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 بـســـم هللا الـــّرحــمـــن الـــّرحـــيـــم  
  الـلّـغـة الــعــــربـيّـة فـي الـّسـلـسـلة الـذّهـبـيّـة  

 مـهارات االتّـصال
 الــمــســتــوى الــثّــالـــث

 م2017جــديــد 
 تــحــلــيــل  و        شــرح 

 تــقــويـــم    و تــطــبــيــق 
 ُمــدمــج بأســئــلــة الــكــتــاب

 حــســب دلــيــل الــُمــعــلِّّــم
 

 أســئــلــة وزاريّــــة ســـابـــقـــة
 تُــحــاكـي أسئلة الــوزارة أســـئــلــة ُمقترَحة

ً ضــبــط الـنّـصـوص ضـبـطـاً نـحـويّـاً   سليما
 الـــعـــروض

 وقــواعـــد وبــالغــيــات عــاّمــة
 حــيــســنإعـــداد الـــُمـعــلِّّــم : جــعــفــر الــمـ          

 مــــاجـــســتـيـر فــي الـنّـحـو والـّصـرف              
 0776494314هــاتــف : 

 
 
 

  

و ــحـك نـقـريـتاب طـكـذا الـه

 زــي  ــمــتّ ــداع والــاإلب
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 بـسـم هللا الّرحـمـن الـّرحـيـم                                             
 
 
 

 .( على التّرتيب 10-1يحفظ الّطالب العـشر آيات األولى ِمن الّسورة الكريمة ) :مـلـحـوظـة 

 
 
 (حفظ)م 2012شتوّي  بهذا االسم .  (فاطر). علّل سبب تسمية سورة 1س

 .، والّذي يُشير إلى عظمة هللا عّز وجّل في اإليجاد واإلبداع كر هذا االسم الجليل في طليعتها لذ: جــواب 
ن قضايا العـقـيدة عالجتها سورة فاطر . 2س  (حفظ)م 2013شتوّي  . اذكر ثالثاً مِّ

 .األلوهـيّة / الوحدانيّة / إقامة البراهين على وجود هللا تعالى/ إقامة األدلّة على البعث والنّشور : جــواب 
 (حفظ). ما سبب نزول سورة فاطر ؟  3س

 . مواساة للّرسول عليه الّصالة والّسالم في ظروف عانى ِمن تكذيب أهل مّكة لرسالته : جــواب 
 التي تناولتها سورة فاطر ؟ )حفظ( . اذكر أبرز المحاور4س

 حّث المؤمنين على تدبُّر الكون الّذي أبدعه هللا( 2توحيد هللا وإقامة البراهين على وجوده        ( 1ج :  
 التّحذير ِمن اتّباع خطوات الّشيطان( 4إقامة األدلّة على أّن البعث والنّشور حّق       ( 3      
 الكبير بين المؤمن والكافرالحديث عن الفارق ( 5      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  
  

 ( وتعني وسائط بينه وبين رسولمفردها)/ رسالً:  خالق وُمبدعفاطر: الثّناء الكامل / : الحمد:  الـمـعـانـي

 . (ملك  أو: ألكمخلوقات نورانيّة ، جذرها )المالئكة: أصحاب / أولي: األنبياء / 

 ، وجاعل المالئكة وسائط بينه ّسماوات واألرضالثّناء الكامل والذّكر الحسن هلل تعالى خالق ال: تفسير اآلية
 ِمن  بعضهم جناحان وآخر ثالث وأربعة وبعضها أكثر ؛ ، لهم أجنحة متعّددةتبليغهم أوامر هللابين أنبيائه لو

 .ريد له األمر والقّوة والسُّلطان ، وهو قادر على فعل ما يُ ما يشاء ِمن ضخامة وقّوة ، يزيد فوق ذلكذلك
 
 

 
 المحور العاّم )الفكرة والمضمون والموضوع( لآلية الّسابقة ؟              )حفظ(. ما 1س

 .بيان مظاهر قدرة هللا وعظمته : جـواب 
ن اآلية الكريمة المظاهر الّدالّة على قدرة هللا تعالى ووحدانيّته ؟  )ُمنّصص(2س  . استنتج مِّ

  ليه ؟صيغة بديلة : ما األسباب الموجبة لحمد هللا والثّناء ع
 خلق الّسماوات واألرض / خلق المالئكة بأجنحة ُمتعّددة وأشكال مختلفة :  جـواب

 )حفظ(                                    . ما وظيفة المالئكة كما حّددتها اآلية الكريمة ؟3س
 .وسائط بين هللا تعالى وأنبيائه لتبليغ أوامر هللا تعالى : جـواب 

ــــن ســورة فــاطــر :  الــوحـدة آيــات مِّ

 حـول اإلضـاءة :أســئــلــة عــاّمــة 

 الـّشـرح والـتّـحـلـيـل والـُمـنـاقـشـة لـآليـات الـكـريـمـة :

 األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـة الـكـريـمــة :

 (1)اآليـة

  

لِّ الَمالئَِّكةِّ ُرُسالً أُْولِّي أْجنََحٍة َمثْنَى  } رِّ الّسَماواتِّ واألَرضِّ َجاعِّ الَحْمُد هللِّ فَاطِّ

يُد فِّي الَخْلقِّ َما يََشاُء إّن هللاَ َعَلى ُكّلِّ شيٍء قديٍر ) وثاُلَث   }( 1وُربَاَع يَزِّ
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ن أسماء هللا. ختمت اآلية 4س   الُحسنى   اذكر  مبيّناً العالقة م  مضمون اآلية قبله ؟الكريمة باسم مِّ
 قُدرة هللا تعالى في َخْلق مضمون اآلية قبله : صاحب القّوة والقُدرة والفاعل لما يشاء / :  القدير) :جـواب 

 .( الّسماوات واألرض ، وجعل المالئكة ُرسالً بينه وبين أنبيائه             
 . ما داللة ما يأتي :  )حفظ(5س
 .داللة على قدرة هللا تعالى في الخلق قوله تعالى : )مثنى وثاُلث ورباع( :  -أ    
 .لتبليغ أوامر هللا تعالى بسرعة إلى أنبياء هللا تعالى تعدد أجنحة المالئكة :  -ب    
 ؟ . لماذا بدأت اآليات الكريمة بالحمد والثّناء على هللا تعالى6س

   فهو مبدع الّسموات واألرض وخالقهما ِمن غير مثال سابق يحتذيه  ؛ تعظيماً وإجالالً له عّز وجلج : 
 .وهو خالق المالئكة بأجنحة ُمتعّددة      
 .أولي أجنحة مثنى وثاُلث وُرباع  ة الّسابقة ؟ بَم وصف هللا تعالى المالئكة في اآلي .7س
 .اإليمان بوحدانيّة هللا تعالى عـّز وجّل اولتها اآلية الّسابقة ؟ تن . ما القضيّة العقديّة التي8س
 )حفظ( . (  قديريزيد  يشاء  أجنحة  مثنى، أولي، الّسماوات): تب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية. اك9س

 .در ـجنح / ثني / زيد / شيأ / ق /وألل ألو سمو /:  جـواب
 )حفظ(   لةـــمعاف . الكتب الوزن الّصرفّي لكلمة )مالئكة( ؟ 10س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

 مانع/ممسك: لفظ يجمع الّرزق والتّوفيق والهداية والدُّعاء/ رحمة: يعطي/ المعاني : )يفتح: 
 يفعل ما يُريد / الحكيم: الغالب الّذي ال يقهر: / العزيزمعطي ومانح ُمرسل : يمنع ويحبس /  ك :سيُم

  ( .حسب  الحكمة والمصلحة
 ، وما يمنعه فال وخير وبركة فال أحد يستطيع منعه ما يمنح ويهبه هللا تعالى لعباده ِمن رحمة: التّفسير

 .و الحكيم في صنعه فعّال لما يُريد ـقهر ُكّل شيء وه أحد يستطيع إرساله للخلق ؛ فهو العزيز الذي
ن رحمة) - الّصورة الفنّيّة  شبّه إرسال النّعم بفتح الخزائن لإلعطاء وشبّه حبس : ( ما يفتح هللا للنّاس مِّ

 .بإغالق الخزائن  النّعم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 
 
 )حفظ( . حّدد المحور األساسّي لآلية الكريمة الّسابقة ؟1س

 .هللا سبحانه وتعالى هو الُمعطي والمانع :  جـواب
 )حفظ(         . ما الُمحّسن البديعّي في اآلية الكريمة ؟2س

 .الّطباق بين )يفتح ويُمسك / وممسك وُمرسل( :  جـواب
ن أسماء هللا الُحسنى )العزيز الحكيم( بين العالقة بين هذين 3س  . ختمت اآلية الكريمة باسمين مِّ

ن الكتاب الُمقّرر(              )حفظ( اآلية الكريمة قبله ؟ومضمون  االسمين  )سؤال التّذوق والتّفكير مِّ
 إّن هللا الغالب على ُكّل شيء ال يستطيع أحد / العالقة : الغالب والقوّي الذي ال يُقهر  )العزيز : : جـواب

 إّن هللا  / العالقة :لمصلحة النّاسلذي يفعل ما يُريد صاحب الحكمة ا / الحكيم : أْن يمنع رزقه أو يمنحه
 . (حكيم في صنعه يمنح ويمنع العباد ما يشاء حسب مصلحة العباد

 األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـة الـكـريـمــة :

 (2اآليـة )

  

َل لَهُ  } ْك فَاَل ُمْرسِّ َك لََها َوَما يُْمسِّ ْن َرْحَمٍة فَال ُمْمسِّ  َما يَْفتَحِّ هللاُ لِّلنَّاسِّ مِّ

ْن بَْعدِّ ِّ وهـو العَزيُز الَحكيُم   } مِّ
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ن اآليات الكريمة دليالً على قدرة هللا تعالى ووحدانيّته ؟4س  )حفظ(       . استخرج مِّ
 . والحكيم في صنعه/ العزيز هللا سبحانه هو المنفرد وحده بالمنع والمنح واإلمساك واإلعطاء: جـواب 

 . بَِّم وصف هللا تعالى نفسه في اآلية الّسابقة ؟ )ُمنّصص(5س
 .الّرازق والمانع / العزيز / الحكيم ج: 
 . إالَم ترشدنا اآلية الّسابقة ؟ )حفظ(6س
 .وجوب التّعلّق باهلل عّز وجّل ، فالمنح واإلعطاء والمنع والحبس بيده وحده ج: 
ن اآليات ما 7س  يتوافق م  قوله تعالى : )وإْن يمسسك هللا بضر فال كاشف له إاّل هو وإنْ . استخرج مِّ

 يردك بخير فال راّد لفضله( .        
 ( .ما يفتح هللا للنّاس ِمن رحمة فال ممسك لها وما يمسك فال مرسل لهج : قال تعالى : )

 )حفظ(                             . عالم يعود الّضمير )الهاء( في التّراكيب اآلتية :8س
 . )رحمة(تعود الهاء على :   ـهـافال ممسك ل -أ    
ن بـعـد ـهفال ُمرسل لـ -ب      الهاء الثّانية تعود  / )االسم الموصول ما( الهاء األولى تعود على :  مِّ

 . (هللا تعالى)على          
 )حفظ(حكيم ؟    ُمرسل   العزيز   ال ُممسك. اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : 9س
 مسك ، رسل ، عزز ، حكم . :ج
ن تنكير كلمة )رحمة( الواردة.  10س  )حفظ(        في اآلية الكريمة ؟     ما الغرض مِّ
 اإلشاعة واإلبهام والتّكثير .:  ج
 )حفظ(ين في الفعل )يمسك( ؟   . اضبط حرف الياء في الفعل )يفتح( واليّاء والسّ 11س
 .يَفتح )بالفتح( / يُمِسك )بالّضّم والكسر( :  ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

  (عن عبادته تُصرفون تؤفكون:/اسم استفهام بمعنى كيف :أنّى/ذكر اشكروا، والجذر: المعاني: )اذكروا
 يأمر هللا تعالى جميع النّاس بذكر نعمه عليهم ؛ فال خالق وال رازق وال معبود إاّل هللا  : تفسير اآلية

 ون به ؟ـبادته وتُشركـن عـون عـيف تُصرفـكـتعالى ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 )حفظ(              ألساسّي لآلية الكريمة الّسابقة ؟        . ما المحور ا1س

 الخالق والّرازق هو هللا وحده وهو الُمستِحّق للعبادة .:  جـواب
د اآلية الكريمة الّسابقة ؟ 2س  )حفظ(                                  . إالَم تُرشِّ

 تذكير النّاس بنعم هللا تعالى وإقامة الُحّجة على الكافرين .: جـواب 
 )حفظ(              ها اآلية الكريمة على الكافرين ؟ . ما الُحّجة التي تُقيم3س

 وجود نِعَِم هللا الكثيرة وُكفران الُمشركين لهذه النِّعم . : جـواب
 )ُمنّصص(م 2012شتوّي عباد  في اآلية الكريمة ؟      –عّز وجّل  –. ما النّعمة التي يُذّكر هللا 4س

 نعمة الّرزق ونعمة الخلق .:  جـواب

 (3اآليـة )

  

 : الّسـابـقـةـة ــول اآليـــة حــــرحــتـــقـــمُ ـــة الـــلـئـــاألسـ          

 

َن الّسماءِّ   } ْن َخالٍِّق َغْيُر هللاِّ يَْرُزقُُكْم مِّ  يَا أي َها النَّاُس اْذُكُروا نِّْعَمَت هللاِّ َعلِّيُكْم َهْل مِّ

   {واألرضِّ ال إله إاّل ُهـَو فَأَنَّى تُْؤفَُكوَن    
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 )حفظ(م   2012شتوّي            . {فأنّى تُؤفَُكون  }. وّضح داللة قوله تعالى ُمخاطباً الُكفّار : 5س
 يدّل على أّن الُكفّار يقّرون بأّن هللا الخالق وينصرفون عنه وال يوّحدونه .:  جـواب

 )حفظ(                              ما الّرزق المقصود في اآلية الكريمة ؟. 6س
 .( والّطعام الثّمار والّزرع/ رزق األرض : الغيث  رزق الّسماء :) :جـواب 

 )حفظ(     . طرحت اآلية الكريمة دليالً على ألوهيّة هللا وقدرته ووحدانيّته   اذكر  .7س
 .الّرزق والخلق بيد هللا وحده  : جـواب

 .للنّاس كافّة  ألّن نعم هللا تعالى شاملةكافّة في اآلية الّسابقة ؟  . ما داللة توجيه النّداء للنّاس8س
 . ما الوسائل التي تُشكر فيها النّعم   كما بيّنتها اآلية الّسابقة ؟   وما تعليلك لذلك ؟ )حفظ(9س
 .ذكرها بالقلب اعترافاً ، وباللسان ثناًء ، وبالجوارح انقياداً ؛ وذلك ألّن الذّكر يستوجب الّشكر ج: 
 ذكرها هللا تعالى في االية الّسابقة والتي تستوجب الّشكر ؟ )ُمنّصص(. ما الّصفات التي 10س
 .الخالق ، الّرازق ج: 
 .الّطباق بين )الّسماء واألرض(  فنّ   ما الُمحّسن البديعّي الوارد في اآلية الكريمة ؟. 11س
 )حفظ(بالغّي لالستفهام في قوله تعالى :  . ما الغرض ال9س

ن خالق غير هللا  (أ  (النّفييرزقكم : )هل مِّ

 ( .والتّعّجب اإلنكارفأنّى تؤفكون                   : ) (ب
 )حفظ( يَـْفـعُـلُـُكم ، تُـْفـِعـلُون    تؤفكون ؟يّاً م  الّضبط التّاّم : يرزقكمزن الكلمات اآلتية صرف .10س
 )حفظ(            (النّاسيعود على )  . عالَم يعود الّضمير )الواو( في تركيب )تُؤفكؤن( ؟11س
 )حفظ(                         تُؤفكون )بالّضّم(  اضبط حرف التّاء في تركيب )تؤفكون( ؟. 12س
  نوس ، سمو ، أفك. اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : النّاس  الّسماء  تؤفكون ؟ 13س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

د فال عليك ِمن التّكذيب، وال تحزن ِمن ذ :تـفـسـيـر اآليـة  لك؛ فهذه ُسنّة هللا تعالى في فإْن يُكّذبوك يا ُمحمَّ
 .يُجازي الجميع بما عمل  ذّبوا وأوذوا حتّى نصرهم هللا تعالى ، واألمر ُكلّه هلل تعالى ،ـد عُ ـقـف أنبيائه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 .اإليمان بالّرُسل واليوم اآلخر     . ما القضية العقديّة التي عالجتها اآلية الّسابقة ؟1س
ن تنكير لفظ )ُرسل( الوارد في اآلية الكريمة ؟2س   إلفادة التّكثير  . ما الغرض مِّ
 الّرسول الكريم عن تكذيب قومه لهتسلية ومواساة   . ما الفكرة الّرئيسة التي تعالجها اآلية الكريمة ؟3س
ن قوله تعالى : )وإلى هللا تُرج 4س ُسل  األمور( ؟ . ما العبرة مِّ  .(حفظ)التّهديد والوعيد للُمكّذبين بالرُّ
 )حفظ(            . َمن الُمخاطب في اآلية الّسابقة ؟ ُمبيّناً سبب الخطاب ؟5س
 . مواساة وتسلية للّرسول لهالّرسول ُمحّمد عليه الّصالة والّسالم ؛ وسبب الخطاب : ج    
 عليه الّصالة والّسالم ؟ )ُمنّصص(. كيف واسى هللا تعالى نبيّه الكريم 6س
 .قيام األمم الّسابقة بتكذيب رسلها وأنبيائها التي بعثها هللا لها ، فليس الّرسول الكريم وحده هو الُمكذَّب ج :    
 
 

ْن قَْبلَِّك وإِّلَى هللاِّ تُْرَجُ  األُُموُر  } بت ُرُسٌل مِّ بوك فَقَْد ُكذِّّ  (4اآليـة ) {وإْن يَُكذِّّ

 : ـة الّسـابـقـةــول اآليـــة حــــرحــتـــقـــمُ ـــة الـــلـئـــاألسـ          
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 )حفظ(                                    . عالَم يعـود الّضمير في ما يأتي :7س
 . الُكفّار أو:الُمشركين  أو: الّرسول الكريمقوم الواو في )يُكذّبوك( :  -أ

 .الّرسول الكريم عليه الّصالة والّسالم الكاف في )قبلك(  :  -ب
 )حفظ(     .كذب ) ك ذ ب(  تب الجذر اللغوّي لـ )يُكذّبوك(؟ . اك8س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الّشيطان(رور: ـالغ/تلهينّكم وتخدعنّكم: نّكمرـتغ/موت النّاس وبعثهم وحسابهم :د هللاـعالـمـعـانـي: )و
 الّدنيا  خدعنّكمفال ت لبعث والجزاء حّق ثابت ال محالة،نداء لكّل النّاس بأّن وعد هللا لكم با:  الـتّـفـسـيـر

 عن الحياة اآلخرة . نّكم الّشيطان المبالغ في الغرورـوال يُخدع، بزخرفها وملذّاتها 
 : الّصورة الفنّيّة

 تفتن النَّاس بجمالها . شبّه الّدنيا بامرأة رنّكم الحياة الّدنيا :ـفال تغ -1
 فال يرى اإلنسان مخاطر الّطريق شبّه الّشيطان بستار يعمي القلب والعين  :ـروررنّكم باهلل الغـوال يغ -2
 
 
 
 )حفظ( تّباع الّشيطان والحياة الّدنياالتّحذير ِمن ا . ورَد في اآلية الّسابقة تهديد ووعيد   بيّنه ؟1س
 )حفظ( . بما وصفت اآلية الّسابقة الّشيطان وما داللته ؟2س
 .وصفته بــ )الغَـرور( أْي الُمبالغ في إضالله وصرف أتباعه عن اإليمان  ج :    
ن اآلية الّسابقة ما يدّل على حتميّة 3س  .إّن وعد هللا حّق  البعث والن شور يوم القيامة ؟ . هات مِّ
 )حفظ(ين(  والغُرور )بضّم الغين( ؟ : الغَرور )بفتح العالمعنويّة بين لفظتي. فّرق في الّداللة 4س
 . التّكبُّر والخيالء )بالّضّم( :رور ـطان / الغُ الّشي)بالفتح( : الغَرور  :ج     
 )حفظ( عليه ؟؟ وما األمر الذي أّكدت األمران اللذان نهت عنهما اآلية . ما5س
 رهــكْ االنخداع بالّشيطان ومَ  -ب   االنخداع بالحياة الدُّنيا       -نهت عن : أ :ج     

 . ث والنّشورـحقيقة يوم القيامة وحتميّة البع :و ـواألمر الذي أّكدت عليه ه          
 )حفظ(  النّاس  . عالم يعـود الّضمير )الكاف( في تركيب )تغـرنّكم( ؟6س
  )حفظ( ( ؟  الحياة   الّدنيا )تغـرنّكم اكتب الجذر اللغوّي للكلمات :. 7س
 .  / دنـو  / حيي غـرر )غ ر ر(:  ج   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ( .دةـنار جهنّم الموق / الّسعير :أتباعه وأنصاره  : )حزبه :الـمـعـانـي 
 وة أتباعه إلى الباطل ـدفه دعـدّواً لكم ألّن هـلوه عـدّو لكم أيّها النّاس فاجعـالّشيطان عإّن : رـيـسـفـتّ ـال
 م .ـنّ ـم في جهـذفهـوق

 شبّه نار الّسعير بشيء له أصحاب وأتباع . : ةـيّ ـنّ ـفـالّصورة ال

 

 

نَُّكُم الَحيَاةُ  َد هللاِّ حق  ـيـا أَي ها النَّاُس إّن َوعْ   ْنيَا َواَل يَغُ  فَاَل تَغـُرَّ نَُّكْم بِّاهللِّ الغَ ـالد   (5اآلية )  رورُ ـرَّ

ْيَطاَن لَُكْم ع ذُو ُ عَ ـَ إِّنَّ الّشِّ ْن أَْصَحابِّ السَّعِّ ـُدّواً إِّنََّما يَْدعُ ـُدو  فَاتَّخِّ ْزبَهُ لِّيَُكونُوا مِّ  (6)اآلية  يرِّ ـو حِّ

 : األســــئـلـــة الــُمــقــتــرحــة حـــول اآليـــة الــّسـابـقـة                 
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  ؟ )حفظ(   ؟ كما يتّضح في اآلية الكريمة باتّخاذ  الّشيطان عـدّواً  -عـّز وجّل -يأمرنا هللا . لماذا 1س
 م2012شتوّي          .ألّن اتّباع دعوته تؤّدي إلى النَّار :  ج     
 )حفظ(؟   في اآلية الّسابقة تهديد ووعيد   بيّنه . 2س

 التّهديد والوعيد ألتباعه بقذفهم في نار جهنّم .التّحذير ِمن اتّباع الّشيطان / : ج      
ن دوني وهم لكم  .3س ن اآليات ما يتوافق م  قوله تعالى: )أفتتّخذونه وذريته أولياء مِّ  استخرج مِّ

 عـدو بئس للّظالمين بدالً( .       
 ( .ليكونوا ِمن أصحاب الّسعيرإّن الّشيطان لكم عـدّو فاتّخذوه عـدّواً إنّما يدعـو حـزبه : )ج : قال تعالى     
 .  أصحاب  الّسعير(  اتّخذو   يدعو  ليكونوا  تب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية: )الّشيطان. اك4س

 )حفظ( .شطن ، أخذ ، دعـو ، كـون ، صحب ، سعـر : ج      
 )حفظ( . عالم يعـود الّضمير في الكلمات اآلتية :5س
 ، الّشيطانالنّاس الواو والهاء في تركيب )اتّخذو ( : ب(النّاس               :    الكاف في )لكم( أ(

 حزبهالواو في تركيب )ليكونوا(          :  د(    الّشيطان        الهاء في )حزبه( : جـ(
  )حفظ(  . . اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية : )الّشيطان   اتّخـذو    يدعـو(6س
 .لوه ، يفعـل ـ، اتّع  الفيعال   : ج     
 (حفظأسلوب الحصر ). ما األسلوب اللغوّي في قوله تعالى : )إنّما يدعو حزبه( ؟ 7س
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

ن وُجّمل: ُزيّن / الجنّة: أجر كبير /تكفير الذّنوب : : )مغفرة يالمعان ل / زينوالجذر  ُحّسِ   / يُبِعـد :يُضِّ
 ّماً وحزناً على ـتحسُّراً وغوتعـني  «ْسرةحَ »مفردها  : حسرات / تُهِلك نفسك :تذهب نفسك/ يُرِشد: يهدي

 . (شيء مفقود
  .مصيرهم العذاب األليم : )الكفّار( مصير فريقين األّول  (7) اآليةتبيّن  : الـتّـفـسـيـر

 .و الجنّة ـفران الذّنوب وأجر كبير وهـجزاؤهم غ : )المؤمنون(والثّاني 
 يُعِجب بنفسه وبكل ما يصدر عنها ـسوء عمله فيراه حسناً ، فأْي أّن الّشيطان يُزيّن لإلنسان :  (8اآلية )
 ، فهل يستوي ة ويظّن نفسه على الّطريق القويموهو يظنّها صالحضلّه واستمّر على أعماله الفاجرة، حتّى أ

  .عمل الّسيئ ورأى الحّق باطالً والباطل حقّاً )الكافر الّضال( : فاألول  ذا وذاك ؟ـه
 ، ورأى الحّق حقّاً والباطل باطالً، فالّضالل والهداية بيده تعالى َعِمَل الَحَسن :هتدي(المُ )المؤمن والثّاني 

 .فال تهلك يا محمد نفسك حزناً وحسرة عليهم فأعمالهم ال تخفى على هللا تعالى وهو الذي سيجازيهم بها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 
 
ن ذلك ؟  . قرن هللا تعالى في اآلية الكريمة بين اإليمان والعمل الّصالح   ما الغ1س  )حفظ(اية مِّ
 . وهي أساس المفاضلة بين النّاس ليشير إلى أنّهما ال يفترقان ؛ فاإليمان تصديق وقول وعمل: ج    
 )حفظ(على المغفرة في اآلية الكريمة ؟   لماذا قّدم هللا تعالى العذاب. 2س
 لتناسبها مع اآلية التي قبلها والتي تُبيّن مصير أتباع الّشيطان وهو جهنّم .: ج    

 األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـة الـكـريـمـة :         

 

لُوا الّصالَحاتِّ لَُهْم َمْغفَِّرةٌ َوأَْجٌر  يٌد والّذين آَمنُوا وَعمِّ الّذيَن َكفَُروا لَُهْم َعَذاٌب َشدِّ

ي 7َكبِّيٌر) (   أفََمْن ُزيَِّّن َلهُ ُسوُء َعَملِّهِّ فََرآ ُ َحَسناً فإِّنَّ هللاُ يضل  َمْن يََشاُء َويْهدِّ

مْ َمْن   (8إنَّ هللاَ َعلِّيٌم بَِّما يَْصنَعُوَن )  اتحسر يََشاُء فَاَل تَْذَهْب نَْفسَك َعلَْيهِّ

 (8+7اآلية)

 األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـة الـكـريـمـة :         
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 )حفظ(ن الخطاب؟ ؟ وما الهدف مِّ َمن الُمخاطب في قوله تعالى: )فال تذهب نفسك عليهم حسرات(. 3س
 .مواساة وتسلية للّرسول الكريم عليه الّسالم : والهدف، يم ُمحّمد عليه الّصالة والّسالمالّرسول الكر :ج    
 . بَِّم يأمر هللا تعالى نبيّه ُمحّمد عليه الّصالة والسالم ؟ )حفظ(4س
 .ال يهلك نفسه حسرةً على كفرهم ج :     
 . ما داللة قوله تعالى : )حفظ(5س
سل )وهللا عليم بما يصنعون(  :  -أ      .التّهديد والوعيد للُمكّذبين بالرُّ
 .كناية عن الهالك ألّن النّفس إذا هلكت هلك صاحبها )فال تذهب نفسك عليهم حسرات( :  -ب    
  ؟  رآ   يهدي  حسرات  يصنعون(  مغفرةكلمات اآلتية: )آمنوا  الّصالحاتاللغوّي لل. اكتب الجذر 6س

 )حفظ( . ، هدي ، حسر ، صنع ، رأيأمن ، صلح ، غفر :ج      
ن تنكير كلمة )مغفرة( في اآلية الّسابعة ؟ 7س  . داللة على كثرة وسعة مغفرة هللا تعالى. ما الغرض مِّ
ن عقد المقارنة بين فريق اإليمان وفريق الكفر ؟ )حفظ( .8س  ما الغرض مِّ

 .للتّرغيب والتّرهيب ، وللتهديد والوعيد ج :      
ن اآليات ما يتوافق م  البيت الشعرّي اآلتي :9س  . استخرج مِّ

ن رجل ٍ حالوة قوله             حتى يُزيّن ما يقول فعال          ال ترَض مِّ
 .( 8اآلية )ج :      

 
 )حفظ(يمة . د مقارنة بين فريق اإليمان وفريق الكفر كما وردت في اآلية الكرـقـ. اع10س

 فريق الكفر فريق اإليمان المقارنة

 ارتكبوا المعاصي الّصالحات عملهم

 النّار الجنّة األجر

 أعمى أصّم ال يهتدي سميع بصير الّصفات

 ال تسمع دعاءهميدعون آلهة  يدعون هللا تعالى دعوتهم

زيّن لهم الّشيطان الباطل فرأوه  يرون الحّق حقّاً فيتّبعونه والباطل باطالً فيجتنبونه رؤيتهم
 ً  حقّا

 
 )حفظ(    ؟ لُمحّسن البديعّي الوارد في اآليتين الكريمتين. ما ا11س

 . )شديد وكبير(بينالجناس ، / سوء وحسناً/ يُِضل ويَْهدي(/ عذاب ومغفرةآمنوا وكفروا)بينالّطباق      
 ( .الّذين كفروا لهم عذاب شديد والّذين آمنوا لهم مغفرة وأجٌر كبيرٌ المقابلة بين )     
 )حفظ(ن ُزيِّّن له سوء عمله( ؟ : )أفمَ رج إليه االستفهام في قوله تعالى. ما المعنى البالغّي الذي خ12س
   .اإلنكار والتّعّجب : ج     
ن 13س  )ُمنّصص(      اإليمان ، العمل الّصالح لمغفرة واألجر الكبير ؟ ( شروط ا7اآلية ). استنتج مِّ
ّم حذّر هللا تعالى عباد  في14س    )ُمنّصص(  الكفر ، تزيين سوء العمل لفاعلها اآليتين الّسابقتين ؟  . مِّ
 )حفظ(   . عالم يعود الّضمير في ما يأتي :15س

 فهام )َمْن( . اسم االست الهاء في )له   عـمله( : -أ
 عمله .سوء الهاء في )رآ (       :    -ب
 .الّرسول ُمحّمد عليه الّصالة والسَّالم  الكاف في )نفسك(     : -ج
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   )بالفتح( َراتـسَ ـحَ  . اضبط البناء الّصرفّي لكلمة )حسرات( ؟16س
ن الفعل )يضّل(. اضبط حرف )17س ن الفعل )يهدي( والالياء والّضاد( مِّ ن )نفسك(  والياء مِّ  ؟ ّسين مِّ
 .   )حفظ(   يُِضّل )بالّضّم والكسر( ، يَْهدي )بالفتح( ، نفُسك )بالّضّم(: ج     
 (تنوين الفتححسراٍت )؟ حتها في النّّص القرآنّي الّسابقالمخطوط ت(حسرات). اضبط آخر كلمة18س

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
 

 ، قاحل ، ُمجِدب بلد ميّت : / ناهـ، دفعأرسلناه  / سقنا  :تهيّج ، تُحّرك  تثير :بعث /أرسل : : )الـمـعـانـي 
ً / البعث بعد الموت :/ النّشوريهـال زرع ف  . (سحب، والجذر ُسُحب وسحائبغيوماً ، والجمع : سحابا
رة بنزول المطر على بلد قاحل ال زرع فيه، فدبّت الحياة : التّفسير  هللا وحده بقدرته يُرسل الّرياح ُمبّشِ

 . للحساب قادر على إحياء العباد بعد  ، فكما أحيا هللا هذه األرض الجرداء بعد موتها فهوالزّرع والثّمارب

 :  ةــيّ ــنّ ـفـال الـّصـور
 .شبّه الّرياح بشيء مادّي ملموس يُرسل :        يُرسل الّرياح  -1
 .بوسيلة نقل / وشبّه األرض الجرداء بإنسان ميّت شبّه الّرياح  نا  إلى بلد ميّت :ـسق -2
 شبّه األرض بكائن حّي مات ثُّم عادت له الحياة .أحيينا به األرض   :  -3
 .شبّه إحياء األرض القاحلة بعمليّة إحياء الموتى  كذلك النّشور        : -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
ن . 1س  )حفظ( مظاهر قدرة هللا ووحدانيّته وإحاطة علمه وردت في اآلية الّسابقة ؟اكتب مظهرين مِّ
 إرسال الّرياح ِمن العدمإحياء الموتى ِمن قبورهم للحساب//د موتهاـدرة هللا على إحياء األرض بعـقج :    

ن قبورهم ـ. هاتِّ دليالً ع2س  م2008شتوّي  .     قالنيّاً على قُدرة هللا سبحانه على بعث الموتى مِّ
 . )حفظ( .إحياء األرض بعد موتها  :ج   

 )حفظ(م 2008شتوّي       . وّضح الفرق في الّداللة المعنويّة بين )الّريح والّرياح( ؟3س
 )الّريح : العذاب والّدمار / الّرياح : الّرحمة والخير والعطاء( . :ج   

 )حفظ( خّط في قوله تعالى :وّضح الفرق في الّداللة المعنويّة في ما تحته .  4س
 {وإنّهم ميّتون ميِّّتٌ إنّك } -ب        {ميِّّتٍ فسقنا  إلى بلٍد  } -أ        

 )ميّت : أرض مجدبة ال زرع فيها / ميّت : بحكم الميّت مستقبالً ولكنّه على قيد الحياة( . : ج  
 )حفظ( . وّضح الفرق بين )الَمْيت والَميِّّت( ؟5س
 بحكم الميّت مستقبالً ولكنّه على  / الَميِّّت :ما ال روح فيه ، مات وانقضى أجله  الَمْيت :): ج   

 . (يد الحياةـق           
 . ما القضيّة العقديّة التي عالجتها اآلية الّسابقة ؟ )حفظ(6س

 .وحدانيّة هللا وقدرته  أو:إقامة األدلّة على أّن البعث والنّشور حّق  ج :   

ن 7س  )حفظ( الّرياح، الّسحاب اآلية الكريمة ظاهرتين كونيّتين )ظاهرتين طبيعيّتين( ؟. استنتج مِّ
 حفظ() . ما العالقة بين الّرياح والسَّحاب ؟8س
 .الّرياح تُحّرك الّسحاب فينزل المطر وتدّب الحياة في األرض الجرداء : ج   

 األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـة الـكـريـمـة :         

يَاَح فَتُثِّيُر َسَحابَاً فَسْقنَا ُ  } (9اآلية) ُل الّرِّ إَِّلى بَلٍَد َميٍِّّت فَأَْحيَْينَا بِّهِّ األَْرَض بَْعَد َوهللاُ الّذي يْرسِّ

 { َمْوتَِّها َكَذلَِّك الن ُشورُ 



 

10 
 

 )حفظ( والنّشور يوم القيامةحتميّة البعث ما داللة قوله تعالى : )كذلك النّشور( ؟  .9س
 )حفظ( )ميّت وأحيينا( الّطباق بين . ما الُمحّسن البديعّي الوارد في اآلية الكريمة ؟10س
 )حفظ(  النّشور( ؟ أحيينا  )الّرياح  تثير  سقنا   ميّت :تب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية. اك11س
 . ، نشر روح ، ثور ، سوق ، موت ، حيي :ج     
 )حفظ(حرف عـطف يُـفـيد التّرتيب والتّعـقيب  ما نوع الفاء الواردة في اآلية الكريمة ؟. 12س
 )حفظ(ـناه ، فَـْيـِعـل فُـلّصرفّي لكلمتي : )سقنا    ميّت( ؟  . اكتب الوزن ال13س
 )حفظ(           . عالَم يعود الّضمير في الكلمات اآلتية : 14س
 على )هللا عّز وجّل( .  الهاء تعود على )سحاباً(، و)نا( :تركيب )سقنا (نا المتكلّمين( في )الهاء و  -أ

 سحاباً .   :       لهاء في )بـه(              ا -ب
 األرض . :هاء في )موتها(                  ال -ج
 الّرياح .  الّضمير الُمستتر في الفعل )تثير( : -د

 )حفظ(إحياء األرض بعد موتها   )كذلك الن شور( ؟: حّدد الُمشار إليه في قوله تعالى. 15س
 )حفظ( . اضبط حرف الياء في الفعل )يرسل( وحرف الّسين في كلمة )سقنا ( ؟16س
 )بالّضّم( .ناه ـقـيُرِسُل وسُ  : ج    
ن الفعل الماضي )فأثارت( ؟ )حفظ( .17س  ما داللة التّعبير بصيغة المضارع )فتثير( بدالً مِّ
 .الستحضار تلك الّصورة البديعة الّدالة على كمال قدرة هللا تعالى وحكمته ج :     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

  / العمل الّصالح : ذكر هللا والّدعاء وما شابهها الّطيّب :/ الكلم الّشرف والمنعة  ّزة :ـ: )العالـمـعـانـي 
 خداع وحيلةمكر :  /يخادعون ويحتالون: يمكرون/ يتقبّله: يرفعه/ ويثيب صاحبه عليهُكّل عمل يتقبّله هللا 

 . (يبطل أو يفسد أو يهلك/ يبور: 
 َمن أراد العّزة والسعادة الكاملة فليعتّز باهلل وهذه العّزة ينالها اإلنسان بالكالم الّطيّب والعمل  : رـيـسـفــتّ ــال

 الّصالح اللذان يرفعنا صاحبهما ألعلى الّدرجات ، وتبيّن اآليات مصير المحتالين والُمخادعين بالعذاب 
 الّشديد وخداعهم فاسد باطل .

