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 fucae.nazareth@gmail.com :الربيُد اإللكرتوين
 www.arab-education.org :موقُع اإلنرتنت

/https://www.facebook.com/FUCAE1984 :صفحُة الّلجنة عىل الفيس بوك

سِة الّتعاون  تمَّ إِصدار هذِه الحقيبِة الّتعليمّيِة بِدعٍم مْن مؤسَّ

رورِة عن مواقِف الجهات املاِنحة. املواّد واآلراُء الواِردة يف الحقيبِة ال ُتعربِّ بِالضَّ
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بية لألَمل  دعوة للتَّ

َّة  ة واإِلعدادي َـّ ةَ للمرحلَتَـن االبتدائي َـّ بـكلِّ فخـرٍ واعـزاز، نضـع بـن أَيديكم هـذه الحقيبـةَ الرتبوي
ي تتنـاول األدب العربـيَّ عمومًا والفلسـطيينَّ خصوًصا. قامت بتطوير هـذه الحقيبة المربية  َـّ ال
ِّزةٍ  والباحثـة شـرين تناصـرة برغـوث ضمـن عملها في لجنـة متابعة قضايـا التعليم العربـيِّ كمرك

َّقدير.  ـكر والت ة وعلـى جهدها هذا تسـتحقُّ منّـا كلَّ الشُّ َـّ تربوي

ة ما بن شـعر ونـر ألدبـاءٍ فلسـطينيَّن وعرب  َـّ اختـارت شـرين فـي هـذه الحقيبـة نصوًصـا أَدبي
ُّغةِ  تطـرح قضايـا مختلفـة وسـياقات ومتنوِّعـة. تؤكّـد هـذه المـوادّ العالقـة الوثيقة ما بـَن الل
َّة  َّب عـن مناهج التعليـم اإلرسائيلي ة وتـرز جانبًـا واسـعًا مـن موروثنا وإِبـداع أدبائنا الُمغي َـّ والهُوي
وتقـرتح أدوات للتعامـل مـع النصـوص تسـاهِم فـي توسـيع آفـاِق طاّلبنـا وثقافتهـم وتطويـر 
ة  َـّ ِّز مـن وعيهـم لهويتهـم القومي ب بحيـث تعـز ة وتفكرهـم النقـدّي المركَـّ َـّ قدراتهـم التحليلي
َّة. هـذا اإِلبداُع  ة وتاريخهـم الفلسـطيينِّ إِلـى جانـب تطوير قدراتهم فـي لُغتهم العربي َـّ والوطني
َّنـا قـادرون علـى اإلنتـاج واالجتهـاد  ذي نريـد أَْن يعرفَـه طاّلبنـا، يبعـث األِمـل بأَن َـّ األَدبـيُّ ال
ه »هنا..لنا ماض.. َـّ َّي يواجُهها شـعبنا وبأن والتطـوّر والنهـوض رغـم كل الصعوبات والمآيس ال

َّنـا بأَمـسِّ الحاجَـةِ إِلـى ُشـعاع األمل  وحاضر..ومسـتقبل« كمـا كتـب الشـاعر توفيـق زيـاد. إِن
هـذا فـي وجـه الضغوطـات الي تدفـع باتجاه تذويـت القهر والدونيّة والتسـليم بالوضـع القائم 

فـي مجتَمعِنا. 

ة والهويـة كجـزء من  َـّ ُّغـة العربي ة تتنـاول موضـوع الل َـّ جـاءت المبـادرة إلـى إِعـداد حقائـب تربوي
ة« العنصـريِّ الجائر الذي  َـّ َّذي أُطلـَق كردِّ »قانـون القومي ة والهُويّـة ال َـّ ُّغـة العربي برنامـج عـام الل
َّته الكنيسـت بتاريـخ 19 تمـوز 2018. بموجـب هـذا القانـون فقـدت لغتُنـا العربيّـة األَصيلَـة  سـن
ـا صارخًـا بلغتنا  مكانتهـا الرسـميّة فـي البـالد، واتّخـذت »مكانـة خاّصة«، وقـد اعترنا هذا مسًّ
العربيّـة بهـدف مواصلة إضعاف األقليّة العربيّة الفلسـطينيّة وتضييق الحّي العام عليها وترسـيخ 
هيمنـة نظـام المواطنـة الـذي يمنحنـا نحـن العـرب الفلسـطينيّن أهـل هـذا الوطـن األصليّن 
َّة. إِلـى جانب هـذه الحقيبة، هناك حقيبـة أخرى موجَّهة  مواطـين الدولـة درجـة مواطنـة دوني
إعـداد هـذه  للمرحلـة الثانويّـة قامـت بإعدادهـا وتطويرهـا مشـكورة د. كوثـر جابـر قسـوم. 
الحقائـب جـاء ليسـاهم فـي اسـتمرارية العمل وتحقيـق أهداف »عـام اللغة العربية« وتشـجيع 

العمـل الرتبـوي العميق مـع الطلبة.

تشـمل هـذه الحقائـب عيّنـة رائعـة لنصـوص اجتهـدت معـدَّات الحقائـب علـى اختيارها مـن بحر 
مـن اإِلبـداع الغزيـر ألدباء ومثقَّفن فلسـطينين وعرب. سـتواصل لجنة متابعـة التعليم العمل 
علـى تطويـر حقائـَب جديـدةٍ تشـَملُ موادّ هامّة في شـى المواضيـع تتجاهلها مناهـج التعليم 
ة المعلّمـن/ات والمؤسسـات إلـى المبـادرة وتطوير مـوادَّ حول  ة كمـا وندعـو كافَـّ َـّ اإلرسائيلي
ة لمجتمعنـا وتعريـف طاّلبنـا علـى كافّـة المبدعـن الفلسـطينيّن فـي  ة القضايـا الهامَـّ كافَـّ
شـى المجـاالت. تضـاف هاتـان الحقيبتـان إلـى حقائـب ومـواد تربويـة مختلفـة قامـت اللجنة 
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بإعدادهـا منـذ أَن أَطلقـت مـروع الرتبيـة للهويـة الوطنية في سـنوات التسـعينيّات من القرن 
َّتنا وبحقِّنا الجماعـّي في الرتبية  ِّد تمّسـكنا بهوي المـايض. هـذا المـروع المتواصل، جـاء ليؤك
َّتهم لجنة  القائمـة علـى الهويـة واالنتمـاء وفـق ما جاء فـي أهـداف التعليم العربـي الـذي أَقر
متابعـة التعليـم فـي أواسـط التسـعينيّات وقـام المجلـس الرتبـوّي بتحديثهـا وتطويرهـا فـي 
َّة، معَزّة بإنجازهـا الحضارّي،  العـام 2010: "تأصيـل االنتمـاء لهُويّـة وطنيّة عربية - فلسـطيني
ومتواصلـة بفاعليّـة مـع عمقهـا العربـّي واإلسـالمّي واإلنسـاني. تتأّسـس هـذه الهويّة على 
تعزيـز اللّحمـة بـن أبنـاء الشـعب الفلسـطييّن الواحـد علـى قاعـدة التعدديّـة والتنـوُّع، تعزيـز 
َّة والسياسـيّة  الذاكـرة الجمعيّـة والروايـة التاريخيّة الفلسـطينيّة، التأكيد على الحقوق التاريخي
ـعب الفِلسـطيينِّ، واحـرتام التعدديّـة الثقافيّـة والدينيّـة والمجتمعيّـة الداخليّـة للمجتمـع  للشَّ

الفلسطييّن«. 

أُريـد أَن أَختـم هـذه الكلمـة برسـالتَن إِلـى معلمينـا ومعلماتنـا وإلـى كافـة المسـؤولن في 
ة. األولـى: مجتمعنـا يحتـاج إلـى عمـل تربـوّي عميق يسـاهم فـي تعزيز  َـّ سـاِت الرتبوي المؤسَّ
لحمتـه وانتمائـه وهويتـه للنهـوض به وبنـاء حصانته في مواجهـة االغرتاب والتفـكُّك والضعف 
ي تهـدف إلـى إِضعافـه. مجتمعنـا يحتـاج إلى رؤيـة تربوية تعي ضـرورة عدم  َـّ طـات ال والمخطَّ
ِّسـاع الفجـوات داخل مجتمعنـا وتعمل بقوَّة  إبقـاء أَيِّ طالـب فـي الهامش وتعي اسـقاطات ات
ة صعبـة، إِنَّ التوجُّه  َـّ ة، اجتماعي َـّ لدعـم الطلبـة أبنـاء الفئـات الـي تعانـي مـن ظـروف اقتصادي
الـذي يقتصـر عمـل المعلّمـن علـى تمريـر المـوادّ والتحضـر لالمتحانـات وتحويـل المـدارس 
َّد مصانـع للعالمـات يضـرّ بمجتمعِنـا ويسـاهم في خدمـة الوضـع القائم. لذلـك ال بدَّ  إِلـى مجـر
مـن تبـيّن مفهـوم تربـويٍّ واسـعٍ وعميـٍق ونقـديٍّ في مدارسـنا يسـاهم فـي تلبيـة احتياجات 
مجتمعنـا. الثانيـة: مجتمعنـا يحتـاج إلـى معلمن ومعلّمـات يعون دورهـم التاريخـّي في بناء 
الجيـل الجديـد، مثقَّفـن يرون بأنفسـهم جـزءً هامًّا من قيـادة مجتمعنا. معلمـن يرفضون بأَْن 
ُّون علـى المبـادرة ويعرفـون كيف يمارسـون عملهم  َّد إِدارة بيـد المؤسسـة ويصـر يكونـوا مجـر
ف والمهـيّن والملـزم يعـرف  م المثقَـّ ِـّ ة كبـرة وبانتمـاء عميـق وأَصيـل. المعل َـّ الرتبـوي بمهني
كيـف يحـول أسـوأ النصـوص المفروضـة عليـه إِلـى فرصـة لعمـل تربوي عميـق وناقـد ويعرف 

َّبـة حاضرة في دروسـه.  كيـف يجعـل المضامـن المغي

كمـا وأود أن أشـكر بشـكل خاص مؤسسـة التعـاون على دعمهـا وتمويلها لمروع عـام اللغة 
العربيـة، والهتمامهـا بتعزيـز قيـم الهوية واالنتماء فـي مجتمعنا العربي الفلسـطيين.

ة المؤسسـات الرتبويـة والسـلطات  نضـع هـذه الحقائـب بأيـدي جميـع المعلمـن/ات وكافَـّ
ةِ المؤّسسـات.  إلـى دمجهـا فـي العمـل الرتبـوّي فـي كافَـّ ة وندعـو  َـّ المحلي

د. رشف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربّي
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بـادرت لجنة متابعةِ قضايـا التّعليم العربّي، 
بعـدَ اإلعالن عن قانوِن القوميّـة الجائر بحقِّ 
الّشـعِب العربـّي الّـذي يعيـُش فـي دولـةِ 
إعـالِن هـذا العـام  إلـى  إرسائيـلَ ولغتِـهِ، 
»عـام اللّغـةِ العربيّـة والهويّة« وذلـَك رفعَةً 
العربيّـة فـي هـذهِ  اللّغـةِ  وتعزيـزًا لمكانـةِ 
اللّجنـة  تقـوُم  العـام  هـذا  الدّولـةِ. ضمـن 
اللّغـةِ  »عـاُم  بعنـوان  قطـرّي  بمـروع 
أهّميّـة  وجـدت  حيـث  والهويّـة«  العربيّـة 
تطويـر وكتابـة حقائب تعليميّـة تخصُّ اللّغة 
العربيّـة وأدبهـا أواًّل والخـوُض فـي مجـاِل 

الرّتبيّـة والهويّـة ثانيًـا.

إلـى أَنَّ اتقـاَن  تُشـرُ العديـد مـَن األبحـاِث 
واتقـاِن  ِم  ُـّ لتَعل أَسـايسٌّ  رشٌط  األُّم  ُّغـةِ  الل
قوالـَب  الفـردُ  يبـين  حيـث  أُخـرى،  لغـاٍت 
ُّغـةِ الثّانيـة اعتمـادًا علـى البنيـة الخاّصـة  الل
مـَن  مختلفـة  فنظريّـات  كذلـك  بلغتِـهِ، 
العالـِم الغربـّي جـاءت لتؤكّـد أهّميّـةَ اللّغةِ 
األمِّ فـي تطـوّرِ الفـردِ الفكـرّي المعرفـّي 
واالجتماعـّي، لذلـك برزت فـي المجتمعاِت 
التّعدّديّـة  أهّميّـةِ  علـى  القائمـة  الغربيّـة 
وتعـزّز احـرتاَم االختـالِف اللّغـوّي والثّقافّي 
فـإّن أّي محاولـة لطمـِس اللّغـةِ األمِّ هـي 
محاولـة إللغـاءِ اآلخـر وصهـرهِ قرسيًـا فـي 
الثّقافـةِ الغالبة فيها مـا فيها من ما يفقده 
وانتمـاءَه.  أصولـه  اللّغويّـة،  خصوصيّتـهِ 
ال سـيّما وأّن مناهـجَ التّعليـم بمسـتوياتِها 
مـن  الكثـر  تُقـي  المختلِفـة  العُمريّـةِ 
الفلسـطينيّة علـى رأِسـهم  الهويّـةِ  أعـالِم 
أسـماء كبـرة كمحمـود درويـش، سـميح 
جهشـان  شـكيب  زيّـاد  توفيـق  القاسـم، 

والقائمـة تطـول... كلّمـا تعّمـَق القـارُئ 
تؤكّـدُ  وموروثِـهِ.  بهويّتِـه  الفلسـطيينُّ 
الدّكتـورة كوثـر جابـر قّسـوم عـر مقالتِهـا 
»البحـث عـِن الهويّة والنّصـوِص األدبية في 
األعـالَم  أّن  علـى  العربيّـة«  اللّغـةِ  مناهـِج 
َّبـون مَن المنهـاِج كذلك  الفلسـطينيّنَ مغي
تخـدُم  كوسـيلة  اللّغـةِ  علـى  الرّتكـي  فـإّن 
)انظـر:  والوظيفـّي  التّفاعلـّي  الجانـَب 

.)2014 جابر-قّسـوم، 

ذكرُهـا  الّسـالف  النّظريـةِ  علـى  اعتمـادًا، 
قوامنـا،  علـى  الحفـاظ  أَهّميّـةِ  وعلـى 
جذورنـا وأُصولنـا الّـي نعزّ بها، تـرد الحاجة 
إِلـى تعزيـز مكانـةِ اللّغـةِ العربيّـة كلغـةِ أُّم 
الّـذي  وأَدبهـا  اللّغويّـة،  القواعـدِ  وتقريـب 
هـو مرسـال ثقافـة محليّـة وعالميّـة. كما 
أَبناؤنـا  يتعـرَّف  أن  أهّميّـة  نذكـر  أن  علينـا 
وبناتنـا فـي مختلَـِف الفئـاِت العُمريّـة على 
وأنَّ  خاّصـة  المحليّـة،  والثّقافـةِ  األدب 
منهـاجَ األدب يفتقـر إلـى وحـداٍت تعليميّة 

بهـذا المضمـار بشـكٍل بـارز. 

مـن هنا، ومـن إيماننا بقدرتنـا على التّغير 
والعمـل ِمـن أجـل ترسـيِخ الغالـي والثّمن 
الحقيبـة  هـذهِ  نبـين  حضارتنـا،  أدبِنـا  مـن 
معلّمـن  مـن  طريقكـم/ّن  زادَ  لتكـوَن 
أو  وأدبِهـا  اللّغـةِ  عالـِم  فـي  ومعلّمـات 
خارجهـا، فاللّغـة وأدبهـا إرٌث علـى كلٍّ منّـا 
تقـع المسـؤوليّةُ ألجل صونِـهِ ونقلِهِ للجيِل 

الّصاعـد.
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على هذا األساس تتلخّص أَهداُف الحقيبِة عربَ النّقاِط التّالية:

· تجسيد رؤيا »عاُم اللّغةِ العربيّة والهويّة« بمعانيه.	
· تقريُب الّطالب مَن اللّغة وأَدبِها من خالل تعزيز ذائقتِهِ األدبيّة.	
· استعمالُ األلعاب، األحاجي من أجل تفعيل قدراتِهِ التفكريّة المختلفة.	
· رفع مكانةِ اللّغةِ العربيّة كلغةِ أّم من خالل رفِع الوعي ألهّميّةِ االستعماِل الّصحيح 	

لهذهِ اللّغة؛ أَلفاًظا، صرفًا ونحوًا.
· العمل على بّث روِح االنتماء لهذهِ اللّغةِ ولَمن كتَب فيها وتغزّل بجماليّتها.	
· العمل على زيادة تفاعل الّطالب/ة مع الموادّ التعليميّة من خالل زيادةِ المهام 	

إبداعيّة وتفكريّة عالية. الّي تطلب منه تفعيل مهارات 
· االهتمام بأن تالئم الحقيبة رشيحة كبرة مَن المعلّمن في شّى المواضيع.	

لذلك تهتمُّ الحقيبُة بتوفري:
· نصوص متنوعة المضامن واألجناِس األدبيّة.	
· نصوص لشعراء وأدباء محلّيَن.	
· إليها وَفق سلّم مقروئيّةٍ محدَّد.	 تالؤم للمرحلةِ العُمريّة الموجَّهة 
· مهّمات وأسئلة تشغّل مهاراِت التّفكرِ العُليا لدى الّطالب/ة: تحليل، استنتاج، 	

تقييم، صياغة أفكار...
· مهام في المعرفة اللّغويّة، الكتابةِ اإلبداعيّة والفعاليّات الاّلمنهجيّة ضمَن حدود 	

النّصوص والمهّمات المقرتحة.

إلى ثالثة أبواب مركزيّة حيث يحتوي كلٌّ منها على وحدات تعليميّة  هكذا تنقسم الحقيبة 
تعتمد على نصوٍص أدبيّة ومهّمات تربويّة تعمل على تفعيل نقاٍش وحوار صفّي بنّاء في 

موضوع الهويّة ومكانة اللغةِ.

الباب األوّل: يحتوي على وحدات تعليميّة مخّصصة للصفوف األولى حّى الثالثة.  . 1

الباب الثّاني: يحتوي على وحداٍت تعليميّة مخّصصة للصفوف الرابعة حّى السادسة.. 2

الباب الثالث: يحتوي على وحداٍت تعليميّة مخّصصة للصفوف السابعة حّى التاسعة.. 3

نأمل أَْن تجدوا متعةً وفائدةً في هذه الوحدات والمهّمات التعليميّة.
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الباُب األَوَّل

َّةٌ تعليميّةٌ  وحداٌت ومهّماٌت تربوي
للصُّفوف األولى حّى الثّالثة
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الوحدةُ األولى
لغيت عالمي

فاضل علي1

تمهيد
هيّا نتناقُش ونتحدُّث بعدَ أَِن استمعْنا إلى أُنشودَةِ »لغي«:

ما عددُ حروِف اللّغةِ العربيّةِ؟  . 1

نكتب حروَف اللّغةِ العربيّةِ برتتيبها كما تعلّْمنا. . 2

تعالوا نلْعَُب لعبَةَ الحروِف معًا. . 3

نكتُب أَسماءَ طاّلب وطالباِت الصفِّ على وُرَيْقاٍت صغرةٍ ونضعها في سلّةٍ ثّم نخلُِطها.

 يَختارُ المعلُّم/ةُ ورقةً ليكوَن االسُم الّذي عليها هو للطالِب الّذي سيبدأ اللعبة، بحيث يقولُ 
اسُمهَ،  للّذي قيلَ  الدور  ينتقل  ثّم  يبدأ بحرف األلف ومن  الصّف  مَن  أو طالبَةٍ  اسَم طالٍب 

ليقول اسمًا من أَسماء أوالد وبنات الّصّف بحرِف الباء وهكذا....

