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"حدوُد لغتي هي حدود عالمي" 

عزيزي الطالب: 

ن�سع بين يديك كتاب اللغة العربية الذي ناأمل اأن يكون بوابتك الكبرى اإلى عالم اللغة الجميل، عالم الكلمات والمعاني 

واالأفكار والم�ساعر، فنحن، مْذ وعْينا على الحياة ، في �سحبة ال تنقطع مع اللغة. هل فّكرَت يوًما كيف يمكن اأن تكون الحياة 

بال كلمات؟ كيف يمكن اأْن يمّر يوٌم من اإّيامنا بال "�سباح الخير" و"كيف حالك؟" و"اأمّي" و"اأبي" ؟ وكيف �ستكون حياتنا  من 

دون اأن نقول اأو ن�سمع "اأحّبك" و"�سكًرا" ، وكيف �ستكون قلوبنا من دون اأن تزهر فيها كلمات مثل" الحمد هلل رّب العالمين" 

هذه هي اللغة تجري في حياتنا كما تجري الدماء في عروقنا. 

ونحن نريد لك اأن تكون غنيًّا بلغتك، �سعيًدا بها ، الأّننا باللغة ن�سير اأكثر ذكاء ومعرفة، واأكبر قلًبا وعاطفة، نزداد ثقة باأنف�سنا، 

ونعّبر عن اأفكارنا تعبيًرا نا�سًعا جمياًل يجعل االآخرين يفهموننا ويقدروننا. والأنك اأغلى ما نملك في هذا الوطن الكريم فاإننا 

اجتهدنا كثيًرا لنجعل كتاب اللغة العربية على قدر مكانتك ومكانة العربية في قلوبنا، فهذا الجهد لك، وكل حرف في هذا 

الكتاب هو لك وحدك، فع�سى اأن تنتفع به وت�سعد. 

لقد اخترنا لك نوافذ تطّل بها على العربية وتك�سف منها جمالها  وفرادتها: 

واأول هذه النوافذ نافذة الق�سة؛ فعالم الق�س�ص عالم خيالي، يتيح لك الفر�سة لتتخّيل ال�سخ�سيات، وتفكر في االأحداث، وت�ساأل 

عن المعاني، وي�ساعدك لتفهم الحياة اأكثر، وتتعلم كيف تكون اإن�ساًنا مّتزًنا �سالًحا �سعيًدا رحيًما، ويقّدم لك لغتك العربية في 

كلمات لطيفة وعبارات جميلة. 

وثاني هذه النوافذ نافذة الن�سو�ص المعلوماتية التي تقدم لك معلومات طريفة جديدة في مجاالت مهمة من مجاالت  المعرفة. 

وثالث هذه النوافذ هي نافذة ال�سعر واالأنا�سيد لت�ستمتع بجمال لغتك العربية، ومو�سيقاها، وكلماتها، وت�سارك زمالءك حفظها، 

والغناء بها. 

اأّما االأن�سطة فهي اأن�سطة تجمع بين التعّلم والمتعة، وتحّثك على اأن ت�سارك براأيك وخبراتك وتجاربك ال�سخ�سية، واأن تت�سارك 

مع زمالئك في النقا�ص والعمل، كما اأّنها تاأخذ بيدك خطوة خطوة لترتقي في مدارج لغتك العربية. 

نوّد اأن ينال الكتاب ر�ساك، واأن تكتب لنا عن راأيك في الق�س�ص والدرو�ص، وعن تجربتك في تعّلم العربية لهذا العام، كيف 

هي؟ وكيف تحّب اأن تكون؟

مقدمة

ز



َحياٌة
ْحَدُة األولى: اْلِقراءُة 

الَو
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عاَدَة" "ِعْنَدما َنجَمُع الُكُتَب َنْجَمُع السَّ
فن�سنت �ستاريت
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الِمحَوريََّة 	  الَكلماِت  المتعّلُم  ُد  ُيــَحــدِّ  G5.1.1.1.2
َبعَض  َويْكَتِشُف  َمعانَيها،  ُح  َوُيرشِّ  ، النَّصِّ في   والَجديدَة 

االْسِتخداماِت الَمجازيَِّة لها.

G5.1.1.1.3 يَوّظُف َمعرَفَتُه بالُمصاَحباِت اللُّغويَِّة الّشاِئعِة 	 
االْخِتناُق مثل:  َوَحديًثا  َقديًما  اللُّغويِّ  االْستعماِل   في 
، تكنولوجيا الَمعلوماِت،... ِجباٌل شاِهَقٌة، َحفيُف  الُمروريُّ

َجِر، َصهيُل اْلخيوِل. الشَّ

G5.1.1.1.1 َيْقرُأ الُمَتعلُِّم ُنصوًصا َنثريًَّة َوِشعريًَّة ِبطالَقٍة 	 
َمَع ُمراعاِة التَّعبيِر عِن االْنفعاالِت والَمشاِعِر.

ُد  الُمتعّلُم الِبناَء الُمستْخدَم في النَّصِّ 	  G5.3.2.1.2 ُيَحدِّ
لَِتقديِم األَحداِث والِفَكِر والَمفاهيِم َو الَمعلوماِت، مثل: 

َبِب والنَّتيَجِة والُمقارَنِة. التََّسْلُسِل الزََّمنيِّ لأِلَحداِث والسَّ

ــٍح 	  واِض ــْوٍت  ــَص ِب الُمَتَعلُِّم  ُث  ــَتــَحــدَّ َي  G5.5.1.2.1
َموضوٍع، َعــْن  َمعلوماٍت  لَِتقديِم  ُمَعبٍِّر    َوأُســلــوٍب 

أَو ِفكرٍَة، أَْو َمْوِقٍف ُيظِهُر َفهَمُه لِلَمْوضوِع.

ٍة َقَرأَها.	  ًصا لِِقصَّ ُم الُمَتَعلُِّم َشَفويًّا ُمَلخَّ G5.5.1.2.2 ُيقدِّ

َفِر. £ َلِة ِبالأَ�سْ ْر في َمْعنى الَكِلَمِة الُمَظلَّ اْقَراأْ ُكلَّ ُجْمَلٍة، َوَفكِّ
ْعها في ُجْمَلٍة ِمْن ِعْنِدَك، اأَْو َمثِّْلها. £ اْخَتْر َكِلَمًة، َو�سَ

الُمْفَرداُت والتَّراكيُب

َخ�ْسَخ�َسٌة )ا�ْسٌم(

ِل اْلَخريِف َتْكُثُر  في َف�سْ
َجِر. ْوراِق ال�سَّ ُة اأَ َخ�ْسَخ�سَ

َوثيَرٌة )ا�ْسٌم(

ْفَلُة َعلى اأَريَكٍة  ِت الطِّ َجَل�سَ
َوثيَرٍة. 

يَْمتَطي )ِفْعٌل(

َيْمَتطي اْلفاِر�ُس َجواَدُه.

َدفَّتَي )ا�ْسٌم(

ْعُت اْلَوْرَدَة َبْيَن َدفََّتي  َو�سَ
الِكتاِب.

1
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َنواِتُج التََّعلُِّم
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ي�س، َوثيرة" في جملة واِحدٍة، والكلمتْيِن "تَفّرعْت، يتفّياأ" في جملة اأخرى.  £ ْع الكلمتْيِن "اأ�سّ �سَ

يَتَناَف�ُس )ِفْعٌل(

َيَتناَف�ُس التَّالميُذ  ِلْلَفْوِز 
فِّ اْلقاِرىء. ِبجاِئَزِة ال�سَّ

ُم�َسبََّعٌة )ا�ْسٌم(

بََّعٌة  َهِذِه الَحْلوى ُم�سَ
ِر. كَّ ِبال�سُّ

َعْت )ِفْعٌل( تََفرَّ

َجَرِة  َعْت اأَْغ�ساُن ال�سَّ َتَفرَّ
اإِلى اأَْفُرٍع َكثيَرٍة.

اأَ�سي�ٌس )ا�ْسٌم(

ْعُت النَّْبَتَة في اأَ�سي�ٍس  َو�سَ
ِط اْلَحْجِم. ُمَتَو�سِّ

يَتََفيَّاأُ )ِفْعٌل(

َجِر  َيَتَفيَّاأُ الَفْهُد ِظلَّ ال�سَّ
هيّرِة َوقَت الظَّ

تَْنتَ�سي )ِفْعٌل(

َتْنَت�سي ِهْنُد َفْخًرا ِعْنَدما 
. َت�ْسَمُع النَّ�سيَد اْلَوَطنيَّ

5
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 الَفْهُم
ُر اْلَحَدِث  الَمهاَرُة: َتَطوُّ

ُر، اإِلى اأَْن َتاأْتَي النِّهاَيُة  ُمفاِجَئًة   غيًرا، ُثمَّ َيْنمو َوَيَتَطوَّ ِة �سَ َيْبَداأُ اْلَحَدُث في ِبداَيِة اْلِق�سَّ
ْحياِن. ِلْلقاِرىِء في َبْع�ِس اْلَأ

ئي�ِس َمْجموَعٌة ِمَن اْلأَْحداِث اْلَفرعيَِّة الَّتي َتْدُخُل في َخطِّ  َر اْلَحَدِث الرَّ َوُي�ساِحُب َتَطوُّ
ِرِه واْكِتماِلِه. ئي�ِس، َوُت�ساِهُم هَي في َتَطوُّ اْلَحَدِث الرَّ

ديَدِة، واْبِتعاُدها َعْن   ِتنا )َوَرَقُة اْلَحياِة( كاَن �ُسقوُط َوَرَقِة �َسَجَرٍة ِبِفْعِل الّرياِح ال�سَّ َففي ِق�سَّ
ْكٍل َغْيِر ُمَتَوقٍَّع. َرْت ِب�سَ َمْوِطِنها هَو َحَدُث اْلِبداَيِة، ُثمَّ َتواَلِت اْلأَْحداُث، َوَتَطوَّ

َر اْلَحَدُث، َوَتواَلِت الأَْحداُث، َوَهْل كاَن ذِلَك  َة، تاِبْع َكْيَف َتَطوَّ َواأَْنَت َتْقَراأُ اْلِق�سَّ
ًعا اأَْم اأَنَُّه فاَجاأََك؟ ُمَتَوقَّ

َلُة الَوَسُط: اأَلْحداُث اْلُمَفصَّ

هاَيُة النِّ

َرْتُه اْلِبداَيُة؟ £ وَّ ما اْلَحَدُث اْلعاديُّ الَّذي �سَ

َعِت الأَْحداُث؟  £ َكْيَف َتَفرَّ
ما الأَْحداُث اْلَجديدُة  الَّتي اأََخَذْت َتَتنامى؟ £

َعًة؟ َمْن ِمْنُكْم َقْد  £ َهْل جاَءِت النِّهاَيُة ُمَتَوقَّ
َع اْلخاِتَمَة ذاَتها؟ َتَوقَّ

ئيُس الِبداَيُة: اْلَحَدُث الرَّ
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 َطْرُح اْلَْسِئَلِة

 اإلْسِتراتيجيَُّة

الِبداَيُة

الَوَسُط

هاَيُة النِّ

ِة ِبالتَّْرتيِب الَّذي  ْنَت َتْقَراأُ، ُثمَّ َتَتبَّْع ِمْن ِخالِل اْلأَ�ْسِئَلِة اأَْحداَث اْلِق�سَّ اْطَرْح َت�ساوؤُلٍت َواأَ
َوَقَعْت فيِه.
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ِف الْكاِتبََة: تََعرَّ

ورقُة الحياِة

َتها "ورقُة  ، كتَبْت ِق�سَّ اأميرُة اإبراهيم المرزوقيُّ
ري ُكتِب  الحياِة" الفائزَة بجائزِة ُملتقى نا�سِ

ويلِة في  َحْت �سمَن القائمِة الطَّ الأطفاِل، َوتر�سَّ
ورِة الّتا�سعِة،  يِخ زايٍد للكتاِب، للدَّ جائزِة ال�سَّ

للعاِم 2014-2015 ِلَفرِع )اأدِب الّطفِل والّنا�سئِة(، 
ْمَن القائمِة الق�سيرِة لجائزِة  َحْت �سِ كما َتر�سَّ

مَن فئِة  فِل، للعاِم 2014 �سِ )اّت�سالت( لأدِب الطِّ
َتها "تّواق في  فِل، وكتَبْت ِق�سَّ كتاِب العاِم للطِّ
مَن قائمِة الُكتِب  مهبِّ الّريِح" اّلتي دخَلْت �سِ
الأف�سل مبيًعا في داِر العالِم العربي لعاِم 2016، 
َمْت اأميرُة المرزوقي ُوَر�ًسا تدريبّيًة في  كما قدَّ

مجاِل الكتابِة الإبداعّيِة.

 الُمْفَرداُت والتَّراكيُب: 

ة َيْمَتطيَخ�ْسَخ�سَ
َدفََّتيَوثيَرة
َيْخ�سىَيَتناَف�س
َعْت اأَ�سي�سَتَفرَّ
َتْنَت�سيَيَتَفيَّاأ
بََّعة اْلُمْنَبِعَثةُم�سَ
 الَمهاَرُة:

ُر اْلَحَدِث. َتَطوُّ  
 اإلْسَتراتيجيَُّة: 

َطْرُح اْلأَ�ْسِئَلِة.  
:  َنْوُع النَّصِّ

ٌة ل ُيْمِكُن اأَْن  ٌة َخياليٌَّة:  ِق�سَّ ِق�سَّ
َتْحُدَث في الواِقِع.