 : ةـيّ ـنّ ـفـورة الـصّ ـال
 شبّه الكلم الّطيب بإنسان يصعد . يصعد الكلم الّطيّب : إليه -1
 شبّه العمل الّصالح بشيء ثقيل يتّم رفعه . العمل الّصالح يرفعه    : -2
 . الجرداء التي ال فائدة منها  شبّه مكر كفّار قريش باألرض البور مكر أولئك هو يبور    : -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 ()ُمنّصص .هالك وباطل ما نتيجة مكر الكفّار كما بيّنت اآليات الكريمة ؟  . 1س
 سؤال الكتاب الُمقّرر )حفظ({ ؟  ( :  } ومكر أولئك هو يبور 10ما الذي تشير إليه اآلية ). 2س
  ِمن أذى ومكر؛ حين اجتمعوا في دار –صلّى هللا عليه وسلّم  –تشير إلى ما ألحقه ُكفّار قريش بالّرسول  : ج

 .تلوه أو يحبسوه أو يخرجوه ـوأرادوا أْن يق  النّدوة

 آليـة الـكـريـمـة :األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول ا         

 

 (10)اآلية 
ّزةُ َجميعاً إليهِّ يَْصعَُد الكلُم الّطيُِّّب والعََمُل الّصالُح يَْرفَعُه  ةَ فَللهِّ العِّ زَّ  َمْن َكاَن يُريُد العِّ

 ورُ ـبـو يَ ـوَمْكُر أولئَك هيٌد دِّ اٌب شَ ذَ ـعَ  مْ هُ يئاتِّ لَ السَّ  ونَ رُ كُ مْ والذين يَ 
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 )ُمنّصص(                يمة ؟ ّزة كما وردت في اآليات الكرـالعاذكر مفاتيح . 3س
 . العمل الّصالح ،الكلم الّطيّب  :العّزة هلل وحده وتكون بــ   : ج    
   )حفظ(             ما العالقة بين الكلم الّطيّب والعمل الّصالح ؟. 4س
 .الكلمة الّطيّبة تقوم برفع العمل الّصالح ِمن دعاء وتسبيح وتكبير وتهليل حتّى تكون مقبولة :  ج    
 . العذاب الّشديد ومكرهم زائل باطل ؟اعين كما بيّنته اآلية الكريمة. ما مصير المّكارين والخدّ 5س
ن اآليات ما يتوافق م  قوله تعالى : )وإذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 6س  . استخرج مِّ

 ( .والّذين يمكرون الّسيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبوريخرجوك( ؟ قال تعالى : )        
 )حفظ(داللة على سرعة زوال مكرهم . ما داللة الفعل )يبور( ؟ 7س
     )حفظ(              في ما يأتي : يعود الّضمير المخطوط تحته. عالم 8س

 مكر يبور : هوج.   الكلم الّطيّب  : ـهيرفعـ -ب  عّز وجّل            هللا: ـه إلـيـ -أ        
      )حفظ( . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات : )العّزة   يمكرون   الّسيئات   يبور( .9س
     . ، سوأ ، بورزز ، مكر ـع :ج     
 . )ُمنّصص(.   الذين يمكرون الّسيئات ( ؟ أولئك. حّدد الُمشار إليه في قوله تعالى : )ومكر 10س
 . اضبط حروف الكلمات اآلتية : 11س
 (فتح كسرالَكِلم )الكاف والالم في )الكلم( :  -ب(                  بالكسرةالِعّزة )العين في )العّزة( :  أ(

 (بالفتحيَبور )الياء في )يبور( :  جـ(
ن اآلية الّسابقة مثاالً على الّطباق ؟ 12س   يرفع ، يبور. استخرج مِّ
 َيفعُـل. اكتب الوزن الّصرفّي للفعل )يبور( ؟ 13س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

ً ماء الّرجل أو المنيّ : )نُطفة: الـمـعـانـي  ما في بطن األُّم ِمن جنين/ :/تحملذكوراً وإناثاً  :/أزواجا
ر:/  تلد: تض  ر:  /يعيش زمناً طويالً  يُعمَّ  اللوح المحفوظ / كتاب:يقصر/ يُنقص: عجوز، طويل العمرُمعمَّ

 . (نـيّ ـسهل ه / يسير:
 إناثاً ، وتشير )نطفة( ثُّم جعلهم ذكوراً و )تُراب( ثُّم ِمن تبيّن اآليات أطوار خلق اإلنسان ِمن: الـتّـفـسـيـر

 بالّزيادة  ّدر أعمار النّاسـ، وهو سبحانه قاطة علم هللا وشموله فهو يعلم حمل األنثى وموعد والدتهاإلح اآلية
 . ومسّجل في اللوح المحفوظ  سهل هيّن عليه ُكلّه بعلم هللا وتقديره؛ ف النّقصانأو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
ن مظاهر علم هللا وشموله . اكتب ثالثة1س   م2008شتوّي ما ورد في اآلية الّسابقة .          كمِّ
      .ما تحمل ُكّل أنثى / وال تضع إاّل بعلمه / علمه بأعمار النّاس مهما طالت أو قصرت  :  ج    
ن مظاهر قُدرة هللا عّز وجلّ 2س  )ُمنّصص(  كما وردت في اآلية الكريمة ؟  . اكتب مظهرين مِّ
 خلق اإلنسان ِمن تراب ثُّم ِمن نطفة ُ جعلهم أزواجاً . :ج     
 )ُمنّصص(لكريمة ؟        اذكر مراحل خلق اإلنسان كما بيّنت اآليات ا. 3س
 تراب ، نطفة ، جعلكم ذكوراً وإناثاً . : ج    

 (11)اآلية 
ْن أُْنثَى َواَل تََضُ  إاّل  ُل مِّ ْن نُْطفٍَة ثُّم َجَعلَُكْم أَْزَواَجاً َوَما تَْحمِّ ْن تَُراٍب ثُّم مِّ وهللاُ َخلَقَُكْم مِّ

ٍر وال  ْن ُمَعمَّ ُر مِّ هِّ وما يَُعمَّ ْلمِّ يرُ بِّعِّ تاٍب إّن َذلَِّك َعلَى هللاِّ يَسِّ ْن ُعُمرِّ  إاّل فِّي كِّ  يُْنقَُص مِّ

 األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـة الـكـريـمـة :         
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 ما القضيّة العقديّة التي عالجتها اآلية الّسابقة ؟ )حفظ( .4س
 .الغيب ال يعلمه إاّل هللا تعالى / إقامة البراهين على وجود هللا تعالى/ إقامة األدلة على وحدانيّة هللا ج :    
ن خلق النّاس أزواجاً ؟5س  )حفظ(  لضمان  البقاء في الحياة الّدنيا . ما الحكمة مِّ
ن مر(ـ  يع   يحمل )ينقص لينـفي الفع )الياء( بط حرفاض. 6س     والنّون في )معّمر(   والميم مِّ

 وزارّي         ؟  )نطفة(       
ر  :  ج    ر )بضّم الميم األولى وفتح الميم الثّانية(«بالّضمّ »يُنقص، يُحمل، يُعمَّ  . / نُْطفة )بالّضّم(/ ُمعمَّ
 م 2010شتوّي        ل ُكّل أنثى وال تض  إاّل بعلمه(وما تحم: )اذكر لون البدي  في قوله تعالى. 7س
  الّطباق بين )تحمل وتضع( . : ج   
 م2010ى الُمستفاد منه؟      شتويّ الوارد في اآلية الكريمة؟ وما المعنحرف العطف)ثُم(. ما نوع 8س
 .حرف عطف ، يُفيد التّرتيب والتّراخي  :ج    
ر ويُنَقص }. ما الُمحسَّن البديعّي الوارد في كلمتي : 9س  )حفظ(   لّطباقا ؟ {يُعمَّ
 )حفظ(                     عالَم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي :. 10س

 .النّاس  الكاف في )خلقكم   جعلكم( : -أ       
ر الهاء في )بعلمه   عمر (   : -ب         . هللا تعالى ، ُمعمَّ

 )حفظ(          حّدد الُمشار إليه في قوله تعالى : )إّن ذلك على هللا يسير( ؟ .11س
 .إحاطة علم هللا وشمول قدرته  أو:أطوار خلق اإلنسان وزيادة األعمار ونقصانها  :ج    
 )حفظ( أسلوب الحصر؟  { وال تض  إاّل يعلمه }في قوله تعالى: الوارد ما األسلوب اللغوّي . 12س
 )حفظ( الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : )أزواجاً   تض    ُمعّمر   يسير( ؟ . اكتب13س
 .زوج ، وضع ، عمر ، سير  :ج    
 .تَعَُل ، يفِعل . اكتب الوزن الّصرفّي للفعلين : )تض    يسير( ؟ 14س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 ء العذب والماء المالحالما أو:ماء النّهر وماء البحر /البحران: يتشابه ويتماثل : )يستوي : الـمـعـانـي
   سهل المرور في الحلق لخلّوه ِمّما تعافه النّفس   سائغ: /ماء شديد العـذوبة  : راتـف / صاٍف ونقيّ  : عذب

 السُّفن / الفُْلك:زينة كاللؤلؤ والمرجان وزارّي / حلية:   شديد الملوحة والمرارة      : جاجأُ 
 خيره ورزقه( .فضله:  /تطلبوا تبتغوا : / وتعني الّسفينة تشّق الماء  ماخرةمفردها : مواخر

 هنا ينبّه هللا عّز وجّل على قدرته العظيمة في خلق البحرين العذب الّصافي والبحر شديد  : سيرالتّف

 وة ـقـب، ومنهما يستفيد اإلنسان من اللحم الّطرّي والحلية ِمن اللؤلؤ والمرجان ، وترى الّسفن تجري الملوحة
 هللا على فضله وخيره وتسخير البحر والمخلوقات كلّها للنّاس لباً للّرزق والتّجارة ولكي نشكر شاقة الماء ط

 .كافّة 

 الّصورة الفنّيّة :
 شبّه االختالف بين  أو:شبّه الكافر بالبحر المالح وّشبّه المؤمن بالبحر العذب/  وما يستوي البحران : -1

 . البحرين وعدم التّساوي باختالف وعدم تساوي المؤمن مع الكافر      
 

( 12اآلية )

: 

ْلٌح َشَرابـ ا َعْذٌب فُراٌت َسائِّغٌ َوَما يَْستَوِّي البَْحَرانِّ َهذَ  } ْن ُكّلٍ تَأُْكلُوَن هُ َوَهَذا مِّ أَُجاٌج َومِّ

ْليَةً  ُجوَن حِّ رفِّيهِّ  الفُْلكتَْلبَُسونََها َوتََرى  لَْحَماً َطريّاً َوتَْستَْخرِّ ْن فَْضلِّهِّ  َمَواخِّ لِّتَْبتَغُوا مِّ

 {َولَْعلّكم تَْشُكُروَن 
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 )حفظ( قارنت اآليات الكريمة بين النّهر والبحر  وّضح أوجه التّشابه واالختالف بينهما ؟. 1س
 واحتواء ُكّل منهما  احتواء ُكّل منهما على كائنات حيّة يتغذّى بها اإلنسان )أوجه التّشابه( : : ج    

  . ذبـ، وماء النّهر عماء البحر مالح :أوجه االختالف/ ، وسيلة للركوب فيهما والّزينة على الحلية         
 
 )حفظ(ة ؟             لة البحرين في اآليات الّسابقما دال .2س
 أْي ال يستوي البحران فماء النّهر سائغ للّشرب لعذوبته  أّما ماء البحر فشديد لمؤمن والكافر، ا : ج    

 .ر ـكذلك ال يتساوى المؤمن والكاف فكما ال يتساوى البحرانالملوحة يحرق حلق شاربه          
 )حفظ(  ما مناف  البحار كما وردت في اآليات الكريمة ؟. 3س
 األكل والغذاء ، الّزينة والحلية للباس ، وسيلة للّركوب والتّنقُّل . :  ج    
ن مظاهر قدرة هللا تعالى   ورد . اكتب مظهراً 4س  )حفظ( في اآلية السَّابقة ؟ مِّ
  .لكنّهما فيهما المصلحة والمنفعة تنّوع البحار فهناك البحر العذب والبحر المالح ورغم اختالفهما : ج     
لٌح أُجاج( ؟. حّدد 5س  )حفظ(  الُمشار إليه في قوله تعالى : )هذا عذب فراٌت ... وهذا مِّ
 .البحر العذب والبحر المالح  :ج     
 . علل : اختتام اآلية بقوله تعالى : )ولعلّكم تشكرون( ؟ )حفظ(6س
 .وهذا موافق لمضمون اآلية قبلها فكّل ما سبق ذكره يستوجب شكر هللا تعالى على نعمه وفضله ج :     
ن فضله( ؟ )حفظ(7س  . اشرح قوله تعالى : )ولتبتغوا مِّ
 .أي لتطلبوا بركوب الّسفن فوائد كثيرة ج :     
   اللغوّي للكلمات اآلتية: )يستوي  سائغ  أُجاج  تأكلون  تستخرجون  حلية  تلبسونها . اكتب الجذر8س

 وا   تشكرون( .    )حفظ(ـمواخر  تبتغ       
 ( .سوي ، سوغ ، أجج ، أكل ، خرج ، حلي ، لبس ، مخر ، بغي ، شكر: )ج     
 
 )حفظ( . عالم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي :9س

 )البحر العـذب( .      الهاء في )شرابه( : أ(        
 )الَخْلق( .  الواو في )تأكلون  تستخرجون  تلبسونها  تبتغوا( : ب(        
 )البحران( .الهاء في الجاّر والمجرور )فيه(                      :  جـ(        
 . (هللا تعالى):                                الهاء في )فضله(         د(        

 
   . اقـبـطّ ـال ؟حسَّن البديعّي الوارد بين كلمتي: )عذب  ملح( و)فرات  أُجاج(. ما المُ 10س
 
  )حفظ(  . اضبط حروف الكلمات اآلتية :11س
 ِمْلح )بالكسر( الميم في )ملح( : -بفُرات، الفُلك )بالّضّم(      :فاء في )فـرات  الفلك( ال -أ  
 ِحلية )بالكسر(د. الحاء في )حلية( : أُجاج )بالّضّم(              :لهمزة في )أجاج(      ا -ج  
             تلبَسونها )بالفتح(: نها(    هـ. الباء في )تلبسو  
 .َمَواِخر )بالفتح والكسر( و. الميم والواو والخاء في )مواخر( :   

 )حفظ( الكلمات المخطوط تحتها في النّّص القرآنّي الّسابق .. اضبط آخر 12س
 .( بالفتح( / الفلَك ، مواخَر )بالّضمشرابُهُ )ج :     
  يفتعل ، تفتعُـوا. اكتب الوزن الّصرفّي للفعلين : )يستوي   تبتغوا( ؟ 13س

 األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـة الـكـريـمــة :
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  أو:يوم القيامة  أو: وقت معلوم وُمحّدد : ُمسّمى أجل /هيّأ، ذلّل، جعلسّخر:  /يُدخل يولج:) اني:الـمـع 

 . (قطمروالجذر   القشرة الّرقيقة داخل التّمرة قطمير : /م 2011شتوّي          اليوم اآلخر
 بل يختلفان بالّزيادة وِمن دالئل قدرته تعالى إدخاله الليل بالنّهار والنّهار بالليل ال يتداخالن : التّفسير 
 فكّل منهما في بعض األحيان ، ومنها أيضاً تسخيره الّشمس والقمر لمصلحة العباد ويتساويان  والنّقص

 يدور في مداره ال يتعّداه إلى يوم القيامة وذلك هو الّرحمن مالك الُملك ، أّما اآللهة التي يعبدها الّكفار فال 

 .ة التّمر تملك ضّراً وال نفعاً ولو بمقدار القشرة الّضعيفة التي تحيط بنوا

 : ةـيّ ـنّ ـفـالّصور ال
 .شبّه الليل والنّهار بجسمين متداخلين  :نّهار ويولج النّهار في الليل   يولج الليل في ال -1
 .شبّه الّشمس والقمر بشخصين يجريان  :والقمر ُكّل يجري ألجل ُمسّمى   سّخر الّشمس  -2
ن قطمير والذين تدعو -3 ن دونه ما يملكون مِّ  ف والهوانشبّه اآللهة التي تُعبَد ِمن دون هللا بالّضع: ن مِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   
 ()ُمنّصصم 2011شتوّي           اذكرهما .تين ثابتتينكونيّ  تينظاهر. أشارت اآلية الكريمة إلى 1س

ن مظاهر قدرة هللا تعالى   اذكر اثنين منها .صيغة بديلة  : أشارت اآلية الكريمة إلى بعض مِّ
 .تعاقب الليل والنّهار / دوران الّشمس والقمر ُكّل في مداره  : ج     
ن دونه ؟     . 2س  )ُمنّصص(    م2011شتوّي     بَِّم وصف هللا سبحانه وتعالى اآللهة التي تُعبَد مِّ

 ما يملكون ِمن قطمير : ج     
ن ق .3س  )حفظ(            ( ؟   13طمير كما أشارت اآلية )ما داللة وصف اآللهة بأنّها ال تملك مِّ

 .عجز اآللهة وضعفها وهوانها  : ج     
 )حفظ(                    م2011شتوّي        . استخرج الّطباق الوارد في اآلية الكريمة .     4س

 الليل والنّهار / له الُملك وما يملكون  :ج      
ن اآلية الكريمة شاهداً علميّاً فلكيّ 5س  )ُمنّصص(               اً على البعث والن شور .    . استخرج مِّ

 .سّخر الّشمس والقمر ُكّل يجري ألجل ُمسّمى  :ج      
 )حفظ(                ي تحتها خّط في اآلية الّسابقة .                     اضبط آخر الكلمات الت. 6س

 .الليَل )بالفتح( ، ُكلٌّ )تنوين الّضّم( ، هللاُ ، الملُك )بالّضّم( : ج      
                                        )حفظ(                         . اضبط حروف الكلمات اآلتية :                                             7س

 .( بالّضّم والكسريُوِلج ):  الياء والالم في الفعل )يولج(  -أ        
 .( بالّضمُمسّمى ، الُملك )الميم في )مسّمى  الملك(    :  -ب        
  . ( بالكسرِقْطمير )القاف في )قطمير(            :  -ج        

 )حفظ(  ( .  الليلاآلتية: )يولج  النّهار  يجري  ُمسّمى  يملكون. اكتب الجذر اللغوّي للكلمات 8س
 . ، اللولج ، نهر ، جري ، سمو ، ملك ، قطمر :ج      

 

ي  الّليلْولُج يُ  } َر الشَّْمَس والقََمَر ُكّل يَْجرِّ  فِّي النََّهارِّ ويـولـُج النّهاَر في الّليلِّ َوَسخَّ

ى َذلُِّكُم  ألََجلٍ  يٍر  ْلكالمَرب ُكْم لَهُ  هللامَسمَّ ْن قْطمِّ ن ُدونِّهِّ َما َيْملُِّكوَن مِّ  {والّذيَن تَْدُعوَن مِّ

( 13اآلية )

: 

 األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـة الـكـريـمـة :         
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 )حفظ(  . عالم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي :9س
    .( النّاس) الواو في الفعل )تدعون( :  -ب              (هللا) :   ـه  دون الملك ـهل -أ        

 )حفظ( هللا عـّز وجّل قوله تعالى : )ذلكم هللا ربّكم( ؟ . حّدد الُمشار إليه في 10س
 )حفظ( الـتّـعـظـيـم . ما داللة استخدام اسم اإلشارة للمفرد القريب بصيغة البعيد )ذلكم( ؟11س
ن الّزيادة في الفعل )يولج( ؟  .12س  التّعديّةما المعنى الُمستفاد مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

 ،يخبرك/ ينبئك :  كفريتبرؤون، والجذر يكفرون : دعو/ التّوّسل لهم والجذر المعاني : )تدعوهم : 
       .عالم بما كان وما يكون  خبير : شرك /عبادة األصنام مع هللا تعالى ، والجذرنبأ / شرككم : والجذر 

 إْن دعوتم هذه األصنام ال تسمع دعاءكم ولن تستجيب له، ولو سمعت فلن تستجيب لذلك، ويوم  :التّفـسـير 
 .القيامة تتبّرأ منكم وِمن عبادتكم إياها، وال يُخبرك يا ُمحّمد بكّل هذه األشياء إاّل هللا تعالى الخبير بكّل شيء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 . ورد في اآلية الّسابقة ثالثة مواقف للكفّار م  أصنامهم في الّدنيا واآلخرة   وّضّحها ؟1س
 . تتبّرأ منهم وِمن عبادتهم إيّاها /ولو سمعوا ما استجابوا لكم  /ْن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم إ ج:    
 .بطالن عبادة األصنام كونها ال تسمع وال تُجيب . ما الفكرة التي تناقشها اآليات الكريمة ؟ 2س
 .الّرسول ُمحّمد عليه الّصالة والّسالم  . َمن الُمخاطب في قوله تعالى : )وال يُنبئك مثل خبير( ؟3س
 . المشركين مع أصنامهم خبير بأحوال تعالىسبحانه وهللا ؟ . من المقصود بقوله تعالى: )مثل خبير(4س
 قة بين معنا  ومضمون اآلية قبله؟. ختمت اآلية الكريمة باسم من أسماء هللا الُحسنى  تبيّن العال5س
 تحّدثت اآلية عن صفة آلهة الُكفّار وموقفها منهم يوم القيامة، وختمت باسم هللا تعالى )الخبير(  ج :    

 .يب سبحانه وتعالى ـبير بخلقه عالم بالغـخ ألنّه          
 المخطوط تحتها في ما يأتي :. عالَم تعود الّضمائر 6س
 . (األصنام(، والهاء تعود على )الُكفّارالواو تعود على ) (:ــوهـــمالهاء والواو في تركيب: )تدعـ -أ 

 .)األصنام(  :أو  تدعون ِمن دونه( الّذينعلى االسم الموصول )( : ـواالواو في تركيب )سمـعـ -ب 

 .( بالضمّ يُنبئك ). اضبط حرف الياء في كلمة )ينبئك( ؟ 7س
 .جوب ، قوم اكتب الجذر اللغوّي للكلمتين اآلتيتين : )استجابوا   القيامة( ؟ . 8س
 الّطباق. ما الُمحّسن البديعّي الوارد بين تركيبي )ال يسمعوا   سمعوا( ؟ 9س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ّز وجّل غنّي ال يحتاج ـع ، فاهللبحاجتهم إليه في ُكّل شيءخاطب جميع  النّاس ويُذّكرهم يُ  :الـتّـفـسـيـر 
 وهو المحمود على نعمه التي ال تُحصى . ألحد

 
 

 } إْن تَـْدُعـوُهـم ال يَْسَمعُـوا ُدعاَءُكم ولَْو َسَمعُـوا َما اْستََجابُوا َلُكم  ويَْوَم القِّياَمةِّ       

ـثْـُل َخـبـيٍر {      ـُكـم وال يُنبئَِّك مِّ ـركِّ  يَْكـفُـُروَن بِّشِّ
 14آليـة ا

 األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـة الـكـريـمــة :

َهـا  15اآليــة  اسُ } يا أيـ  ـيـُد{   أنـتـم الـفُـَقـَراءُ  الـنَـّ  إِّلَى هللاِّ   وهللاُ ُهــَو الغَـنِّـي  الَحـمِّ
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 )حفظ(                           (؟ 15) الواردة في اآلية )الفقر والغنى( واللغويّة لكلمتيالمعنويّة . وّضح الفرق في الّداللة 1س
 حاجة النّاس إلى هللا( / الّداللة المعنويّة للفقر :العوز والحاجة  لكلمة الفقر : الّداللة اللغويّة) :جـواب

 .غنى هللا تعالى عن جميع الخلق(  :المعنويّة للغنى/ الّداللة كثرة المال  :الّداللة اللغويّة للغنى           
 .إلقامة الحجة عليهم وتذكيرهم بنعم هللا تعالى  . ما داللة توجيه الخطاب للنّاس كافّة ؟2س
ن أسماء هللا الُحسنى   بيّن العالقة بين ُكل معنى ومضمون اآلية3س  . ختمت اآلية الكريمة باسمين مِّ

 ؛  ن خلقه مستغـٍن عنهم وعن عبادتهم، وهذا موافق لمضمون اآلية قبلهغنّي عّن هللا إقبله ؟         
 .  فقراء إلى هللا محتاجون إلى إحسانه وتوفيقه فالنّاس ُكلّهم        

 الّطباق. ما الُمحّسن البديعّي الوارد بين كلمتي )الفقراء   الغنّي( ؟ 4س
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 صعـب ممتنع( . / عـزيز :يُهللكم :   )يُذهبكم :  الـمـعـانـي
 أْي لو شاء هللا ألفناكم وأهللكم وجاء بقوٍم آخرين غيركم يُطيعونه وال يعصونه وليس ذلك  الـتّـفـسير :

 .بصعب وممتنع على هللا تعالى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
ن اآلية 1س  ؟ درته ـوق ّز وجّل ـظمة هللا عـعو    مثاالً على: التّهديد والوعـيد الّسابقة. هاتِّ مِّ
 .بكم ويأِت بخلق جديد ـإْن يشأ يُذه  :ج
ن اآليتين الكريمتين مثاالً على الّطباق ؟. 2س  . يُذهـب ويأتِ    استخرج مِّ
  . بكم ويأت بخلق جديدـيُذه. حّدد الُمشار إليه في قوله تعالى : )وما ذلك على هللا بعزيز( ؟ 3س
  .ود على )النّاس( ـيع. عالم يعود الّضمير )الكاف( في التّركيب )يُذهبكم( ؟ 4س
 .، عـّز شيأ، ذهـب، أتي . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : )يشأ   يذهبكم   يأت   عزيز( ؟5س
 .)بالّضّم( كم ــبــذهــيُ    اضبط حرف الياء في تركيب )يذهبكم( ؟.  6س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 نفس ُمحّملة  / ُمثقلة :تطلب / تدُع : ذنب  :وزر /نفس ُمذِنبة   / وازرة :تحمل  المعاني : )تزر :
ْملها :/  بالذّنوب  /  غاب عن اإلنسان ولم تدركه حواسه ما :/ الغيبتخّوف / تنذر :ما تحمله ِمن ذنوب  حِّ

 . (المرجع والمنتهى / المصير :تطّهر تزّكى :   
  ر: ـيـسـفـتّ ـال
 م2014شتوّي        .رها ـيـم غــس إثـفـال تحمل نوال تزر وازرة وزر أخرى :  -
 أْي وإْن تستغيث نفس ُمحّملة  شيء ولو كان ذا قربى : وإْن تدع مثقلة إلى حملها ال يُحمل منه -

 .  النّسبفلن تحمل منه شيئاً ولو كانت قريبة لها في  بالذّنوب والمعاصي بنفس أخرى لتحمل عنها الذّنوب
 

ْبُكمْ  (17   16اآلية ) يٍز )16َويَأْتِّ بَِّخْلٍق َجديٍد ) إِّْن يََشأْ يُْذهِّ  (17( َوَما َذلَك َعلَى هللاِّ بِّعَزِّ

 (18اآليـة )
َرةٌ  ُر َوازِّ ْزر } وال تَزِّ ْملَِّها اَل  ُمثْقَلَةأُْخَرى وإِّْن تَْدُع  وِّ ْنهُ  يُْحَملإَِّلى حِّ ْيءمِّ َولَْو   شِّ

ْيبِّ َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوَمْن تََزّكى  يَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم بِّالغِّ ُر الّذِّ فإِّنَّما َكاَن َذا قُْربَى إنََّما تُْنذِّ

هِّ َوإِّلَى هللاِّ  ير يَتََزّكى لِّنَْفسِّ  (   {18) الَمصِّ

 : ئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـتين الـكـريـمتيناألسـ

 األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـة الـكـريـمــة :
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 فهؤالء يا ُمحّمد خطاب موّجه للّرسول الكريم؛  إنّما تنذر الذين يخشون ربّهم بالغيب وأقاموا الّصالة : -
 .  (َمن يخشى هللا بالغيب ومقيم الّصالة) : والموعظةَمن ينفع فيهم اإلنذار   
 . ليهـثمرة ذلك التّطّهر عائدة ع أْي َمن طّهر نفسه بترك المعاصي فإنّ  َمْن تزّكى فإنّما يتزّكى لنفسه: -
 .مرجع ومنتهى الخائق كافّة إلى هللا وحده فهو المحاسب وهو المجازي بكّل شيء  :وإلى هللا المصير -

  :الّصور الـفـنّـيّـة 
 .يلة ـشبّه الذّنوب والمعاصي بأحمال ثقوال تزر وازرة وزر أخرى :  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 )وإْن تدع مثقلة إلى حملها( ؟. ما داللة قوله تعالى : )وال تزر وارزة وزر أخرى(   1س

 ُكّل إنسان مشغول بنفسه يوم القيامة  اآلية الثّانية : / داللة على عدل هللا تعالى : األولى اآلية :ج      
  .على هول الموقف  داللة           

 م 2014شتوّي   ما صفات َمن ينتف  باإلنذار كما بيّنته اآليات ؟ . 2س
 يُطّهرون أنفسهم ِمن الذّنوب والمعاصي (ـج يُقيمون الّصالة    ب( يخشون ربّهم بالغيب      أ(  :ج      

 . ما الفرق في الّداللة المعنويّة بين كلمتي )الخوف والخشية( على ضوء اآليتين اآلتيتين :3س
 قال تعالى : } ويخافون سوء الحساب{ . - 
 . {تنذر الذين يخشون ربّهم بالغيب قال تعالى : } إنّما  - 

 ِمن هللاالخوف مع الهيبة  الخشية : / ؤمنينالفزع دون استشعار الهيبة وهي عاّمة للم: )الخوف : ج      
 . وهي أعلى درجة ِمن الخوف وخاّصة بالعلماء(            

 . ما داللة قوله تعالى : )وَمن تزّكى فإنّما يتزّكى لنفسه( ؟ 4س
 .ثمار تطهير النّفس عائدة على صاحبها ، وغنى هللا تعالى عن عبادة العباد :  ج      

ن أركان اإلسالم ؟ )حفظ(5س  . ما داللة تخصيص الّصالة دون غيرها مِّ
 هدمها فقد هدم الّدين وَمنْ  لخصوصيّتها وأهميتها وتشريفاً لها فهي عمود الّدين وأساسه فمنج :       
 .عليها فقد زّكى وطّهر نفسه حافظ             
 . بيّن نوع ُكّل أسلوب في ما يأتي :6س

 أسلوب شرط . إْن تدع مثقلة إلى حملها ال يُحمل منه شيء : -أ        
 أسلوب حصر . إنّما تنذر الّذين يخشون ربَّهم بالغيب : -ب        
 أسلوب شرط + أسلوب حصر . َمن تزّكى فإنّما يتزّكى لنفسه :  -ج        

ن اآليات ما يدّل على التّهديد والوعيد ؟ 7س  .قوله تعالى : )وإلى هللا المصير( . استخرج مِّ
 :ود الّضمير المخطوط تحته في ما يأتي ـ. عالَم يع8س

                              )ُمثقلة(:   هــا(أ( الهاء في )حـمـلـ        

 . (وزر  أو:  حملها)ود على ـالهاء تعشيء( : ـه )ال يُحَمل مـنـب( الهاء في         

 . )الّذين(الهاء تعود على االسم الموصول ( :  ـهـــم( الهاء في )ربّــج        
 . )الّذين(الواو تعود على  االسم الموصول  ( :ـواد( الواو في )أقـامـ        
 . )َمْن(الهاء تعود على االسم الموصول   : ـه(هـ( الهاء في )لنفسـ        

 

 الـكـريـمــة : اآليـاتئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول األسـ



 

18 
 

 اضبط حروف الكلمات اآلتية :. 9س
 .( بالكسرِحْملها ) :ب( الحاء في )حملها(        (بالّضمّ يُحَمل ):  الياء في الفعل )يحمل(أ( 

 (والكسر بالفتحتَـِزر ) :الزاي في )تزر(التّاء ود(            ( بالّضمّ ُمـثـقـلـة )ج( الميم في )مثقلة( : 
 ة(الكسروزر )و( الواو في )وزر( :           يخَشْونَ هـ. الّشين والواو في )يخشون( : 

  . . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : )تزر   تدع   مثقلة   يخشون   تزّكى   المصير(10س
 .و ، صير ـل ، خشي ، زكـقـو ، ثـوزر ، دع  ج :    
 المخطوط تحتها في اآلية الّسابقة ؟. اضبط آخر الكلمات 11س
 )بالّسكون(يحمل  -جين الّضّم(                  )تنومثقلةٌ  -ب)بالفتح(                  وزَر  -أ   
 )بالّضّم( . هـ. المصيرُ    )تنوين الّضّم(       شيءٌ  -د   
 .الَمفِعل يفَعون ، . اكتب الوزن الّصرفّي للكلمتين : )يخشون   المصير( ؟ 12س

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

  
 

 ( .ُمخّوف للكفّار :/ نذيرحررالحّر الّشديد، والجذر  :/ الحرورسوي، والجذر يتشابه: يستوي) :المعاني

 ال يتساوى  كذلكفكما ال يتساوى األعمى مع البصير، ، نا مثل ضربه هللا للمؤمن والكافره: التفسير

 ، وال يتساوى الظل مع الكفر ، وكما ال يتساوى الّظالم مع النّور كذلك ال يتساوى اإليمانمع الكافر المؤمن
 ، وكما ال يتساوى الحي مع الميت كذلك ال يتساوى المؤمنون أصحاب القلوب الحيّة المتوّهجةالحرارة مع 

 .مع الكفّار أموات القلوب والّضمائر 
 وإْن هللا تعالى يُسمع َمن يشاء إسماعه ِمن دعوة الحق ، )إّن هللا يسم  َمن يشاء ... إْن أنت إاّل نذير(: 

 ؛ ألنّهم أموات القلوب يا ُمحّمد بمسمع هؤالء الُكفّار ، وما أنتلإليمانيبه باإليمان ويشرح صدره فيُج  
 . ذّر لهؤالء الُكفّار ِمن نار جهنّمـفلست أنت يا ُمحّمد سوى ُمنذر وُمح . والّضمائر 

 الّصور الفنّيّة :
  .بالبصير المؤمن باألعمى ، وشبّه  الكافر شبّه:    { } وما يستوي األعمى والبصير -1
 .باألموات  والُكفّارباألحياء  المؤمنينشبّه  : } وما يستوي األحياء وال األموات{ -2
 .بالموتى الُكفّار  شبّه :    }وما أنَت بُمسمِّ  َمن في القبور{ -3

 . والّضالل بالحرورالباطل ، وشبّه بالّظلالهدى والحّق  شبّه :الّظّل وال الحرور {            } وال  -4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 .ضرب األمثال للتّفرقة بين المؤمن والكافر . ما الفكرة التي عالجتها اآليات الّسابقة ؟ 1س

 )حفظ(« .               وما يستوي األحياء وال األموات » وّضح داللة قوله تعالى : . 2س

 . الكفّار  :األحياء تدّل على المؤمنين / األموات  : ج         

 ( ؟           )حفظ(25( ، والكاف في اآلية )23)أنَت( في اآلية )عالَم يعود الّضمير . 3س

 .يعود على الّرسول ُمحّمد عليه الّصالة والّسالم  : ج         

يُر ) } ( 21( وال الّظل  وال الحرور )20( وال الّظلمات وال النّور )19وما يستوي األَْعَمى والبَصِّ

( إْن 22وما يستوي األحياء واألمواُت إّن هللا يسمُ  َمن يشاء وما أنت بمسم ٍ َمن في القبور )

 { (23أنَت إاّل نذير )

 (23- 19ات )ــــاآلي

 

