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:نواتج التعلم
ِّ مُ • ي  عْرِّ مُ الَمعني اإلجَمالي للنَّص ِّ الشِّ دُ الُمتَعَل ِّ يَّةَ والُجزئِّ يَُحد ِّ ًحاالفِّكََر الَرئِّيسِّ .يَّةَ فِّيهِّ َوض ِّ

يثِّ • عْرِّ الَحدِّ َن الش ِّ تَّةَ أَبْيَاٍت مِّ .يَْحفَظُ المتعل ِّمُ سِّ

دُ الُمتَعل ِّمُ عََلقَاتِّ التَّضادِّ والتَّرادُفِّ بَيَْن ال• .كَلَماتِّ يَُحد ِّ

ُر الُمتَعَل ِّمُ األَْسَماَء واألَفعَاَل بِّأَضدادهَا وُمَراد• .فَاتَِّهايُفَس ِّ

دً • ُن تَشبِّيًها ُمَحد ِّ مُ ُجَمًَل تَتَضمَّ َرهُ يُنْتُِّج الُمتَعَل ِّ www.almanahj.com.ا عَنَاصِّ



F ِّر :                                                                      بَِّطاقةُ الشَّاعِّ

ن أَ  ، مِّ ٌر لُبنَانِّيٌّ ي َشاعِّ يَّا أبُو َماضِّ ، وُ إيلِّ لِّدَ بَرزِّ شُعََراءِّ الَمهَجرِّ

ََليَاتِّ الُمتَّ 1889بِّلُبنَاَن سنةَ  دَةِّ، َوَشاَرَك فِّيم، وَهاَجَر إِّلَي الوِّ حِّ

يَّةِّ َمَع ُجب ابَِّطةِّ القَّلَمِّ يسِّ الرَّ َخائِّيتَأسِّ .                                     ل نُعَيَمة َراَن َخلِّيل ُجبَراَن، َومِّ

ي، تِّبُر وتَُراٌب، الجَ : دواوينهـ  اضِّ يوَ تِّذَكاُر المَّ ُل، الَخَمائُِّل،دِّ اُن دَاوِّ

ي .إيلِّيا أبُو َماضِّ
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نحو النَّص ِ 

وَرةَ، ثُ  ُل الصُّ ُُ شَأَتَأَمَّ :فَِويًّامَّ أُِجي

رِ  تَنتُِج َموُضوَع الدَّأَتَعَاَوُن َمَع َزِميِلي، َونَس

.اهَ َما َشاهدتُّهُ أَُعب ُِر َعن َموقِِفي تِجَ 
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يَاة  َجَماُل الحَ 
ي وَمـا بِّــَك دَاٌء      كَيَف تَ • َهذَا الشَّاكِّ ـغـدُوإذَا ََـدَوَت  عَلِّيــََل أيُـّ

ـبٌء عَلـَي الَحيَاةِّ ثَقِّيـٌل      َمـن يَ • بئًـا  ثَ هَُوعِّ قِّيـًَل ظُـنُّ الَحيَـاةَ عِّ

ي نَفْسُـهُ بِّـغَـيْرِّ َجــَماٍل      َلَ • ذِّ يًَل يََري فِّي الُوُجودِّ شَيئًا جَ َوالَـّ مِّ

لِّيـََل لُوهَا   فَأَحسَنُــوا   التَعأَْحكَمُ النَّاسِّ فَي الَحيَاةِّ أُنَاٌس      عَلَ •

َّْع بِّالُصبْحِّ َما دُْمـَت فِّيه      َلَ • يَُزوَلَ  تََخْف أَْن يَُزوَل َحتَيفَتََمت

طُوَلَ ــْرالبَْحَث فِّيهِّ كَيََْل يَ َوإِّذَا َمـا أَظَـلَّ َرأْسَـَك هَـــمٌّ       قَص ِّ •

َوابِّي      فَ • ـَن العَـارِّ أَْن تَظَـلَّ جَ أَدَْركَْت كُنَْهَها طُيُوُرالرَّ هـُوَلَ مِّ

ـذَتْ • َواهَا      تَخِّ يـًَل  فِّيـهِّ َمْسَرًحـا َوَمقِّ َما تََراهَا َوالَحقَل ُملٌك سِّ

يـشُ تَتـَغَنَـي َوعُْمـُرهَا بَعُْض عَاٍم       أَفَ • ي َوأَنَْت تَعِّ يـََل تَبْكِّ طَوِّ

ـنَها       وَ • ـْم ُحـبَّ الطَـبِّيعَةِّ مِّ لَوَري َوالقِّ َوتَعَلَـّ يـََل اتُْرْك القَال لِّ

يُرفِّي األَرضِّ رقـ    ـَراقً • يًرايَسِّ ْن َجانِّبَيةِّ كُْن ََدِّ الحقُوَلَ افَيَسقِّي مِّ

بَي َوالَوَمَع الَّيلِّ كَوكَبًا يُؤنُِّس الـغَا        بَا• سُُّهوَلَ تِّ َوالنَّهَر َوالرُّ

ي َوَما بِّك دَاٌء        كُْن جَ • َهذَا الشَّاكِّ يًَل تََري الُوُجودَ جَ أَ يُـّ يََل مِّ مِّ
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:بُ أَستَوع   

دُ  :أَُحـد ِّ

، َوعَدَمِّ ا َن الَوقتِّ ي يَدعُونَا إِّلَي اإلستفادَةِّ مِّ .هُ لَخوفِّ من َزَوالِّهِّ بِّسُرعٍَة، َوأَكتُبُ ـ أـ البيَت الَّذِّ

•......................................................................................

• َ ، َوأ نِّ دَةَ فِّي البَيْتِّ الثَامِّ يَجابِّيَّةَ الَوارِّ .كتُبَُهاب ـ القَيَمةَ اإلِّ

•......................................................................................

، وَ • يُورِّ قتِّدَاءِّ بِّالط ِّ ُّنَا عَلَي اإلِّ ي يَُحث .يأُلقِّيهِّ بَِّصوٍت ُمعَب ٍِّر أََماَم ُزَمََلئِّ ت ـ البَيَت الَّذِّ

•.......................................................................................

يَّةً ُمعَب َِّرةً، ُمرَ 2• َج الُحُروفِّ ـ أَقَرأُ النَّصَّ قَِّراَءةً َجهرِّ يًا َمَخرِّ .اعِّ

بحِ َما دُْمَت فِيِه    ََل تَ  َخْف أَْن يَُزوَل َحتَّي يَُزوَلَ فَتََمتَّْع بِالصُّ

ضَ  االقناعة والر ِّ

َُّ الطبيعِة منها     واترك الِقيَل لل َوَري والقَالَ وتَعَلَّْم ح
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ي ي ُمعَجم  .أُنَم  
تٍَة، ثُمَّ 1 :ـ أَقَرأُ النَّصَّ ق َراَءة  اْست يعَابٍ َصام 

يل ي َونَْكتُُب تََضادَّ الُمْفَردَ  نَة  ِ يَما ََْْت يـ أَتَعَاَوُن َمَع َزم  ِ  الُملَوَّ :ا

يـ أَيُّـَهذَا  ََدَوَت وَما بَِّك دَاٌء       َكْيَف تـَْغدو إِّذَ الشَّاكِّ يَََل ا  َعلِّ

•.............                                      ..... .......

بَي الـغَا      بَات والنَّْهَر وَ يُْؤنُِّس َوَمَع الَّيلِّ َكوَكبًا • َوالسُُّهوََل الرُّ

•............                           .............

يلِّي، َونَختَاُر نَْوعَ العَََلقَةِّ بَيَْن األَ 2• َّالِّيلْفَاظِّ الَّتِّي تَْحتََها َخطٌ فِّي الَجدْ ـ أتعَاَوُن مَع َزمِّ .َولِّ الت

العَلقةنوع(              الترادف ـ التضاد) الُجملةُ                 •

يوعُمُرَها بَعُض َعاٍم     تَتـَغَنَّي• يًَل        َوقَدْ أَفَتَْبكِّ يُش َطوِّ ...........تَعِّ

رِّ • ...........يَطُوََل البَحَث فِّيهِّ َكْيََل قَص ِّ

ي َوَما • ...........َعلِّيََل ََدَْوَت َكيَف تـَغدُو إِّذَابَِّك دَاءٌ أَيُّـَهذَا الشَّاكِّ

اِليمً َصِحيًحاـ سَ  ـ ا ُر دُ الشَّاكِّ لَحامِّ

الجباليُوِحشُ 

تََضاد

تََضاد

تََرادُف
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َن األَْبيَ 1 ُج م  يل ي، َونَْستَْخر  ِ  ـ أَتَعَاَوُن َمَع َزم  .بُُهَماَسبَبًاَونَت يَجةً َونَْكتُ ( 4،3،2)ا

رُ أُفَك ِ 

النَّتِيَجةُ   ُُ السَّبَ تِ لبَيْ اَرقَمُ 

............................................................. ........................................................ َّانِّ  يالث

............................................................. ........................................................ َّالِّ  ثُ الث

............................................................. ........................................................ ابِّ  عُ الرَّ

لً بًًْا ثَِقيَمن يَظُنُّ الَحيَاةَ عِ 

يِر َجَمال  الَِّذي نَفْسُه بِغَ 

َحيَاةِ أَحكَُم النَّاِ  فِي ال

اِقيًل عَلَيْهَ يُْصبُِح ِعبًًْا ثَ 

لً شَيًًا َجِميََل يََري فِي الَحيَاةِ 

هِمَهافِسيِرهَا َوفَ أَقدَُر النَّاِ  عَلَي تَ 
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س  ـ 2 دَةَ ِ ي البَيت  السَّاد  كَمةَ الَوار  يل ي الح  يَا،ثُمَّ أُعَب ُر عَْن كَيف يَّة  تَطب يق  أُنَاق ُش َوَزم  ََ .ت يَها عَمل ياا ِ ي 

َها، َوأَقتَ 3• لٍَة َوَحل ِّ .رُح َحًَل آَخَر لََهاـ أَبَحُث فِّي البَيتِّ السَادسِّ عَن ُمشكِّ

قُ • :أَتَذَوَّ

دًا َعلَ • لِّي األرَكانِّ ُمعتَمِّ (.12ـ 11)ي البَيتَينِّ أَ كتُُب تَشبَِّهينِّ ُمكتَمِّ

•....................................................................