اأَميرُة الَمرزوقيُّ
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َأَحٌد! يَْعِرُفُه  َبعيد، ال  َبعيٍد  َبعيٍد  َمكان  في 

اْسُمُه «ُسطور.» َعجوٌز  كاتٌِب  يَعيُش 

نْيا، الدُّ ِمَن  َشْيًئا  َميْلُِك  ُهَو ال 

اَألقْالمِ، وَبْعَض  َمْحَبَرةٍ،  ِسوى 

الَوَرِق! ِمَن  الَكثيَر  الَكثيَر  والَكثيَر 

َأْوراِقِه. ِمْن  هِذه ِحكايَُة واِحَدةٍ 
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َأَحٌد! يَْعِرُفُه  َبعيد، ال  َبعيٍد  َبعيٍد  َمكان  في 

اْسُمُه «ُسطور.» َعجوٌز  كاتٌِب  يَعيُش 

نْيا، الدُّ ِمَن  َشْيًئا  َميْلُِك  ُهَو ال 

اَألقْالمِ، وَبْعَض  َمْحَبَرةٍ،  ِسوى 

الَوَرِق! ِمَن  الَكثيَر  الَكثيَر  والَكثيَر 

َأْوراِقِه. ِمْن  هِذه ِحكايَُة واِحَدةٍ 
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الَكثيَر َكَتْبُت 

 ولِكْن ال َأَحَد يَْقَرُأ!

الَقَلِم اِحلْبُر في  َجفَّ 

َأْكُتُبُه! َأِجُد ما  َوال 

يَْكُتبون؟ ملِاذا ال 

يَْقَرؤون؟ ملِاذا ال 
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الَكثيَر َكَتْبُت 

 ولِكْن ال َأَحَد يَْقَرُأ!

الَقَلِم اِحلْبُر في  َجفَّ 

َأْكُتُبُه! َأِجُد ما  َوال 

يَْكُتبون؟ ملِاذا ال 

يَْقَرؤون؟ ملِاذا ال 
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کاَنْت َلْیَلًة عاِصَفًة ُمْظِلَمًة َغزیَرَة الَمَطِر،

ا قاَوْمُت. یاح َأْکَثَر ِممَّ َلْم َأْسَتِطْع ِحیَنها ُمقاَوَمَة الرِّ

یاُح َأْقوى ِمْن ُقْدَرتي َعلی التََّعلُِّق ِبُأمِّي. کاَنِت الرِّ
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کاَنْت َلْیَلًة عاِصَفًة ُمْظِلَمًة َغزیَرَة الَمَطِر،

ا قاَوْمُت. یاح َأْکَثَر ِممَّ َلْم َأْسَتِطْع ِحیَنها ُمقاَوَمَة الرِّ

یاُح َأْقوى ِمْن ُقْدَرتي َعلی التََّعلُِّق ِبُأمِّي. کاَنِت الرِّ
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َلْم   ُأِفْق إال ِفي َصَباِح الَیْوِم التَّالي َوَأنا ُمْلقاٌة ِفي َمکاٍن ال َأْعِرُفُه. 

کاَن الَجوُّ َصْحًوا، والسماُء صاِفیًة، والَنْسماُت ُمنِعشًة، 

لکني ُکْنُت َأْشُعُر ِبالَبْرِد َوالَخْوِف والوْحَدِة، َأْیَن َأنا؟ ُکْنُت َأَتساَءُل.

ماِء،  وُکْنُت َأْسَمُع َأْصواَت َأْطفاٍل َیْلَعبون َوأرى َعصاِفیَرُتحلُِّق في السَّ

َوَأُشمُّ َراِئَحَة اَألْرِض ُمَشبََّعًة ِبالَمَطِر الذي َسَقَط َغزیًرا َلْیَلَة اَألْمِس. 

َوَفْجَأًة َحَمَلْتني َیٌد نَاِعَمٌة َداِفَئٌة، َمَسَحْت َعنِّي التُّراَب الُمْخَتِلَط بالَماِء. 

کاَنْت َفتاًة َصغیَرًة ذاَت َشْعٍر داِکٍن َوِثیاٍب َجمِیَلٍة وَعْیَنْیِن َواِسَعَتْیِن َذِکیََّتْیِن.

ُثمََّ رَکَضْت بي َنْحَو ُغْرَفٍة هاِدَئٍة ُمَرتََّبٍة، َألواُن ُجْدراِنها َوأَثاِثها ُتوحي بالَبْهَجِة والَحیاِة.

َأْذُکُر َأنََّها قاَلْت: «ُأمِّي أمِّي! هِذِه َأْجَمُل َوَرَقِة َشَجَرٍة، اْنُظري».َحَمَلْتني َبْیَن َیَدْیها َوَرَکَضْت ِبي َنْحَو ُأمِّها. 
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َلْم   ُأِفْق إال ِفي َصَباِح الَیْوِم التَّالي َوَأنا ُمْلقاٌة ِفي َمکاٍن ال َأْعِرُفُه. 

کاَن الَجوُّ َصْحًوا، والسماُء صاِفیًة، والَنْسماُت ُمنِعشًة، 

لکني ُکْنُت َأْشُعُر ِبالَبْرِد َوالَخْوِف والوْحَدِة، َأْیَن َأنا؟ ُکْنُت َأَتساَءُل.

ماِء،  وُکْنُت َأْسَمُع َأْصواَت َأْطفاٍل َیْلَعبون َوأرى َعصاِفیَرُتحلُِّق في السَّ

َوَأُشمُّ َراِئَحَة اَألْرِض ُمَشبََّعًة ِبالَمَطِر الذي َسَقَط َغزیًرا َلْیَلَة اَألْمِس. 

َوَفْجَأًة َحَمَلْتني َیٌد نَاِعَمٌة َداِفَئٌة، َمَسَحْت َعنِّي التُّراَب الُمْخَتِلَط بالَماِء. 

کاَنْت َفتاًة َصغیَرًة ذاَت َشْعٍر داِکٍن َوِثیاٍب َجمِیَلٍة وَعْیَنْیِن َواِسَعَتْیِن َذِکیََّتْیِن.

ُثمََّ رَکَضْت بي َنْحَو ُغْرَفٍة هاِدَئٍة ُمَرتََّبٍة، َألواُن ُجْدراِنها َوأَثاِثها ُتوحي بالَبْهَجِة والَحیاِة.

َأْذُکُر َأنََّها قاَلْت: «ُأمِّي أمِّي! هِذِه َأْجَمُل َوَرَقِة َشَجَرٍة، اْنُظري».َحَمَلْتني َبْیَن َیَدْیها َوَرَکَضْت ِبي َنْحَو ُأمِّها. 
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لْمَسِة  ِمْن  ْدَق  والصِّ الَحناَن  َأْسَتْشِعُر  ِزْلُت  َما  َألنَّني  َوِإنَّما  الُغْرَفِة،  َجماِل  َألْجِل  َسریًعا، ال  ُغْرَفَتها  َأْحَبْبُت 

َأکوَن َصدیَقَتها.  َأْن  َتَودُّ  َوأنَّها  ُتِحبُِّني  ِبَأنَّها  ِحیَنها  َشَعْرُت  النَّاِعَمَتْین.  َیَدْیها 

َنَتراَقُص ُکنَّا  التي  األْوقاِت  َوإلی  لَشقیقاتي  اْشَتْقُت  َعواِطفي.  َتَتضاَرُب  َأْمري،  ِمْن  َحْیَرٍة  في  َلْیَلَتها  ِبتُّ 

ِإَلْیِه. َأْنَتمي  ِبَأنِّي  َوَشَعْرُت  الَمکاَن  َهذا  َأْحَبْبُت  َنْفِسِه،  الَوْقِت  ِفي  َولِکنَّني  اَألْغصاِن،  َعلی  َسِویًّا  ِفیَها 

ُط  َرْت ِفيََّ قبل َنْوِمها، وَأنَّها ُتَخطِّ ِبتُّ ِتلَك اللَّْیَلَة َعلی طاِوَلٍة َصغیَرٍة ِبجاِنِب َسریِرها. ُکْنُت َأْعَلُم ِحیَنها َأنَّها َفکَّ

غیرِة ِبجاِنبي َتزیُد ِمْن َتَرقُِّبي َوَتَوتُّري، َبْیَنما کاَنِت اإلضاَءُة  اعِة الصََّ ِألَْن َتَضَعني في َمکاٍن ما. کاَنْت َتْکَتَکُة السََّ

وایا َتْبَعُث ِفي َنْفسي ُشُعوًرا ِبَأنَّ شْیًئا ما َغریًبا َسْوَف َیْحُدُث ِلي ِفي الَغِد.  الخاِفَتُة الُمْنَبِعَثُة ِمْن إْحدى الزََّ
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لْمَسِة  ِمْن  ْدَق  والصِّ الَحناَن  َأْسَتْشِعُر  ِزْلُت  َما  َألنَّني  َوِإنَّما  الُغْرَفِة،  َجماِل  َألْجِل  َسریًعا، ال  ُغْرَفَتها  َأْحَبْبُت 

َأکوَن َصدیَقَتها.  َأْن  َتَودُّ  َوأنَّها  ُتِحبُِّني  ِبَأنَّها  ِحیَنها  َشَعْرُت  النَّاِعَمَتْین.  َیَدْیها 

َنَتراَقُص ُکنَّا  التي  األْوقاِت  َوإلی  لَشقیقاتي  اْشَتْقُت  َعواِطفي.  َتَتضاَرُب  َأْمري،  ِمْن  َحْیَرٍة  في  َلْیَلَتها  ِبتُّ 

ِإَلْیِه. َأْنَتمي  ِبَأنِّي  َوَشَعْرُت  الَمکاَن  َهذا  َأْحَبْبُت  َنْفِسِه،  الَوْقِت  ِفي  َولِکنَّني  اَألْغصاِن،  َعلی  َسِویًّا  ِفیَها 

ُط  َرْت ِفيََّ قبل َنْوِمها، وَأنَّها ُتَخطِّ ِبتُّ ِتلَك اللَّْیَلَة َعلی طاِوَلٍة َصغیَرٍة ِبجاِنِب َسریِرها. ُکْنُت َأْعَلُم ِحیَنها َأنَّها َفکَّ

غیرِة ِبجاِنبي َتزیُد ِمْن َتَرقُِّبي َوَتَوتُّري، َبْیَنما کاَنِت اإلضاَءُة  اعِة الصََّ ِألَْن َتَضَعني في َمکاٍن ما. کاَنْت َتْکَتَکُة السََّ

وایا َتْبَعُث ِفي َنْفسي ُشُعوًرا ِبَأنَّ شْیًئا ما َغریًبا َسْوَف َیْحُدُث ِلي ِفي الَغِد.  الخاِفَتُة الُمْنَبِعَثُة ِمْن إْحدى الزََّ
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اٍس َأْحَمَر، في الَیْوِم التََّالي حَمَلْتني َصدیَقتي َبْیَن َیَدْیها، َوَوَضَعْتني َبْیَن َصْفحاِت ُکرَّ

 ُنِقَشْت َعلی ِغالِفِه َفراشاٌت َوُوروٌد.. َلَقْد کاَن ُکرَّاس َیْوِمیاِتها الذي أََْصَبَح ُمْنُذِئٍذ َمْسَکني.

  َوَمَع األیَّاِم ِصْرُت َأْعِرُف َصِدیَقتي َأْکَثَر ِمْن َأيِّ َشْخٍص آَخر، ِصرُت َأْعِرُف َمتی َتْحَزُن َوَمتی َتْفَرُح؛

 کاَنْت َتْفَرُح ِبالَکلماِت الَجمیلِة التي َتْسَمُعها ِمْن ُمَعلِّماِتها، َوَتْحَزُن ِإْن َخاَصَمْتها إْحدى َصدیقاِتها.

 َتثوُر ِإْن َعَبَث َأَحٌد ِبألعاِبها،  وَتْشُعُر بالرِّضی ِحیَن ُتْنهي واِجباِتها الَمْدَرِسیََّة، وَتْنَتشي ِحیَن ُتْکِمُل َتْلویَن َلْوَحِتها.

 ال َیْبدو لي أنََّها تْتَعُب َفِهي َتْسَتْمِتع ِبُکلِّ ما َحْوَلها.

َرِة َخواِطِرها الیْوِمیَّة؟ کْنُت أْقَرُأ یْوِمیَّاِتها باْنِتظاٍم، کْیَف ال وَأنا الَوَرقُة الَخْضراُء فاِصلُة ُمَفکِّ

 « إلی الّطْیِر الذي َیْطُرُق ناِفَذتي ُکلَّ صباٍح...» کاَنْت تْبَدُأ َخواِطَرها ِبهِذِه الُجْمَلِة ُکلَّ َیْوٍم،

ِرّي. یوَر والَفراشاِت وأْوراَق الَوْرِد والُعْشَب الطَّ بُب الذي َجَعَلني ال أْشُعُر بالُغْرَبِة، ِلَکْثَرِة ِذْکِرها الطُّ وَلَعلَُّه السََّ

ا. ا؛ َأمَّنْتني علی َأْسراِرها، َألنَّني یْستحیُل أْن ُأْفشي َلها ِسرًّ ُتْعِجُبني صاِحَبتي؛ َفِهَي ذِکیٌَّة ِجدًّ

َلْن ُأْخِبَر َأَحًدا ِبأني رَأْیُت ُدموَعها واْبِتساماِتها وَنظراِت األَمِل في عْیَنْیها. َلْن ُأْخِبَر َأَحًدا ِبما َکَتَبْت ُثمَّ مَحْت.
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اٍس َأْحَمَر، في الَیْوِم التََّالي حَمَلْتني َصدیَقتي َبْیَن َیَدْیها، َوَوَضَعْتني َبْیَن َصْفحاِت ُکرَّ

 ُنِقَشْت َعلی ِغالِفِه َفراشاٌت َوُوروٌد.. َلَقْد کاَن ُکرَّاس َیْوِمیاِتها الذي أََْصَبَح ُمْنُذِئٍذ َمْسَکني.