 الـكـريـمــة :ـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـات األسـئ
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                          ؟                                            (24نا ُمحّمد عليه الّصالة والّسالم؟ كما يظهر في اآلية)ما المهّمة التي أُرِسل ِمن أجلها سيّد. 4س

 )ُمنّصص(    نذيراً للكافرين ِمن النّار  ج(بشيراً للمؤمنين بالجنّة  ب( تبليغ الّرسالة للنّاس   :  أ( ج         

 موّضحاً المعنى المستفاد منها؟، اذكرها ابقة أمثلة متعّددة على الّطباقتضّمنت اآليات الكريمة السّ . 5س

 .األعمى والبصير ، الّظلمات والنّور ، الّظل والحرور ، األحياء واألموات  : ج         

 . نى وإبرازه ِمن خالل إيراد اللفظ ومضادهـتأكيد المعوالمعنى المستفاد منها :              

 .تأكيد معنى النّفي . وّضح الغرض ِمن تكرار حرف النّفي )ال( في قوله : )وال النّور( ؟ 6س

 . (، الحرورعمى، النّور، الّظلمات، الّظل، األالبصير): آلتية. ما الّداللة الّرمزيّة للكلمات ا7س

 . ( نار جهنّم :الَجنّة/الحرور :الّظل/الُكفر :الّظلمات /اإليمان :النّور /الكافر :األعمى /المؤمن :البصير) ج :

 ( ؟   األعمى  األموات  مسم   نذيرتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية: )األحياءاك. 8س
 . ، عمي ، موت، نذرحـيو، سمع : ج       

 . اضبط حروف الكلمات اآلتية : 9س
 .الظُّلُمات والنُّور )بالّضم(  حرف الّضاد والالم في كلمة )الّظلمات( والنّون في كلمة )النّور(: -أ       
لحرف الّضاد في كلمة )الّظل( :  -ب         )بالكسر( .  الّظِ
 .الَحرور )بالفتح(  حرف الحاء في كلمة )الحرور( : -ج       
 .يُسِمُع ، ُمسِمع )بالّضّم والكسر( حرف الياء والميم في كلمتي )يسم    مسم ( :  -د       
 . الـقُـبُور )بالّضّم(والباء في كلمة )القبور( :  هـ. حرف القاف       

 . ما داللة مجيء كلمة )الّظلمات( بصيغة الجم    وكلمة )النّور( بصيغة المفرد ؟10س
 .الكفر أنواعه وطرقه متعّددة ، واإليمان شيء واحد ال يتعّدد   جواب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  
 
 
 
 

 الحجج  :تالبيّنا/مضى وجاء :/ خالٌمبّشراً  :بشيراً / اإلسالم / الحّق : يعثناك أرسلناك : المعـاني: )
بر / بيّنة اومفرده   الواضحةوالبراهين   منزلة على األنبياء كصحف وتعني الكتب الَزبور   مفردها :الز 

 إنكاري : نكير / أهلكت :/ أخذتُ  التّوراة واإلنجيلالمضيء بأحكامه والمقصود  :الكتاب المنير / براهيمإ
 . (عليهم وعقابي لهم

 : الـتّـفـسـيـر 
 .ثناك يا ُمحّمد مبّشراً للمؤمنين بالجنّة ، ومخّوف للكفّار بالنّار ـأْي بع ونذيراً :إنّا أرسلناك بالحّق بشيراً 

ن أُّمٍة إاّل خال فيها نذير :  -  .ُكّل األمم الّسابقة جاءها رسول ُمنذراً ومحذّراً لهم وإْن مِّ
ن قبلهم جاءتهم رسلهم بالبيّنات وبالّزبر وبالك -   الُكفّار إْن يُكذّبك :المنير تابوإْن يُكذّبوك فقد كذّب الّذين مِّ

 ، بل تّم تكذيب ٌرسل سابقين جاءوا بالمعجزات والحجج الواضحة ذّبـيا ُمحّمد فلست أّول رسول كُ  الُكفّار
 .وبالكتب الّسماويّة الّصادقة والمليئة بالمواعظ والتّوجيهات 

  فانظر كيف كان عذاب هللا إمهالي لهمأهلكتهم وعّذبتهم بعد  أيْ  ثُـّم أخذُت الّذين كفروا فكيف كان نكير: -
 .لهم  وعقابهعـّز وجّل    

ن أُّمٍة إاّل خال فيها نذير )  يُكذّبوك فقد ( وإْن 24إنّا أرسلناك بالحّق بشيراً ونذيراً وإْن مِّ

بر وبالكتاب الُمنير )ـكَ  ن قبلهم جاءتهم رسلُهم بالبيّناتِّ وبالز   ( ثُّم أخذُت 25ذّب الذين مِّ

 (26الذين كفروا فكيف كان نكير )

 (26 – 24اآليـــات )
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ن أجلها سيّدنا ُمحّمد عليه الّصالة والّسالم ؟ كما يظهر في اآلية ). 1س ل مِّ  ( ؟                                                                    24ما المهّمة التي أُرسِّ
 )حفظ(     ر نذيراً للكافرين ِمن النّاج( بشيراً للمؤمنين بالجنّة   ب(تبليغ الّرسالة للنّاس  :  أ( ج      

 )حفظ(        (  ؟                                         25ما الفكرة التي تتحّدث عنها اآلية ). 2س
 .مواساة وتسلية للّرسول لالقتداء باألنبياء في الّصبر على تحّمل األذى والبالء  :ج      

ن المعجزات والكتب الّسماويّة التي أنزلها هللا لهداية النّاس ؟  . 3س  )ُمنّصص(     اذكر ثالثاً مِّ
بر والكتاب الُمنير :ج        . البيّنات والزُّ

 للّرسول الكريم في ظروف عانى فيها تكذيب أهل مّكة وتسلية جاءت هذ  الّسورة مواساة . 4س
 ()حفظ                                   (25)اآلية  أشر إلى اآلية الّدالّة على ذلك ؟  لرسالته        

 )حفظ(            التّهديدما المعنى البالغّي لالستفهام في قوله تعالى : )فكيف كان نكير( ؟  . 5س
 )حفظ(     والعذابالهالك ( ؟    26ما نتيجة َمْن كفر وكذّب رسل هللا ؟ كما ورد في اآلية ). 6س
 )حفظ(                                                               . اضبط حرف الكلمات اآلتية :7س

 . (بالفتحَكـذّب ):         أ( حرف الكاف في الفعل )كذّب(         
بُر ) ب( حرف الّزاي والباء في كلمة )الّزبر( :         .( بالّضمّ الزُّ
 . (بالّضمّ أخذُت ) :        ( حرف التّاء في الفعل )أخذت( ـج       
 .( بالفتح) َنكير :           د( حرف النّون في كلمة )نكير(        

 
 )حفظ(  . عالَم يعـود الّضمير المخطوط تحته في ما يأتي :8س

  األمم الّسابقة : ـهــم  قبل  -ب                       .( أّمةالهاء تعود على ) : ـهــا خال فـيـ أ(        
 .( الّذيناالسم الموصول ) :ـهم   رسلـــهم جاءتـــ ـ(ج        

 )حفظ( . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : )أرسلناك   يُكذّبوك   البيّنات   المنير   نكير( ؟9س
 .، نكر  رسل ، كذب ، بين ، نورج :       

 طباق . ما الُمحّسن  البديعّي الوارد بين كلمتي )بشيراً ونذيراً( ؟10س
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   

 
  
 

ـ مفردها: غرابيب: )الـمـعـانـي   الّشيء وتعني جزء ـّدة جُ مفردها  :/ ُجددوتعني الّشديد الّسواد ـربيب غِّ
 مفردها  : األنعام / وهي ُكّل ما دّب على األرض دابّةمفردها : /الّدوابالّشيء يُخالف لونه لون سائره

 . (اإلبل والبقر والغـنم وتعني   م النَّعَـ

 :الــتّــفـسـيــر 
ن الجبال جدد بيض وحمر  } ن الّسماء ماًء فأخرجنا به ثمراٍت مختلفاً ألوانها ومِّ  ألم تَر أّن هللا أنزل مِّ
ن النّاس والّدواّب واألنعام مختلف ألوانهألوانها وغرابيب سود  مختلف    –أيُّها اإلنسان  -ألم تَر  : {ومِّ
 ، وخلق الجبال كذلك مختلفة ه ثمرات مختلفة األلوان واألشكال، فأخرج بالّسماء الغيث بقدرتهأنزل ِمن  

 ، وكما تختلف الثّمار والجبال في األلوان واألشكال كذلك يختلف األلوان بين أبيض وأحمر وشديد الّسواد
 .ذا أسود وكلّهم ِمن أصل واحد ـذا أحمر وهـيض وهوالّدواّب واألنعام فهذا أب النّاس

َن الجبالِّ جُ  ألم تَر أّن هللاَ  ن الّسماء ماًء فأخرجنا به ثمراٍت مختلفاً ألوانُها ومِّ ٌد بيٌض دَ ـأنزَل مِّ

َن النّاسِّ والّدواّبِّ واألَ 27وحمٌر مختلٌف ألوانُها وَغرابيُب سوٌد ) ذلك ـامِّ ُمختلٌِّف ألوانُهُ كَ عَ نْ ( ومِّ

ن عِّ  هللاى شَ خْ ا يَ إنّمَ   { .( 28وٌر )ـفُ ـيٌز غَ زِّ ـعَ  لماء إّن هللاَ ـبادِّ  العُ ـمِّ

 

 (28-27اآليتان )

 األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـة الـكـريـمــة :
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ن عباد  العلماء { :   .أْي إنّما يخشاه حّق الخشية العلماء العارفون به  } كذلك إنّما يخشى هللا مِّ
 فور لمن تاب وأناب ِمن عبادهـتعالى غالب على ُكّل شيء بعظمته، غ أْي أّن هللا :} إّن هللا عزيز غـفور {

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
ن الّسماءِّ ماًء ...( ؟  َمن الُمخاطب في قوله . 1س  )حفظ( اإلنسان تعالى : )ألم تَر أّن هللا أنزل مِّ
ن أسماء هللا الُحسن. 2س  اسم منهما  ى   تبيّن العالقة بين معنى ُكلّ ُختِّمت اآليات الّسابقة باسمين مِّ

 )حفظ(                               ومضمون اآلية قبله ؟                                                 
 . )العزيز : الغالب القوّي الّذي ال يُقهر / الغفور: يستر ويعفو عن الذّنوب( :  ج       

 هللا يغفر ِلَمن تاب إّن  والثّاني :/ اس وإهالكهم باإلتيان بقوم آخرينتهديد هللا للنّ  األّول) العالقة :            
 باده( .  ـوأناب ِمن ع                        

 ما نوع الحرف )الفاء(الوارد في كلمة )فأخرجنا(  وما المعنى المستفاد منه؟ )حفظ(. 3س
 حرف عطف يُفيد التّرتيب والتّعقيب . : ج      

 )ُمنّصص( اذكر خمسة مخلوقات ورد ذكرها في اآليات يتباين فيها أبناء الجنس الواحد ؟. 4س
         .الثّمرات والجبال والنّاس والّدواب واألنعام :  ج      

ن عباد  العلماء( ؟ . 5س  )حفظ(     ما األسلوب اللغوّي في قوله تعالى : )إنّما يخشى هللا مِّ
 .أسلوب الحصر    :ج       

   ؟والغين في )غرابيب( )الحاء( في كلمة )حمر(( في كلمة)جدد( ووالّدال )الجيم اضبط حرف. 6س
 . (بالفتحَغرابيب )   )بالّضّم(ـر ُحـمْ  )بالّضّم والفتح(  ُجـَدد  :ج       

 )حفظ( ى ؟    ما أساس التّفاضل بين النّاس في ميزان هللا تعال. 7س
 . )إّن أكرمكم عند هللا أتقاكم(: التّقوى  قال تعالى :  ج     

 
 )حفظ(    . ما القضيّة العقدية التي تعالجها اآليات الّسابقة ؟  8س

   : عالَم يدّل تنّوع وتعـّدد ألوان الثّمار والجبال والنّاس والّدواب ؟ ةبديلصيغة 
 .وحدانيّة هللا تعالى وكمال قدرته  ج :  
 
 . ما الّظاهرة الكونيّة العجيبة التي قـّدمتها اآليات ؟  )ُمنّصص(9س

ن المظاهر الّطبيعيّة التي أبدع هللا عـّز وجّل في خلقها ؟ (1ة )بديلصيغة   : اذكر مظهرين مِّ
 : ما المظاهر الّدالة على إحاطة علم هللا تعالى وكمال قدرته كما ورد في اآليات الّسابقة ؟ (2صيغة بديلة )

 . األلوان الثّمار المختلفة  الجبال المختلفة األلوان / /إنزال المطر ِمن الّسماء   ج :      
 
ن عباد  العُلماء{ .. 10س  )حفظ(   قال تعالى : } إنّما يخشى هللا مِّ
 .فضيلة العلم ؛ فهو داعٍ إلى خشية هللا  ما داللة اآلية الّسابقة ؟ -أ

 .العلم بإحاطة علم هللا تعالى وكمال قدرته ووحدانيّته عـّز وجّل العلم في اآلية الّسابقة ؟ ما المقصود ب -ب
ن عباد  العُلماء( عقب اآليتين الّسابقتين ؟ ـ(ج ن ذكر قوله تعالى : )إنّما يخشى هللا مِّ  ما الحكمة مِّ
 أكبر؛  ألّن العلماء هم األكثر معرفة بقدرة هللا وسعة علمه فكلّما كانت المعرفة به أتّم كانت الخشية: ج      

 يتفاوتون في ألوانهم وصورهم .وبهذا يتفاوت الخلق في درجة الخشية كما            

 : ئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول اآليـتين الـكـريـمـتيناألسـ
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ّما يأتي :11س  . ما داللة ُكّل مِّ
 تقديم الجبال على الغرابيب . -أ    
 لقصد التّأثير والتأكيد وبيان قدرة هللا تعالى فاختالف األلوان ليس مقصوراً على الفواكه والثّمار،  ج :        

 بة ما هو مختلف األلوان حتّى لتجد الجبل الواحد ذا بل إّن في طبقات األرض وفي الجبال الّصل              
 .ألوان عجيبة               

 تقديم الّدواّب على األنعام . -ب
 .ألّن الّدواّب أشمل وأعـّم ِمن األنعام ، وجاءت األنعام أخّص ِمن الّدواّب لقربها ِمن اإلنسان   ج :        

 تكرار كلمة )مختلف( في اآليتين الّسابقتين ؟  جـ(
 .للتأكيد على قدر هللا تعالى في خلق المخلوقات مختلفة بعضها عن بعض  : ج     

 
 . عالَم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي :12س

 )ماء( .ود على الهاء تعـ : ــه فأخرجنا بـ أ(          
 )ثمرات( .ود على ـالهاء تع : ـها ألوانــثمراٍت مختلفاً  ب(          
 )الجبال( .ود على ـالهاء تع :ـها ُحمر مختلف ألوانـ جـ(          

 
ن الّسماء( ؟)حفظ(13س ن االستفهام في قوله تعالى : )ألم تَر أّن هللا أنزل مِّ  . ما المعنى المستفاد مِّ

ب  :ج        .تقريرّي متضّمن معنى التّعجُّ
 
ن الّزيادة في الفعلين )أنزل   أخرجنا( ؟. ما 14س  )حفظ( الـتّـعـديـة  المعنى الُمستفاد مِّ
 )حفظ(تَف ، فعاليل     . ما الوزن الّصرفّي للكلمتين )تـَر  غرابيب( ؟15س
 
 )حفظ( ّي الوارد في ما يأتي :. ما الُمحّسن البديع16س

 .االلتفات  )أنزل وأخرجنا( : -بالّطباق                )بيض وسود( :  -أ          
 
ن عباد  العلماء( ؟ )حفظ(17س  . ما األسلوب اللغوّي الوارد في قوله تعالى : )إنّما يخشى هللا مِّ

 أسلوب حصر .   :ج      
 
ن الّسمات الفنّية للنّظم القرآني المتوافر في سورة فاطر ؟ )حفظ(18س  . اذكر ثالثاً مِّ

 استخدام فّن المقابلة والّطباق / التّناسق الّصوتّي بين فواصل  اوحة بين أسلوبي الخبر واإلنشاء المرج :      
  : كما في قوله ِمن الغيبة إلى المتكلّم / استخدام أسلوب االلتفات اآليات / ضرب األمثال          

 . (أرسل   سقنا )          
 
  ثمرات والجبال مختلف ألوانها  ( ؟28). حّدد الُمشار إليه في اآلية األخيرة 19س
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ن المزيد فيما تحته خّط في اآليات اآلتية :1س  . ميّز المجرد مِّ
 . )أولَج(فعل مزيد بالهمزة بدليل ماضيه  الليَل في النّهارِّ   ويُولُج النَّهاَر في الليلِّ { : يــولــج  }  أ(      
 )شاء   أتى( .كالهما ُمجّرد ؛ بدليل ماضيهما بخلٍق جديد { :  يأتِّ يُذهبكم و يشأ  }إنْ  ب(      
 )استوى( .فعل مزيد باأللف والتّاء ؛ بدليل ماضيه  األعمى والبصير { :يستوي  } وما جـ(      
   حمل( .)دعاماضيه  كالهما مجّرد ؛ بدليل : منه شيء { يُحَمْل  مثقلةٌ إلى حملها الدُع ـت } وإنْ  د(      

 
ن الكلمات : )قـطمير   غـرابيب   األحياء   تؤفكون   تزر( .2س  . زنِّ ما يأتي مِّ
 فِعـلـيـل ، َفعاليل ، األَْفـعـال ، تُـْفـعَـلُون ، تَِعـْل .  جواب: 
 
 . عـيّن الخبر في ما يأتي   مبيّناً نوعـه :3س

             . )اسم مفرد(   نوعه )عـدّو(} إّن الّشيطان لكم عـدّو   فاتّخذو  عـدّواً{ : الخبر  أ(        
 . )اسم مفرد(  نوعـه  )عذب ، فرات ، سائغ(} هـذا عـذٌب فـراٌت سائٌغ شرابه{ : الخبر  ب(        
 } يا أي ها النّاس أنتم الفقراء إلى هللاِّ وهللا هـو الغنّي الحميُد{   جـ(        

         . )اسم مفرد(    نوعــه)الفقراء، الغنّي ، الحميد(  الخبرج :                  
ن الّسماءِّ ماًء{  د(           } ألْم تر أّن هللا أنزل مِّ
 . )جملة فعـليّة(  نوعــه اء( )أنزل ِمن الّسم  الخبرج :                   

 
 . . محذوف4س
 
ن ُكّل حرف تحته خّط في اآليات الكريمة اآلتية :5س  . ما المعنى الُمستفاد مِّ
 يغـرنّكم باهلل الغـرور{ التغـرنّكم الحياةُ الد نيا و القال تعالى } يا أي ها النّاُس إّن وعـد هللا حّق   فـ -أ

 .حرف نهي وجزم  :جواب 
ن تراٍب  -ب ن نطـفٍة  ثُـّم  قال تعالى : } وهللا خلقكم مِّ  جعـلكم أزواجاً { .ثُـّم   مِّ

 .يد التّرتيب والتّراخي ـفـطف يُ ـحرف ع  جواب:
 سقـنا  إلى بلٍد ميٍّت{ .فـ ـتُـثـير سحاباً فـ قال تعالى : } وهللا الّذي أرسل الّرياح  -ج

 .الفاء حرف عـطـف يُـفـيـد الـتّـرتيب والـتّعـقـيب  جواب:
ن خالق غـقال تعالى : } ه -د ن   مـكـير هللا يرزقـل مِّ  كون{ـأنّى تؤفــف الّسماءِّ واألرضِّ ال إله إاّل هـو مِّ

ن( :  جواب:  .يّة ـاستئناف / )الفاء( : حرف جّر يُفيد ابتداء الغاية المكانيّة )مِّ
 
 . محذوف6س
 
 أعـرب ما تحته خـّط فيما يأتي :. 7س
 { .  مثنى وثاُلَث وُرباع قال تعالى : }أولي أجنحٍة  -أ

 نعـت مجرور ، وعالمة جّره الفتحة الُمقّدرة على آخره ألنّه ممنوع ِمن الّصرف  اإلعراب : )مثنى( :
 ُمنِع ِمن ظهورها التّعـذّر.             

 ؛ ألنّه عـن الكسرةاسم معطوف مجرور وعالمة جّره الفتحة عوضاً  :ثالث ،الواو حرف عطف: )وثالث(
 .ممنوع ِمن الّصرف              

 الـقـضـايـا الـلـغـويـّــة :
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 ؛ عـن الكسرة، وعالمة جّره الفتحة عوضاً اسم معـطوف مجرور:  رباع ، حرف عطف : الواو)ورباع( 
 .ممنوع ِمن الّصرف  ألنّه             

 
ن قبلهم{ . وإْن يُكذّبوك  قال تعالى : } -ب  فـقـد كذّب الّذين مِّ

ذبوكحرف شرط وجزم / إْن :حرف استئناف )الواو( :  جواب:  فعل مضارع مجزوم بإْن وعالمة :/ يّكِّ
 ضمير متّصل مبنّي في محل رفع/ الواو: ؛ ألنّه ِمن األفعال الخمسة وهو فعل الّشرطجزمه حذف النّون  

 .نصب مفعول به ضمير متّصل مبنّي في محل  :/ الكاففاعل    
 
ن عباد  العُلماُء{ . -ج  قال تعالى : } إنّما يخشى هللا مِّ
 : واب ــج

 .الكافّـة  )ما( حرف توكيد ونصب ُكّف عن العمل التّصاله بـ )إنّما( : )إّن(
 .فعل مضارع مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة الُمقّدرة على آخره ُمنِع ِمن ظهورها التعـذّر  )يخشى( :

 .لفظ الجاللة مفعول به مقّدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره  :)هللا( 
ن( :  حرف جّر مبنّي على الّسكون / )عـباده( : اسم مجرور بـ)ِمن( وعالمة جّره الكسرة وهو مضاف )مِّ

 .ضمير متّصل مبنّي في محل جّر باإلضافة  )الهاء( :
 . فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة على آخره )العُلماء( : 
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ن القصيدة ال يُشتَرط التّرتيب8( يحفظ الّطالب )1  . ( أبيات شـعـريّة مِّ
 ( حفظ أسئلة اإلضاءة بأكملها .2

                                          
ن أجله القصيدة ؟  1س  الـمــدح. ما الغـرض الّشعـرّي الّذي قيلت مِّ
ذت منها هذ  األب. 2س   م2008شتوّي  ؟ ياتما مناسبة القصيدة التي أُخِّ

 مدح أبي ُشجاع محّمد بن أوس األزديّ ج :        
 :  ما يأتي  علّل. 3س

    م(2013)شتوّي      كما تتناقله الكتب .   شعر المتنبّي سائر في النّاس تتناقله الّشفا  -1        
 . ة بالنّفس البشريّةيقـّدقـشعر مجبول على الحكمة والمعرفة ال أ( : ألنّه:  ج             

 .ر ـحـقـيقـيّة وعـقـل ُمـفـكِّ عـبقـريّة ويُنبئ عن   ب(                         
 سّر اتّصال المتنبّي بسيف الّدولة )سبب مدحه لسيف الّدولة( . -2         

 .ورافقه في معظم غزواته    وجد فيه طموحه في القائد العـربّي المرابط : ج            
 م(2011)شتوّي         اشتملت هـذ  القـصيدة عـلى أشهر خصائص شعـر الُمتنبّي . -3          

 إطاللها على ذات الّشاعرب( اشتمالها على شعـر الحكمة والغـزل والمدح       أ(: ج              
                 م(2008)شتوّي ما الّسمة التي تميّز بها المتنبّي بين الش عراء العرب ؟       . 4س

 .ذكر ذاته في شعره مهما ان شأن الممدوح ومكانته : جـواب
 . ما عالقة المتنبّي بسيف الّدولة الحمدانّي ؟5س

 .اتّصل به ووجد فيه طموحه في القائد العربّي المرابط أ(  جواب:
 .مدحه في قصائد ِمن عيون الّشـعـر العـربّي ب(          
 حيث كان الحمدانيّون مرابطين للّدفاع ؛ رافقه في غـزواته ضّد الغزو الفرنجّي لبالد اإلسالم ج(          

 .عن بالد اإلسالم              
ّمن مدحهم الُمتنبّي ؟ .  6س  .سيف الّدولة الحمدانّي ، أبو ُشجاع ُمحّمد بن أوس اذكر اثنين مِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

ــثْــلـــي يــأَْرُق           وَجـوًى يَـزيـُد وعَ أرٌق :  البيت األول  ـبـرةً تَتََرْقـَرقُ عــلــى أرٍق ومِّ
 (تسيل تترقرق:/ دمعة :َعبرة/حرقة الُحّب والعشق :/جوىال ينام :/ يأرقامتناع النّوم ليالً  )أرق : :المعاني
قاد و ؛ بسببالّشاعر إّن النّوم فارقه ليالً، فال يهنأ بنوم يقول :الّشرح   ، السُّهاد؛ وذلك ألنّه عاشق وحزينالرُّ

  .وحزنه يزيد ُكّل يوم ودمعه ال يتوقّف 
 ( .شبّه العشق والُحزن بشيء مادّي ملموس يزيد )وجوى يزيد : :الّصورة الـفـنّـيّـة 

 (6 – 1زل والنّسيب ومعاناة الّشاعر )ـالـفـكـرة األولــى : الغ

 الـشـرح والـتّـحـلـيـل والـُمـنـاقـشـة :

  ٍعــلــى أرق الــوحــدة الـثّـانـيــة : أرقٌ 

 : ـتـرحـة حـول اإلضــاءة األسـئـلـة الـُمـق

ملحوظتان 

: 
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  الُحزن واألسى واللوعة . :الـعـاطـفـة
 الـقـواعـد العاّمـة والـبـالغـة :

 .( عبرةفي ) والعين( جوىفي )والجيم ( ، يأرقفي )والّراء (، مثلي( في )الميم( )تشكيل) انتبه لضبط -1
  .( رقــرق، و)تترقرق( جذرها )( ويــج)جوى( جذرها )الجذور اللغويّة :  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 
بـابـةِّ أْن تكـون كـمـا أُ هْ جُ : البيت الثّاني  ـَدةٌ وقَـْلـٌب يَـْخـفِّــقُ ـُد الـصَّ  رى           َعـْيـٌن ُمـَسـهَّ

 . (يضطرب ويتحّرك :يخفق / ساهرة ال تنام :ُمسّهدة / الشوق :/ الّصبابة القدرة والّطاقة )جهد: :المعاني
 : إّن قّوة الّشوق والحنين أْن تكون حال أي عاشق كحالي  :الـــّشــرح 

 ِمن شّدة الُحزن .  لب خافق ومضطرب حزينـقب(               سهر طويل   أ(   
 : الّصورة الـفـنّـيـة 

 شبّه العشق والحنين الّشديدين بشيء ثقيل يصعب حمله . الّصبابة : جهد -1
 شبّه عينه إنساناً فاقداً النّوم . عين ُمسّهدة  : -2

كقلب يخفق    :  -3  شبّه قلبه كثير الخفقان بطائر كثير الحركة . أو: شبّه قلبه بشيء ثقيل يتحرَّ

 :القواعد العاّمة والبالغة 
 )يخفق( . والياء والفاء في )مسهدة(  والميم في( انتبه لضبط )الجيم( في )جهد(  والهمزة في )أرى(  1
 ( .خفق/ يخفق : سهد / ُمسّهدة : رأي : / أرىصبب ويّة : )الّصبابة : ـ( الجذور اللغ2

 الُحزن واأللم والمعاناة . :  الـعـاطـفـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

ــَم طـــائـــٌر        :  البيت الثّالث ـقُ إاّل اْنـثَـنـْيـُت ولـي فُ      مـا الَح َبــْرٌق أو تَــرنَـّ  ــَؤاٌد َشـيِّـّ
 رجعُت  انثنيت: / رنم، والجذر ـنّى بصوت جميلغ :/ ترنّم  لوحوالجذر   ظهر، لمع )الح: :المعاني

 .(شوق، والجذر ُمشتاق شيّق : / فأد والجذر  ـلبق : ؤادـف / ثني، والجذر واستجبتُ 
 .ما ظهر برق أو غنّى طائر إاّل حّرك مشاعري تجاه األحبّة ويزداد شوقي تجاههم  :رح الـشّ 

 :  الـفـنّـيّـةالـصـورة 
 .شبّه الّطائر بإنسان ينشد  :ترنّم طائر   -1
 .شبّه نفسه بشيء لين ينثني  :إالّ انثنيت    -2
 .شبّه قلبه بإنسان ُمشتاق  :لي فؤاد شيّق  -3

 البالغة والقواعد العاّمة :
 الفاء في )فؤاد(   والّشين في )شيّق( .( انتبه لضبط 1

 . الّشوق والحنين : الـعـاطـفـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

ـْن نـارِّ الـَهـوى ما تَْنطـفي             نـاُر الغَـضـى وتَـكِّ :  الـبـيـت الـّرابـ   ْبُت مِّ  قُ حرِّ ّما تُ ــل  عَ َجرَّ
 ،  شجر معروف يُستوقَد به وناره تبقى زمناً أطول:  الغضى / ألم العشق والُحبّ )نار الهوى:  ي:المعان

 . (كـلـل، والجذر فـتضع : تكلّ / ، والمفرد  غ ض ووالجذر 
 إّن نار الهوى أشّد إحراقاً ِمن نار الغضى أْي أّن الذي عاناه ِمن الُحّب والعشق أقوى ِمّما تحرقه  :الـّشـرح 

 .نار الغضى                         
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  : الّصورة الـفـنّـيّـة
ن نار الهوى : -1  شبّه شّدة الهوى بنار شديدة االشتعال . جّربت مِّ
 شبّه نار الغضى بإنسان تعب بما بذله ِمن جهد . تكّل عّما تحرق : -2

 القواعد العاّمة والبالغة :
  يعود على نار الغضى )تكّل( ، والّضمير المستتر فييعود على الّشاعر)جربُت( الّضمير تاء المتكلّم في ( 1

 والّضمير المستتر في )تحرق( يعود على )نار الهوى(       انتبه لعود الّضمير في )تكّل وتحرق( .     
 ( .حرق:  تحرقنور/ :  نار /طفأ :  تنطفي /هوي:  ( الجذور اللغويّة: )الهوى2
ق( . 3 ّل(   والتّاء والّراء في )تُحرِّ   ( انتبه لضبط الغين في )الغضى(   والتّاء والكاف في)تَـكِّ

 .الُحزن واأللم والمعاناة   : الـعـاطـفـة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

ـْشـقِّ حـتّى ذقـتـه              فَ : الـبـيـت الخامس   ْبُت كيَف يموُت َمْن ال يَْعَشقُ جِّ عَ وَعـَذْلُت أَْهـَل العِّ
 . (ذوق ، والجذر  جّربته ته :ـ/ ذقلُمُت  : ذلتـ: )عيالمعان

 كنت ألوم العُّشاق حتّى وقعت فيه ، فلّما جّربته عجبت كيف يموت ِمن ال يعشق . :الـشَّـرح 
 . ّدةـشّ ـله في غاية الـشق ويجعـم المتنبّي أمر العــظّ ــذا البيت يعـفي ه

 .شبّه العشق بطعام يُذاق بشّدة  :( حتّى ذقته)  - الـّصورة الـفـنّـيّـة
 :القواعد العامة والبالغة 

 ( الهاء في )ذقته( تعود على )العشق( .1
 ( االستفهام في البيت يُفيد معنى التّعّجب .2
 )يعشق(، والّشين في)عجبت(، والجيم في)ذقته(، والذّال والتّاء فيذلُت(ـ)عفي انتبه لضبط العين والتّاء (3

 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
ْرتُـُهـم فَـلَـقَـْيـُت فـيه ما لَ فْ رَ َوَعـَذْرتُـهـم وعـَ : البيت الّسادس     ـواقُ ـُت ذنـبـي أنّـني             َعـيَـّ

 ( . يرـع، والجذر  يوبهمـذممتهم وذكرت ع يّرتهم :ـ/ عوجدت لهم عذراً  ذرتهم:ـ)ع :المعاني
 ذر الّشاعر العاشقين بعدما ذاق مرارة العشق والم نفسه على ذّمهم بسبب العشق .ـنا يعـه :الّشرح 

 البالغة والقواعد العاّمة :
 عـيّرتهم(   والّراء في )عرفُت(   والقاف في )لقوا( .انتبه لضبط التّاء في )عذرتهم   ( 1
 تعود على )أهل العشق(   والهاء في )فيه( ( الهاء في )عذرتهم   عيّرتهم( والواو في )لقوا( 2

 تعود على )العشق( .      
 (لقي/ لقيت ولقوا : عير /عيّرتهم : عـذر( الجذور اللغويّة : )عذرتهم : 3

 .لوم العاشقين )البيتان الخامس والّسادس( النّدم ِمن  العاطفة :
 

 
  

                                                                                                      )حفظ(م  2012شتوّي        ر ؟ كما يتّضح في البيت األّول .    ـما الذي يُعانيه الّشاع. 1س
                                                                                     ودمعة تسيل أبداً . ، يعاني الّشاعر األرق المتواصل ، وحرقة تزداد ُكّل يوم : ج       

ْبرة( ؟ ـف. 2س                                                                                                                       )حفظ( ّرق في المعنى بين كلمتي )َعْبرة   عِّ
ـبَر(االتّعاظ بما مضى، والجمع برة : ـبَرات / عِّ ـعَ دمعة ، والجمع  برة :ـ: )عَ  ج           . عِّ

                                                                         

 : أســئــلــة الــكــتــاب الـُمـقـّرر حـــــول األبـيـات الـّسـابـقـة
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                                                                                     )حفظ(م   2012شتوّي      وى في نظر الّشاعر ؟ البيت الّراب  موازنة بين نارين   أيّهما أقفي . 3س
                                                                                                    .نار الهوى ونار الغضى ، ونار الهوى هي األقوى :  ج      

                                                                                   )حفظ(   وزاريّ         الّشاعر )نار الغضى( للموازنة في البيت الّراب  ؟. لَم اختار 4س
   5س                                                       .طويالً ال ينطفئ اً تستعمله ألّن جمره يبقى زمانالغضى شجر معروف يُستوقَد به، والعرب كانت  :ج      

                                                                                              م )حفظ(2009شتوّي        وّضحهما . والّسادس موقفين مختلفين للّشاعرفي البيتين الخامس . 5س
                                                                                        .لومه للعاشقين قبل ذوقه للعشق  ، ومعذرته لهم بعد أْن ذاق العشق  : ج      

 . متناوالً الّصورة الّشعريّة والمعنى قارن بين : 6س
 تـكـون كـمـا أرى          عـيـٌن ُمسّهـدةٌ وقـلٌب يخفـقُ قول المتنبّي : ُجــْهـد الـّصـبـابـةِّ أْن  -أ       
 قول البُحتري : هل غاية ُ الّشوق ِّ الُمبّرح ِّ غـيَر أْن           َيغلو نشيٌج أو تفيُض مدام ُ  -ب       

 هذا  قصد الُمتنبّي أّن غاية الّشوق أْن يكون اإلنساُن بالحال التي هو فيها، وشاركه البحتري في: واب ج   
 لكّن الّصورة عند الُمتنبّي أقوى وأوضح رغم أّن البُحتري بدأ بيته باالستفهام وهو جزء ِمن    المعنى   
 .يعمد إلى تشويق القارئ  الّذي الّطلبيّ اإلنشاء    
 . وّضح المقصود بتركيب : )جهد الّصبابة( الوارد في البيت الثّانّي ؟ )حفظ(7س

 .دأب الّصبابة ج :        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 
 
                                                                                       ؟كان عليه الّشاعر وما أصبح عليه  كما يظهر في البيت الخامس بين ما وازن. 1س

                                                                                     )حفظ( م2012شتوّي          رسم الّشاعر لنفسه صورة قبل العشق وبعد    وّضحها .: صيغة بديلة 
 كان يلوم العاشقين على ما يجد فيهم ِمن معاناة حتّى اُبتلَي بما ابتلوا به فصار يتعّجب ِمن موت : ج

 .َمن ال يعشق       
 
م )حفظ(                                                                                                 2014صيفّي  ؟      ما الذّنب الذي ارتكبه الّشاعر ؟ كما يظهر في البيت الّسادس . 2س
 .عـيّر العاشقـين وعاب عـليهم عـشقـهـم  : ج
 
  م حفظ(2014)صيفّي       اذكر المعنى الذي خرج إليه االستفهام في البيت الخامس ؟  . 3س
 .التّعّجب  ج :
 
ن مظاهر ذلك . 4س ؟  )حفظ(                                                                                             يتحّدث الّشاعر عن مشكلة الّشوق عند    اذكر ثالثاً مِّ
ن ل ـديـب ؟                                                                                   مالمحها: يصف الّشاعر معاناته بسبب العشق والّشوق الّشديدين  اذكر ثالثة مِّ