•....................................................................

بحِ، َوََل يُج: الِحكَمةُ  َف سَيَكُوُن ِهدُ نَفسَهُ فِي التَّفِكيِر كَيعَلَي اإِلنسَاِن أَْن يِعيَش الصُّ

ََ َحالُهُ بَعدَ َزَواِلِه،ََلَنَّ التَّفِكيَر فِي الُمستَقبَ  .ِل سَيُسِلبُنَا العَيَش الَهانِ

يُش َحيَاةً طَيبَ  يَش يَومي َما دُمُت أَعِّ ي فِّي التَفكِّ عَلَيَّ أَْن أَعِّ دُ فِّكرِّ يرِّ فَي ةً،َوََل أُجهِّ

.الُمستَقبَلِّ 

الَحلُّ الُمقتَرحُ  ي البَيتِ َحلُّ المشِكلَِة فِ  بَيتِ الُمشِكلَةُ فِي ال

.............................. .............................. م  إذَا أَظَلَّ رأسََك هَ ............................

كُْن كَالغَِديِر ِرقَْراقًا

رالبَحَث فِّ ل ِِّ كَ يما أََصابَ قَص ِّ

ْرَب الَحيَاةِّ كُْن كَالنَّْجمِّ يُنِّيُْر دَ 

ة أستعين بالصَلة وقراء

القرآن وأترك األمر هلل
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نَ  :النَّص   أَبعَدُ م 

.يَاةِّ َوالطَّبِّيعَةِّ َوالسَّعَادَةِّ أَبَْحُث َوَمجُموعَتِّي عَن قََصائِّدَ تُعَب ُِّر عَن َجَمالِّ الحَ •

كًَما أَو نََصائِّ • نَها َخمسَةَ أَبيَاٍت تَتََضمَُّن حِّ ََّمتُعِّ بِّالَحيَاةِّ نَختَاُر مِّ . َوالتَّفَاؤلِّ َح تَُحثُّ عَلَي الت

ُضَها، َونَتََحاوَ • .ُرَمَع ُزَمََلئِّنَا في َمضُمونَِّهانَكتُُب األَبيَاَت في بِّطَاقَاٍت،ثُمَّ نَعرِّ

واجـــــــــــب
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فُ العَطْ 

الَوفَاُء بَيَْن الدَّهَاءِّ َوالـغَبَاءِّ •

دُ تَفَقَّدُْت ـ1• ةً َمْكتَبَتِّي، لَعَل ِّي أَجِّ تَ أَوْ قِّصَّ تَابِّ اتََّجهَ فَ ، يْنِّ قِّصَّ ْي إَلَي كِّ ْمنَةَ كَلِّيلَ »نَظَرِّ ةً قَلَّبْتُهُ . «ةَ َودِّ قِّصَّ
ةَ فَ  يًَل،قِّصَّ يَن طَوِّ ًَل العَنَاوِّ .ةَ القَِّراءَ بَدَأْتُ ثُمَّ ُمتَأَم ِّ

َض األَسَدُ، فَاْجتََمَع 2• ئْبُ ـ َمرِّ ئْبُ تَشَ يلِّ الثَّورُ وَ ابُْن آوي وَ الذِّ ،قَاَل الذِّ ٌض َمْوََلنَ : اَوُروا فِّي األَْمرِّ ا ُمعَرَّ
يهِّ  ، هَيَّا نَفدِّ نَاللَهََلكِّ َ وَ بِّأَرَواحِّ نَا انَا الثَوَر ،فَاختَْر يَا أَخَ بنَائِّنَاأ كِّ .هََلكَهُ أَوَحيَاةَ َملِّ

،فَقاَل ابُن آوي• َ أَيَُّها الَملِّكُ : َوقََف الثَََّلثَةُ في حضَرةِّ األَسدِّ نُ بَلْ َجاُرنَا نتَ ،أ يَك سَعَادَتِّنَا،َضامِّ َوأَنَا أَفدِّ
ئُب يقوُل، ي، فَنََهَض الذ ِّ يٌر، َلالطَّالُِّب شََرَف انْتَ أَ َلأَنَابُِّروحِّ ، إِّنَّ َحَجَمَك َصـغِّ  يَسُدَّ ُجوعَ فتِّدَاءِّ الَملكِّ
نكَُما أَكبَرَ سواٌء أَكُنُت : موََلنَا، فَتََحَمَس الثَّوُر، وقَالَ  َ  مِّ قُّ لِّي شََرُف اَلفتِّدَاءِّ أَوفَيوأ ؟، أََل يَحِّ

ئْبُ َوثَبَ َوهُنَا • ،ابنُ وَ الذ ِّ يَّةً سَائِّـغَةً قَدََّماهُ وَ عُنُقَهُ دَقَاوَ آوي عَليهِّ .َضحِّ

ةٌ غَِويَّ اَضاَءٌت لُ 

مِّ عَلُ  التَّ نََواتِّجُ 

مُ الَمعْطُوَف َوالَمعْطُوَف عَلَيْهِّ  فُُهَما فِّيـ يَتَعََرُف الُمتَعَل ِّ بُُهَما، َويَُوظ ِّ ْن إِّنْشَائِّه، َويُعْرِّ .ُجَمٍل مِّ
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رُ  ْبرَ أَستَْحض   ِ ات ي 

يُب َعْن السُؤَ • بَاَراتِّ اآلتِّيَةَ، ثُمَّ أُجِّ :ال التَّالِّيأَْقَرأُ العِّ

.الدََّهاءِّ الـغَبَاءِّ الَوفَاُء بَْيَن •

ئُْب يَقُولُ • .َف اْفتِّدَاءِّ الَملِّكِّ الطَّالُِّب َشرْ أَنَا أَْنَت : فَنََهَض الذ ِّ

ي هُنَا َوثََب • ئُْب اْبُن آوِّ .َعلَيهِّ الذ ِّ

ـ أتري هذه العبارة واضحة المعني؟•
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ُل الشَّ 1 :يَْين  ْكلَْين  اآلت  ـ أَتََْمَّ

ئْبُ َوثََب      • ورِّ عَلَي الثَّ ابُْن آوي       الذ ِّ

ي                        نَظَ اتََّجهَ      َمْكتَبَتِّي                   تَفَقَّدْتُ  رِّ

مُ أَتَعَلَّ أْستَقِْرُي وَ 

و

حرف 
عطف

حرف 
عطف

اسم

فعل

اسم
َُ َوابْنُ  ًْ فياشتََرَكا آوي َلحْظ أَنَّ الذ ِ
.هِ الَوقِْت تَفْسِ فيالُوثُوُ َعلَي الثَّْوِر 

اَم بِِهَما َشْخصٌ َلِحْظ أَنَّ الِفعْلَيِن قَ 
 ُِ .َواِحدٌ َعلي التَّرتِي

ـفـ

فعل

.ف أسلوُ عطفبحرف عط( اسمين أو فعلين) أَُسِمي َربَط َكِلَمتِينِ 
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.السابق  ـ أُ كمُل استخراج َروف العطف من النَّص   2
بل.............. َتي .............. ِــ ........... و 

بَاَراتِّ اآلتِّيَّةَ، َوأُنَاقُِّش َمْجُموعَتِّي، لِّنَ 3• َهاْستَنْتَِّج دَوَر ُحُروفِّ العَْطفِّ َواْستِّ ـ أَقَْرأُ العِّ :ْخدَامِّ

ئْبُ َوثََب • ي وَ الذ ِّ ئْ َوثََب .      * عَلَي الثَّْورِّ ابُْن آوِّ ي فَ بُ الذ ِّ .عَلَي الثَّورِّ ابُن آوِّ

بَاَرةِّ األُولَي• :فِّي العِّ

ئْبِّ عَلَي الثَّورِّ قَبَل ُوثُوبِّ ابنِّ آ• ، أَْم بَعْدَهُ؟ أَْم َوثَبَا َمعًاأََحَصَل ُوثُوُب الذ ِّ ؟وي عَلَيهِّ عَلَي الثَّورِّ

َّانِّيَةِّ • باَرةِّ الث :فِّي العِّ

ي َوثََب عَلَي الثَّورِّ عَقَِّب ُوثُوبِّ الذ ِّ • ..............ئبِّ؟َما الَحيََواُن الَّذِّ

فَةِّ ترتيب ُحدُوثِّ • بَاَرتَيْنِّ أَفادَتَْك فِّي َمعْرِّ ؟أَيُّ العِّ .............الُوثُوبِّ عَلَي األَسَدِّ

بَارَ • بَاَرتَينِّ تَُمثََِّلنِّ العِّ َن النَّص ِّ عِّ ُج مِّ طِّ الَمعطُوفِّ تَيْنِّ السَّابِّقَتَينِّ فِّي عََملِّيَّةِّ َربْأَْستَْخرِّ
..:...............................................................................بالَمعطُوفِّ عَلَيهِّ 

•....................................................................................................