*وحدةٌ معدّة للصفوف األولى في تعلِّم حروف الهجاءِ العربيّة، وذلَك بعدَ االنتهاءِ من تعلِّمها في الّصّف األوّل وقبلَ بداية   1
تعلِّم كتابة الكلمات الكاملة.

https://www.youtube.com/watch?v=oAFSGhvoo-s
https://www.youtube.com/watch?v=oAFSGhvoo-s
https://www.youtube.com/watch?v=oAFSGhvoo-s
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: اَلنَّصُّ
العَرَِب لُغَةُ  لُغَي  الٌم 

َّينــا فــي الّصــفِّ غــٌن غن

رَأيس يعلو  تاجٌ  تاءٌ 

قَْصري يَبيْن  يرُْسٌ  ياءٌ 

عادَ فَرَحٌ  عيدٌ  عٌن 

أرْوَعَها ما  أُمّي  ألٌف 

العَرَِب لُغَةُ  لُغَي  الٌم 

ميٌم يا مَدْرََسي األجَْمل

ُّ أكِد فيهِ  يَوْمي  ياءٌ 

مَجْـــدي َســـنَدي ِشـــعْري أَدَبـــي

ــعدَ الّصيْــــِف ــفًّا بَـْـ نَعْـلــــو َصــ

إبــــداٌع فــــي دَرْســــي ـــرٌ،  فِــكْـ

ــْصري ــلُغ نـَـ ــا أبْــ ــِم أنــ بـالعِلْــ

عيــــدُ األضحــــى وَالمـيــــالدِ

مَعَهـــا وَأبـي نَـْـــزهو  وَأنــــا 

ــي ــي كُتُـبــ ــزوٌن فــ ــْزٌ مَخْـ كَـ

تَفْتَـــحُ لـــي بـــاَب الُمْسـَتقْبَــــِل

ــدِ ــمارَ الغَــ ــُطَف أَثْــ ــي أَقْــ كَـْـ

القِراَءةُ والفَْهم:
نََضُع عاَلمَةَ X   في مربِّع اإلجابَةِ الُْمالئَِمةِ:

�َّقدِّم؟ · كَيَْف يُساعِدُنا اكتساُب اللّغةِ على الت
� تُكِسبُنا قُدرَةً على القِراءَةِ.·
�تُعطينا قُوَّةً جَسديّة.·
�تمنحنا فرصة للتعلّم.·

كيَف تفتحُ لنا المدرسةُ باَب المستقبِل؟ . 1
تفتحُ ________ لنا أبواَب المستقبَِل مْن خالِل ___________.

فاضل علي في سطور:

قريةِ  في  وُلدَ  محلّّي،  أديٌب 
البقيعة عام 1953، بعدَ دراسةِ 
اِنتسَب  النّاصرةِ  في  الثّانويّة 
في  التّطبيقيّة  العُلوِم  لمعهدِ 
األدبيّةِ  بكتاباتِهِ  تمّيَ  حيفا، 
مجاِل  في  خصوًصا  لألطفاِل، 

عرِ. الشَّ
حازوا  الّذين  الّشعراءِ  مَن  وهوَ 
أندرسن  1996 على ِوساِم  عام 
من اتّحاد أدِب األطفاِل العالميِّ 

في هولندا.
عن   )2006( أيًضا  لهُ  َصدرْت 
مؤّسسةِ األسوار – مركزُ ثقافةِ 
شعريّتاِن  مجموعتاِن  الّطفل-  
أنا«،  »على طبيعيت   : بعنوان 
»إنسان«.  بعنوان  وأخرى 
الحديثةُ  اإلصداراُت  هذهِ  تأتي 
لتنضّم إلصداراِت الّشاعرِ األخرى 
وأهمّها وأوّلها »زُنودُكم راياٌت« 
»ثّم  والمطرِ  األرِض  »عاشُق  و 
»لَي  كتاب  يلي:  ما  تالها 
الّشعر«  »أغاني  كتاُب  الدنيا«، 

وكتاب »األمريةُ لمياس«.
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نُكمل الناقص فيما يلي باستعماِل الكلماِت مَن المخزِن:. 2

في  َّةِ  العَربي ُّغةِ  الل ُِّم  بتعل نبدأ   ._________ لغةُ   _______ لغةُ  العربيّة هي  اللغةُ 

ثّم    __________ ثمَّ   ________ قراءةَ  نَستطيُع  ثُّم  ومْن   _______ الصَّفِّ

ُّغة من  َّم بِدايةً لِكي ________ ومْن ثُّم نَقرأ لكي _________. الل النّصوص. نتعل

أَهّم ________ التّواصل بن البَر لذلك يبدأ اإلنساَن اكتسابها مَن ________. 

َّم- ُطرق- العرب- األَوّل- الجمل الّطفولِة – الّشعر واألدب – الكلمات – نقرأ – نتعل

المعرفُة اللّغويّة:
نََضُع عاَلمَةَ  X   في مربِّع اإلجابَةِ الُْمالئَِمةِ:

ما المقصودُ بالتّعبرِ »أقطُف أَثمارِ الغدِ«؟ . 1
�أَقِطُف وردًا·
�أَحصلُ على نتيجةِ العََمل·
�أشمُّ رائحةَ الغدِ·

المعىن للفعِل »أَكِدُّ«:
�أَتْعَُب·
�أُنْهَُك·
�أَعملُ·

في األنشودة توافٌق بن الّشطرِ األوّل )صدر( في البيِت الشعرّي وبَن الّشطرِ الثّاني . 2
)عَجُزٍ( هيّا نرتب القوافي كما في المثال ثمَّ نلوُّن الحروَف المتشابهةَ:

الصفِّ  الصيِف
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نجمُع الحروَف الملوَّنةَ باألحمرِ في نصِّ األُنشودَةِ ونكوُّن منها كلماٍت جديدة.. 3

 

الكتابُة واإِلبداُع:
نختارُ مهّمةً واحدةً مّما يلي:

· تُسمَّى لُغتُنا العربيّةُ بلغةِ الّضاد، نَرسُم حرَف الّضاد بحجٍم كبر ونكتُب حولَه 	
كلماٍت كثرةً نعرفُها تبدأ بِحرِْف الّضادِ.

· مًا أَو نَرُسُم رسمةً أو نبحُث عن صورٍ في الّشبكةِ العَنكبوتيّة نعَّر 	 نَبين مُجَسَّ
ُّغةِ العَربيّةِ في حياتِنا. عرها عن أهّميةِ الل
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الوحدةُ الثّانية

أعيادُ األدياِن الثاّلثِة األُسبوعيِّة
 محمود مرعي

تمهيد
َّ وَجَلَّ رُُسلَهُ الكِراَم لِدَعْوَةِ النّاِس لِعِبادَتِهِ. . 1 بعَث اللهُ عز

ُِّسِل.        نذكرُ أسماءَ الر

نذكُرُ الدّياناِت الّسماويّةَ الثاّلث. . 2

أ.  نَستمُع لهذهِ األغنية، ونرسُم ما يَخطرُ على بالنا عندَ سماعِها.. 3

https://www.youtube.com/watch?v=XyPJ9S8mD90

ُّق رسوماتِنا في زاويةِ »اللّغةِ العربيّةِ والهُويّةِ« بعد أَْن نعرَِض ما خَطر على بالِنا أماَم  نعل
. الصفِّ

https://www.youtube.com/watch?v=XyPJ9S8mD90
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: اَلنَّصُّ
ثاَلثَـــْه أَيّـــاٌم  ثاَلثَـــهنَحـــُن  أَعْيـــادٌ  نَحـــُن 
َســـبٌت جُمعـــةُ،  وَقْـــُتأَحـــدٌ،  للرّاحَـــةِ  نَحـــُن 
حَمـــادَه، يـــا  عِبـــادَهولِـــكُلٍّ  بَيْـــُت  وَرَشـــا، 
للّصـــاله اإللــــــــــــهوَكِتـــاٌب  وَعِبـــاداِت 
ـــميِح السَّ يَـــوُْم  الَمســـيِحأَحَـــدٌ  أَتْبـــاِع  عيـــدُ 
كَنيَســـه إنجيـــلٌ،  أَنيَســـهثُـــمَّ  يـــا  لِلَْمســـيحّي 
ســـائِلينا يـــا  الُمْســـلِميناجُْمعَـــةٌ  عيـــدِ  يَـــوُْم 
وَمَْســـجِدْ قُـــرْآٌن  يَعبُـــدْثُـــمَّ  الُمْســـلُِم  بِِهمـــا 

اليَهـــودِ َســـبُْت  وَعيـــدبَعْـــدَهُ  تَرْويـــٍح  يَـــوُْم 
كَنيـــٌس تَـــوْراةٌ،  لَميـــسثُـــّم  يـــا  لِلْيَهـــودِيِّ 
مـــوىس اليَهـــودِ  عيـــىوَنَـــِيُّ  وَالَمســـيحِيَّن 
أَحَْمـــدُ اإِلْســـالِم  مُحَمَّـــدُوَنَـــِيُّ  أَيًْضـــا  وَاْســـُمهُ 

اْســـرِتاحَةٍ أَيّـــاُم  لِلَْســـماحَةِنَحْـــُن  رَْمـــزٌ  نَحْـــُن 

القراَءةُ والفَهم:
يذكُرُ الّشاعرُ معلوماٍت عِن الدّياناِت الّسماويّةِ.  . 1

نمألُ الجدولَ حسب ما ذُكِرَ في القصيدةِ. أ. 

الكتاُب المقدّس مكاُن العبادة يوُْم العبادة النّي الدّيانة 
اليهوديّة 

الَمسيحيّة 
اإلْسالميّة 

لماذا تُعتََبُ األيّام: األحدُ والجمعةُ والَسبُت أَيّاُم راحةٍ؟ ب. 
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في المعرفِِة اللّغويِّة: 

نَبْحَُث عْن مُرادِف: . 1

الّسميِح

تَرويح

مهمَّة تعليميّة
نشيدُنا

ِّهم  النّاُس عْن حب ُ من خاللِهِ  ًّا، يعرِّ أَغلِب بُلداِن العَالِم ِشعرًا وطني الوطينُّ في  َّشيدُ  الن يُعتََرُ 
َّي تحملُ اسَم »موطين«، وَالّي تُعتَر  ألَوطانِهم، مثالُ ذلك قصيدةُ الّشاعرِ إبراهيم طوقان ال
َّة أو في  ُّون في أعيادِهم ومناسباتِهم الوطني َّذي يردِّدُه الفلسطيني نشيد فلسطن الوَطين ال

َّةِ. المدرسة ضمن فقراِت الّصباِح المدرسي

َّشيدِ.. 1 نرسم صورةً تخيّلناها أَثناءَ َسماِع الن

َّشيدِ.. 2 نكتُُب على لوحةٍ كبرةٍ الكَلماِت الّي علِقَْت في أَذهانِنا بَعْدَ سماِع الن

نبحُث عْن سرةِ الّشاعر »إبراهيم طوقان« ونكتُب عنه بعَض الّسطور ضمَن لوحةٍ . 3
مدرسيّة كبرة.

4 .. ُِّق هذِهِ اللّوحاِت على جدارِ الّصفِّ نعل
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الباُب الثّاني

وحدات ومهّمات تربويّة تعليميّة 
للّصفوِف الرّابعة حّى الّسادسة
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الوحدة ُاألولى

ال تلْمين في هواها 
حليم داموس

تمهيد
نبحُث عن معىن كلّ من الكلماِت التالية:. 1

فاهَ

تجلّى

تباهى

اِصطفاها

حَْسي
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 : اَلنَّصُّ

)1(

 ال تلُْمين في َهواها أَنا ال أَهوى ِسواها
 لَْسُت وَحدي أَفتديها 

ُّنا اليوَم فِداها   كل
 نزلَْت في كُلِّ نفس 
ت في دِماها  وتمشَّ

)2( 
َّْت   فَبِها األُمُّ تَغَن

 وَبِها الوالِدُ فاها 
 وبها الفَنُّ تَجَلّى 

وبها العِلُم تَباهى 

)3( 
َّ زماٌن  َّما مَر  كل

 زادها مَدْحًا وجاها 
 لغةُ األَجدادِ هذي 

رفَع الله لِواها 

)4( 
 فَأَعيدوا يا بَنيها 

 نهضةً تُحيي رَجاها 
 لم يمْت َشعٌب تفانى 

في هواها وَاصَطفاها 

)5( 
َِّت البيدُ َسناها   مَد
 فَوَْق آفاِق دُجاها 

َّْملُ فيها   وَاستَحالَ الر
أَنْجُمًا تَرْقَى َسماها

حليم دموس في سطور: 
)1957-1888(

من  وشاعر  وكاتب  أديب   
بالنهضة  نادى  األول،  الرعيل 
عاليًا  الضاد  لواء  ورفع  العربية، 
الوطنية  الشعر  رسالة  ًّا  مؤدي
صيته  فذاع  وجه،  أكمل  على 
العربي  العالم  شهرته  وطبقت 
تذكر  األدبية  النوادي  تزال  وال 
في  وجوالته  الرائعة  مواقفه 
أحد  وهو  والنرث  الشعر  دنيا 
في  األدبية  الرابطة  مؤسِّيس 

دمشق عام 1921.

)6(

َّْهرُ حُروفًا   وَ بَدا الز
 حالياٍت في رُباها 

ُّورِ، وَحَْسي   لُغَةُ الن
 أَّن في العُرِْب ِضياها

ًّا   زادَها القُرْآُن عِز
َّْت ِمْن جَناها   فَتَدَل
 أَثَْمرَ الغُْصُن بَيانًا 

َّ فيهِ مُْشتَهاها   لَذ
 وَ بَديعًا سالَ َشْهدًا 
وََهَب الدُّنْيا حاَلها 

)7( 
 لُغَي بَحْرٌ فَسيحٌ 

عْرِ حَواها   مَوْجَةَ الشِّ
َّاُن أَبْحِرْ  ُّب ُّها الر  أَي

طاَب مَْن في الَموِْج تاها
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القِراَءةُ والفَهم:
َّل بها. نُبَّنُ هذا األمرَ في . 1 ُّغةِ العَربيّة ويتغز َّهُ لل في هذهِ القَصيدة يُظهرُ الّشاعرُ حب

القصيدةِ. 

إلى المقطوعة الثّانية مَن القَصيدَةِ(. )نَنظرُ 

نبحُث عْن خَلفيّةِ هذهِ القَصيدةِ ثُمَّ نَقرأ ونسجّلُ لماذا كَتَب الّشاعرُ هذه القصيدةَ وَمى . 2
كَتَبها؟

يطلُب الّشاعِرُ في هذهِ القَصيدة طلبًا مْن كلِّ أَبناءِ العرِب، ما هوَ؟ نكتُبُه بكلماتِنا.. 3

نكملُ النّاقَِص فيما يلي:. 4

عر، الجهِل(،  ُّغةُ العربيّةُ هي لُغةُ _____ )البيان/ القرآن(، ولغةُ ______ )الشِّ الل
يتغزّل الشاعر _____ )بعروبتِهِ، ببداوَتِهِ(. يظهر ______ )جمال، نزاع( اللغةِ 

إِعجازِ _____ )القرآن، الحديِث(، ومن خالل _______ )بيان، نسياِن(  من خالل 
عرِ. يُنادي الّشاعر أَبناءَ_____ )شعبِهِ، العربيّةِ( بأَْن_______ )يخذلوا،  الشِّ

ينهضوا( باللّغةِ ألَنَّ الله منَحَها جمااًل مّيها عِن اللّغاِت األُخرى.
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أ.  األسلوُب البالغّي المستَعمل في جملةِ »لغي بحرٌ فسيحٌ« هو ________ . 5

)االستعارة /التّشبيه/ الكناية(، ألّن ______ و_________   يظهران في 

الجملة. وجهُ الشبّه هو _______ وأَداةُ التَّشبيه _________. 

ما هو الهدف من استعمال الشاعر للتشبيه في القصيدة؟. 6

ُّغويَُّة: المعرفُة الل
َّة لكَلمةِ »الله« في المقطوعةِ الثّالثة؟. 1 َّحوي ماهَي الوظيفةُ الن

�مفعول به·
�فاعل·
�مبتدأ·
�خر ·

في الكلمةِ »فوق« داللةٌ . 2

الكلمة »آفاُق« هي صيغةُ جمع للكلمةِ  . 3

َّحويّة لكلمةِ »نهضةً« في المقطوعةِ الرّابعة هي:. 4 الوظيفةُ الن
� مبتدأ·
�مفعول فيه·
�مفعول مطلق·
�مفعول به·
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فهرس المحتويات

الكتابُة واإِلبداُع:

نختارُ مهمَّةً واحدةً مّما يلي:
· نكتُُب عنوانًا آخرَ للقَصيدة.	
· نَكتُُب رأينا بهذه القصيدة.	
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فهرس المحتويات

الوحدةُ الثّانية

لماذا؟
جورج جريس فرح

تمهيد
عنواُن القصيدة عبارة عن أَداةِ استفهام »لماذا«، ما الهدف من استعمال هذهِ األداة؟ . 1

نكتب نبذةً عن حياةِ ومؤلّفاِت األَديِب »جورج جريس فرح«.. 2

نبحث في المصادر عِن » اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان«، ونتمعّن في حقوِق . 3
اإلنساِن الّي يتحدّث عنها الّشاعرُ. 
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: النصُّ

عجبُْت لهذهِ الدّنيا 

وال أخفيكُم عَجَي

فكَْم ِمن مذهٍب فيها، 

عُِب  وكَْم فيها مَن الشُّ

يُجافي بعُضها بعًضا، 

ُنا بال سبِب... تُحرِّ

ٌ وشيعيٌّ فُسينِّ

وقبِطيٌّ وروميٌّ

ورشقِيٌّ وغَربيٌّ 

وآخرُ غرُ مُنتِسِب...

لماذا أَيّها الباري، جعلَت الكوَْن في َصخَِب؟

وأَيَن الحقُّ يا ربّي وَفيَمن أَرتَجي أَرَبي؟

ًّا، وخرَ ني وكلٌّ يدّعي وَعْدًا َسماوي

وآماالً بفردَوٍس بُعَيْدَ الموِْت مُرتَقَِب

وذو التّقوى بمذهبِهِ بحُكِم اآلخريَن غي!

ُت في أَمري وفي طلي  ُت ما خُرِّ أَنا ُسرِّ

فلَْم أخرَتْ أَنا اسمي وال عِرقي وال نسي

ولْم أَخرَتْ أَنا لَوْني وال ديين وال كُتُي

وُلِدُت فكاَن لي اسٌم وشعٌْب اسُمهُ عربي

ِّ واألَدِب وديٌن كي يُعلُّمين طريَق الِر

ِّهِم، مَن األعجاِم والعرِب!  وحُبَّ النّاِس كل

فدَْع لَوْني ودَْع ديين
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ودَْع نسي وأَصلَ أبي 

وهيّا نجعلُ اإلنساَن 

غايتَنا ومَرجانا 

ومأربَنا ومَسعانا، 

فرنقى فوَق غيِم الفرقةِ الدّهماءِ 

والّسحِب! 

مواقف – )صيف، 2012(

القراءةُ والفَهم: 
» لماذا أيّها الباري، جعلَت الكوَْن في َصخَِب؟«  . 1

وجّهَ الّشاعرُ هذا الّسؤال للهِ تعالى، فهل يمكننا الحصول على اإلجابةِ مَن القصيدةِ؟ 
. َّصِّ نرحُ باالعتمادِ على الن

ِّ واألدِب. 2 ماذا قصدَ الّشاعرُ بقولِهِ »وديٌن كي يُعلُّمين طريَق الِر

ِّهِم، مَن األعجاِم والعرِب!« ؟ حُبَّ النّاِس كل

إِيصاِل رسالة عرَ هذهِ القصيدة. هيّا نكتُبُها بكلماتِنا.. 3 إِلى  يسعى الّشاعر 
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 المعرفُة اللّغويِّة: 
نبحُث في المعاجِِم عن مرادِف كل من الكلماِت التالية ثمَّ نضعها في جملة تامة:. 1

الجملةالمرادفالكلمة

أُرَبي

 ُّ الِر

مأرٌَب

الدّهماءُ

الكتابُة واإلبداع:

نختارُ مهمًَّة واحدةً مّما يلي:
· 	. إنساٍن تعرَّض لالضطهادِ بسبِب انتمائِهِ العِرقيِّ نَكتُُب دفاعًا عن 
· نرسم رسمة، نبحُث عن أغنية أو نبين مجّسمًا يوصل رسالة المحبة واإلنسانية.	
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الوحدةُ الثّالثة
قصيدة »عكّا والبحر«

راشد حسين

تمهيد

راشد حسني شاعر فلسطييّن وافتهُ المنيّةُ بعمرِ الّشباب، مسقط رأِسهِ قرية مصمص . 1
نبحُث عن   .1957 الفجرِ«/  »مع  ديوانِهِ  من  مأخوذةٌ  القصيدة  الفحم. هذِه  أمِّ  قُرب 

عناوين دواوين أخرى لراشد حسني ونَُسجّلُها.