                                                                                                                                            م2016شتوّي  وّضح كيف يكون جهد الّصبابة   كما ورد في البيت الثّاني ؟      : صيغة بديلة 
                                                                                                                               . األرق ، الحزن والبكاء ، قلب يخفق :واب ــج
 
                                                                                          م 2016شتوّي  ما الذي يزيد شوق الّشاعر كما يظهر في البيت الثّالث ؟      . 5س

 ( )ُمنّصص ؟مكامن العشق الّشديد لدى الّشاعر  كما يبدو في البيت الثّالثما الذي حّرك : صيغة بديلة
   . لمعان البرق ، ترنّم الّطائر :وابــج

                                                                                                                                              

 األســـئـــلـــة الــــوزاريّـــــة  حـــول األبــيــات الــّســابـــقـــة :
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                                                                                                                      ما الحقيقة الوجدانيّة التي اعترف بها الّشاعر ؟. 1س
  .اآلالم والمعاناة الّشديدتين التي يُسببها العشق : ج       

 )حفظ(  الحزن واأللم والّشوق والحنين الحالة النّفسيّة للّشاعر في األبيات الّسابقة ؟  .2س
 
  )حفظ( ر :ـما داللة قول الّشاع .3س

 .مبالغته في ذلك وسهره المتواصل  أرق على أرق : أ(        
  .داللة على وقوعه في العشق وتجريبه وانكوائه بناره حتّى ذقته :  ب(        
  .داللة على تعظيمه ألمر العشق كيف يموت َمن ال يعشق :  جـ(        

 

  )حفظ(النّسيب  :أو  الغزل  ما الغرض الّشعرّي الذي اشتملت عليه األبيات الّسابقة ؟. 4س

 . ما األمر الّذي تعّجب منه الّشاعر في البيت الخامس ؟ )ُمنّصص(5س
 .كيف يموت اإلنسان دون أْن يعشق  ج:       

ن موت َمن لم يعشق .ـ. علّل : تعّجب الّشاع6س  ر مِّ
                                                                                                                                                            .وألم العشق  الّشوق شّدة ألنّه لم يُقاس ِ ج :        

   . في محل نصب خبر المبتدأ ؟ في البيت الثّاني (أن تكون) للمصدر المؤّول . ما الموق  اإلعرابيّ 7س
 فّرق في المعنى بين )ُجْهد   َجْهد( ؟ )حفظ( .8س

                                                     .الَمشقّة َجْهد :  /الّطاقة والقّوة ج : )ُجْهد( :          
ن الّزيادة في الفعل )تترقرق  انثنيت  ترنّمما المعنى المستفا. 9س  ؟(  جّربت  عيّرتهم  تنطفيد مِّ

 المطاوعة، المطاوعة، المعنى المجّرد ِمن الفعل، المطاوعة، التّكثير والمبالغة، التّكثير والمبالغة ج : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أبداً ُغـراب البَْينِّ فـيـهـا يـنـعــق أََبـنِّـي أبـيـنـا نـحـُن أهـُل مـنـازٍل          :  (7البيت )

 دائماً /أبداً :  / ضَرب به المثل في الفراق والّشؤمطائر يُ :  رابـغُ /يا  بني آدم :)أبني أبينا الـمـعـانـي :
 . يصيح( ق:ـينع/ بين، والجذر  الفراق :البين

 يا أخوتنا نحن نازلون في منازل يتفّرق عنها أهلها بالموت ؛ حيث إّن ُغراب البين دائم  :الـشَّـرح 
 .الّصياح فيها             

 شبّه انتشار الموت في الّدنيا بصياح الغُـراب . :الّصورة الفنّيّة 
 : القواعد العاّمة

 )فيها( يعود على )منازل( .الضمير )نا   ونحن( يعود على الّشاعر والنّاس  والهاء في ( 1
 الياء والعين في الفعل )ينعق( . الهمزة والباء في )أبني(   والغين في )ُغراب( ( انتبه لضبط )حركة(2
 . (نعق/ ينعق : نزل ( الجذور اللغويّة : )منازل : 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
ـن َمـْعـَشٍر          : (8لبيت )ا ي َعـلَى الد نيا وما مِّ  جـمـعـتـهـم الـّدنـيا ولـم يتفّرقـوا نَْبكِّ

 ( .شرـع، والجذر  جماعة أمرهم واحدالـمـعـانـي : )معشر : 
 ، وما اجتمع فيها قوم ألّن الدُّنيا دار تجميع وتفريق نبكي على فراق الّدنيا وهو بكاء ال بُّد منه:  رحــّشـــالـ

 م2011شتوّي          . واـإاّل تفّرق            

 الــّســـابـــقــــة :أســـئـــلـــتـــي الــُمــقـــتـــرحــــة حـــول األبـــيـــات 

 (15 – 7الوعظ وذكر الموت ) –الـفـكـرة الـثـانـيـة 
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 : الـّصـور الفنّيّة
 .شبّه الدُّنيا بشخص مفقود يُبَكى عليه  الد نيا : علىنبكي  -1 
ع  جمعتهم الد نيا   : -2   .شبّه الدُّنيا بشخص يُفّرق ويُجّمِ

 : البالغة والقواعد العاّمة 
 .في محل جّر صفة )نعت( )جمعتهم( جملة  -1
 الـطـبـاق .و ــه )جمعتهم   يتفّرقوا(ن كلمتي يالُمحسَّن البديعّي ب -2
 )جمعتهم( و )واو الجماعة( في )يتفّرقوا( يعود على )معشر( . الّضمير )هم( في -3
 الّزيادة في الفعل )يتفّرقوا( تفيد معنى )التّدريج( . -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رةُ الجبابرةُ األُلى : ( 9البيت )  قُـواـيَن وال بَ ـقِّ ـفما بَ  الكنوزكنزوا             أيَن األَكاسِّ

 وهو  جبّار مفردها :/ الجبابرةكسر ، والجذروهم ملوك فارسكسرى  مفردها: كاسرة)األ :الـمـعـانـي
 وهو  كنز مفردها: الكنوز/جمعوا وملكوا : كنزوا / الّذيناسم موصول بمعنى  :األُلى/القاهر الُمتسلِّط الّظالم 

 . (بقي، والجذر لم يُخلّدوا / ما بقوا : بقي، والجذر لم تثبت : ما بقين/ كنز، والجذر المال المدفون
 عنهم مع  نزوا األموال وجمعوها ، فلم تُغن ِيتساءل الّشاعر عن الملوك والجبابرة الذين ك: الـشَّـرح 

 .( نلمس في هذا البيت الموعظة والحكمة الّشافية الكافية)  .  وال هي بقيت بقـوا الموت شيئا ، فال هم
 .نى ـب ويفـشبّه الكنوز بإنسان يذه: الّصورة الفنّيّة 

  :الـقـواعـد العاّمـة 

 .يعود على )الكنوز( و)نون النّسوة( في )بقين(  في )كنزوا  بقوا( تعود على األكاسرة  الواو (1
   والهمزة في )األُلى( .انتبه لضبط الباء والقاف في )بقين   بقوا(  (2
 . (بقي/ بقين وبقوا : جبرالجذور اللغويّة : )الجبابرة :  (3
 . (التّعّجب)االستفهام في البيت يُفيد  (4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   
ْن ُكّلِّ َمْن ضاَق : (10البيت )  َضــيِّّقُ  لَـْحـد بجيشه         حتّى ثوى فَـَحـَوا  الفضاءمِّ
 (شق في جانب القبر :لحد /ضّمه :حوا  /مات: ثوى /األرض الواسعة :الفضاء /م يسعل)ضاق:  :يالـمعان

 .ما ِمن ملك كثرت جنوده وكنوزه ووسعتهم األرض إاّل وستضيق عليهم األرض والقبور  الـّشـرح :
 : الّصور الفنيّة

 شبّه الفضاء بمكان ضيّق جّداً ال يتسع . ضاق الفضاء : -1
 . شبّه اللحد بشخص يضّم  وا  لحٌد     :ـح -2
 :  القواعـد العاّمة 

 .األكاسرة  أو:ملوك الفرس   أو:االسم الموصول )َمـْن( تعود على الهاء في )جيشه  حوا ( ( 1

 ( انتبه لضبط الفاء والحاء في )فحوا (   والالم والحاء في )لـحـد( .2
 ( .حوي/ حوا : ثوي/ ثوى: جيش:  جيشه/ فضو:  الفضاء /ضيق:   ضيّق( الجذور اللغويّة : )ضاق3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 َحـاَلٌل ُمـْطـلَـقُ  ُخْرٌس إذا نُوُدوا كأْن لَْم يعـلـُمـوا          أّن الـكـالَم لـَُهـم( : 11البيت )
 . (غير ُمقيّد: / ُمطلق مسموح به: حالل / أخرس، مفردها أموات ال يسمعون النّداء)ُخرس:  :المعاني
  .عليهم هم أموات ال يسمعون النّداء وكأّن الكالم ُمحّرم  :الشَّرح 

 .شبّه األكاسرة األموات بإنسان أخرس  ة :ـيّ ـنّ ـفـالّصورة ال
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 :البالغة والقواعد العاّمة 
 ( .طلق / ُمطلق :حلل : حالل /كلم  : / الكالمعلم / يعلموا :  نــدو الجذور اللغويّة : )نودوا : -1
 العظة واالعتبار باألمم الّسابقة فهم عاجزون حتّى عن الكالم .: داللة وصف األكاسرة بالُخرس -2
 األكاسرة . علىالّضمائر )واو الجماعة( في )نودوا   يعلموا( والهاء في )لهم( تعود  -3
 انتبه لضبط  )الخاء( في كلمة )ُخـرس( .  -4

 كره الّدنيا الفانية وعدم التّعلُّق بها أو: التّحسُّر على مفارقة الدُّنيافي األبيات الّسابقة هي  العاطفة :ملحوظة

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
فُـوُس نَ :  (12البيت ) ـر  بـَمـا َلـديـهائِّ فَ ـوالـموُت آٍت والـنـ   األْحَمق ُس             والـُمـْستَـغِّ

 / وتعني عزيزة غالية  نفيسمفردها  :/نفائسوتعني الّروح  نفس مفردها  :النّفوس: )الـمـعـانـي
 ( .م 2009حمق      شتوّي  ، والجذر الجاهل قليل العقل/ األحمق : غـرر والجذر  المغرور :الُمستغرّ 
 ، والذي يظّن أن ماله الموت عنها ة فال يستطيع أحد منعالنّفوس تموت وإْن كانت عزيزة غالي :الشَّرح

 .سيُخلّده فهو مغرور أحمق            
 :  ةـيّ ـنّ ـفـالّصورة ال

 .شبّه الموت بإنسان يأتي  الموت آٍت : -1
 .شبّه النّفوس بشيء غاٍل وثمين  النّفوس نفائس : -2
ّر بما لديه األحمق : -3  شبّه المغرور بماله بشخص أحمق قليل العقل . الُمستغِّ
 السُّخرية ِمن الّطامع بكنوز الّدنيا وأموالها / عاطفة اإليمان بحتميّة الموت . : لعاطفةا

 :د العاّمة ـالبالغة والقواع
 .الجناس   هو )النّفوس ونفائس(الُمحّسن البديعّي الوارد بين كلمتي  -1
 . (نفس)آٍت : أتي / نفوس ونفائس : الجذور اللغويّة :  -2
 .الُمستغر ( تعود على لديهالهاء في تركيب ) -3
 انتبه لضبط )الميم  والتّاء والغين( في كلمة )المستغـر( .  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـيِّّــةٌ             والـشَّـْيـُب أَْوقَـُر ولَمْرُء َيأُْمـوا:  (13البيت )  الـشَّـبِّيـبَةُ أَْنـَزقُ ُل َوالـَحـَيـاةُ َشـهِّ
 أكثر  أوقر: ـر/بياض الّشع :/ الّشيب شهو، والجذر مشتهاة طيّبة :/ شهيّةيتمنّى ويرجو : ي : )يأملالمعان

 . ( نزق ، والجذرأخّف وأطيش/ أنزق :  شبب، والجذر الّشباب الّشبيبة :/  وُحلماً وهيبةرزانة 
 ، ويُحّب ر له ألنّه يُفيده الحلم والوقارويكره الّشيب وهو خي، اإلنسان يرجو الحياة لطيبها :الّشرح 

 ألنّه يحمله على الّطيش والخفّة . الّشباب وهو شّر له
 

 م2015صيفّي شبّه الحياة بعام شهّي( .         الحياة شهيّة :)  الّصورة الفنّيّة: 
 .شبّه فترة الّشباب بشخص طائش( الّشبيبة أنزق : )                    

 
 :د العاّمة ـالبالغة والقواع

 ( .الّشيب والّشباب   أوقر وأنزقبين )الّطباق  الوارد في البيت هو الُمحّسن البديعيّ  -1
 .الُمقابلة ( هو الّشيب أوقر   الّشبيبة أنزقبين جملتي ) الُمحّسن البديعيّ  -2
 . (وقر :أوقر/ شهـو : شهيّة /حيي  : / الحياةأمل:  يأمل /مرأ  : : )المرءالجذور اللغويّة  -3
 انتبه لضبط )الميم( في )يأمل(   والهمزة والّزاي في )أنزق( . -4
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ـي َرْوَنـقُ : (14البيت ) تِّي              ُمـْسـَودَّةٌ َولِّـــَمـاءِّ َوْجــهِّ  َولَقَْد بََكْيُت َعلَى الشَّبَابِّ ولِّمَّ
 ُحسن  رونق: /سود، والجذر سوداء :مسوّدة /لمم، والجذر الشَّعر المجاور لشحمة األذن :لّمتي): يالمعان

 . (مــو    وجه، والجذر  نضارة وجهي ماء وجهي: /رنق، والجذر  ونضارة
 لقد بكى على الّشباب قبل أن يأتي ، فهو ما زال شابّاً أسود الّشعر وفي وجهه نضارة . :الّشرح 

 شبّه الّشباب بشيء عزيز غال تّم فراقه والبكاء عليه . -1  الّصورة الفنّيّة :
 .شبّه وجهه بشخص جميل له ُحسن ونضارة ولماء وجهي رونق :  -2                    

 : البالغة والقواعد العاّمة
 كناية عن  / لّمتي مسودة : داللة على الحيوية والنّضارة ومرحلة الّشباب : )ماء وجهي :الّدالالت -1

 ( .مرحلة الّشباب                   
 جملة إسميّة في محل نصب حال .)لّمتي مسوّدة(هي واو الحال وجملة)ولّمتي مسودة(الواو في جملة -2
 وجهي( تعود على الّشاعر . في )لّمتي    (ياء المتكلِّّم)في )بكيت( و (متاء المتكلّ الّضمير ) -3
 والميم في )مسوّدة(   والياء في )وجهي( .انتبه لضبط الالم في )لّمتي(    -4

 . التّحّسر على فقد الّشباب أو:  ُحّب الّشباب وكره الّشيبالعاطفة في البيتين الّسابقين هي : ملحوظة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
هِّ : (15لبيت )ا راقِـّ َمـاءِّ َجـْفـنِّـي أشـرَ       َحَذَراً َعـلِّـيـهِّ قَـْبـَل يـومِّ فِـّ ـْدُت بِـّ  قُ َحتّى لَـكِّ

  / أجفان وجفون وأجفُن غطاء العين ِمن أعالها إلى أسفلها وتجمع على :)جفني  : الـمـعـانـي
 ( .أغّص وأغرق : أشرق
 لقد بكى على ذهاب شبابه قبل أوانه خوفا وتحّسراً عليه، وكاد يشرق بدموعه الغزيرة لكثرة هذا  :الّشرح

 .البكاء وشّدته 
 :  الّصورة الفنّيّة

 الّشباب بإنسان يفارقه .شبّه قبل يوم فراقه :  -1
 .شبّه دموعه بماء غزير كاد يغرقه  بماء جفني أشرق : -2

  :البالغة والقواعد العاّمة
 .، والمقصود نضارة وجهه وحيويّته الّدموع داللة على ماء وجهي  -1
 . (شرق/ أشرق : جفن  / جفني :فرق  الجذور اللغويّة : )فراقه : -2
 تعود على الّشاعر)كدُت  جفني( تاء المتكلّم وياء المتكلّم في/ تعود على الّشباب   فراقه()عليهالهاء في -3
 انتبه لضبط )الفاء( في )فراقه(   و)الجيم( في )جفني(   و)الهمزة والّراء( في )أشرق( . -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 )حفظ(      تعالى :   ما البيت الذي يتناسب في معنا  م  قوله. 1س
 . {ُكّل نفس ذائقة الموت  } -أ   
 . {ُكّل َمن عليها فاٍن  }  -ب   
 . (10 البيت / ب.     12البيت  : )أ. ــوابج

 )حفظ(  م2013شتوّي        .  منبيّن الحكمة الواردة في البيت الثّا. 2س
  . الموت والفراق والّزوال هو ِمن طبيعة الحياة البشريّة :  ج        

 

 أســئــلــة الــكــتــاب الـــُمــقــّرر حـول األبـيـات الـّسـابـقـة 

: 
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 )حفظ(   م2015صيفّي م ؟       ـيرهـلََم اختّص المتنبّي األكاسرة دون غ. 3س
  ؛الموتألنّهم كانوا جبابرة عظماء ُطغاة حصلوا على مبتغاهم في الّسياسة والملك ثُّم قضى عليهم  : ج      

 . رب دولة ُكبرى في ذلك الوقت ِمن الجزيرة العربيّةــوألّن دولتهم أق             
 )حفظ(     بَِّم صّور المتنبّي األكاسرة في األبيات الّسابقة ؟   . 4س

 صّورهم في لحد ضيّق، بعد أْن كان الفضاء الواسع يضيق بجيوشهم، وهم موتى ال يُجيبون َمن  : ج      
 ناداهم، كأنّهم يظنّون أّن الكالم ُمحّرم عليهم .            
ن الّسمات الفنّيّة لشعر الُمتنبّ . 5س ن األبيات مامِّ  ؟ يُشير إلى ذلك ي المبالغة في التّصوير  استخرج مِّ
 (حفظ) .حيث يبالغ في عظم الجيش ، حتّى ضاق به الفضاء  : البيت الّراب  ؛ج 

 . وصف الموتى بالُخرس ؛ ألّن الميّت ال يُوَصف بذلك  ( :11البيت )     
   .بالغ في كثرة دموعه حتى كاد أْن يغرق بها ( : 15) البيت     
 . اقرأ ما يأتي ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه :6س

 قال الُمتنبّي         : أيَن األكاسرة ُ الجبابرة ُ األُلـى         كنزوا الكنوز فما بقين وال بقوا
 أْيَن القُروَن َبنو القُروَن الخالية ؟وقال أبو العتاهية  : أيَن األُلى كنزوا الكنوَز وأّمنُوا         

 )حفظ( ما الفرق في المعنى بين البيتين ؟ -أ
  عن الملوك الغابرين الّذين لم تسعفهم أموالهم في الخلود فكانوا مثل غيرهم متساوين المتنبّييتساءل ج:     

 فيتساءل عـن جميع القرون الخالية دون أْن يختّص بالّسؤال أبو العتاهية ، أّما   قانون الموتفي          
 .فئة ُمعيّنة          

ن أبي العتاهية ؟ )حفظ( -ب  هل ترى أّن الُمتنبّي أخذ معنى البيت مِّ
 يبدو ذلك واضحاً في بيت الُمتنبّي ؛ إذ أّن أبا العتاهية سبق المتنبّي للمعنى ألنّه عاش في زمن ج :      

 .سبق زمنه             
 . اقرأ ما يأتي ثُّم أجب عّما يليه :7س

 قال الٌمتنبي :         
 ولـقـد بكيُت على الّشباب ولِّّمتي                  ُمسوّدة ولماء وجهي رونق           
 ي أشَرقُ حـذراً عـلـيـه قـبـل يـوم ِّ فُـراقـهِّ                  حتّى لكْدُت بماء جفن           
 وقال أبو العـيناء :         

نـا بـذهـاب ِّ               شيئان ِّ لـو بكْت الّدماَء عليهما                  عـيـنـاَي حـتّـى تُـؤذِّ
ن حـقـيّهـمـا                  فـْقـُد الّشبابِّ وفُــرقَــهُ األحبابِّ              ْعشار مِّ  لْم يبلغا المِّ

 بيتي المتنبّي وبيتي أبي العـيناء .وازن بين ( 1
 .يقول الُمتنبّي إنّه متعلّق بشبابه لدرجة أنّه لكثرة دموعه كاد يشرق بها جفنه ، ويغلبه البكاء : ج    

ً ا أبو العيناء فقد ساوى بين فقدان شبابه وفرقة أحبابه أمّ   . حتّى أنّه على استعداد أن يبكيهما دما
ن تقّدم العمر ؟( هل توافق الّشاعـرين في 2  موقفهما مِّ

 كالهما بالغ في الّرهبة والخوف ِمن تقّدم العمر ؛ ألنّها مرحلة سيمّر بها ُكّل إنسان إْن كتب لهج :      
 . وهي مرحلة لها جمالياتها            

 )حفظ(م2015صيفّي       (؟11)ُخرٌس إذا نودوا( في البيت: )وّضح المقصود بقول الّشاعر. 8س
 .ال يسمعون النّداء ؛ ألنّهم أموات :  ج
 )حفظ( م2008شتوّي      ؟ بكيت على الّشباب ولّمتي مسوّدة(: )ولقد متنبّيما المقصود بقول ال. 9س
  .بكى الّشباب قبل أْن يأتي المشيب  : ج



 

34 
 

ن خالل األبيات الّسابقة أشهر خصائص شعر المتنبّي معنًى  اذكر ثالثاً منها؟. 1س  )حفظ(   تتّضح مِّ
                                             . (م2011شتوّي        )الغزل ، الحكمة ، المدح   :ج       

 )حفظ(  م2015صيفّي       ؟ ثّاني عشرو ال ّساب وّضح الحكمة الُمستخلصة في البيتين ال. 2س

 الّدنيا دار فناء ال دار بقاء . : أو ُكّل إنسان سيموت:  ج      

       )حفظ( ؟ الّراب  عشر اشرح الحال التي كان عليه الّشاعر وهو يبكي الّشباب كما ورد في البيت. 3س
 م2013شتوّي         . بكى الّشباب وهو ما يزال شابّاً أسود الشَّعـر في وجهه نضارة  : ج      

ن األبيات العبارة ا. 4س  )حفظ(  م2013شتوّي   ؟      لتي تدّل على شّدة بُكاء الّشاعراستخرج مِّ
 . حتّى لكدُت بماء جفني أشرق:  ج      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 )حفظ(  ةـــمــكـــحــال  بقة ؟ بيات الّساليه األـرّي الذي تشتمل عـرض الّشعـما الغ. 1س
 )حفظ(ها ؟ إلى مفارقة إنسانيّة ؛ وّضحّ  الثّامنيُشير البيت . 2س

 .وا ـ، وما اجتمع فيها قوٌم إاّل تفّرقةالبُكاء على الّدنيا مع أنّها فاني :ج       
 )حفظ(إالَم ترمز العبارات اآلتية : . 3س

                                                   الغـراب والنّعـيق -ج    أ( أبني أبينا               ب( ضاق الفضاء بجيشه          
 .الّشؤم والموت والخراب ج(        كناية عن كثرتهمب(       بنو آدم          : أ(  وابج       

 .يرجو الحياة لطيبها ؟ كما يظهر في البيت الثّالث عشر قد عليه اإلنسان حياتهـما األمل الذي يع. 4س
 )حفظ(؟  ثّالث عشراستخلص الحكمة الواردة في البيت ال. 5س
 .المرء يرجو الحياة لطيبها ، والّشيب أكثر وقاراً  ِمن الّشباب  : ج       

 )حفظ(ء الّشاعر على الّشباب قبل فقده بكا؟ ( 14)والغرابة الوارد في البيت ما وجه المفارقة . 6س
 لحزن واأللم على فَـْقـد الّشبابافي األبيات الّسابقة ؟  النّفسيّة التي بدت على الّشاعر . اشرح الحالة7س
 )حفظ(    ؟الّسابقة  اضبط آخر الكلمات المخطوط تحتها في األبيات. 8س
 )بالّضم( . األحمقُ  / )تنوين الّضم(لحٌد )بالّضم( / / الفضاُء  )بالفتح(الكنوَز  :  ج       
 الجمل اآلتية إلى خبريّة وإنشائيّة :     )حفظ(. صنّف 9س

    (خبريّة) نحن أهل منازل : ب(                      )تُفيد النّداء(     إنشائيّة أبني أبينا :  أ(        
 (خبريّة)المستغّر بما لديه األحمق:  جـ(        
ن معشر جمعتهم الد نيا ولم يتفّرقوا : د(           . (خبريّة) ما مِّ
 . (إنشائيّة)أين األكاسرة الجبابرة األلى :  هـ(        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

َضـا :  (16البيت )  األَْيـنـقتُـْحـَدى إِّلِّـيـهِّ  فَــأََعــز  َمــنْ             أَّما بَنُو أَْوسِّ بـنِّ َمـْعـنِّ بـنِّ الـّرِّ
 ، والجذرتُساق وتُحّث على الّسير :تُحدى /أقوى وأشرف وأكرم :ـزّ أع /قوم الممدوح: بنو أوس) :المعاني

 . (نوق، والجذر اإلبل :األينق /حـدو
  ون جمالهم .ـوالقُّصاد ، ويسوقْن يسري إليه الّطاّلب أعّز مَ إّن قوم الممدوح  :الّشرح 

 )هذا البيت إشارة لكرمهم والغرض الّشعري هو المدح( .                    

 األســـئـــلـــة الــــوزاريّـــــة  حـــول األبــيــات الــّســابـــقـــة :

 

 حـــول األبــيــات الــّســابـــقـــة : ـــئـــلـتــي الـــُمــقـتـرحـةأس

 

 ( :23 -16بيانه لصفات الممدوح وقومه ومبالغته في ذلك ) –الـفـكـرة الـثـالـثـة 
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 .شبّه مكانة الممدوح بهدف عاٍل صعب المنال  : يّةالفنّ  الّصورة
  : د العاّمةـالبالغة والقواع

 .( األنوقجاءت على غير القياس واألصل في جمعها هو ) )ناقة()األينق( جمع مفرده  -1
 .عن كثرة القّصاد والّزوار ومكانة قوم الممدوح  )داللة(( كناية تحدى إليه األينقعبارة ) -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ــا َبــَدْت   :  (17البيت ) ـــم لَــمَّ هِّ يـارِّ ْرُت َحــْوَل دِّ ْنَها         َكـبَـّ قُ َولَْيَس فِّيها  الش ُموسُ مِّ  الَمْشرِّ
  /شمس والجذر   قوم الممدوح:  الّشموس /بدووالجذر    ظهرت : / بدتقلت هللا أكبر )كبّرت: :يالمعان

 .( دور، والجذر  وتعني مساكنهم دار مفردها :  ديارهم/  شرقجهة الّشرق ، والجذر  : المشرق
 ، وذلك ألّن بيت الممدوح لعادةقلت هللا أكبر حينما رأيت الّشموس طالعة ِمن  المغرب على غير ا الّشرح:

 .إلى علو مكانة الممدوح وقومه وشهرتهم وُحسن وجوههم(  )داللة( )البيت إشارة .كان جهة المغرب 
 .وم الممدوح بالّشموس ـشبّه ق :( بدت منها الّشموس) :الّصورة الفنّيّة

م       :  (18) البيت ْن أرٍض     َسَحاُب أَُكفِّّهِّ ْبُت مِّ ا         َوَعجِّ ْن فَـْوقِّهِّ قُ    مِّ َهـا ال تـورِّ  وُصـُخـورِّ
 .( ورق، والجذر ال تُنبت :/ ال تورق فـفـك، والجذر وهي راحة اليد فّ ـكمفردها  :: )أكفّهم الـمـعـانـي

 . يتعّجب كيف ال تنبت وال تلين صخور أرضهم وذلك لفضل ندى أيديهم على ندى الّسحاب  :الّشرح 
 : الّصورة الفنّيّة

 م2008/2013شتوّي       .: شبه العطايا بالّسحاب أو  شبّه األكّف بالّسحاب / :سحاب أكفّهم   -1

 .شبّه صخور أرضهم مجدوبة ال تُنبت شيئاً  :صخورها ال تورق  -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـْن  :( 19البيت ) َنـاءِّ َوتَفُـوُح مِّ ـيـبِّ الـثَـّ  َمـَكـانـٍة تُـْســتَــنــَشــقُ َلـُهــُم بِّــُكــّلِّ              َروائِّــحطِّ

 ، وطيب الثّناء المديح :الثّناء/ُكّل ما تستلذّه الحواس والنّفس: / طيبفوح، والجذر تنتشر :المعاني: )تفوح
 مفردها  :/ روائحكون، والجذر منزلة :مكانة /ثني، والجذر المقصود المدح والذّكر الحسن والّسمعة الّطيبة

 . (نشق، والجذر تَُشّم وتُسَمع : تُستنشق/ روح ، والجذر وتعني النّسيم الّطيّب رائحة
 

 إن مدحهم والثّناء عليهم انتشر بكّل مكان لكثرة َمن يمدحهم . :الشَّرح 
 م2012شتوّي        .  لثناء عليهم بانتشار العطرشبّه انتشار مديحهم وا : الّصورة الفنّيّة

 .سمعتهم العطرة المنتشرة بكل مكان  عنوالبيت بأكمله كناية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَفــَحــاتِّ إاّل أَنَـّ:  (20البيت ) ـةُ الـــنَـّ ــيَـّ ـْسـكِّ ـة ـَهــا            مِّ ـيَـّ ـواُهــُم ال تَــْعــبَــقُ  َوْحــــشِّ ـسِّ  بِـّ
 /  نفحوالجذر   نفحةالّرائحة الّطيّبة، مفردها النّفحات:  /مسك، والجذر رائحة المسك )مسكيّة: :المعاني
 ( .ال تفوح ال تلتصق، :سوي/ ال تعبق، والجذر غيرهم :سواهم /وحش، والجذر نافرة، غريبة وحشيّة:

 
 ، إاّل إنّها ال تعبق وال تفوح فأخبارهم لها رائحة كرائحة المسك، م طيّبو الّرائحة بالثّناء عليهمه :الشَّرح

 . إاّل منهم                   
 

  :  الّصورة الفنّيّة
 شبّه طيب الثّناء بالّروائح العطريّة الّزكيّة . : مسكيّة النّفحات -1
 شبّه الثّناء والمديح بشخص غريب موحش . : وحشيّة بسواهم  -2
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ـٍد في عَ  ـريد أَمُ  :  (21البيت ) ـثْـَل ُمـَحمَّ نا         ــصْ ـمِّ ـالبِّ مـا ال يُ ـنـال تـبـل     رِّ طِّ  قُ ـــَحـــلـا بِـّ
 . (تحقّقال يُدَرك وال ال يلحق :  / طلب :/ طالب ال تختبرنا، ال تمتحنا : ال تبلنا /أطالب  )أمريد: :المعاني
 ؛ فإنّه ال يوجد له نظير ثل ُمحّمد بن أوس في هذا الّزمان، ال تطلب ما ال يتحققيا طالب م :الشَّرح 

 في عصره .               
 .( شبّه طلب وجود نظير للممدوح بامتحان عسير :)ال تبلنا بطالب ما ال يلحق  : الّصورة الفنّيّة

 .علو منزلة الممدوح البيت كناية عن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـدَّقُ ــصــذِّ ِّ أتــــأخْ ــهِّ بِّــأنّــي عــلـيـ     َد ُ          ــنــوع ـزيـلالجَ ُب ـيا ذا الّذي يَهَ :  (22البيت )
 العطاء  : / الجزيل وهب، والجذر  يعطي بال مقابل : يهب/  ذاـ، هاسم إشارة للقريب )ذا : : الـمـعـانـي

 . (صدق، والجذر أتكلّف الّصدقة أتصّدق : / في اعتقاده : ند ـع / جزل، والجذر الكثير                
 .إّن الممدوح يمنح الكثير ِمن العطايا للنّاس بال مقابل وفوق ذلك يعتقد أنّه يأخذ ال يعطي  :الشَّرح 

  .على النّاس في العطاء التّواض  وعدم التّمن ن صفة  ذا البيت إشارة وداللة علىـ)ه                  
 .شبّه كثرة عطايا الممدوح بنهر دائم العطاء والجريان(  )يهب الجزيل : : الّصورة الفنّيّة

ْر عَ ـأَمْ :  (23البيت ) َك ثَـّرةً            َسـَحـابليَّ ـطِّ  ـَرقُ ــٍة ال أَغْ ـــَمــــَرحْ ـوانُظْر إليَّ بِّ      جـودِّ
 ( .ثرر، والجذر غزيرة وكثيرة/ ثّرة: كرمك / جودك:  الغيم)سحاب :  :الـمـعـانـي

 .، ثُّم ارحمني إذا سال عليَّ كي ال أغرق ِمن كثرته كرمك عليَّ غزيراً كالمطراجعل عطاياك و :الشَّرح
 ( .كثرة كرمه وعطايا  هذا البيت إشارة وداللة على) 
 م2011/2014ش      (شبّه كثرة عطاياه بالمطر الغزير: )أمطر علّي سحاب جودك :الّصورة الفنّيّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 )حفظ(  م2014شتوّي       ؟ عشرّساب  ما الّذي دعا الّشاعر ألْن يُكبّر ؟ كما يظهر في البيت ال. 1س
 تعّجباً ألنّه أطلع الّشموس ِمن المغرب وليس ِمن المشرق . : ج
ن الّسمات الفنّيّة للمتنبّي المبالغة في التّ . 2س  )حفظ(صوير   حّدد مواض  ذلك ؟  مِّ
 صّورها المتنبّيِمن المغرب كما نابعة ِمن أّن الّشموس تطلع عادة ِمن المشرق ال  المبالغة: (17)البيت :ج

 يُبالغ في كثرة عطاء الممدوحين . ( :18البيت )    
 .يُبالغ في تصويره لكثرة عطاء الممدوح بأنّه كالمطر الغزير  ( :23البيت )    
 

       
     
  . ال نظير وال مثيل له بين النّاس   ؟      (21)بَِّم يمتدح الّشاعر الممدوح في البيت . 1س
    ؟   (22)كيف يكون تصّدق الّشاعر على الممدوح كما يظهر في البيت . 2س
 . قبوله العطاء الجزيل ِمن الممدوح:  ج
 . اإلعجاب بالممدوحاعر في األبيات الّسابقة ؟ للشّ  )الّشعوريّة   العاطفة(ما الحالة النّفسيّة. 3س
   ؟ ّساب  عشركبّر ؟ كما يظهر في البيت الما الّذي دعا الّشاعر ألْن يُ . 4س
 .تعّجباً ألنّه أطلع الّشموس ِمن المغرب وليس ِمن المشرق  :ج 
 

 م: 2014الــّســنــوات الــّســابــقــة حـول األبـيـات الـّسـابـقـة شتويّة  ئـلـةــأسـ

 الــكــتــاب الــُمــقــّرر :  ئـلـةــأسـ
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 (حفظ)         . اذكر سمتين فنّيتين برزتا في األبيات الّسابقة ؟ 1س
 .( 23،  18،  17المبالغة في التّصوير  / إطاللها على ذات الّشاعر ما يبدو في األبيات )  :ج      
 . ما داللة الكلمات والتّراكيب اآلتية :   )حفظ(2س

 الّرجال ذوو المكانة المرتفعة . أوقوم الممدوح :            الّشموس  -أ          

 .كثرة عطاياهم وكرمهم  سحاب أكفّهم      : -ب          
 .داللة على إنكار فضله  /كناية عن فضل ندى أيديهم على ندى الّسحاب صخورها ال تورق : -ج 
 . داللة على أّن الثّناء ال يليق إاّل بهم ال بغيرهم د. وحشية بسواهم     : 

 كناية عن كثرة العطاء .  :  ال أغرق       هـ. ثرة 
 . الممدوح )ُمحّمد بن أوس( :   و. ُمحّمد               

 . علّل ما يأتي :3س
 غة المتنبّي في مدحه وثنائه لمحمد بن أوس .مبال -1
 . لبيان مكانته المتميّزة  :ج 
 ال يليق الثّناء إاّل بالممدوح وقومه . -2
 . لسمعتهم ومكانتهم وطيب ثنائهم :ج 
ن أرض الممدوح .  -3  تعّجب الّشاعر مِّ
 على ندى الّسحابألّن أرضهم ال تنبت رغم اّن قوم الممدوح يسقونها بأيديهم وذلك لفضل ندى أيديهم  :ج
 وصف المتنبّي للثّناء بطيب الّرائحة . -4
  .ألّن طيب أخبار الثّناء في األذن مسموعة كطيب الّروائح في األنوف مشمومة :  ج
 جم  كلمة )الّشموس( في البيت الّساب  عشر . -5

 ليجعل ُكّل واحد منهم شمساً  ج :
 .( 13انظر شرح البيت )   ما الذي يتعّجب منه الّشاعر في البيت الثّالث ؟   . 4س
 )وحشيّة بسواهم ال تعبق( ؟   )حفظ(. وّضح المقصود بقوله : 5س
 .م ـأي ال يُثنى على غيرهم كما يُثنى عليهم ، وال أحد يستحّق الثّناء إاّل هُ  :ج 
 
 . وصف المتنبّي بني أوس في األبيات الّسابقة بصفات عّدة   اذكر ثالثاً منها ؟ )حفظ(6س
 : بَم أثنى الّشاعر على ممدوحه ؟صيغة بديلة   
 .طيب الثّناء  -جالكرم والجود       -ب  ـّز النّاس وأشرفهم     أع أ(  :ج 
 
     )حفظ(هاااااّم جّدددددااااً   ود الّضمائر اآلتية :ـعالم تع. 7س
 (قوم الممدوح) :      الهاء في )ديارهم( -ب      (قوم الممدوح) :      الهاء في )تُحدى إليه(  -أ   
 (ديارهم):  د. الهاء في )فيها المشرق(             (ديارهم)الهاء في )منها الّشموس( :  -ج   
 (أرض):   و. الهاء في )فوقها  صخورها(      (وم الممدوحـق) :             هـ. هم في )أكفّهم(    

 (روائح) :لهاء في )إاّل أنّها(   ح. ا    (وم الممدوحـق):         ز. هم في )روائح لهم(     
 . الممدوح )المشار إليه( ذا الّذيليه( : ـند   عـط. الهاء في )ع   
 )الجزيل(الهاء في )أخـذ ( :  -ي   
 
 .رود ، بـلـو ، حـمـد ؟ ( أمريد  تبلنا  ُمحّمدوّي للكلمات االتية : )ـاكتب الجذر اللغ. 8س

 ــئـلــتـــي الــُمــقــتـــرحـــــة حـول األبـيـات الـّسـابـقـة :أسـ
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 )حفظ( هااااّم جّدددداااً  اضبط حروف الكلمات اآلتية : . 9س
     الكاف في )أكفّهم( ـ(ج                التّاء في )تحدى(      (ب           النّون في )األينق(     أ(       
          التّاء والباء في )تعبق(  (و          التّاء والّشين في )تستنشق( (هـ       التّاء والواو في )تورق( (د       
     الياء والهاء في )يهب( ي(الّطاء في )طالب(                 ط( التّاء والالم في )تبلنا(                 ز( الّراء في )المشرق(            ح(       
 الياء والحاء في )يلحق( م(                       الميم في )مسكيّة( ل(                 الثّاء في )ثّرة( ك(       

 
  (بالّضّم والفتح)تُستنَشُق  / (ربالّضّم والكس)تُوِرُق  /(لّضمبا)أُكفّهم  / )بالّضّم(/ تُحدى  )بالّضّم( األينُق: ج

 (الفتح( / َيَهب )بالكسر( / ِطالب )الفتح والّضمتَبلُنا )/  (بكسر الّراءالَمْشِرق )/   )بالفتح(َبق ـتَع     
 )الّضبط حسب التّرتيب( . ( بالّضّم والفتح/ يُلَحق ) (بالكسرِمسكيّة )/ ( بالفتحثَــّرة )     

 
 الفاصلة )،(( ؟ 18. ما عالمة الترقيم المناسبة مكان النّجمة الواردة في البيت )10س
 )حفظ( بيات الّسابقة .اضبط آخر الكلمات المخطوط تحتها في األ. 11س
 (بالفتح(/ أمريَد، الجزيَل، سحاب)تنوين الّضم/ روائٌح، وحشيةٌ )(بالّضمالّشموُس والمشرُق )األينق و :ج 
 
ّما يأتي : 12س  . ما الغرض البالغّي لكّل مِّ

ب والتّعظيم : ( يا ذا الذي2النّداء في البيت ) ب( االلتماس      النّهي في قوله )ال تبلنا( :  أ(            .التّعجُّ
     االلتماس النّداء في قوله )أمريد(           :  د(     الّدعاء:   انظر(األمر في قوله )أمطر جـ(          

 
  تعبق  ال يُلحق  ال أغرق( ؟. ما داللة نفي األفعال الُمضارعة في األبيات الّسابقة )ال تورق  ال13س

 .تأكيداً لصفات الممدوح المطروحة ونفيها عن اآلخرين  :ج         
 
 .الممدوح )ُمحّمد بن أوس( . حّدد الُمشار إليه في قوله : )يا ذا الذي يهب الجزيل( ؟  14س
 
ب   تبلُنا   مسكيّة   مكانة   تُستنَشق . اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية : )روائح15س       يَهِّ

 تَْفعُنا، يَِعل، أتفعَُّل، فَْعلة .فعائل، تُستَْفعَل، مفعلة، فعليّة،    أتصّدق  ثّرة( ؟           
 
ن الّزيادة في األفعال : )كبّرت   أتصّدق   تُستنشق( ؟ حفظ16س  . ما المعنى الُمستفاد مِّ

 / تستنشق: الّطلب(  )كبّرت : اختصار الحكاية أي قال هللا أكبر / أتصّدق : التّكلُّف :ج         
 الّطباق. ما الُمحّسن البديعّي بين كلمتي )مسكيّة   وحشيّة( ؟ 17س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 
 

 أســئــلـة االستيعاب والتّحليل والتّذّوق والتّفكير والقضايا اللغويّة ُحلت في سياق الّشرح التّحليليُكــّل 
 ألبيات القصيدة فال داعي لتكرارها .