َلََ ثُمَّ أو

ابُن آوي

َّانِّيَةَ  الث

ُُ وابُن آوي والثَّوُر ليتش ً .اورا في اَلمرِ اجتمع الذ ِ

ُِ َكِليلَ تَفَقَّدُت َمْكتَبَتِي فَاتََّجهَ  .ةَ وِدمنةَ نََظِري إلي ِكتَا
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يقَلَْبتُهُ ـ 4• ًَل العَنَاوِّ ةً ُمتَأَم ِّ يًَل، قَِّصةً فَقِّصَّ .القَِّراَءةَ بَدَأْتُ ثُمَّ َن َطوِّ

هِّ َعلَ • تَابِّ؟َهْل بَدَأَ الَكاتُِّب بِّالقَِّراَءةِّ فَْوَر عُثُورِّ ي الكِّ

ْيًَل • ْم دَلِّ بَاَرةِّ ذَاتَِّها)قَد ِّ َن العِّ َن عُثُورِّ الَكاتِّبِّ اَك ُمدَّةً َزَمنِّيَّةً فََصلَْت بَيْ َعلَي أَنَّ هُنَ( مِّ
تَابِّ َوقَِّراَءتِّهِّ  .َعلَي الكِّ

ةً أَ 5• دُ قِّصَّ تَْينِّ ـ تَفَقَّْدُت َمْكتَبَتِّي، لَعَل ِّي أَجِّ .و قِّصَّ

ٍة َواحِّ • هِّ َمَجاًَل لَلخْ أَأَْلَزَم الَكاتُِّب نَْفَسهُ فِّي إِّيَجادِّ قِّصَّ نَْفسِّ ؟دَةٍ أَْم تََرَك لِّ تِّيَارِّ

بَارَ • بَاَرةً تَُماثُِّل العِّ َن النَّص ِّ عِّ ُج مِّ يَّةِّ َرْبطِّ أَْستَخرِّ الَمْعطُوفِّ ةَ السَّابِّقَةِّ فِّي َعَملِّ
:بِّالَمْعطُوفِّ َعلَيهِّ 

ُُ َوابُْن آوي عَلَيِه،ودَقَّ ...................................................................................• ًْ َُ الذ ِ َ .ِحيَّةً سَاًِغَةً ا عُنُقَهُ،ثُمَّ قَدََّماهُ ضَ َوهُنَا َوث
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ُن َسعَادَت نَا6 .ـ أَْنَت َجاُرنَا،بَْل َضام 
ِ  الََابَة  ََِْْضَرَب َعْنَهاال تَل يُق ب  ( َجاُرنَا)لَقَْد َوَجدَ اْبُن آوي أَنَّ َكل َمةَ  ؟َمل 

بَاَرةً ُمَماث لَةً  َِ ع  ْن إ ْنَشائ  ِ  م  :َها
..............................................................................

؟7• ـ أَنَا ََل أَنَْت الطَّالُِّب شََرَف اقْتِّدَاءِّ الَملِّكِّ

بَاَرةُ طَلََب شََرفِّ اقْتِّدَاءِّ الَملِّكِّ للضَ • هِّ العِّ يرِّ الَواقِّعِّ قَبَْل َحْرفِّ العَْطفِّ أَثْبَتَْت هَذِّ َ ( َلَ )مِّ لَواقِّعِّ بَعْدَهُ أ .ْم لِّ

بَاَرةً ُمَماثِّلَةً • ْن إِّنْشَائَِّك عِّ :هَاتِّ مِّ

•..........................................................................................................

عَرابِّيَّةَ عَلَي كٍُل مِّ 8• ص ِّ َن الَمعطُوفِّ َوالَمعطُوفِّ عَلَيهِّ فِّي النَّ ـ أَتَأََمُل َوَمْجُموعَتِّي العَََلَمةَ األِّ
، َونَْكتُُب َملُحظَاتِّنَا :السَّابِّقِّ

•..........................................................................................................

دُ أَْنَت َزِميِلي بَْل َصِدي ِقي يَاُمَحمَّ

أَنَا ََل أَنَْت ُمْهتٌَم بقَواِعِد اللُغَةِ 

َُ َموقِِعِه فِي الجُ  ُُ الَمعطُوُف عَلَيِه َحسَ ْملَِة، ويَأُخذُ الَمعطُوُف نَف َ يُعَر

.الُحكم ِ اَِلعَرابِي ِللَمعطُوِف عَلَيهِ 

www.almanahj.com



ُل االست نتَا :َج اآلت يأُكم 

ٌُ يَقُوُم عَلَي عَقِد ارتِبَاط  َوِشَراكَة  بَيَن • ُن ِمْن أَرْ .......... .......العَْطُف أُْسلُو :كَان  ِهيَ أَْو فِعلَيِن، َويَتَكَوَّ

.................... .َوَحْرُف ....................  ...................... الَمعْطُوُف وَ •

: ................  .........................  ......................  ...................ُحُروُف العَْطِف ِهيَ •

•. ......................  ....................

الواو

...............................................تفيد الترتيُ مع  الفاء

ثُمَّ 

أو

بل

َل

أوثُمَّ الفاءالواو

َل بل

....والتراخي .............. تفيد اَلشتراك في الحكم مع الـ 

....................تفيد اإلضراُ عما تقدَّمها واَلهتمام بما 

ونفيه عما بعدها.............. الحكم لما .............. تفيد 

...............................و ............ تفيد التخيير بين 

في الحكم........................... تفيد اشتراك المعطوف و المعطوف عليه

اَلشتراك في الحكم اإلعرابي

المعطوف عليه

التعقيُ

بعدها

قبلها إثبات

المعطوف

العطف عليه المعطوف

اسمين
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1 ََ ، َو َن المقطع اآلتي المعطوَف والمعطُوَف َعلَيه  ُج م  رَف العطف  مبي  نًا ـ استخر 
َِْق النََّمط  الُمْعَطي .استخدَاَمهُ و 

يٍم، فَتَفَكَّر قَبَل أَنْ ما مألَ هللاُ األَرَض والسََّماَء بالماءِّ إَِّلَّ لَِّهدٍَف عَ :ديمةُ • تَتََواَضَع ظِّ
.أَو تَتََكبَّرَ 

عَْت بَعدَ تَ وَما الَهدَُف الَّذي تَُحق ِّقُهُ َسَحابَةٌ َعابِّرَ :َجَهامُ • ْن قََطَراٍت تََجمَّ بَُخٍر ةٌ مِّ
واْنتِّثَاٍر؟

يَمةُ • .ةٌ لِّعُصفُوٍر، أَوَشربَةٌ لَِّحيَّةٍ فِّي كُل ِّ قَْطَرةٍ َرْشفَةٌ لَِّزهَرةٍ، أَو نـُغبَ :دِّ

ْن قُطُوفِّ :) النَّْخلَةُ • ،فَيَتََساقَطُ مِّ (َها ُرَطٌب يَانِّعٌ َوهَِّي تَهنَزُّ

ْن َجانِّبِّ الَمْسرَ )• ْبيَةِّ حِّ، ثُمَّ تَتََوقَفَانِّ فَوَق النَّ تَْظَهُر َسَحابَتَانِّ تَْدُخََلنِّ مِّ (ْخلَةِّ والظَّ

أُطبقُ 
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هُ اْستِْخدَامُ  ْطفِ َحْرُف العَ  لَيهِ عَالَمعطُوفُ  وفُ الَمْعطُ   ُُ فِ العَطْ أُْسلُو

ْمعِّ لُمْطلَقِّ الجَ  الواو األَْرضَ  اءَ السَّمَ  ءَ  َوالسََّماَماَمأَلَ هللاُ األَْرضَ 

