْتُب َخرَْس ُجٍَل َعنرْ ُأمِّ َسَلَمة

. َياِق َكَما اَلَحظرَْنا يِف النَّصِّ َنقرَْرأُ َهِذِه الِعَباَرَة اآلِتَية َوَنررْبـُُطَها بـِالسِّ  )4
"...َفَواهلِل َما َصِحْبُت َرُجاًل ِمَن اْلَعَرِب َأْكَرَم ِمْنُه َواَل َأْشَرَف...”

َرِة ُأمِّ َسَلَمَة ِإىَل املرَِْديَنِة. ُنِعدُّ ِفقرَْرًة َعنرْ ِهجرْ  )5

  األنرِْشطُة الدِّراِسيَُّة
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6(  َنقرَْرأُ َوُنَناِقُش:
• َهِذِه َنْفُسَك َغلَْبَتَنا َعلَْيَها. 	
• أََرأَْيَت َصاِحَبَتَنا َهِذِه ؟	
• َعاَلَم َنرْتُُكَك َتِسرُي بـَِها ؟	
• َفَنَزُعوا ِخَطاَم الَبِعرِي َوَأَخُذوِني. 	
• َوَقاُلوا ِلَرْهِط َزْوِجي.	
• ِإْذ َنَزْعُتُموَها ِمْن َصاِحبـَِنا. 	

 األَلَْفاُظ الـُْملَوََّنة ُكلَُّها َضَماِئُر ُمتَِّصَلة.َنْكَتِشُف ِمَن النَّصِّ اجُلَمَل الَّيِت ِفيَها 
َماِئر امْلُتَِّصَلة. الضَّ

َُمِل اآلِتَية َوَنكرُْتُبَها َكَما يِف املرِْثـَاِل: َماِئَر املرُْنرَْفِصَلة يِف اجلرْ ِرُج الضَّّ َتخرْ 7(  َنسرْ

أََناُأِحبُّ َوَطين
...........َنُْن َنْرَتُِم اأَلَساِتَذَة

...........ُعْثَماُن ْبُن َطْلَحة ُهَو َرُجٌل ُمَكرٌَّّم
...........ُأمُّ َسَلَمَة ِهَي اْمَرأٌَة َذاُت َشَجاَعٍة

...........ُهْم َأْعَضاُء َقبـِيَليِت.
...........ُهنَّ َداِرَساٌت يِف ِقْسِم اللَُّغِة الَعَربـِيَِّة

...........َهْل أَْنُتَما َغاِئَباِن َصَباًحا؟
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الَ َتقرُْتُلوا أَنرُْفَسُكمرْ 
َوَماَت أَبـِي... أَمَّا أََنا

َمرَّة  يَجاَرة  السِّ َيِدي  َتَسَّ  َلْن  َلَك  ُأْقِسُم  أََبَتاه  وَِا  َقرْبِِه:  َعَلى  َوَقْفُت  ِحنَي  َوُقْلُت   ...
ُأْخَرى... َنَعْم َتَوقَّْفُت َعِن التَّْدِخنِي... َحتَّى اَل ُيَعذَِّبَك اهلُل بـَِسَببـِي... اَل أَلنََّها َضارَّة... 
َبْل... َبْل... َفَقْد َتَعلَّْمُت التَّْدِخنَي ِمْنَك َواآلَن َقْد آَن اأَلَواُن أَلُقوَل َلَك... أَبـِي... أََنا 
اَل ُأِريُد َأْن َأُكوَن َأِسرًيا هِلََذا الرُّْكِن يِف َذِلَك املُْْسَتْشَفى... َوأَْواَلِدي َيَتّعذَُّبوَن ِمْن َحْوِلي! 
أََنا اَل أَْرَضى َأْن َيُكوُنوا َعَبَدًة ِلِتْلَك اللَِّعيَنِة. َسَأْقَلُع َعْنَها اآلَن. َوْلرَيَْحَْك اهلُل َيا أَبـِي... 

َوَماَت أَبـِي... َأمَّا أََنا، َفَقْد َتَوقَّْفُت َعِن التَّْدِخنِي...  َوَيْرَحَْك اهلُل أَبـِي...  

التَّْدِخنُي ِمْن َأْكرَبِ اآلَفاِت الَّيِت ُيَعاِني ِمْنَها 
َتَمٍع َوُيَعدُّ َواِحًدا ِمَن اأَلْخَطاِر الرَِّئيِسيَِّة  ُكلُّ جُمْ
ِمَن  اْلَعِديُد  َوُيِشرُي  اإِلْنَساِن،  َة  ُتَهدُِّد ِصحَّ الَّيِت 
يَِّئَة َتْبَدُأ يِف ِسنِّ  الدَِّراَساِت ِإىَل َأنَّ َهِذِه الَعاَدَة السَّ

َباِب.  امْلَُراهَقة َوالشَّ
َبنْيَ  الزَّاِئَدِة  لِلَْوَفَياِت  الرَِّئيِسيَُّة  اأَلْسَباُب 
ِننَي ِهَي اأَلْمَراُض الَّيِت َتْرَتبـُِط بـِالتَّْدِخنِي  الـُْمَدخِّ
ْرَطاُن َواأَلْمَراُض الرَِّئِويَُّة َوَأْمَراُض  بـَِما ِفيَها السَّ

4

َعْن أَبـِي ُهَرْيَرة h َعِن النَّبـِي 
g َقاَل: َمْن َتَردَّى ِمْن َجَبٍل 
َجَهنََّم  َناِر  يِف  َفُهَو  َنْفَسُه  َفَقَتَل 
ِفيَها  لًَّدا  ُمَ َخاِلًدا  ِفيِه  َيرَتَدَّى 
َفَقَتَل  مُسًّا  ى  َتَسَّ َوَمْن  أََبًدا، 
اُه يِف  َنْفَسُه َفُسمُُّه يِف َيِدِه َيَتَحسَّ
ِفيَها  لًَّدا  ُمَ َخاِلًدا  َجَهنََّم  َناِر 
أََبًدا، َوَمْن َقَتَل َنْفَسُه بـَِحِديَدٍة 
يِف  بـَِها  جَيَُأ  َيِدِه  يِف  َفَحِديَدُتُه 
لًَّدا  َبْطِنِه يِف َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَ

ِفيَها أََبًدا. )متفق عليه(

الدرس الثاني
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 )Nicotine( الِنيُكوِتنَي  َفِإنَّ  الدََّمِويَّة.  اأَلْوِعيَِّة 
يِف ُدَخاِن التِّْبِغ َيِزيُد ِمْن َخَطِر امْلَْوِت امْلَُفاِجِئ 

ِمْن َحْيُث اَل َيْنَبُض َقْلٌب بـَِشْكٍل َصِحيٍح.
ِبَأْمَراِض  امْلَْوِت  َخَطِر  ِمْن  َيِزيُد  التَّْدِخنُي 
الَْقْلِب للرَِّجاِل يِف ُمْنَتَصِف اْلُعْمر بـَِنْحِو أَْرَبع 
َمرَّاٍت َوللنَِّساِء ِباْثَنيَتْ َعْشَرَة َمرًَّة بـِالنِّْسَبِة ِإىَل 

ِننَي. َغرْيِ الـُْمَدخِّ

  َفَواِئُد التَّدرِْخِي!
ْيُخوَخِة، ُن اَل ُيَصاُب بـِالشَّ امْلَُدخِّ

أَلنَُّه مَيُوُت يِف َشَبابـِِه.
َيَتَعرَُّف َداِئًما َعَلى َأْصِدَقاٍء ُجَدٍد،
أَلنَُّه ُكلَّ َيْوٍم ِعْنَد َطبـِيٍب َجَديٍد.