 
 

 مــلــحــوظــة :
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 .القّصة القصيرة :    الـفـّن األدبـّي  –أوالً 

 .المذهب الواقعّي المذهـب األدبّي :  –ثانياً 

 ً  الكاتب في سطور : -ثالثا
 ، وهو ِمن أشهر ُكتّاب م ألسرةٍ بسيطةٍ 1931زكريا تامر، كاتب سورّي ُوِلَد في دمشَق عام اسمه :  -1

 .العالم العربّي القّصة القصيرة في               
 . لصعوبة واقعهتلقّى تعليَمه االبتدائّي في دمشق ، ولم يُتابع تحصيله الّدراسّي تعليمه :  -2
 بعد الّصحافة ُمّدة تزيد على اثنتي عشرة سنة، ثُّم تحّول إلىمهن يدويّة بسيطة َعِمَل في عـمـله :  -3

 .أْن نشر أّول قصصه                
 د، النّمور في اليوم العاشر، سنضحك،ـصهيل الجواد األبيض، ربيع الّرماد، الّرعة : آثار  األدبيّ  -4

 . وهي القّصة التي أُِخذت منه قّصة الكرز المنسّي() دمشق الحرائق الحصرم،                      
 علّل : تنتمي قّصة )الكرز المنسّي( إلى المذهب الواقعّي .

 . ألّن الكاتب استلهم أحداثها ِمن الموروث الّشعبّي وِمن واقع الحياة والمجتمع الذي يعيش فيه جواب:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َشِهقَْت ضيعتُنا مدهوشةً  لّما َعِلَمْت أّن ُعمَر القاسَم صاَر َوزيراً . وها هي ضيعـتُنا يا ُعمُر َكَما تََرْكتََها 
 ونهراً ِمن األطفال الُحفاةِ . (أصفر)وردة ً ِمْن ِطين ، وعشباً 

هِ   ( .لْسُت ذاهـباً إِلَى الِمْشنَقةِ      )ال داعي للبُكاِء  :  واْرتَبََك ُعمُر قليالً ، ولكنّه قال ألّمِ
هُ ُدُموُعها بأصابِعها، وقالت بصوٍت ُمرتَِعٍش   احرص على ِصْحتِك . )لَْيَس ِلي َغْيُرَك في الدُّْنيَا: فََمَسَحْت أُمُّ

 . (ُمعلِّماً في قريةٍ  لو كاَن لك قريٌب ُمـهـمٌّ ِلَما ُعيِّنتَ . مسكيٌن أنَت . يا ابني، فالقَُرى ُكلُّها أْمَراٌض وأوَساٌخ 
 ( .فاْبنُِك لَْيَس ُزجاجاً َسْهَل الَكْسر    اْطَمئِنّي يا أُّمي اْطَمِئنّي: ) فقاَل لََها ُعَمُر بِلَْهَجٍة َمِرَحةٍ 

 إذاً ُعُمُر القاِسُم صاَر َوزيراً      الّذي أذاَعهُ الّراديو (النّبأ)ورّحبَْت بَحَراَرةٍ بذلَك    (الفََرحَضْيعَـتـنَا )وَعـّم 
     .وصدَق َمْن قاَل إّن َمْن َجـّد َوَجـَد    َمْن يُْعِطي ُدْوَن أْن يَْسأَل فـَسْبَحاَن 

 أجمُل ِمْن بِْنٍت " (سيّارةلهُ )"  تُخّصُص ؟  " ماذا يَْشتَِغـُل الَوزيرُ 
 "ويَْقبُِض في آِخر ُكّل َشْهر َمعَاَشاً يُتيُح لَهُ أَْن يَأُْكـَل َخُروفاً في ُكّل يوم 

 " وِعْنَدَما يَْدُخُل إِلَى َمْبَنى ِوَزارتِِه يَْرتَجُف الُمَوّظفوَن َخوفَـاً ويَُسلِّموَن عليه ... " 
 وإَِذا أَمَر اآلَغا فََهْل يُطيُع اآلغا ؟! "       " َويَأُمُر فَيُطاُع .... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
    

 أرض زراعيّة ضيعـتنا: / جذبت الهواء إلى صدرها والمقصود تفاجأت وتعّجبت واندهشت : شهقت 
 مفردها : الُحفاةدهش / ، مستغربة والجذر حائرة، متعّجبة: / مدهوشةضي َ والجذر   ضياعريفيّة والجمع 

 ، مرتبك خائف:  مرتعـش /ربك، والجذر تردد واضطرب:  ارتبك / حفي، والجذر ، وتعني بال نعال حافٍ 
  / اجتهد:  جـدّ /  رحـب، والجذر استقبلت بصدق : رّحبت /انتشر:  مّ ــع/  رعشوالجذر 

 الـّشــرح والــتّـحـلـيـل والـُمـنـاقـشــة :

 الــــكـــرز الـــمـــنــســـــّي : –الـــوحــــدة الــثّـــالــــثــــة 

 قـراءات فــي جــّو الــنّـــّص  :

 الـمــعــانـــي الــّصـــعـــبــــة :
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 .كلمة تركيّة تعني )كبير الخدم( وهو رجل الّدولة وممثلها اآلغـا : /  رجـف، والجذر يضطربيرتجف : 
 م2009شتوّي                  .شبّه الّضيعة بإنسان شهـقـت ضيعـتنا :  -1
ن األطفال الُحفاة :  -2  .شبّه أطفال الّضيعة الُحفاة بالنّهر نهراً مِّ
ن طين وعشباً أصفر :  -3  .شبّه القرية بوردة مصنوعة ِمن طين وعشب أصفر وردة مِّ
 .يُصعَـب كسره  شبّه نفسه بشيٍء صلب  ابنك ليس زجاجاً سهل الكسر : -4
 .شبّه صوت األّم بشخص خائف بصوت مرتعش :  -5
 .شبّه الفرح بمطر يعـّم وينتشر بغـزارة عـّم ضيعـتنا الفرح :  -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    
 
ن طين :  -1   م2009شتوّي         .قر وسوء األوضاع ـالفداللة على  وردة مِّ
 .داللة على الجدب والقحط وقلّة المياه عشباً أصفر :  -2
ن األطفال الُحفاة :  -3  .كثرة إنجاب األطفال مع شّدة الفقر في القرية نهراً مِّ
 .: قـّوة اإلرادة ، قـّوته في مواجهة الّصعاب ابنك ليس زجاجاً سهل الكسر  -4
 .مع خوف األّم الّشديد =     =       =    =   =       =        لست ذاهباً إلى المشنقة :  -5
 .التّحقير والنّسيان وعدم االهتمام بها تنكير كلمة )قرية( :  -6
 .داللة على السُّلطة الُمطلقة له وظلمه واستبداده بأهل الّضيعة إذا أمر اآلغا فهل يطي  اآلغا :  -7
 الّرفاهيّة التي باإلضافة إلى بساطة تفكير أهل القرية  تخّصص له سيّارة ... يقبض معاشاً : -8
  . يعيشها الوزير     
 يعطي َمن يشاء ويمنع َمن يشاء داللة دينيّة فاألرزاق بيد هللا تعالى سبحان َمن يُعطي دون أْن يسأل  -9

 .لكّل مجتهد نصيب ، فيجب العمل لتحقيق الهدف َمن جّد وجد :  -10
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 . يعة وفرحهم بتعيين ُعَمر وزيراً اندهاش أهل الضّ . ما الفكرة العاّمة للنّّص الّسابق ؟ 1س
 . لماذا بكت األُّم عندما هّم ابنها بالّرحيل ؟ )ُمنّصص( 2س
 .خوفاً عليه فالقرى ُكلّها أمراض وأوساخ  ج :   
 . يُشير النّص إلى سلوكات اجتماعيّة سلبيّة في العالم العربّي   اذكرها .   )حفظ(3س
 .)القرى ُكلّها أمراض وأوساخ( عدم االهتمام بالقرى  ج :      أ(   

 ( .لو كان لك قريب ُمهّم لما ُعيّنت معلّماً في قرية)انتشار الواسطة والمحسوبيّة ب(              
 .)يرتجف الموّظفون خوفاً( خوف الموّظفين ِمن المسؤول عند زيارة مبنى الوزارة  (ـج             

 )حفظ( ما داللة فرح الّضيعة بنبأ تعـيين عمر وزيراً ؟ . 4س
 .استبشار أهل الّضيعة بتحسُّن أوضاعها ج :    
ن النّّص ما يثبت ذلك ؟ـمـ. هل تحّسنت أوضاع الّضيعة بعد تسلّم ع5س  ر الوزارة ؟ استخرج مِّ
 ضيعتنا يا عمر  ها هي/  شهقت ضيعتنا مدهوشة: ، ودالئل ذلك ِمن النّصال ، لم تتحّسن أوضاعهاج :    

  .قـل له إّن جوعـنا ازداد /   زلنا جياع ل لعمر إنّنا ماـقكما تركتها          
           

 الـــّصـــور الـــفـــنّـــيّــــة :

 : الـّدالالت والرموز واإليحاءات

 : أســئــلــة الــكــتــاب الــُمــقــّرر
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 م2009بَم أوصت األُّم ابنها عندما هّم بالّرحيل ليعمل ُمعلّماً في القرية ؟      شتوّي . 1س
 .بالحرص على صّحته ج :     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 
 
 (منّصصعمر القاسم وزيراً ) تعيين. ما األمر الذي أدهش أهل القرية ؟ 1س
ف حال القرية عندما تركها عمر ؟2س  )منّصص( . صِّ
 نهر ِمن األطفال الُحفاة -جعشب أصفر         -بوردة ِمن طين        أ(   ج :   

 (ُمنّصصبُكاء أُّمه خوفاً عليه ). ما الّسبب الّذي أّدى إلى ارتباك عمر ؟ 3س
ن بكاء أّمـه4س  )ُمنّصص(   عليه ؟  . ما موقف )ُعمر( مِّ
 .وليس زجاجاً سهل الكسر  طمأنها بأنّه ليس ذاهباً للمشنقةب(         ارتبك قليالً      أ(    ج :   
 ؟ . للوزير وض  اجتماعّي مرموق في المجتم    اذكر مالمح هذا الوض  كما ورد في النّصّ 5س

 ()ُمنّصص؟ بديل : ما الّصورة المرسومة للوزير لدى أهل القرية 
 الّطاعة د( الهيبة      ج( ينال راتباً مرتفعاً      ب( تخّصص له سيّارة     أ(   ج :    
 . جاء في النّّص : )لو كان لك قريب لما ُعيّنت ُمعلّماً في قرية( . )ُمنّصص(6س

 (ُمنّصصأم عمر القاسم    )َمن قائل العبارة الّسابقة ؟  -أ
 أم عمرعالم يعود الّضمير )الكاف( في شبه الجملة )لك( ؟   -ب

ن العبارات اآلتية   مبيّناً داللتها :7س  . بالعودة إلى النّّص الّسابق بيّن قائل ُكّل عبارة مِّ

 وها هي ضيعتنا يا عمر كما تركتها .....  -أ
 .ة بيان الوضع المأساوّي المستمّر للقريالّداللة : أهل الّضيعة  / القائل : 

 وإذا أمر اآلغا فهل يطي  اآلغا .  -ب
  الّضيعةأهل الّسلطة المطلقة لآلغا وظلمه واستبداده بالّداللة : أهل الّضيعة / القائل : 

 (ُمنّصصبالبُكاء والّدموع والّصوت المرتبك )كيف عبّرت األّم عن ُحزنها لفراق ابنها ؟  .8س
   اذكرهما . )منّصص( مّرت شخصيّة )عمر القاسم( بمرحلتين مختلفتين. 9س
 عمر الوزيرب( عمر الُمعلِّم              أ(   ج :      
 )ُمنّصص(                      تعيين عمر القاسم وزيراً ما النّبأ الذي أذاعه الّراديو ؟  . 10س
 يدّل قول الكاتب )َمن جّد وجد( على سمة أسلوبيّة يمتاز بها   اذكرها ؟    )ُمنّصص(. 11س
 .استلهام قّصته ِمن الموروث الّشعبّي ج :     

 هاتِّ موقفاً يدل على الجوع المادّي وآخر على الجوع المعنوّي ألهل الّضيعة ؟ . 12س
 يرتجف الموّظفون خوفاً : الجوع الماديّ عاشاً يتيح له أْن يأكل خروفاً /يقبض م: الجوع الماديّ ) : ج   

 .يُسلّمون عليه ، يأمر فيُطاع(  أو:             
 تبقى كالوردة في نفوسهم تبعث فيهم األمل والحياة ِمن جديدما داللة وصف الّضيعة بالوردة ؟  .13س
 اضبط حروف الكلمات اآلتية :                                                )حـفـظ(    . 14س

   .( بالّضمّ طي ويُسأَل يُطاع )ـيُع          يـطـاع(  فعال : )يعـطي   يسألالياء في األ -أ      
 .( بالفتح والّضمّ يَأُمر )        الياء والميم في الفعل : )يأمر(  -ب      
 . (بالفتح والكسر)َمــِرحة الميم والّراء في )مرحة( :  -ج      

 )حـفـظ(   (.النقطة )ض  عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة الواردة في النّّص ؟ . 15س

 األســـئـــلــــة الـــوزاريّـــــة حــــول الــنّـــّص الــّســابـــق :

 : أســئــلـــتــي الـُمـقـتـرحـة حــول الـنّـّص الـّسـابـق
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      أذاعه وّي للكلمات اآلتية: المشنقة  مسكين  اطمئنّي  زجاجاً  حرارةـتب الجذر اللغاك. 16س
 )حفظ( .    أحلى  بنت  يعطي  يطي زارة  يرتجف  المؤّظفون  وسيّارة  معاشاً  يتيح تخّصص          

 عيش، تيح، وزر، رجف، وظف، طوعشنق، سكن، طمأن، زجج، حرر، ذيع، خصص، سير،  ج :   
 . حلو ، بنو ، عطـو         
ن األساليب اآلتية :. 17س  ما المعنى البالغّي المستفاد مِّ

 النّصح واإلرشاد فعل األمر )احرص( على صّحتك :  -ب          التّقرير: فعل األمر )اطمئنّي( -أ       
 النّفي االستفهام في قوله )فهل يطي  اآلغا( :  -دالتّمنّي    النّفي في قوله )ال داعي للبُكاء( :  -ج       

 عالَم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي :. 18س
  الوزير: ـه تخّصص لـ -ج          النّبأ: ـه أذاعــ -بقاسم         عمر ال: ك ليس لي غير -أ        

 النّّص الّسابق ؟اضبط آخر الكلمات التي بين القوسين في . 19س
  . (تنوين الّضمّ / سيّارةٌ )( بالكسرالنّـبـِأ )( / بالّضمّ ) الفرحُ  / (بالّضمأصـفـَر ): ج         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كاَن شابّاً مرفوعَ   اآلتي ِمن دمشَق    اِص البَ  ِمنَ  لَ زَ اّبٍ نَ إلى شَ  (ضولفُ )وٍم ووجُ يِة بِ رِ ُل القَ أهْ  ّدقَ )وحَ 

 ناً مَ نّا زَ ـاَب عا غَ نَلِ ٌد ِمْن أهْ احِ أنّه وَ ا كَ نَيْ لَ عَ  سلّمَ .  ذا عينين وديعتين وصارمتين في آٍن واحدٍ      الّرأس
 يجُب : " وقال واحُد ِمْن أهِل الّضيعةِ  . (الجديد)المدرسِة  علِّمُ وهو مُ  مُ اسِ القَ  ه عمرُ مَ ا إّن اسْ نَلَ  الَ قَ .  ادَ ّم عَ ـثُ 

 وقَاَل  ".الّرَجاُل والنِّساُء والّصغاُر : َسنَْذَهُب ُكلُّنَا: " قال آخُر بَحَماَسةٍ   .أْن نّْذهَب إلى ِدَمْشَق لتهنئتِه " 
 َمْن َسَيْدفُع أُْجَرةَ الفكرةُ عظيمة ٌ لكْن : " قال رابعٌ .   "َستَْذَهُب أيضاً الِخراُف واألبقاُر واألرانُب  " : ثاِلثٌ 

  " َهْل َسنَْذَهُب َسْيَراً َعلَى األَْقَدام ِ ؟ ؟الباص ِ
 هو َيْعِرُف  .الّضيعِة  واحٌد منّا ويُهنّئه ِمن أهلِ  بَ هَ ذْ يكفي أْن يَ » اَن الّصمُت حيناً ثُّم قال رجٌل عجوٌز     ر

 .  مثالً أبو فيّاض (بهَ ذْ يَ لْ فَ ) اختاروا َمن تشاؤونَ : ولكن َمن سيذهب ؟ قال العجوزُ . َيْعتََب َعَلْينَا  َحالَنَا َولَنْ 
 أنت  ...اً رَ دَ نّاً وقَ ا سِ نَرُ بَ كْ وأَ ... نالُـ قـأنَت أع:  ه قائلةً ا حاصرتْ نَير أّن أصوتَ ـغ (الّرفض) فحاول أبو فيّاض ٍ

 ولكْن عمُر كاَن أيضاً  : ٍيّاضأبو فَ  الَ قَ .  كَ يقُ دِ صَ  كانَ ... يُحبّك كان عمرَ  ... حتّى مع الملوكِ  المَ الكَ  نُ قِ تْ تُ 
 .( وكان يُحبّكم     أنسيتم ؟ م، كُ صديقَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 فضلال فائدة منه والجذر فضول: وجـم/ سكوت على غيظ، والجذر وجوم: / شّدد النّظرحّدق: )

  ، شجاعة ونشاط:  حماسة / صرم، والجذر  حازمتين:  صارمتين / ودعهادئتين، والجذر :  وديعتين
ً /  رين، والجذر  خيّم وغّطى:  ران/ أينوقت، والجذر :  آنٍ / حمسوالجذر   :  حاصرته وقتاً /:  حينا

 تقـن( .تُجيد ، والجذر حصر/ تُتقن : أحاطت به والجذر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 .في وقت واحد بفتاتين هادئتين وحازمتين  شبّه عيني عمر ذا عينين وديعتين وصارمتين : -1
 .شبّه الّصمت بالغطاء أو بالّظالم ران الّصمت :  -2

 .بجماعة تحاصرهم   أو: شبّه األصوات بجيش يُحاصرأصواتنا حاصرته :  -3

 وصول عمر إلى الّضيعة وإرسال أبي فياض لتهنئته : –الـفـكـرة الـثّـانـيـة 

 :ـّصـــور الـفـــنّـــيّـــة ال

 :الـــمـــعـــانـــي  الــّصــعــبــة 
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 .داللة على قـّوة شخصيّة ُعَمر حّدق أهل الّضيعة بوجوم :  -1
 كناية عن حزمه وقّوة شخصيّته وثقته بالنّفسكان شابّاً مرفوع الّرأس ذا عينين وديعتين وصارمتين:  -2
نّا :  -3  .كناية عن إنّه اجتماعّي وُحبّه ألهل الّضيعة وشعوره بهمومهم سلّم علينا كأنّه واحٌد مِّ
 م2014صيفّي       . لعمر ّضيعةداللة على ُحّب أهل السنذهب ُكلّنا الّرجال والنّساء والّصغار :  -4
 .داللة على بساطة تفكير أهل الّضيعة وسذاجتهم ستذهب الخراف واألبقار واألرانب :  -5
 .داللة على الحيرة وقلّة الحيلة ران الّصمت حيناً :  -6
 .داللة على احترام أهل الّضيعة وثقتهم بأبي فيّاض وإجماعهم عليه غير أّن أصواتنا حاصرته :  -7
 .داللة على لباقته في الكالم وحكمته ورفعة قـدره أنت تتقن الكالم حتّى م  الملوك :  -8
 داللة على العالقة الوطيدة بين عمركان يشرب الّشاي عندك ... كان يُحّب حديثك ... كان صديقك :  -9

 .وأبي فيّاض وحبّهما لبعض      
 سيدف أجرة الباص ، هل سنذهب سيراً على األقدام َمنالعبارات الّدالة على الفقر وسوء الحال :  -10

 .يكفي أْن يذهب واحد منّا هو يعرف حالنا        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
       

 . فسر سبب جعل الحيوانات تشارك أهل الّضيعة تهنئة الوزير ؟ )حفظ(1س
 داللة على بساطة تفكير أهل الّضيعة وسذاجة تفكيرهم ، وأراد الكاتب التّعبير عن السُّخرية ِمن كونج :    
 .النّاس مسلوبي اإلرادة أمام جبروت السُّلطة          
 (م2014صيفّي  . لَم اختار أهل الّضيعة أبا فيّاٍض للقيام بواجب التّهنئة ؟ )ُمنّصص2س
 .اتقانه الكالم حتّى مع الملوك / العالقة الوطيدة بينه وبين ُعَمر  أكبرهم سنّاً وقـدراً / أعقلهم /ج :     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الّذهاب جميعاً للتهنئة   كما يظهر في النّّص . )حفظ(. وّضح سبب تراج  أهل الضيعة عن 1س
 .ألنّهم ال يملكون أجرة الباص ج :    
 دمشق الحرائقما اسم المجموعة القصصيّة التي أُخذ منها النّّص الّسابق ؟ . 2س
 يعود على أبي فيّاضعالَم يعود الّضمير )الهاء( في جملة )حاصرته( الوارد في النّّص ؟  .3س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 )حفظ( لفكرة العظيمة الواردة في النّّص ؟ وما دافعها ؟ وما الهدف منها ؟. ما المقصود با1س
 .الذّهاب إلى دمشق لتهنئة ُعمر الوزير  :( معناها)   ج :  
 .تذكيره بحالهم البائس والمتهالك :  (منها الهدف)/ ألّن ُعمر الوزير ِمن أبناء الّضيعة : ( دافعها)         

 القرية بوجوم وفضول إلى الّشاّب ؟   )ُمنّصّص(لماذا حّدق أهل . 2س
  .ألنّه كان مرفوع الّرأس ، ذا عينين وديعتين وصارمتين  ج:  

 .الفقر وسوء الحال  يعة لتهنئة عمر بالوزارة ؟. ما العائق الّذي وقف أمام فكرة ذهاب أهل الضّ 3س

 : أســئــلـــة الــكــتــاب الــُمــقــّرر حــول الــنّـّص الـّسـابق

 الــّدالالت الـمــعــنـــويّـــة :

 : م2014صيفيّة  ـوزاريّـة حـول الـنّـّص الـّسـابـقاألســئــلــة ال

 أســئــلــتــي الــُمــقــتــرحـــة حـــول الــنّـــّص الـّســابـــق
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ن النّّص على سوء أحوال أهل الّضيعة ؟ . 4س  )منّصص(كيف تستدّل مِّ
 .تُترك اإلجابة للّطالب ج :    
 . وّضح سبب تراج  أهل الّضيعة عن الّذهاب جميعاً للتّهنئة   كما يظهر في النّّص؟ )ُمنّصص(5س
 .ألنّهم ال يملكون أُجرة الباص  ج :   
 . ما العالقة بين )ُعمر الُمعلِّّم( وأبي فيّاض   كما ورد في النّّص ؟ )ُمنّصص(6س
 كانا صديقيند( كان يشرب الّشاي عنده   ج( كان يُحّب حديثه     ب( كان ُعمر يُحبّه     أ(   ج :  
 
 . جاء في النّّص عبارة )أنسيتم ؟( 7س
 أبو فيّاضَمن قائل هذ  العبارة ؟  -أ

 ُحّب عمر وصداقته ألهل الّضيعة ما األمر الّذي ظّن أبو فيّاض أّن أهل الّضيعة نسو  ؟  -ب
 .إّن ُعمر كان واحداً منهم عاش بؤسهم وفقرهم ومعاناتهم ما داللة تلك العـبارة ؟  -ج
 أمل أهل الّضيعة في تحسين عمر لحال أهل ضيعته البائس كونه واحداً منهمبِّم توحي تلك العبارة؟  -د

ن االستفهام في تلك العبارة ؟   التّقريرهـ. ما المعنى البالغّي الُمستفاد مِّ
 
ن سمات أسلوب القاّص )كاتب النّّص( ؟ . اذكر8س   (وزارّي ُمكّرر )حفظ ثالثاً مِّ

 .استخدام الّصور الفنّيّة والّرموز المثيرة أ(   جواب:
 .استخدام أسلوبّي الّسرد والحوار للكشف عـن شخوص القّصة وأحداثها ب(          
 . استلهم أحداث قّصته ِمن الموروث الّشعبيّ ج(          

 
ن االستفهام في ما يأتي : )حفظ(. 9س  ما المعنى البالغّي الُمستفاد مِّ

 النّفيَمن سيدف  أجرة الباص ؟  -أ
ن معـنى الـتّ هل سنذهب سيراً على األقدام ؟   -ب ـبـالنّفي ُمتضّمِ  . عـجُّ

 
  المخطوط تحته في ما يأتي : عود الّضمير. عالم ي10س

 .الهاء تعود على )ُعَمر الُمعلِّم( :   واحد منّا ــه كأنّـ  -أ
 .)نا المتكلّمين( تعود على )أهل الّضيعة( : ـنـا هو يعرف حالـ  -ب
   .أبو فيّاض : ـك كان ُعَمر يُحــبـ  -ج

 ؟ وحرف الالم في )فليذهب( اضبط حرف الفاء في كلمة )فضول( والخاء في كلمة )الخراف(  .11س
 . (بالّسكون، فْليذهب ) (بالكسرفُُضول )بالّضم( ، الِخراف ) ج :   
 
 . ض  عالمة التّرقيم الُمناسبة مكان النّجمة الواردة في النّّص الّسابق ؟ )حفظ(12س
 )بالتّرتيب( (  .( / النّقطة ):( / نقطتان رأسيّتان ) ( /الفاصلة ).النّقطة ) ج :  
 
 )حفظ(في النّّص الّسابق ؟ واردة بين قوسين . اضبط آخر الكلمات ال13س
 .( الفتحة( / الّرفَض )بالّسكون( / فليذهْب )بالّضمّ الجديُد )فضول ٍ )تنوين كسر( /  ج :  

 ( ؟  اختاروااكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : )تهنئة   النّساء   تشاؤون   فيّاض .14س
  . ، خير، شيأ ، فيضنسو هـنأ ،  ج :  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . القاسمُ  اسمي عمرُ . دُ الجديكم أنا ُمعلِّمُ  :وقال لهم مقاعدِ الُمتسّمرين على ال ونظّر عمُر بحّبٍ إلى األوالدِ )

 أشيُب  م وإاّل ... ورفع رجلٌ هِ عن كسلِ لهم أْن يتخلّوا   ِى فَِمن األفضلأّما الُكسال  المجتهدين     إنّي أُحبُّ 
  الوجهِ  الّشاحبةونظر إلى األُّم . كاسِم جّده  ُعـّمرسأسّميه  :، وقال  ٍفخور إلى أعلى بحركةٍ  الّصغيرِطفلَه 

  لنْ  ويوَم أموتُ  ما ينتظره لرفَض المجيءَ  لو كان يعرفُ :  ، وضحك، وقال لها على الِفراش ستلقيةِ المُ 
ِب      َستَْذَهُب إِلَى ِدَمْشقَ  :وقُـْلـنَا ألَِبي فَيَّاض ٍ .يابيوى ثِ سِ  رثَ يِ   .وتُقَاِبُل ُعَمَر وتُهنّئهُ " " اَل فائِدةَ في التََّهرُّ

 ً  يَا أُْستَاذُ َحتّى اآلَن لَْم تَْذَهْب ِلِزيَاَرةِ  : "َل ُمْختاُر الّضْيعَِة ِلعَُمرَ وقَا. فَـَهـّز أَبو فَيّاض ٍ رأَسهُ ُموافِقاً ُمْستَْسِلَما
  "ِلَماَذا أْذَهُب َما ُدْمُت ال أَْعـِرفُهُ وهو ال َيْعرفُني ؟  " : َمرُ قال عُ  اآلغا ؟ " 

 . لُّ ما ترى عينُك ِمن أراٍض في الّضيعِة هي ُملُكهـك، فكُ ، واآلغا سينفعُ ضروريّة ٌ اللباقةُ  : قال المختارُ 
 وقال أهُل . والكتابةَ  الّصغاَر القراءةَ  وعملي في الّضيعِة أْن أُعلِّمَ   أبي وأُّمي لم يُعلّماني اللباقةَ  :قال ُعمرُ 
ً إنّنا ما زلنا جِ  مرَ ـلع لْ ـقُ  » :الّضيعِة   . « ا ازدادَ نَـوعَ ل له إّن جُ ـقُ  .  ياعا

 ن ـحدثه ع .الّذي نسينا َطعَمهُ   ِوعن اللحم. ن القمِل الذي يأكلُنا ـحّدثه ع .   تنا نأكُل حتّى الحصىبِ » 
 ن ـحّدثه ع. نظيٍف للشُّرِب   ٍضيعتُنا بحاجة إلى ماء.   وأدويةٍ  إلى أطبّاءَ  بحاجةٍ  إنّنا: ل له ـقُ . نا أمراِض 

 .( و يحصدُ ـوه لُ ـنشتغ نحنُ . ه ـِ ن اآلغا وأفعالـلّْمه عـك.   ِالُكهرباء  ِا إلى نُورنِ ـشوقِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

عـر األبيض والجمع : أشيب/ ، وجذرها )سمر( ثابتون بال حراك: المتسّمرين يب ذو الّشِ  َشيََب الجذر وشِّ
 لقيالنّائمة، والجذر : المستلقية/ شحب، ضعيفة والجذر هزيلةالّشاحبة: / فخرمتباه ٍ ، والجذر : فَخور
فالّلباقة: / ورثصار إليه ماله بعد موته والجذر يرث:   لبق، والجذر إحكام العمل، حسن التّصرُّ
ب  رجل تختاره الّدولة أو النّاس ليقوم : الّضيعة ُمختار/ هربوالجذر   المواجهةدرة على ـقـدم الـع: التّهر 

 . جوع، الجذر  خلو المعدة ِمن الّطعام:  / جياعخير، والجذر بشؤونهم ويعرف بالحكمة والوقار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 .شبّه األوالد بالمسامير نظر إلى األوالد المتسّمرين :  -1
 .شبّه الحصى بطعام ٍ بتنا نأكل حتّى الحصى :  -2

 .شبّه أهل الّضيعة بطعام يُؤَكل   أو:شبّه القمل بحيوان مفترس حّدثه عن القمل الّذي يأكلنا :  -3

  .فارق األهل واألحباب  الكهرباء بعزيز  غال شبّه  حّدثه عن شوقـنا إلى نور الكهرباء : -4
 .شبّه الثّياب بمال ٍ يورث يوم أموت لن يرث سوى ثيابي :  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 . الّرهبة والخوف وقـّوة شخصيّة ُعمر أو:لى الُحّب واالحترام وتقدير الُمعلِّم داللة ع: المتسّمرين -1

ن األفضل أْن يتخلّوا عن كسلهم وإاّل:  -2  .داللة على ُحبّه للمجتهدين وتهديده للكسالى أّما الُكسالى فمِّ
 
 

 الــمـــعـــانـــي الــّصـــعـــبــــة :

دخوله أجواء المدرسة والحديث عن فقر وبؤس أهل  –الــفــكــرة الــثّــالــثــة 

 الّضيعة ومحاولة مختار الّضيعة بناء عالقة بين عمر الُمعلِّّم واآلغا . 