 َ كَبَّرَ تَتََواَضَع أَو تَت

ارٍ تَبَُخٍر َوانْتِّثَ 

فُور  نُغْبَةٌ ِلعُصَرْشفَةٌ ِلَزْهَرة  أَو

 َ بَّةٍ و شَْربَةٌ لِّحَ نـُغْبَةٌ لِّعُصفُوٍر أ

قَطُ تَْهتَزُّ فَيَتَسَا

ُِ المَ  تََوقَّفَانِ ْسَرحِ ثُمَّ تَ تَدُْخَلِن ِمْن َجانِ

التخييرعَ تَتََواضَ  رَ تَتَكَبَّ 

انتِثَار  

نُغبَةٌ 

شَربَةٌ 

طُ يَتَسَاقَ 

انِ فَ تَتََوقَّ 

ر   َ  تَبَخُّ

َزْهَرة  

نـُغْبَةٌ 

َُ تَهتَز  

ََ ثُم  َِ تَدُْخَلن

الواو

الفاء

أو

أو

أو

لمطلق الجمع

التخيير

التخيير

الترتيُ

التََّراخي
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ُل الُجَمَل اآلت يَةَ ب حرف  َعْطٍف َُف يدُ الَمعن2َ ين  ـ أُْكم  :ي الَمطلُوَب بَيَن القُوس 

دِّ ................... َصلَّْيُت الفَْجرَ • (الُمَشاَرَكةُ .                  )الظُْهَر فِّي الَمسجِّ

ْلمِّ • ي.                             )األَْخََلقِّ ............... تَتَقَدَّمُ األَُمُم بِّالعِّ (التََّراخِّ

يمِّ الفَائُِّز الثَّانِّي ألَي مِّ .............. َصعَدَ الفَائُِّز األَولُ • (يبُ التَّعقِّ .    ) نََصةِّ التَّحكِّ

ْمتَ ..................تََكلَّْم بِّالَخيـــــرِّ • (التَّخييرُ .                         )الَْزْم الصَّ

ََاتِّ اآلتِّيَةِّ َحْرَف العَْطفِّ المُ 3• بِّ ـ أََضُع فِّي الفََرا :نَاسِّ

لمَ • نَواٌن، فَاليَدُ الَّتِّي تَ ............ إِّنَّ العِّ يفَةٌ العََمَل صِّ هِّ ........ عَمُل َشرِّ ْن َهذِّ أَعَظمُ مِّ
ا أَْن تَعَملَ . الَمرتَبَةِّ  نَساُن إِّمَّ ْكٌر فِّ ............  فَيَكُوَن لََك دَوٌر فَأَْنَت أَيَُّها اإلِّ ي ذِّ

مَ . نِّكَ تَكُوَن َعالَةً َعلَي َوطَ ............. َحيَاتَِّك َوَمَماتَِّك  َوقتََك، َوإذَا أََرْدَت أَْن تُنَظِّ
َر فِّي تَرتِّيبِّ أَولَو َوي أَْن تُفَكِّ ، .......... يَّاتَِّك األََهمَّ فََما َعلَيَك سِّ مَّ .........الُمهِّ

يقَِّها ي قِّي تَْحقِّ .تَْمضِّ

و

ثُمَّ 
فـ

أو

أوو

و
أو

ثُمَّ فـ
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ْمَراءُ الَََزالَةُ السَّ 

ةٌ قَص  ) (يَرةٌ ق صَّ

:نََواتُِّج التَّعَلُّمِّ 

َمانِّي َوالَمَكانِّي عَ  َطارِّ الزَّ ُم أَثََر اإلِّ رَ يُبَي ُِّن الُمتَعَل ِّ يدَةِّ،َوَطبِّيعَةِّ الص ِّ رِّ الَي بِّيئَةِّ القَصِّ لُحْبَكةِّ اعِّ َوتََطوُّ
َمنِّي وَ  َطاُر الزَّ .الَمَكانِّيفِّي قَِّصٍص ُمْختَاَرةٍ يَْختَلُِّف فِّيَها اإلِّ

يَاتِّ  َماُت الشَّْخصِّ ي تَتُْرُكهُ سِّ دُْق، الشََّجاَعةُ،الوَ ) يَُحلُِّل األَثََر الَّذِّ ...(فَاُء، الص ِّ

بَِّطاقَةُ الَكاتِّبِّ 

ت ُعَمر زَّ ،ُمقِّيمٌ بِّدَ { عِّ يٌّ َماَراتِّ ُمْنذُ َكاتٌِّب َونَاقِّدٌ ُسورِّ .                     1990ْولَةِّ اإلِّ

ًسا لِّلُّـغَةِّ العََربِّيَّةِّ فِّيَها َل ُمدَر ِّ يَةِّ اآلدَابِّ بَِّحلَبَ تَخَ . َعمِّ َج فِّي ُكل ِّ . رَّ

َماَراتِّ  ْضو ات َِّحادِّ ُكتَّابِّ َوأُدَبَاءِّ اإلِّ َوافِّذُ األَدبِّ أَْشهَ . عِّ ــةُـُر ُمَؤلَفَاتِّهِّ ـ النَـّ يَـّ

، ـ َمَرايَا البَحْ  يَّةُ لِّأْلَْطفَالِّ يَّةٌ فِّي القِّصَ َمجُموَعةُ قَِّصصِّ َراَساٌت نَْقدِّ ـ دِّ صِّ رِّ

َوايَةِّ  ي فِّي الر ِّ . َوالر ِّ َهاُت الخَطابِّ السَّْردِّ َماَراتِّيَّةِّ َوالعََربِّ َوايَةِّ تََوجُّ ــةِّ اإلِّ يَـّ

.ـ استِّعَادَةُ الُمْشتَْركِّ اإلَْنَسانِّي

:انِيالدَّْرُ  الثَّ 
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ة ، َوأَتَََْملُ ـ  ْنَواَن الق صَّ ُ أ ْقَرأُ ع  ، ثُمَّ أ َور  ََ الص   ََ َ ُن َسبَبَ  ث م   َِ:

ْخَرة  َعلَ  ئـ ُجلُوَس الَمْرأَة  إ لَي الصَّ .ي الشَّاط 
.َجْرَي الَمْرأَة  ب ات  جاه  الفَتَي

ص ِ نَْحو  النَّ 
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ًطا تَحْ  َِ تَةً، ثُمَّ أََضُع  َمان  َوالَمكَ ـ أَْقَرأُ الق َصةَ ق َراَءةً َصام  .ان  ِ ي الق  َصة  َن كُل   َما ََدُلُّ َعلَي الزَّ

ئالـغََزالَةُ السَّْمَراُء تَْركُُض َعلَي الشَّاطِّ •

ئ ال• َي أُمُّ َسْيٍف تَْجلُِّس إِّلَي َصْخَرةٍ َعلَي َشاطِّ بٍَّة سَ َهاهِّ ، َوتَْرقُُب َعودَةَ أَحِّ افَُروا فِّي بَْحرِّ
ْت َولَْم يَأْتِّ أَحَ . ْحلَةِّ الـغَوصِّ ر ُب الَمْرأَةَ دٌ بَْعدُ، فَبَدَأَ قَلَُق اَلْنتَِّظارِّ يُ شُُهوٌر ثَََلثَةٌ َمرَّ تْعِّ

يلَةَ  ، َوأَلَنَّ َولَدََها َسيفًا بَاَت يَْفتَ أَلَنَّ الَمُؤنَةَ َكانَْت َعلَي َوَشكِّ النَّفَا. النَّحِّ .قِّدُ َوالِّدَهُ ذِّ
َها نَْفسِّ ئ: قَالَْت لِّ ْن هُنَاَك، أَو أَنَّ أََحدً لَعَ .. َسأَْذَهُب اليَْوَم إِّلَي الشَّاطِّ ْن أَْهلِّ َل أََحدًا َعادَ مِّ ا مِّ

ه النَّْفَس القَلِّقَةَ، وَ  نََّها اْستَْطلَعَتِّ الَمَكاَن بِّعَيالَخْيرِّ يُبَل ِّـغَنِّي َما يَُهدِّئ َهذِّ ، لمْ لَكِّ نَِّها الَحائَِّرتَينِّ
ُرَها دْ أََحدًا يُبَش ِّ .                                                                            تَجِّ

ثْ  فَُها َجي ِّدًا، َصْخَرةٍ مِّ ، إَِّلَّ أَنََّها اْعتَ اتََّجَهْت إِّلَي َصْخَرةٍ تَْعرِّ ُخورِّ ادَْت الُجلُوَس  َل كُل ِّ الصُّ
ََابُوا بٍَّة  َحِّ ْخَرةُ تَتَ . هُنَا اْنتَِّظاًرا ألِّ َََضبَهُ َكانَْت الصَّ  الدَّائَِّم، ثُمَّ     عَاَرُك َمَع الَموجِّ، تَتََحدَّي 

ًرا، فَيَ  َق لََها،َويَُصالَِّحَها ُمْعتَذِّ رَّ التَّعَايُُش بَينَُهَماَما يَْلبَُث أَْن يَرِّ ََْضابِّهِّ  لَْم تُ .ْستَمِّ ْريَْوًما بِّإِّ فَكِّ
يَن يَْختَرِّ  بَّةِّ الَّذِّ بَّةِّ هُنَاَك،األَحِّ يَْقتَنُِّصوا الََللَِّئ البَ َخوفًاَعلَي األَحِّ يَضاَء، فَتَُزي َِّن قُوَن َجوفَهُ، لِّ