اَل َيْدُخُل اللُُّصوُص ِإىَل َبْيِتِه،
أَلنَُّه َيْسُعُل طَواَل اللَّْيِل.

اَل َيُزوُرُه النَّاُس َواأَلْقِرَباُء َكِثرًيا!
أَلنَّ َراِئَحَتُه َكِريَهٌة َوُمَقّززة. 

ِهَواَية َوُمْتَعٌة يف اْلِعْشِريَن
َوُسكٌَّر َوَضْغٌط يف الثَّاَلِثنَي

َوَسْرَطان الرَِّئِة يف اأَلْرَبِعنَي
َوَمْوٌت َسِريٌع َقْبَل اخَلْمِسنَي

الــتَّدرِْخــُي!
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:g ِمنرْ َنَصاِئِح الرَُّسوِل  
• ُكلُّ َشَراٍب َأْسَكَر َفُهَو َحَراٌم، َما َكِثرُيُه 	

ُيْسِكُر َفَقِليُلُه َحَراٌم.
• ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم.	
• لَْيَسِت اخْلَْمُر َدَواًء َبْل َداٌء.	
• َمْن َشِرَب ِمَن اخْلَْمِر َشرَبًة مَلْ ُتقَبْل َلُه 	

َصالٌة أْرَبِعنَي َصَباًحا ، فإن تاَب تاَب 
اهللَُّ عليِه )مسند أحد الصفحة أو الرقم: 128/10(

• َلَعَن اهلُل اخَلْمَر َوَشاِرَبَها َوَساِقَيَها 	
َوَباِئَعَها َوُمْبَتاَعَها َوَعاِصَرَها َوُمْعَتِصَرها 
ُْموَلَة إِلَْيِه وآِكَل ثـََمِنَها. َوَحاِمَلَها واْلَ

ِلُكلٍّ  اجْلَاِمُع  ااِلْسُم  ِهَي  اخْلَْمُر 
َما ُيَؤدِّي ِإىَل اإِلْسَكاِر، َسَواٌء َكاَن 
احُلُبوَب.  أَْو  الَفَواِكَه  َمْصَدُرُه 
 g ُِّوِصَفْت َعَلى ِلَساِن النَّبـِي
بـِأَنََّها "ُأمُّ اخَلَباِئِث" يِف َحِديٍث 

َأْخَرَجُه النََّساِئي.

ِعْنَدَما َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة أَْفَرَغ املُْْسِلُموَن أَْوِعَيَة اخْلُُموِر يِف 
َشَواِرِع امْلَِديَنِة َومَلْ َيُعوُدوا ِإىَل ُشْربـَِها َمرًَّة ُأْخَرى.

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّا اخْلَْمُر َوامْلَْيِسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم 
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن   )املائدة -90( ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّ
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َقاَل َرُسوُل اهلِل g: َمْن َشِرَب اخْلَْمَر َفلَْم َيْنَتِش مَلْ ُتْقَبْل َلُه 
َصاَلٌة َما َداَم يِف َجْوِفِه أَْو ُعُروِقِه ِمْنَها َشْيٌء َوِإْن َماَت َماَت َكاِفًرا 
َماَت  ِفيَها  َماَت  َوِإْن  َيْوًما  أَْرَبِعنَي  َلُه َصاَلُة  ُتْقَبْل  اْنَتَشى مَلْ  َوِإِن 

َكاِفًرا )النسائي(

َذِلَك  ِقَياًسا َعَلى  َحرََّم ِديُن اإِلْساَلِم اخْلَْمَر، َوُحرَِّمِت املَُْخدَِّراُت 
يَع َجَواِنِب احْلََياِة  َتِْرمًيا َقْطِعيَّا. ُتَشكُِّل املَُْخدَِّراُت َخَطًرا ُيَهدُِّد مَجِ

ااِلْجِتَماِعيَّة.

َقاَل َرُسوُل اهلِل g: اَلَيْزِني الزَّاِني ِحنَي َيْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن ، َواَل 
ِارُق ِحنَي َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن ، َواَل َيْشَرُب اخْلَْمَر  ِحنَي  َيْسِرُق السَّ

َيْشَرُبَها َوُهَو ُمَؤِمٌن )متفق عليه(

يونيو26
ُمَخدَِّرات  َيورٌْم َعالَـِميٌّ ِلـُمَكاَفَحِة الرـْ
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ــَراُر املرَُْخــدَِّرات    َأضرْ

• ِاْضِطَراُب اإِلْدَراِك َوالتََّذكُِّر َوالتََّفكُّر	
• اُر الِْوْجَداِن َواخْلُُموُل َوالَباَلَدُة 	 ِخَ

َوَعَدم ااِلْكرِتَاِث.
• ُعوُر بـِااِلْضِطَهاِد.	 الشُّ
• اهَلَذَياُن َوالَْفْهُم الَْفاِسُد	

• ااِلْنِصَراُف َعْن ِذْكِر اهلِل َجلَّ َوَعاَل.	
• ااِلْنِصَراُف َعِن الِعَباَداِت.	
• ُتْضِعُف اإِلمَياَن َوُتوِرُث اخِلْزَي	
• َتْقِضي َعَلى َجَواِنِب اخَلرْيَات.	
• ُتْفِسُح الَباَب لِلَْمَعاِصي اأُلْخَرى	

• اأُلَسِريََّة 	 َواِجَباِتِه  الَْفْرِد  ِإْهَماُل 
َوااِلْجِتَماِعيَّة.

• َتَفكُُّك احْلََياِة اأُلَسِريَّة.	
• َيَتَسبَُّب ِإىَل اجْلََراِئِم الَفِضيَحِة.	
• ااِلْنِهَياُر النَّْفِسيُّ َواخْلُُلِقيُّ َوااِلْجِتَماِعيُّ	

• ِقلَُّة ِإْنَتاِج الَْفْرِد يِف َعَمِلِه َكمًّا َوَكْيًفا.	
• َراُف 	 َواْنِ اأُلْسَرِة  أَْفَراِد  َتَشرُُّد 

َغاِر. الصِّ
• ُجوِن 	 السُّ َعَلى  احُلُكوِميُّ  اإِلْنَفاُق 

َواملُْْسَتْشَفَياِت.
• ااِلْنِشَغاُل َعِن اْلَعَمِل الَبنَّاِئيِّ امْلُْثِمِر 	

لِلدَّْوَلة. 