 الــّدالالت الــمــعــنــويّـــة :

 الــّصـــور الــفــنّـــيّــــة :
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 الفقر وسوء الحال في النّّص الّسابق :العبارات الّدالة على  -3
  لو كان يعرف ما ينتظره لرفض المجيء ب(                الّشاحبة المستلقية على الفراشاألُّم  أ(     
 ما زلنا جياع، قـْل له إّن جوعنا ازداد  د(يوم أموت لن يرث سوى ثيابي                     جـ(    
 وعن اللحم الّذي نسينا طعمه و(بتنا نأكل حتّى الحصى                              هـ(    
 .داللة على الّسخرية واالستهزاء ِمن الحال الُمترّدي داللة الّضحك في النّّص :  -4
 العـبارات الّدالة على المرض وعدم النّظافة وسوء الحالة الّصحيّة : -5

 ... إنّنا بحاجة إلى أطبّاءحّدثه عن أمراضنا  ب(                       حّدثه عن القمل الّذي يأكلنا  أ(     
            ضيعتنا بحاجة إلى ماٍء نظيٍف للشُّرب جـ(     

 .داللة على الجهل والتّخلُّف ، وفقدان الّرعاية واالهتمام حّدثه عن شوقنا لنور الكهرباء :  -6
 .داللة على الّظلم واالستبداد كلّمه عن اآلغا وأفعاله نحن نشتغل وهو يحصد :  -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 )ُمنّصص( الُمعلِّّم( وتالميذ    وّضّحها .. رسم الكاتب ثالث مواقف بين )عمر 1س
 .الثّبات والتّقدير واالحترام ِمن قـبل الّطلبة  -بنظرة ُحّب واحترام ِمن قبل الُمعلِّم         أ(  ج:    
 ُحبّه للمجتهدين وتهديده للُكسالى ( ـج          
ن النّّص على فقر والد ُعَمر ؟ )ُمنّصص(. 2س  هاتِّ دليالً مِّ
 يوم أموت لن يرث سوى ثيابيب( لو كان يعرف ما ينتظره لرفض المجيء      أ(   ج :     
 . مّرت مراحل حياة )عمر( في النّّص الّسابق بثالث مراحل   اذكرها حسب ورودها في النّّص؟3س
 .( الوزير( / عمر )الّطفل( / ُعمر )الُمعلِّّمُعَمر ) : ج   
 أراد أبو فيّاض توصيلها لعَُمر ؟ )ُمنّصص(وّضح الحالة الّسلبيّة التي . 4س
 بتنا نأكل حتّى الحصى -جقـل له إّن جوعنا ازداد        ب( قُل لعمر إنّنا ما زلنا جياع       أ(  ج :   

 عن اللحم الّذي نسينا طعمههـ( حّدثه عن القمل الّذي يأكلنا      د(          
ن اآلغا .5س  )حفظ(  . علّل : سلبيّة الُمعلِّّم مِّ
 .كونه إقطاعيّاً مستبّداً ةظالماً ومستغاّلً لجهد الفاّلحين  ج :   
ن كالم أهل الق6س  .هـّز رأسه موافقاً مستسلماً رية كما ورد في النّّص ؟ . ما موقف أبي فيّاض مِّ
 )حفظ( والد عمرَمن المقصود بالرجل األشيب الوارد في النّّص ؟  . 7س
 مواقف تدّل على الفقر والجوع المادّي وموقفاً يدّل على الجوع المعنوّي؟ . استخرج من النّّص ثالثة8س
 .بتنا نأكل حتّى الحصى ، القمل الّذي يأكلنا ، اللحم الّذي نسينا طعمه )الفقر والجوع الماّدّي : ج :    
 ( .كلّمه عن اآلغا وأفعاله نحن نشتغل وهـو يحصدالجوع المعنوّي :           
 في قّصة زكريا تامر متشائم بائس   استخرج موقفين يمثاّلن ذلك؟ )منّصص(. اإلنسان 9س
 .لو كان يعرف ما ينتظره لرفض المجيء ، يوم يموت لن يرث سوى ثيابي  ج :   
 . جاء في النّّص : )نحن نشتغل وهو يحصد( .    )حفظ(10س
 أهل الّضيعةَمن قائل هذ  العبارة ؟  -أ

 ظاهرة اإلقطاع واالستغالل في األريافتلك العبارة ؟  ما الّظاهرة التي تعكسها -ب
 .يعود على )اآلغا( عالَم يعود الّضمير )هو( في العبارة الّسابقة ؟  -ج
 

 : حـول النـّصّ  الــُمــقـــتــرحـــة ــئــلــتـيأس
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 . تظهر في النّّص عادة اجتماعيّة   حّددها ؟ )ُمنّصص(11س
ن الموروث الّشعةبديلصيغة  ن سمات أسلوب القاّص استلهام قّصته مِّ ن النّّص .بّي   مثّل على ـ: مِّ  ذلك مِّ

 .تسمية الحفيد باسم جّده في عبارة )سأسّميه عمر كاسم جّده(  ج :   
ن )المختار وُعَمر الُمعلِّّم( في نظرتهما إلى اآلغا ومفهوم اللباقة ؟13س  . قارن بين شخصيّتي ُكّل مِّ
 .يُجامل اآلغا ويُحاول استرضاءه بأية طريقة، واللباقة عنده ضروريّة نظرة المختار:  –أوالً  ج :   

         ً  ينظر إليه على أنّه رمز لالستبداد والقمع واالستغالل ؛ لذلك يرفض التّعاملنظرة ُعمر :  -ثانيا
 )حفظ( .معه ، واللباقة عنده ليست ضروريّة ؛ فهو يراها نوعاً ِمن الـذّّل والخنوع            

 
 . تظهر سمة التالعب باألحداث في النّّص الّسابق بشكل بارز  بيّن ذلك موّضحاً الهدف منها .14س
 .حديثه عن ميالد )ُعَمر( قبل ذهاب أبي فيّاض لتهنئة ُعَمر الوزير   ج :   
ن ذلك :             المقارنة بين حالة وواقع ميالد الّطفل البائسة المؤلمة ، وحالته عندما أصبح والهدف مِّ

 .وزيراً أمالً في بّث الثّقة في نفوس أهل الّضيعة بعدم نسيان ُعَمر لهم أو تنّكره لهم            
 
ب( .15س  . ورد في النّّص عبارة )ال فائدة في التَّهر 

 الّضيعة  أهلَمن قائل هذ  العبارة ؟  -أ     
ب الوارد في الجملة ؟( -ب       ما الّطاب  الّذي تعكسه ؟ )ما المقصود بالتّهر 

ب أبي فيّاض ِمن الذّهاب إلى دمشق لتهنئة عمر الوزير  جواب:          .تهرُّ
ب كما جاء في النّّص ؟  جـ(      ن اتّهامه بالتّهر   .هّز رأسه موافقاً مستسلماً ما موقف أبي فيّاض مِّ
 ِمن واقع المجتمع المحلّّي للنّاس. َمن أين استمّد القاص شخصيّات هذ  القّصة ؟ 16س
 
 . عالَم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي : )حفظ(17س

 طفله الّصغير (:ـهالهاء في جملة )سأسّميـ -برجل أشيب         الّصغير(:  ـه الهاء في طفلـأ(       
 اآلغا( :  ـهالهاء في )ال أعرفـ -دالّطفل الّصغير             ( :  الهاء في )ينتظر ـ(ج     
 )حـفـظ( اضبط آخر الكلمات المخطوط تحتها في النّّص الّسابق ؟ .18س
 .( بالكسرالّشاحبِة )   (بالفتحالّصغيَر ، ُعمَر ) :ج     

 الكلمات اآلتية : )حفظ(ف واضبط حر. 19س
      )فخور(الفاء في كلمة  -ب                                  الالم في الفعل )يتخلّوا(  أ(          
 حرف الّسين في كلمة )سوى(      -حرف الفاء في كلمة الفراش                            د جـ(         
 الّزاي في الفعل )زلنا(حرف  -حرف حرف الّراء في الفعل )يرث(                     و هـ(         
 حرف التّاء في الفعل )تقابل( -حرف الجيم في كلمة )جياع(                            ح ز(          
 حرف الّدال في الفعل )دمت( ط(          

 . (بالّضمّ (، تُقابل وُدمت)بالكسر) ، الِفراش وِسوى ويرث وزلنا وجياع(بالفتحفَخور)ويتخلَّوا  :ج     
 )حـفـظ(.    كان النّجمة الواردة في النّّص ض  عالمة التّرقيم المناسبة م. 20س
 (.النّقطة في كال الموضعين )  ج :   
   ضروريّة  أدوية  أطبّاء  الحصى يتخلّوا  المجتهدين : )اآلتية للكلمات اللغويّ  الجذر اكتب. 21س

 . دوي، طبب ، ثوب، جيأ ،ضرر ، حصي ، خلو ، جهد ؟( ثيابي  المجيء            
ن الفعلين )قُـْل   ُدمُت( ؟ . 22س  .منعاً اللتقاء الّساكنين علّل : حذف األلف مِّ
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       ُحرٌّ  أنت  وسأنصُحَك نَصيحةً ْعتَبُِرَك كأِخي تََماَماً     نّي وهللاِ يَا أُْستَاذُ أإ :َوقَاَل َرِئيُس َمْخِفر الشُّرطِة ِلعَُمرَ 
  بأُْستَاذٍ  يَليقُ وال  مع فاّلحي الّضيعةِ  أنَت دائُِم الّسهر ِ أو ارمها وراَء َظْهِرَك       إْن ِشئَْت اعمْل بها      

ْيعَِة أُناسٌ  : "قال ُعمرُ  .ُم المدرسِة َشَخصيّة ُمْحتََرمةمثلَك أْن يَْسهـَر معهم      ُمعلِّ     . " طيّبون فاّلحو الضَّ
  .ما يحدث  وإَِذا َزَعَل اآلغا فاهللُ يعلمُ   وأنَت تُكلُِّمهم َكالَماً إَِذا َسِمَعهُ اآلَغا فََسيَْزَعلُ  : قال رئيُس الَمْخِفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األمن، جذرهارجال مخافر/ الّشرطة :  والجمع خفر مكان الحراسة والخفارة والجذر المعاني: )مخفر: 

 ليق( .ال يُناسب، والجذر ال يليق:  / رميانساها، والجذر شرطّي / ارمها:  ومفردهاشرط   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 
 
 كناية عن اإلهمال وعدم االهتمام .ارمها وراء ظهرك :  -1

 ُحبّه ألهل الّضيعة أو:العالقة القويّة بين عمر وأهل الّضيعة ة : أنَت دائم الّسهر م  فاّلحي الّضيع -2

 .وشعوره بمعاناتهم       

 .تقدير العلم والتّعليم   أو:مكانة الُمعلِّم المتميّزة ُمعلِّّم المدرسة شخصيّة محترمة :  -3

 .عامل مع اآلغا تنبيه عمر القاسم لترك أهل الّضيعة والتّ ال يليق بأستاذ مثلك أْن يسهر معهم :  -4
 .عبارة تدّل على التّهديد والوعيد لعمر هللا يعلُم ما يحدث :  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 
 
 أشار النّّص الّسابق إلى شخصيّة )عمر الُمعلِّّم( . )حفظ(. 1س

 .كان دائم الّسهر مع أهل ضيعته استنتج عالقته بأهل الّضيعة ؟  -أ
 .التّعليم / مقاومة الّظلم واالستبداد ما األفكار التي كان يُنادي بها ؟   -ب

 . ورد في النّّص : " إنّي وهللا يا أستاذ أعتبرك كأخي تماماً   وسأنصحك نصيحة " . )حفظ(2س
 رئيس المخفر َمن قائل العبارة الّسابقة ؟ أ(       
 .ال يليق بأستاذ مثلك الّسهر مع فاّلحي الّضيعة ما النّصيحة التي نصحها لعمر ؟ ب(       
ن هذ  النّصيحة ؟ ( ـج    .إبعاد عمر  عن أهل الّضيعة وقطع عالقته معهم ما الهدف مِّ
   وياء المتكلّم في )أخي( والهاء أعتبرك   أنصحك() عالَم يعود الّضمير )الكاف( في تركيبيّ  د(   
 في )ارمها   اعمل بها( .        

 .الكاف على )أستاذ( / ياء المتكلّم على )رئيس المخفر( / الهاء تعود على )نصيحة(   ج :      
 . يظهر في النّّص نقداُ اجتماعيّاً   استخرجه ؟ )منّصص(3س

 .ر جلوس الُمعلِّم مع فاّلحي القرية وهذا نقد موّجه ِمن رئيس المخفر لعمأ(    ج :          
 .استبداد اآلغا وظلمه ألهل القرية وأكل عرق جبينهم ب(                 

ن عمر القاسم 4س ن اآلغا ؟ –عندما كان ُمعلّماً  –. وازن بين موقف ُكّل مِّ  )حفظ( ومدير المخفر مِّ
ب إليه أ: ج: )عمر القاسم(           ، معهو إقامة عالقة طيّبة رفض الخضوع لسلطة اآلغا ورفض التّقرُّ

 .كان يقف إلى جانب أهل القرية ويُحّرضهم على التّخلُّص ِمن الخضوع لآلغا  كما                
 كان يتقّرب إلى صاحب السُّلطة رغم معرفته بظلمه واستبداده في سبيل تحقيق : )مدير المخفر(             
 .مصالحه الّشخصيّة                                  

 األســئــلـــة الــُمــقـــتـــرحـــة :

  نـصـيـحـة رئـيـس الـمـخـفـر لـعُـَمـر –لـفـكـرة الـّرابـعـة ا

 الــّدالالت الــمــعــنـــويّـــة :
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ن اآلغا ؟ )حفظ(. ما 5س  رأيك في موقف أهل الّضيعة مِّ
 .موقفهم سلبّي إذ إّن خوفهم ِمن سلطته شّجعه على االستمرار في استبداده وظلمه ج :        

 . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية: )رئيس  أعتبر  تماماً  شئت  ارمها  وراء  دائم  فاّلحي 6س
 مي، وري، دوم، فلح، شخص، حرم، ونسعبر، تمم، شيأ، ررأس، شخصيّة  محترمة  ناس(؟      
 شبّه النّصيحة بشيء مادّي ملموس؟  وراء ظهرك( ارمها أو)وّضح الّصورة الفنّيّة في جملة: . 7س
 . اكتب عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة الواردة في النّّص ؟6س

        الفاصلة )،( /  ).(الفاصلة )،( في أّول ثالثة مواضع / النّقطة ج :        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "اْسَمعُوا ... ِمَن الُمناِسِب أْن يَأُْخذ أبو فَيّاض ٍ َمعَهُ َهَديّة ٍ لعَُمَر  "    وَصاَح َشابٌّ ِمْن ُشبّان الّضْيعَِة  
  "َخروف أو ِعـّدة دجاجاٍت "    ولكن أّي َهديٍّة َنْختَاُر ؟    فَتَعَالَْت أصواتُنَا ُمؤيّدة

 هي َسلّة ِمنأفضُل َهِديّة ٍ "  :قال أبو فيّاض ٍ   ؟! إذْن      أّي َهِديٍّة نُرِسلُ     "َهـِذِه َهَديٍّة ال تَليُق بوزير  "
  "( إنّه تَعبُنا وَدُمنا ؟ األحمرويقوُل عن لونِِه )   ْيعَـِتنَاأتذكروَن كم كان ُعَمُر يُِحبُّ َكَرَز ضَ  . َكَرز َضْيعَـِتنا

 كيَف تقبلوَن بحياةِ "   :وقال لنا "   الّظلُم ال يَدومُ "  :وقال لنا ُعَمُر  .فأثنينا جميعاً َعلَى َرأْي أبي فَيّاض ٍ 
 "    العيُن بَِصيرةٌ واليَُد قَِصيَرةٌ :  " فقلنا له    " الـذُّّل ؟

  . " اليَُد قَِصيَرة ٌ ألّن القلَب خائِف"   :بصوٍت غاضٍب ُعَمُر  الَ فَـقـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 أيد    موافقة ، والجذر مؤيّدة :  -2                              عـلو     ارتفعت ، والجذر تعالت :  -1
 الخضوع والهوانالـذّل :  -4ثني                                       مدحنا ، والجذر أثنينا :  -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 .يعلو ويرتفع صوات بشيء محسوس شبّه األ تعالت أصواتنا : -1
 .شبّه لون الكرز األحمر بدم القرويّين لشّدة احمراره ويقول عن لونه األحمر إنّه تعبنا ودمنا :  -2

        
 
 .داللة على بساطة وسذاجة تفكير أهل الّضيعة خروف أو عّدة دجاجات :  -1

 سوء مصير أو:مهما طال الّظلم فال بُّد له ِمن نهاية  أو:داللة على أّن فجر الُحريّة آٍت : الّظلم ال يدوم -2

 .اآلغا الُمستَبِّد وقُرب نهايته الُمفجعة      
 داللة على أّن أهل الّضيعة يبصرون واقعهم ولكنّهم عاجزون عن تغييرهالعين بصيرة واليد قصيرة:  -3

 الّظلم والعجز والّضعف وقلّة الحيلة: أوال يملك القدرة على تغييره   قد يملك األصول ولكنّه أو:     

 .داللة على التّعّجب واإلنكار ِمن الّرضا بسوء الحال والمعاناة كيف تقبلون بحياة الذّل :  -4

 قّوة شخصيّة أو:داللة على القدرة على تغيير الواقع المّر والّصعب اليد قصيرة ألّن القلب خائف :  -5

 .عمر وعدم خوفه      

 هـديّـة الـّضيـعـة لـعـمـر الـوزيـر  –الـفـكـرة الـخـامـسـة 

 ــة :ــــيّــــــنّـــفـــــّصـــور الـــــالـ

 الـــّصـــعــــبـــــة :الــمـــعـــانـــي 

 الــّدالالت والــّرمـــوز واإليـــحـــاءات :
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 )حـفـظ(  )ما داللة الكرز في النّّص(لقاّص   وّضحه ؟ الكرز في النّّص الّسابق رمز لمعنى أراد  ا. 1س
 رمز لتعب أهل القرية ودمائهم ، فهم يرهـقون أنفسهم بُجهٍد كبير في الّزراعة لـيـجـني اآلغـا ثمار :  ج       

 .جهدهـم دون تعب              
ن الهموم والّصعاب التي كان يعانيها أهل الّضيعة   اذكرها .2س  . يظهر في النّّص أنواع شتّى مِّ

 .الّظلم ، الذّل والهوان ، التّعب والمعاناة  ج :       
 . علّل ما يأتي :3س
ن وجهة نظر ُعمر . )ُمنّصص( -أ  عجز أهل الّضيعة عن العمل مِّ

 .بسبب الخوف والّضعف  ج :        
ن الكتاب الُمقّرر( هديّة للوزير .  )ُمنّصص(األحمر  الكرز سلّة اختيار  -ب  )سؤال االستيعاب والتّحليل مِّ

 .ألّن عمر كان يُحبّه ويقول عن لونه األحمر إنّه تعبنا ودمنا ج :         
 (م التّهنئة لعمر الوزير . )حفظإصرار أهل الّضيعة على تقدي -ج

 .للتّعبير عن حبّهم واحترامهم له أمالً في مساعدتهم للتّخلّص ِمن الواقع المؤلم    ج :        
 
 .الّظلم ال يدوم ر في النّّص ؟ ما نظرة ُعمر للّظلم كما يظه. 4س
ن خالل النّّص ؟5س  . اإلنسان في قصص )زكريا تامر( متشائم بائس   دلّل على ذلك مِّ

 .العين بصيرة واليد قصيرة  :جواب
 
ّما يأتي. ما الغرض الب6س  : الغّي المستفاد مِّ

ب           (كيف تقبلون بحياة الذّل ؟االستفهام في قوله : ) -أ  . واإلنكارالتّعجُّ
 .خبريّة تُفيد التّكثير )كم( في قوله : )كم كان عمر يُحّب الكرز( .                -ب

 
 . عالَم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي :7س
 .المتكلّمين تعود على أهل الّضيعة : )نا( ـنا أصواتــأ( 

  ( المتكلّمين تعود على )أهل الّضيعة(نا)  (الكرزيعود على ))الهاء(  الّضمير :ـنا ودمـ ــنا تعـب ـهإنّ ب( 
 . )أهل الّضيعة( تعود علىج( الواو في الفعل )تقبلون( : 

 .( عمر( تعود على )الهاء) :ـه لـ فقلناد(  
 
 . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية: المناسب  هديّة  أتذكرون  تقبلون  بصيرة  قصيرة  خائف؟8س

  نسب ، هدي ، ذكر ، قبل ، بصر ، قصر ، خوف جواب:
  النّقطتان الّرأسيتان / الفاصلة. اكتب عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة الواردة في النّّص ؟ 9س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ْيعَة ُ للنّوم ِ،  وأَْقبََل لَْيٌل أَْبَيضُ  ً  وُكـنّـا َنْحنُ ،  واْستَْسلََمِت الضَّ  الفُقَراَء َجَسَداً َواِحَداً ُمْرتَِجـفَـاً يُنَادي أيّاَما
 ُكـنّـا نَتََصنَُّت ِلَكالم ِ ُعَمَر َمْبُهوِريَن ، فكأنّه عاَش أمداً في قُلُوبِنا وقُلُوِب ُمْوتانا .

جاُل والنَِّساُء حولَ  َع الّرِ ْيعَِة تََجمَّ بَاح ِ َعلَى الضَّ  . الباص ِ )الُمَسافِر( إلى ِدَمْشقَ  وعندما أْشَرقَْت َشْمُس الصَّ
 اآلغا َصاِحُب نُفُوٍذ وَجاٍه في ِدَمْشَق وهو الّذي نَقـَلنِي ِمنْ "  :َوقَاَل لَنَا ُعَمُر قَْبَل أْن يصعـَد إلَى البَاص ِ 

 األســـئـــلـــة الــُمـــقـــتـــرحــــــة :

ـن الـّضـيـعـة : –الـفـكـرة الــّســادســة   اآلغــا يـنــقــل ُعـَمـر مِّ
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 ولكّن اليَْوَم الّذي تتَخلّصوَن فِيِه ِمن َذِلَك اآلَغا وأمثاِلهِ     َضْيعَـتِـُكم ألَنّي لَْم )أُْصِبح( خادماً لَهُ وألَنّي أُحبِّكم
 ً   . لكم لَْيَس بالبِعيِد بَْل ُهو قريٌب ، وَستَرونَهُ أَْنتُْم اَل أَْحفَاُدُكم ، وَستُْصبُِح األرُض الّتي تَْشتَِغلُوَن ِفيها ُمْلكا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ً ً  :ُمرتجفا ً مبتهجاً: / رجف ، والجذرخائفاً، مضطربا  نسترق الّسمع، نتصنّت: / بهج، مسروراً، والجذر فرحا
 /ذنفسلطان وقّوة، والجذر : نفوذ/وقتاً طويالً ال يُذك: /أمداً بهرمندهشين، والجذر مبهورين:  صنت/والجذر 

 .حفد وتعني ابن الولد، والجذر حفيد  مفردها : وجه و)جو (/ أحفادكمقـدر ومكانة مرموقة، والجذر جا : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 اليوم الّذي ... وعندما أشرقت شمس الّصباح ... ولكنّ وأقبل ليل أبيض   واستسلمت الّضيعة للنوم  -1

ن اآلغا ليس بالبعيد ... وسترونه أنتم ال أحفادكم ... وستصبح األرض ملكاً لكم       : تتخلّصون فيه مِّ
 . (األمل والتّفاؤلعبارات جميعها تدّل على )     

 المشاعر الواحدة المتطابقة خوفاً على مصيرهم .وكنّا نحن الفقراء جسداً واحداً :  -2
 .الّشوق والحنين لأليام الماضية يُنادي أيّاماً : جسداً مبتهجاً  -3
 .داللة على اإلعجاب بكالم عمر وتلّهفهم لسماعه ُكنّا نتصنّت لكالم عمر مبهورين :  -4
 .داللة على الُحّب الّشديد لعمر فكأنه عاش أمداً في قلوبنا وقلوب موتانا :  -5

 استبشارهم بتحسُّن أحوالهم أو:لة على ُحبّهم لعمر دالتجّم  الّرجال والّصغار والنّساء حول الباص :  -6

 .حزنهم على فراقه  أو:     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 .شبّه الليل بإنسان قادم وأقبل ليل أبيض :  -1
 .شبّه الّضيعة بمقاتل والنّوم بعدّو يقوم ذلك المقاتل باالستسالم له واستسلمت الّضيعة للنّوم :  -2

 أو:شبّه الجسد بإنسان  أو:شبّه الفقراء بالجسد الواحد ُكنّا نحن الفقراء جسداً واحداً ينادي أيّاماً :  -3
 .شبّه األيّام بأشخاص يُناَدى عليهم      

 .شبّه قلوب أهل الّضيعة بمكان وبيت يعيش به فكأنّه عاش أمداً في قلوبنا وقلوب موتانا :  -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 . صف العالقة بين أبناء الّضيعة   كما ورد في النّّص ؟ )ُمنّصص(1س

 .جسد واحد مرتجف مبتهج يُنادي أياماً  ج :     
 . ما نظرة أهل الّضيعة لعمر كما جاء في النّّص ؟ )ُمنّصص(2س

 موتانا كأنّه عاش أمداً في قلوبنا وقلوبب(         ُكنّا نتصنّت لكالمه مبهورين    أ(   ج :     
ن )عمر الُمعلِّّم( وأفكار  الّداعية للتّغـيير؟ )ُمنّصص(3س  . ما العمل الّذي قام به )اآلغا( للتّخل ص مِّ

 .قام بنقله إلى دمشق كي ال يُصبح خادماً له ، وألنّه كان يُِحّب أهل قريته  ج :     

 الـمـعــانــي الــّصـــعـــبـــة :

 األســئــلــة الــُمــقــتــرحـــة :

 الـــّصــور الــفـــنّـــيّــــة :

 الــّدالالت الــمــعــنــويّــــة :
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ن الّضيعة رغم حبّه أهلها . علّل : . 4س  )ُمنّصص(علل : انتقال عمر القاسم مِّ
ن )الكتاب الُمقّرر(                     سؤال  االستيعاب والتّحليل مِّ

 ألّن اآلغا صاحب نفوذ وجاهج( ألنّه كان يُِحّب أهل القرية   ب( ألنّه لم يُصبح خادماً له    أ(   ج :
 . جم   )عمر الُمعلِّّم(  في نفوس أهل ضيعته األمل والتّفاؤل   استخرج العبارات الّدالة على ذلك 5س

ن النّّص ؟  )ُمنّصص(          مِّ
 .ارجع إلى الّدالالت المعنويّة    ج :       

ن خالل النّّص ؟ )حفظ(6س  . نادى )عمر الُمعلِّّم( بأفكار إصالحيّة   استنتجها مِّ
 .تحريض أهل الّضيعة لمواجهة ظلم واستغالل اآلغا  أ(   :ج        

ر وبأّن أرضهم ستعود لهم ب(                .كان يُبّشرهم بالتّحرُّ
 . عالَم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي :7س

 .( اليوم(، والهاء على )أهل الّضيعةالواو على )الواو والهاء في جملة )تتخلّصون فيه( : أ(         
        يعود على )اليوم( قـريب :  هــو  بل ب(         
 يعود على )جسداً(الّضمير المستتر في الفعل )ينادي أيّاماً( :  -ج        
 .( اليومالهاء تعود على )الهاء في تركيب )سترونه( :  -د        

 تتخلّصون  سترونه  تشتغلون( .  استسلمت  ينادي. اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية: )8س
 .، خلص، رأي، شغل  ندي سلم ، ج :       

 . ورد في النّّص خطأ نحوّي   بيّنه ؟ 9س
 .جمع التّكسير )أحفاد( ومفردها )حفيد( والّصواب )َحفَدة ُوحفداء(   ج :       

 ؟ . اضبط البناء النّحوّي للكلمتين الواردتين بين قوسين في النّّص الّسابق 10س
 . )بالفتح( ، أصبحَ  )بالكسر(المسافر    ج :       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ولّما أوشكت. َوَرَكَب أبو فيّاض ٍ الباَص وبرْفـقـتِِه َسلّة ٌ َمألى بالَكَرز األحمر ِذي الَحبَّاِت النَّاضجِة البَّراقِة 
 .فتراكضنا إلى ساحِة الّضيعِة     العائد ِمن دمشقَ  ِالباص وق()بـ (نا)َسْمعـْيعِة أْن تأفـَل      بلغ شمُس الضّ 
   َلّةُل سَ مِ حْ وكانت إحدى يديه ما زالْت تَ   واجماً       ونزَل منهُ أبو فيّاض عابَس الوجه        أتى الباصُ 

 لماذا لَْم تُعط ِ ُعَمَر َسلَة َ الكرز ؟ ألْم تُقابله ؟ ماذا قاَل لَك ؟ " :تََصايَْحنَا بَدْهَشٍة .   الكرز
  : ال للّصغارـقـف   وتكلَّم بصوٍت أجشّ   الكرز على األرض ِ   َووضَع َسلّة   ٌساكتاً كأنّه أصمّ  ظّل أبو

 " .  وُكـلُـوا الَكرَز، وعندما تَـْكـَبُروَن ال تَْنَسوا َطْعَمهُ  تَعَالَوا" 
 . " تََكلّْم ، وأْخِبْرنا بَما َحَدثَ  "   :ثُّم َمَشى ُمتَِّجَهاً إِلَى بَْيتِِه ، فاعترْضنَا طريقَهُ ، وقُْلنا لَهُ 

 . "ُعَمُر ماَت  " :قاَل أبو فَيّاض ٍ 
ـنَـا قَـْد َماتَْت        " .انحناًء  ( ـرُ َظهْ )َوقَـْد اْزَداَد  (السَّْيربينما عاود أبو فيّاض ٍ )فَـَزَعـْلنا َكأّن أُمُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أفل، والجذر تغيبوشك/ تأفل: اقتربت، والجذر برق / أوشكت: الالمعة، والجذر الـمــعــانــي: )البّراقة: 

ً متجّهم، والجذر : / عابسزامور: بوق ً : عبس/ واجما  ، ارتفعت أصواتنا: وجم / تصايحنا، والجذر صامتا
 غليظ: ُصّم/ أجشّ والجمع صمم ، والجذر لم يُسمع: دهش/ أصمّ ، والجذر استغرابدهشة:  / صيحوالجذر 

 (حنيانثناء، والجذر عرض/ انحناء: والجذرمنعناه ِمن الّسير، جشش/ اعترضنا طريقه: فيه بّحة، والجذر 

ً  مر مصطحباً معه سلّة الكرز وعودتهسفر أبي فيّاض لتهنئة ع –الفكرة األخيرة   خائبا
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ن دمشق :  -1  شبّه البوق بإنسانبلغ سمعنا بوق الباص العائد مِّ
 .شبّه أبو فيّاض بالجبل الّساكن الّصامت ظّل أبو فيّاض ساكتاً كأنّه أصّم :  -2
 .شبّه موت المبادئ والقيم بإنسان ميّت عمر مات :  -3
 .الّضيعة  شبّه عمر بأّم فقدها أهلفزعلنا كأّن أّمنا قد ماتت :  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 عابس الوجه واجماً، ظّل ساكتاً كأنّه أصّم، تكلّم وخيبة األمل :  العبارات الّدالة على التّشاؤم واليأس -1

 .بصوت أجّش       
 .داللة على عدم نسيان المبادئ واألفكار اإلصالحيّة  مه : ـندما تكبرون ال تنسوا طعـوع -2

 أو:لم يعد صاحب المبادئ الرافضة للّظلم الموت المعنوّي ؛ أْي المقصود بالموت هنا مر مات : ـع -3
 .المبادئ واألفكار اإلصالحيّة التي كان يُنادي بها موت       

 اليأس : أوزيادة الهموم واألعباء الكبيرة التي بات يحملها أبو فيّاض وقد ازداد ظهر  انحناًء :  -4

 .والتّشاؤم وفقدان األمل بعمر ومبادئه اإلصالحيّة      
 .األمل والتّفاؤل ذي الحبّات النّاضجة البّراقة :  -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
ن الباص ؟  1س  )ُمنّصص(. صف حالة أبي فيّاض لحظة نزوله مِّ

 ازداد ظهره انحناءً  / كانت إحدى يديه ما زالت تحمل سلّة الكرز /واجماً   /عابس الوجه   ج :       
 )حفظ( . جاء في النّّص : " وكانت إحدى يديه ما زالت تحمل سلّة الكرز " .2س

 أبو فيّاض بارة الّسابقة ؟ ـَمْن المقصود في الع أ(      
 األمل والتّفاؤل بارة ؟ـالعما داللة تلك  ب(      
 عالَم يعود الّضمير المستتر في )تحمل( و )الهاء( في يديه ؟  جـ(      
 . (أبي فيّاض( تعـود على )يديهالهاء في )/( يديه( يعود على )تحملالّضمير في الفعل ) : ج            
 .( الّذي تنّكر ألهل ضيعته الوزيرعمر ألنّه لم يُقابل ) . لماذا أعاد أبو فيّاض سلّة الكرز معه ؟ 3س
 . َمن الّذي نسي الكرز ؟ )ُمنّصص(4س

 .عمر القاسم )الوزير( ؛ ألنّه نسي ما نادى به ِمن أفكار ومبادئ داعية للتّغـيير  ج :      
 . هل تغيّرت معاملة عمر القاسم م  أهل ضيعته بعد أْن أصبح وزيراً ؟ فّسر إجابتك . )حفظ(5س

 .نعم ، تغيّرت معاملته مع أهل ضيعته حيث تنّكر لمبادئه وأفكاره اإلصالحيّة   :ج       
 ما سبب تغيّر وتنّكر )عمر الوزير( ألهل ضيعته ؟ )حفظ(. 6س

 .طبيعة المجتمع وقوانينه؛ إذ سرعان ما انقاد عمر لهذه القوانين وانصبغ بصبغتها أ(    ج :      
 .صيّة ؛ فأصبح ِمن طاّلب المنفعة والجاه تحقيق مصالحه الّشخب(              

 .تعـقّـدت األحداث عـند ذهاب أبي فيّاض لتهنئة عمر الوزير  . متى تعقّدت أحداث القّصة ؟ 7س
 . تشير القّصة إلى الحاجة لبعد أخالقّي مفقود عند النّاس   بيّنه ؟ )حفظ(8س

 .المصداقـيّة والحفاظ على المبادئ واألفكار وعـدم التنّكر لها  : ج      

 األســئــلـــة الــُمـقــتــرحـــة :

 الــّصــور الــفــنّــيّـــة :

 الــّدالالت الــمــعــنــويّـــة :
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 . ارتكز الكاتب على عـّدة مفردات تثير القارئ وتلفت انتباهه   استنتج أربعاً منها ؟ )ُمنّصص(9س
 .تراكضنا ، عابس الوجه ، عمر مات ، ازداد ظهره انحناًء   ج :      

 دته خائباً بالحديث فقط م  الّصغار ؟ )حفظ(. ما داللة اكتفاء أبي فيّاض بعد عو10س
  . بهؤالء األطفال فهم النّظرة الُمشرقة للمستقبل  داللة على األمل والتّفاؤل   ج :      

 . عالَم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي : )حفظ(11س
 عمر الوزير: ــه تقابــلـ ب((             الباصالهاء تعود على ): ـه نزل منــ أ(          
  الّصغار الواو في )تعالوا   تنسوا( :  جـ(         

 . مأل  نسي ، وشك، زيد؟   مألى  ازدادت اآلتية: تنسوا  أوشكتتب الجذر اللغـوّي للكلما. اك12س
ن الّزيادة في األفعال اآلتية: تراكضنا وتصايحنا  تقابله  تكلّم  . 13س  ازداد ؟ما المعنى المستفاد مِّ

 . المبالغة : ازداد / التّدريج:  تكلّمتفيد معنى المشاركة /  :( تراكضنا وتصايحنا وتقابله) ج :      
 متجّهماً   اعترضنا  ازداد  انحناء ؟رفّي للكلمات اآلتية : . اكتب الوزن الصّ 14س

 .متفعّالً ، افتعلنا ، افتعل ، انفعال   :ج       
  المناسبة مكان النّجمة الواردة في النّّص الّسابق ؟. ض  عالمة التّرقيم 15س

 .)في جميع المواضع( الفاصلة   ج :      
 التي بين األقواس في النّّص الّسابق ؟ )حفظ( . اضبط آخر الكلمات16س

 (بالّضمه )ظهــرُ  ( /بالفتحالّسيَر )/ ( بالّضمّ بــوُق ))بالفتح( /  ـنـاـعَـسمـ ج :      
 حروف الكلمات اآلتية الواردة في النّّص ؟ )حفظ(. اضبط 17س

 حرف الفاء في الفعل )تأفل(    )مألى(                       ب( مةحرف الميم في كل أ(      
 الالم في جملة )تعالوا( ة )بوق(                       د(حرف الباء في كلم ج(      
                  وا(         الّسين في جملة )تنس هـ(      

  .( بالفتح( / تعالَـوا ، وتنَسوا )بالفتحبَوق )/ ( بالّضمّ تأفُـل ))بالفتح( /  َمـألى ج :             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ن قبل الوزارة .7+ س 4+ س 1مــلــحــوظــة : )س  ( قراءة ذاتية محذوف مِّ
 المصدر المؤّول فيما يأتي بمصدر صريح وأعــربه :. استبدل 2س