.األَْعنَاقَ 

لقَِّراَءةِّ في أَثْنَاءِّ ا
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َها، لِّ • ْن تَْحَت َما إِّْن خَ تَعْبََث بِّالَحبَّاتِّ اللُّؤلُؤيَّةِّ الَّتِّيَوفِّي تِّلََك اللَّْحظَةِّ َمدَّْت أُمُّ سَيٍف يَدَهَا إِّلَي عُنُقِّ َرَجْت مِّ
بَةِّ إِّلَي أفولٍ  بَْت  الشَّْمَس الذَّهَبِّيَّةَ الشَّبِّيَهةَ بِّبِّرْ كَأَنَّ .. الثَّْوبِّ َحتَّي بََرقَْت للشَّْمسِّ الذَّاهِّ َجٍة أُْعجِّ تُقَالٍَة نَاضِّ

َب فِّي أَْن يَ  َِّ نْدََما َرآهَا َر ، أَو أَنَّ البَْحَر عِّ يقِّ دَ بَِّضاعَةً كَانَْت لَهُ بَذَلَِّك البَرِّ ..                          ْستَرِّ
، َولَ  قْدُ فِّي الب ْحرِّ ْف كَيَف سَقَطَ العِّ فُهُ َجي ٍِّدا أَنََّها بَكَْت كَ أُمُّ سَيَف لَْم تَعْرِّ نَّ َما تَعْرِّ ألَنَّهُ ََالِّي ثِّيًرا، لَيَس كِّ
يَّةَ األُلَي فِّي َحيَاتَِّها، بَْل ألَ  ، َولَيَس ألَنَّهُ الَهدِّ لٍَة، فَكُ الثََّمنِّ ْحلَةَ ََوٍص كَامِّ ُصولِّ أَبِّي لُّ َمحْ نَّ ثََمنَهُ كَاَن رِّ

َواجِّ، ثُمَّ هَاهَُو الَمكَا يدِّ الزَّ ْحلَتِّهِّ األُولَي بِّعِّ ،سَيَف فِّي رِّ يلَةِّ ..  قْدَهَايَصطَادُ عِّ ُن تالُمْمتَلُِّئ بِّالذَّْكَريَاتِّ الَجمِّ
ُ تَسَاَءلَْت، أَأُدُْخُل البَْحَر َوَراَءهُ أََمًَل فِّي العُثُورعَلَيْهِّ  دُنِّي؟ فَكََّرْت أ ي أََحدًا يُسَاعِّ َف كَثِّيًرا،   مُّ سَي؟ أَْم أُنَادِّ

 ِّ َرتِّ الدُُخوَل كَانَْت الشَّْمَس قَدْ ََابَْت فِّي َجو  نْدََما قَرَّ قْدُهَا الُمْستَلَ عِّ ، بَْل ُربََّما عِّ نَْها سَ  البَْحرِّ يَُزي ُِّن    ُب مِّ
يَّاتِّ البَْحرِّ  .                                                                                 عُنَُق إِّْحدَي ُحورِّ

يٍد؟ أَمْ  ْن َجدِّ لبُكَاءِّ مِّ يلِّ عَْن حُ َماذَا تَفْعَُل أُمُّ سَيَف اآلَن؟ أَتَعُودُ لِّ لْمِّ الَجمِّ يَّةِّ  تَذْهَُب فِّي ذَلَِّك الحِّ ؟  ورِّ  البَْحرِّ
ُرهَا كَ  ي يَنْتَظِّ بْنَِّها الَّذِّ عُ َلِّ َم لَهُ طَعَاَم العَشَاءِّ َماذَا تَفْعَُل اآلَن؟ هَْل تُْسرِّ ؟                           ..ي تُقَد ِّ

عُ األُ  َها، تـَغْلُُب نََوازِّ يٍر بَيْنََها َوبَيَْن نَفْسِّ ،  عَْت إلَ ُموَمةِّ َوالَحنَانِّ عَلَي كُل ِّ ش ٍئ آَخَر، فََهرَ َوبَعْدَ َمرِّ ي البَيتِّ
لَمرَّ .. كَي ََل يَنَاَم ابْنَُها َجائِّعًا ا لِّ ِّ تَْركُـُض كَ َركَْت أُمُّ سَيَف، َوُربَّم  ُربََّمـا . ـغََزالٍ ةِّ األُْولَي َرآهَا أَْهُل الَحي 

ُل أَْخبَاًرا طَ  َضةُ تَْحمِّ اكِّ رِّ تَسَاَءلُوا، إْن كَانَْت الـغََزالَةُ الرَّ .ٍئ، أَيُّ شَئٍ أَيُّ شَ .. ي ِّبَةً عَتِّ الَمْحَملِّ الُمتَأَخِّ
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ا الـغََزالَةُ فَكَانَْت تَْركُضُ • ينَعَـْم تَْركُُض بِّكُل ٍ قُ ... أَمَّ هَا النَّحِّ ةٍ لِّكَـي تَنْفَض عَْن َجسَدِّ ـلِّ قَلَقًا َوَخـوفًا،  وَّ
، َرأَْت خَ  لِّ ابَةِّ الَمنْزِّ ـَل إِّلَي بَوَّ نََّها قُبَيـلِّ أَْن تَصِّ يُر بَحْ يَاًَل تَطَاَوَل بَعَْض الشَّئِّ َحتَي كَـادَ ولكِّ ـًرا يَصِّ
عَ  يَح الُمنْدَفِّعَةَ، ثُمَّ َزفََر َمودَجةً نَاصِّ اهُ }.. ةَ البَيَاضِّ بَحًرا لََجَم الر ِّ .اهُ البَحرَ لضا لَيَس َمْن تَرَ !! {...أُمَّ

يًا هَشًّاإنَّهُ سَيٌف، ابنَُها الَّذي كانَْت َحتَّي تِّلَك الَّحظَةِّ تَظُنُّهُ • فًَْل طَرِّ رَن هَكَذَا هُنَّ األمَهاُت يُ .. طِّ فَسِّ
نَّ سَيفًا، الفَتَي الَلئِّ  لَن الث ِّياَب، َولكِّ سَاءِّ اْستَوقَفَهَ األَعَماَر كََما يُفَض ِّ هِّ ُمنذُ المِّ اهُ : ا قائًَِّل َب عَلَي أم ِّ ..  أمَّ

يَن هَكَذَا؟ عتِّ َخبًَرا عَنِّ الَمحَملِّ ! َملَكِّ تَركُضِّ ةٍ قِّ ؟ فَ ..هَْل سَمِّ ََولِّ َمرَّ ي َحيَاتَِّها انتَبََهْت أُمُّ سَيٍف، ألِّ
حنَتِّهَ  فََها فِّي مِّ يَّةً أوًَل، ثُمَّ َما لَبِّ تَنتَبِّهُ إلَي أنَّ ابْنََها بِّإمكَانِّهِّ أْن يُسعِّ هِّ، فَانَهاَرْت بَاكِّ أْن أَخبََرته ثَْت ا هَذِّ

 َ هِّ طَمأ نَّ سَيفًا الَواثَِّق من َمتَانَةِّ أَسَوارِّ كَايَةِّ َولَكِّ :                                          نََها قَائًَِّل بِّالحِّ
، َوََدًا إْن شَاَء هللاُ أَجلِّبُهُ لَكِّ  .                                                            تَعَالِّي اآلَن إلَي البَيتِّ
بَةِّ  :قَالَْت األُمُّ الُمْمتَلِّئَةُ بِّاألسئِّلَةِّ واألَفكَارِّ الُمضطَرِّ

فتَح تَاًء كُنُت أشَي ِّدَُك حجًرا حجًرا، كَي تَ فَأنَا ُمنذُ ثَََلثَةَ عشَر شِّ . َخيٌر إْن شَاَء هللاُ يَاَولَدِّي.. ـ َخيرٌ 
ي نَحَو البَحرِّ َواثٌِّق الَخطوِّ َل ، ثُمَّ تَمشِّ هِّ الكَلَِّماتِّ فَةِّ بَاَب هَذِّ ُث بالعَاصِّ .                           تَكتَرِّ

، إذْ  يَرةَ العَينِّ َها لِّتَنَاَم قَرِّ دَةٍ، أَنَّ َمنْ َوسَاَرْت أُمُّ سَيٍف إلَي فَِّراشِّ ََلَل لَحظٍَة َواحِّ ُب وَ  أَدَركَْت خِّ لَدًا تُنجِّ
لَهُ أَمَرهَا حتَّ  ثَل سَيٍف ََلبُدًّ أَْن تُوكِّ هِّ مِّ ْت نَفسِّ .                        ي الن َِّهايَةِّ َواثِّقًا مِّ
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ْن َمَواقِّفِّ أُم ِّ َسيفٍ 1• يًّا كَُلًّ مِّ : اآلتَيَّةَ ـ أَُعل ُِّل َشفَوِّ