  َوَمَع األیَّاِم ِصْرُت َأْعِرُف َصِدیَقتي َأْکَثَر ِمْن َأيِّ َشْخٍص آَخر، ِصرُت َأْعِرُف َمتی َتْحَزُن َوَمتی َتْفَرُح؛

 کاَنْت َتْفَرُح ِبالَکلماِت الَجمیلِة التي َتْسَمُعها ِمْن ُمَعلِّماِتها، َوَتْحَزُن ِإْن َخاَصَمْتها إْحدى َصدیقاِتها.
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َنَعم، ُکْنُت َسعیَدة ِبَقراَءِة َیوِمیَّاِتها لِکني ُکْنُت َمْشُغوَلًة َأْیًضا بالّتْفکیِر ِفي َمصیري َکَوَرَقٍة؛

 َفأنَا َغْیُر واِثَقٍة  إلی اآلن ِمْن ُقْدَرتي َعَلی االْسِتْمراِر. َکْیَف َسَأَتَدبَُّر ُأُموري؟ وَکْیَف َسَأْحیا

َبْعَد َأْن َفاَرْقُت ُأمِّي َوَأَخواتي؟ َهْل ُیْعَقُل َأْن َأموَت؟ 

ة  ًة ِعْنَدما ُأِصیَبْت َصدیَقتي ِبَنْزَلِة َبْرٍد َأْلَزَمْتها الِفراَش ِعدََّ ُبوِل َأماَم َعْیني، َخاصَّ ْرُت ِبحالي َتراَءى َشَبُح الذُّ َوُکلََّما َفکَّ

أیَّاٍم، کاَنْت َأیَّاًما َکئیَبًة، َشَعْرُت فیها باالْخِتناِق، َبْل ُکْنُت َأْشُعُر بالَمْوِت الَبطيِء. َلْم َأُعْد أْحظی ِبَلْمَسِتها الَحاِنَیِة ِحیَن 

اِسها ِلَتْبَدَأ کتاَبَة َخَواِطِرها الَیْوِمیَّة وهي َتْهِمُس ِلي: «َأْنِت َیا ُوَرْیَقتي الَخْضراَء َتْعلمیَن  َتْلَتِقُطني ِمْن َبْیِن َأْوراِق ُکرَّ

َعنِّي الَکثیَر، َفاْحَفظي َأْسراِري َواْعَتِني ِبَکلماتي». آآآآآآآه یا َصدیَقتي! اْنَهضي ِمَن الِفراش. َأَلْم َتْشتاقي ِإلی الِکتاَبة؟
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یا ِإلـــهي! َهْل َسِمَعْتني

َکَأنَّها َنَهَضْت ِمْن ِفراِشها.. 

َأْسَمُع َصْوَت َخْشَخَشِة الَوَرِق. 

َأْسَمُعها َتقوُل «َمْرَحًبا یا ُوَرْیَقتي الَخْضراَء. َهْل اْشَتْقِت إلْي؟ أمََّا أنَا َفَقْد اْشَتْقُت إلْیِك َکثیًرا».  

ُقْلُت «َنَعم، اْشَتْقُت إلْیك کثیًرا یا َصدیَقتي الَغالیة. واْشَتْقُت إلی الَکالِم الَجمیِل الذي َتْکُتبیَنه».

أَنا اآلَن َبْیَن َیَدْیها الحاِنِیَتْین.. َأکاُد َأْقِفُز َفَرًحا..

 أْشُعُر بالَحیاِة َتْسري في ُعروقي..

یََِّبُة َنْحَو ُکلِّ الذیَن َتْکُتُب َعْنُهم، َبَعَث  َقْلُبها الَکبیُر، وَمشاِعُرها الطَّ

في َقْلبي الطَمْأنینَة والُحبَّ والرِّضا ِمْن َجدید. 

اس. الُکرََّ ُتَقلُِّب  َکأنَّها 
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َوفي َصباِح َیْوٍم ُمْشِرٍق، َحَمَلْتني َصِدیَقتي

اِس َوَوَضَعْتني َبْیَن َصْفحاِت َکتاٍب. ِمَن الُکرَّ

َأْصَبْحُت اآلَن َأعیُش َفي َکتاٍب َجدیٍد ِفي

َعَالِم  َعْن  َعواِلِمِه  في  َیْخَتِلُف  َموُضوعاِتِه، 

َصدیَقتي. ُکْنُت َأْشُعُر ِحیَنها بَأنَّني ما ِزْلُت 

َوَرَقًة َخْضراَء َنِدیًَّة، َتْسَتِمدُّ ِغذاَءها ِمْن ُأمِّها

ني َجَرة، فَمــــا ُکْنُت أْقَرُؤُه کاَن ُیِمدُّ الشَّ

ِبما َأْحتاُجُه ِمَن الَماِء َوالِغذاِء والنُّوِر.

کاَنْت ِقراَءُة هذا الِکتاِب ِهَي َتْجِرَبتي األولی ِفي عاَلِم الُکُتِب. کاَنْت ُنُصوُصُه َقصیَرًة فیَها الکثیُر ِمَن الموسیقی، 

ُکْنُت َأْشُعُر أْحیانًا َأنَّني ُأریُد َأْن َأْرُقَص َعلی َنْغماِت الَکِلماِت الَمْوزوَنِة.. حتی ِإنَّني َحِفْظُت َبْعَضها: 

َتَماَیَلِت الَوْرَدُة قاِئَلًة أنَا األْزهی َأنَا األْجَمل

الَوْردات ُکلِّ  َوْرَدَة  یا  ناَدْتها  النْحَلَة  لِکنََّ 

الَوْردات َفاَق  َقْد  َفَجمالي  َنْحالت  یا  َعنِّي  اْبَتِعدي 

ِك َأْن ُتْمِضي ُعْمًرا َوْحَدِك ِمْن دوِن َصدیقات؟؟  َأَیُسرُّ
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َوفي َصباِح َیْوٍم ُمْشِرٍق، َحَمَلْتني َصِدیَقتي
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الَوْردات ُکلِّ  َوْرَدَة  یا  ناَدْتها  النْحَلَة  لِکنََّ 

الَوْردات َفاَق  َقْد  َفَجمالي  َنْحالت  یا  َعنِّي  اْبَتِعدي 

ِك َأْن ُتْمِضي ُعْمًرا َوْحَدِك ِمْن دوِن َصدیقات؟؟  َأَیُسرُّ
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کاَنْت ِقصُة َفَتی َذکيٍّ یْطَمُح أْن َیْمَتطَي َغْیَمًة، َوَقْد َتَحقََّق 

َجَبٍل  إلی  ِرْحَلٍة   ِفي  َأْسَرُتُه  َخَرَجْت  ِحیَن   َأراَد،  َما  َلُه 

ُمجاِوٍر. کاَن الَجَبُل َعاِلًیا ُمالِمًسا الُغیوَم. َغاَب الَفَتی َعِن 

اَألْنظاِر َوَتَعلََّق ِبَغْیَمٍة َبْیَضاَء َکثیَفٍة َکبیَرٍة َوثیَرٍة، اْحَتَضَنها 

ِبُقوٍة َوَتعاَلْت َضِحکاُتُه ِمَن الَفَرِح،  َفطاَرْت ِبِه الَغْیَمُة َفْوَق 

الَمراعي َوالّنْهِر الذي َکاَن ُیحاِذي َقْرَیَتُه. 

ِکتاٍب  إلی  باْنِتقالي  ُفوِجْئُت  أیَّاٍم  َبْعَد 

َآَخَر، لِکنَّني ُسْرعاَن َما َأْحَبْبُت الُمکوَث 

َقًة  ُمَشوِّ ِة  القصَّ أْحداُث  کاَنْت  َفَقْد  ِفیِه؛ 

شاَرَفْت  ِعْنَدما  َحِزْنُت  َأنِّي  َدَرَجِة  إلی 

َصدیَقتي علی إْنهاِئها.

َوأْصحاَبُه  الَقْرَیِة  َمْلَعَب  َرَأى  الَفَرِح واإلثاَرِة،  ِة  ِمْن ِشدَّ َیْخُفُق  َوَقْلُبُه  اَألْرِض،  َیْنُظُر إلی  اًذا، کاَن  َمْنَظًرا أخَّ کاَن 

َح الَفَتی      هًا إیَّاه َنْحَو َغْیَمِته، َلوَّ َیْلَعبون، َرَأى ُأْخَتُه َتْلَتِقُط ُصَوًرا ألْزهاٍر ناِدَرٍة، َتراَءى َلُه َأخوُه َیْحِمُل ِمْنظاًرا ُمَوجِّ

  ِبَیِدِه َکثیًرا َفَقْد َأْصَبَح َیْشُعُر بالَمَلِل َوَیَودُّ ُمشاَرَکَة َأْهِلِه َبْهَجَتُهم وُهْم َعلی َسْفِح الَجَبل. 

اِفَئَة فَتالَشِت الَغیَمُة، َوَسَقَط  الَفتی بالُقْرِب ِمْن عاِئَلِته، عاَد  ْمُس وَأْرَسَلْت َأِشعََّتها الدَّ َبْعَد َلْحظاٍت َظَهَرْت الشَّ

ُثُهم َعْن َغْیَمِتِه  الُمْدِهَشة. ا وُلْطًفا، ُیَحدِّ إلْیِهم ِمْن َجدید، وَقْد َأْصَبَح َأْکَثَر ُودًّّ

30



کاَنْت ِقصُة َفَتی َذکيٍّ یْطَمُح أْن َیْمَتطَي َغْیَمًة، َوَقْد َتَحقََّق 
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َح الَفَتی      هًا إیَّاه َنْحَو َغْیَمِته، َلوَّ َیْلَعبون، َرَأى ُأْخَتُه َتْلَتِقُط ُصَوًرا ألْزهاٍر ناِدَرٍة، َتراَءى َلُه َأخوُه َیْحِمُل ِمْنظاًرا ُمَوجِّ
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اِفَئَة فَتالَشِت الَغیَمُة، َوَسَقَط  الَفتی بالُقْرِب ِمْن عاِئَلِته، عاَد  ْمُس وَأْرَسَلْت َأِشعََّتها الدَّ َبْعَد َلْحظاٍت َظَهَرْت الشَّ

ُثُهم َعْن َغْیَمِتِه  الُمْدِهَشة. ا وُلْطًفا، ُیَحدِّ إلْیِهم ِمْن َجدید، وَقْد َأْصَبَح َأْکَثَر ُودًّّ
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َنَقَلْتني  َفَقْد  َطویال  ني  زْْ حُُ َیْسَتِمرَّ  َلْم 

َکبیر.  آَخـَر  ِکتاٍب  إلی  َصدیَقتي 

ُصَوٌر  وِفیِه  َضْخًما،  الکتاُب  کاَن 

َکثیرة؛ َجمیلٌة  وُرسوماٌت  َنٌة  ُمَلوَّ

یه َصدیَقتي.  إنُِّه «َمْوسوَعة»، َکما ُتَسمَِّ

ُل  ا، َفَقْد ُکْنُت أْنَتقَِ َأْحَبْبُت الَموسوَعَة ِجدًّ

آَخر.. إلی  َمْوضوٍع  ِمْن  َصْفحاِتها  َعْبَر 

ْمِسیَّة،  الشَّ الَمْجموَعِة  َعِن  َقرْأُت 

َوالنُُّجومِ، والکَوَاکِب، واألْرِض، والِبحاِر، 

صِناعَة َعْن  َقَرْأُت  والُمحیطاِت. 

والطاِئرات.  والَمَصابیِح،  یاراِت،  السَّ

َقَرْأُت عَن النَّباتاِت وأْنواِعها، واألْزهاِر، 

َعْن  الکَثیر  عَرَفْت  والُبذوِر.  والثِّمار، 

وِطباَعِة واألْفـالم،  األْقالِم،  ِصناَعِة 

الُکُتِب، وَعِن التاریِخ الَقدیِم، واألْطِعَمِة، 

ِرْحَلًة  ُمْمِتَعًة،  والَمالِبِس..کاَنْت ِسیاَحًة 

َمکاٌن. وال  َزماٌن  ها  َیِحدُّ ال  تَتَوقَُّف،  ال 
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ٍة َجمیَلٍة وَبْعَد أیاٍم َوَجْدتني َبْیَن َدفََّتْي ِقصَّ

وُمَؤثَِّرٍة َعْن َرُجٍل َعجوٍز َوحیٍد...

األْقداِم،  َعلی  َمْشًیا  َطویَلًة  َمسافاٍت  یْوٍم  ُکلََّ  َیْقَطُع  کاَن 

اِخَبِة، َغْیَر ُمباٍل  یاراِت الصَّ واِرِع الُمْزَدِحَمِة،  والسَّ َعْبَر الشَّ

ْیِف الالِهَبِة، وَبْرِد الشتاِء القاِرِس.. کاَن َیْبَحُث  ِبَحراَرِة الصَّ

َعْن َرفیٍق ُیْؤِنُسُه َبْعَد ْأْن ماَتْت َزْوَجُتُه. 

اْلَتقی في َأَحِد األیَّاِم ِطْفَلًة َصغیَرًة َیتیَمًة َتْلَعُب في الَحدیَقِة، 

وداَر َبْیَنهما َحدیٌث. أْصَبَحْت الطْفَلُة َصدیَقَة الَعجوِز. َوَکْم 

َتَغیََّرْت َحیاُتُه َبْعَدها! وَکْم َتَغیََّرْت حیاُتها ِهَي أْیًضا!

الِحکاَیِة،  بهذه  َکثیًرا  َتَأثَّْرُت 

َغاَدْرُت  ِحیَن  ُکْنُت،  لکنَّني 

الَعجوِز  علی  ُمْطَمِئنًَّة  الکتاَب، 

َفَقْد أْصَبحا  غیَرِة؛   الصَّ وَصدیقِتِه 

َصدیَقْین َسعیَدْین. 

في  َمْوِهَبَتها  الَفتاُة  اکَتَشَفِت 

ُقْدَرَتُه  الَعجوُز  واْکَتَشَف  الّرْسِم، 

الَجمیلِة.  الَبراویِز  ِصناَعِة  علی 

مًعا  َفَتحاُه  الذي  الَمْتَجُر  کاَن 

َملیًئا  کاَن  لکنه  َبسیًطا،  َصغیًرا 

َنِة الَجمیلة.  باللْوحاِت الُمَلوَّ

َأْصَبَح الناُس َیأتوَن إلْیِه لَیْشَتروا 

َمْعنی  للَحیاة  أْصَبَح  اللْوحاِت. 

اآلن. هذا ما کاَن َیْشُعُر ِبِه الَعجوُز 

َوَصَلْت  حیَن  الصغیَرُة  وَصدیقُتُه 

َصدیَقتي إلی َکِلمة...