عنواُن القصيدة »عكّا«، قد يُشري إِلى: . 2

�شوق الشاعر لهذه المدينة·
�بُعده عنها.·
�حبّه وإعجابهِ بها.·
�مديح لجمالها كمدينة.·
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إِنّهُ عنواٌن ___________ )إيحائّي، تَضليلّي، موجز(.. 3 لذلك يمكننا القول 

ماذا نتوقّع أَْن يكون مضمون القصيدة؟ نكتُب بإيجازٍ.. 4
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: اَلنَّصُّ
َّة  َّدي َّيحاِن وَاألَرُض الن ُّعاِة ورَقْصةُ الر حلُم الر

 وسنابلُ القمِح الخجولة في مالءتها البهيّة 

 ورحيق أزهاري، وأحالُم الشباب العسجديّة 

 هي كلُّ ما عندي ... فهل ترىض بها عكا هدية؟

 ** 

 يا حلوة البسمات يا عكّا! رويدَك يا طهورة! 

 البحر قبل راحتيك، وجاء يسألك المشورة 

 فهو األمري أتاك يخطب ودَّ قلبك يا أَمرية 

 رفقًا به وبقلبه! ال تجرحي أَبدًا شعوره! 

ِّه   أرأَيْت سورك هازئًا بالبحر لم يأبه لحب

إليه أَنَت لِتسَمعي خَلجات قلبِهِ   حىت خرجت 

 أَْم قَدْ رفضِت رجاءَهَ، فخرجت ثائرةً لحربِهِ 

 فبنيت أَبياتًا على كبِدِ الرّمال لقطع دربِهِ؟ 

 ** 

إِْن رفضت مشاعر البحرِ النّبيلة   إِني ألَخىش 

 أَن ينْثيَن كربًا ويخطب قلب جارتِك الجميلة 

إْن تكن نقضته نسبتك األَصيلة   وجمالُ حيفا 

 فرثاؤها نسب يرشفها، ويكرمها فضيلة 

العفو يا عكّا فما قولي سوى خطرات شاعر 

 ما كنت سمسارًا لحبِّ البحر مأجورَ المشاعر 

َّلي من قرييت العَزالء رائحةَ األزاهر   فتَقَب

 ووداعةَ األطفاِل طاهرة، وأغنيةَ البيادر...
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القراءةُ والفَهم:

هل تعرفوَن معلوماٍت حولَ شعراءَ/شاعرات فلسطينينَّي/ات آخريَن كتبوا عن بلداٍن . 1
عربيّةٍ؟ نكتب أسماءَهم/هنَّ.

نبحُث عِن المناسبة اليّت كانت مدعاةً لكتابة هذِه القصيدة ونكتبُها.. 2

َّةً للمدينة »عكّا«، ما هي؟. 3 َِّم هدي يودُّ راشدُ حسني أَْن يُقَد

يتعامل الّشاعِرُ مَع مدينةِ عكّا على أَنّها »إنسانة« ويصفها بأنّها محبوبةُ البحر. نرشُح . 4
هذِه الّصورةَ، ثمَّ نبنّيُ رأينا فيها.

اِعتمادًا على القصيدة اليّت كتبها الّشاعر في التّغزّل بعكّا، نكملُ الفراغاِت بكلمةٍ . 5
مناِسبةٍ.

هريِة ____________ وهي اليّت  يتحدُّث الّشاعرُ في هذِه القصيدة مَع المدينةِ الشَّ
ط قريبًا من جارتِها __________    وهذِه األخرية ملقَّبة  تقُع على شواطِئ المتوسِّ
_____________ لعكّا  بِأنَّ البحر  _______ تيّمنًا بها وبجمالِها. يرَى الّشاعرُ  بـ 
فهي إْن أَخلفَْت في حبّه فسوَف ترسقه منها ___________ جارتُها. قريةُ الّشاعر 

هي _________ ومنها يقدُّم الّشاعر أحرّ المشاعر فهو بعكّا ليس يغامر. 
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فهرس المحتويات

المعرفُة اللّغويّة:
نختارُ اإلجابةَ الّصحيحةَ:. 1

       في المقطِع األَوّل يستعملُ الّشاعرُ ______________ لكي يُظهرَ اهتمامَهُ بأْن 
َّتَه وهذا في قولِهِ: »فهل ترىض بها عكا هدية؟«.  تقبلَ منه عكّا هدي

�التّشبيه·
�الّسؤال اإلنكارّي·
�المبالغةُ·
�االستعارة المكنيّة·

َّه:. 2 يستعملُ الّشاعرُ أسلوَب التّأنيِس في القصيدة بكرةٍ وهذا معناه أَن

�يجعل من عكّا مدينةً شهرة.·

�إنسانةً ويخاطبُها.· يجعل من عكّا 

�يجعل من عكّا قريةً وادعة.·

�يجعل من عكّا قّصة ويحكيها.·

نبحُث في المعجِم عن معىن كلٍّ مَن الكلماِت التّالية والمفرد مَن الكلماِت المشدّدَة:. 3

ُ األَزاِهر

عَْسجدُ

ُ البيادر

خطراُت
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فهرس المحتويات

الكتابُة واإلبداع:

 نختارُ مهمًَّة واحدةً مّما يلي:

· نكتب رسالةً قصرية لمدينةٍ أَوْ أَيَّ قريةٍ فلسطينيّة أُخرى نحبّها ونرشُح سبَب 	
هذا الحبِّ واإلعجاِب بِها.

·  نصُف قريَتَنا أَوْ مدينَتَنا بكلماتِنا الخاّصة. يمكُنُك أَْن ترُسَم رَْسمًا لِبلدَك أَوْ أَْن 	
تبيَن مُجَّسما لها.
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فهرس المحتويات

الوحدةُ الرّابعة

منتصَب القامِة أميش
سميح القاسم

تمهيد
نقرأ سرةَ الّشاعر الذّاتيّة ثّم نكتب أهمَّ األحداث فيها من وجهة نظرِنا.. 1

نستمع إلى القصيدة بصوِت مرسيل خليفة. . 2

ماذا نَشعُرُ أَثناء سماع هذِه القصيدة المغنّاة؟ نعرّبُ عن شعورنا بالكلماِت.	 

 	. هل تذكّرنا كلمات القصيدة بحادِثةٍ أَو موقٍف ما؟ نتحدّث عنه أَماَم الصفِّ

نبحث عن معىن كٍل من المفرداِت التّالية ثّم نسجّلُها.. 3

قصفة

الهامة

العوسج

نعش

القامةِ
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فهرس المحتويات

: اَلنَّصُّ

منتصَب القامةِ أميش

مرفوَع الهامة أميش

في كفي قصفةُ زيتوٍن

وعلى كتفي نعيش

وأنا أميش وأنا أميش 

قليب قمرٌ أحمر

قليب بستان

فيه فيه العوسج

فيه الريحان

شفتاي سماءٌ تمطر

نارًا حينًا حبًا أحيان 

في كفي قصفةُ زيتوٍن

وعلى كتفي نعيش

وأنا أميش وأنا أميش
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فهرس المحتويات

القِراَءة والفَهم:
تتكَرّر في القصيدة عبارتَا »منتصَب القامةِ أَميش« و »أَنا أَميش«. . 1

ما هَي الغاية من تكرارِ العبارتنْي؟

ما هي رموز »الزّيتون« المختلفة؟ نَذكُرُها.. 2

نُكملُ ما يلي باالستعانةِ بالمخزن.. 3

يستعملُ الّشاعرُ سميح القاِسم العديدَ مَن التّعابر _________ في القصيدة، وذلك ألَّن 

اعرُ بإظهار المعىن  َّفعيلة وهو نوٌع مَن الّشعرِ قد يلجأُ عره الشَّ قصيدتَه هذه تتبُع لشعرِ الت

بواِسِطةِ كلماٍت رمزيّة. من الممكن أن يقصدَ بالقلب _______ ، واللّوُن األحمر قد يشر 

إلى __________ أِو ___________ . 

كذلَك، مَن الممكِن أَْن تُشر عبارة »قلي بستان« إلى ما في قلبِهِ من __________ و 

__________  تمامًا كـ____________ و________________.

الريحان –الحزن – مرارًا – العوسج - األلم - الرّمزيّة- حالوة
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فهرس المحتويات

نَختارُ اإلجابةَ الّصحيحةَ فيما يلي:. 4

في العبارة »شفتاي سماءٌ تمطرُ« هناك:

�استعارة·
�مبالغة·
�تشبيه·

قدْ نفهم عِن الّشاعر من خالل معاني القصيدة:. 5

نضُع إشارة * إلى جانِب الجملةِ الصحيحة.

إنساٌن مناضل ال يخاُف الموَت. َّه  إِن

يُعىن باألُمور الّصغرة في حياتِهِ.

في كالِمهِ كثرٌ مَن الحبُّ وقليلٌ مَن الغضِب.

يحيا آِماًل وفعّااًل رغَم كلِّ يشءٍ.

المعرفُة اللّغوية:

الوظيفةُ النّحويّة للكلمة »منتِصَب« هي:. 1

�مبتدأ·
�فاعل·
�مفعولٌ به·
�حال·

_______ وهو فعل . 2 الهمزة في الفعل »أميش« هي زائدة تدلّ على صيغةِ
زمنه__________.
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فهرس المحتويات

الكلمة نارًا في عبارِة »شفتاي سماء تمطرُ نارًا« هي:. 3

�فاعل·
�نائب فاعل·
�مفعول به·
�خر·

نُكملُ الجملَ النّاقصة فيما يلي باالستعانةِ بما كُتَب بني قوسنْي.. 4

الواو في عبارة »وأنا أَميش« هي واو________ )العطف/ الحال/ الجرّ(.	 

الكلمة »مرفوع« هي صيغة ________ )اسم فاعل/ اسم مفعول( مَن 	 
الفعل ______)رفَع/ارتفَع( ______ وهو فعل ثالثّي________ )مزيد/ 

مجرّدٌ(.

الكلمة »مُنتَِصَب« هي صيغة ________ )اسم فاعل/ اسم مفعول( مَن 	 
الفعل ________ )نصَب/ انتَصَب( وهو فعلٌ  ثالثّي_________ )مزيدٌ/ 

مجرّدٌ(.

الكلمة »أحمر« هي _______)نعت/ خب( للكلمة _______ )قليب/ 	 
قمرٌ( وهي على وزن _______ )فَعلَ/ أفْعل( والمؤنّث منها_________ 

)أحمر/ حمراء(.
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فهرس المحتويات

في الكتابِة واإلبداع:

نختارُ مهمًَّة واحدةً مّما يلي:

· لوْ ُطلَب منَك أن تَكتَب هذِه القصيدةَ ضمَن مشاهد مرسحيّة. ماذا كُنَت ستكتُب؟	

· تخيّل أنّك قابلَْت الّشاعر سميح القاسم، ماذا كنَت ستقولُ لهُ عن هذِه القصيدة؟	
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فهرس المحتويات

الوحدةُ الخامسة

يوُم الُمعلّم
مفيد قويقس

 )ذاكرة وانتظار، 2016(

تمهيد 

ما هَي الّصفات اليّت تحبّها في المعلِّم؟. 1

مْن هو المعلّم المفّضل لديك؟2. 

ِِّم؟ نعدُّدُ.. 3 ما هَي الفعاليّات اليّت تقومون بها في المدرسة احتفاءً بيوِم المعل
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فهرس المحتويات

: النصُّ

ُِّم فَأَنِشدْهُ الّتانيما جاءَ الُْمعل

وََطأِطِئ الرّأَس إِجالاًل وَتكريما

ُِّم فَافْرْش حَولَ مَجْلِسهِ جاءَ المعل

إِْن ِشئَت تَسليما وَرْدًا، وال تَستَدِرْ 

ِّلَهُ هذا المربّي جَديرٌ أَْن نُبَج

وفي صدارتِنا نُعطيهِ تَقديمًا

َّ بِهِ  وإنّه لَجَديرٌ أَْن نُقِر

رَْمزًا واْسمًا بِركِن البيِت مرسومَا

++++++++

هذا الّذي َهذّب اأْلَجيالَ في خُلٍق

وحارَب الْجهلَ تصحيحًا وتقويمًا

حرٌب مَع الْجَهل أَقىْس في وَقائِعهِ

مْن حَرِب جيٍش تَحدّى العَرَْب والرّوما                   

األَرُْض كانَْت فَراغًا في جَهالَتِها

كالّطفِْل يولَدُ ال يَدري الَْمفاهيما

ُِّم طوفانًا بجعبَتِهِ جاءَ الُْمعل

نورًا ومعرِفَةً يَسقي األَقاليَم

حَرْفًا فَحَرْفًا رَواها من مآثِرِه

َّوحاِت تَصميَما َّْسَم في الل لِيُكِْملَ الر

مفيد قويقس في 
سطور:

يُعتَرُ الشاعرُ مفيد 
قويقس أحد العالمات 
الشعرية المضيئة في 

المشهد الشعري واألدبي 
الفلسطيين الراهن، ومن 
أعمدة القصيدة العمودية 

الي تلزم بحور الشعر 
الخليلية. 

هو شاعر مقتدر ومتمكن، 
عفوي صادق، يعانق 

الحرف الشامخ، أشعاره 
يموسقها الجمال، 

وقصائده ذات جماليات 
على مستوى اللغة 

والتشكيل والمضامن.

قرض مفيد الشعر وهو 
على مقاعد الدراسة، 

ونر قصائده في صحافة 
الحزب الشيوعي، وفي 
العام ١٩٨٢ صدر ديوانه 

األول الموسوم » على 
ضفاف جرحي نما الزيتون 
والغار ». وبعد اكر من ٣٠ 
سنة صدر ديوانه الثاني » 

الغضب »، فديوانه »ذاكرة 
انتظار »، و« عريات 
ومقطوعات«و » بكلتا 

يدي » )٢٠١٨(.
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فهرس المحتويات

فَليَس بِالْخزَبِ يَحْيا العالَموَن فَقَْط 

وَلَيَْس يَحْيوَْن بِالفَوىض مَراسيما

ُِّم لم نَحْفْظ مُخاَطبةً لوال الُْمعل

للُمرْسلنَي، وَلَْم نَقرأ تَعالِيما

َصلّوا لَهُ وَاقرؤوا في عيدِِه سورًا

ِملء الَْمعابدِ تَرْتياًل وَتَنْغيمًا

لِنوقَف الوَقَْت بِالدّنيا وَنَبدَأَ ِمْن 

ِِّم لأِلَيّام تَقويمًا يَوِْم الُْمعَل

القراءةُ والفَهُم:

في القصيدة شخصيّة ينادي الّشاعر باحرتاِمها، إجاللِها وتعظيِمها هي شخصيّة . 1
»المعلّم«. عّر عن هذا األَمر بلغَتَِك.

في المقطِع الثّاني يعقد الّشاعر مقارنةً بن أمريْن، نكتُُب عنهما ونَرَحُ سبَب هذهِ . 2
المقارنة برأيِنا.
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فهرس المحتويات

ما هوَ التّغيرُ الّذي يخلقُهُ المعلّم في العالَم؟ نكتب بلغتِنا.. 3

نضع المفرداِت التّاليةَ في جمٍل مفيدةٍ لتتكَوَّن معاني قريبة من أفكارِ القصيدة.. 4

الجهل

الحرب

النّور   والمعرفة
الخزبُ

نقرأُ القصيدةَ التّاليةَ للّشاعر إبراهيم طوقان ابن مدينة نابلس ثّم نمألُ الفراغات . 5
بالكلمةِ المالئمة:

المتكلّم في القصيدة هو 	 

يعاني المتكلّم في القصيدة أثناء ممارستِهِ لـ	 

 المخاطب في القصيدة هو 	 

نحدّدُ االختالفاِت بن كال القصيدتْن عرَ الجدوِل التّالي:	 

الّشاعر معلّم-  إلبراهيم طوقانفي يوِم الُمعلّم –لمفيد قويقس

http://www.khayma.com/salehzayadneh/poets/a_toqan/a_tokan3.htm
http://www.khayma.com/salehzayadneh/poets/a_toqan/a_tokan3.htm
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فهرس المحتويات

إكماِل الجملةِ التّالية:	  نلخُّص المعىن المقصود في المقطِع األخر بواسطةِ 

ينادي _________   بالحفاظ على قيمةِ المعلّم في __________، لذلك 	 
علينا أن نصلَّي ألجله ونبدأ بـِ _________ التّقويَم.

المعرفُة اللّغوية:

َِّع اإلجابِة الّصحيحِة: نضع عالمة x في مرب

الفعل »طأطئ« هو فعل:. 1

�ثالثي مزيد·
�ثالثي مجرّد·
�رباعي مُجرّد·
�ثالثي صحيح مضعّف·

بماذا شبّهَ الّشاعر األرَض في المقطِع الثّاني مَن القصيدِة؟. 2

�بالّصحراء·
�بالنّور·
�بالّطفِل·
�بالّطوفان·

ماذا تفيدُ الكلمة »لوال« الموجودة في المقطِع األخري؟. 3

�اِسم يفيد الرط·
�اِسم يفيدُ التّميّن·
�اِسم يفيدُ اإلخبار·
�اِسم يفيدُ الرّتجّي·
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فهرس المحتويات

الكتابُة واإلبداُع: 

نختارُ مهمًَّة واحدةً مّما يلي:

· نكتُب رسالةً لمعلٍم أو معلّمةٍ نراه/ا األفضل في نظرِنا ونتحدّث عِن األمورِ الممّية 	
فيها )نقتح أن تُهدى الرّسالةُ للمعلّم/ة(.

· نصُف »المعلَّم المفضَّلَ« لدينا بكلماتِنا.	
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فهرس المحتويات

الوحدةُ الّسادِسُة

الزّيتونة
نجوى قعوار فرح 

تمهيد

ماذا يخطر على الباِل عند سماع كلمةِ » الزّيتون«؟ . 1

نَبحث في المصادر باالستعانةِ بكِبارِ الّسنِّ ثمَّ نكتُب خمسةَ أمثاٍل شعبيّةٍ تتعلّق . 2
بشجرِة الزّيتون.

نستخرجُ ثالَث آياٍت قرآنيّةٍ تتحدُّث عِن الزّيتوِن ثمَّ نرشحُها.. 3

نكتُب نبذةً قصريةً عن حياِة ومؤلّفاِت األديبةِ نجوى قعوار فرح. . 4
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فهرس المحتويات

: النّصُّ

تطمِئُّ نفيس عندَ رُؤيتِِك أيّتها الزّيتونةُ، 

كما تطمِئُّ نفُس الفتاِة عندَ جلوِسها إلى جَدّةٍ حكيمةٍ. 

أنِت تملكنَي سالَم القلِب الّذي ال تُزعزعُهُ أحداُث الزّماِن، 

أنِت غَنيّةٌ بقناعتِِك،        

تتبّعنَي في الّسهوِل، عفيفةً زاهدةً، 

ًّا ومَجدًا، ولَْن يهمَّهُ بعدُ كيَف تنقيض األيّام،  كََمن رأى في شبابِهِ عِز

تبعثنَي في نفيس الفرَح. أاُلقيِك في سفري كما أالقي أصدقاءَ أعزّاءَ، 

َّ القطارُ. يهرُع قليب لُمعانقتِِك، وتتعلُّق عَيناَي بِك أن يمر

إلى ثقتِِك،  كم أُحبُّ أْن أَمكَُث عندِك، ألنَّ نفيس الحائِرةَ بحاجةٍ 

وقليب الُمضطرُِب يشتاُق إلى سالمتِِك، 

ووَحدتي المخيفةُ تتعلُّق بأُنِسِك.

ٌِّث بهدوئِِك. إلى حكمتِِك، وقلقي مُتَشب جَهلي يحتاجُ 

تنتصبنَي أمامي كَأَطياٍف مَن المايض الجميِل، 

إليهِ، ورُُسٍل آتيةٍ ِمن عندِِه.  كَرموزٍ تُشريُ 

حنَي كانِت الّطفولةُ مُغامَرةً ِسحريّةً. 

حنَي كانْت غاِلالٍت ِمَن الفِّضةِ تُنرَثُ على شؤوِن الحياِة الرّتيبةِ.

ثّم أنِت تنرُثيَن عبريَ الَمقدِِس في هذِه األرِض الحبيبةِ.