ئِّ البَْحرِّ • هَابَها إلي شَاطِّ .أ ـ ذِّ

قدَهَا• يَن اْستَلََب البَحُر عِّ دَةِّ بُكَائَِّها حِّ .ب ـ شِّ

رَصَها عَلَي عَدَمِّ إََضابِّ البَحرِّ • .حِّ

كضِّ نَحَو بَيتَِّها• .إسَراعََها فِّي الرَّ

:ـ أَقَرأُ اآلتِّي ثُمَّ أجيبُ 2•

:بَكَْت أُمُّ سَيٍف َمَرتَينِّ •

َّانِّيَّةُ • ، َوالث هَا فَي البَحرِّ قدِّ فََها عَندََما انتَبََهْت إلَي أَنَّ ابنََها بِّإمكَ : األُولَي بِّسَبَبِّ سُقُوطِّ عِّ انِّهِّ أَْن يُسعِّ
حنَتَِّها .فِّي مِّ

ةٍ؟• ُث عَلَي البُّكًاءِّ فِّي كُل ِّ َمرَّ فََما الشُّعُوُر البَاعِّ

َرةِّ األُولَي• ................: ........................................................الشُّعُوُر فِّي المَّ

َّانِّيَةِّ • ةِّ الث .........................: ................................................الشُّعُوُر فِّي الَمرَّ

ُُ أستَوعِ 

ة  َمنُهُ ِرحلَةُ َصيد  َكاِملَ الَوفَاُء واإلخَلُص ِلَزوِجَها الَّذي أهدَي لَها ِعقدًا ثَ 

ِل َمَرة  أنَّ ابنََها  بِإمكَ  َها َهِذهِ انِِه أَْن يُسِعفََها فِي ِمحنَتِ ََلَنََّها انتَبََهْت َلَوَّ

:      فَاًِدَةٌ 

َمانِي َمنِ : اإلَطاُر الزَّ َللََها يَّةُ الَّتِي تَجِري خِ الفَتَرةُ الزَّ

خِص  .                  يَّاتُ اَلَحدَاُث، َوتَِعيُش فِيَها الش ِ

فِيَةُ َوما فِيَها ِمنْ هو البِيًَةُ الُجغَرا: اإلَطاُر الَمَكانِي

دُ ُطُرَق َمِعيشَ  اَعَها،ِة الشَّخِصيَّاِت َوِطبَ ُمَؤثَِرات  تَُحد ِ

اِرَع، } ةَ َكَما يَشَمُل البِيًَةَ الجتَِماِعيَّ  البَيَت، والشَّ

ِق هُ ِمْن آثَار  فِي أَخَل بَِما تَتُركُ {َوالسُّوَق، َوالعَادَاِت 
.الشَّخِصيَاِت َوُسلُوِكَها
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يل ي ِ  ـ أَتَعَاَوُن َمَع زَ 1 :يم 

هِّ  َمنِّيَةِّ التِّي َجَرْت فِّيَها أَْحدَاُث هَذِّ :القَِّصةِّ اْختِّيَارِّ الُمدةِّ الزَّ

ْن يَومٍ  .ـ لَيْلَـةٌ مِّ

ْن يَومٍ  .                  ـ نـََهاٌر مِّ

ْن نََهارٍ  .         ـ سَاعَاٌت مِّ

ْن لَيْل ـ سَاعَاٌت مِّ

رُ أُفَكِّ 

:فَاًِدَةٌ 
َماَن َوالَمَكانَ َكثِيًرا َما يَجعَُل القَاُص ال زَّ

ِة، ُمؤَ  يَتَِها، ثِِريَن فِي بِنَظاِهَريِن فِي الِقصَّ

فُهَما فِي تَطِويرِ  ِة  اَلَحدَاِث َوَطبِيعَ فَيَُوظ ِ

َراعِ  .الص ِ

َراعُ  اتَِها، َع النَّفِ  َوذَ نَِزاٌع يَُكوُن مَ :ـ الص ِ

{  ..بِيعَةِ اَلَشَخاِص، الطَّ } أَو َمَع اآلخِر 

اِر أَو يَما بَيَن اَلَفكَ َويَتََجلَي فِي ُمَواَجَهة  فِ 

يَُحلَّ ستَِمُر إلَي أَنْ الِقيَِم أَو الُسلُوِك، َوقَْد يَ 
.أَو يَتَِّخذَ َمَساًرا آَخرَ 
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يل ي الُمَخَطَط التَّال ي، ثُمَّ 2 :ـ أَتَتَبَُع َوَزم 
نَة  و   َد  األَْكم  تَْحد  ِ  اآلت يَّةَ ل  ُل الفََراَغا ِْ ِ يَها أََدَ ـ نُْكم  نَة  الَّت ي َجَر ة  األَْزم  َُ الق صَّ :ا

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

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

ْن طريُق العَودَِة مِ 

َِ الـ  إلَي .........شَاِط

عَبَر الـ .......... 

.........

منذ غروُ الشم ...............................

َ َصخَرةٌ علي شَاطِ 

.بحر  
الَمكَانُ 

َمانُ  الزَّ

بحر

رفترة مابين الظهر والعص  الـغُُروبِّ فَتَرةُ َمابَعدَ 

ا إلي بَيتِّهَ وُصوُل أُم ِّ َسيفٍ 

ئَةٌ  َها َهادِّ َونَومِّ

البيوت

اهَ بيتِّ 
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ُل َوَمجُموَعت ي المُ 3 :َخطَّطَ اآلت يـ أُكم 

البَاِعثُ  ُُ َعلَ الَحدَُث الُمتَرَ  يهِ تِ الباعثُ 

َوارِّ وتطورِّ األحدَ  اثِّ طبيعةُ الحِّ

ُُ َعلَيالَحدَُث الُمتَرَ  هِ تِ

لَِق مَشاِعُر القَ 

ُِ َوالَوفَاِء بِ  َسبَ

ِة تَأُخِر َعودَ

َواِصينِ َمْحَمِل الغَ 
ةِ  بدايَةُ القصَّ

َسيف  ُخُروُج أُم ِ 

اطِ  َِ إلَي الشَّ
ُُ عَ  ودَِة تَْرقُ

َوَزوِجَها      
بدايَةُ اَلحدَاثِ 

ازِديَادُ 

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

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

...................
أَُزمِ بِدَايَةُ التَّ 

الِعقدِ العَبَُث بِ 

هُ َوسُقُوطُ 

ِعُر امتَِزاُج َمَشا

الُحزِن والوقاءِ 

ِميلَةِ للِذكَريَاِت الجَ 

نَاِن بِالعَطِف والحَ 

َعلَي َولَِدَها
العقدةُ 

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

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

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

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

وَمِة مَشاِعُر اَلُمُ 

والَحنَانِ 

ل ِ تأزمِ بِدَايَةُ ال ََ

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

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

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

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

البُكَاءُ 

دُ في والتََردُ 

َرارِّ اتَخاذِّ القَ 

ةَ تِيجَ القَلُق نَ 

َمن التفكير بِ 

.في البحر

ودَِة قََراُر العَ 

والَجري بين

البيوِت في

.الحي
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............................

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

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

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

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

، َمنِزلِ العَودَةُ إلَي ال

.ًنَان  والنَّوُم باطمِ 

النَِهايَةُ 

احَساُسَها 

بَعدَ باإلطِمًنَانِ 

َع َحِديثَِها مَ 
.َولَِدَها

َراعَ َمَع النَّ 4 ُُ الَحدََث الَّذي َجعََل الص ِ ُ َراعِ َمعَ ـ نَكَت .  لبَحرِ فِ  يَمتَِزُج بِالص ِ

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

َماِن فِي قََراِرأُم ِ سَيف  ع5َ ................  . دََم نُُزوِلَها البَْحرِ ـ تَُوِضُح أَثََر الزَّ

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

...........أَقتَِرُح ِخيَاًرا ثَاِلثًا . ـ سَقَطَ عَقدُ أُم ِ سَيف  فَكَاَن أَماَمَها ِخيَاَرانِ 6

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

..