َراُر النَّفرِْسيَّة: اأَلضرْ

َراُر الدِّيِنيَّة: اأَلضرْ

ِتَماِعيَّة: َراُر ااِلجرْ اأَلضرْ

َراُر ااِلقرِْتَصاِديَّة: اأَلضرْ
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1( نكّمل 
ْيَطان    ِإنََّا اخْلَْمُر َوامْلَْيِسُر ...... ِمْن َعَمِل الشَّ

  ُكلُّ ُمْسِكٍر ......         لَْيَسِت اخْلَْمُر َدَواًء َبْل .....
رَْتَمِع". ُ ُنِعدُّ ِفقرَْرًة َوِجيَزًة َعن "أَثـَِر املرَُْخدَِّرات يِف الرْ  )2

ِرحَياِت  التَّصرْ َوُناَلِئُمَها  النََّبِويََّة  َواأَلَحاِديَث  الُقررْآِنيََّة  اآلَياِت  ُناَلِحُظ   )3
اآلِتَيَة.

ْيَطاِن. ا(   ِإنََّا اخْلَْمُر َوامْلَْيِسُر َواأَلْنَصاُب َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
ب( َواَل َيْشَرُب اخْلَْمَر ِحنَي َيْشَرُبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن.

ج(  َمْن َشِرَب اخْلَْمَر َفلَْم َيْنَتِش مَلْ ُتْقَبْل َلُه َصاَلٌة.
د(  اخَلْمُر ُأمُّ اخَلَباِئِث.

الّتْصِرَيات 
• َمْن َشِرَب اخْلَْمَر اَل ُيْقَبُل ِمْنُه َصاَلُتُه ِإْن مَلْ َيُكْن َسْكَراَن.	
• اِرِب أَْبَواَب اجَلَراِئِم ُكلََّها.	 اخَلْمُر َيْفَتُح َأَماَم الشَّ
• ْيَطاِن.	 ِإْدَماُن اخْلَْمِر َوَلْعُب امْلَْيِسِر َوااْلِلِْتَجاُء ِإىَل اأَلْنَصاِب ِمْن َوْسَوَسِة الشَّ
• ِإنَّ َشاِرَب اخْلَْمِر اَل َيْشَرُبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن.	

ِريَفة. ُطٍر َعنرْ ِعَقاِب ااِلنرِْتَحاِر َعَلى َضورِْء اأَلَحاِديِث الشَّ َنكرُْتُب َخرَْسَة َأسرْ  )4
َها ِإىَل  اللَُّغِة الرَْعَربـِيَّة َنقرَْرأُ الِفقرَْرَة َوُنرَترِْجُ  )5

Children’s Day

 Jawaharlal Nehru was born on November 14, 1889 at 

Allahabad. His birthday is celebrated as children’s day. It is a 

national festival of India. Special Programmes and competitions 

are organised in schools in connection with this day. It was 

Nehru who fulfilled a long cherished dream of providing free 

education to children.

  األنرِْشطُة الدِّراِسيَُّة
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َمنرُْصوب
)املضارع املسبوق بالنواصب(

َمرُْزوم
)املضارع املسبوق باجلوازم(

• ُأِريُد َأْن أَْقَرأَ اجَلَراِئَد الَعَربيَّة	
• الطالَُّب َلْن َيْلَعُبوا َيْوَم ااِلْمِتَحان	
• َدَخَل الُغاَلُم امْلَْتَجَر َكْي َيْشرَتَِي اخُلَضَر	
• الَيْوَم ........ اخَلاِدَمة الَطَعام	
• أََراَدت امْلَُدرَِّسات ...... َقَناة َعَربيَّة	

•  الَيْوَم مَلْ أَْقَرأْ اجَلِريَدة 	
• ِإْن َيْلَعْب الطُّالب أَْلَعْب َمَعُهْم	
• وِق َوملَّا َيْرِجْع	 َوَصَل الُغاَلُم ِإىَل السُّ
• َعام	 ........ اخَلاِدَمُة الطَّ
• أَيَُّتَها امْلَُدرَِّسات ...... التِّلَْفاَز اآلَن	

6( َنقرَْرأُ َوُناَلِحُظ

َمْرُفوع 
)املضارع اخلالي من النواصب واجلوازم(

•  أَْقَرُأ اجَلَراِئَد الَعَربيَِّة	
• الطُّالَُّب َيْلَعُبوَن يِف امْلَْيَدان	
• وِق	 َيْذَهُب الُغاَلُم ِإىَل السُّ
• َتْطَبُخ اخَلاِدَمُة الّطَعام	
• 	 )Victors( امْلَُدرَِّسات ُيَشاِهْدَن َقَناة فيكتريس

النواصب: أن، لن، كي، إذن
اجلوازم: إن، مَلْ، ملَّا، ِل )لألمر(، ال )للنهي(
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اهُلَتاَفاتالدَِّعاَيات
التَّْدِخني ُيَسبُِّب الَسْرَطان

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

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

ِاْجَتِنُبوا اخْلَْمَر َواملَُْخدَِّراِت
..............
..............

َترْري يِف َمدرَْرَسِتَنا َحفرَْلٌة يف ُمَناَسَبِة "الَيورْم الَعاملَِي ملَُكاَفَحة املرَُْخّدَرات"   )7
َوُنِعدُّ َلَا ِدَعاَياٍت َوُهَتاَفاٍت َوَنعرِْرُضَها.

ِليِزيَّة ِ َها ِإىَل اإِلنرْ 8( َنقرَْرأُ الرِْفقرَْرة َوُنرَترِْجُ
لي َصِديٌق، ِامْسُُه ُجورج َوُهَو مَلْ َيْدُرِس الَعَربـِيَّة َقطٌّ، َلِكنَُّه اآلَن ُيِريُد َأْن 
َيُزوَر ُأمَُّه يِف اخْلَِليج َحْيُث َتْعَمُل ُمَرَِّضًة يِف املُْْسَتْشَفى امْلَْرَكِزّي احُلُكوِمّي يِف 
َدْوَلِة الُكَويت. ِلَذا َقاَل ِلي: َيا َصِديِقي اْلَعِزيز! أََنا آِسف ِجدًّا! مَلْ َأْدُرس 
اللَُّغِة  َتَعلُِّم  َعلى  ُتَساِعُدِني  َهْل  اْلُكَوْيت،  ِزَياَرَة  ُأريُد  اآلَن  َحتَّى  اْلَعَربـِيَّة 
الَعَربيَّة؟ َهْل َأْسَتِطيُع َأْن َأْدُرَسَها يِف َوْقٍت َقِصرٍي؟. َهْل ِهَي ُلَغٌة َسْهَلٌة أَْم 
َصْعَبة؟ ُقْلُت َلُه: َيا َحبـِيبـِي، اَل خَتَْف، ِإنََّها أَْيَسُر اللَُّغاِت، أََنا ُأَساِعُدَك.
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َوِصيٌَّة ِمَن الرَْوُدود
َماَذا َسَيْحُدُث يِف امْلَُباَرَيات ِإَذا مَلْ َيُكْن ُهَناَك َحَكٌم؟  خَتَيَّْل ... * 

َما َدْوُر امْلَعامِلِ َوامْلََناَراِت َواإلْرَشاَداِت يِف احْلََياِة؟   
اٌل ِمْن جَمَااَلِت َحَياِتَنا ِإالَّ َوِفيَها  َقَواِعُد َوَضِوابـُِط ... ....اَل َيُْلو جَمَ   