«النهایة».  
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ُکْنُت َأْعَجُب ِمْن َنْفسي َکْیَف َأْحیا في هذه الُکُتب؟

َکْیَف َلْم َأْفِقْد ُخْضَرتي َوَنضاَرتي ِطواَل هذه الَفْتَرة؟ 

َکْیَف َلْم َأْذُبْل أْو َأِجّف؟

 َنَظْرُت إلی َنْفسي وکاَنِت الُمفاَجأُة َکبیییَرًة.

َعْت ِمنِّي أْغصاٌن ُموِرَقٌة.  ْت لي ُجذوٌر، وَتَفرَّ ْهَشة !!!! اْمَتدَّ یالَلدَّ

َد فاِصَلٍة َخْضراَء لکتاٍب، ُکْنُت َأْشُعُر بَسعاَدٍة غاِمَرٍة. أنا َلْسُت ُمَجرَّ

َبْل أنا َنْبَتٌة َخْضراُء َطِریٌَّة َنَمْت  َبْیَن َصْفحاِت الُکُتب. 

ْتني في ُکُتِبها،  َلْم َیُکِن األْمُر ُمفاَجَأًة لي َفَحْسُب وإنَِّما لصاحَبتي التي َرَعْتني وَضمَّ

وُمفاجأًة َعجیبًة ألْهِلها الذین ُدِهشوا عْندما َرَأْوني. َبْعُضهم  َظنَّ بأنَّ َصدیَقتي ُتباِلُغ 

ة وأنَّها َرأْتني عنَدما ُکْنُت في َکالِمها َعنِّي، لکنَّ ُأمَّها کاَنْت َتْعِرُف الَحقیقَة، خاصَّ

 َوحیَدًة َضعیَفًة ُأوِشُك أْن َأْذُبَل وأموت.
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َعْت  َأْصَبْحُت أْنمو ِبُسْرَعٍة َکبیَرٍة، وَصاَر الَجمیُع َیهَتمُّ بي. وُکلَّما َدَخْلُت ِکتابًا َتَفرَّ

َألنَّ  ُمْنَدِهَشًة  َحْولي  الَعاِئَلُة  ِفیِه  َعْت  َتَجمَّ الذي  الَیْوَم  َأْنسی  ولْن  َأْکَثَر.  أْغصاِني 

عاَدِة  هَشِة والسَّ ْت خاِرَج َأَحِد الُکُتِب. کاَنْت َنْظراُت الدَّ ُجذوري وَأْغصاني َنَمْت َواْمَتدَّ

ُد  ْتني صاِحَبتي َفَشَعْرُت ِبَسعاَدٍة غاِمَرٍة، ُثمَّ َأَخَذْت ُتَردِّ ُن ُوجوَهُهم. َیْوَمها َضمَّ ُتَلوِّ

«ُوَرْیَقتي الصغیَرُة صاَرْت َنْبَتًة َکبیرًة» واْلَتَفَتْت إلی ُأْسَرِتها وَتساَءَلْت وَقْد اْزداَدْت 

َعْیناها اتِّساًعا: «َهْل ُیْمِکُن أْن َتصیَر َشجَرًة؟» َنَظَر الَجمیُع إلیها، وَضِحکوا.

َبْعَد أْن َوَضُعوني  َوجاَء الَیوُم الذي ِصْرُت فیه ُشَجْیرًة َصغیَرًة، فاْجَتَمَعِت األْسَرُة 

علی َأْکَبِر طاِوَلٍة في الَبْیِت واْلَتفُّوا َحْولها یَتشاَورون في َمکاٍن َیتَِّسُع لي ِبَحْیث 

یًصا َکبیًرا، وأْن ُتوَضَع َجمیُع الُکُتِب  في  َأَظلُّ َقریَبًة ِمْنُهم. قّرروا أْن َیْشَتروا لي أصِّ

َمْکَتَبٍة ِبجاِنبي في ُغْرَفِة الَمعیَشِة، ألنَّها المکاُن األْوَسُع في الَمْنِزل، خاصًة َبْعَد أْن 

تي، فصاُروا َیتواَفدون وَمعُهم ُکُتُبهم أْیًضا،  وُکلُّ واِحٍد  َعِلَم األْهُل واألْصحاُب ِبِقصَّ

عاَیِة واالْهتمام. وُکلَّما  ِمْنُهم َیْقضي وْقًتا في الِقراَءة ِبجاِنبي. َأحاَطني الَجمیُع بالرِّ

ا واْخِضراًرا، َفَیْسَعُد بالنتیَجِة  َقَرَأ أَحُدُهم ِکتابًا شاَرکني ِقراَءَته َفرأى آثاَر ذلك ُنُموًّ

ْرُت َأْن ُأْسِعَدهم َأکَثر، وأْن َأُردَّ الَجمیَل للَجمیِع.  الُمْبِهَرِة. أمَّا أنا َفَقْد َقرَّ
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َعْت  َأْصَبْحُت أْنمو ِبُسْرَعٍة َکبیَرٍة، وَصاَر الَجمیُع َیهَتمُّ بي. وُکلَّما َدَخْلُت ِکتابًا َتَفرَّ

َألنَّ  ُمْنَدِهَشًة  َحْولي  الَعاِئَلُة  ِفیِه  َعْت  َتَجمَّ الذي  الَیْوَم  َأْنسی  ولْن  َأْکَثَر.  أْغصاِني 

عاَدِة  هَشِة والسَّ ْت خاِرَج َأَحِد الُکُتِب. کاَنْت َنْظراُت الدَّ ُجذوري وَأْغصاني َنَمْت َواْمَتدَّ

ُد  ْتني صاِحَبتي َفَشَعْرُت ِبَسعاَدٍة غاِمَرٍة، ُثمَّ َأَخَذْت ُتَردِّ ُن ُوجوَهُهم. َیْوَمها َضمَّ ُتَلوِّ

«ُوَرْیَقتي الصغیَرُة صاَرْت َنْبَتًة َکبیرًة» واْلَتَفَتْت إلی ُأْسَرِتها وَتساَءَلْت وَقْد اْزداَدْت 

َعْیناها اتِّساًعا: «َهْل ُیْمِکُن أْن َتصیَر َشجَرًة؟» َنَظَر الَجمیُع إلیها، وَضِحکوا.

َبْعَد أْن َوَضُعوني  َوجاَء الَیوُم الذي ِصْرُت فیه ُشَجْیرًة َصغیَرًة، فاْجَتَمَعِت األْسَرُة 

علی َأْکَبِر طاِوَلٍة في الَبْیِت واْلَتفُّوا َحْولها یَتشاَورون في َمکاٍن َیتَِّسُع لي ِبَحْیث 

یًصا َکبیًرا، وأْن ُتوَضَع َجمیُع الُکُتِب  في  َأَظلُّ َقریَبًة ِمْنُهم. قّرروا أْن َیْشَتروا لي أصِّ

َمْکَتَبٍة ِبجاِنبي في ُغْرَفِة الَمعیَشِة، ألنَّها المکاُن األْوَسُع في الَمْنِزل، خاصًة َبْعَد أْن 

تي، فصاُروا َیتواَفدون وَمعُهم ُکُتُبهم أْیًضا،  وُکلُّ واِحٍد  َعِلَم األْهُل واألْصحاُب ِبِقصَّ

عاَیِة واالْهتمام. وُکلَّما  ِمْنُهم َیْقضي وْقًتا في الِقراَءة ِبجاِنبي. َأحاَطني الَجمیُع بالرِّ

ا واْخِضراًرا، َفَیْسَعُد بالنتیَجِة  َقَرَأ أَحُدُهم ِکتابًا شاَرکني ِقراَءَته َفرأى آثاَر ذلك ُنُموًّ

ْرُت َأْن ُأْسِعَدهم َأکَثر، وأْن َأُردَّ الَجمیَل للَجمیِع.  الُمْبِهَرِة. أمَّا أنا َفَقْد َقرَّ
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َرِت العاِئَلُة أنَُّه حاَن الَوْقُت لَنْقلي إلی َحدیَقِة الَمْنِزل. ْت أْغصاني َأْکَثَر َوَأْکَثَر، فقرَّ اْمَتدَّ

ًة ثاِنَیًة..  مِس َمرَّ زاَد َهواُء الَحدیَقِة ِمْن َتَألُّقي، َوَسِعْدُت کثیًرا ِبُرْؤَیِة الشَّ

کاَنِت الشْمُس ُتداِعُب أْوراقي ِبُحبٍّ وُحُنوٍّ کبیَرْین.

  لکْن ال َشْيَء کاَن َیعِدُل ِعْندي کتابًا َیْقَرُؤه َأَحُدهم َتْحَت ِظّلي.. 

کاَن َیْوُم نْقلي إلی الَحدیَقِة یْوًما اْحتفالیا، َحَضَرُه أْصِدقاُء العاِئَلِة،

وَقْد َتمَّ نْقلي ِبعناَیٍة فاِئَقٍة، وِبِرْفٍق َتام، فأنا َشَجَرُة الَحیاِة التي َتنمو بالِقراَءة!

وِحیَن اْنَتَصْبُت راِسَخًة في األرض، اْقَتَرَبْت َصدیَقتي منِّي، َوَوَضَعْت

غیرَة النَّاِعَمَة علی ِجْذعي.. تلك الَیُد الحاِنیُة التي َحَمَلْتني وأْنَقَذْتني..  َیَدها الصَّ

قین أنَّ َثالَث َسَنواٍت َمَضْت ُمْنُذ لقاِئنا األّول؟»  َوقالت: «لَقْد َکُبْرِت یا ُوَرْیَقتي الَخْضراَء.. وَکُبْرُت أنا أْیًضا.. َهْل ُتَصدِّ

َفُقْلُت لها «َنَعم یا عزیزتي.. َلقْد َکُبْرنا .. ما َأْکَثَر األْشیاَء التي عَرْفناها مًعا! وما َأْجَمَلها!» 

وِحیَن تَرکني الَجمیُع في تلك اللیلِة، وَأْصَبْحُت َوحدي في 

یاُح َحْیُث شاَءْت. الَحدیَقِة َتَذکَّْرُت َلْیَلَة أْن ُکْنُت َوَرَقًة  َتْذروها الرِّ

وَتَذکَّْرُت َضْعفي وَخْوفي َووْحَدتي،

ُثمَّ ِرعاَیَة َصدیَقتي لي. 

 لْن أْنسی َیْوَمها َمْظَهَر َصدیَقتي،

 کاَنْت ُمراِقَبًة ُمَتأمَِّلًة هاِدَئًة.

َثْتني بَنْظراِتها َفقاَلت:  أکاُد أْجِزُم أنَّها حدَّ

«لْن أْخشی َعَلْیِك شْیًئا بْعَد الَیْوِم یا َوَرَقَة الَحیاِة». 

قین أنَّ َثالَث َسَنواٍت َمَضْت ُمْنُذ لقاِئنا األّول؟»  َوقالت: «لَقْد َکُبْرِت یا ُوَرْیَقتي الَخْضراَء.. وَکُبْرُت أنا أْیًضا.. َهْل ُتَصدِّ

َفُقْلُت لها «َنَعم یا عزیزتي.. َلقْد َکُبْرنا .. ما َأْکَثَر األْشیاَء التي عَرْفناها مًعا! وما َأْجَمَلها!» 
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َرِت العاِئَلُة أنَُّه حاَن الَوْقُت لَنْقلي إلی َحدیَقِة الَمْنِزل. ْت أْغصاني َأْکَثَر َوَأْکَثَر، فقرَّ اْمَتدَّ

ًة ثاِنَیًة..  مِس َمرَّ زاَد َهواُء الَحدیَقِة ِمْن َتَألُّقي، َوَسِعْدُت کثیًرا ِبُرْؤَیِة الشَّ

کاَنِت الشْمُس ُتداِعُب أْوراقي ِبُحبٍّ وُحُنوٍّ کبیَرْین.

  لکْن ال َشْيَء کاَن َیعِدُل ِعْندي کتابًا َیْقَرُؤه َأَحُدهم َتْحَت ِظّلي.. 

کاَن َیْوُم نْقلي إلی الَحدیَقِة یْوًما اْحتفالیا، َحَضَرُه أْصِدقاُء العاِئَلِة،

وَقْد َتمَّ نْقلي ِبعناَیٍة فاِئَقٍة، وِبِرْفٍق َتام، فأنا َشَجَرُة الَحیاِة التي َتنمو بالِقراَءة!

وِحیَن اْنَتَصْبُت راِسَخًة في األرض، اْقَتَرَبْت َصدیَقتي منِّي، َوَوَضَعْت

غیرَة النَّاِعَمَة علی ِجْذعي.. تلك الَیُد الحاِنیُة التي َحَمَلْتني وأْنَقَذْتني..  َیَدها الصَّ

قین أنَّ َثالَث َسَنواٍت َمَضْت ُمْنُذ لقاِئنا األّول؟»  َوقالت: «لَقْد َکُبْرِت یا ُوَرْیَقتي الَخْضراَء.. وَکُبْرُت أنا أْیًضا.. َهْل ُتَصدِّ

َفُقْلُت لها «َنَعم یا عزیزتي.. َلقْد َکُبْرنا .. ما َأْکَثَر األْشیاَء التي عَرْفناها مًعا! وما َأْجَمَلها!» 

وِحیَن تَرکني الَجمیُع في تلك اللیلِة، وَأْصَبْحُت َوحدي في 

یاُح َحْیُث شاَءْت. الَحدیَقِة َتَذکَّْرُت َلْیَلَة أْن ُکْنُت َوَرَقًة  َتْذروها الرِّ

وَتَذکَّْرُت َضْعفي وَخْوفي َووْحَدتي،

ُثمَّ ِرعاَیَة َصدیَقتي لي. 

 لْن أْنسی َیْوَمها َمْظَهَر َصدیَقتي،

 کاَنْت ُمراِقَبًة ُمَتأمَِّلًة هاِدَئًة.

َثْتني بَنْظراِتها َفقاَلت:  أکاُد أْجِزُم أنَّها حدَّ

«لْن أْخشی َعَلْیِك شْیًئا بْعَد الَیْوِم یا َوَرَقَة الَحیاِة». 