أنِت عندي أقدُس ِمن كلِّ اآلثارِ، 

ألنِّك حقيقةٌ، حيّةٌ، ال تتظاهريَن، وال تُبالغنَي، وال تَستعطفنَي، 

ولكْن تستِمرّيَن في حديثِِك عِن الرّوايةِ - الرّوايةِ المقدّسةِ. 
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القَراءةُ والفَهُم:
ما هو وجهُ الّشبهِ بَن الزّيتونةِ والجَدّةِ الحكيمةِ؟ . 1

ما هي المشاعرُ الّي تبثّها الزّيتونةُ في نفِس األديبةِ؟ نرحُ.. 2

 
ماذا تقصدُ األديبةُ بقولها: » تنتصبَن أمامي كأطياٍف مَن المايض الجميِل، كَرموزٍ . 3

إليهِ، ورُُسٍل آتيةٍ ِمن عندِهِ«؟  تُشرُ 

»أنِت تنُريَن عبرَ الَمقدِِس في هذهِ األرِض الحبيبةِ« . 4

ما عالقةُ الزّيتونة بمدينةِ القُدِس؟ وما المقصودُ باألرِض الحبيبةِ؟ 

المعرفُة اللّغويّة:

نََضُع كاًل من المفرداِت التّالية في جمٍل مفيدةٍ:

تُزَعْزُِع

عفيفَةٌ

أقدَُس

روايةٌ
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الكتابُة واإِلبداُع:

نختارُ مهمًَّة واحدةً مّما يلي:

· نتخيّلُ أَّن الّشجرةَ تتحدُّث، ماذا كانت ستجيُب الكاتبةَ؟ 	

أو 

· ََّك تتحدَُّث إلى الشجرِة اليّت تُحّب، ماذا كنَت ستقولُ؟	 تخيّْل أن
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الوحدةُ الّسابعة

حيفا والنّْورُس 
توفيق فيّاض

تمهيد
ماذا تعرفون عن معىن الكلمة »حيفا« وأصلُها؟ نبحُث في المعاجِم والقواميس.. 1

هل تعرفون أماكن ممّية في حيفا؟ اُذكروها.. 2

 ماذا تعرفوَن عَن طائِرِ النّوْرَِس؟ . 3

نستخرج معلوماٍت عِن الكاتِب »توفيق فيّاض«. . 4
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: النّصُّ

حَيْفا بنٌت صغرةٌ سمراءُ، تعيُش مع والدَيْها في بيٍت مَن التّنِك على شاطِئ البحرِ في بْروت. 
ًّا عِندما تَطلُع الّشْمُس في الّصيِف. وَفي الّشتاءِ  ًّا جِد وَحيْفا ال تُحِبُّ بيتَها كثرًا، ألنّهُ يصرُ حار

يسيلُ الماءُ ِمن ُشقوِق الّسقِْف، وَتكادُ تقْتلِعُهُ الرّياحُ البارِدَةُ.

لكنَّ حيْفا كانْت دائِمًا سعيدةً، ألنّها تُحِبُّ البَحْرَ كثرًا، وَتُحبُّ تِلَك الّطيوَر الجميلةَ البيْضاءَ، الّي 
ُّهُ  ِّها العَجوزِ حَن يَذْهُب في البَحْرِ بَعيدًا، وَتَدُل تُرَفرُِف في الفَضاءِ دائمًا، وتَحوُم فوَْق قارِِب جَد
على الّشاِطِئ. وَحيْفا تُحِبُّ جَدَّها كثرًا، ألنّهُ يَقولُ لِكُلِّ األطفاِل دائِمًا: »حيْفا جميلةٌ ». 

وَيأْخُذُها في القارِِب مَعَهُ، وَيَجري فوَْق الَموِْج.

عادَتِها،  ِمثْلَ  القارِِب  وَجَلََست في  َسبَقَتْهُ  القارِِب.  نَحْوَ  وَيَتّجِهُ  باَك  الشِّ يَحِْملُ  رَأَتْهُ  يوٍْم  ذاَت 
حَيْفا«. يا  مَعي  تَذَْهبَن  ال  »اليَوْم  قالَ:  ثُمَّ  وَأَنْزَلَها،  َّةَ  الَمر هذِهِ  ذِراعَيْهِ  بَْنَ  أَخَذَها   لكِنّهُ 

قالَْت حيْفا :«لماذا يا جَدّي؟«.

ًّا هذا اليوْم« قالَ الجَدُّ:»ألنّي َسأَذَهُب بَعيدًا جِد

وَتَنْتَِظرُني  ِمثلُِك ،  ، جَميلَةٌ  َالبَحْرِ  خلَْف  ثانِيَةٌ  القارِب قالَ: »ُهناَك حيْفا  إلى  َصعِدَ  وَعنْدما 
إلى الماءِ، وَراحَ  ِّثُِك عنْها كَثرًا«. ثُمَّ دَفََع القارَِب بِيَدَيْهِ القَِويّتَْنِ  دائِمًا، حَن أعودُ َسوَْف أُحَد

يَبْتَعِدُ َشيْئًا فََشيْئًا، بيْنَما وَقَفَْت حيْفا على الّشاِطِئ حَزينَةً.

نَوْرٌَس  َسِمَع  تَبْكي.  وَراحَْت  َّْمِل  الر على  حيْفا  جَلََسْت  األَمواِج،  خلَْف  القارُِب  اخْتَفى  عِنْدَما 
حَوْلَها،  يَحوُم  وَراحَ  إلَيْها  الّطْرُ  أرَْسََع  بَعيدٍ،  ِمن  حيْفا  بُكاءَ  الَموِْج  فوَْق  يُرَفْرُِف  كاَن  أَبْيَُض 

وَيَُصفُِّق بِجَناحَيْهِ.

»لماذا أَنِْت حَزينَةٌ هكذا يا حيْفا؟« قالَ الّطْرُ وَارْتَفََع ثانِيَةً.

أُخرى  مَرّةً  ِمنْها  اقرَْتََب  دَْمعَها. وَحَن  تَْمَسحُ  النّوْرَِس وَهَِي  إلى  وَنََظرَْت  رَأَْسها  رَفَعَْت حيْفا 
إلَيْها«. قالَْت: » ألنَّ جَدّي يُحِبُّ بِنْتًا غَْري اْسُمها حيْفا، وَقَدْ تَرَكيَن وَذََهب 

َضحَِك النّوْرَُس كَثرًا، وََصفََّق بِجَناحَيْهِ فَوَْق رَأِْسها.

ُّها النّوْرَُس ؟«. غَِضبَْت حيْفا وَقالَْت :»لماذا تَْسخَرُ ِميّن أي

ُّها  »ألنَّ حيْفا األخْرى لَيَْسْت بِنْتًا يا حيْفا، إنّها مَدينَةٌ ُهناَك، خَلَْف البَحْرِ، جَميلَةٌ ِمثْلُِك، وَأنا أُحِب
أيًْضا«.أَجاَب النّوْرَُس.

أَكَْرَ  جَدّي  ُّها  وَيُحِب َصغرَةٌ  بِنٌْت  إنّها  النّوْرَُس،  أيّها  تَكْذُِب  »إنَّك   : وَقالَْت  غاِضبَةً  حيْفا  وَقَفَْت 
ِميّن«.
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فيها  الّي وُلِدَ  الَمدينَةُ  ُِّك هَِي  ُّها جَد يُحِب الّي  يا حيْفا... حيْفا  أَكْذُِب  النّوْرَُس: »أنا ال  قالَ 
ُِّك كَثرًا«. وَتَرَعْرََع عِنْدَما كاَن ِطفاْلً ِمثْلِك، وَلِذلَك َسّماِك على اْسِمها ، ألنّهُ يُحِب

َّْت حيْفا ذِراعَيْها  َّةَ مَرّاٍت فَوَْق رَأِْس حيْفا، وَارْتَفََع في الفَضاءِ . مَد َصفََّق النّوْرَُس بِجَناحَيْهِ عِد
وَقالَْت:

ُّها النّوْرَُس، أُريدُ أَْن أَْسألََك ُسؤاالً آخَرَ«. »ال ترََتْكيُن أي

ِّثُِك عَنْها كَثرًا«،  ِِّك، وَعِنْدَما أَعودُ َسوَْف أُحَد »أَنا ذاهٌِب كْي أَرى حيْفا ِمْن فَوِْق البَحْرِ مَْع جَد
قالَ الّطْرُ وَابْتَعَدَ.

. وَعِنْدَما اخْتَفى خَلَْف الَموِْج، جَلََسْت  اِبْتََسَمْت حيْفا، وَراحَْت تُلَوِّحُ لِلْنّوْرَِس بِيَدَيْها الصَّغرَتَْنِ
َّْمِل، وَراحَْت تَنْتَِظرُ جَدَّها حَّى يَعودَ. حيْفا على الر

َّقَْت فَوَْق البَحْرِ ِمثْلَ بُرْتُقالَةٍ، كانَْت حيْفا ال تَزالُ تَجْلُِس  ْمُس إلى الَمغيِب، وَتَعَل وَحَن مالَِت الشَّ
على الّشاِطِئ مُنْتَِظرَةً جَدّها، وَتَحْلَُم بِحيْفا الثّانِيَةِ.

القراءةُ والفهم:
ُّ حيفا؟ ولماذا يسكُن بروت؟ . 1 أيَن وُلِدَ جَد

أيَن وُلِدَِت الّطفلةُ حيْفا؟ . 2

نستخرجُ مَن القّصةِ جمالً تعّرُ عن حُزِن الّطفلةِ حيفا، ونحاولُ معرفةَ الّسبِب لحُزنِها.. 3

ما الّذي جعلَ الّطفلةَ حيْفا سعيدةً؟ . 4
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ماذا نفهُم مَن الجُملةِ »ال تزالُ تجلُس على الّشاِطِئ منتظرةً جَدّها وتحلُم بحيفا . 5
الثّانيةِ«؟

 
نبحُث عن أمثاٍل تتحدُّث عِن محبّةِ الوطِن واألرِض. . 6

ُّغويُّة:  المعرفُة الل

نستخرجُ مَن النّصِّ أَضداد كلٍّ مَن المفرداِت التّاليةِ. . 1

الكلمةُ الّضد مَن القّصةِ الكلمة
الحارّة 
حزينة

نزلَ
قبيحة
عبَسْت

الكبرتْن
أمام 

نكتُب مُرادَف كلّ مما يلي ثم نصوغ منه جماًل.. 2

المرادفالكلمة

ُ تسخر

ترعرَع
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مهّمة تعليميّة حولَ كتابة الهمزة 
)المتوّسطة والمتطرّفة(

إعداد المعلّمة أ. هيا دفراوي نّصار

تمهيد

المدّةُ الزّمنيّة 
لتمريرها

ساعة ونصف

التّدريب على كتابة أنواع الهمزة )المتوّسطة والمتطرّفة( بشكل الهدُف العام
سليم وتميي الحالةِ اإلعرابيّة، وكتابة شكِل الهمزة الّصحيح.

معرفة، فهم واستعمالُ الّشكِل الّصحيح للهمزة. 	األهداف
	 ِتوفري فرصةِ االّطالع على طرائق فّعّالة في تذويت مهارة كتابة

الهمزة.
الهمزةُ المتوّسطة	المحاور

	الهمزةُ المتطرّفة

	طرائق فعّالة في تمرير درِس الهمزة

	معىن “الهمزة” في اللّغةِ العربيّة

	ألُف التّنوين

	ميان قوى الحركات

	 ّحروُف المد

	أخطاءُ الهمزِة الّشائعة
تعلّم تفاعلّي، التّعلّم باللّعب، دمج الحوسبة، نقاش وتدريبات.	طرائُق التّمرير
مهارات القرن 

ال 21 اليّت يتمُّ
 العمل على 

تعزيزها

	 مهارةُ التّحليل والرّبط؛ التّذكّرُ والتّطبيق؛ تعلّم ذاتّي؛ دافعيّة؛
تفكري ارتجاعّي؛ التّقويم.
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سريورةُ العمل:

الوصفسريُها ومدّتها
أهداف، المهارات 

واالستاتيجيات
افتتاحيّة 5 

دقائق
البدء بنقاش بني المعلِّم والتاّلميذ، وذلك 

من خالل استاتيجيّة طرح أسئلة تثري دافعيّةَ 
التّعلّم:

- لماذا ال يوجد شكل واحد للهمزة؟ 
-وهل مَن المهّم كتابتها بأشكالها 

المختلفة؟ لماذا؟
- ما الفرق بني الهمزِة واأللف؟

-هل الهمزة حرف؟ ماذا يمّيها عن غريها 
مَن الحروف

يمكن أن نطلب مَن التاّلميذ كتابة كلمة 
كتحدّي وإثارة روِح التّنافس والدّافعيّة 

للتّعلم 
مثل: لؤلؤ أو آللئ. 

إدارة نقاش يثري أسَس الفهم ِالمتعّمق

إثارة دافعيّةِ التّعلّم الهدف: 

المهارات: التّذكّرُ والرّبط، 
التّفكريُ االرتجاعّي

أداءُ القرن الواحد والعرشين: 

الحوار والفهم المتعّمق على 
مستوى المعرفة

رشح )فهم 
ومصطلحات(

20 دقيقة

تقديم معروضة تتناول أسس كتابةِ الهمزة 
بأنواعها، يعتمدُ التّقديم على أسلوِب 

التّشويق، وذلك من خالل عرِض األخطاءِ 
الّشائعة لكتابةِ الهمزة، في اإلعالنات، في 

الفيس بوك، في الرّسائل. ونعتمد على 
استاتيجيّة استنباِط المعلومات من خالِل 

األمثلة، وبذلك يتّم رشُح القاعدة من خالِل 
الخطأِ المكتشف من قِبَِل التاّلميذ.

تتضّمُن المعروضة صور، أخطاء لكتابةِ 
الهمزة في الفيس بوك والمواقِع 

المختلفة، وتتطرّق إلى حروِف المدِّ 
واإلشكال في مواضع وشكل كتابةِ الهمزة، 

كما تتناولُ النّحو وعالقته بشكِل الهمزة. 
وتأتي المادّة بعد نقاِش األخطاء، والتّعلم 

من خاللها.

يتّم تقديُم المعروضة من خالِل المناقشة 
والحوار، طرِح األسئلةِ والتعلِّم التّفاعلّي.

الهدف:

تذكريُ الّطاّلب بالمادِّة الّسابقة 
)الهمزات(

التّشديد على الكتابةِ الّسليمة

المهارات: الحوار 

االستاتيجيّات: 

عرض رشائح، طرُح األسئلة 
والمناقشة

أداءُ القرن الواحد والعرشين:

الحوار، الفهم المتعّمق، 
التّقويم
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صندوُق الفعاليّات:
َُّع  بعدَ المعروضة ننتقل إلى مرحلةِ التّدريب، يُوز

التاّلميذ إلى مجموعات، تختار كلّ مجموعة 
بطاقة بشكل عشوائّي من صندوِق الفعاليّات، 
وتقوم بالفعاليّةِ المطلوبة. تُخّصص 30دقيقة 

إلنهاء الفعاليّةِ المطلوبة. بعدها تختار المجموعة 
مندوبًا يرشح ما توّصلوا إليه في المهّمة سويّة 

من تحدّي، واستفادة؟ )10 دقائق(
كلّ فعاليّة مرفقة بورقة تعليمات للفعاليّة، 

وجدول لتصحيح همزِة الكلماِت الخاطئة
مَن الفعاليّاِت المخّصصة: 

حبلُ الغسيل:
 تأخذ المجموعة بطاقات مكتوب عليها كلمات 

مختلفة. قسم منها يحتوي على كلمات همزاتها 
مكتوبة بإمالء سليم، وقسم بإمالء خاطئ. على 
المجموعة تصنيف الكلمات )بطاقات( على حبل، 

حيث يعلُّق الطالب البطاقة اليّت تحوي الكلمةَ 
المكتوبة بشكل صحيح.

المجموعة تفحص عملها من خالل عدد رسّّي 
للكلماِت الّصحيحة.

الّسلُم والثّعبان:
لعبةُ الّسلِم والثّعبان من خالل حجرِ الّند 

وتوجيهات مرفقة، بحيث تتواجد كلمات مكتوبة 
بهمزات مختلفة، على التّلميذ أن يرمَي الّند، 

ويُدخلَ الكلمة في جملة، ينتبه للحالةِ اإلعرابيّة، 
وشكِل الهمزة، إذا كان جوابه صحيحًا يستمرّ، 
وإاّل يبقى مكانه، إلى أن يرمَي الّند ويجيب 

بشكل صحيح ويتقدّم.
الرّابح في هذِه الفعاليّة هو أوّل من يصل إلى 

الرّقم 100.

المتاهة:
على المجموعة أن تحلَّ المتاهة من خالل اختيارِ 

الكلماِت المكتوبة همزتها بشكل صحيح. الفعاليّة 
هذه تتمّي بوجود أشكال لهمزات شائعة وتُكتب 

بشكل خاطئ، على المجموعة أن تمّي بنَي 
الّصحيح والخطأ وتصل إلى المطلوب، وتعرف 

الّطريَق الّصحيحة وتحلّ المتاهة.
الّصورةُ والكلمة:

هذِه الفعاليّة تعتمد إلى اإلمالء بشكل سليم، 
مطلوب مَن المجموعة أن تكتب تحت كلّ صورةٍ 

الكلمة، وتبحث عنها في المربِّع الّسحرّي. وبعد 
أن يكتبوا كلَّ الكلمات ويجدوها في المربِّع 
الّسحرّي ستتكوّن كلمة تدلّ على أّن حلّهم 

صحيح.
مَن الجدير بالذّكر أّن كلمات للّصور تحتوي على 
همزات بأشكال متنوّعة. تهدف الفعاليّة إلى 

تعزيز مهارِة اإلمالءِ الّسليم للهمزة.
kahoot :كاهوت

فعاليّة محوسبة، أسئلة من خالِل الهاتِف النّقّال، 
متعدّدةُ الخيارات. األسئلة تحاور مهارات مختلفة، 
كالتّقويم، والتّحليل، والتّفكري االرتجاعّي. الرّابح 

في هذِه الفعاليّة هو مَن يجمع أكرب عدد مَن 
النّقاط.

تصحيُح ألفاظ:
تأخذُ المجموعة فقرات مختلفة تحتوي على 

كلمات همزاتها بإمالء خاطئ، تعزّز هذِه الفعالية 
مهارةَ التّقويم. تقرأُ الفقراِت المرفقة وتكتشُف 

الكلماِت المكتوبة بهمزة خاطئة، وذلك بوضع خط 
تحَت الكلماِت اليّت كُتبت همزتها بشكل خاطئ، 

إضافة لذلك تمّي نوَع الخطأ، وتصحيحه.

األهداف: 
تذويت مهاراِت التّدرب 

تطوير مهارِة العمل بمجموعات
تذويت مفهوِم اإلبداع

خلق جوّ مَن التّحدّي والمنافسة بنَي التاّلميذ عن 
طريِق األلعاب

غرس حُّب موضوِع اللّغة العربيّة من خالِل 
التّدريِس الفعّال.

مهارات: 
القراءة، التّصنيف، الُمقارنة، االستنتاج، 

التّعبري، اإلصغاء، التّعلّم من األقران، التّقويم. 
ُّم ذاتّي: القدرة على استعمال استاتيجيّات  تعل

ُّم. ُّر وتقييم مسار التّعل ُّم واستاتيجيّات تذك تعل
مهارات اجتماعيّة: 

ُّم بالُمشاركة والتّعاوُن، الوصول إلى  التعل
أهداف مُشتَكة، مسؤوليّة شخصيّة وجماعيّة. 

أداءُ القرن الواحد والعرشين:
أداءٌ حيّسّ حركّي

التّفكريُ التّقييمّي االرتجاعّي 
المسؤوليّة
إدارةُ الوقت

الدّافعيّة 
التّقويم

تطبيق وتدريب       30 دقيقة        و10 دقائق



[56]

فهرس المحتويات

تلخيص الورشة

25 دقيقة

التّلخيص من خالل لعبة بليكرز. 
)محوسبة(

لعبة البليكرزplickers : يوزّع المعلّم 
بطاقات مرقّمة، بطاقة لكلّ تلميذ، كلّ 

بطاقة مرقّمة برقم، تعرُض المقدّمة أسئلة 
على الّشاشة، متعدّدةَ الخيارات، تتناولُ 
الهمزة وشكلها، يقرأُ التاّلميذ الّسؤال، 

يرفُع البطاقة بإجابته اليّت يختارها )أ-  ب-  
ج( تمرّرُ المقدّمة هاتفها اللتقاِط اإلجابات 
وذلك ال يتعدّى الثّواني، وتظهر نتائجهم 

على الّشاشة، وكلّ تلميذ يعرف إجابته 
إن كانت صحيحة أو خاطئة من خالل رقم 

بطاقته اليّت يحل بها، كما يمكن أن يعرض 
المعلّم مدى تذويتهم للمادّة بعدَ التّدريبات 

من خالل عرض نسبة مئوية لإلجابات 
الّصحيحة للّسؤال، وبهذا يكون التّلخيص 
كتقييم محوسب غري مثقل على الّطالب 

وبذاِت الوقت مثري  ومغرٍ للمشاركة.