 وعملي في الّضيعة أْن أُعــلّــَم الّصغاَر القراءة َ والكتابة َ . -1
 .في محل رفع خبر راب : ـ)تعليم( / اإلع والمصدر الّصريح منه( أْن أُعلّمَ ج : )

 
 ولّما أوشكت شمُس الّضيعة ِّ أْن تأفـَل . -2

 . أوشك في محل نصب خبرراب : ـ)األفول( / اإلعوالمصدر الّصريح منه  (أْن تأفـلج : )
 

 يجب أْن نذهـب إلى دمشق لتهنئته . -3
  . )يجب( في محل رفع فاعل للفعل:  رابـ/ اإلع( الذّهابوالمصدر الّصريح منه )( أْن نذهبج : )

 
 يكفي أْن يذهب واحد منّا ويُهنّئه باسم الّضيعة . -4

 في محل رفع فاعل للفعل)يكفي( / اإلعـراب : ( الذّهابوالمصدر الّصريح منه )( أْن يذهبج: )

 قــضــايـــا لــــغــــويـّــــةّ :
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 وال يليق بأستاذ مثلك أْن يسهر معهم . -5
 .في محل رفع فاعل للفعل )يليق( اإلعـراب : ( / الّسهروالمصدر الّصريح )( أْن يسهرج : )

 
 . أعـرب ما تحته خّط في ما يأتي :3س
  (ألجله منصوب، وعالمة نصبه تنوين الفتحمفعول )           منه .  خوفاً  يرتجف الموّظفون -أ   
 (خبر ظّل منصوب، وعالمة نصبه تنوين الفتحظّل أبو فياض ٍ ساكتاً كأنّه أصّم          ) -ب   
 (خبر ليس منصوب، عالمة نصبه تنوين الفتحسهل الكسر             )زجاجاً  ابنك ليس -ج   
ً ران الّصمت  -د     (ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه تنوين الفتح)                           حينا
 (حال منصوب، وعالمة نصبه تنوين الفتحعلى رأيه                    )جميعاً هـ. فأثنينا    
 (ه تنوين الفتحظرف زمان منصوب، وعالمة نصبفي قـلوبنا               ) أمداً فكأنّه عاش  -و   
 
 . الّسين وسوف حرفان يداّلن على الفعل المضارع؛ فيجعالنه مفيداً االستقبال  وال يجوز أْن يدخل5س

ن الّسين           أْن يدخل بعـدهـما نفي  وتدّل الّسين على المستقبل القريب  أّما سوف؛ فأطول زماناً مِّ
 في ضوء ما سبق :        

 ين وسوف( استخدم الكاتب في قّصته وما داللة ذلك ؟أّي الحرفين )السّ  أ(   
 .استخدم الكاتب في قّصته الّسين ِمّما يدّل على أنّه يتحّدث عن المستقبل القريب ج : 

 
 ما الفرق بين الّسين وسوف في الّداللة فيما يأتي : ب(   

 .المستقبل القريب سأعـود المريَض :  -1
 فترضى( .قال تعالى : )ولسوف يعطيك ربّك  -2

 .المستقبل البعيد ج : 
 

 صّوب الخطأ فيما يأتي : جـ(   
 سوف ال يأتي الّربيُ  إاّل ومعه روائحه العطرة . -1       

 سوف يأتي الّربيع ومعه روائحه العطرة أو:  لن يأتي الّربيُع إاّل ومعه روائحه العطرة ج :            

 وزارّي ُمكّرر      سوف لن أتهاون م  الُمهمل في عمله .  -2       
 .لن أتهاون مع الُمهمل في عمله ج :            

 
 . صّرف الفعلين )رّد   غــدا( م  ضمائر الُمخاطب واضبط األفعال بعـد تصريفها بالحركات :6س

 / ْوتُما َرَدْدتَُما، َغـدَ : أنتماَرَدْدِت، َغـَدْوِت / : أنتِّ َرَدْدَت، َغـَدْوَت / : ضمائر الُمخاطب : )أنتَ : ج       
 . (َرَدْدتُّن ، َغـَدْوتُنّ  :أنتُّن  / ، َغـَدْوتُمَرَدْدتُم: أنتم              
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 )حفظ( علّل ما يأتي : .1س
 قامت الجهود العالميّة بوض  الخطط والّسياسات لمحاربة اإليدز . -أ

 .نظراً النتشار مرض اإليدز وخطورته على األفراد والمجتمعات   جواب:
ن النّاس باإلصابة باإليدز . -ب  الخطر اإلضافّي الّذي يُهّدد المزيد مِّ

 .سنوات وهي عند األطفال ال تتجاوز سنة واحدة (10-5)تمتّد ِمنرة الحضانة لهذا المرض ألّن فت جواب:
 يُعّد اإليدز في مناطق جنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا وبعض المناطق الهنديّة وباء ُمعمماً . -ج

 .نظراً ألرتفاع أعداد الُمصابين فيها بهذا المرض  جواب:
 
ن وسائل عدوى اإلصابة باإليدز. 2س  )حـفـظ( ؟  اذكر ثالثاً مِّ

 .، نقل الّدم غير الخاضع للفحص الّطبّّي ِمن األُمهات ألجنتهّن العالقات غير الّشرعيّة، الُحقن الملّوثة: جواب
 
ن انتشار اإليدز ؟ )حفظ(3س  . ما اإلجراءات التي اتّخذتها المنّظمات العالميّة للحّد مِّ

 نشر التّثقيف الّصحيّ ب(                 وضع الخطط والّسياسات الّرامية للتّصّدي له أ(    جواب:
 
 وّضح اإلحصائيّات العالميّة الّراصدة لهذا المرض ؟ )حفظ(. 4س

ً  (43)م يتراوح بين 2003عدد المصابين في منطقة الّشرق األوسط وشمال أفريقيا عام أ(   جواب:  ألفا
 ألف حالة (50) ألفاً إلى (30)ألف إصابة، مات منهم في العام نفسه ما بين  (67)إلى              

 .سنة ( 49 -25) مليون شخص في أفريقيا تبلغ أعمارهم ما بين( 15) يموت حواليب(           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
  

 ، وُسْحقَاً للتّهّور والَجَهالة ِ     ُكنّا للشَّْيطانبّاً للطَّْيش ِ وقَِصر النََّظرأنَّ تِْلَك الفَتْرةَ ِمْن ُعْمري تَْختَِفي     تلَـْو 
 َرْكُت َذِلَك ُمتَأّخراً،َمَطيّة ً َطيّعةً     َنْعبُُر ِجْسَر الَجهالِة للغَْفلِة، وما كاَن في الّرْفقَِة عاقٌل يُْرَكُن إليِه، وقد أدْ  

  ( .والثّمُن باِهٌظ ال أَطيُق احتمالَهُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 سوء  النّظر:قصر / الجهل وخفّة العقلالّطيش: / تببهالكاً، والجذر تبّاً: /  خفيتزول، والجذر : تختفي

ً : اً سّحق/ عدم التّفكير باألمور بعمق أو:تقدير العواقب  ع، والجذر : / التّهور بُعداً وهالكا  /  هورالتّسرُّ

 : طيّعةمطايا / والجمع مطو  ما يُرَكب عليه والجذر : / مطيّةجهل، والجذر الّسفاهة وقلّة العقل: الجهالة
 ،  الّصحبة:  / الّرفقة غفل، والجذر  اإلهمال والنّسيان: الغفلة / طوع سهلة االنقياد والخضوع، والجذر 

 قدرة  ال:  احتماله ال أطيق / بهظثقيل، والجذر :  باهظ/ ركن يُعتمد عليه، والجذر يُركن: /  رفقوالجذر 
 .   حمل طوق، والجذر  لي عليه

 الــمــعـــانـــي الــّصـــعـــبـــة :

 اإليـــدز  : –الـوحـدة الـّرابــعــة 

 األســئــلـــة الــُمــقـــتــرحـــة حول اإلضـاءة :

 الـّشــرح والـتّــحــلــيــل والــُمــنــاقــشـــة :

 رضحـس ـر  عـلـى فـتـرة الّطيش الـتـي سـبّـبـت الـمـه وتـدمـنـ –ى الـفـكـرة األولـ
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ن عمري تختفي : لو أّن  -1  .شبّه الفترة الّزمنية التي ندم عليها بأثر واضح يتمنّى زواله تلك الفترة مِّ
 .شبّه نفسه ورفاقه بالّدابّة ُكنّا للّشيطان مطيّة طيّعة :  -2
 .شبّه الجهالة بجسر / وشبّه الغفلة مكاناً يعبرون إليه نعبر جسر الجهالة للغفلة :  -3
 .شبّه الّصاحب العاقل بجدار قوّي وما كان في الرفقة عاقل يركن إليه :  -4
 .شبّه ثمن االحتمال بالحمل الثّقيل الثّمن باهظ ال أطيق احتماله :  -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
ن عمري تختفي :  -1  .داللة على النّدم والتّحسُّر لو أّن تلك الفترة مِّ
 .واالنقياد لوساوس الّشيطان داللة على الغواية والهالك واالنحراف يطان مطيّة طيّعة : كنّا للشّ  -2
 .كناية عن الحسرة والّضياع وما كان في الّرفقة عاقل يُركن إليه :  -3
 .داللة على الجهل وعدم التّعقّل وسوء التّقدير وعدم اإلدارك قصر النّظر :  -4
 .كناية عن التّخبُّط في اتّخاذ القرارات  نعبر جسر الجهالة للغفلة : -5
 . والنّدم داللة على األلمالثّمن باهظ ال أطيق احتماله :  -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 قال الّشاعـر :    رأْيُت العـّز في أدب ٍ وعقل ٍ         وفي الجهل المذلّة والهوانا . 1س

 وقال آخر :    يا وْيـَح روحـي ويا أسـفـي          علّي منّي فإنّي أصُل بلوايا                  
ن مذلّة في البيت األّول   وما 1  جاء بهذا المعنى في النّّص ؟( حّدد ما يُوافق الجهل وما ينتج عنه مِّ

 ما ينتج عن ذلك ِمن شعور بالذّل  أدى الجهل إلى خسارة عالقاته األسريّة وخسارة صّحته وُكلج :      
 والهوان والوحدة واأللم ، وابتعاد النّاس عنه وخسارة عمله وشعوره بأنّه عالة يحتاج لمن يعيله           
 .بالّرغم ِمن أنّه في قمة شبابه وعطائه            

 الجهالة، ُكنّا للّشيطان مطيّة طيّعةتبّاً للّطيش وقصر النّظر، وُسحقاً للتّهّور ووما يوافقه في النّّص : )    
 ( .نعبر جسر الجهالة للغفلة ، وما كان في الّرفقة عاقٌل يُرَكن إليه      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
ن النّّص خصائص فترة الّشباب ؟1س  )ُمنّصص(  . استنتج مِّ

 .ر ، التّهّور والجهالة ، مطيّة طيّعة للّشيطان ، الغفلة الّطيش ، قصر النّظ ج :        
 . ما األمر الّذي تمنّا  الُمصاب ؟ )ُمنّصص(2س

 .اختفاء فترة الّطيش والمراهقة ِمن عمره   ج :         
ن عمر  .   )ُمنّصص(3س  . علّل : تمنّي الُمصاب اختفاء فترة المراهقة مِّ

 مطيّة طيّعة للّشيطان( ـجالتّهّور والجهالة       ب( الّطيش وقصر النّظر     أ(  بسبب  ج :         
 .ما كان في الّرفقة عاقل يُركن إليه د(                         

 
 

 أســئــلــة الكـتـاب الــُمــقــتــرحــة حــول الـنـّص الّسابق :

 الــّصــور الــفــنّــيّــة :

 الـّدالالت الـمـعـنـويّـة والــّرمــزيّــة :

 :أخـرى حـول الـنّّص ُمــقــتـرحـــة أسـئــلــة 
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 . ورد في النّّص : )والثّمن باهظ ال أطيق احتماله( .   )حفظ(4س
 .اإلصابة باإليدز وفقدان األُّم ما المقصود بالثّمن الباهظ ؟  -أ       
 .تعود على الثّمن عالَم يعود الّضمير )الهاء( في كلمة )احتماله( ؟  -ب       

 
 . ما الّشيء الّذي ندم عليه الكاتب ؟ )ُمنّصص(5س

 .ندم الكاتب على فترة الّطيش والجهل ج :        
 
 . بَم بدأ الكاتب نّصه وما القيمة التي أعطاها للنّّص باختيار  هذا الّشكل األدبّي ؟ )حفظ( 6س

ن الكتاب الُمقّرر .                   سؤال التّذّوق والتّفكير مِّ
 .  نّصه بالتّمنّي ، وهذا أضاف مزيداً ِمن التّشويق وجذب القارئ  بدأ ج :       

 
 اآلتية : ) حفظ( . عالَم تعود الّضمائر7س

 .)الفترة( يعود على الّضمير الُمستتر في الفعل )تختفي(  :  -أ       
 . )عاقل( يعود علىالّضمير المستتر في الفعل )يُركن( :   -ب       
 . )الُمصاب(الكاتب تاء المتكلّم في تركيب )أدركُت(    :  -ج       

 
  (حفظ)  متأّخراً( ؟ ذلك . حّدد الُمشار في قوله )أدركت8س

 . الّطيش وقصر النظر وعدم وجود عاقل يُركن إليه  ج :       
 
 . اضبط حروف الكلمات اآلتية :9س

  . ُعُمري أو عْمريالميم في كلمة )عمري( :  أ(        

 ( الكسر والفتحقَِصر )القاف والّصاد في كلمة )قصر(:  ب(        
                  ( بالّضمّ أُطيق )الهمزة في )أطيق(:  جـ(        
 )بالفتح( َمطيّةالميم في )مطيّة(:  د(         

 . رـطيش ، أخمتأّخراً( ؟  الّطيش   : ) . اكتب الجذر اللغوّي للكلمتين اآلتيتين10س
 الفاصلة في جميع المواضعاكتب عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجم الواردة في النّّص ؟  .11س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ِ   يَْجعَلُنَا نَْفتَِخُر بأّي ُعقُوبٍَة أْو ِصَدام ٍ َمْع َواِلدينَا، –َكَما َزيَّنَْت َلنَا أْهواُؤنا تَْسِميتَهُ  –كاَن نَاِدي الّرْفقَِة الُحرَّ

 ِحيَن ُكْنتُ  –َوَذِلَك َما َكاَنْت تُوِحي لَنَا بِه َجَهالتُنا  –بَْل نَتَفَاخُر باْنتَِصاراتِنَا َعلَى قُيود ِ الُمْجتََمع ِ واألُْسَرة ِ 
 اآلخر  ُشعُور ُعْضو ٍ ُكلّ  اّصاً )بالّشلِّة( يُعَّززُ ا نَْصنَُع ألَْنفُِسنا َعالماً خَ فِي الّسابَعَةَ َعْشرةَ ِمْن ُعُمري ، وقْد ُكنّ 

ُجولَِة وَعَدم ِ الَحاَجةِ  إلَى الَوالِدين ِ أو الُمعلِّميَن ، ونَتَبَاَهى في َعْرضِ  طرائِِقنا الفّظة ِ في صَ  َنابالرُّ  َحَمائِّم ّدِ
زانَِة أو اْعِتراضاً َعلَى ُسلُوٍك َمْجنُون ٍ نأْتيَسالم ِ النُّْصح ِ التي قَْد نَتَلَقّ  هاً للرَّ  اَها ، وويٌل ِلَمْن يُبِدي ِمنّا تََوجُّ

ِه إلرضاِعِه ... ، وكم ُكنّا الّطفلالَجبَاَن الَمْنبُوَذ ، وبه أْحيَاناً     إْذ يُْصبُِح   الّذي ُكنّا نْطلُب ِمْنهُ العَْوَدةَ إلى أُّمِ
 أو قيمٍة  فَْلَسَفةجوَف ال َيْحِمُل أيَّ َنعَْم     فََما كاَن الواِحُد ِمنّا إاّل َطْبالً أ    ُمفرغيَن في َعالِمنَا إاّل ِمن الَهواِء 

 باإلثْم ِ . ّزةـالعُموح ٍ ، وَكْم أَخّذتْنا أو طُ 

 :تّأثـير الـّسـلبّي لنادي الـّرفـقـة ودور  فـي تهـّور  وانـفـالتـهالـ –ة الـفـكـرة الثّانـي
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 ميول، رغبات،  أهواؤنا:/  زينجّملت وحلّت، والجذر زيّنت: /  ندو  ، والجذر ملتقى األصدقاءنادي: 
   :توحي/ فخرنعتّز، والجذر : نفتخر  نتفاخر/  احتكاك ومواجهةصدام: هوًى /  والمفردهوي  والجذر 

 ، والجذر يقّوييُعـّزز: / قيد والمفرد   قودضوابط وقوانين، والجذر قيود: وحي  /  والجذر  تُلقي وتُبلّغ
    شعـور: إحساس/  شللمجموعة منطوية على نفسها متوافقة في الميول والجذر :  الّشلة/  عـزز

 / طريقةوالمفرد طرق  أساليبنا، والجذر نا: ـقـطرائ/ بهو، والجذر نعتّز ونتفاخرنتباهى: / رشعـ والجذر
 يُظهر، : / يبديلقينأخذها، والجذر : / نتلقّاها، رفضنامنعـنا: صدنا/  فظظالجافّة القاسية، والجذر الفّظة: 

 ، الحلم والوقار والعفافالّرزانة: /  عرضوالجذر  اعتراضاً: احتجاجاً / بدو يُعرض، يُـقـّدم، والجذر 
 / رغف والجذر  خاليين ِمن القيم والمبادئ مفرغين :/  نبذالُمبتعَد عنه، والجذر المنبوذ : رزن / والجذر 
  ، والجذرقدر ومكانة: فلسف / قيمة، والجذر طريقة تفكير ومبادئفلسفة:  /جوفالجذر   و فارغ: أجوف

 ، والجذر ميالً توّجهاً: /  عـزز االفتخار، والجذر: / العـّزةطمحأهداف ورغبات، والجذر طموح : / قوم
 . أثــم، والجذر الذّنب: وجه/ اإلثم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 .فكيرهم داللة على استحسانهم ألفعالهم وتصرفاتهم وسيطرة الهوى على تزيّنت لنا أهواؤنا تسميته :  -1
د عليها انتصاراتنا على قيود المجتم  واألسرة :  -2 ر منها والتّمرُّ  .داللة على التّحرُّ
 .داللة على وقوعهم العميق في الجهل والّطيش وذلك ما كانت توحي به جهالتنا :  -3
 تمع والتّحّرر منهاداللة على التّمّرد على قوانين وضوابط المجكنّت نصن  ألنفسنا عالماً خاّصاً بالّشلة:  -4
 .داللة على الغرور والعناد وعدم االستجابة حمائم سالم الن صح :  نتباهى في صدنا -5
 داللة على العناد والتّمادي وويل لمن يُبدي توّجهاً للّرزانة أو اعتراضاً على سلوك مجنون نأتي به:  -6

 .في الجهل والّطيش       
 داللة على التّمسك األعمى بقوانين وضوابط )الّشلة( إذ يصبح الجبان المنبوذ   والّطفل الّذي ..... :  -7

 .واالستخفاف االحتقار والّسخرية واإلذالل  أو: وتماديهم في الجهل والّطيش وعدّم تحّمل المسؤوليّة      

ن الهواء   فما كان الوا -8  رمز للجهل والغباء حد منّا إاّل طبالً أجوف : كم ُكنّا مفرغين في عالمنا إاّل مِّ
 . القيم والمبادئوالّطيش والفراغ والجهل وخلو عقولهم ِمن      

 .كناية عن العناد والتّكبُّر عن قبول الحّق أخذتنا العّزة باإلثم :  -9
ر ِمن قيود األُسرة والمجتمع نادي الّرفقة الُحّرة :  -10  .داللة على التّحرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

     
 .شبّه األهواء بأشخاص زيّنت لنا أهواؤنا تسميته :  -1

  شبّه المجتمع واألسرة أو:شبّه المجتمع واألسرة بقيود :  بانتصاراتنا على قيود المجتم  واألسرة -2

 . شبهها بعدوّ  أو:بسجن     

 .شبّه الجهالة بشيء يوحي لهم وذلك ما كانت توحي لنا به جهالتنا :  -3
 .شبّه النّصائح بحمامة سالم في صدنا حمائم سالم النّصح :  -4
 .شبّه الّسلوك بشخص مجنون سلوك مجنون :  -5
 .شبّه العالم الخاّص بهم بشيٍء يُصنَع نصن  ألنفسنا عالماً خاّصاً بالّشلة :  -6

 الـّدالالت الـمـعـنـويّــة والـّرمـزيّــة :

 الــّصــور الــفـــنّـــيّـــة :

 الــمــعــانــي الــّصـــعـــبـــة :
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 .شبّه الّشخص المعترض على سلوك ما بالجبان والّطفل إذ يصبح الجبان المنبوذ :  -7
ن الهواء :  -8  .شبّه أفراد النّادي بشيٍء مفرغ وخال ٍ كم ُكنّا مفرغين في عالمنا إاّل مِّ
 .شبّه أفراد النّادي بالّطبل األجوف طبالً أجوف :  -9

 .شبّه االعتزاز واالفتخار بالذّنب بشيء يأخذ كم أخذتنا العـّزة باإلثم :  -10
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
ن العائلة ؟ 1س  .سبعة عشر عاماً  . كم كان ُعمر الُمصاب حينما عـّد )الّشلة( أهّم مِّ
 حسب ما جاء في النّّص .  . وّضح الّسبب وراء تقديم المصاب لصحبته على ذويه ومعلّميه2س

جولة وعدم الحاجة إلى ا ألّن ُكّل عضو يُعّزز شعور اآلخر ج :         لوالدين أو المعلّمين ويتباهىبالرُّ
 )ُمنّصص( .دم تقبّل النُّصح ِمن اآلخرين ـعفي              

ن الهواء  نعم  فما كان 3س  . ما تعليقك على مضمون الجملة اآلتية: )ُكنّا ُمفرغين في عالمنا إاّل مِّ
 الواحد منّا إاّل طبالً أجوف( ؟ )حفظ(       
ً  : ج         تترفّع عن النُّصح واإلرشاد ألنّهم فئة تظّن في نفسها الوعي وترفض و ؛ أرى الوصف صحيحا

 .م أكثر خبرة ودراية منهم في الحياة وفي النّتيجة يجنون على أنفسهم ـهِمّمن              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 
 نادي الّرفقة الُحّرةأّسسه الُمصاب وصحبته ؟  . ما اسم النّادي الّذي1س
 
 )ُمنّصص( س التي قام عليها نادي الّرفقة الُحّرة   كما يظهر في النّّص ؟ما األس .2س

 ّي عقوبة أو صدام مع والدينا    االفتخار بأأ(    : ج      
 نتفاخر بانتصاراتنا على قيوم المجتمع واألسرةب(              

    عالماً خاّصاً بالّشلة          نصنع ألنفسنا ( ـج             
جولةد(                 يُعّزز ُكّل عضو شعور اآلخر بالرُّ

 .الويل ِلَمْن يُبدي توّجهاً للّرزانة أو اعتراضاً على سلوك مجنون هـ(              
 
 ؟  إبداء الّرزانة واالعتراض على سلوك مجنون : العالم الخاّص الّذي صنعته الّشلةما نتيجة . 3س

 ، وعدم الحاجة ُكّل عضو شعـور اآلخر بالّرجولة يُعـّززالّذي صنعته الّشلة :  أ( العالم الخاصّ   ج :      
 .للوالدين والمعلّمين                 

 /  يُصبح الجبان المنبوذ /الويل له  :  ب( إبداء الّرزانة واالعتراض على سلوك مجنون            
 .نطلب منه العودة إلى أُّمه إلرضاعه الّطفل الّذي                   

 
 .كانت تتباهى بعدم قبول النّصح ِمن اآلخرين ر   كما ورد في النّّص ؟ . بَِّم كانت )الّشلّة( تتفاخ4س
 
د على قوانين األسرة والمجتم  ؟ )ُمنّصص(5س  . ما األمور التي ساعدت على التّمر 

 .الجهالة ، الّطيش ، قصر النّظر   ج :       

حــول الــنّــّص الــّســابــق  أســئــلـتي الــُمـقــتــرحــة

: 

 : أســئــلة الكتاب الُمـقـّرر حـول الـنّّص الّسابق
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 . علّل ما يأتي :6س
 تهّور وانحراف الُمصاب .  )ُمنّصص( -1

 .الجهل ، الّطيش ، قصر النّظر ، قيود األسرة والمجتمع ، ورفاق الّسوء  ج :
 النّظر إلى أحد أفراد )الّشلّة( على أنّه الجبان المنبوذ والّطفل الّصغير .  -2

 .االعتراض على سلوك مجنون قام به أحدهم بسبب  ج :
 
 استنتج ثالثة أنماط سلوكيّة للمشكلة التي ارتبط بها الُمصاب ؟ )ُمنّصص(. 7س

د على قيود األسرة والمجتمع ، الجهالة   ج :          .التّهّور والّطيش ، التّمرُّ
ن القرآن الكريم   حّدد  ؟ )ُمنّصص(8س  . ورد في النّّص الّسابق اقتباس مِّ

  : ، مقتبسة ِمن قوله تعالى باإلثم(في جملة )كم أخذتنا العّزة  ج :        
 . )وإذا قيل له اتق هللا أخذته العّزة باإلثم(             

ن الهواء  فما كان الواحد9س  . سّم األسلوب اللغوّي المستخدم في جملة )كم ُكنّا مفرغين في عالمنا إاّل مِّ
 أسلوب الحصرمنّا إاّل طبالً أجوف( ؟         

 كم الخبريّة. بيّن نوع )كم( في جملة )كم كنّا مفرغين( ؟ 10س
ن الّزيادة في األفعال اآلتية : )زيّنت   نتفاخر  نتلقّاها  نتباهى( ؟ )حفظ(11س  . ما المعنى المستفاد مِّ

 . )بالتّرتيب(الكثرة والمبالغة ، التّظاهر ، التّدريج ، التّظاهر  ج :        
 
 في التّراكيب اآلتية :. عالم تعود الهاء 12س

 حمائم سالم النّصح: ا ـهنتلقّا ب(دي الّرفقة الُحّرة       نا: ـه تسميتـ أ(          
  االفتخار بأي عقوبة أو صدام مع والدينا:  ـهي لنا بـحتو د(سلوك مجنون          : ـه نأتي بـ جـ(          

 
 اآلتيتين : )حفظ(. ما المعنى البالغّي المستفاد في الجملتين 13س

 سحقاً للتّهّور والجهالة -تباً للّطيش وقصر النّظر        ب -أ     
 . الدُّعاء والتّوبيخ ج :         

 
 لكلمات المخطوط تحتها في النّّص .. اضبط أواخر ا14س

 .ُكلُّ ، شعوَر ، حمائَم ، الّطفَل ، فلسفة ٍ ، العـّزةُ ج :          
 مات اآلتية :  )حفظ(. اضبط حروف الكل15س

 الكسرةأ( حرف الّراء في كلمة )الّرفقة( وحرف الّصاد في كلمة )صدام(   :             
 . )بالّسكون( ْشرةـع حرف الّشين في كلمة )عشرة( : ب(            

 
ـْرض( .   )حفظ(16س  . فّرق في المعنى بين الكلمات اآلتية : )َعـْرض   ُعـْرض   عِّ

 . ()بالتّرتيبتقديم ، منتصف ، شرف  ج :         
 . ض  عالمة التّرقيم المناسبة مكان النجمة الواردة في النّّص الّسابق ؟ )حفظ(17س

 .الفاصلة في المواضع الثاّلث  ج :         
 . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : تسميته   الحاجة  نأتي   انتصارتنا ؟ 18س

 .سمو ، حوج ، أتي ، نصر ج :          
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 َبَهَرنَا بأخبَار  ، فقد  بعاِمينأْذُكُر َيْوَم اْنِضمام ِ أحد ِ األْعضاِء الُجُدد ِ إلَى الَمْجُموَعة ِ وقَْد كاَن يَْكبُُرنا 

 وُجْرأتِِه وبُُطوالتِِه السَّاذَجِة آنََذاَك، وأْذُكُر أنّني اُْضُطرْرُت يوَم اْحتِفَاِئنَا بِه إلثْبَاِت ُجْرأِتي  ُمغاَمراتِهِ 
مالِء وُرُجولَتي َكَسائِر  راِت َعلَى نِيّة ِ َصاِدقٍَة ، وقَبِْلُت تَْجربَةَ أحِد أنواع ِ الُمخالزُّ  ،  بعََدم ِ تَْكَراِرها ّدِ
  الحرام، وجّرنا ّضعيفةُ للحرام ِواإلرادةُ ال التّبعيّةوَجّرتْنا       الَجْهل الّضرر لقد فّرخ ولكن َهْيَهاَت     

 ى اُضُطرْرُت ذاَت يوم ٍ إِلَى ُمَراَجعَة ِ  ، وِصْرنا جزءاً ِمْن إْعَصار العَْجز ِ والّضياع ِ، حتّ فحرام ٍ ... لحرام ٍ
 مع بُقَع ٍ ِمن َطْفحٍ  ِجْلِدّي على ِجذعي، وأذكُر أّن  ألسابي الّطبيب في أْعَراض ِاألنفُلُوْنَزا الّتي َطالَْت عليَّ 

 أماَم  قامالمُ بنا  لفُُحوصات ِ حتّى استقرّ اْشتَِداَد الُحّمى أْجبََر والدتي على ُمرافقتي، وَخَضْعُت للِعالج ِ وا
 رأى نَتَائَج الفَْحص ِ َحتّى َجَحَظْت َعـيناهُ، واْفتَّر فُمهُ َعْن فَراغ ٍ تََدفَّق ِمْنهُ بَْعَد َذِلَك  الّذي ما إنْ      الّطبيِب 
 الّدقيقِة الُمْحِرجِة َيْطَرُحَها أماَم َوالَدتي      ثُّم أْخبََرنا بأّن ُمصابَي الَجلََل العظيَم       ِمْدَراٌر ِمن األْسئلةِ  َعْصف

 وَسَقَطْت والدتي أرضاً وقد تََمّرَد قلبُها على َحْجم ِ الُمعَاناةِ التي َستُعانيَها بسببي  إنَّما هو مرُض اإليدُز،     
  أَْدِري أَيَُّهما الّتي تَقُوُم بتمزيق ِ قلبي َوُعْدُت أَْحِمُل ُمِصيبتَْين ال؟  لََها أَْن تَْحتَِملَ  وكيف  التَّوق فالِحقَاً فآثَر 

قةَ   األَْشالء، وأيَُّهما تَتَنَاوُل وفِْكري   ِحْيَنَها أّن َوْقَع  أَتَوقَُّع  ، َولَم أَُكْن فِي تَْمِزيِقَها ِمْن َجِديٍد  لتُْمِعنَ  الُمَمزَّ
 ْبَرةً ـإْصَراِره َعلَى أْن يَْصنََع ِمنّي عِ ما َسيَْحِملُهُ ُمْستَْقبَِلي الُمْظِلُم الُمْوِغُل فِي  في  األخفّ ُمِصيَبتِي َسيَُكوَن 

   .َيْعـتَبُِر ِلَمْن اَل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 وتعني ضو ـعُ مفردها :  / األعضاء جرؤ، والجذر  شجاعته:  بهر / جرأته، والجذر  أدهشنا:  بهرنا)

 البسيطة، :  الّساذجة غمر /بطوالته، والجذر :  مغامراته / عـضوحزب أو جماعة، والجذرالمشترك في 

 اتجاه  أو:قصد :  نيّةسير/ ، والجذر باقيسائر:  حفو/، والجذر احتفالنا: احتفائنا / سذج التافهة، والجذر

 قادتنا، :  جّرتنا/  أنتج:  فّرخ /اسم فعل ماض ٍ بمعنى بَعُدهيهات:  نوي/والجذر  ،النّفس نحو عمل ما
 الحرام : رود / العزم وقّوة النّفس ، والجذر : / اإلرادة تب للغير، والجذر  االنقيادجرر/ التّبعيّة: والجذر 

 ،والجذر  أُجبرتُ : / اضطررتُ الّضعف/ العجز: عـصر والجذر  دمار: إعصار/ حرم، والجذر الممنوع فعله
 :  / بق طولامتّدت ، استمّرت لفترة طويلة، والجذر طالت : / عرضوالجذر  عالمات،:  ضرر/ أعراض

ً لون لونه  خالط   تمّكن :  جذع / استقرّ ساقي، جسمي، والجذر :  جذعي/ التهاب جلديّ :  طفح جلديّ  /آخر  ا
 فتح جحظ/ افتّر : برزت، والجذر قوم / جحظت : ، والجذر اإلقامة : قرر / المقام، وصل، والجذر وسكن

 كثير، مدرار:  /حطام التّبن ودقيق القّش عصف: دفق/ توالى ، خرج، والجذر تدفّق :  فرر/والجذر   فمه 
 يلقيها ويضعها :  / يطرحهاأسئلة وافية وشاملة ومحاطة ذات تمعّن وتبّصر  أسئلة دقيقة :/ درروالجذر 
 المقاساة، المشقّة، والجذر : المعاناةمرد/ عصى واضطرب، والجذر : / تمّردالعظيم : الجلل/ طرحوالجذر 

 /  مزقتفريق وتشتيت، والجذر :  / تمزيق حملتصبر، والجذر  :أثر/ تحتملفّضل والجذر : آثر/  عني
ْلو   األعضاء، مفردهااألشالء:   تبالغ / تُمعن : مزقالُمفّرقة والُمشتّتة، والجذر / الُممّزقة : َشلَوَ  والجذرشِّ

 عناده ، : إصرار وغل / ، والجذر المتعّمق، المبتعد والذّاهب: / الموغلأثر: وق / نـمعوتزيد ، والجذر 
 قبل   ظلم( .مستقبلي المجهول ، والجذر / مستقبلي الُمظلِّم : موعظة عبرة : / صرروالجذر 

 
 
 

 الـمـعـانــي الــّصــعــبـــة :

ة ـراجعـد   ومـديـو جـضـام عـضمـنّادي بانـراد الـفاء أفـتـاح –ثة ـالـثّ ـرة الـكـفـال

 دز :ـ  اإليـاناة مـمعـداية الـب وبـيـبـطّ ـال
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 م2009صيفي شبّه الجهل بطائر        لقد فّرخ الجهل الّضرر :  -1
 شبّه التّبعيّة واإلرادة الّضعيفة والحرام جّرتنا التّبعيّة واإلرادة الّضعيفة للحرام وجّرنا الحرام لحرام:  -2

 . تجرّ  بآلة     
 .شبّه العجز والّضياع باإلعصار إعصار العجز والّضياع :  -3
 .شبّه انفتاح فم الّطبيب بالفراغ افتّر فمه عن فراغ :  -4
ن األسئلة :  -5  .شبّه األسئلة الكثيرة المتدفّقة ِمن فمه بالمطر الغزير تدفّق منه عصف مدرار مِّ
 .شبّه قلب األُم بإنسان ُمتمّرد على حجم المعاناة :  تمّرد قلبها  -6

 شبّه المصيبتين أو:شبّه المصيبتين بآلة حاّدة : ال أدري أيّهما تقوم بتمزيق قلبيعدت أحمل مصيبتين  -7

 . )يُكتفى بحفظ واحدة(شبّه قلبه وفكره بثوب يُمّزق أو جسم يُمّزق  أو:بالحمل الثّقيل       

 .شبّه بقايا أعضاء جسده ببناء ضخم تّم تحطيمه وأيّهما تتناول األشالء الُممّزقة :  -8
 .شبّه تأثير المصيبة عليه بأثر األقدام الخفيفة وق  مصيبتي هو األخّف :  -9

 .شبّه مستقبله بمكان ُمظلم مستقبلي الُمظلم :  -10
 .شبّه مستقبله بشخص عنيد الموغل في إصرار  :  -11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
  .داللة على النّدم على ما فات ولكن هيهات :  -1
 على أّن ُكّل سلوك يفعله يتبعه سلوك آخر مرتبط به وداللة على االنحدارداللة  :لقد فّرخ الجهل الّضرر -2

 .األلم والنّدم والتّحّسر على جهله وطيشه  أو:والمزيد ِمن الّسوء      

ن إعصار العجز:  -3  .الة على الّضياع والفشل وعدم العمل ندلصرنا جزءاً مِّ
 كناية عن الّدهشة واالستغراب وهول المفاجأةعصف مدرار :  جحظت عينا   افتّر فمه عن فراغ -4
 كناية عن المفاجأة وهول فآثر قلبها التّوقّف:  طت والدتي أرضاً  تمّرد قلبها على حجم المعاناةسق -5

 . الّصدمة واإلصابة بالّسكتة القلبيّة التي أّدت إلى الموت      
 والهّمة ، التّأثير ضعف اإلرادة  تكرارها :وقبلت تجربة أحد أنواع المخّدرات على نيّة صادقة بعدم  -6

  .الّسلبي لنادي الّرفقة الُحّرة ، الجهل والّطيش وقصر النّظر       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 
 )ُمنّصص( . اضطّر الّشاب لمراجعة الّطبيب كما جاء في ُمذّكراته .1س

 التي طالت ألسابيع مع بقع ِمن طفح  بسبب أعراض اإلنفلونزاما الّسبب الّذي دفعه للّزيارة ؟ أ(         
 .لى جذعه واشتداد الُحّمى عليه ـع جلديّ            

 اإلصابة باإليدزما النّتيجة التي أسفرت عنها الفحوصات المخبريّة ؟ ب(         
 عاد بهما ستكونان األخّف وطأة ؟ )حفظ(. كيف أدرك الّشاب أّن الُمصيبتين اللتين 2س

 ، إذ كانت أشّد وطأة وثقالً ِمن مجرد سماعهصار يُعاني أعراض اإليدز وآالمه أدرك ذلك عندما ج :      
 .بإصابته باإليدز أو موت والدته الّذي أنساه األلم             

 )حفظ( كيف قّدم لنا الّشاب صورة والدته عندما تلقّت خبر إصابته ؟. 3س
 .شبّه قلب األم بإنسان متمّرد ، ويُقّرر التّوقّف عن استمراريّة العيش  : ج      

 الـّدالالت الــمــعــنــويّـــة والــّرمـــزيّــــة :

 ق :ـابـسّ ـّص الـنّ ـأســئــلـــة الــكــتــاب الــُمــقــّرر حول ال

 

 الـــصـــور الـــفــــنـــــيّـــــة :
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 . ما المقصود بعبارة )موغل في إصرار ( ؟ )داللتها( .      )حفظ(4س

 . متعنّت ومتشّدد ال يتنازل عن هذه النّيّة :أوأي ذهب في إصراره بعيداً وهو غير قابل للعودة عنه  ج :

 الحالة النّفسيّة )الّشعوريّة( التي رسمها الّشاب عند موت والدته وتلقّيه نبأ اإلصابة باإليدز؟ما . 5س
 .مشاعر األلم والندم واليأس الّشديدة ، حيث شعر بأّن المصيبتين تمّزقان قلبه وفكره  ج :

 م2008صيفّي       ؟ )حفظ( ( بالعربيّة  AIDS. وّضح المقصود باإليدز )6س

 .نقص المناعة  أو:فقدان المناعة )بديل(  أو:متالزمة عوز المناعة المكتسبة   ج :

 . ما الّسبب وراء اتّخاذ المناعة  صفة المكتسبة ؟ )حفظ(7س
 ألّن الّشخص يكتسبها في حياته ، وليست فطرية ؛ فالجسم يصنع األجسام الُمضاّدة لكّل جرثوم  ج :

 .ممرض يُصاب به اإلنسان في حياته           
ن النّّص الجملة التي تتضّمن معرفة الّشاّب بأنّه مصاب بمتالزمة عوز المناعة المكتسبة؟8س  . حّدد مِّ
 .ثُّم أخبرنا بأّن مصابي الجلل العظيم إنّما هو )مرض اإليدز(  ج :
 .  وّضح المقصود بعمليّة التّفريخ ؟ )حفظ(          9س
 . والمزيد ِمن الّسوء ُكّل سلوك يفعله يتبعه سلوك آخر مرتبط به وداللة على االنحدار:  ج
ن التّبعيّة وأشكالها   قارنها 10س  بوجهة نظرك الخاّصة بهذا الّصدد .. ذكر الّشاب في النّّص نوعاً مِّ
 .أي كان تابعاً لرفقاء الّسوء يفعل ما تتطلّبه األخّوة الفاسدة  ج :
 ما يأتي :  )حفظ( . علّل11س
 سبب تعريف المصدر )الحرام( في البداية وتنكير  في الثّانية والثّالثة في النّّص الّسابق . -1

 .ِمن الحرام  ، ونُّكرت لتدّل على أنواع غير ُمحّددة)الُمخّدرات(ّل على مقصود بعينهُعّرفت ألنّها تد ج :
 )فحرام( الواردة في النّّص الّسابق .استخدام حرف العطف )الفاء( دون غير  في كلمة  -2

 .الختالط وتعّدد وكثرة المحّرمات التي صار يأتيها وسرعة فعله لها  ج :
 وردت في بعض النّصوص والمجاّلت العلميّة والّصحف تسميات متعّددة لمرض اإليدز . )حفظ(. 12س
 المثلى لتعقيم المجتمع، القنبلة الموقوتةمقبرة الجنس الحرام، مكنسة الّشواذ، الوسيلة اذكر أربعاً منها؟  أ(

 سلوك غير قويم ونتائج مدّمرة للمجتمع واألفراداشرح العامل المشترك بين التّسميات الثاّلث األولى؟  ب(
 خطورة اإليدز أثناء فترة الحضانة وينتشر بسرعة قبل اكتشافهما الّذي يُميّز التّسمية األخيرة ؟  جـ(
 ون الجملة اآلتية: )وقبلت تجربة أحد أنواع المخّدرات على نيّة صادقة بعدم. ما تعليقك على مضم12س

 .غير صحيح ؛ فال نفع للنّية الّصادقة دون وجود حسن الّسلوك وقّوة اإلرادة تكرارها( ؟          
 . ما المّشاعر التي انتابت الّشاب في جملة )اشتداد الُحّمى حمل والدتي على مرافقتي( ؟13س

 .شاعر الُحّب م جواب:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

   بيّنه .           . يُشير النّّص إلى أحّد اهّم أسباب إصابة الّشباب باإليدز1س
 بديل : يُشير النّّص إلى أهم األسباب التي أّدت إلى انزالق الّشاب في طريق الحرام   اذكرها .