قین أنَّ َثالَث َسَنواٍت َمَضْت ُمْنُذ لقاِئنا األّول؟»  َوقالت: «لَقْد َکُبْرِت یا ُوَرْیَقتي الَخْضراَء.. وَکُبْرُت أنا أْیًضا.. َهْل ُتَصدِّ

َفُقْلُت لها «َنَعم یا عزیزتي.. َلقْد َکُبْرنا .. ما َأْکَثَر األْشیاَء التي عَرْفناها مًعا! وما َأْجَمَلها!» 
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َلَقْد َکُبْرُت اآلن، واْمَتّدْت أْغصاني إلی خاِرِج 

زیاَرًة  َم  ُتنظِّ أْن  العاِئَلُة  رِت  فَقرََّ الِحدیَقِة، 

ألهالي الَمدیَنِة لَکْي ُیشاِهدوني، وَیْشَتِرکوا 

َمَع العاِئلِة في الِقراَءِة َتْحَت أْغصاني. أْصَبَح 

واُر َیتواَفدون عليََّ صباَح مساَء، ِبُمْخَتَلف  الزُّ

األْعماِر واألْشکاِل، ُکلٌّ یْحِمُل ِکتاَبُه، وَیَتَفیَُّأ 

ِظلَّ  أَحِد األْغصاِن، ِلَیْقضَي ساعاٍت ُمْسَتْمِتعا 

الِم في َحدیَقتي. بالِقراَءِة وأْجواِء السَّ

َأْصَبَحْت  حتی  وأْکَثَر،  َأْکَثَر  أْغصاني  ْت  اْمَتدَّ

ُتَظلُِّل ُطُرقاِت الَمدیَنِة وَشواِرَعها، وَتَتَفرُع َبْیَن 

أَشعَِّة  َمَع  َتْصَنُع  الواِرَفُة  ِظاللي  کاَنْت  الَمباني. 

ُل  ْوُء والظِّ الشْمِس َلْوَحًة َفِنیًَّة، َیتداَخُل فیها الضَّ

غیرُة إلی  لْت الَمدیَنُة الصََّ َتداُخًال َبدیًعا. لَقْد َتَحوََّ

َمْکتَبٍة َکبیَرٍة َمْفتوَحٍة، ُکْنُت أعیُش ِبسعاَدٍة ال 

الذیَن  ِلُکلِّ  باالْمِتناِن  وَأْشُعُر  َیْوٍم،  ُکلَّ  ُتضاهی 

َصدیَقتي  أَبًدا  أْنَس  َلْم  لِکنِّي  َمعي،  َیْقَرؤوَن 

غیَرَة الَجمیَلَة التي َحَمَلْتني َیْوًما بْیَن َیَدْیها.  الصَّ

ا في َقْلبي وَتْحَت ِظلِّي.. إنَُّه  إنَّ لها َمکانًا خاصًّ

الَمکاُن األْقَرُب إلی ِجْذعي.. لْم َتْتُرْك َصدیَقتي 

لَتْجَلَس  َتْأتي  َیْوٍم  ُکلَّ  َفکاَنْت  عاَدَتها،  الَوِفیَُّة 

َتْحَت ِظلِّي، وَتَقَرَأ َمعي ِکتابًا َجدیًدا.. 
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َلَقْد َکُبْرُت اآلن، واْمَتّدْت أْغصاني إلی خاِرِج 

زیاَرًة  َم  ُتنظِّ أْن  العاِئَلُة  رِت  فَقرََّ الِحدیَقِة، 

ألهالي الَمدیَنِة لَکْي ُیشاِهدوني، وَیْشَتِرکوا 

َمَع العاِئلِة في الِقراَءِة َتْحَت أْغصاني. أْصَبَح 

واُر َیتواَفدون عليََّ صباَح مساَء، ِبُمْخَتَلف  الزُّ

األْعماِر واألْشکاِل، ُکلٌّ یْحِمُل ِکتاَبُه، وَیَتَفیَُّأ 

ِظلَّ  أَحِد األْغصاِن، ِلَیْقضَي ساعاٍت ُمْسَتْمِتعا 

الِم في َحدیَقتي. بالِقراَءِة وأْجواِء السَّ

َأْصَبَحْت  حتی  وأْکَثَر،  َأْکَثَر  أْغصاني  ْت  اْمَتدَّ

ُتَظلُِّل ُطُرقاِت الَمدیَنِة وَشواِرَعها، وَتَتَفرُع َبْیَن 

أَشعَِّة  َمَع  َتْصَنُع  الواِرَفُة  ِظاللي  کاَنْت  الَمباني. 

ُل  ْوُء والظِّ الشْمِس َلْوَحًة َفِنیًَّة، َیتداَخُل فیها الضَّ

غیرُة إلی  لْت الَمدیَنُة الصََّ َتداُخًال َبدیًعا. لَقْد َتَحوََّ

َمْکتَبٍة َکبیَرٍة َمْفتوَحٍة، ُکْنُت أعیُش ِبسعاَدٍة ال 

الذیَن  ِلُکلِّ  باالْمِتناِن  وَأْشُعُر  َیْوٍم،  ُکلَّ  ُتضاهی 

َصدیَقتي  أَبًدا  أْنَس  َلْم  لِکنِّي  َمعي،  َیْقَرؤوَن 

غیَرَة الَجمیَلَة التي َحَمَلْتني َیْوًما بْیَن َیَدْیها.  الصَّ

ا في َقْلبي وَتْحَت ِظلِّي.. إنَُّه  إنَّ لها َمکانًا خاصًّ

الَمکاُن األْقَرُب إلی ِجْذعي.. لْم َتْتُرْك َصدیَقتي 

لَتْجَلَس  َتْأتي  َیْوٍم  ُکلَّ  َفکاَنْت  عاَدَتها،  الَوِفیَُّة 

َتْحَت ِظلِّي، وَتَقَرَأ َمعي ِکتابًا َجدیًدا.. 
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َکُبَرْت َصدیَقتي اآلَن وصاَرْت َصِبیًَّة یاِفَعًة، واْزداَدْت َجماال وَذکاًء...

اُسها األْحَمُر، َصدیِقَي األوَُّل، وَجَلَسْت علی ُکْرِسیِّها الُمْعتاِد..  الَیْوَم جاَءْت وَمَعها ُکرَّ

کاَن الَوْقُت َعْصًرا.. وَشْمٌس ربیِعیٌَّة َودوٌد ٌتداِعُب أْوراقي.. 

والَعصافیُر َتَتقاَفُز َفْوَق أْغصاني َتْمُأل الَفضاَء أَمًال وَبْهَجًة ِبِغناِئها..  

أْمَسَکْت َصدیَقتي بالَقَلِم وَکَتَبْت ...

ْیِر الذي َیْطُرُق ناِفَذتي ُکلَّ َصباح ... إلی الطَّ
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َکُبَرْت َصدیَقتي اآلَن وصاَرْت َصِبیًَّة یاِفَعًة، واْزداَدْت َجماال وَذکاًء...

اُسها األْحَمُر، َصدیِقَي األوَُّل، وَجَلَسْت علی ُکْرِسیِّها الُمْعتاِد..  الَیْوَم جاَءْت وَمَعها ُکرَّ

کاَن الَوْقُت َعْصًرا.. وَشْمٌس ربیِعیٌَّة َودوٌد ٌتداِعُب أْوراقي.. 

والَعصافیُر َتَتقاَفُز َفْوَق أْغصاني َتْمُأل الَفضاَء أَمًال وَبْهَجًة ِبِغناِئها..  

أْمَسَکْت َصدیَقتي بالَقَلِم وَکَتَبْت ...

ْیِر الذي َیْطُرُق ناِفَذتي ُکلَّ َصباح ... إلی الطَّ
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الطائُر! َأيُها  ُمْخِطئًا  ُكْنُت  َأنّي  يَْبدو 

يَْقرُأ. يَْكُتُب وَمن  يَزاُل ُهناَك َمن  ال 
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ْر َمَع َزميِلَك َوَرَقَة َر�ْسٍم َكبيَرًة َواأَْلواًنا، واْر�ُسما ِرْحَلَة اْلَوَرَقِة ُمْنُذ اأَْن  £ اأَْح�سِ
ًة.  َبَحْت �َسَجَرًة ُمْمَتدَّ �سْ َقَذَفْتها الّرياُح، اإِلى اأَْن اأَ

اْر�ُسما اْلَمراِحَل ُكلَّها.  £

ُر الَحَدث َتَطوُّ

ِرْحَلتي َمَع َكِلَمِة َيْخِفُق

ٍة ِعْنَد الَْفَرِح اأَِو الَْخْوِف. دَّ الَْقْلُب يَْخِفُق  ِب�سِ

تَْخِفُق الَْمْراأَُة الْبَْي�َس ِبالِْمْخَفَقِة.

ماِء. يَْخِفُق الَْعَلُم ُمَرْفِرًفا في ال�سَّ

Q
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َدْوُرَك اآلَن 

ُة اْلَوَلِد  £ ْث َمَع َمْجموَعِتَك َعِن اْلُكُتِب الَّتي َقَراأَْتها اْلَوَرَقُة َمَع اْلِبْنِت: ِق�سَّ َتَحدَّ
ُة اْلِبْنِت اْلَيتيَمِة واْلَعجوِز اْلَوحيِد، واْلَمو�سوَعُة،  الَّذي اأَراَد اأَْن َيْمَتطَي َغْيَمًة، َوِق�سَّ

ِل ِمْن ِوْجَهِة َنَظِرُكْم، َمَع َتْعليِل اْختياراِتُكْم. توا ِلْلِكتاِب اْلأَْف�سَ وِّ َو�سَ
َث ِباللَُّغِة الَعَربيَِّة الَجميَلِة. £ ل َتْن�َس اأَْن َتَتَحدَّ

وجهُة َنَظٍر

ِرساَلتي

ْم ِبطاَقًة، واْكُتْب فيها رِساَلًة َقصيرًَة ِلَورََقِة اْلَحياِة. َصمِّ
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ٍة َقَراأَْتها، َوَلْن َت�ْسَتطيَع اأَْن َتْن�ساها. £ ْث َعْن ِق�سَّ  َتَحدَّ
ِة الّتي َلْن َتْن�ساها. £ ار�ُسْم ُغالَف اْلِق�سَّ

َلْن َأْنساها
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َنواِتُج التََّعلُِّم

 :  َنْوُع النَّصِّ

. َن�سٌّ َمْعلوماتيٌّ اإِْر�ساديٌّ  
 ُنْقَطُة التَّْركيِز: 

اْلإِر�ساداُت.  

ُد الُمَتَعلُِّم ُمساَهَمَة الّصَوِر  واْلَكلماِت 	  G5.2.3.1.1 ُيَحدِّ
. في َتوضيِح َمغزى اْلَعَمِل األَدبيِّ

ِمن 	  َمْعلوماتيٍّ  َنصٍّ  أَفكاَر  الُمَتَعلُِّم  َيْدَعُم   G5.3.1.1.1
َو  الرُّسوماِت  َو  األَْمِثَلِة  َو  ِبالتَّفاصيِل  االْسِتدالِل  ِخالِل 

. طاِت الوارَِدِة في النَّصِّ الُمَخطَّ

لِلنَّصِّ 	  الِمْحَوريََّة  اْلِفْكرََة  الُمَتَعلُِّم  ُد  ُيَحدِّ  G5.3.1.1.2
التَّماُسِك  َمدى  ُمَبيًِّنا  لَها،  الّداِعَمَة  الرَّئيَسَة  والتَّفاصيَل 

َبينها.

الَكلماِت 	  َمعاني  الُمَتعلُِّم  ُر  ُيَفسِّ  G5.3.2.1.1
َمعلوماتيٍّ  َنصٍّ  في  الوارَدِة  واْلِعباراِت  والُمصَطَلحاِت 
ــّراُدِف  ــت وال التَّضادِّ  ِبعالقاِت  َمعرَفِتِه  ــالِل  ِخ ِمــن 

واالْشِتراِك  اللَّْفظيِّ ُمْسَتْخِدًما الَمعاِجَم والرَسوماِت.

ُد الُمَتَعلُِّم الِبناَء الُمستْخَدَم في النَّصِّ 	  G5.3.2.1.2 ُيَحدِّ
لِتقديِم األَحداِث والِفَكِر والَمفاهيِم والَمعلوماِت، مثل: 
َبِب والنَّتيَجِة والُمقارََنِة. التَّسلسِل الزَّمنيِّ لأِلَحداِث والسَّ

ا 	  َة الَمسموَعَة )َنصًّ G5.5.1.1.1 َيْستوِعُب الُمَتَعلُِّم المادَّ
َفويََّة َوغير  الشَّ ِث  الُمَتَحدِّ ُمَؤوِّالً رَساِئَل  َسردًيا - َمقاالً( 

َفويَِّة َوْفَق أَهداِفِه َوِوْجَهِة َنَظرِِه. الشَّ

ــٍح 	  واِض ِبــَصــوٍت  الُمَتَعلُِّم  ُث  َيــَتــَحــدَّ  G5.5.1.2.1
َموضوٍع، َعن  َمعلوماٍت  لَِتقديِم  ُمَعبٍِّر   َوأُســلــوٍب 

أَو ِفْكرٍة، أَْو َموِقٍف ُيْظِهُر َفْهَمُه لِْلَموضوِع.

ٍة َقَرأَها.	  ًصا لِِقصَّ ُم الُمَتَعلُِّم َشَفويًّا ُمَلخَّ G5.5.1.2.2 ُيَقدِّ

في 	  الَجديَدَة  اْلَكِلماِت  الُمتََّعلُِّم  َيْستخِدُم   G5.6.1.2.5
ُر َمْعناها. سياقاٍت ُتَفسِّ

اْلَكِلماِت ذاَت الُمحيِط 	  G5.6.1.1.1 َيْستخِدُم الُمتََّعلُِّم 
اللَُّغويِّ الواِحِد ُمراعًيا الُفروَق َبيَن َدالالِتها.