.سُقُوطُ عقدِّ أُم ِّ سَيٍف قي البحرِّ 

ُِ ببًا في عدم نزولهادُخول الـغروُب، َوُصعُوبَةُ الرؤية في الليلِّ كانا س

www.almanahj.com



يَةَ ةَ اآلت  أَقَرأُ الق صَّ 

رِّ • .بَطاقَةُ الشَّاعِّ

.  1936بَي َعاَم عبدُ الـغفارِّ حسين، أديٌب إَماَرتٌِّي ُولِّدَ بِّدُ 

َعمَ • دَّةً، َوتَفََرغَ ألِّ يَّةِّ َولُِّهَويَ َشـغََل َوَظائَِّف عِّ اتِّهِّ  األدَبِّيَّةِّ الِّهِّ التَُّجارِّ
َّقَافِّيَّةِّ  يَّةَ، وال. والث لِّيزِّ يدُ اإلنجِّ يَّةَ يُجِّ يَّةَ، واألردِّ سِّ يَّةِّ     َرئِّ .   فَارِّ يُس َجمعِّ

، أََسـَس َمكتَبَةَ دُبَـي ال يُحقُــوقِّ اإلنَسانِّ سِّ عَاَمـةَ، وَشاَرَك في تَأسِّ
، َكتََب َونََشَر مَ  َجََلتِّ َن المِّ يدِّ مِّ ُب فَقَلَّد هُ . قَاََلٍت وأَشعَاٍراالعَدِّ َصاحِّ

دِّ آُل َمكتُوٍم، نَائِّبُ  دُ بن َراشِّ مو محمَّ َرئيـــسِّ الدَّولَةِّ، َرئِّيــسُ الس ِّ
شَ  ُم دُبَي، َرَعاهُ هللاُ، وِّ دِّ آلِّ َمجلِّسِّ الوزراءِّ َحاكِّ دِّ بنِّ َراشِّ اَح محمَّ

يًرا لِّمنجَزاتِّهِّ َوإسَهاَماتِّهِّ 2011َمكتُوٍم َعامَ  .الوطنِّي ةِّ تَقدِّ

.النَّص ِ أَبعَدُ ِمنَ 
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الدَّْفتَرُ •
نَةٌ َعلَياللذَينِّ َعََلُهَما الذُّبُوُل، وانتشرتْ { بوبلول} لَفََح الَهَواُء بوخزةٍ َخدَّيَّ • َما ُشعَيَراٌت َخشِّ ُرقعَةِّ  فوَق سطَحيهِّ

، َمَع أَنَّ  رِّ ، َوقَدْ اْشتَعََل ثُلُثَاَها بالشَّيبِّ الُمبَكِّ هِّ األَسَمرِّ هِّ بَاَب الُكُهولَةِّ َوجهِّ ِّ تَو  بَها  َولََج لِّ َن اْرتَعَ ! َصاحِّ َشْت أَوَصالُهُ مِّ
يَرةِّ  ـغِّ َكةِّ الصَّ ، وُهَو يََضُع قَدََمْيهِّ الَحافِّيَتَينِّ َعلَي الد ِّ دِّ البَْردِّ جِّ َمْسجِّ رِّ } َخارِّ النَّاصِّ ـغَّايَ } فِّي{ َعْبدِّ بَْعدِّ أَْن أَدَّي { ةِّ الضَّ

ْعَصَميهِّ الَّ  ِّ أَْخفَي مِّ ، َولَِّكي يَتَّقِّي بُُرودَةَ الَجو  َشاءِّ بَ َصََلةِّ العِّ َما حِّ نِّهِّ َرْت فِّي بَاطِّ ُل ُسفُنِّ الـغَوصِّ اذينِّ اْخَشوَشنَا َوُحفِّ
يقَةَ  يدَ العَمِّ ، ََل إِّلَهَ أََِّل هللا . األََخادِّ ََل َوُهوَ ...وَعََل َصوتُهُ بالتََّشُهدِّ يقِّ َوقَدْ أَْلقَي الَّيُل ظِّ َكةِّ يَْخُطو فِّي الطَّرِّ لَهُ َعلَي الس ِّ

دًا  ينِّ } فِّي { بَْيَت العُُموَمةِّ والنُّوَخذَةِّ } الَّتِّي َسلََكَها قَاصِّ َن ال{البِّطِّ ًما إيَّاُهم أَْن يُعُطوهُ َشْيئًا مِّ فُلُوسِّ يَدْفَعَُها ُمْستَْرحِّ
ي ِّ} قُهُ يَومِّ { أََسدِّ هللاِّ الكَراشِّ بِّ الدَُّكانِّ الَّذِّي َما انفََك يََُلحِّ ْن دَ َصاحِّ يدِّ َما َعلَيهِّ مِّ بُهُ بِّتَْسدِّ ثْنَتَي ْيٍن اْرتَفََع إِّلَي ايًّا، َويَُطالِّ

.دِّ اَح الـغَا بِّأَنَّهُ َسيَمتَنُع َعن إعَطائَِّها الُخبَز َصبَ َعَشَرةَ ُروبِّيَّةَ، َوقَدْ أَْخبََرتْهُ َزوَجتُهُ أَنَّ أََسدَ هللاِّ َهدَّدَهَ 

ََمهُ المصُحوُب بالَكآبَةِّ  َوهَو يحسُّ َمـغُموًما، فَأَطفَالُهُ َسيُصبُِّحوَن بََِّل إفَطاٍر فِّي الـغَدِّ { بُوبلول} َشهَق • ، َوازدَادَ 
ـََل  ي فِّيَها، لَوََل نُبَـاُح الكِّ َكـةَ الَّتي يَمشِّ َن البيـوتِّ بالُسُكونِّ الَّذي يلفُّ الس ِّ هِّ مِّ عِّ ـُل إلي َمَسامِّ .          يبَـةِّ القرِّ بِّ الَّذي يَصِّ

ن َمَكاٍن َعالٍ { بوبلول} َوقطَع َعلَي  َسهُ َصوٌت يُنَادِّي مِّ فَعَرَف أَنَّهُ بِّمَحاذَاةِّ برجِّ ! َهذَا؟َمنْ ... ها ... أي: َهَواجِّ
ابِّضِّ فِّي أَعلَـي البـرجِّ أنَا { بوبلول } نَايٍف، فَردَّ  .         ، أَعَمـُل لَـدَي َمطـٍر بنِّ هـَللٍ {لول بوب} َعلَي المنَـادِّي الرَّ

يًا متَجاوًزا  ًها إلي {نَايَف وسكَّةَ الخيلِّ } واستََمَر َماشِّ بيَخةِّ }، ُمتَجِّ ًسا َطريقَهُ بين األَخَشابِّ المرُكوزةِّ   { الس ِّ ُملتَمِّ
ينِّ  تِّ السَّعَفِّ أماَم دََكاكِّ بيخةِّ } الَّتِّي تَحمُل مَظَلَّ َكةِّ َخوفًا أَْن يَقفـزَ ، ُمتََجن ِّبً {الس ِّ  بعيـٌر ا الَمشَي بين الجَمالِّ البَارِّ

، فَلَمَح َضوًءا يَ  يلَةِّ فِّي َهذا الظَََّلمِّ الدَّامسِّ لَّةِّ علي فيَركلَهُ بَساقِّهِّ الطَّوِّ لِّ الُمطِّ كَ خرُج من نَافذَةِّ أحدِّ المنازِّ ـةِّ، الس ِّ
بِّ الدَُّكانِّ الكبيرِّ ُسوقِّ ا{ حاجي محمـدِّ َعبَاٍس } فَعرَف أنَّهُ من بَيتِّ  ـيَن َصاحِّ لعَبـرةِّ الَّذي يَعرفُهُ كلُّ الـغَواصِّ

اَرةِّ، فََحاوَر نفَسهُ مقنِّعًا إيَّاَها بالدُُّخولِّ إلَي مجلسِّ  نَّهُ { اٍس َحاجي َعبَّ }والبَحَّ  ُسرَعاَن       لَعلَّهُ يَدُعوهُ إلَي َطعَاٍم، َولَكِّ
بِّ َما استَدَرَك أنَّ الَوقَت قَد يَفوتَهُ، َوقَد َل يَصُل إلَي بيتِّ العُمومةِّ فِّي ا ,   لوقتِّ المنَاسِّ
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ًرا أْن يجدَ { بوبلول } َجلَس • يٍ من المجلسِّ الكبيرِّ ُمنتَظِّ ُم فيها في ركٍن قَصِّ {  العَمَّ } فُرَصةً سَانحةً يُكلِّ
 ً دَ منهُ مسَاعَدَة لَتِّهِّ مَع صاحبِّ الدُّكانِّ عَلَي أَملِّ أَْن يَجِّ ، َوما إْن َحانْت الفُرَصـةُ، وَحـاَوَل أَنْ عن مشكِّ

، قَاطَعَهُ بِّلَهَجـٍة َحادَّةٍ { العمَّ } يُطلَِّع  يَت يا كَأَنََّك نَ : عَلَي اَلَمرِّ عَليَك ! ؟الدَّفتَـَر الَّذي عَليكَ { بوبلول} سِّ
هِّ السَّنَةِّ  ي،َودَيُن هَذِّ دَّةٍ ! دَيٌن من العَامِّ الماضِّ  الدَّفتَرِّ ُض الَّتِّي تَسكُنَُها سوَف نَأُخذ هَا عَنِّ األر:َوأَردََف بِّحِّ

ْل َوابَحْث لََك عَن بُقْعٍَة تَسكُنَُها .                                                         الَّذي عَلَيَك، تََحوَّ
يـَرةَ، َوهَو يَدلُف دَاخـَل المنز{ العمُّ } قَاَل النَّوخذَةُ  ي إليهِّ مَن جملَتَهُ تاألخِّ ََللِّ البَابِّ الُمَؤد ِّ لِّ من خِّ

كًا  دَّةِّ اَلكَالَمصعوقِّ تَرتَجُف سَاقَاهُ اللَّتَانِّ لَ { بوبلول} المجلِّسِّ تَارِّ ْن شِّ رتِّجافِّ ْم تَقَويَا عَلَي َحملِّهِّ مِّ
.فَأَسقَطَتَاهُ أَرًضا