الدرس الثالث

سورة  النحل
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َيُقوُل اهلُل َتَعاىَل ِلَنبـِيِِّه حُمَمَّد g ُقْل َيا حُمَمَُّد هِلَُؤاَلِء امْلُْعِرِضنَي 
َعْن َربِِّهْم َوامْلَاِئِلنَي ِإىَل اأَلْوثـَاِن َواأَلْصَناِم َفَقاَل َرُسوُل اهلِل g َتَعالَْوا 
، ِإنَُّه َلُه َوْحَدُه َحقُّ  أَْقَرأْ َلُكْم َما َحرََّم َربُُّكْم َعلَْيُكْم ِفيَما أَْوَحاُه إَِليَّ
التَّْحِريم َوالتَّْشِريِع، واَل ُتْشِرُكوا بـِِه َشْيًئا ِمْن َخلِْقِه َواَل َتْعِدُلوا بـِِه 

اأَلْوثـَاَن َواأَلْصَناِم َواَل َتْعُبُدوا َشْيئـًا ِسَواُه.
َوَأْحِسُنوا بـِالَْواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َتامًّا َكاِماًل َواَل ُتَعاِمُلوُهَما ِبِإَساَءٍة َوِإْن 
اُكُم  َصُغَرْت، ِإنَّ ُعُقوَق الَْواِلَدْيِن ِمْن َأْكرَبِ اْلَكَباِئِر َوَأْعَظِم اآلَثام، َوَوصَّ
بـَِنَفَقاِتُكْم  أَْنُفِسُكْم  َعَلى  الَْفْقِر  َخْشَيِة  ِمْن  أَْواَلَدُكْم  َتْقُتُلوا  َأالَّ  اهلُل 
أِلََجِلِهْم، َولَْو َكانوا يِف َحاَلِة اأْلَِجنَّة. َفِإنَّ اهلَل ُهَو الرَّزَّاُق. َواَل َتْقَرُبوا 
َما  َْصَناِت َسَواًء  َوَقْذِف اْلُ َكالزَِّنا  الَفِضيَحِة  َواأَلْفَعاِل  اأَلْقَواِل  ِمَن 
. ُيْفَعُل ِمْنَها َعلًَنا أَْو ِسرًّا. َواَل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّيِت َحرََّم اهلُل ِإالَّ بـِاحْلَقِّ
َواَل َتْقَرُبوا َماَل الَْيِتيم ِإَذا ُولِّيُتْم َأْمَرُه أَْو َعاَملُْتْم بـِِه َولَْو بـَِواِسَطِة 
ْفِظ َماِلِه َوَتْثِمرِيِه  ِريَقِة الَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِبِ َوِليِِّه أَْو َوِصيِِّه ِإالَّ بـِالطَّ
َوَتْرِجيح َمْصَلَحتِِِه َواإِلْنَفاِق ِمْنُه َعَلى َما ُيْصِلُح َمَعاَشُه َوَمَعاَدُه. َوَأِتُّوا 
َوِزْنُتْم  ِإَذا  امْلِيَزاَن  َوأَْوُفوا  أَلْنُفِسُكْم  ِكلُْتْم  أَْو  لِلنَّاِس  ِكلُْتْم  ِإَذا  اْلَكْيَل 
َتامًّا  َواِفًيا  َفلَْيُكْن  َتبـِيُعوَن  ِفيَما  ِلَغرْيُِكْم  أَْو  َتْبَتاُعوَن  ِفيَما  أَلْنُفِسُكْم 
َحَرٍج  بـِاَل  الـُْمَكلَِّف  ُوْسع  َحَسَب  َيُكوُن  ِإنََّا  َوالتَّْكِليُف  بـِاْلَعْدِل، 
َهاَدِة َواحْلُْكم َعَلى  َواَل َمَشقٍَّة. َحاِفُظوا َعَلى اْلَعْدِل يِف الَقْوِل ِعْنَد الشَّ
َأَحٍد َو لَْو َكاَن َبْيَنُكْم َأيُّ َقَراَبٍة. ِإنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما، اَل ِعَوَج 
ِفيِه، َفَعلَْيُكْم َأْن َتتَِّبُعوُه ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِثُروَن ااِلْسِتَقاَمَة َعَلى ااِلْعِوَجاج 

اَلِل. ُحوَن اهُلَدى َعَلى الضَّ َوُتَرجِّ
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ِرحَياِت التَّاِلَيَة َوَنرَْتاُر َما ُيَناِسُبَها ِمَن اآلَياِت . ُناَلِحُظ التَّصرْ  )1
اَفَة الَفْقر. النَّْهُي َعْن َقْتِل اأَلْواَلِد َمَ
التََّجّنب َعِن الَفَواِحِش ِسرًّا َوَعاَلِنيًَّة.

َتِْريُم اإِلَساَءِة ِإىَل الَواِلَدْيِن.
النَّْهُي َعْن َقْوِل الزُّوِر َوَشَهاَدِتِه.

الَعْدُل يِف اْلَكْيِل َوامْلِيَزاِن. 

ررِْعيَّة. 2( َنقرَْرأُ اآلَياِت الَكِرمَيَة التَّاِلَيَة َوُنَيُِّز ِمنرْها اأَلَواِمَر َوالَنَواِهَي الشَّ

ِتَماِعيَّة ِريَف التَّاِلَي َوَنكرَْتِشُف ِمنرُْه اجَلَراِئَم ااِلجرْ 3( َنقرَْرأُ احَلِديَث الشَّ
ْرُك  الشِّ َقاَل:  اهلِل؟  َرُسوَل  يا  ُهنَّ  َوَما  َقاُلوا:  امْلُوبـَِقاِت،  ْبَع  السَّ ِاْجَتِنُبوا   
الرَِّبا،  َوَأْكُل  بـِاحْلَقِّ،  ِإالَّ  اهلُل  َحرََّم  الَّيِت  النَّْفِس  َوَقْتُل  ْحُر،  َوالسِّ بـِاهلِل، 
الَغاِفاَلت  َْصَناِت  اْلُ َوَقْذُف  الّزْحِف،  َيْوَم  َوالتََّولِّي  الَْيِتِيِم،  َماِل  َوَأْكُل 

امْلُْؤِمَنات.