األهداف: 
-التّلخيص عن طريق لعبة 
للمساهمة بتعزيزِ الّشعور 
بالمتعة وغرس حُب اللّغة 

العربيّة، بعيدًا عِن التّقليديّة، 
إضافة إلى تذويِت المادِّة 

التّعليميّة. 
- وسيلة إيضاح جذّابة ومحفزّة 

االستجابة للتّمايُز 	 
واالختالف من خالل ارشاك 
جميِع التاّلميذ بشكل فعّال 

خلق جوّ مَن التّحدّي بنَي 	 
التاّلميذ عن طريق لعبة 

تلخُّص المضمون 
تقييم مدى الفهِم 	 

للموضوع )تقييم للمعلّم 
وللتاّلميذ(

أداة للمسِح الّصفّي دون 	 
إثقال كاالمتحان.

مهارات:	 
 مهارةُ التّحليِل والرّبط.

 التّذكّرُ والتّطبيق
 مهارةُ الحوسبة

 أداءُ القرن الواحد والعرشين:
 تعلٌّم ذاتّي

 دافعيّة للتّعلّم
 تفكريٌ ارتجاعّي

 أداءٌ حيّسّ حركّي
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مهّمة تعليميّة
صورة وعبة

فنُّ الكاريكاتري له قدرة على التّأثري، فهو ينقل صورة بشكٍل ساخرٍ من أَجل إيصال فكرة 
بطريقة غري مبارشة.

للحوار:

 نكتُب فقرةً عن »ناجي العلي«، مَن هوَ؟	

 ماذا يخطرُ على بالِكم عند رؤيةِ هذِه الرّسمة؟	

 نبحُث عن صورة مشابهة قد تعكس الفكرةَ المطروحة؟	

 مَن هو حنظلة؟ ولماذا ُسّمَي بهذا االسِم؟	

رسم كاريكاتري للفنان ناجي العلي
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الباُب الثّالُث

وحداٌت ومهّماٌت تعليميّة للّصفوِف 
الّسابعة حَّى التّاسعة
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الوحدةُ األولى

أُحبُّ ولكْن
توفيق زيّاد

تمهيد
َِّع اإلجابةِ الصحيحةِ:. 1 نضع عالمة x في مرب

العنوان »أُحبُّ ولكن« عنوان:
�مُثرٌ  ·
�مهمٌّ·
�مقارٌن·

نتوقّع مَن القصيدة أن تحتوي على:
�إِثارة ·
�خيبة أمٍل·
�صراع·
�إلهام ·

نكتُُب جملةً قد تكوُن ضمَن القصيدة معتمدين على العنواِن وتداعياتِهِ.. 2
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: النّصُّ

أحبُّ لو استطعُت بلحظةٍ

أْن أقلَب الدّنيا لكم... رأًسا على عقب

وأقطع دابرَ الّطغيان

أحرُق كلَّ مغتِصب

وأوقد تحَت عالِمنا القديم

جهنّمًا، مشبوبة اللّهب

وأجعلَ أفقرَ الفقراءِ يأكلُ في 

صحوِن الماِس والذّهب

ويميش في رساويل

الحرير الحرّ والقصب

وأهدَِم كوخَهُ.. أَبين له 

حِب قصرًا على السُّ

أحبُّ لو استطعُت بلحظةٍ

أَْن أقْلَِب الدّنيا لكم... رأًسا على عقِب

ولكْن لألمور طبيعةٌ

أقوى مَن الرّغباِت والغضب

نفاذُ الصربِ يأكلكْم،

فهْل أدّى إلى أرب،

ُّهْم صمودًا أيّها النّاُس الّذيَن أحب

صربًا على النّوَب

ضعوا بنَي العيوِن الّشمِس
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والفوالذِ في العصْب

سواعدُكم تحقُّق أجملَ األحالِم

تصنُع أعجَب العجْب.

القراءةُ والفهم: 

نعدّد، ما هي األمور اليّت يحبُّ الّشاعرُ تحقيقها بناءً على مطلِع القصيدة؟. 1

في هذِه القصيدة تعبريٌ واضحٌ عِن المحبّة لمخاطب أو جماعة مَن المخاَطبني، مَن . 2
هم؟ ما هي عالقتهم بالّشاعر )األنا المتكلّم(؟

في مقطِع القصيدِة األخري، يطلُب الّشاعر طلبًا من جماعةِ المخاَطبني، ما هو؟ . 3
نرشح.
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نكملُ النّاقَص فيما يلي:. 4

في القصيدةِ الكثر مَن األضداد، نَكتُُب عكَس كلِّ كلمةٍ مّما يلي:	 

نفاذُ الصر             

قصرًا

أهدُِم

َِّع اإلجابة المالئمة(.	  يستعملُ الّشاعرُ التّضاد من أجل: )نُشري ب × في مرب

�إظهار الّصراع الّذي يعيشه.·
�التنويع في مفرداِت القصيدة.·
�تهميش الموضوِع األسايس.·
�توضيح صعوبة ما يعانيه.·

المعرفُة اللّغويّة:

َِّع اإلجابةِ الصحيحةِ: نضع عالمة x    في مرب

الكلمة »دابر« تعين حسِب الّسياق:. 1
�اآلتي·
�الذّاهب·
�الّسابق·
�األصل·

إِلى:2.  »الفوالذ«   يرمزُ 
�الّضعف·
�الوهن·
�القوّة·
�الّصر·
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الكتابُة واإلبداع:

 نختارُ مهمًَّة واحدةً مّما يلي:

· ماذا تَرجو أَْن تُحقَِّق لمجتمِعَك؟ أُكتب في سطورٍ قصرية.	

· ماذا ترجو لو تحقّق في مجتمِعك بتأثري رجاالِت وسيّداِت الّسياسة؟	
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الوحدةُ الثّانية

ُّغُة العربيّة باِل ُمعلّم  الل
إبراهيم المازنّي

تمهيد

هل  سبَق أْن حاولتْم تَعَلَّم لغةٍ من غريِ معلٍّم؟. 1

ما هَي الّصعوباُت اليّت قد تواجه اإلنسان عندَ اكتساِب لغةٍ جديدةٍ؟. 2

ماذا يعين لَك أن تكوَن في بلدٍ غريِ بلدَِك وأْن تحتاجَ الستعمال لغةِ أهل البلدِ؟ . 3
تحدَّث عن تجربتَِك في الموضوع.
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النّّص:

ِّم  ِّبًا َصغًرا يعل ُّجاج فأخذت عيناَي كُتَي الز أتأمَّلُ معروضاتِها، مْن وراءِ  بباِب مكتبةٍ  َّةً  وقفُْت مر
َّلَ لخاطري ما يُكابدُه األساتذَةُ مَن  َّةَ باِل مُعَلِّم( فَراعَتيْن هذهِ الجرأة وتمث َّغة العربي األَجانَب )الل
َّغةِ، بل ما نعانيه نحُن الّذين نَزعم أنفَسنا أُدباء وشعراءَ مَن الرح  العَناءِ في تدريِس هذهِ الل
ِّبُه فإِذا  والجهدِ وال أُطيلُ...  اشرتيُْت الكتاَب بثمٍن باهٍظ ثمَّ انتحيت ركنًا في قهوةٍ ورُحُت أُقل
ت على ما  َّةِ، فتحرسَّ ُّغة العَربي ُّغةِ االنجليية وما يقابلُها بالل هوَ ال أَكرُ مْن أَلفاٍظ ومحادثاٍت بالل

بَذلت فيهِ، وَساءَلُت نفيس: ماذا أَصنع بهِ؟ كَيف أُعَوُِّض خَسارتي؟

إِذا َصحَّ أَْن تَُسّمي القروَش مااًل، فَأَلْهَمين أَْن  َِّع على فَقر ِمثلي مالَهُ  والله أكرُم مْن أَْن يَُضي
ِّي  ًّا غَري حلَم بها أَوْ طمع فيها. ذلك أَنّي فَرضت -جَداًل-أَن أَنَْزَِع ِمنهُ متعةً ال أَُظنُّ أَْن ِمصري
َّي  َّدُ بَجملهِ وعباراتِهِ في المحادثات ال َّخذت هذا الكتاَب مُرشدًا لي وَقُلُْت أَتَقي )مالطّي( وات

إليها في تجوالي في المدينة. اضطرُ 

ولّما كُنُت )سائحًا( وشوارع المدينةِ متداخلةً تضلُ الغَريَب فَقدْ وَجََب - ِطبقًا لمشورةِ الكتاِب 
حيُث  عرةَ  الثّانيةَ  الّصفحةَ  ففتحُت   ، الضروريَّ الرتَف  هذا  أَحْتَملَ  وَأَْن  )عَربةً(  أَرْكَب  أَْن   -
الحديَث مَع سائِق العربةِ ودنوُت مَن )الموقِف( وَأرََشُْت بعصا اشرتيتُها خِّصيًصا لهذهِ المناسبةِ 
إِليَّ بِهما، فَلّما صارَ  الّسعيدةِ وِصحُْت بِلساٍن مُلتٍو )أَربْجي(، فَألْهَب الّسائُق جوادَيْهِ و عدا 
إليهِ  النّداءَ، ثمَّ رفعُْت  َّي ينبغي أَْن تتلوَ  الثّانية ال إِلى الكتاِب استوحيهِ الجملةَ  عِندي عُدُْت 

رأيس وقلُت: )روه هات أربه(.

هو  كما  أَفهْمهُ  لم  الكالم  مَن  واباًِل  يُمطرُني  فانطلَق  وجِههِ،  على  َّجلَ  الر لطمُت  فكأني 
إِشاراته أَنَّ المعاني  َّجِل وَ الر الدّيارِ وَلكيّن تبيّنت مْن لَْهجةٍ  إِذا كنُت غريبًا عْن هذهِ  المفروُض 

جميلةٌ جدًّا وأَنَّ جُملي راقَتْه كَما لم يرقْهُ يشءٌ في حَياتِهِ!

أَنَت  أَربجي  )يا  فَقلُت:  اإلشكالَ  تحلُّ  َّها  لَعَل الثّالثةَ  الجملةَ  استَْملَيْتُهُ  الكِتاِب  إِلى  وعُدْت 
فايض؟(.

ثّم  ماء،  السَّ إِلى  وَكَفَّهُ  َطرفَهُ  رَفَع  ثمَّ  مسوغُها،  ما  أَدرِ  لْم  مُحنٍق  مُغيٍظ  بِنَظرةِ  فَرماني 
َّة فَهززُْت له رَأيس فخَاطبيَن  ََّمين أَحدُهما بالفَرنسي صاحَ بالنّاِس فالتفَّ حولي ِمنهم اثناُن كل
َّةَ فَأرشُت له بِإِصبعي أَْن ال وخفُت أَْن  ََّب الثّاني اإِليطالي ُّ لهُ رَأيس، فجَر باليونانيّةِ، فَظللُْت أَُهز
إِنّي  يطولَ األَْمرُ فَرددُْت عَليه بِاإِلنجلييّةِ فاستغرَب وَجَعل يرفَعيُن وَيخفُضين بعينِهِ، فَأَقول 
-حسمًا للّزاِع - ركبت وقلُْت للّسائِِق - بَعد أَْن تجاوزُْت عْن جُملتَْنِ مَن الكِتاِب - َطيّْب اذهْب 

إلى المحَطةِ. بي ِ

َّدًا بالكتاب، فلّما انتهينا  فانطلقِت العربة، وبديهي أني كنت أؤثر مكانًا آخرَ ولكيّن كُنُت مقي
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لم أَنزْل وصحت بهِ - نقاًل عن مرشدي - )كم تريدُ أُجرةً لَك(.

َّهُ َطلب نصَف رياٍل فدُهشُت وبحثُْت  وكاَن ينبغي أَْن يقولَ -طبقًا للكتاِب-)واحد شلن( ولكن
في غاِلِف الكتاِب عن تاريِخ طبعِهِ فأَلفَيتُهُ 1926، فَقلُت لِنفيس لعلَّ األُجورَ ارتفعَْت في هذا 

البلدِ بعد صدورِ الكتاِب، وكان علي أَْن أُناقُِشهُ كما يحتمُّ الكتاُب فَقلت: )ال هذا كثرٌ(.

وكان ينبغي -على ما رسم الكتاب-أن يكون ردُّه على مالحظي )كما في التّعريفة(، غر أنه 
بداًل من أن يفعل ذلك مىض يشتمين ويسبين ويلعن لي آبائي وجدودي وهو آمن مطمنئ 
الواجب  للرّدّ  لعناته مرادفة  مناًصا من أن أعدّ  أرَ  البذيئة على األقل. فلم  إلى جهلي بلغتهِ 

َّةَ كروٍش أَبيض بَس(. ونقلت له مَن الكتاِب )ست

َّها مَن  َّعناِت والّشتائِم ثمَّ قالَ )هات بقى(. ففهمُت هات ألَن الل فحصبين بملء صحراء مَن 
َّها على األرجح كلمةُ شكرٍ أَوْ دُعاء وناولْتُه القروَش  الكتاِب، وتجاوزت عْن )بقى( على اعتبار أَن
إِلى األَرِض وَيجذِبيُن ِمْن جيِب ُسرْتَتي ويَصب عليَّ مَن الّسباب  َّةَ البيضاءَ. وإذا به يثُِب  الست
الله. وتنازعين الّضحك والغضب  إرِسافَهُ قاتلَهُ  ما يَكفي شعبًا بَأرَْسِهِ جياًل كاماًل. فَما أَشدَّ 
وقُلت:  وجْهي  له  رفعت  ثمَّ  الكتاِب  إِلى  عييّن  وصوّبت  عواطفي  ولكَّين ضبطُت  والخوف، 

)وديين الكشلة(.

فقال )القشلة؟ يا خر أَسود يا ناس. تعالوا انظروا هذا يريد أَْن يَدعي أَنّي كرََسْتُهُ.... (

إِلى وَْصفِهِ. وهكذا مّما يستطيُع القارئ أَْن يتَصوَّرَهُ واَل حاجة بِنا 

إِلى  ولم أَدَْع أَنا شيئًا مْن هذا وال خطر لي أَْن أَفعل، ولكنّهُ الكتاب استوجب ميّن أْن أَذهَب 
إلى المحطة وال موجب لهذا وال ذاك ولكن هكذا شاء فكان ما أَراد  القشلة بعدِ أَْن حََملين 
َّي تَل )القشلة( فقُلُْت )طيب اعمل فسهه في البلد(. فرَأَيُْت األَحزم أَْن انتقل إِلى الجملةِ ال

فلم يدر أَيشتم أَْم يَضحك. وبعد أَن تأمَّلين قلياًل قال:)يا ابن )...( من القشلة للفسحة؟(

إِليَّ مذهواًل، فأنقدتُه القروش  إِلى ِمقْعده كُنت أَنا أَتَرَجَّل. فالتفت  وبينما كان هو يصعدُ 
العرة وقلت له )ال مؤاخذة لقد كنت أمزح(

فحار كيف يعتَذِرُ عن شتائِِمهِ وَلعناتِهِ...

ُِّب فَْضلَ الكتاِب في نزوةٍ أُخرى استخالًصا لحقّي. سأُجَر
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القراءةُ والفهم:

اشتى الرّاوي في القّصة كتابًا بعنوان »اللّغةُ العربيّة بال مُعلّم«، لماذا قرّر أن يقوم . 1
برشاءِ هذا الكتاِب؟ نعتمدُ على النّّص.

نحاولُ أن نحدّدَ صفاِت الرّاوي بناءً على القّصة.. 2

ما هَي الحيلةُ اليّت استخدمها الرّاوي ليقوم باستغالِل الكتاب؟. 3

في الجمل اليّت استعملها الرّاوي مَن الكتاب اختالف كبريٌ بنَي العربيّة كما يلفظها . 4
عربيٌّ وكما أوردها في القّصة. نحدّد هذِه االختالفات.

ما هوَ الّسبب الّذي دعا سائَق العربة إلى أَْن يشتَم الرّاوي؟. 5

النّصِّ . 6 لها مقصدها في  اليّت  الّتقيم  أدواِت  الكثري من  النّّص  الكاتب في  يستعملُ 
الحذف  تعريفًا واضحًا ألداِة  الحذف ولماذا؟ )نحدّد  أداة  الرّاوي  أيَن استعملَ  ذاتِهِ، 

اعتمادًا على مرجعيّة واضحة(.

ما هَي المعضلةُ األساسيّة اليّت يطرحها الرّاوي في هذِه القّصةِ القصرية؟ نكتبُها . 7
بلغتنا الخاّصة.
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المعرفُة اللّغويّة:

نستعملُ المصادرَ اللّغويّة كالمعاجم وموسوعاِت اللّغةِ لنفهَم المعىن المرادف للكلماِت 
. التّاليةِ المستقاةِ مَن النّصِّ

َِّع اإلجابةِ الصحيحةِ: نضع عالمة x    في مرب

معىن »يكابد«:. 1

�يُعاني ·
�يصارع·
�يناقُش·

معىن »وابل«:. 2

�مطر غزير·
�برٌق شديد·
�سيلٌ كبر·

معىن الفعل »راقتُه«:. 3

�أعجبته·
�أخذته·
�واجهته·

معىن »بديهّي«:. 4

�واضح·
�ناتج عن·
�كبر·
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للكلمةِ »قشلة« أصولٌ غري عربيّة. نبحُث عن أصِل الكلمة ثّم معناه.. 5

نبحث عن سببنْيِ لدخول كلماٍت غري عربيّة للغتنا. نسجّل اثنتنْي منها.. 6

في الكتابِة واإلبداع: 

نختارُ مهمًَّة واحدةً مّما يلي:

· في اآلونةِ األخرية، تشيُع في لغتنا العربيّة الكثري مَن الكلماِت الغريبة عِن اللّغةِ 	
أصاًل. نقتح حلواًل للحفاِظ على نقاوِة اللّغةِ العربيّة.

· ما هَي الكلمات غريُ العربيّة في أصلها واليّت تستعملها بكرثةٍ في حياتَِك 	
اليوميّةِ. نتساءل لماذا ثمَّ نكتُب.
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الوحدةُ الثّالثة

مقطع من قصيدة
»الّصمود«

محمود درويش

تمهيد
تحملُ هذهِ القصيدة الكثرَ مَن الرّموز واإليحاءات. في أّي األلفاِظ الّي سمعتم . 1

ُّ؟ تتوقعون أْن يكمَن الرمز

ما هوَ مفهوُم الّصمود بنظركم؟ نكتُب عن تجربَةٍ حياتيّة توجَّب عليْنا فيها أَْن نكوَن . 2
صامدين.

نُسجّلُ أَبرزَ ِسماِت »ِشعْرِ التّفعيلة« اعتمادًا على كتاِب تاريِخ األدِب العربّي لحنّا . 3
الفاخوري.
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النّّص:

لو يذكر الزّيتون غارَسه

لصار الزّيت دمعًا!

يا حكمةَ األَجداد

لو من لحمنا نعطيك درعًا!

لكّن سهل الرّيح،

ال يعطي عبيدَ الرّيح زرعًا!

إنّا سنقلع بالرّموش

الّشوك و األَحزان... قلعًا!

وإالم نحمل عارنا و صليبنا!

والكون يسعى...

سنظلُّ في الزّيتون خضرَته،

وحولَ األرِض درعًا!! 

إنّا نحِبُّ الورد،

لكنّا نحبُّ القمح أكر

ونحّب عطرَ الورد،

لكّن الّسنابل منه أطهر

فاحملوا سنابلكم مَن اإِلعصار

بالّصدر  المسمَّر

هاتوا الّسياج ِمَن الّصدور...

مَن الّصدور؛ فكيف يُكرسُ ؟

اِقبض على عنِق الّسنابل

مثلما عانقت خنجر!

األرض، و الفالح، و اإلصرار،

قل لي: كيف تقهر...

هذي األقانيم الثاّلثة،

كيف تُقْهَر؟
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القراءةُ والفهم:
ما هَي الموضوعاُت الّي تطرحها القصيدة “الّصمود”. نكتب باختصار معتمدين على . 1

اقتباسات مَن القصيدةِ.

نبحَُث عِن الدّيوان الّذي تتبع له هذهِ القصيدة، ونقرأُ قَصيدةً تتقارب مع قصيدة . 2
“الّصمود” بالموضوعاِت المطروحة؟ نحدّدها ثم نكتُبُها بلغتِنا الخاّصةِ.