فٍ { رئيس َلاتحاد كتاب اَلمارات} عبدالـغفار حسين• األسبق بتصرُّ

ا يَأْتِي فِي تَنَاِمي إِحسَاِ  1 ُح عََلقَةَ كُل   ِممَّ .................................: بِالَخوفِ { لولبوب} ـ أَُوض ِ

بيَخةِ } ـ الَمكَاُن  ...............................................................................{ دَكَاِكيِن الس ِ

َمانُ  : .....................................................................................................ـ الزَّ

لَْت َمَصدََر َخوف  الجماُل البَاِركَةُ ِعندَ الدَّكَاِكيِن شَكَّ

.لطَّريقِ ا قَدْ يَُصاِدفَهُ فِي اظَلم الَّيِل َمصدَُر قَلَق  َوَخوف  ِممَّ 
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، ثُ 2• َر األَحدَاثِّ ةً أخَري ُمتَتَب ِّعًا تَطَوُّ ةَ مرَّ :                       مَّ ـ أقَرأُ القصَّ

ثِّ اآلتيَّةِّ أَكتُُب الَحدََث أَو الَموقَِّف الَّذي تََرتََّب عَلَي كُل ِّ ب ا• َن البََواعِّ ٍ مِّ ي  ٍث نَفسِّ :عِّ

{          بوبلول } أََمُل {                                   بوبلول } أَمُل •
ه إلي. .........                                ....................         التََّوجُّ
.        ....................                                .....................
.....................                                .....................

.............         اإلحبَاطُ (                بوبلول) َخوَف {                   ( بلول) قَلَُق أُم ِّ } •
َها بامتناع                . ....................               ......................     إعَلُم َزوجِّ

هَا                  .  ....................                .....................    الكراشي بتـزويدِّ
....................               .......................بالخبزِّ                            .

رِّ األ3 ، وتطَوُّ ُك القَِّصتَانِّ من َحيُث بِّنْيَةِّ القَِّصةِّ َراعِّ َمَع النَّفسِّ } حدَاثِّ في ـ تشترِّ إْن وَ { الص ِّ

َراعِّ مَع اآلَخرِّ  ,َخَرَجتَا فِّي َمْرَحلٍَة َما إلَي الص ِّ

َّانيَةِّ الَمكَاَن الَّذي امتََزَج فِّيهِّ  ةِّ الث دُ فِّي القِّصَّ َراعِّ َمَع اآلأَُحد ِّ َراعُ مَع النَّفسِّ بالص ِّ .     َخرِّ الص ِّ

..................................................................................................J

بلولانِهيَاُر بو

دَاِر العُمومِ 

رارِ َواتَخاذُ الق

ُُ المَساعَ  دَِة َطلَ

الماليَّةِ 

َر فِيتََوِخي الَحذَ 

السَّيرِ 

ةِ دَاُر النُّوَخذً 
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:نََوات ُج التَّعَلُّم  

مُ الَمعطُوَف والَمعْطُوَف عَلَيْه  َوَُ  ُف الُمتَعَل  نْ ََتَعَرَّ فُُهَما ِ ي ُجَمٍل م  بُُهَما، َوََُوظ   . إنْشَائ ه  عْر 

ُئ َوأَتَعَلَّمُ • أْستَْقرِّ

ئُْب َوثََب             • .لَي الثَّْورِّ عَ اْبُن آوي         الذ ِّ

يًَل                      قَلَّْبتُهُ        • يَن      َطوِّ ًَل      العَنَاوِّ القَِّراَءةَ          دَأْتُ بَ ُمتَأَم ِّ

ُِ الِويَّةٌ إَضاَءاٌت نَحْ  ُُ أُْسلُو عَْطفِ إْعَرا

وَ 

ةُ ةُ َرفِْعِه الضَّ فَاِعٌل َمْرفُوعٌ َوعََلمَ  ْطف  َحْرُف عٌََ مَّ
ُِ َمْرفُواْسم معطُوٌف عَلَي الذ ِ  عٌ ًْ

ةُ ِمثْلُه، َوعََلَمةُ َرفْ  مَّ ٌَ .ِعه الضَّ

ٌف عَلَي فِعْل َماض  َمعْطُو

كُقَلَّبْتُهُ َمبْنِ  ٌَ ونِ ٌي عَلَي الس ِ

ْطف  َحْرُف عَ ونِ  عَلَي السُّكُفِعٌْل َماض  َمبْنِي  

ُِ رَ : اْستَنْتُِج أنَّ  .................................و ........... فْعًا والَمطُوَف يَتْبَُع الَمعْطُوَف عَلَيِه فِي اإلْعَرا (في الفعل)َجْزًما( في اَلسم)َجًرابًانَصْ 

مَّ ثُ 
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:أَُطب ِّقُ •
ُب َما تَْحتَهُ َخطٌّ فِّي النَّص ِّ اآلتِّي1• :ـ أُْعرِّ

دُ • ةً تَفَقَّدُْت َمْكتَبَتِّي، لَعَلِّي أَجِّ تَ أوقِّصَّ تَابِّ كَلِّيلَ ينِّ قصَّ ي إلَي كِّ ْمنَةَ ، فَاتََّجهَ نَظَرِّ قَلَّبْتُهُ . ةَ َودِّ
يًَل، ثُمَّ بَدَأُت القَِّراَءةَ  ينِّ طَوِّ ًَل العَنَاوِّ .ُمتَأَم ِّ

َض األَسَدُ، فَ • ئُْب َمرِّ ئْ . لِّيَتَشَاَوُروا فِّي األَْمرِّ َوالثَّْورُ ابُن آَوي وَ اْجتََمَع الذ ِّ َموََلنَا : بُ قَاَل الذ ِّ
نَا َوأَبنَائِّ  يهِّ بِّأَرَواحِّ ، هَيَّا نَفْتَدِّ ٌض للَهََلكِّ نَا أَو هَََلكَ نا، فَاْختَـْر يَاأََخانَا الثَّوَر َحيَاةَ مَ ُمعَرَّ كِّ .       هُ لِّ

، فَقَاَل ابُن آَوي َ : َوقََف الثَََّلثَةُ فِّي َحْضَرةِّ األَسَـدِّ ُن بَلْ ، نَاَولِّيُّ نِّعَْمتِّ يَُّها الَملُِّك، أَنَُت أ َضـامِّ
ئُْب يَ  ي،فَنََهَض الذ ِّ يَك بُِّروحِّ ، الطَّالُِّب شََرَف اأَنَت َلَ أَنَا، : قُولُ سَعَادَتَنَا، َوأَنَا أفْدِّ الَملكِّ فتِّدَاءِّ

يٌر ََل يَسُـدُ ُجوعَ َموََلنا،فَتََحَمـَس ا نكُـَما  ـرَ أَكبَ سَـَواٌء أَكُنُت : لثَّْوُر، َوقَالَ إِّنَّ َحجَمَك َصـغِّ مِّ
يأَوفَيأَو ي َملِّيكِّ ي فأَفْتَدِّ قُّ لِّي أَْن أَضحِّ !.؟، أَََل يَحِّ
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المعطوفإعراُ إعراُ  المعطوف عليه  المعطوف والمعطوف عليه

ةً أَو قَِّصتَ أجد ينقَصَّ

ئُب وابُن آوياجتمع  الذ ِّ

يهِّ  نَ بِّ نَفتَدِّ أ وأبنَائِّنَاأَرَوحِّ

ُن َولُِّي نِّعَمتنَا، بأنَت  ل َضامِّ

أنا، َل أنتَ 

أو أوفيمنكما أكبَرَ أكنُت 

تدأضمير مبني في محل رفع مب

معطوف علي أكبر منصوُ بالفتحةمخبر كان منصوُ بالفتحة 

ضمير معطوف علي أنا في 

محل رفع  

معطوف علي ولي مرفوع 

بالضمة

معطوف علي أرواحنا مجرور 

بالكسرة

ابن معطوف علي الذًُ مرفوع

بالضمة

معطوف علي قصة منصوُ 

وعلمة نصبه الياء َلنه مثني

خبر مرفوع بالضمة

اسم مجرور بالكسرة

فاعل مرفوع  بالضمة

حةمفعول به منصوُ بالفت

ُُ ما تَحتَهُ َخطٌ فِي الِعبَاَرِة اآلتِيَّةِ  ..............................   .......................................:ـ أُعِر

ا أنْ دَقِيٌق لِ ِميَزانٌ ِللتَقَدُِّم والتََّخلُِف، بَْل ِمعيَارٌ اإلقتَِصادُ  َوِل، فَالدَّولَةُ إمَّ َرةً لمفَاَضلَِة بَيَن الد ِ ِ تَكُوَن ُمتَطو 

ُِ الَحَضاَرةِ ُمتََخل ِفَةً أَو  .........................  ......................................................عَْن َرْك
......................................................................................................................................

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

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

خبر مرفوع بالضمة: معيار

معطوف علي معيار مرفوع بالضمة: ميزان

حةمعطوف علي متطورة منصوُ بالفت: متخل ِفة
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