  األنرِْشطُة الدِّراِسيَُّة
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فِّ َوُنِعدُّ َمَقاَلًة َوِجيَزًة َعنرَْها َفِريِقيَّا. 4( ُنَناِقُش املرَْورُْضوَعاِت اآلِتَيَة يِف الصَّ
ُحُقوُق اأَلْواَلِد 

َقْتُل النَّْفِس 
َكفاَلُة الَيِتيِم

َتَصرُُّف اأَلْمَواِل
َدِة  َكِن املرُِْسنَِّي َوَوحرْ ِتَماِعيَّة ِمثرَْل َداِر اأَليرَْتاِم َوَمسرْ 5( َنُزوُر َمَراِكَز اخِلدرْماِت ااِلجرْ

الرَِّعاَيِة للطَّمرْأَنة )Palliative Care Unit( َوُنِعدُّ َتقرِْريًرا َعنرْ ِخدرَْماِتها.
الرِْفقرَْرِة  ِمَن  َوَنكرَْتِشُف  َاُل".  املرُْلَوََّنة، ِهَي "احلرْ الرَْكِلَمة  َوُناَلِحُظ  الرِْفقرَْرَة  َنقرَْرأُ   )6

َاِل. الَكِلَماِت الَّيِت َتُدلُّ َعَلى احلرْ
َيْوًما َخَرَج حُمَمٌَّد ِإىَل امْلَْدَرَسِة َباِكًرا، َوَذَهَب ِإىَل َمْوِقِف احَلاِفَلِة َماِشًيا َوَقَف 
ُهَناَك َخَْس َدَقاِئَق ُمْنَتِظًرا لِْلَحاِفَلِة الَقاِدَمة. َجاَءِت احَلاِفَلة ُمْسِرَعًة، َرِكَب 
احْلَاِفَلِة  ِمَن  َفَنَزَل  امْلَْدَرَسِة  َأَماَم  احَلاِفَلة  َوَصَلْت  َفِرًحا،  احَلاِفَلة  حُمَمٌَّد 

ُمْسِرًعا.

احلال كلمة جتيء بعد اكتمال اجلملة لبيان حالة الفاعل أو املفعول به حني حدوث الفعل.
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خطام   )ج( خطم
حضن  : حجر 
مد يده  : أهوى 
جماعة  : رهط 

صحراء  : األبطح 
adolescence  : المراهقة 

cancer  : سرطان 
Tubacco  : التبغ 

ألقى نفسه  : تردى 
تناول  : تحسى 

poison  : سم 

دواء    )ج( أدوية
داء   )ج( أدواء

tosqeeze  : عصر 
ُضعف  : الخمول 

stupidity  : البالدة 
payattention  : االكتراث 

 oppression  : االضطهاد 
irrationaltalk  : الهذيان 

breakup  : تفكك 
فقر  : إمالق 

bloodvessels : األوعية الدموية 
suddendeath  : الموت المفاجئ 
lungsdiseases : األمراض الرئوية  

  قاِئَمُة األلرْفاِظ
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حيتاج إىل جّيدممتازالنواتج التعّلمّية
التحسي

أقتدر على معرفة  التاريخ اإلسالمي

أقتدر على االعتبار من التاريخ 

أقتدر على إعداد الفقرة حول التاريخ

أقف على أضرار التدخني و املخدرات

أقتدر على إعداد اهلتافات والدعايات
أقف على احلقوق اإلنسانية 

أقف على أهمية حفاظ احلقوق اإلنسانية 

أتعرف على خدمات اجتماعية
أقتدر على إعداد املذكرة حول رسالة القرآن

  التقويم الذاتي



• أَيرَْن املََفرُّ ؟	
• َباُر الرَْيورِْم	 َأخرْ

نافذة إىل الفرص

الوحدة اخلامسة



ص
لفر

ىل ا
ة إ

فذ
نا

املقدمة

الّلغة  وظائف  أهّم  أن  يف  ال شك 
العواطف  وتبادل  املواصلة  هي 
حياتنا  يف  نتاج  ونن  واألفكار. 
الادثات  شتى  إىل  االجتماعية 

الّلغوية حلوائجنا املتنوعة. 
ِبَبْعض  تعتين  الوحدة  وهذه 
يف  حياتنا  يف  اهلامة  الادثات 
املواطن املختلفة مثل املكاملة واخلطبة 
وتقرير األخبار واالستمارات املتنوعة 

وغريها. 



النواتج التعلمية 
يقتدر الدارس عند دراسة هذه الوحدة على :

• استماع اخلطبات العربية البسيطة ويستحسنها	
• إدراك أجزاء اخلطبة مع أنواعها	
• إعداد اخلطبة للمناسبات املختلفة	
• إلقاء اخلطبة يف األسلوب اخلطابي	
• إعداد اخلطبة العربية ويرتمجها إىل اإلجنليزية	
• استماع األخبار والتقارير	
• قراءة تقرير األخبار	
• إدراك التقارير واألخبار	
• إعداد التقارير اإلخبارية	
• تعبئة اإلستمارات والطلب	
• استحسان اإلعالنات	
• إعداد اإلعالنات ويصّممها ويرتمجها	



قراءة كيراال العربية                الصف الثاني عشر 

5

92

92

أيرَْن املََفرُّ ؟

َقاَم َطاِرُق ْبُن زَياد َبنَي أصحاِبه، فحمد اهلَل وأَْثَنى َعلَْيِه َو َقاَل 
ًعا َوحُمَرًِّضا َأْصَحاَبه: ُمَشجِّ

أَيَُّها النَّاُس، أَْيَن الْـَمَفرُّ؟! َوالَْبْحُر ِمْن َوَراِئُكمْْ َواْلعََُدوُّ َأَماَمُكم، 
رُب، واْعَلُموا أنَّكم يف هذه اجَلزيرِة  دُق َوالصَّ َفلَْيَس َلُكْم َواهلِل! ِإالَّ الصِّ
ْيِشه  َعُدوَُّكم جِبََ اْسَتْقَبلُْتْم  اللِّئاِم، وَقْد  َمْأُدبِة  أْضَيُع ِمن األْيتاِم يف 
وال  ُسيوُفكم،  إال  َوَزَر َلكم  ال  وأنتم  موفورة،  وأقواُته  َوَأْسِلَحِتِه، 
أقواَت إالَّ ما َتْستخِلصوَنه من أيِدي عدوُِّكم، وِإْن مَلْ ُتنِجزوا لُكم 
أمًرا ذهبْت رُيكم فاْدفُعوا عن أنفِسكم ِخْذالَن هذه العاِقبة من 
أمِرُكم مُبناَجَزِة هذا الطاِغَيِة، وإنَّ اْنِتهاَز الُفرَصِة فيه ملُْمِكٌن لكم 
إْن مَسَْحُتم بأنُفِسكم لِلْموِت وإنِّي مل ُأَحذِّْركم أمًرا أنا َعنه بَنْجَوٍة.

اِمعنَي ...َكْم  ِسْحِريُة اخُلْطَبِة أْمٌر ال ُيْنَكُر...َوهَلا َتأِْثرٌي َعِظيٌم يِف السَّ
الثْوراِت... ناَر  وأْطفأت  االْجتماِعيِة  ات  التغريُّ إىل  قادْت  ُخطبٍة  ِمْن 
وَخرُي َدليٍل على ذلك خطبُة طارق بن زياٍد يف أرِض األْنُدُلِس. ألْقاها 

فَن اليت َرِكَبَها ُهَو َوَصْحُبه.  بعَد ما أْحرَق السُّ

• عِف.	 'أْضَيُع من األيتاِم يف َمْأُدَبِة اللِّئاِم' ِكناَيٌة عن الذِّلَّة وامْلَْسكَنِة والضُّ
• كلمُة "الطاِغَية": ُهنا التاُء لِلُْمباَلَغِة كما َنَرى يف كِلمِة ”الدَّاِعيِة“.	