يعتمد –كما قرأتم-شعرُ التّفعيلة على الرّمز. إلى ماذا يرمزُ كلّ مَن “الّصليب”، . 3
“الورد”، القمح” في القصيدة؟ نرح باالعتمادِ على توضيِح اقتباساٍت مَن القصيدة.

يستعملُ الّشاعر “محمود درويش” ضمرَ المتكلّم” نحُن. لماذا يرد هذا االستعمالُ . 4
في القصيدةِ؟ نرح.



[73]

فهرس المحتويات

المعرفُة اللّغويّة:

َِّع اإلجابةِ الصحيحةِ: نضع عالمة x  في مرب
»لكن«  الموجودة في المقطِع الثّاني مَن القصيدة تفيد:1. 

�االستدراك·
�التّأنّي·
�الّرط·
�الرّتجّي·

إّن ___________ مشبّه بالفعِل، يفيد__________ .. 2
�حرف، التّأكيد·
�اسم، الّرط·
�اسٌم، التّأكيد·
�حرف، الّرط·

الكلمة »أطهر« هي:. 3
�اسم فاعل·
�اسم مفعول ·
�اسم تفضيل·
�صيغة مبالغة·

الكلمة »أَقانيم« جمع ألقنوم وتعين:. 4
�أيقونة·
�شخص·
�إقليم·
�مجهر·
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الكتابُة واإلبداع: 

نختارُ مهمَّةً واحدةً مّما يلي:

َّلَ مشهدًا يصف الموضوَع األسايّس في القصيدة )الموتيف: الموضوع 	  نحاولُ أَْن نتخي
الدّالّ( ونكتُبُه بكلماتِنا.

إياها.	  نتخيّل أنّنا استطعنا أن نلتقي بدرويش ونتحاور معه، نكتُب أسئلةً كنّا سنسأله 
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الوحدةُ الخامسُة

ساُق القصب 
يحيى يخلف

تمهيد
نستخرجُ معلوماٍت عِن القصب.. 1

كيف تتمُّ زراعةُ القصب؟. 2

ماذا نتوقَُّع أَْن يكون مضموُن القّصة؟ . 3

نكتب نبذةً قصرةً حولَ الكاتب »يحيى يخلف«.. 4
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: النّصُّ

هبِّت الرّياحُ القويّةُ فاقتلعْت ساَق القصِب مَن األرِض وحملتْها بعيدًا. 

كانْت ساقًا فارِغةً مجَوّفَةً خفيفةً، تنتقِلُ ِمن مكاٍن إلى مكاٍن. كانْت ترى أنَّ األشجارَ  تحملُ 
الثّمارَ اللّذيذةَ. والّطيورَ الجميلةَ تغرّدُ، والنّهرَ يسقَي النّاَس، والغيوَم تُمطرُ فتسقَي الزّرَع. 
فتحِسُب أنَّ كلَّ األشياءِ لها فائدةٌ، إالّ هَي. تمنّْت ساُق القصِب أْن تصبحَ شيئًا نافعًا، وأخرًا، 
ُّهُ ثورٌ، وعندما  إلى أحدِ الحقوِل، كاَن صاحُب الحقِل يحرُِث األرَض بمحراٍث يجر أوصلتْها الرّياحُ 
إذا  الثّوْرَ  بها  أضرَِب  أْن  تنفعيُن، أستطيُع  الّساُق  القصِب قالَ: »هذهِ  على ساِق  وقَع بصرُهُ 

توقَّف عِن العمِل فيميش«. وهكذا تحوّلْت ساُق القصِب إلى عًصا في يدِ صاحِب األرِض.

 لكنّها حزِنْت، ألنّها ال تريدُ أْن تكوَن شيئًا مؤذيًا. 

لذلَك، حَن هبِّت الرّياحُ ذهبْت ساُق القصِب معَها إلى مكاٍن آخرَ.

ألقِت الرّياحُ بساِق القصِب أماَم صيّادِ العصافرِ.

هجَم عليها صيّادُ العصافرِ، وأمسَك بها قائالً: »غدًا أكرسُ هذهِ الّساَق، وأصنُع منها قفًصا أضُع 
فيهِ العصافرَ الحيّةَ الّي أصطادُها«.

مؤذيًا. شيئًا  تصبحَ  أْن  تريدُ  ال  وهَي  للعصافرِ،  سجنًا  ستصبحُ  ألنّها  القصِب،  ساُق   حزنْت 
إْن وضعَها الّصيّادُ على األرِض حّى حَملتْها الرّياحُ، ِمن جديدٍ، إلى مكاٍن آخرَ. وما 

بها،  يلهوَن  األطفالُ  عليها  القريةِ، فهجَم  يلعبوَن في ساحةِ  أطفاٍل  أماَم  بها  الرّياحُ  ألقِت 
وجعلوا يمتطونَها كما لو كانْت فرًسا.

َّنَّ سعادَتَها لم تكتمْل،  فرِحْت ساُق القصِب فها هَي تُدخِلُ الّسعادةَ إلى قلوِب األطفاِل. إاّل أ
إذْ داَس عليها أحدُ األطفاِل، عْن غرِ قصدٍ، فانكرسْت إلى قسمْن.

حزِنْت ساُق القصِب المكسورةُ، ألنّها لم تعُدْ صالحةً. 

إلى بيوتِهم، جاءَ راعي الغنِم، فأبصرَ ساَق القصِب المكسورةَ الحزينةَ،  عندما عادَ األطفالُ 
فانحىن والتقَط قسمًا منها.

وصلَ الرّاعي إلى بيتِهِ، فتناولَ الّسكَّن، وأخذَ يقلُّم طرفي قطعةِ الّساِق، ثّم صنَع لها عيونًا 
إاّل ساعةٌ حّى أصبحْت ساُق القصِب المكسورةُ شبّابةً ذاَت شكٍل جميٍل. عدّةً، وما هَي 

مرِحًا. لحنًا  عليها  يعزُِف  وأخذَ  فِمهِ  ِمن  قرّبَها  ثّم  بيديْهِ  الّشبّابةَ  َالرّاعي   حمل 
عندَ ذلَك فرِحْت ساُق القصِب فرحًا كبرًا. 

لقد أصبحْت شيئًا نافعًا.
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القراءةُ والفهم: 
نبحُث عن معلوماٍت حولَ قرية »سمخ«.. 1

ما هو سبب كتابة هذهِ القّصة؟ . 2

يوحي الكاتب بساِق القصب إلى الفلسطيين الّذي اُقتُلَِع من أرضهِ.. 3

إلى ماذا ترمزُ الرّيُح القويّةُ؟ 

كيف عوِملَ ساُق القصِب من قِبل كلّ من:. 4

صاحِب الحقل 

 
الّصيّاد

األطفال

كيَف نفكّر حول راعي الغنم في القّصة؟ نرحُ رأيَنا.. 5
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 في المعرفِة اللّغويّة: 
نبحُث عن معىن التّعابر التّالية ثمَّ نَضعُها في سياٍق:. 1

وقَع بصرُهُ 

جعلوا يمتطونَها 

عن غرِ قصدٍ 

أخذَ يقلُّم 

وقَع بصرُهُ 

إنسان.. 2 تعاملَ الكاتُب مع ساِق القصِب على أنّهُ 

نستخرجُ جمالً تظهر هذا األمر.	 

ما نسّمي هذا األُسلوب؟	 
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الكتابُة واإلبداع:

نختارُ مهمًَّة واحدةً مّما يلي:

· نكتُب رسالةً قصريةً للّشعِب الفلسطييّن المهجّر.	

· نحاولُ مرْسحَةَ هذِه القّصة بمشاهد قصريةٍ تعرّب عِن المضمون.	
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الوحدةُ الّسادسة

ِ النُّمور في اليوِم العاِش
لزكريا تامر2

أعدّت هذه الوحدة د. سماح خوري

تمهيد

مَن هوَ الكاتب زكريا تامر؟  

نَستخرج معلومات عنه ثم نقوم بحلِّ الكلماِت المتقاطعة أدناه! 

أفقي 

ولد في _________

هوَ كاتب و __________

أقام في _______منذ عام 1981

عمودي

زكريا تامر يكتب  ___________

ترك تعليمه وعمل في الـ _______

َّي وُلد فيها، أَهمُّ المراحل في حياته،  نَة ال 2  * إضاءة: يُمكن أَْن تكون المعلومات حولَ مكان والدته والسَّ
ات كتاباته. َّي يكتُبُها، مَميِّ تعليمه، مهنته، هواياته، األجناس األدبيّة ال
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ساهم في تأسيس اتحادِ الكُتّاِب العرب في ___________

النّّص

اَلنّمورُ في اليوِم العاِشِ-زكريّا تامر

جِن في قفٍص، ولكّنَهُ لم يستِطْع نِسيانَها، وحدََّق غاضبًا  ِّمر السَّ رحَلِت الغاباُت بعيدًا عِن الن
َُّم  َّقوَن حَول قفِصهِ وَأعيُنهم تتأمَّلُهُ بفضوٍل ودونما خوٍف. كاَن أحدُهم يتكل إِلى رجاٍل يتحل
َّموا ِمهني، ِمْهنة الرّتويِض، عليكم أاَل  آِمرَةٍ: »إِذا أَردْتُم حقًّا أَْن تَتَعل بِصوٍت هادٍئ ذي نرةٍ 
َّها مهنةٌ صعبَةٌ وَسهلةٌ في  تَنْسوا في أَيِّ لحظةٍ أَنَّ معدةَ خصِمكم هدفُكم األَوَّلُ، وسرتوَْن أَن
َّتهِ وقوَّتِهِ  إِنّه نمرٌ رَشٌِس مُتَعجرٌف، َشديدُ الفَخرِ بحري ِّمر.  إِلى هذا الن آٍن واحِدٍ. انظروا اآلن 
، وسيصبحُ وديعًا ولطيفًا ومطيعًا كطفٍل صغرٍ، فَراقبوا ما َسيجري  َّهُ َسيتغرَّ وَبَطشهِ، ولكن

َّموا«. بَن من يملُك الّطعاَم وَبَن من ال يَْملكُهُ وَتَعل

ويِض، فابتسَم المروُِّض  َّهم َسيكونوَن التاّلميذَ الُمخلصَن لمهنةِ الرتَّ فَبادرَ الرّجالُ إِلى القَوِل إِن
َّمرَ متسائاًِل بِلهجةٍ ساخِرةٍ: »كيَف حالُ ضيفِنا العزيزِ؟«. مبتهجًا، ثمَّ خاطَب الن

َّمرُ: »أَحضر لي ما آكلُهُ فقدْ حاَن وقُت طعامي«. قالَ الن

المروُِّض بدهشةٍ مُصطنعةٍ: »أَتأمُرُني وَأنَت سجيين؟ يا لَك من نَمر مُضحٍك عليك أَْن  فقالَ 
َّذي يحقُّ لهُ هنا إصدارُ األَوامرِ«. ِّي الوحيدُ ال تُدرَك أَن

قالَ النّمر: »ال أحدُ يأمُرُ النّمورَ«.

َّك اآلَن لسَت نمرًا. أَنَت في الغابات نمرٌ، أَمَّا وقد صرَت في القَفِص فَأَنَت  قالَ المروُِّض: »ولكن
َّدُ عبدٍ تَْمتثل لألوامرِ وتفعل ما أشاء«. اآلَن مجر

قالَ النّمرُ بزٍق: »لَْن أَكوَن عبدًا ِألَحدٍ«.

عاَم«. َّذي أَملُك الطَّ إِطاعَي ألَني أَنا ال قالَ المروُِّض: »أَنَت مُرغٌم على 

َّمر: »ال أُريد طعامَك«. قالَ الن

قالَ المروُِّض: »إِذن جُْع كما تَشاءُ، فَلْن أُرغَمك على فِعِل ما ال ترغُب فيه«.

وأَضاَف مُخاطبًا تالميذَه: »َسرتوَْن كيف سيَتَبدَّلُ فَالرأُس المرفوُع ال يُشبُِع ِمعدةً جائِعةً«.

َّاَم كاَن ينطلُِق كريٍح دوَن قيودٍ مطاردًا فَرائَسهُ. َّر بأىََس أَي َّمرُ، وَتذَك جاَع الن

المروُِّض: »أَلسَت جائعًا؟  َِّمرِ، وَقالَ  وفي اليوِم الثّاني، أَحاَط المروُِّض وتالميذُهُ بقفِص الن
َّحِم«. َّك جائٌع فَتحصلُ على ما تَبغي مَن الل إِن أَنَت بالتّأكيدِ جائٌع جوعًا يُعذُِّب ويؤلم. قُْل 
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ََّك جِائٌع فتشبَع  َّمرُ ساكتًا، فَقالَ المروُِّض لَه: »اِفعْل ما أَقولُ واَل تَكْن أَحمَق. اِعرتْف أَن ظلَّ الن
فَوْرًا«.

َّمر: »أَنا جائٌِع«. قالَ الن

فضحِك المروُِّض وقالَ لِتالميذِهِ: »ها هو ذا قدْ سقَط في فَخٍّ لْن ينجوَ ِمنهُ«.

َّمر بِلحٍم كَثرٍ. وأَصدرَ أَواِمرَهُ، فَظفِرَ الن

َّمرِ: »إِذا أَرَدَْت اليوَم أَْن تنالَ طعامََك، نفِّذ ما سأْطلُب  وفي اليوِم الثّالِث، قالَ المروُِّض لِلن
ِمنَك«.

قالَ النّمرُ: »لَْن أُطيعَك«.

َّا. أَنَت اآلَن تَحوُص في قَفَِصَك، وَحَن أَقولُ  ِّعًا فَطلي بسيٌط جِد قالَ المرَوُِّض: »ال تَكْن مُترََس
لََك قِْف، فَعليَك أَْن تَقَف«.

َّهُ فِعاًل َطلٌَب تافِهٌ وال يَستَحِقُّ أَْن أَكوَن عَنيدًا وَأجوُع«. َّمرُ لِنفسهِ: »إِن قالَ الن

وصاحَ المروُِّض بِلهجَةٍ قاسيَةٍ آمرةٍ: »قِْف«.

َّمرُ تَوًّا، وَقالَ المروُِّض بصوٍت مرٍِح: »أَحسنَْت«. فتجمَّدَ الن

َّاٍم نَِمرًا ِمْن وَرٍَق«. َّمرُ، وَأَكلَ بِنَهٍَم بينَما كاَن المروُِّض يقولُ لِتالميذِهِ »َسيُصبِحُ بَعْدَ أَي َّ الن فرُس

َّمرُ لِلُمروِِّض: »أنا جائٌِع فاُطلْب ِميّن أَْن أَقَِف فَقال المروُِّض لِتالميذِهِ:  َّابِِع، قَالَ الن وفي اليوِم الر
»ها هوَ بَدَأَ يُحبِّ أَواِمري«.

إِذا قَلّدَت مُواءَ القِطِط«. إالَّ  َِّمرِ: »لَْن تَأكُلَ اليوَم  إِلى الن  ثم تابََع موجِّهًا كالمَهُ 

َّدُْت مُواءَ القَِطِط«. إِذا قَل َّى  َِّمرُ غَيَْظهُ، وَقالَ لِنَفِْسهِ: »َسأَتََسل فكََظَم الن

الزَْمجَرَةَ  تُعِدُّ  َهْل  فاِشلٌ.  »تَقليدَُك  بِاْستِنكارٍ:  وَقالَ  المروُِّض،  فعَبَس  القِطِط  مُواء  َّدَ  فقل
مُواءً«.

َّمرُ ثانيَةً مُواءَ القِطِط، وَلكِنَّ المروُِّض َظلَّ مُتَجِهََّم الوَجْهِ، وَقالَ بِازْدِراءٍ: »اُسكْت،  َّدَ الن فقَل
َُّب عَلى مُواءِ القَِطِط، وَغَدًا َسأَْمتَحِنَُك فَإِذا  اُسكْت تَقليدَُك ما زالَ فاِشاًل. سأتْرُكَُك اليوَم تَتَدر

إِذا لَْم تَنْجَْح فَلَْن تَأكلَ«. نَجَحَْت أَكَلَْت، أَمَّا 

َِّمرِ وَُهوَ يَميش بِخًطى مُتباِطئةٍ، وَتَبِعَهُ تاَلميذُهُ وَُهْم يَتهامَسوَن  وَابتعَدَ المروُِّض عَْن قَفَِص الن
َّها كانَْت نائِيَةً. َّمرُ الغاباِت بضراعةٍ، وَلكن مُتضاحِكَن. وَنادى الن

َّدَْت مُواءَ القَِطِط بنجاٍح نِلَْت قِطعَةً  إِذا قَل َِّمرِ: »َهيّا،  وفي اليوِم الخاِمِس، قالَ المرَوُِّض لِلن
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َّحِْم الطازَِج«. كَبرةً ِمَن الل

في  كَقِطٍّ  تَموءُ  أَنَْت..  »عَظيٌم  بِغِبَْطةٍ:  وَقالَ  الُمروُِّض،  فََصفََّق  القَِطِط،  مُواءَ  َِّمرُ  الن َّدَ  قَل
َّحِم. إِلَيْه بقطعَةٍ كَبرةٍ ِمَن الل شباٍط«. وَرمى 

َّمر إِلى تَقليدِ مُواءِ القِطِط.  وفي اليوِم الّسادِِس، ما أَِن اقرتَب المروُِّض ِمَن النّمر حىَّ سارََع الن
َّدُْت مُواءَ القِطِط«.  َّمر »ها أَنا قَدْ قَل َب الجبِن، فَقالَ الن ولكّن المروِِّض َظلَّ واجِمًا مقطِّ

قالَ الُْمروُِّض: »قَلّد نَهيَق الْحِمار«.

ِّدُ الحمارَ؟ َسأَموُت وَلَْن أُنِفِّذَ  َّلذي تَخْشاهُ حَيواناِت الغاباِت، أُقَل َّمر ا َّمرُ باستياءٍ: »أًنا الن قالَ الن
َطلبََك«.

َّمرِ دوَن أَْن يَتَفَوَّهَ بِكَلَِمةٍ. فابْتَعَدَ المروُِّض عَْن قَفِص الن

َّْمرُ: »أَريدُ  َّمرِ باسِم الوَجهِ وديعًا، وَقالَ الن وفي اليوِم الّسابِِع، أَقبلَ المروُِّض نَحو قفِص الن
أَْن آكلَ«.

َّذي َستأكله لَهُ ثََمٌن، انهَق كَالحمارِ تَحُصلُ عَلى الّطعاِم«. َّحم ال قالَ المروُّض: »الل

الْمروَُّض:  فَقالَ  العَينْنِ،  مغمَض  يَنْهََق  وَاندفََع  فَأَخْفََق،  الغاباِت،  َّرَ  يَتَذَك أَْن  َّمرُ  الن فحَاوِل 
إِشفاقًا عَليك«. َّحِم  »نَهيقَُك لَيْس ناجحًا، وَلكيّن سأعطيَك قِطعةً ِمَن الل

صفِّْق  َسأنْتَهي  وَحَن  خُْطبَةٍ،  مطلَع  »َسأُلقي  َِّمرِ:  لِلن المروُِّض  قالَ  الثّاِمِن،  اليوِم  وفي 
إِعجابًا«. 

َّمرُ »َسأَُصفُِّق«. قالَ الن

إلقاء خطبته، فقال »أيّها المواطنون... سبق لنا في مناسبات عديدة أن  فابتدأَ المروّض 
أوضحنا موقفنا من كلِّ القضايا المصريّة، وهذا الموقُف الحازُم الّصريح لن يتبدّل مهما تآمرِت 

القوى المعادية، وباإليمان سننتصر«.

قالَ النّمر »لم أفهم ما قلت«.

إِعجابًا به«. قالَ المروُّض: »عَليَك أَْن تَعْجََب بِكلِّ ما أَقولُ وَأَْن تُصفَِّق 

، وَكالمك رائٌع وسأصفّق كما تبغي«. َّمر: »سامحيْن. أَنا جاهلٌ أُمّيٌّ قالَ الن

ِّفاَق والمنافقَن، َستُحْرُم اليْوَم ِمَن الّطعام عقابًا  َّمرُ فَقالَ المرَوُِّض: »أَنا ال أُحِبُّ الن وصفََّق الن
لَك«.

َّمرِ وَقالَ: »كُْل«. وفي اليوِم التّاِسِع، جاءَ المروُِّض حاِماًل حُزمةً مَن الحشائِش وَأَلْقى بِها للن
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ُّحوَم«. َّمرُ: »ما هذا؟ أَنا ِمْن آكلي الل قالَ الن

قالَ المروّض: »منذُ اليوَم لَْن تأكلَ سوى الحشائَش«.