والتّراُدِف 	  التَّضادِّ  َعالقاِت  الُمَتَعلُِّم  ُد  ُيَحدِّ  G5.6.1.1.2
َبيَن الَكلماِت.

ْبُط بـ: اأَلَدِب  الرَّ

َفِر. £ َلِة ِبالأَ�سْ ْر في َمْعنى الَكِلَمِة الُمَظلَّ اْقَراأْ ُكلَّ ُجْمَلٍة، َوَفكِّ
ْعها في ُجْمَلٍة ِمْن ِعْنِدَك اأَْو َمثِّْلها. £ اْخَتْر َكِلَمًة، َو�سَ

الُمْفَرداُت والتَّراكيُب

َخ  )ِفْعٌل( اأَرَّ

ريَفِة.  خوَن حاِدَثَة اْلِهْجَرِة النََّبويَِّة ال�سَّ َخ  اْلُموؤَرِّ اأَرَّ

يُْحِجموَن )ِفْعٌل(

ِدقائي ُيْحِجموَن َعْن اإيذاِء اْلَحيواناِت.  اأَ�سْ

2
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ُن )ِفْعٌل(7 يَُدوِّ

ُن َحَمٌد اْلَمعلوماِت الَّتي ُيْمليها َعَليِه  ُيَدوِّ
اْلُمَعلُِّم.

التَّْنفي�ُس )ا�ْسٌم(

ِبَك ِبَلِعِب  َت�ْسَتطيُع التَّْنفي�َس عن َغ�سَ
ِة. الّريا�سَ

الْبَْوُح )ا�ْسٌم(

فاِت  رُّ اْلَبْوُح ِباأَ�ْسراِر اْلَبْيِت ِمَن التَّ�سَ
ِة. اْلَمرفو�سَ

اآِليٌَّة )ا�ْسٌم(

َحًة ِل�ْسِتعاَرِة  ُع اْلَمْدَر�َسُة اآليًَّة وا�سِ َت�سَ
اْلُكُتِب ِمَن اْلَمْكَتَبِة.

يَْختَِلُج )ِفْعٌل(

ْدري َم�ساِعُر َمَحبٍَّة َوَتْقديٍر  َتْخَتِلُج في �سَ
ِلُمَعلِّماتي.

التَّْوثيُق )ا�ْسٌم(

راِء اْلَبْيِت. قاَم اْلُمحامي ِبَتْوثيِق َعْقِد �سِ

5

8

6
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َهْل ُتريُد َأْن َتْكُتَب َيْومّياِتَك؟ 

www.mawdoo3.com "الم�سدر: الموقع الإلكتروني "مو�سوع
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َتُمرُّ ِبنا اْلَحياُة �َسريًعا، َوفيها ِمَن اْلَمواِقِف اْلُمْفِرَحِة، واْلَمواِقِف اْلُمْحِزَنِة ما َنَتَمّنى 
�ْسباِبِه، َوَنْنَدُم  َر تاريِخِه، َوَتفا�سيِلِه، َواأَ ْلناُه، َحّتى َن�ْسَتطيَع َتَذكُّ ْخناُه، َو�َسجَّ َلْو اأَنَّنا اأَرَّ
ِة الَّتي َقْد َتكوُن �َسَبًبا في َتغييِر  حداِث اْلُمِهمَّ اأَ�َسدَّ النََّدِم َعلى َعَدِم َت�ْسجيِلنا ِلَهِذِه اْلأَ

�َسْخ�سيَِّتنا، اأَْو َتغييِر َنَمِط حياِتنا ِباأَْكَمِلِه. 
راِتِه اْلَيْوميََّة َي�ْسَتطيُع اأَْن َيْعِرَف َعلى اْلأََمِد اْلَبعيِد اْلُمْنَحنياِت  ُن ُمَذكِّ ْخ�ُس الَّذي ُيَدوِّ ال�سَّ
عوًدا، اأَْو ُهبوًطا، ُمروًرا ِبالأَ�ْسخا�ِس الَّذيَن اأَثَّروا فيِه  ْت َلها �َسْخ�سيَُّتُه �سُ �سَ الَّتي َتَعرَّ
اإيجاًبا، اأَْو �َسْلًبا، َواْلَمواِقَف الَّتي َغيََّرْت َم�ساَر َحياِتِه، َفُيقاِرَن َبْيَن ما كاَن َعَلْيِه، َوما 

حاَبُه ِمْن اأَْعداِئِه، ِمْن ِخالِل َم�سيَرِة َحياِتِه َمَعُهْم. َل اإَِلْيِه، َوُيَميَِّز اأَ�سْ َو�سَ
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َوَكثيٌر ِمَن اْلأَ�ْسخا�ِس َيْجَهلوَن َكْيفيََّة َت�ْسجيِل 
راِت اْلَيْوميَِّة، َول َيْعِرفوَن َكْيَف َيْبَدوؤوَن، اأَْو  اْلُمَذكِّ

َكْيَف َيْنَتهوَن، َفُيْحِجموَن َعِن اْلِفْكَرِة؛ ِلأَنَُّهْم ل 
َيْعِرفوَن َكْيفيََّتها، َوِمْن ُهنا كاَن لُبدَّ َلنا ِمْن َتْو�سيِح 

وؤاِل الَّذي َيْطَرُحُه  هِذِه الآليَِّة، ِلاْلإِجاَبِة َعِن ال�سُّ
ْخ�ُس، َوهَو َكْيَف اأَْكُتُب َيْومّياتي؟ ال�سَّ
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َكْيفيَُّة ِكتاَبِة اْلَيْومّياِت
ًل  َث اأَوَّ ِلَبياِن َكْيفيَِّة ِكتاَبِة اْلَيْومّياِت، َيِجُب اأَْن َنَتَحدَّ

ْخ�َس ِلِكتاَبِة َيْومّياِتِه،  َعِن اْلأَ�ْسباِب الَّتي َتْدَفُع ال�سَّ
ُثمَّ َعِن اْلُخ�سو�سيَِّة، ُثمَّ َعْن اآليَِّة اْلِكتاَبِة، َوذِلَك 

َكما َياأْتي: 
اأَ�ْسباُب ِكتاَبِة اْلَيومّياِت

اْلَيومّياِت  ِكتاَبِة  اأَ�ْسباِب  َمْعِرَفِة  ِخالِل  ِمْن 
راِت  اْلُمَذكِّ َفِكتاَبُة  اْلِكتاَبِة،  اآليَُّة  َلنا  ُح  �َسَتتَّ�سِ
ْت  واِفِع الَّتي اأَدَّ اْلَيوميَِّة َتْخَتِلُف ِباْخِتالِف الدَّ
َوَقْد  َيْومّياِتِه،  ِكتاَبَة  َر  ُيَقرِّ ْن  ِلأَ ْخ�ِس  ِبال�سَّ

ها:  َتكوُن اْلأَ�ْسباُب َكثيَرًة، َلِكنَّ اأََهمَّ
هَو  � اْلَيومّياِت،  ِلِكتاَبِة  داِفُعُه  َيكوُن  َمْن  اْلأَ�ْسخا�ِس  ِمَن  ْكرى:  الذِّ

واْلُوقوَف  ْكرياِت،  الذِّ ا�ْسِتعاَدَة  ُيِحّبوَن  الَّذيَن  ِمَن  َفهَو  ْكرى،  الذِّ
اإِلى َدْفَتِر َيْومّياِتِه،  َبْيَن اْلحيِن واْلآَخِر  ِعْنَدها، وا�ْسِترجاَعها، َفيعوُد 

َوَيْقَراأُ َوَي�ْسَتعيُد ِتْلَك اللَّْحظاِت.
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اْلأَْفكاُر،  � ُه  َتْنُق�سُ َوَلِكْن  اْلِكتاَبِة،  َمْوِهَبُة  َلَدْيِه  َمْن َتكوُن  اْلأَ�ْسخا�ِس  ِمَن  الِْكتابَِة:  َمْوِهبَِة  تَْنميَُة 
ِبَطريَقِتِه  ِبَت�ْسجيِلها  َويقوُم  َيْوِمِه،  ِخالَل  ْحداٍث  َواأَ َمواِقَف،  ِمْن  َمَعُه  ُل  َيْح�سُ ما  َعلى  َفَيْعَتِمُد 

َر َمْوِهَبَة اْلِكتاَبِة َلَدْيِه. َخ اْلأَْحداَث اْلَيْوميََّة، َوَطوَّ ِة، َوَيكوُن ِبذِلَك َقْد اأَرَّ اْلخا�سَّ
ٍة  � ُل َلُه ِمْن َمواِقَف، َوِبخا�سَّ ِه ِبُكلِّ ما َيْح�سُ الْبَْوُح ِللنَّْف�ِس: ِمَن الّنا�ِس َمْن َيْرَغُب في اْلَبْوِح ِلَنْف�سِ

ِباْلِكتاَبِة،  ذِلَك  ُيْفِرُغ  ِعْنَدها  في حيِنها،  َعَلْيها  دُّ  والرَّ َعْنها،  التَّعبيُر  الَّتي خاَنُه  ِمْنها،  ْلبيَُّة  ال�سَّ
َوَيْكُتُبُه في َيْومّياِتِه.

َل  � ْخ�ُس ِبَت�ْسجيِل اْلَمْوِقِف الَّذي َح�سَ ْن َيْبَداَأ ال�سَّ ْخ�سيَِّة َو�َسْلبيّاِتها: َوهَو اأَ تُْحديُد اإيجابيّاِت ال�سَّ
فاِت، َي�ْسَتطيُع َتْحديَد  رُّ ِفِه اّلذي قاَم ِبِه، َوَنْقِدِه، َوِمْن ِخالِل َتْكراِر هِذِه التَّ�سَ رُّ َمَعُه، َو�َسْرِح َت�سَ

اإيجابّياِت �َسْخ�سيَِّتِه َوَتْحديَد �َسْلبّياِتها.
َفَتكوُن   � َيْومّياِتِه،  ِلِكتاَبِة  ْخ�َس  ال�سَّ َتْدَفُع  الَّتي  اْلأَ�ْسباِب  اأََحُد  هَو  التَّوثيُق  اأَِو  التَّاأْريُخ  التَّْوثيُق: 

َنِة. ْهِر وال�سَّ َلًة ِباْلَوْقِت، وال�سَّ جَّ اْلأَْحداُث ُم�سَ
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صيَُّة ْلُخصو ا
ا، َوحاِفٌظ ِلاْلأَ�ْسراِر، َوِبالّتالي َيِجُب  ، َو�َسْخ�سيُّ ِجدًّ اإِنَّ َدْفَتَر اْلَيْومّياِت هَو َدْفَتٌر خا�سُّ

نَّ  َحٌد اْلُو�سوَل اإَِلْيِه ِنهائيًّا، َوذِلَك ِلأَ ْخ�ُس في َمكاٍن ل َي�ْسَتطيُع اأَ اأَْن َيْحَتِفَظ ِبِه ال�سَّ
ْخ�ُس َعلى  َدْفَتَر اْلَيومّياِت هَو ِعباَرٌة َعْن َحديِث النَّْف�ِس ِللنَّْف�ِس، َفاإِْن َلْم ُيحاِفِظ ال�سَّ

ُل َمَعُه ِبُكلِّ ُحّريٍَّة، َو�َسَيَظلُّ خاِئًفا ِمَن  ْفَتِر َفَلْن َيقوَم ِبَت�ْسجيِل ما َيْح�سُ ُخ�سو�سيَِّة هذا الدَّ
داقيََّتُه. ْفَتُر ِم�سْ الَّذيَن َحْوَلُه، َو�َسَيْفِقُد َهذا الدَّ
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اْلِكتاَبِة آليَُّة 
اإِذا اأََرْدَت اْلَبْدَء ِبِكتاَبِة َيْوَميَّاِتَك، َفَهذا �َسْرٌح ِلَطريَقِة ِكتاَبِة اْلَيْومّياِت: 

ْمُه َكما َت�ساُء. � ْر َدْفَتًرا عاديًّا، َوَق�سِّ اأَْح�سِ
ْفَحِة. � َنَة، واْكُتْب َذِلَك في َراأْ�ِس ال�سَّ ْهَر، وال�سَّ ِد اْلَيْوَم، وال�سَّ َحدِّ
َل فيها اْلَمْوِقُف الّذي ُتريُد ِذْكَرُه. � اْذُكِر ال�ّساَعَة الَّتي َح�سَ
َة َقْبَل النَّْوِم. � َل َمَعَك في َهذا اْلَيوِم، واْكُتِب اْلأُموَر اْلُمِهمَّ �ْس ما َح�سَ َلخِّ
ْث  � ْبِط، ُثمَّ َتَحدَّ ْل �ساَعَة ُحدوِثِه ِبال�سَّ ْفَتِر، َو�َسجِّ ُل َمَعَك ُمبا�َسَرًة في الدَّ ِل اْلَمْوِقَف الَّذي َيْح�سُ  �َسجِّ

راِت َقْبَل النَّْوِم. َعْنُه لِحًقا ِعْنَد ِكتاَبِة اْلُمَذكِّ
يِّ في َبْع�ِس  � خ�سِ �ِس ِللتَّْف�سيالِت، َول ماِنَع ِمْن ِذْكِر َراأِْيَك ال�سَّ َة، دوَن التََّعرُّ ئي�سَ  اْكُتِب اْلأَْفكاَر الرَّ

اْلَمواِقِف.
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َة، الَّتي اأَثََّرْت فيِه ِخالَل َيْوِمِه، اأَْو َيْعَتِقُد ِباأَنَّها �َسُتوؤَثُِّر فيِه  َل اْلأُموَر اْلُمِهمَّ جِّ ْخ�ِس اأَْن ُي�سَ ُيْمِكُن ِلل�سَّ
في اْلُم�ْسَتْقَبِل، َوِمثاُل َذِلَك: 

َل َعْن َهذا  � ْخ�ُس �ساَعَة التَّعاُرِف، ُثمَّ َيْذُكُر اْنِطباَعُه اْلأَوَّ ُل ال�سَّ جِّ ديٍق َجديٍد: ُي�سَ ُف �سَ  تََعرُّ
ثا فيها �َسويًّا. ِة الَّتي َتَحدَّ ْخ�ِس، ُثمَّ َيْذُكُر َبْع�َس الأُموِر اْلُمِهمَّ ال�سَّ

ُحدوُث ُم�ْسِكَلٍة َمَع �َسْخ�ٍس ما: َوُهنا َيْذُكُر اْلُم�ْسِكَلَة َوَكْيَف َبَداأَْت، َوَمْن اأَْطراُفها، َوَهْل َيِجُد  �
ُه �َسَبًبا في اْلُم�ْسِكَلِة، َوَهذا اْلأَْمُر َقْد ُي�ساِعُدُه َعلى َحلِّ اْلُم�ْسِكَلِة ُم�ْسَتْقَباًل. َنْف�سَ

َل َمَعُه،  � ْخ�ُس َعْن ِذْكِر َتفا�سيِل هذا اْلَيْوِم اْلَجميِل، َوما َح�سَ َفْرَحُة نَجاٍح: ل َيَتوانى ال�سَّ
واْلأَ�ْسخا�ِس الَّذيَن �ساَركوُه َهذا الْحِتفاَل.