الدرس األول
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باألْرَفِه  اسَتْمتعَُْتم  َقلياًل؛  األَشقِّ  على  َصربُت  إْن  أنَُّكم  َواْعلُموا   
يٍب إىل ما َدَعْوُتكم إليه، وأنِّي ِعنَد  األَلذِّ َطوياًل، واعَلُموا أنِّي أوَُّل جُمِ
ُملتَقى اجَلْمعنِي حاِمٌل بَنفِسي على طاِغيِة قوِمه "ُلَذِريق" َفقاِتُله -إن 
ُلوا َمِعي، فإْن َهَلْكُت َبْعَدُه َفقْد َكَفْيُتُكم َأْمَره،  شاء اهلل تعاىل- فاْحِ
ُلوا  وإْن َهلْكُت قْبَل ُوصوِلي إليه فاْخُلُفوِني يف َعزمَييِت هذه، واْحِ
َفِإنَُّهم  ِبَقْتِلِه،  اجَلزيَرِة  َفْتح هذه  ِمْن  اهَلمََّ  واْكَتُفوا  بأْنُفِسكم عليه، 

الُم عليكم بعَده َيُْذُلوَن، والسَّ

ُوِلَد  اأَلْنَدُلِس.  فاتُح  زياد،  بن  طارُق  هو 
َجيشاً  ُنَصرْيٍ  بن  موَسى  أرَسَل  50هـ،  سنَة 
ِلَفْتح األْنُدلِس، وَوىلَّ طاِرقا ِقياَدَتهم، َفَنَزل بهم 
الَبحَر واْستوىَل على اجَلَبِل )جبُل طاِرق( وَفَتح 
ِحْصَن "َقْرَطاَجَنَة" وملاَّ عِلَم طارٌق بُقدوِم َجيٍش 
َقطًعا  وامْلَراِكَب  فَن   السُّ أْحرَق  لألْعداِء   َكبرٍي 
اِهديَن  يف اهُلُروِب والرُّجوِع والِفراِر،  ألَمِل امْلُ
اَربِة  واملَُقاَتلِة وحُمَ املَُواجَهِة  وَتفيًزا هلم على 
املِلَك  وحاَرَب  املْشُهورَة  ُخْطبَته  وألَْقى  الَعدوِّ، 
"ُلَذِريَق" َفَقتَله،  واْفَتتَح "إْشِبيِلَيَة" و"إستَجـَة" 
و"َمالََقـَة"،  "ُقْرُطَبَة"  استوىل على  من  وأرسـل 
ثم َفتـح "ُطلَْيَطَلَة" عاِصمَة اأَلْنَدُلس. ُتُويفِّ طارُق 

بن زياٍد سنة 102هـ

طارُق بن زياد )50 - 102هـ(
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ِئلِة اآلِتيِة ُنراِجُع النصَّ وُنيُب عن األسرْ  )1
َمِن الِذي َفَتَح األْنَدُلَس؟

؟ يف أيِّ سنٍة ُولَد طارُق بن زياٍد؟ ويف أيِّ سَنٍة ُتويفِّ
 ما امْلُراُد ِبقوِله "َأْضَيُع من األْيتاِم يف َمأُدَبِة اللِّئاِم”

َ لَفرَْظيرْ  2( يف َقوِلِه "الرَْبحُر من َوراِئكرْم، والَعُدوُّ أماَمكم" ِطباٌق ، َفَقـدرْ قاَبَل َبيرْ
"وراِئكم"و" أماَمكم ". 

َنْكَتِشُف من "سوَرِة ُقريٍش" و"ُسورِة االْنِشراِح" ما مُياِثُلها   

" َ "إنرْرَترَْنترْ تِمُع إىل َبعِض اخُلَطِب يف اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة من املرَْواِقِع َعبرْ 3( َنسرْ
ِرحياِت الَقيِّمِة من ُخطرْبٍة َمشرْهوَرٍة يف التاِريخ، ُنناِقُشها  4( نقرأُ َبعَض التصرْ
لإللرْقاِء يف  اإلنرْساِنيَِّة  ُُقوِق  أساِسها خطبًة عِن احلرْ وُنعدُّ على   ، الصفِّ يف 

َحفرْلِة "َيوُم احُلقوِق اإلنرْساِنيَِّة" يف َمدرسِتَك.
 "أيُّها الناُس إنَّ ِدماَءكم وأْعراَضكْم َحراٌم علَْيكم إىل أْن َتلَْقوا ربَّكم كُحْرمِة 

يوِمكم هذا يف َشْهِركم هذا يف َبلِدكم هذا! 
. َلكم أْن ال   أّما بعُد، أيُّها الناُس إنَّ ِلِنساِئكم علَْيُكم َحقاً َوَلكم َعلْيِهنَّ َحقٌّ
َتْكَرُهوَنه ُبُيوَتكْم إال بإْذِنُكم وال  ُيواِطْئَن ُفُرَشهم َغرْيَكم، َوال ُيْدِخْلَن أَحداً 
َيأِتنَي بفاِحَشٍة، أيُّها النَّاُس إنََّا املؤِمنوَن إْخَوٌة َوال َيِلُّ اِلْمِرٍئ َماُل أِخيِه 

إال َعْن ِطيِب َنْفٍس ِمْنه 
 أيُّها الناُس إنَّ َربَّكم واِحٌد وإنَّ أَباُكْم واِحٌد، ُكلُّكم ِمن آَدَم وآَدُم ِمْن ُتراٍب، 

أْكَرُمكم ِعنَد اهلِل أْتقاُكْم، َولَْيَس ِلَعَرِبيٍّ َعلى َعَجِميٍّ َفْضٌل إال بالتَّْقَوى"
ُنناِقُش َمَع الصِديِق عن "إداَرِة الَوقرِْت" وُنِعدُّ ُخطرَْبًة َبِسيطًة يف  الَعَرِبيَِّة.   )5

ِليِزيَِّة ُمباِشًرا. ِ ُنَقدُِّمها يف الصفِّ و ُنرَترِْجُها إىل اإلنرْ

  األنرِْشطُة الدِّراِسيَُّة



قراءة كيراال العربية                الصف الثاني عشر 

5

95

95

ُنراِجُع النَّصَّ وُنالِحُظ منرُْه َقورَْل طارِق بِن ِزياٍد اآلِتَية:  )6
 "وإني مل ُأَحذِّركم أمًرا أنا عنه بَنْجَوة"

يٍب إىل ما َدَعوُتكم إليه” "واْعَلُموا أنِّي أوَُّل جُمِ
رحَياِت؟ تِفيُد الساِمُعون ِمن هذه الَتصرْ أيَّ ِرسالٍة َيسرْ

زاَءها َنقرْرأُ  اخُلطرَْبَة التاِلَيَة وَنكرَْتِشُف أجرْ  )7
رَتَُم واألساِتَذُة الِكراُم وأْصِدقاِئي األِعزَّاء، أيُّها العميُد اْلُ  

الُم َعلَْيكم ورحُة اهلِل وَبركاُته" يًعا بَتحيَِّة اإلْسالِم - "السَّ ُأَحيِّيُكْم مَجِ  
أنا َفِرٌح ِجدًّا يف احُلُصوِل على َهذه الُْفْرَصِة الثَِّميَنِة إللْقاِء َبعِض الَكِلماِت   
ِمن أْعماِق َقْلب  يف هذه احَلْفَلِة امْلَْيُموَنِة، وِمَّا ُيَشرُِّفيِن  أنَّنا اْجَتمْعنا يف 
الَعزيِز-َعِريِف َمدَرسِتنا األِخ عبُد اهلِل عَلى  ِلَصديِقنا  اْحِتفاًء  هذه القاَعِة 
جَناِحِه الساِحِر بَتَفوٍُّق ناِدر يف تاِريِخ َمدرسِتنا يف امْلَهْرجاِن الَفينِّ امْلَْدرِسي 
وَتقدمِيِه  امْلَُتَواِلَيِة  ُجُهوِده  على  أَهنُِّّئه  الُْفرَصِة  هذه  ويف  السَنِة.  هذه  يف 
اجَلاِذِب مع اهِلمَِّة والثَِّقِة بالنَّْفِس، وَأَتَنَّى له ولنا مَجيًعا ُمْستْقَباًل زاِهًرا 

َدِد.  َباِهرا وُأشاِطُر َفْرَحيِت َوُسُروِري َمَعُكْم يف هذا الصَّ
أَُقوُل َقْولي هذا وَأْخَتِتُم َكالِمي، َوُشكًرا...   