عَنْها مُشَمِئًا،  وَابتعَدَ  َطعَْمها،  الحشائَش، فَصدَمَهُ  يأكلَ  أَْن  َّمرِ، حاولَ  الن ولما اشتدَّ جوُع 
إلَيْها ثانِيَةً، وَابتدَأَ يستسيُغ طعَمها رُويْدًا رويْدًا. َّهُ عاد  وَلكن

َّمرُ مواِطنًا، والقَفُص  َّمرُ والقَفَُص، فَصارَ الن وفي اليوِم العارش، اختفى المروُِّض وتالميذُهُ والن
مدينةً.

المصدر: )النمور في اليوم العارش،  زكريا تامر(

في القراءِة والفهم:
نكتب معىن كلمة »يتحلّقون« في الّسطر )2( اعتمادًا على كلمة أخرى اشتُقَّْت مْن . 1

نفِس الجذر:

َّي استَعَنَْت بها:____________ المعىن: ___________ الكلمةُ ال  

َِّمرُ الغاباِت؟ )اُنظرِ الفقرةَ األُولى(2.   لماذا لم ينَس الن

َّص.. 3 َّمرِ عِندَ الوقوع في اأَلرس وندعَُم اإلجابةَ بجمٍل مَن الن ِّدُ صفاِت الن نُعَد

َِّمرِ؟ وهل نجَحَ في ذلَك؟ . 4 َّبعها المروُِّض لرتويض الن َّي ات ما هَي الوسيلةُ ال
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َُّث؟ . 5 قالَ المروّض: » ها هوَ قد سقََط في فخٍّ لْن ينجوَ ِمنْهُ« عن أيِّ فَخٍّ يتحَد
�االعرتاِف بالضَّعِف·
�الوقوِف ·
�الّتنازِل عِن الّطعاِم·
�الحبِس في قفٍص·

َّه فعاًل طلٌَب تافِهٌ وال يستحقُّ أَْن أَكوَن عنيدًا وأَجوَع«، هل حقَّا الطلب . 6 قالَ الّنمرُ : »إِن
َّمرَ رأيه؟ تافِهٌ، هل توافُق الن

بَهِ واالختالف!. 7 ؟ نُعدِّد أوجهَ الشَّ َّمرِ وَالقِطِّ نُقارُِن بن الن

القّطالنّمرمعاير المقارنة

َّمرُ كثرًا في تقليدِ مُواءِ القِطط. بينما رفَض في . 8 لماذا، حسب رأيك، لم يرتدّد الن
البداية رفًضا قاطعًا تقليدِ نهيِق الحمارِ؟

َّلَةً بالنّجاِح؟. 9 مى اعتَرَ المروُّض أَنَّ ِمهنتَهُ قدْ انتهْت مكل

َّمرَ في اليوِم الثّاِمِن؟. 10 لماذا عاقََب المروُِّض الن
�َّمرَ لم يفهََم خطبةَ المروِّض.· ألَنَّ الن
�َّمر لم يُِطِع المروَّض.· ألَنَّ الن
�ألّن النّمر لم يعجب بأقواِل المروِّض.·
�ألّن النّمر تملّق للمروّض مُصفِقًا لَه.·
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َّمر ليصبحَ في النّهاية مواطنًا:. 11 َّ بها الن َّي مَر نَذكرُ المراحلَ ال

ِّبها بحسب ورودِها في . 12 أ. حاولَ النّمر تذكّرَ الغاباِت وحياتِهِ الّسابقةِ في عدَّةِ مراحلَ نرت
النّّص بحسِب المراحِل:  

· َّمر أَْن يتذَكرَ الغابات، فأخفق. المرحلة : _________ 	  حاولَ الن

· َّر بأىس أيّامًا كان ينطلُق كريٍح دون قيودٍ مطاردًا فرائَسهُ. 	 ِّمر، وتذَك جاَع الن
المرحلة: ________

· َّها كانت نائيةً. المرحلة: _____________	 َّمرُ الغاباِت بضراعةٍ، ولكن  نادى الن

· َّهُ لم يستِطْع نِسيانها. 	 َّمرِ الّسجنِي في قَفٍص، ولكن رحلَِت الغاباُت بعيدًا عِن الن
المرحلة:____________

ُّر.  َّيت هو فيها وبني محاولة التّذك ب. نُحاولُ أَْن نَستَنْتِجَ العالقة بنَي المرحلةِ ال

 نقرأُ التّالي ثم نجيُب عِن المطلوِب: . 13

َّمرُ  َّمرُ والقَفُص، فصارَ الن » وفي اليوِم العارش، اختفى المروُِّض وتالميذُهُ والن
مُواطنًا، وَالقفُص مدينَةً«.

َّمر لِكلِّ المراحِِل الّسابِقَةِ ليصبحَ مُواطنًا؟ . 1 لماذا اِحتاجَ الن

َّة مَن القِصَّةِ؟. 2 نحدِّدُ الفِكرةَ المركزي
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نََضُع دائرة حولَ اإلجابةِ الصحيحةِ.. 14

   تُعترب هذه القِصَّةُ: واقعيّة-رَمزيّة-تاريخيّة-ساخرة

تغّرُ البطولة عرَ الّسنن في مفهومها وتوجهها فقد كانت تعكس في المايض بطاًل 
يتميَّ بالكمال، ويستطيع تحدَي العوائق والعقبات وال ينهزم أبدًا وكان يُسّمى بطاًل.

لكن بعدَ الحربن العالميتن تحوّلَ البطل إلى مهزوم ومسحوق وضعيف فصار يُدعى الاّل 
ًّا. بطل. وإذا حقق جزءًا من أحالمه أو أهدافه يُسّمى بطاًل جزئي

إبراهيم طه »صورةُ البطِل الحديث في قصة لمحّمد علي طه«. المصدر: مقال للباحث 

َِّع اإلجابةِ الصحيحةِ:. 15 نَضُع عالمة X  في مرب
اِعتمادًا على النّظريّةِ الواردة أعاله، يُعتَر النّمرُ في هذهِ القّصة:	 

�بطاًل ·
�ال بطل·
�ًّا· بطاًل جزئي

َِّع اإلجابةِ 	  نَتَمعَُّن بالعنوان »النّمور في اليوِم العارش« ثم نَضُع عالمة X  في مرب
الصحيحةِ:

نوُع العنوان:

�عنواٌن تشويقّي·
�عنواٌن موقِفّي·
�عنواٌن موضوعّي·

إنَّ قّصةَ النّمور في اليوِم العارش تتحدّث عْن نَمرٍ واحِدٍ فقط. لماذا كتب »النّمور« . 16
بصيغة الجمع وليَس المفرد، نُعلّلُ رأيَنا؟
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الكتابُة واإلبداع:

نختارُ مهمًَّة واحدةً مّما يلي:

· كيف ينطبق قولُ المتنيب: »مَن يهُن يسهلُ الهوان عليه« على قّصةِ النّمور في 	
ِّلُ. اليوِم العارش. نكتُب رشحنا ونعل

· َّمن إِلى اليوِم األَوَِّل مْن حياِة النّمرِ في القفص ونجري حوارًا 	 هيّا نرجُع في الز
مُغايرًا بنَي النّمرِ والمروِِّض. 
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الوحدةُ الّسابعة

حيفا هَي الحكاية
نّص مقتبَس من كتاب »حيفا الكلمُة اليّت أصبحْت مدينة« 

د. جوني منصور3

تمهيد
بماذا تتَمّي حيفا عِن المدِن األخرى بالنّسبةِ لكم؟. 1

ماذا تعرف عن حيفا وتاريخها ما قبل عام 1948؟. 2

3   راجعوا: جوني منصور، حيفا: الكلمةُ الّي أصبحْت مدينة )عّمان: اآلن نارشون وموزّعون، 2016(، 50-94.
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ما هَي أَكرُ األَماكِن التّاريخيّة ُشهرةً في حيفا؟ نُعَدُّدها.. 3
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النّّص:

من تلِّ الّسمك إلى حيفا العتيقة

كقريةِ  قديمة  عصورٍ  منذُ  حيفا  تأّسسْت 
)تل  الّسمك  تلِّ  موقع  في  صيّادين 
حيفا  من  الغربيّة  الجهةِ  إلى  شقمونه( 
تشهدُ  الباقية  أثارها  زالت  وما  الحاليّة 
هذا  في  نِشطةٍ  بريّةٍ  آثارٍ  وجود  على 
الموقِع حيُث اعتمدَ سكّانُها البالِغ عددُهم 
الزّراعةِ  على  نسمة  خمسمئةِ  من  أقل 
الموايش  ورِعايةِ  األَسماِك  صيدِ  البعليّة، 
القريبة من سفوِح  القليلة  المراعي  في 
القَرية كانت معرّضةً  الكرمل. ولكن هذهِ 
الّذيَن  البحرِ  قراصنةِ  لهجمات  دائٍم  بشكٍل 
لم يرتكوا لها متنَفًّسا مَن العيِش والحياةِ، 
في   ٍّ مستمر انخفاٍض  إلى  أدّى  مّما 
وانتقالهم  الموقِع  وتركهم  الّسكّاِن  عددِ 
)أي  العتيقةِ  حيفا  موقِع  إلى  ًّا  تدريجي
فأقاموا  الكرمل الحقًا(،  منطقة محّطةُ 
مستوطنة صغرة لم يتجاوز عدد ساكنيها 
بضَع مئاٍت معتمديَن على صيدِ األسماِك 
ورعايةِ الموايش وقليل مَن الزّراعة خاّصة 

أرايض الموارس.

محّطةُ  حيُث  أيًضا  الموقِع  هذا  في 
هجمات  إلى  المنطقة  َّضِت  تعر الكرمل 
إلى شواطِئ  الّذين وصلوا  القراصنة  مَن 
المدينة ينهبون ويخطفون ويعيثوَن في 
ما  على  الوضُع   َّ واستمر فسادًا.  األرِض 
يخ  إلى أَْن جاءَ حاكُم الجليِل الشَّ هو عليهِ 
المدينةِ  الزّيدانّي  وقرّر نقل  العمر  ظاهر 
ِق. ولم يكتِف  إلى الرَّ إِلى موقعٍ آخرَ، 

د. جوني منصور  في سطور:

 محاضر ومؤرخ. من مواليد حيفا 1960. متخصص 

الدّرجةَ  يحملُ  أوسّطية.  الّرق  الدّراساِت  في 

سانت  جامعة  من  )الدكتوراة(  الّثالثة  الجامعيّة 

موجّهة  البحثيّة  اهتماماتُه  )روسيا(.  برتسبورغ 

والّرق  اإلسالم  تاريخُ   .1 أربعة:  حقول  نحو 

في  العرب  المسيحيوَن   )2 الحديث.  األوسط 

فلسطن والّرق األوسط. 3( الّصراُع اإلرسائيلي 

الرتكي  مِع  الفلسطينيّة،  المدينةُ   )4 العربي.   –

على مدينة حيفا.

والكتب في موضوعاِت  المقاالت  مَن  العديد  نرَ 

في  الّسيايّس  العرب  »تاريخُ  ومنها:  اهتماماته. 

األوسط  الّرق  »تاريخُ  الوسطى«،  العصور 

الحديث والمعاصر«، »الخط الحديدي الحجازي«، 

»يوُم  إرسائيل«،  في  العسكريّة  »المؤّسسةُ 

األرض«، »معجُم األعالم والمصطلحاِت الّصهيونيّة 

اإلرسائيلي«،  »االستيطاُن  واإلرسائيليّة«، 

نموذجًا«،  حيفا   – الفلسطينيّة  »المدينةُ 

»مئويّةُ  الدّاخل«،  مَن  نظرة  األخرى؛  »إرسائيل 

تصريِح بلفور«، »التّدين في مناهج وكتِب التّعليم 

 )2019( ًّا  حالي يعكف  وغرها.  إرسائيل«،  في 

على  بابيه  إيالن  ِّخ  المؤر مع  المشاركة  على 

الفلسطينيّة في  ُّجوء  الل حالةِ  دراسة مقارنة بن 

إلى أوروبا وغرها  الّسوريّة  اللّجوءِ  48 وبن حالةِ 

من منطلِق دراسةِ نموذج )موديل(: » التّضامن 

كتاب  في  الدّراسة  هذهِ  وستصدَرُ  الْمجتمعّي«. 

الّسياسات- ودراسةِ  لألبحاث  العربي  المركز  عِن 

في  الّسرة  صاحب  يزال  وال  وشارك  الدّوحة. 

نطاق  ضمن   ودوليّة  وعربيّة   محليّة  مؤتمرات 

اهتماماته.
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إليها والّسيطرة عليها. بهذا بل قاَم بهدِم حيفا العتيقة منعًا من اقرتاِب القراصنةِ 

حيفا الجديدة، أملُ الُمستقبل

ساحة  بن  الواقعة  الجديدةِ  حيفا  ببناء  ظاهر  الّشيخ  رشَع  العتيقة  حيفا  بهدم  قياِمه  أَثناء 
يخ ظاهرُ متأكّدًا من أّن هذهِ المدينةِ الّصغرةِ الّي  الحناطر غربًا والجامِع الّصغر رشقًا. وكاَن الشَّ
أحاطها بسورٍ سوَف تشّق طريقها بَن مدائن فلسطن األخرى لتصبحَ الحقًا في مقدّمتها. 
وأطلَق عليها اسم حيفا الجديدة تمييًا لها عن حيفا العتيقة الّي جرى هدمها-كما أسلفنا 
سابقًا. ورغم أنّه ليس بأيدينا معلومات إحصائيّة حول عددِ سكّان حيفا الجديدة نخّمن أنّه بلَغ 

قرابة ألف نسمة عند تأسيسها ليبلَغ حوالي ثالثة آالف في نهايةِ القرِن الثّامن عر.

حيفا الجديدة تشّق طريقها

شهدِت المدُن الفلسطينيّةُ المعروفة كعكّا وغزّة ونابلس والقدس حركةً سكّانيّة وعمرانيّة 
بطيئة في مطلِع القرِن التّاسع عر، حيُث تفيدُنا المعلومات أّن أقىص عددٍ للسكّان بلغته 
كلّ واحدةٍ مَن المدن أعاله بلَغ ثمانية آالف أو تسعةَ ألف نسمة فقط. في حن أَنَّ حيفا 
نُجري معها  زالت تعيش طفولتها. وأقرب مدينة  العهد وما  لكونها حديثةَ  بكثر  أَقلَّ  كانت 
مقارنة من حيُث عدد الّسكّان وأحوالها االقتصاديّة واالجتماعيّة واإلداريّة هي عكّا. ففي حن 

حافظت عكّا على وضعها الّسكّانٍّي واإلدارّي حّى منتصف القرِن التّاسع عر...

التّطوّرُ العمرانّي لحيفا

الّذي  الّسور  فأوَّاًل  بينهما،  المشتَكة  المعالم  بعَض  نجد  فإنّنا  وحيفا  عكّا  إِلى  نظرنا  إذا 
أَنّه  إاّل  المتواضع.  القديم وسور حيفا  المدينتنْي، طبعًا بدون مقارنة بني سور عكّا  أحاَط 
مَن  لحمايتها  بسورٍ  المدِن  إحاطةَ  فرَض  العثمانّي  البناء  قانوَن  أّن  إلى  اإلشارة هنا  تجدرُ 
االعتداءات. وفرَض أَيًضا هذا القانون بقاء منطقة خالية مَن العمران محيطةً بالمدينة تتاوح 
إلى كيلو مت ونصف تقريبًا. أَمّا المشَتك اآلخر بينهما أّن عكّا شهدْت تطوّرها  بني كيلومت 
الحديث في عهد حاكميّةِ الّشيخ ظاهر العَمر للجليل، وكذلك حيفا شهدْت والدتها الجديدة 
في عهدِِه. لقد اختارَ الّشيخ ظاهر العَمر مقرّ حُكمه في عكّا وقام بإصالِح أَسوارها اليّت انهار 

جزءٌ كبريٌ منها في نهايةِ الفتِة الّصليبيّة، ولم يجرِ تحديٌث لها.
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القراءةُ والفهم:
ماذا كانت مصادرُ المعيشة في حيفا؟. 1

)نُشريُ بـِ +  إلى اإلجابةِ المناسبة(.

�تربيةُ الماشية·
�استخراجُ الملح·
�الزّراعة·
�صيدُ األسماك·

الفكرة المركزيّة في الفقرةِ الثّانيةِ هي:. 2
�يغّر الّظاهر عمر موقع حيفا حمايةً لها مَن القراصنة.·
�مكان حيفا هو العاملُ المؤثّر لكونِها عرضةً لهجوماِت القراصنة في المايض.·
�الّظاهر عمر يُطلق اسمًا جديدًا على مدينةِ حيفا ألنّه غّرَ موقِعَها.·

3 .. لماذا اختارَ المؤرّخ مقارنة حيفا بعكّا؟ نرحُ رأيَنا باالستعانةِ بالنّصِّ

 

نبحُث في كتِب التّاريخ عن سبب انهيارِ أَسوار عَكّا في نهايةِ الفرتةِ الّصليبيّة.. 4
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نكتُب صواب أو خطأ إلى جانب كلٍّ من اإلدعاءات التالية.5. 

صواب /خطأالقول

هناك معالم مشرتَكة بين عكّا وحيفا.

انتقلت حيفا في فترةِ الّظاهر عمر إلى منطقةِ الغرب.

بدأت حيفا كمدينة فاّلحن وتطوّرت إلى مدينة صيّادين.

إلى حيفا. لم يستطِع القراصنة الوصولَ 

الحلّ الّذي أتى به الّظاهر عمر هو هدم عكّا العتيقة.

المعرفُة اللّغويّة:

معىن الكلمة »سفوح« الواردة في الفقرةِ األولى:. 1
�معارك جبليّة·
�أَسفل الجبل·
�قمم الجبل·
�سهول ·

مرادِف للكلمةِ »ينهبون«:. 2
�يسجنون·
�يرسقون·
�يكذبون·
�يتشاجرون·

كلمة »َمعالم« حسب الّسياق مرادِفة لـِ:. 3
�دالالت·
�براهن·
�معارف·
� بيوت·

- نَكتُُب مرادِفًا للعبارة »يعيثون في األرِض فَسادًا«: . 4

         - نََضُع هذِهِ العبارة ضمَن جملةٍ مفيدةٍ تامّةِ المعىن: 
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الكتابَُة واإلبداع:

نختارُ مهمًَّة واحدةً مّما يلي:

· نبين مجّسمًا/ نرسُم صورةً لمدينةِ حيفا اعتمادًا على األحداِث اليّت ذكرها المؤرُّخ.	

· نَبحُث عن مصادر تاريخيّة أُخرى تحوي معلوماٍت عن نفِس المكان المذكور في 	
النّّص أَعاله ونسجّلُها بشكٍل موجَزٍ.
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مهّمٌة تعليميٌّة حولَ المثِل وقّصتِِه

تمهيد

الَمثَلُ الّشعيبّ وأهّميّتُه

للَمثَِل الّشعّي أهميّةٌ بالغةٌ في الموروِث الّشعّي لكونِه عبارة عن جملةٍ قصرةٍ تؤدّي فائدةً 
ومعىن، له قّصة تجملُ فيها حياة شعٍب. ينتقلُ المثلُ عرَ األجيال شفهيًا ألنّهُ رسيُع التّداول، 
إلى مواقف مشابهة.   ليشرَ  يُستعملُ  مَثل  نتيجَتُها صياغةَ  كانت  محدَّدَةٍ  تجربةٍ  إِلى  يشر 
يتشابُك التّاريخ، الجغرافيا، األدب، الحاالُت االقتصاديّة والدّين مَع التّقاليد في المثل. فهو 

خالصة تجربةِ المجتمع ومرآة لعيِشهِ، ثقافته ومخزَن لتجارِبِهِ.

واقعيّة  حادثة  مصدره  يكون  ما  فمنها  معانيها،  كاختالف  الّشعبيّة  األمثاِل  مصادرُ  تختلف 
كقّصة حُنَن وخفّيْهِ وكقّصةِ »شّن وطبقة«. مَن الممكِن أَْن يكوَن المثلُ أَيًضا مستَمدًّا من 
حكايةٍ شعبيّةٍ كقصِص جحا الّشعبيّة الّي ذهب أَغلبُها أمثااًل، ومنها ما هو أصاًل مقولٌ في 
أخرى  مصادر  عن  ناهيك  أَخرس«  شيطاٌن  الحقِّ  عن  »الّساكت  كقولنا  الكالِم،  مَن  الفصيح 
الجغرافيّة، المناخيّة والزّراعيّة  كمثل قولنا »إْن غيّمْت مْن باكر  للَمثل كالّطبيعةِ، المعرفةِ 
اِحمْل عصاك وسافر« أو »بتّموز بتغلي المّي بالكوز« والقصد اإلشارة إلى شدّة الحرّ في هذا 

الّشهر مَن الّسنة.