ُمنا�َسبٌَة َحزينٌَة: َقْد ُي�ساِعُد َت�ْسجيُل َهذِه الَّلْحظاِت اْلَحزيَنِة َعلى ِن�ْسياِنها، َوُمروِر َهِذِه الأَْزَمِة  �
الٍم. ِب�سَ

ْخ�ِس اْلَبْوُح ِبالأَْخطاِء الَّتي  � راِت اْلَيْوميَِّة حاِفٌظ ِلاْلأَ�ْسراِر، َفَعلى ال�سَّ  اْرِتكاُب َخَطاأٍ: َدْفَتُر اْلُمَذكِّ
ُفِ �ُسعوِرِه حيَنذاَك. ْخطاِء، َوَو�سْ اْرَتَكَبها، َوَتْحديُد �َسَبِب قياِمِه ِبِتْلَك اْلأَ

ْخ�َس َعلى التَّفريِغ، والتَّْنفي�ِس َعّما َيْخَتِلُج في  راِت اْلَيْوميَِّة ُي�ساِعُد ال�سَّ  اإِنَّ َت�ْسجيَل اْلُمَذكِّ
راِتِه، َوُيراِجَع فيها  ْخ�ُس ُمَذكِّ ْدِرِه، َكما َتْظَهُر اأََهّميََّتُه في اْلُم�ْسَتْقَبِل، اأَْي َبْعَد اأَْن َيْقَراأَ ال�سَّ �سَ

ليِم.  ريِق ال�سَّ ْيِر َنْحَو الطَّ ِه، ِلل�سَّ ْقَل َنْف�سِ َتجاِرَبُه، َحْيُث َي�ْسَتطيُع َتْحديَد َمعاِلِم �َسْخ�سيَِّتِه، َو�سَ
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اْصَنْع َرواِبَط

: صِّ صِّ ِإلى النَّ ِمَن النَّ

ْتها اْلَوَرَقُة، َوَن�سَيْت  اأَْن  ‹ �ِس اْلَق�سيَرِة الَّتي َقَراأَ اْكُتْب اإِْحدى اْلِق�سَ
َتْحكَيها َلنا.

صِّ ِإلى اْلعاَلِم: ِمَن النَّ

راِت  ‹ اْبَحْث  ِبُم�ساَعَدِة اأَميِن ُغْرَفِة َم�ساِدِر التََّعلُِّم َعْن اأََهمِّ اْلُمَذكِّ
اْلَمْعروَفِة الَّتي َكَتَبها اْلأَُدباُء.

َتَخيَّْر اإِْحداها، واْقَراأْها. ‹

ِة )َوَرَقُة اْلَحياِة( َعلى ِبطاَقٍة، َوَعلِّْقها َعلى َلْوَحٍة  ‹ اْكُتْب َراأَْيَك في ِق�سَّ
ا. ، واْنُظْر اإِلى ما َكَتَب ُزَمالوؤَك اأَْي�سً فِّ في ال�سَّ

ْفِس: صِّ ِإلى النَّ ِمَن النَّ
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تعّرْفَت �سابًقا اأنَّ الجملَة اال�سميَّة تتاألُّف مْن مبتداأٍ وخبٍر.
ُم َمعنى الُْجملِة. فالمبتداأُ هَو اال�سُم الّذي تبداأُ بِه الجملُة اال�سميُّة، اأَّما الَْخبَُر، فهَو ما يُتمِّ

ْف:    تََعرَّ

اْقَراأِ الُجَمَل االآتِيَة، وتَاأَّمِل الُمبتََداأَ )اأْحمر( والَخبََر )اأَْزَرق(:

اأُْختي قاِرَئٌة ماِهرٌة.  �
اأُْختي َمْرَيُم قاِرَئٌة ماِهَرٌة.  �
َرِة. � وَّ �ِس الُم�سَ ْغرى َمْرَيُم ُتِحبُّ َقراَءَة الِق�سَ اأُْختي ال�سُّ
ُة راِئَعٌة. � الِق�سّ
ُة َوَرَقِة الَحياِة راِئَعٌة.  � ِق�سُّ
ُة َوَرَقِة الَحياِة على الطاِوَلِة.  � ِق�سَّ
ُة َوَرَقِة الَحياِة ُر�سوُمها َجميَلٌة. � ِق�سَّ

َنواِتُج التََّعلُِّم

اْلُجمَلِة 	  في  اْلَخَبِر  أَنــواَع  الُمَتَعلُِّم  َيَتَعرَُّف   G5.6.2.1.4
االْسميَِّة.

أَنواَع 	  َنًة  ُمَتَضمِّ اْسميًَّة  ُجَماًل  الُمَتَعلُِّم  ُيْنِشُئ   G5.6.2.1.5
الَخَبِر.

اْعِرْف ُلَغَتَك.. َأِحبَّها

اأَنْواُع الَخبَِر في الُجْمَلِة اال�ْسميَِّة
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  تََدرَّْب:
ِد الُمْبتَداأَ والَخبََر:. 1 اْقَراأ الُجَمَل االآتيََة، ثُمَّ َحدِّ

ِحْفُظ الُقراآِن الَكريِم ُيَقّوي ُلَغَتَك. أ. 
الَهواُء َلطيٌف. ب. 
باِح الباِكِر َلطيٌف. ت.  الَهواُء في ال�سّ
الَمْكَتَبُة َتْفَتُح ُكلَّ َيْوٍم. ث. 
َمْكَتَبُة الَحيِّ َتْفَتُح ُكلَّ َيْوٍم.	. 
الَق�سيَدُة َجميلٌة.	. 
الَق�سيَدُة َكِلماُتها َجميَلٌة. 	. 
الَق�سيَدُة التي َحِفْظناها َمًعا َجميَلٌة.د. 
الُب في الَمْكَتَبِة. ذ.  الطُّ
فِّ الخاِم�ِس في الَمْكَتَبِة.ر.  ُطاّلُب ال�سَّ

اْقَراأ الِفْقَرَة االآتيََة، ثُمَّ ا�ْستَخِرْج ِمْنها الُجَمَل اال�سميَّة:. 2

ْو�ساِء الَبْيِت،  َعٌة، وهي َبعيَدٌة عن �سَ "اأُِحبُّ الُجلو�َس في ُغْرَفِة َعّمي خاِلٍد؛ فالُغْرَفُة وا�سِ
اأ�ْسُعُر فيها بالُهدوِء والّراحِة.

الناِفَذُة ُتِطلُّ على الحديَقِة الَخْلفّيِة، اأرى ِمْنها الَع�سافيَر َتَتقافُز على الأَْغ�ساِن، وهَي ت�ْسدو 
ِباأَْعَذِب الأْلحاِن".

اأَنْواُع الَخبَِر في الُجْمَلِة اال�ْسميَِّة
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ْف اأَْكثََر:   تََعرَّ

اأَنْواُع الَخبَِر في الُجْمَلِة اال�ْسميَِّة

َز االآَن على الَخبَِر؛ فالخبُر في الجملِة اال�سميِّة ياأتي على ثالثِة اأنواٍع، هَي: ِلنَُركِّ

l  :الخبُر المفرُد، َوهَو الَْخبَُر الَّذي يَاأْتي َكِلَمًة واِحَدًة، َكقوِلنا
الِعْلُم نوٌر. �
ِة الأَْرَبَعِة. � اأَْحَمُد بُن َحْنَبَل اإِماٌم َجليٌل َمَن الأِئمَّ
ُح�ْسُن الُخُلِق اأََحُد َمراِكِب النَّجاِة. �

l  :الخبُر الجملُة، َوهَو الَْخبَُر الَّذي يَاأْتي ُجْمَلًة ا�ْسميًَّة اأَْو ُجْمَلًة ِفْعليًَّة، كقوِلنا
ُة تتناثُر بفعِل الهواِء. � الأوراُق اْلجافَّ
بيُب الحاِذُق َيِثُق اْلَمْر�سى في ِعالِجِه.  � الطَّ
الّتحاُد يوِرُث القّوَة. �
غيَرٌة.  � هذا الَبْيُت نواِفُذُه �سَ

l :ا َوَمْجروًرا، كقوِلنا الخبُر �سبُه الجملِة، َوهَو الَْخبَُر الَّذي يَاأْتي َظْرَف َزماٍن اأَْو َظْرَف َمكاٍن، اأَْو جارًّ
العفُو عنَد المقدرِة. �
العفُو عنَد المقدرِة ِمْن �سَيِم الِكراِم. �
ِة. � قَّ الأْجُر على َقْدِر الَم�سَ
الَعْقُل ال�ّسليُم في الِج�ْسِم ال�ّسليِم. �
الجاُر َقْبَل الّداِر. �
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ْب اأَْكثََر:   تََدرَّ
ا�ْستَْخَرِج الَخبََر في الُجَمِل االآتيَِة، َوبَيِّْن نَْوَعُه �َسَفويًّا:

اأَنْواُع الَخبَِر في الُجْمَلِة اال�ْسميَِّة

غاَثُة الَمْلهوِف. ُل الَمْعروِف اإِ اأَْف�سَ

َك. ديُق اأٌخ َلَك َلْم َتِلْدُه اأمُّ ال�سّ

الّنا�ُس على ديِن ُملوِكِهم.

عيُف َيَتَمّنى. ُجُل ال�سّ ُجُل الَقويُّ َيْعَمُل، والرَّ الرَّ

ْزَق. ْدُق َيْجُلباِن الرِّ الَوفاُء وال�سِّ

�سالَمُة الإْن�ساِن في ِحْفِظ الّل�ساِن.

َدُرها التَّْفكيُر. ال�ّسجاعُة َم�سْ

َعْقُلَك كالِمَظّلِة، ل َيْعَمُل اإّل اإذا اْنَفَتَح.
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، َعَلْينا اأَْن َنْجَمَع  ُد َمْو�سوًعا ِلِكتاَبِة َن�سٍّ َمْعلوماتيٍّ حيَن ُنَحدِّ
ُنها  مِّ الَمْعلوماِت الاّلِزَمَة ِمْن َم�ساِدِرها الَمْوثوَقِة، َوِعْنَدما ُن�سَ

َدَر الَّذي اأََخْذنا ِمْنُه الَمْعلوماِت،  الَمقاَل، َيِجُب اأَْن َنْذُكَر الَم�سْ
َوَنْكُتَب َذِلَك َكما َياأْتي:

َدُر(، داُر النَّ�ْسِر، َبَلُد النَّ�ْسِر،  لِِّف، ا�ْسُم الِكتاِب )الَم�سْ ا�ْسُم الُموؤَ
َفحاِت. ْبَعِة، اأَْرقاُم ال�سَّ تارِيُخ النَّ�ْسِر، َرَقُم الطَّ

اْنُظْر اإلى هذا الُجْزِء من الّن�سِّ الذي َيَظَهُر فيِه توثيُق الجزِء المقَتَب�ِس من اأََحِد الَم�ساِدِر الذي 
ا�ْستعانْت ِبِه الكاِتِبُة:

اْلِكتاَبُة

ِكتابَُة نَ�سٍّ َمْعلوماتيٍّ

َمصاِدَر: 	  ِة  ِعدَّ ِمْن  َمعلوماٍت  َعْن  الُمَتَعلُِّم  َيْبَحُث   G5.4.1.1.1
والَموسوعاُت،  والَمعاِجُم،  الَمعلوماتيَُّة  َبَكُة  الشَّ الُمقابالُت، 

َويَوثُِّق الَمعلوماِت الِببليوغرافيََّة األَساسيََّة.

G5.4.2.1.1 َيختاُر الُمَتَعلُِّم ُنقَطًة لِلِكتاَبِة َوِبْنَيًة َتْنظيميًَّة َوِوْجَهَة 	 
. َدٍة ُمْعَتِمًدا َعلى الَغرَِض والُمَتَلّقي َوطوِل النَّصِّ َنَظٍر ُمَحدَّ

ُس فيها ِفْكرًَة 	  َدٍة ُيَؤسِّ G5.4.2.1.2 َيْكُتُب ُنصوًصا ِبِفقراٍت ُمَتَعدِّ
، ُمْسَتْخِدًما  ًة، َوَيَضُعها في سياٍق َمْنِطقيٍّ َمْرَكزيًَّة َوأَفكارًا ُمِهمَّ

ْبِط، َوَيْخِتُم النَّصَّ ِبِفقرٍَة ِختاميٍَّة. أَدواِت الرَّ

G5.6.3.1.3 َيْسَتخِدُم الُمَتَعّلُم َعالماِت الترَّْقيِم )َعالَمُة االْسِتفهاِم، 	 
ِب، الفاِصَلُة، النُّقطتاِن الرَّأْسيَّتاِن، الَقوساِن،  ْقَطُة، َعالَمُة التََّعجُّ النُّ

َعالَمتا التَّْنصيِص( اْسِتخداًما َصحيًحا. 