ُطرْبِة:- زاُء اخلرْ َأجرْ
ج(  امْلُقدَِّمُة ب(  التَِّحيةُ  ا(  َكِلمُة التَّخاُطبِ 

و(  ااِلْخِتتاُم ه(  التَّْهِنَئة  د(  امْلَْوضوعُ 

َنقَرأُ الِفقَرَة وُنرَتِجُها إىل العَرِبيِة  )8
In our classroom there are 50 students. Most of them 

have different types of hobbies. Some students collect 

stamps of various nations, some others have good collec-

tion of currencies of different nations. Their hobbies help 

them learn a lot about those nations.
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َباُر الرَْيورِْم َأخرْ
َنِعيُش يف َعْصِر الثَّْورِة امْلَعِرِفيِة وامْلَْعُلوماِت. َوَأْصبَح َتْكُنوُلوِجَيا من 
َوُمْبِدًعا يف جَمَاالِت  املَواِطِن اليت ال ُبدَّ أْن ُيِلمَّ بها الَفْرُد ِلَيكوَن َقِويًّا 
الَيْوِميَِّة  َحياِتنا  من  الَيَتَجزَُّأ  ُجْزًءا  صاَرْت  أَلنَّها  امْلَُتَنوَِّعِة،  َحياِتِه 

االْجِتماِعيَِّة. َوَيِتمُّ َتباُدُل املَْعُلوماِت َعرْبَ َوساِئِل اإلْعالِم املُْْخَتِلَفِة....

الدرس الثاني

ِريٌّ حَيُثُّ ُروَّاَدُه َعَلى  َمقرَْهى ِمصرْ
َِميَدِة الِق احلرْ األخرْ

َشاْي(   )ُأِريُد  األناُضول:   القاهَرة    ■
ُأِريُد َشاْي( . . الَْفْرُق َبنْيَ  ..)لَْو مَسَْحَت 
اجُلْملََتنِي َكِلمٌة َواِحَدٌة، ِهي )لَْو مَسَْحَت(. 
امْلَْشروِب  َثَِن  خَتِْفيَض  َيْعين  َقْوهَلا  َوَلِكنَّ 
َثالَثِة  من  َبَداًل  َنْيَهنْيِ  جِبُ َعلَيه  ِلَتْحُصَل 
ُجَنْيهاٍت... هذِه هي الَْفْلَسفُة اليت اعَتَمَدها 
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صاِحُب َمْقَهى يف مدينِة اإلْسكْنَدِريَِّة )شال( ِلَنْشِر األْخالِق احَلِميَدِة 
وُمَكاَفأَِة )امْلَُؤّدِبنَي(.

َبيوِمي حُمّمد، وهو أحُد  ُة عْن  َوَنقلْت َصِحيفُة )الوطُن( اخلاصَّ
االْحرِتاِم،  ثقافِة  نْشَر  ُياِوُل  )املقهى  قوَله:  املَقَهى  يف  العاِملني 

لبيَِّة الراِئَجِة عِن املَقاِهي( . ِبَعْكِس الِفْكرِة السَّ
شرَق  العصاِفرِة  ِمْنَطقِة  يف  املْقَهى  يُزوُر  ملَْن  )مُيِكُن  وأضاَف: 
اإلسكندريِة ُمطاَلَعُة الَفْرِق يف األْسعاِر بنَي صاِحِب األْخالِق احَلميَدِة 
ُجَنيٍه،  ِنْصِف  َخْصِم  على  بأدٍب يُصُل  يطلُب  َفَمْن  واآلَخِريَن، 
وَمْن يطُلُب بأَدٍب جمٍّ َيُصُل على َخْصٍم َقْدُرُه ُجنْيٌه، ومن يطلُب 

بالطِريَقِة امْلُْعتاَدِة ال يصُل على أيِّ َخْصٍم(

 أََهمَِّيُة الَوساِئِل اإلعرْالِمَيِة
َْتَمعاِت،  امْلُ َبنْيَ  التَّواُصِل  َوِسيَلَة  اإلْعالُم  ُيْعَترَبُ 
امْلُباِشُر  احْلَِديُث  كاَن  وَقْد  األْرِض.  ُكلِّ  يف  الناِس  َوَبنْيَ 
َشْيئاً  اإلْعالِم  َوساِئُل  َتطوََّرْت  وقْد  لِلتَّواُصِل.  َوِسيَلٍة  أوََّل 
َفَشْيًئا َمَع َتَطوُِّر الَوساِئل اليِت َتُقوُم االتِّصاُل َعلْيها، َفَبعَد 
الَُّت.  اْخرِتاِع الَوَرِق واْنِتَشاِره َبَدَأْت َتْظَهُر اجلراِئُد وامْلَ
وَتطوَّرْت َوساِئُل االْعالِم بُظُهوِر اإلَلْكرُتوِنياِت بُكلِّ أْنواِعها 
ِمن اإلَذاَعِة والتَّلَْفَزِة وَغرِيها. وَبعَد ُظُهوِر اإلْنرَتَْنت صاَر 
َنَواِحي احْلَياِة  يِع  َوُمْنَتِشَرًة يف مَجِ َفعَّاَلًة  َوِسيَطًة  اإلْعالُم 

بصوَرِة امْلَواِقِع و َشَبكاِت الَوساِئِط االْجِتماِعيَِّة.
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 ُيْعَترَبُ اإلْعالُم ِبَوساِئِلِه امْلَُتَطوَِّرِة، أْقَوى أَدواِت االتِّصاِل اْلَعْصِريَِّة اليِت 
َيْعِرَف  أْن  لِلَْفْرِد  مُيِْكُن  َمَعه.  والتَّفاُعِل  الَعْصِر  ُمعاَيَشِة  على  الَفْرَد  ُتِعنُي 
احْلَواِدَث واحْلََركاِت يف اْلَعامَلِ وُيشاِهَدَها يف ُسْرَعِة الرَبِْق َوَيْسَتِطيُع َتأِْليَب 
َوِريًّا يف َحياِة  الرَّْأِي َعْنها َواملُْشاَرَكَة فيه. إنَّ َوَساِئَل اإلْعالِم ُتَؤدِّي  َدْوًرا حِمْ
َْتَمِع ِمن ِخالِل َشْرح َوَتِْليِل الَْقَضاَيا الَْيْوِميَِّة. َوَتْنُشُر  الَْفْرِد واأُلْسَرِة وامْلُ
حتَّى  التَّْنِظيِميَِّة  واإلْجَراَءاِت  َوالتَّْشِريَعاِت  الَقواِننِي  بَتْعِريِف  الَعامَّ  الَْوْعَي 

َيْسَتِطيَع الَْفْرُد أْن َيْعِرَف ُحُقوَقُه وَواِجَباِتِه. 