قد يعّرُ الَمثل عن مواضيَع مختلفةٍ، يحدُّث أغلبُها عِن التّجارِب اإلنسانيّةِ المختلفة فإليَك مثاًل 
إلى محبّةِ األّم  المثلَ »القرد بعْن أمّه غزال« وهو قولٌ يشيع على لساِن الكثرين لإلشارة 
البنها فهي تراه غزااًل حّى ولو كان بشعًا كالقرد، ومثله القول »ما حدا بقول عن زيته عكر« 

الّذي يُقالُ ليؤكّد أنَّ أحدًا ال يذمُّ بذاتِه أو بما له. 

تنبُع قيمةُ المثِل من كونِهِ يعّر عن مواقِف الحياةِ المختلفةِ، كما أنّه يحمل في جُعبَتِه قصَص 
إنسانيّة  الغابر وأخبار مَن سبقَنا مَن األجداد فيكون في حاالٍت كثرة وصفًا لحاالٍت  الزّماِن 
وتعبرًا عن تجارَب حياتيّة وأخرى سياسيّة فيقوُم في أحياٍن كثرةٍ على التّشبيه واالستعارات 
ومنه قولنا »بيرسق الكحل مَن العن«، »واحد حامل ذقنه والثّاني تعبان فيها«.  هكذا، 
نفهم أّن لألمثال أسبابًا مختلفة ومعانَي جّمة ال حصر لها وعلينا نحن أبناء هذا الجيل أَْن نمنَع 

اِندثارها ونحفظها.
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أَسئلة: 
؟ هيّا نذكرُها ونحدِّدُ مضمونَها.. 1 َّة غر تلَك المذكورة في النّصِّ هل تعرفوَن أَمثااًل شعبي

مضمونهالَمثل 

هل تستطيعون أْن تقرؤوا حول مناسبة كلِّ مثٍل مَن األمثاِل الّسابقة؟ هيا نكتُب عن . 2
واحد أِو اثنْن منها.

نفرّس معىن المثِل التّالي.. 3

أَصابع يدك مش زي بعضها.

لشهورِ الّسنة ذُكر كثرٌ في األمثاِل الشعبيّة مثال »آذار أبو الزاّلزل واألمطار«.. 4

نَبحُث ثمَّ نسجِّلُ اثنني أَوْ ثالثةً مَن األمثال اليّت ذُكِرَْت شهورُ الّسنة فيها.
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مهّمٌة تعليميٌّة حولَ أُصوِل تسمياِت 
البلداِت العربيّة

مقطٌع معلوماتّي ُمستَمدٌّ من بحٍث للكاتبة والفنّانِة التّشكيليّة 

»دُنيا كمال مجذوب«/ 2012

تمهيد
هل قرأتم بعَض المعلوماِت حول تاريخ تسمياِت البلداِن العربيّة في بالدِنا؟ نعم / ال. 1

ما هَي المعلوماُت الّي تعرفونَها عن تسميةِ بلدِكم؟. 2

أَنا أَقْطُن في بلدة                    وتعين التّسمية  __________________ ، 
أَعتقِدُ أَنّها أَصاًل مَن اللّغةِ  

ما هَي اللّغةُ الّسائدة في بلدَِك بكرة؟ . 3

هل هناَك لغةٌ أخرى تسودُ لجانِب العربيّةِ في البلدةِ؟. 4
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هيّا نعرُف بعَض المعلومات!

َّةً، ِمْن أَيَْن ظهرِت الكلمة شفا عمرو، وما هو مصدرُ الكلمة »النّاصرة«  ال بدَّ وأْن َسألَ أَحدُكم مر
أو عبلَّن وغرها من مدنِنا وقُرانا؟ تختلُف الرّوايات حولَ كلِّ البلدات وتسمياتِها. وبخصوِص 
هذا األمرِ يجدُرُ بنا أَْن نعرَف هنُا أَيًْضا أَنَّ ما يُفكّر أهلُ البلدِ عن أصِل التّسميةِ ليَس بالّضرورةِ هوَ 
األَصلُ الصَّحيحُ. في بحِث الكاتبةِ الكفرساويّة دُنيا مجذوب الّذي أُجرَي في »جامعةِ حيفا« 
عام 2012 تنقيٌب في األُصوِل العِلميّة عرَ الكتِب والمعاجم الّي استطاعت مجذوب عرها حصرَ 
لَع عليه  األصِل العلمّي لتَسمياِت البلدات التّالية. يردُ ملخَُّص البحِث في الجدوِل التّالي، لنطَّ

ومن ثّم نقرأ المطلوب فيما يلي:

تفاصيلُ          
تسميتها 

البلدة

األصلُ األصلُ العلمّي
الّشعّي

الفوارق

اِختلفِت اآلراء في أصِل اسمها ومصدره، مَن كَفْر ياسيف

المرجّح أّن تاريخ تأسيسها يعود إلى الكنعانيّن، 

َّها بُنيت  أو الفينيقيّن )יבבב(، وهناك رأي يقول بأن

َّها  إِن على أنقاض مستوطنة رومانيّة بينطيّة. يقال 

و أو حوصة أو حوسة،  عُرفت في المايض باسم أوسُّ

وأَرْجعها البعض إلى زعيم يهودّي يُدعى )يوسف بن 

متتياهو( المعروف بيوسيفوس فالفيوس الّذي ثار 

في وجهِ الرّومان سنة 70 )ق.م.( حيث مُنحت له 

كفرياسيف كهدية من امراطور روما. وفي تفسر 

آخر لكفر ياسيف، ذكرنا سابقًا أن كَفر تعين القرية. 

أَمَّا )يا( فهي مقطوعة من )ياهو( أو )يهوه( وهو 

اسم إلله قديم، و)سيف( قد تكون تحريف )سن( 

وهو القمر. ذكرها الفرنجة بلفظ )كفر سن( 

ذكرتها الوثائُق الّصليبيّة باسم بو سينن )Busenen( أبو سنان  

إِنّها أَخذت اسم  في وثيقة منذ سنة 1257م. ويُقالُ 

إما أن تكون كنيتهُ أو  رجل عربي يقال له “أبو سنان” 

لقبَه.
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تتألُّف الكلمة من )تر( وهي تحريف )طور( أي ترشيحا 

الجبل، و)شيحا( مَن الّشيح وهو النّبات الّشجرّي 

المعروف، فيكوُن المعىن: جبلُ الّشيح. وهناك قّصة 

تقليديّة يرويها أحد الكتّاب، أّن هذهِ القرية سّميت 

على اسم وليٍّ مسلٍِم كاَن مُنعزاًل عِن البر اسمه 

َّام أرسى اإلله بشيحا هذا  شيحا، وفي أحدِ األي

إِلى  عندما كان يقيم وحيدًا في قمةِ الجبِل القريب، 

الّسموات العلى )طار شيحا- أي أّن شيحا طار إلى
هَي بلدة كثرةُ البساتن والرّياح والمياه. عُرفت دير حنّا 

باسم كفار يوحنا  في العهد الرّوماني، أما األجانُب 

فأسموها بر حيين .
يُذكرُ في أَحدِ المصادر أنَّ ديرَ األسد عُرفت سابقًا بديرِ دير األََسد

الخضر )سنت جورج(، أَوْ القدّيس جاورجيوس في 

البعنة، لكنَّ االسَم  تغرَّ بعد قدوِم الّشيخ الزّاهد 

محّمد عبد القادر البغدادّي، الّذي لُقّب باألَسدِ، 

َّذي أمَرَهُ باإِلقامةِ  أيّاَم الّسلطان سليمان القانوني ال

هناك.
كنعانيّةُ األصل، أو عربيّة قديمة من جذر »روم«، الرّامة

وهي تفيد العلوّ واالرتفاع.  
كان اسمها سوבين )Sogane( أيّاَم الرّومان، َسخنن

فيها كنيس ما زال قر أحد رجاِل التّلمود هناك، 

باسِم »الصدّيق«، أمّا الفرنجة فسّموها زاكنن 

)Zakknin(. وهي على معناها العربي مَن 

الّسخونة.
قد تكون مَن الجذرِ العربي شعَب اليّشء، بمعىن َشعَب

جمعه وفرّقه، وأصلحه وأفسده، مَن األضداد. وقد 

تكون تحريف Saab(( الرّومانيّة، أو من “َشعْب” 

وهو بطن عربّي من همدان نزلوا في هذهِ األرض 

فخلّدوا اسمها.
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في سنة 1761 اتّخذها ظاهر العَمر الزّيداني عاصمة َشفا عَمرو

لحكمه، حيث أطلق عليها اسمه )شفا عمرو- شفاء 

إّن أصلَ االسم العربي جاء  عمرو(. ويقول البعض 

من اسمها اليهودي בבבבבְעבב "ْشفَرْعَام« المذكور في 

التّلمود )اآلراميّة( والّذي يمكن تفسره بمعىن 

»بوق الّشعب« أو »الّشعب الجميل«. اسمها 

الكنعاني )عَمعاد( بمعىن المزل. ذكرها الرّومان 

باسم )Shefar Amer(، وأرجح أّن اسمها مركّب 

من )سيفار( بمعىن شواطئ، أو )شيفيله( بمعىن 

األرِض المنخفضة، أو )اسفيلة( بمعىن مصايف، 

و)عمرو( من جذر )عمر( العربي القديم، ومعناه 

الكرة والوفرة والعمران، والغمر مَن القّش. أما 

اسمها الّصليي فكان لو سافران )Le Safran( أو 

.)Safran( سافران
وهي كلمة رسيانيّة بمعىن الثّمر، وفي المصادر تَْمرَة

الفرنجيّة )Cafar Tamara(. وإذا كتبت بالّطاء، 

معناها أكوام تراب، أو أشياء مطمورة: خزينة أو كز.
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هي مدينة من أقدم مدِن العالم، أقامها العرُب عَكّا
الكنعانيّون )الفينيقيّون(، ونسب بعضهم بناءها 

إلى القبيلةِ الكنعانيّة »الجرجاشين« من نسل 
كنعان بن حام بن نوح ودعوها )عكّو( بمعىن 

الرّمل الحار، ذلك ألنهم اكتشفوا صناعةَ الزّجاج 
من تسخِن الرّمل على الّشاطِئ المحاذي 

 ،Ake(( للمدينة. ذكرها الفينيقيّون باسم أكي
وأكون )Akkon( هو اسمها األشوري. أمّا 

 )Ptolemais( اليونان فسّموها بطوليماس
  .)St. Jean d’Acre( والفرنجة سان جان داكر

وأعادَ العرب اسمها القديم سنة 638م، وهو 
االسم )عكّا( على غرار الكنعانيّن واليونانيّن. 
توجد العديد مَن القصص حول سبِب التّسميّة، 

إذ تروي أسطورة يونانيّة قديمة أّن البطل 
هركوليس لسعته أفعى سامّة وشفي من نبات 

إنه اللّوف وينمو في ضفّة بيلوس وهو  قيل 
النّعامن فسميّت )أكّة( أي شفاء وسميّت 

المدينة كذلك. كما تذكرُ التّوراة )سفر القضاة( 
اسم )عكّو(، حيث فرُّست على أنها تحريف 

لمصطلح )عاد بو- בב בב( أي إلى هنا حيث أمر الله 
الّطوفان )سفر أيوب( بالتّوقّف هنا. ويذكرها 

المؤرّخ يوسيف فالفيوس باسم )عكّي(، 
وذكرت مصادر مصريّة قديمة اسم )عّك( كذلك 

اسم )عكّا(. أما الرّحالةُ اإلسالمّي الفاريس ناصر 
إّن اسَم المدينة )عكّا( هو اسم  خرسو فيقول 

بانيها وقد زار قره فيها سنة 1047م.



[103]

فهرس المحتويات

لم يتغّر اسُم مدينةِ النّاصرة منذ عُرفت في النّاِصرَة
التّاريخ، وعلى الرّغم من ذلك تعدّدت اآلراء حول 

إنه قبل ظهور الّسيّدِ المسيح  تسميتها، يقال 
عليهِ الّسالم كانت تُدعى )أّم المغر(. أما عن 

إما الغصن لكرة غاباتها  معىن النّاصرة فهي 
ونضارة أغصانها. أو أنها مؤنث ناصر الذي يعين 

الجبل الّذي علوّه ميل. حاول بعُض الكتّاِب 
إنَّ  إيجاد معىن للنّاصرة فقال بعضهم  الغربيّن 

ًّا ألَّنه كان  ناصرة هي نذير، ودعي يسوع ناصري
نَذيرًا، ومنها اشتُقَّ اسُم النّصارى. مصادر أُخرى 
تظّن أَنَّ االسم رسياني من Nusrata، بمعىن 

َأغان وخصوًصا أغنيات األّم لطفلها.
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نَبحُث ونستنتُج:

نقتُح عليكم/نَّ هذِه المهّمات اليّت من شأنِها أن تفعّلكم في البحِث عن بعِض َمعالِم 
بلداننِا العربيِّة في إرسائيل.

ِّنكم لم تجدوا معلوماٍت عنها في الجدول؟ نعم/ ال 	  هل هناك بلدٌ أردتْم أن تعرفوا عنه لك

نَبحُث عن معلوماٍت تخصُّ هذا البلد ومن ثمَّ نجمع على لوحةٍ كبرةٍ ونعلّقها على أحدِ 	 
الجدراِن؟

نجرِي مقابالٍت مع بعِض الّشيوِخ من أهِل البلدِ الّي اخرتتم، نسجّل معلوماتِهم )عر آليّةِ 	 
التّسجيِل الّصوتّي( حول أصِل التّسمية وبعدها نجرِي مُقارنةً مع الكتِب والمراجِع.

نسجّلُ األصل والمعىن الّذي يُعطيه الّشيوخُ وكبارُ الّسّن من أهِل البلدِ حولَ التّسمية.	 

لالستنتاِج:

هل ما يعتقدُهُ النّاس )الرّواة اللّغويّوَن( حول أصِل التّسمية هوَ الّصحيح؟	 

سجّلوا الفوارق بَن األصِل العلمّي واألصِل الّشعي.	 

هل تعرُف التّسمياِت األصلية لبعِض البلداِن العربيّة الّي تغّرت أسماؤها بعد أحداث عام 	 
1948؟

نُضيف خاناٍت ونسجّل تفاصيلَ األصِل العلمّي والّشعّي لبلدتِنا والفارق بينهما.	 

إلى القصيدة ثمَّ نعّر عن رأينا بكلمةٍ/ برسمةٍ/ بعبارةٍ أو بما يخطر على بالِنا.	  نستمع 

https://www.youtube.com/watch?v=wYQPCEpWtv0
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القائمة المشرتكة لجنة المتابعة العليا للجماهري العربيّة                      

اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحلّيّة العربيّة                                                           
لجنة متابعة قضايا التعليم العربّي  

البيان التأسييّس النطالقة مرشوع "عام اللغة العربيّة والهويّة"

لغتُنا العربية: جميعُنا رشكاء في حمايتها

بمبادرة لجنة متابعة قضايا التعليم العربّي والمجلس الرتبوّي العربّي، ولجنة المتابعة العليا للجماهري 
العربيّة، والقائمة المشرتكة، واللجنة القطريّة  العربيّة، واللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحلّيّة 
للجان أولياء أمور الطالب العرب، ومجمع اللغة العربيّة، وكافّة المؤّسسات الموقّعة أدناه، نعلن بهذا 
إلى رشاكة  ندعو  كما   ،2018-2019 القادم  للعام  والهويّة"  العربيّة  اللغة  "عام  إطالق مرشوع  عن 
والمؤّسسات  المحلّيّة،  والسلطات  وجمعيّاته،  المدنّي  المجتمع  مؤّسسات  بني  واسعة  مجتمعيّة 

الرتبويّة والثقافيّة من أجل تعزيز مكانة اللغة العربيّة في بالدنا.

الرابعة  المادّة  بموجب  والذي  والجائر،  العنصرّي  القوميّة  قانون  أعقاب صدور  البيان في  هذا  يأتي 
أّن  كما  خاّصة"،  "مكانة  واتّخذت  البالد،  في  الرسميّة  مكانتها  األصيلة  العربيّة  لغتنا  فقدت  منه 
بموجب هذا  إليها سيتحدّد  التوجّه  أو في  الرسميّة  المؤّسسات  العربيّة في  اللغة  استخدام  تنظيم 
إضعاف جماهرينا  يأتي بهدف مواصلة  البالد   العربيّة في  اللغة  الصارخ بمكانة  المّس  القانون. هذا 

العربيّة الفلسطينيّة في الداخل والتضييق عليها. 

إّن اللغة جزء من تكوين اإلنسان، ومن شخصيّته وهويّته القوميّة والوطنيّة، وهي الوسيلة اليت يعّب 
إلى المعرفة البرشيّة  بها عن ثقافته ومبادئه ويلّب بها مصالحه وحاجاته المختلفة، كما أنّها بوّابته 
والثقافة اإلنسانيّة. كذلك، فإّن لكلّ انسان الحّق في المحافظة على لغته، والمساس بمكانة اللغة  

هو مساس بمكانة شعبها وبحقّه الرشعّي في حرّيّة استخدام لغته والحفاظ عليها. 

إلى حّي التطبيق الفعلّي، فإنّنا ندعو كافّة السلطات المحلّيّة والمؤّسسات  ولكي نُخرج هذا البيان 
إلى أخذ دور جادّ في العمل على نرش الوعي بأهّميّة اللغة العربيّة،  التعليميّة واإلعالميّة والثقافيّة 
وضع  إلى  وكذلك  المختلفة،  الحياة  شؤون  في  استخدامها  إلى  تهدف  وتعليمات  قرارات  وإصدار 
التعليم  وفرض  والفلسطينيّة،  العربيّة  للهويّة  كأساس  العربيّة  اللغة  على  تحافظ  لغويّة  سياسات 
إلى مساءلة كلّ من يتهاون  إنّنا ندعو  والعمل والتعامل بها في بلداننا ومدننا وقرانا العربيّة. بل  
إقصاء اللغة العربيّة أو تهميشها في المؤّسسات وفي الثقافة واإلعالم والحّي العام  أو يعمل على 

والحياة العامّة. 
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فهرس المحتويات

لقد اضطرّت جماهرينا العربيّة الفلسطينيّة مرارًا للدفاع عن رشعيّتها ومكانتها وحقوقها األساسيّة في 
إرسائيل عامّة، وفي  المواطنة والعيش، وها نحن نقف حِيال الدفاع عن لغتنا ومكانتها في دولة 

مجتمعنا العربّي الفلسطييّن خاّصة، وندعو إلى حمايتها وتعزيزها، بل إلى تطويرها وتحديثها. 

فرديّة  قضيّة  العربية  اللغة  وجعل  الجهود،  تضافر  إلى  والزمة  جادّة  دعوة  بمثابة  الوثيقة  هذه  إن 
وأرسية ومجتمعية على السواء، وإن تبنّينا جميعًا لهذه القضيّة وهذه الدعوة، لهو أكب دليل على 

اعزتازنا جميعًا بلغتنا، كواحدة من أهم الثوابت والمرجعيّات اليت تشكّل هويًتنا الجمعيّة.

ميثاُق الّلغِة الَعربّيِة

أَتعّهُد َأن َأصوَن لَُغيت العربيََّة اأَلصيةَل، وُأتقَن تعلَُّمها وُأحِسَن النُّطَق 
هبا، وَأعَمَل عىل نرِشها.

ُأدرُك بثقٍة كامةٍل أّنين حنَي َأصوُن لُغيت العربّيَة، إّنما َأصوُن تُرايث 
وِكياين الَقويّم والِعليّم والّثقايّف.

ين أن ُأفاخَر بالعربّيِة بنَي لُغاِت األَرِض، وُيكّرُمين أن أِقَف حافًظا  ُيِعزُّ
لتاريِخها، وُمتذّوًقا لَبياِنا وَمعانهيا.

يت، بّوابيت للَمعرفِة اإلنسانيَِّة  لُغيَتُهوّييت وَقواُم ُأمَّ

وِح يه لغُة العلِم والفنِّ ولغُة الَعقِل والرُّ

َويه باقيٌة إىل اأَلبَِد ...

 )تأليف: د. كوثر جابر قّسوم(
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