َدًة لما َيْكُتُب َوُيعيُد 	  داٍت ُمَتَعدِّ G5.4.2.1.4 ُيراِجُع الُمَتَعّلُم ُمَسوَّ
َتحريرَها ِبَخطٍّ واِضٍح َوُمرَتٍَّب ُمْستْخِدًما ِمقياًسا لِلِكتاِبِة.

َبَكَة الَمعلوماتيََّة ِعنَد َتحريِر 	  ُف الحاسوَب والشَّ G5.4.2.3.2 يَوظِّ
ِكتاباِتِه َوُمراَجَعِتها، لَِتجويِد الَعَمِل.

G5.4.2.3.3 َيْنُشُر ما َيْكُتُبُه َعْبَر الَوساِئِط الُمتاَحِة.	 

َنواِتُج التََّعلُِّم

ْم�سيَُّة الّطاَقُة ال�سَّ
ِباأَْنواِعها وا�ْسِتْخداماِتها الُمْخَتِلَفِة، فالّطاَقُة هَي الَّتي  َنْعَتِمُد في َحياِتنا الَيْوميَِّة َعلى الّطاَقِة 
داَقًة ِلْلبيَئِة؛  ْم�سيَُّة ِمْن اأَْكَثِر الأَْنواِع �سَ َتْجَعُل الكاِئناِت الَحيََّة َتعي�ُس َوَتْنمو، َوُتَعدُّ الّطاَقُة ال�سَّ

. ًثا، َولُت�ْسِهُم في الْحِتراِر العاَلميِّ َدٌة، َولُتَخلُِّف َتَلوُّ ِلأَنَّها طاَقٌة ُمَتَجدِّ
ْم�ِس َوَحراَرَتها  ْوَء ال�سَّ ْم�سيَُّة "ِمْن اأَْقَدِم َم�ساِدِر الّطاَقِة؛ َفَقِد ا�ْسَتْخَدَم الّنا�ُس �سَ والّطاَقُة ال�سَّ
َتْمَنُحُهُم  َفهَي  َعَلْيها،  َتْعَتِمُد  َحياَتها  اأَنَّ  الَقديَمُة  عوُب  ال�سُّ اأَْدَرَكِت  َوَقْد  نيَن،  ال�سِّ اآلِف  ِمْن 
َفْت  راواِت، َوَقِد اْكَت�سَ فَء، َوُت�ساِعُد في ُنموِّ الّزراَعِة، َوَتْجفيِف الَفواِكِه والَخ�سْ ْوَء والدِّ ال�سَّ
ُنُهْم  عوِب الَقديَمِة كاليونانّييَن والّروماِن اأَنَّ َجْعَل ُبيوِتِهْم في مواَجَهِة الَجنوِب ُيَمكِّ َبْع�ُس ال�سُّ
تاِء، َوفي روما الَقديَمِة �ُسنَِّت الَقوانيُن الَّتي  ْم�ِس في ال�سِّ ِمَن الُح�سوِل َعلى َمزيٍد ِمْن ِدفِء ال�سَّ

ْم�ِس"1. ِة ال�سَّ عَّ َمُن ُح�سوَل الُبيوِت َعلى اأَ�سِ َت�سْ
ْبَعُة األولى، ص: 23. ، أبوظبي، 2010، الطَّ ُع الثَّقافيُّ ْمِس، َهْيَئُة أبوظبي للثَّقاَفِة والتُّراِث، الُمَجمَّ 1    نيكي ووكر، اْسِتْغالُل طاَقِة الشَّ

 ُنْقَطُة التَّْركيِز: َجْمُع الَمْعلوماِت
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الَم�سموُن: 
َهِل اْلَتَزْمَت اللَُّغَة  ‹

الِعْلميََّة، َوَنَقْلَت 
الَحقاِئَق الِعْلَميََّة؟

التَّْنظيُم:
َهْل َكَتْبَت ِفْقراٍت  ‹

ُمَتكاِمَلًة؟
َهِل اتََّبْعَت ِنظاَم  ‹

التَّْفقيِر؟

اْختياُر الَْكِلماِت: 
َهِل اْخَتْرَت  ‹

َطلحاِت والأَْلفاَظ  الُم�سْ
الِعْلميََّة؟

َعالماُت التَّْرقيِم:
ْفَت َعالماِت  ‹ َهْل َوظَّ

َبَة؟ التَّْرقيِم الُمنا�سِ

ْم�سيَُّة الّطاَقُة ال�سَّ
َنْعَتِمُد في َحياِتنا الَيْوميَِّة َعلى الّطاَقِة ِباأَْنواِعها وا�ْسِتْخداماِتها الُمْخَتِلَفِة، فالّطاَقُة هَي الَّتي 
داَقًة ِلْلبيَئِة؛  ْم�سيَُّة ِمْن اأَْكَثِر الأَْنواِع �سَ َتْجَعُل الكاِئناِت الَحيََّة َتعي�ُس َوَتْنمو، َوُتَعدُّ الّطاَقُة ال�سَّ

. ًثا، َولُت�ْسِهُم في الْحِتراِر العاَلميِّ َدٌة، َولُتَخلُِّف َتَلوُّ ِلأَنَّها طاَقٌة ُمَتَجدِّ
ْم�ِس َوَحراَرَتها  ْوَء ال�سَّ ْم�سيَُّة "ِمْن اأَْقَدِم َم�ساِدِر الّطاَقِة، َفَقِد ا�ْسَتْخَدَم الّنا�ُس �سَ والّطاَقُة ال�سَّ
َتْمَنُحُهُم  َفهَي  َعَلْيها،  َتْعَتِمُد  َحياَتها  اأَنَّ  الَقديَمُة  عوُب  ال�سُّ اأَْدَرَكِت  َوَقْد  نيَن،  ال�سِّ اآلِف  ِمْن 
َفْت  راواِت، َوَقِد اْكَت�سَ فَء، َوُت�ساِعُد في ُنموِّ الّزراَعِة، َوَتْجفيِف الَفواِكِه والَخ�سْ ْوَء والدِّ ال�سَّ
ُنُهْم  عوِب الَقديَمِة كاليونانّييَن والّروماِن اأَنَّ َجْعَل ُبيوِتِهْم في مواَجَهِة الَجنوِب ُيَمكِّ َبْع�ُس ال�سُّ
تاِء، َوفي روما الَقديَمِة �ُسنَِّت الَقوانيُن الَّتي  ْم�ِس في ال�سِّ ِمَن الُح�سوِل َعلى َمزيٍد ِمْن ِدفِء ال�سَّ

ْم�ِس"1. ِة ال�سَّ عَّ َمُن ُح�سوَل الُبيوِت َعلى اأَ�سِ َت�سْ
اًل َعِن ا�ْسِتَخداِمها ُمبا�َسَرًة  ، َف�سْ ْم�سيَِّة َبدياًل ِلْلَوقوِد الأُْحفوريِّ َوُيْمِكُن ا�ْسِتْخداُم الّطاَقِة ال�سَّ
ْوِء والَحراَرِة، فالّنا�ُس َي�ْسَتْخِدموَنها ِلَتْجفيِف الَغ�سيِل ِمَن الخاِرِج، َوَتْدِفَئِة الَمباني،  ِلَتْوفيِر ال�سَّ

َرِة ِمّما ُيَقلُِّل ِمَن ا�ْسِتْخداِم الَكْهَرباِء. والإِناَرِة الُمبا�سِ
َحراَرٍة  اإِلى  َوَتحويَلها  ْم�سيَِّة  ال�سَّ الّطاَقِة  َجْمَع  ُمَعيََّنٍة  اأَْجِهَزٍة  ِبا�ْسِتْخداِم  الإِْن�ساُن  َوَي�ْسَتطيُع 
باَحِة، َوَت�ْسخيِن  ْم�سيَِّة الَّتي ُت�ْسَتْخَدُم ِلَتْدِفَئِة الَمباني، َوِبَرِك ال�سِّ عاِت ال�سَّ ّمى ِبالُمَجمَّ فيما ُي�سَ
َوَتْوليِد  الّطاَقِة،  َمعاِمِل  ِلَت�ْسغيِل  َفُت�ْسَتْخَدُم  ِمْنها  الَكبيَرُة  اأَّما  الَمْنِزليَِّة،  ِلال�ْسِتْخداماِت  المياِه 
ناديَق  �سَ ِمْن  ُمْعَظُمها  ُن  َوَيَتَكوَّ الَمباني،  �ُسطوِح  َعلى  عاُت  الُمَجمَّ ِتْلَك  ُع  َوتْو�سَ الَكْهَرباِء، 
ِع،  جاِج الُعْلويِّ ِلْلُمَجمَّ ْم�ُس َعْبَر َلْوِح الزُّ عُّ ال�سَّ َنٍة ِبالأَ�ْسَوِد َتْعلوها اأَْلواٌح ُزجاجيٌَّة، َوَت�سِ ُمَبطَّ
َتْرَتِفُع  َوِعْنَدما  َحراريٍَّة،  طاَقٍة  اإِلى  ْوِء  ال�سَّ طاَقَة  ُل  ُتَحوِّ اللَّْوِن،  داِكَنُة  ٌة  ما�سَّ اأَْلواٌح  ها  َفَتْمَت�سُّ
لى َخّزاٍن ُيْحَفُظ فيِه الماُء ال�ّساِخُن لُي�ْسَتْخَدَم  الَحراَرُة، ُتْنَقُل اإِلى اأَنابيَب َتْحِمُل الماَء، َوَتوؤَّدي اإِ

في اأَْغرا�ٍس ُمْخَتِلَفٍة.
َحْيُث  ٍة،  َمرَّ ِل  ِلأَوَّ اْلَحرارِة  َتْخزيِن  ِجهاَز  هاو�س"  "دوفر  ُفنُدُق  ا�ْسَتْخَدَم   1948 عامِ  "وفي 

الَو�ساِئِل  اأَْكَثِر  ِمْن  َوهَي  الّذاِئَبِة،  الَأمالِح  على  اْعِتماًدا  ْم�سيَِّة  ال�سَّ الّطاَقِة  َتْخزيِن  َعلى  َيْعَمُل 
َفعاليًَّة في َذِلَك  لْنِخفا�ِس َتكاليِفها"2.

ْم�سيَِّة، ِبَتْركيِب  ُم َحواِفَز ِللتَّ�ْسجيِع َعلى ا�ْسِتْخداِم الّطاَقِة ال�سَّ َوَهَكذا، َفاإِنَّ دَوَل العاَلِم ُتَقدِّ
ُز َدْوَر الأَْفراِد في َتْغييِر َم�ساِدِر الّطاَقِة،  ْم�سيَِّة، ِمّما ُيَعزِّ ْم�سيَِّة، َو�َسّخاناِت المياِه ال�سَّ الأَْلواِح ال�سَّ
َوَتْخفي�ِس ُكْلَفِة اإِْنتاِجها، َوَتْر�سيِد الإِْنفاِق َعلى الَكْهَرباِء، والُمحاَفَظِة َعلى ال�ْسِتداَمِة البيئيَِّة.

ْبَعُة األولى، ص: 23. ، أبوظبي، 2010، الطَّ ُع الثَّقافيُّ ْمِس، َهْيَئُة أبوظبي للثَّقاَفِة والتُّراِث، الُمَجمَّ 1    نيكي ووكر، اْسِتْغالُل طاَقِة الشَّ

www.mawdoo3.com  " 2    الموقع اإللكتروني " موضوع

ِع االقِتبا�ِس فيه، والتّوثيِق: انُْظِر االآَن اإلى المقاِل ب�سكِلِه الكاِمِل، وموا�سِ
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النَّشيُد

ِبَطالَقٍة 	  َوِشعريًَّة  َنْثريًَّة  ُنصوًصا  الُمَتَعّلُم  َيْقَرُأ   G5.1.1.1.1
َمَع ُمراعاِة التَّعبيِر َعِن االْنِفعاالِت والَمشاِعِر.

َتَتأَلَُّف 	  ِشْعريٍَّة  ُنصوٍص  ِتْسَع  الُمَتَعلُِّم  َيْحِفُظ   G5.2.3.1.2
مثل: الَمرَحَلَة  ُتناِسُب  َمْوضوعاُتها  أَبياٍت   )10-7(  ِمْن 
التُّراُث، الِمَهُن،  الَعَمُل،  بيَعُة،  الطَّ البيَئُة،   اْلَجماُل، 

القَيُم... َوغيرُها.

 	 ، ْعريِّ G5.2.1.1.2 ُيَبيُِّن الُمَتَعلُِّم الَمْعنى اإلِجماليَّ لِلنَّصِّ الشِّ
َوَيحَفُظُه.

، ُمْستنتًجا 	  عريِّ ُر الُمَتَعلُِّم َكِلماِت النَّصِّ الشِّ G5.2.2.1.1 ُيَفسِّ
دالالِت الُمفرداِت.

في 	  اللَّْفظيِّ  اإليقاِع  ــواَع  أَْن الُمَتَعلُِّم  ُد  ُيَحدِّ  G5.2.2.12
.) ْوتيُّ ْجُع والتِّكراُر الصَّ النُّصوِص )الِجناُس و السَّ

َنواِتُج التََّعلُِّم

74



اقراأْ.. اقراأْ

ِعْلما  تَْزَدْد  ِاقراأْ   .. اقراأْ
ِنْعَمْة  ْجَمُل  اأَ الِعْلِم..  ِهبَُة 

تَتََعلَّْم  كي  دوًما  اقراأْ 
ْم  تَتََقدَّ لَْن  ِعْلٍم  َفِبال 

َوِرواياْت  ا  �سً ِق�سَ اقراأْ 
وِحكاياْت  ِحَكًما  تُبِدْع 
"بابا"  ِاقراأْ  "ماما"  اقراأْ 

اإِْعجابا  ْو  اأَ ثَناًء  تَْلَق 
�ِسْعرا  ِاقراأْ  َدبًا،  اأَ اقراأْ 

�ِسّرا  ْف  تَْك�سِ لْغاًزا  اأَ ْو  اأَ
َغِر  ال�سِّ ُمْنُذ  ِعْلٌم  قالوا: 
الَحَجِر َفْوَق  نَْق�ًسا  يُ�ْسِبُه 
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