  األنرِْشطُة الدِّراِسيَُّة

ِئلِة اآلِتيِة ُنراِجع النَّصَّ وُنيُب عن األسرْ  )1
ا(•َنَرى يف هذا التَّْقِريِر إشاَرًة إىل َوكاَلِة األْخباِر اليِت َرَوْت هذا اخَلرَبَ. ما 

ِهي ِتْلَك الَْوكاَلُة؟
َتِلَفٌة لِلْوساِئِل اإلْعالِميَِّة. ما هي؟ ب( ُهناك أْنواٌع ُمْ

ِصَيٍة أو حاِدَثٍة أعرَْجَبترَْك كما َنَرى يف النَّصِّ   باِريًّا عن َشخرْ ُنِعدُّ َتقرْريًرا إخرْ  )2
ِرها يف َجِريَدٍة َعَرِبيٍَّة. ِلَنشرْ

الرِئيِسيََّة  باِريََّة  اإلخرْ الرَْعناِويَن  ِمنها  َوَنرْمُع  َِليََّة  َ الرْ اجَلراِئَد  ُنطاِلُع   )3
فِّ َمع َتررَْجِتها العربيَِّة. َوُنَقدُِّمها يِف الصَّ

4(  َنبرَْحُث عن املرَْواِقِع والرَْقَنواِت العربيَِّة الرَْعاملِيََِّة َوُنِعدُّ ِفقرَْرًة َحورَْلا:
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ِتماَرَة اآلِتَيَة وُنَعبُِّئها : ُنالِحُظ اإلسرْ  )5
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ُهوَرٍة: ُنالِحُظ اإلعرْالَن التاِلَي َوُنَصمُِّم إعرْالًنا ِمثرَْلُه ملُنرَْتَجٍة َمشرْ  )6

ُنالحُظ ِبطاَقَة ِزياَرِة َتعرِْريٍف )visiting card( اآلتيَة وُنِعدُّ ِبطاَقَتَك ِمثرَْلها:  )7
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ليِزيِة ِ ُه إىل اإلنرْ ُنالِحُظ اإلعرْالَن التاِلَي و ُنرَترِْجُ  )8

9( نالحظ الرموز التالية و نعرتف ِبالرَْقَنَوات بأسائها

مدرسة مستقلة للبنات للمرحلة الثانوية

 ُتعرِْلُن عن حاجاِتها ِللرَْوظاِئِف التاِلَيِة
ِللرْعاِم الدَِّراِسي 2015 /2016م

1( ُمَعلماٌت ِلَتْدِريِس اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة 
    ختصص بكالريوس اللغة الَعَرِبيَّة

2( معلمة رياضيات 
    ختصص بكالريوس الرياضيات

3( أمينة مترب
4( اخصائية نفسية

5( اخصائية تعلق وختاطب
الشروط املطلوبة

1( املؤهل العلمي بكالوريوس يف نفس التخصيص
2( خربة موثقة رمسيا ال تقل عن ثالث سنوات يف تدريس املادة

3( شهادة قيادة احلاسب اآللي 
تقديم الطلبات على

School.educ.qatr@gmail.com
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حيتاج إىل جّيدممتازالّنواتج التعلمّية
التحسي

أَْقَتِدُر على االْسِتماٍع إىل اخُلَطِب الَعَرِبيِة َواْسِتْحساِنها
أقتدر على إْدراِك أْجزاِء اخُلْطَبِة 

أقتدر على إْعداِد اخلطبِة 
أقتدر على إعداد التقاِريِر اإلْخباِريَِّة

أقتدر على َتْعِبَئِة اإلْسِتماراِت َوالطلَِبات
أقتدر على إعداِد  اإلْعالناِت

ِتها أقَتِدُر على َتْصِميِم اإلْعالناِت َوَتْرمَجَ
أقتدر على إعداد املذكِّرة حول رسالة القرآن

  التقويم الذاتي

 magical  : ِسْحِريَة 
َمْهَرب  : اْلَمفَرُّ 

toburn  : أْحَرق 
food : قُوٌت ج أْقواتٌ 

اِْنتََزَع، أَخَذ  : اِْستَْخلَصَ 
َملَُجأٌ  : َوَزٌر  

كافََح، َمنََع  : َدفََع عن 
disappointment  : ِخْذالن 

َل تَكمَّ  : ز  تَنَجَّ
اإلسراع في القتال  : ُمناجزة 

الرجُل العظيُم الظلِم  : الطاِغيَة 
toallow  : َسَمحَ 
towarn  : ََحذَّرَ 

األْطيَب  : األْرفَه 
أْعَرَض عنه   : َرِغَب عن 

هََجَم، غاَر  : َحَمَل على 
َسالَمةٌ  : نَْجَوةٌ 

قَنََع واْستَْغنَى به  : اْكتَفَى 
الَعْزُم القَِوّي  : الهَمُّ 

motivation  : تَْحفِيز 
فَاقٌِد  : ضائِعٌ 

الطَّعاُم يُْصنَُع لَِدْعَوٍة  : الماُْدبَة 
)م( لَئِيٌم اللِّّئامُ 
واَجهَ  : اْستْقبَل بـ 

تَامٌّ غيُر َمنقُوٍص  : موفُورٌ 
 cafeteria  : َمْقهَى 

Customer  : رائِد  )ج( ُرّواد 
هَديةٌ  : ُمكافَأة 

demanding : ٌنَفَقَة  : رائِجٌ 
sector  : قِطاعٌ 

impression  : االْنتِباعُ 
deduction  : تَْخفِيضٌ 

عملة مصر  : ُجنَيهٌ 
invention  : اختِراعٌ 

socialmedia : ُالَوسائِطُ االْجتِماِعيَّة
formation  : تَأْلِيبٌ 

  قاِئَمُة األلرْفاِظ



http://www.adab.com/

http://www.deewanalarab.com/

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/

http://al-hakawati.net/arabic/index.asp

http://www.ktaby.com/

http://www.anhaar.com/ar/index.php

http://lisaanularab.blogspot.in/

http://www.arabicpoems.com/

http://waqfeya.com/

http://www.baheth.info/index.jsp

http://www.mohiaddinalwaye.com

 املراجع

: دار المشرق / بيروت 1(  المنجد في اللغة واألعالم  
: د.عماد عجوة 2(  طارق بن زياد - فاتح األندلس 

: البالدري 3(  فتوح البلدان   
: دار طيبة 4(  تفسير ابن كثير    

: محمد برهان 5(  نساء حول الرسول  
: دار القلم/ دمشق  6(  أم سلمة العاقلة العالمة  

7(  ديوان الرصافي 
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