 .التّبعيّة واإلرادة الّضعيفة  :ج 
ن أنّ كيف استوثق الّطبيب بعد االطالع على نتائج . 2س  المريض مصاب باإليدز ؟ الفحص مِّ
 . المحرجة للمريضقيقة ودّ السئلة األ قام بعصف مدرار ِمن   ج :
 توفيت على الفورر والدته بعد أّن علمت بما أصابه ؟ ي. ماذا كان مص3س

 : م2009صيفيّة  ةـقـابـسّ ـرة الـقـفـول الـة حـوزاريّ ـة الـلـئـساأل
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 إلثبات جرأته ورجولته . ما سبب إقدام الّشاب على تجربة المخّدرات ؟ كما ورد في النّّص ؟ 4س
ن نتائج التّبعيّة واإلرادة الّضعيفة   كما ورد في النّّص .. 5س  اذكر ثالثاً مِّ
 .الّضياع الوقوع في لحرام / العجز / ا ج :
ن النّّص عبارة تدّل على دهشة الّطبيب ؟ 6س  . استخرج مِّ
 )جحظت وحدها تعتبر اإلجابة خطأ(جحظت عيناه ج: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 )ُمنّصص(كيف وق  الّشاب في مصيدة الُمخّدرات   كما ورد في النّّص ؟  .1س
 .قيام أحد األعضاء الُجدد بإبهارهم بأخبار مغامراته وُجرأته وبطوالته الّساذجة أ(     ج :

  . قبل تجربة أحد أنواع الُمخّدرات إثباتاً لُجرأته ورجولته على نيّة صادقة بعدم تكرارها ب(         
 
 يب   كما ورد في النّّص . )ُمنّصص(. ما هما الُمصيبتان اللتان عاد بهما الُمصاب بعد زيارة الّطب2س
 وفاة أُّمه / اإلصابة باإليدز  ج :
 .اشتداد الُحّمى عليه ه على مرافقته للّطبيب ؟ . ما الّذي أجبر والدت3س
 
 . ورد في النّّص : )وجّرتنا اإلرادة الّضعيفة للحرام وجّرنا الحرام لحرام فحرام( .4س
 والحرام ؟ )حفظ(ما العالقة بين اإلرادة الّضعيفة أ( 
 إّن األرادة الّضعيفة تقود اإلنسان إلى ارتكاب الحرام والّذي يقود بدوره الرتكاب أعمال منهي عنها : وابج

 شرب الخمر قد يؤّدي إلى الّزنا والقتل هاتِّ مثاالً على حرام قد يجّر إلى حرام ؟ ب( 
ن األسئلة للُمصاب .  )منّصص( .5س  علّل : توّجه الّطبيب بعصف مدرار مِّ
 .الندهاش الّطبيب ِمن نتائج الفحوص المخبريّة المفزعة فكان الُمصاب العظيم وهو اإليدز  ج :
 . وّضح المقصود بعبارة : )على أْن يصن  منّي عبرة لمن ال يعتبر( .  )حفظ(6س
 .اآلخرين سيعتبر ِمن ُمصابي ومعاناتي أْي َمن لم يعتبر ِمن ُمصاب  ج :
 . صف حالة الّطبيب عنددما علم بإصابة الّشاب باإليدز ؟ )ُمنّصص(7س
  .جحظت عيناه ، افتّر فمه عن فراغ تدفّق منه بعد ذلك عصف مدرار ِمن األسئلة ج: 
 ما داللة نقاط الحذف في جملة )وجّرنا الحرام لحرام فحرام ...( ؟  .8س

 .داللة على االستمراريّة في طرق الحرام المتعّددة واالنجرار خلفها ج : 
 . عالم تعود الّضمائر في الجمل اآلتية : )حفظ(9س
 )تجربة(الهاء تعود على : ها ب( تكرارأو الّشلة(             تعود على )المجموعة : نا يكبر أ(    
 )األسئلة(الهاء تعود على : ـها د( يطرحـ                (فمهالهاء تعود على ):  ـه تدفّق منـ جـ(    
 )األُّم( الهاء تعود على: ـهــا )مصابي الجلل(               و( ستعانيـ تعود على: هو  هـ( إنما    
  (األُمّ )أْن تحتمل : ها ح( وكيف لـ(               األشالءالهاء تعود على ): ـها ز( تمزيقـ    
 (      مستقبلي المظلمالهاء تعود على ):   ط( إصرار    
 (االسم الموصول ماتعود على ): ـه ي( سيحملـ    
 أحد األعضاء الُجدد :ـه واحتفائنا بــه وجرأته وبطوالتـه ك( الهاء في مغامراتـ    
 الّطبيبالهاء في )عينا    فمه( :  ل(    

 حـــول الـنّــّص : أســئــلــتي الــُمـقـتـرحــة
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 . اضبط حروف الكلمات اآلتية : 10س
                     (بالّضمّ ُجرأته ): (الجيم في )جرأتهأ(           
 بالّضّم )اضُطررُت(الّطاء في )اضطررُت(:  ب(          
                 الكسر( ب)تَجِربة الّراء في )تجربة( :  (ـج          
 (بالكسرِمدرار )الميم في )مدرار( : د(           
    )بالفتح والّسكون(َطْفح : )طفح( ّطاء والفاء فيال هـ(          
 (بالفتح والّسكونَوْقع )و( الواو والقاف في)وق (:           
  )بالّضّم(الُمقام، ُمصابي:   مصابي(( الميم في )المقامز          

 اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية: انضمام  بطوالت  الُمخّدرات  مراجعة  اشتداد  مرافقتي   .11س
 .ضمم ، بطل ، خدر ، رجع ، شدد ، رفق ، نتج ، سأل ، عبر يعتبر ؟  األسئلة    نتائج          

 . ما عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة الواردة في النّّص ؟ )حفظ(12س
 .( بالتّرتيب حسب موض  النّجمةالفاصلة ، الفاصلة، الفاصلة )النّقطة ، الفاصلة ،  ج :      

 .والتّعّجب النّفي  . ما المعنى الّذي أفاد  النّفي في جملة : )وكيف لها أْن تحتمل ؟( ؟ 13س
 . اضبط آخر الكلمات المخطوط تحتها في النّّص الّسابق ؟ )حفظ(14س

 .التّبعيّةُ ، الحراُم ، ألسابيَع ، المقاُم ، عصٌف ، التّوقَّف ، األشالَء ، األخفَّ الجهُل الّضرَر ،   ج :      
 . اكتب عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجم الواردة في النّّص ؟ 15س

 .فاصلة )،( في المواضع األربع األخيرة /  ).(نقطة ج :       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

َغم ِ ِمْن ُمُرور خمس ِ أو سّت ِسنِيَن لْم تَْظَهْر علّي خاللَه  ا فاْضُطرْرُت بَْعَدَها إلَى اإِلقَاَمِة ُمْنفَرَداً      بالرَّ
   لني نَْفِسي بالشَّّكِ في ِصّحِة إَصابَتِي بهذا الفيروس ِوَصاَرْت تُؤمّ   أْعراض ٍ للَمَرض ِ ِمّما قََرأْتُ  أيّة

 ألم ِ ُمقاطتي لألهل ِ والِجيران ِ والمعارِف      حتّى أعضاُء نادي  غير ، َواَل يَْستَبِدُّ بيُمْمتَاَزةٌ  فصّحتي
الِت اْنقََطعُوا عنّي تََغنَّوا النّدامِة َطالََما ُهم يُعاني  وأغلُب الّظّن أنّ    وَمّجُدوا أبَِديِّة الّصِ  أغلبَُهم إْن لَْم يَُكْن ُكـلُـّ

 َكانَْت أُُخّوتُنا تَْفِرُض علينا قَنَاعةَ استْخَدام ِ ِمْحقَن ٍ واحد ٍ . فقد   أُعانيَما 
غم ِمن أنّني لم أتجاوز  في اإلْنتَاج ِ وإَعالِة الذّاتِ َعْهدي  آخر الحادثة، وكانت تلك فَقَْدُت بَْعَد َذِلَك َعَمِلي  بالرَّ

 المرض ِ ، وبذلك أكوُن قـد ِ اْنتَقَْلُت ِمن أعراض اآلَن تَْظَهُر عليّ د بدأت ـ، وقّسابعةَ والِعْشريَن ِمْن ُعْمريال
 ، فَـقَـْد عّشَشْت ُحّماُت اإليدز ِ اللئيمِة في َخاليَا لهُ إلى فِئَِة َمْرَضى اإليدز ِ فِئَِة الُمصابيَن بالفيروسِ  الحامليَن 

 .َدِمي البيضاء ِ الّدفاعيّة ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 كائنات حيّةأمل / الفيروس: تبعث فّي األمل، والجذر فرد/ تؤّملني: ، والجذر معزوالً ، وحيداً : )منفرداً 
  بدد /والجذر  ال يتحّكم ، يقلقني، ال  يسيطر ال:  ال يستبدّ /  أصغر ِمن البكتيريا تُسبّب المرض 

 /  أبد ، والجذراستمرار: أبديّةغني ومجد/ مدحوا، والجذر  مّجدوا: تغنّواقط / ُهجران، والجذر مقاطعة: 
  /قن الّرضا والقبول، والجذر /قناعة : فرض والجذر  تُحتّم:  / تفرضوصلالعالقات، والجذر الّصالت: 

وصف الُمصاب لحالته االجتماعيّة بعد اكتشاف إصابته باإليدز   –الفكرة الّرابعة 

 ليه .ـراض المرض عـور أعـوبداية ظه

 ـــبـــة :الــمــعــانــي الــّصــع
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 أضعُت، فقدُت: / حقنآلة يُحقن بها الّسائل في الجسم، والجذر محقن: / نيـعوالجذر ويتألّم  يُقاسي،يعاني: 
  ، والجذر وطائفة مجموعةفئة: وقتي/ عهدي: عول/اإلنفاق على النّفس، والجذر إعالة الذّات:  /فقدوالجذر 

 والجذر ُحّمة   الفيروسات، مفردها/ ُحمات:  عشش، والجذر  سكنت واستقّرت وتكاثرتفأو/ عّششت : 
 وحدة بُنيان األحياء صغيرة الحجم ال تُرى بالعين :  لؤم / خاليا، والجذر  دنئية النّفساللئيمة: /  حمو

  نتج (. والجذر  العمل اإلنتاج :َخليّة / والمفرد خلو  ، والجذر  الُمجّردة
 
 
  

 .يزيد أمله  شبّه نفسه بشخص   أو:تزيد أمله  شبّه نفسه بامرأة  صارت تؤّملني نفسي بالّشك : -1

 شبّه أو:شبّه مقاطعة األهل والجيران والمعارف بشيء مؤلم وال يستبّد بي غبر ألم مقاطعة األهل :  -2

 .مقاطعة األهل والجيران والمعارف بإنسان مستبّد وظالم       

 شبّه حّمات اإليدز أو:شبّه حمات اإليدز بالّطيورعششت حمات اإليدز اللئيمة  في خاليا دمي البيضاء:  -3

 .شبّه خاليا الّدم البيضاء بعش الّطائر  أو:بشخص لئيم      

  .شبّه األخّوة بشخص يفرض رأيه كانت أخّوتنا تفرض علينا :  -4
 
 
 
 والّشعور  داللة على عجزه عن العمل واإلنفاق: ر عهدي في اإلنتاج وإعالة الذّاتكانت تلك الحادثة آخ -1

 .بالذّل والمهانة وفقدان األمل       

 .المقاطعة والوحدة  أو:نفور النّاس واشمئزازهم منه داللة على : ضطررت بعدها إلى اإلقامة منفرداً ا -2

 سوء حالته الّصحيّة وفقدانه للمناعة واستسالم جسمه للمرضعششت حّمات اإليدز في دمي:  -3
 : وكانت تلك الحادثة آخر عهدي في اإلنتاج وإعالة الذّات  فقدت بعد ذلك عملي -4

 / الذّل والمهانة وعجزه عن العمل /وسوء الحالة الّصحية /الحسرة واأللم والمعاناة واليأسكناية عن      
  . وفقدان األمل     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 . علّل ما يأتي : 1س
 )حفظ(                                   نفور النّاس واشمئزازهم وإظهار جفائهم للّشاب . -1

 خوفهم ِمن العدوى ، وخشيتهم على أنفسهم ، وابتعاداً عن ُكّل ما يرونه فيه ِمن انحالل سلوكيّ :  ج    
 .في طبيعة عيشه  

 )منّصص(                                                     اضطرار الّشاب لإلقامة منفرداً .  -2
 .بسبب مقاطعة األهل والجيران والمعارف وأعضاء نادي النّدامة خوفاً ِمن العدوى ج :     
 )حفظ(                     مرور خمس أو ست سنين دون ظهور أيّة أعراض للمرض .  -3

 .ألّن فيروس اإليدز يحتاج فترة حضانة بمقدار هذه المّدة الّزمنيّة قبل ظهور أعراضه ج :     
ن محقن واحد .  -4  )حفظ(         عدم قناعة الّشاب ورفاقه بوجود حاجة الستخدام أكثر مِّ

 .ة معرفتهم الّطبّيّة ألّن أخوتهم كانت تفرض عليهم ذلك وبسبب جهلهم وقلّ ج :     

 الــصـــور الـــفـــنّـــيّــــة :

 أســئـــلـــة الــكــتــاب الــُمــقــّرر :

 : الـّدالالت الــمــعــنــويّـــة
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 )ُمنّصّص(                    . صف طبيعة عالقة الّشاب بأفراد أُسرته بعد المرض ؟  2س
 .اضطّر لإلقامة منفرداً ، مقاطعة األهل والجيران والمعارف وأعضاء نادي النّدامة وفقدانه لعمله ج : 
 بالفيروس وفئة المرضى به( ؟ )منّصص( . ما الفرق بين الواردتين في قول الكاتب )فئة المصابين3س

 ظهور األعراض عليهم فئة المرضى : لم تظهر عليهم أعراض المرض / ج:  )فئة المصابين : 
 . (وبدأت تتفاقم وتزداد سوءاً         

 . وردت في النّّص إشارة إلى ُعـْمر الّشاب عندما بدأت تظهر عليه أعراض المرض .4س
  ( سنة . 49-25اشرح مكمن الخطورة في كون الفئة العمريّة لمجمل أعداد الُمصابين تق  بين )( 1
 ألّن هذه الفئة هي الفئة المنتجة في المجتمع ، ويُعتَمد عليها إلعالة غيرها ، وهي فترة الّشباب وقّمةج:   

 عالجات المرض وعدم كفايتها ِمّمااإلنجاز والعمل ورفـد اقـتصاد الّدول وتقويته  فضالً عن ارتفاع       
 .يُضِعـف اقـتصاد الّدول       

ن وجهة نظرك ؟( 2  ما سبب ارتفاع نسبة اإلصابة في مثل هذ  الفئة العمريّة مِّ
   ./ الّطيش وقصر النّظر / عـدم تقبّلهم النّصح والوعظ   وقلّة الوعي بسبب الجهل بطرق الوقايةج :   

 رة اآلتية : )فقدت بعد ذلك عملي وكانت تلك الحادثة آخر عهدي. علّق على مضمون العبا5س
 في اإلنتاج وإعالة الذّات( .        

 هو شعور بالذّل والمهانة وفقدان األمل ؛ ألّن َمن يحتاج غيره إلعالته وهو في هذا الّسّن يعيش بذلّةج : 
 . تُضاف إلى ألم المرض وِشّدة ما يُعاني       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 : . علّل ما يأتي1س
 )ُمنّصص(                                                     شّك الُمصاب بإصابته باإليدز .  -1

  .ألّن صّحته كانت ممتازة ج :      
ن فئة الُمصابين بالفيروس إلى فئة المرضى به .              )ُمنّصص( -2   انتقال الُمصاب مِّ

 .بسبب ظهور أعراض المرض عليه ج :      
ّما يُعانيه .                                         )ُمنّصص( -3  شّك الُمصاب بمعاناة أصحابه مِّ

 .الستخدامهم محقن واحد ج :      
 (ُمنّصص)                تفسير الُمصاب النقطاع األصدقاء عنه . -4

 .العتقادهم بأنّهم يُعانون ِمّما يُعاني  ج :     
 كانت تلك الحادثة آخر عهدي باإلنتاج وإعالة الذّات .                             )ُمنّصص( -5

 .إلصابته بالمرض وفقدانه العمل واضطراره لإلقامة منفرداً ج :      
 خمس أو ست سنواتبعد مرور . متى بدأت أعراض المرض بالّظهور على الُمصاب ؟ 2س
 
ن مرض اإليدز كما ورد في النّّص ؟3س  . استنتج الّسبب المباشر لعدم القدرة على العالج مِّ

 ِمّما يجعله يشك بصحة ألّن أعراض المرض ال تبدأ بالّظهور إاّل بعد خمس أو ست سنوات ، ج :       
 .اإليدز خصوصاً أّن صّحته كانت ممتازة ب إصابته             

 ما الّذي جعل الّشاب متأّكداً أّن أكثر أصدقائه ُمصابون باإليدز ؟               )ُمنّصص( .4س
 .استخدامهم محقن واحد ج :       

 ُمـقـتــرحــة حــول الـنّــّص الـّسـابــق :الـ أســئــلـــتي
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 ما اآلثار الّسلبيّة التي عاشها الُمصاب بعد علمه بإصابته بالمرض؟          )ُمنّصص(. 5س
 اإلصابة بالمرض وبعدها ؟ بديل : وّضح أنواع الخسارة التي لحقت بالّشاب قبل 

 كانت تلك الحادثة آخر عهده باإلنتاج وإعالة الذّات( 3فقدان العمل  ( 2اإلقامة منفرداً     ( 1ج :     
 
ّما قرأت( الواردة في النّّص ؟                                 )حفظ(6س  . بَِّم توحي عبارة )مِّ
 .حرص الّشاب على معرفة تفاصيل مرضه ج :     
 
ّما يأتي : 7س  )ُمنّصص(        . وّضح عالقة الُمصاب بكّل مِّ

 مقاطعة الجيران والمعارف وأعضاء النّدامةب( المجتم  : مقاطعة األهل له          أسرته :  (أ
 .فقدانه العمل وعدم القدرة على اإلنتاج وإعالة الذّات ج( العمل : 

 
ن النّواحي اآلتية : )منّصص(. ما 8س  تأثير اإليدز على الُمصاب مِّ

   .مقاطعة األهل والجيران والمعارف واعضاء نادي النّدامة :   التأثير االجتماعّي أ(        
 .فقدان العمل والقدرة على اإلنتاج وإعالة الذّات التّأثير االقتصادّي : ب(        
 الّشعور بالوحدة بالوحدة والمعاناة والحسرة واأللم ينعكس تأثيرها النّفسّي :     ج( التّأثير النّفسّي        

  .بالمستقبل الُمظلم  لشعوره عليه                                   
 
 (ُمنّصصالمحاقن الملّوثة ). أشار النّّص إلى وسيلة رئيسيّة النتقال عدوى اإليدز   بيّنه ؟ 9س
 
 .. أورد الكاتب اسماً مرادفاً لمفهوم )نادي الّرفقة الُحّرة( 10س

 نادي النّدامة اذكر ذلك االسم ؟ أ(           
 رفاق الّسوء ماذا تعني هذ  التّسمية ؟ ب(           
 .النّدم والتّحسُّر توحي )تدّل( هذ  التّسمية ؟  مَ ـِـّ(  بـج          

 
ن الّزيادة في األفعال اآلتية : 11س  )حفظ( . ما المعنى المستفاد مِّ

 )الكثرة والمبالغة(مّجدوا:  جـ(        التّدريجأتجاوز :   -ب)الكثرة والمبالغة(      تؤّملني:  -أ          
 .)الّصيرورة( هـ. يستبّد :           (المطاوعة)انقطعـوا :  -د          

 
 اضبط آخر الكلمات المخطوط تحتها في النّّص الّسابق . .12س

 .( بالفتح( ، آخَر )بالّضمغيُر ، الحادثةُ ، أعراُض ):  ج          
 
 . عالَم تعود الّضمائر اآلتية :13س
 خمس أو ست سنين:  ـهالم تظهر علّي خاللـ -بوقع مصيبتي                       : هـااضطررُت بعـد -أ

 الفيروس: ـه الحاملين لـ -دأعضاء نادي النّدامة           :  هــم  ُكـلّــهـم أغلبــ -ج
 
 اإلصابة باإليدز . وّضح المقصود بالحادثة في جملة )وكانت تلك الحادثة( ؟ 14س
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     انقطعـوا  استخدام  الحادثة   ممتازة   المعارف : النّدامة . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية15س
 ؟ ز  انتقلت  المصابين  الّدفاعيّة  اإلقامة اإلنتاج  أتجاو          

 .، قوم  ، دفع صيب ، ، نقل ، جوز ، نتج ، حدث ، خدم ، قطع ، ميز ، عرف ندم ج :      
 الموضعين )،(  الفاصلة في كالمكان النّجمة الواردة في النّّص ؟ . اكتب عالمة التّرقيم المناسبة 16س
 اإلصابة بالمرضعملي( ؟  ذلكَ . حّدد الُمشار إليه في جملة )فقدت بعد 15س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِة لََها في وبدأْت َعَمليّةُ الَهْدم ِ والتَّْدِمير ِلُكّل َما تََطالُهُ يََداَها ِمْن جْسِمي      ُمْنِكرةً َفْضَل اْستَِضافَتِي الّطويل

 فيها ، فال تَْكُمُن إاّل في َخاليَا الّدم ِ البيضاِء تتكاثرُ ذكيّة َجَسِدي، وهي فَيروساٌت اْنتِقَائيّة ٌ ذاُت أهواٍء َخاّصةٍ 
ُق َبْيَن   الفَْيروس ِ الّدخيل ِ وخاليَا الّدفَاع ِ وتُحّطُمَها ِلتَْضَمَن َعَدَم ُمقاومِتها لها      إْذ اَل َيعُوُد الِجْسُم يُفّرِ

 في اْنتِقَاِء َمواِضع ِ ُكُموِنَها أذَكى ِمنّي في اْنتِقَاِء ُصْحَبتِي ِمْن أْصِدقَاء ِ الّسوء ِ القَُداَمى ، فال ُصْحبَةَ أظنُّها 
ْعب ِالوَ  جديدة ً ِلَي َغـْيرُ   ْوَطنتْ ، والّشَهادةُ أنَّها ُصْحبَة ٌ ُمْخِلَصة ٌ اَل تُفَارقُِني      ُمْنذُ اْستَ ْحَدة ِ واألَلَم ِ والرُّ

 ياُلِزُمنِي َمَدى َحيَاِتي، فأَنا أْعرفُ َنْحٌس ُمْخِلٌص الّذي ُهَو أَْيَضاً رفيٌق وس ِ ِلَجَسِدي     نَْفِسي اْستِيَطاَن الفَيَرُ 
  ْؤم ِ والنّْحس ِ أْن اَل ِشفَاَء ِمْن َهذا الَمَرض ِ     َيْبُدو أنِّني َمْحُظوظ ٌ وَماِهٌر فِي اْجتِالِب أْنَواع ِ الَخَسارةِ والشُّ 

 .القََدر إنّه       ِلنَْفِسي ، وأعـوُد وأقُولُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نقواختياريّة، والجذر نكر / انتقائيّة: كاذبة وجاحدة، والجذر : طول / منكرةتصل إليه، والجذر تطاله: 
 كمن، تختبئ ، تتوارى ، توجد ، تثبت، والجذر تستقر / تكمن : صاحبة ميول ورغباتذات أهواء : 

 استقرار، ثبات، اختفاء ،وجودكمون: دخل /  الغريب، والجذرضمن / الّدخيل : تكفل، والجذر تضمن : 
 وطنوطناً ومسكناً ، والجذر استقّرت واتّخذت جسمه  وض  / استوطنت:أماكن، والجذرمواض : 

 ، صاحبرفيق: /وطنوالجذر استقرار واحتالل :وحد/ استيطان، والجذر العزلة وعدم االختالط: الوحدة
 طوال، مدى: لزم/ يرافقني، والجذر يالزمني: / ، ضرر، حظ سيءال خير لها، شؤمرفق/ نحس: والجذر 

 إيجاد، الحصول على ، إدخال، إحضار، اكتسابمهر/ اجتالب:  ، والجذرذكي، ُمتقن/ ماهر:  طيلة
 .يظهر  يبدو: /قضاء هللا تعالىشأم/ القدر : الّضرر ، الّسوء ، الّشر ، والجذر الّشؤم:  / جلبوالجذر

 
 
 
 .تقوم خاليا اإليدز بتدميره والقضاء عليه  شبّه جسمه ببناء  وبدأت عمليّة الهدم والتّدمير: -1
 .شبّه الفيروسات بضيوف وجسمه ببيت منكرة فضل استضافتي الّطويلة لها :  -2

 .شبّه األهواء بإنسان ذكّي  أو:شبّه الفيروسات بأشخاص فيروسات انتقائيّة ذات أهواٍء خاّصة :  -3

 .تقوم الفيروسات بتحطيمها  شبّه خاليا الّدم بأجسامتتكاثر فيها وتُحّطمها :  -4

 شبّه  أو:شبّه الجسم بشخص ال يُفّرق إذ ال يعـود الجسم يُفّرق بين الفيروس الّدخيل وخاليا الّدفاع :  -5

 .شبّه الخاليا بجيش يُدافع    أو:الفيروس بعـدّو دخيل      

 الــمــعــانــي الــّصــعــبــــة :

 الـــّصـــور الــفـــنّـــيّـــــة :

 َوْصـف ُمـعـانـاتـه الـجـسديّـة والـنّـفـسـيّـة : –الـفـكـرة الـخـامـسـة 
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 .شبّه الفيروسات بشخص ذكّي أظنّها في انتقاء مواض  كمونها أذكى منّي :  -6
 .شبّه األلم والوحدة والّرعب بأصدقاء مخلصين والّرعب : فال صحبة جديدة لي غير األلم والوحدة  -7
  شبّه األلم والوحدة والّرعـب بشخص يستقّر في جسده استوطنت نفسي استيطان الفيروس لجسدي: منذ  -8

 .شبّه نفسه بوطن ُمحتل  أو:دّو ُمحتّل ـشبّه الفيروس بع أو:     

 .شبّه الفيروس بصديق ُمخلص ونحس رفيق نحس ُمخلص يالزمني مدى حياتي :  -9
عـب بصحبة ُمخلصة ُصحبة مخلصة ال تفارقني :  -10  .شبّه الوحدة واأللم والرُّ
 .شبّه عمليّة الهدم والتّدمير بشخص له يد يطول بها األشياء لكّل ما تطاله يداها :  -11
 شبّه أنواع الخسارة والّشؤم بشيء مادّي يتّم إحضارهاجتالب أنواع الخسارة والّشؤم والنّحس :  -12
 شبّه خاليا الّدم البيضاء بأجسام قويّة تُحّطمال تكمن إاّل في خاليا الّدم البيضاء تتكاثر فيها وتحّطمها :  -13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 .كناية عن الجزع واليأس والحسرة والنّدم بدأت عمليّة الهدم والتّدمير:  -1
ن هذا المرض صحبة جديدة غير األلم والوحدة والّرعبال  -2  كناية عن الجزع واليأس :  ... ال شفاء مِّ

 .وفـقـدان األمل       
 .كناية عن تمّكن الفيروس ِمن جسده واستسالمه لها صحبة مخلصة ال تفارقني :  -3
 . ومالزمته له مدى الحياة كناية عن اليأس والتّشاؤم والمعاناةرفيق نحس مخلص يالزمني :  -4
 الّسخرية والتّهّكم واالستهزاء واليأس وفقدان األملمحظوظ وماهر في اجتالب أنواع الخسارة:  -5
 النّدم والتّحّسر أذكى منّي في انتقاء ُصحبتي :  -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
ن النّّص الجملة التي تتضّمن معرفة الّشاب بأنّه ُمصاب بمتالزمة المناعة المكتسب1س  ة ؟. حّدد مِّ

 .فأنا أعرف أْن ال شفاء ِمن هذا المرض ج :       
 
 . ورد في النّّص : " يبدو أنّني محظوظ وماهر في اجتالب أنواع الخسارة لنفسي( .2س

 وّضح أنواع الخسارة التي تعتقد أّن الّشاب ُمنَي بها قبل اإلصابة بالمرض وبعد  ؟ )حفظ( -1     
 / بعد اإلصابة :خسر العالقة األُسريّة الُمستقّرة ، واحترام النّاس لسوء سلوكه : )قبل اإلصابة :  ج         

   .خسر نفسه وعمله واستقراره وفقدان المعارف واألهل والجيران(                 
 
 . هل تتّفق م  الكاتب في أّن ما أصابه قدر ال بُّد منه . وّضح إجابتك ؟ )حفظ(3س
 ال اتّفق معه في أّن ما أصابه قدر ال بّد عنه ، بل ما أصابه هو ِمن فعلة يديه وبسبب الّطيش :  ج         

 : والخروج عن قوانين المجتمع واألسرة ورفقة الّسوء قال تعالى  والتّهور              
 إاّل المتّقين( . دوّ ـض عـضهم لبعـ)األخاّلء يومئذ بع                
 
 الكاتب الفيروسات باالنتقائيّة ذات األهواء الخاّصة ؟ )حفظ( )وصف( . لماذا نعت4س

 م(2015.       )شتوّي ألنّها تكمن في خاليا الّدم البيضاء وتحّطمها لتضمن عدم مقاومتها لها  ج:      

 : الــّدالالت الــمــعــنـــويّــــة والــّرمــزيّـــة

 أســـئـــلـــة الــكـــتــاب حــــول الـــنّـــّص الــّســـابـــــق :
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 خاليا الّدم البيضاء له نتائج وخيمة على جسم الُمصاب   وّضح كيف . النّقص الُمستمّر في أعداد 5س
 )حفظ( صّور الكاتب هذ  النّتيجة التي كان يعايشها .        

 ، وأّن العمى سيكون هبة الفيروس له اإلسهال يستشعر لذّة في تعذيبه صّورها بالنّديم والّرفيق وأنّ  ج :  
 .حتّى  أصبح يتمنّى الموت         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
ّما ورد في النّّص ؟. استخلص 1س  الّسبب)العامل( االجتماعّي الّذي ساعد على إصابة الكاتب باإليدز  مِّ

 م2015شتوّي          .أصدقاء الّسوء :  ج      
 . ما الّشعور)المشاعر أو الحالة النّفسيّة( التي سيطرت على الكاتب في عبارة: )فأنا أعرف أْن ال2س

ن هذا المرض ؟         شفاء مِّ
 .اليأس والقنوط وفقدان األمل وعدم التّفاؤل ج :       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 أشار الُمصاب إلى ُصحبتين :    )ُمنّصص(. 1س

عـب  أو: ة فيروس اإليدزأصدقاء الّسوء ، صحبأ( ما هما ؟            .الوحدة واأللم والـرُّ

عب ب( ما سمات الُصحبة الجديدة ؟           .مخلصة ، مالزمة له ، ال تفارقه ، الوحدة واأللم والرُّ
 
 . ما الموزانة التي عقدها الكاتب بينه وبين  الفيروس الّدخيل ؟ )ُمنّصص(2س

 .أظنّها في انتقاء مواضع كمونها أذكى منّي في انتقاء ُصحبتي ِمن أصدقاء الّسوء :  ج      
 . بدأ الفيروس بعمليّات الهدم والتّدمير للجسم   بيّن طرق ذلك ؟ )ُمنّصص(3س

 .التّسلل إلى الجسم / تكمن في خاليا الّدم البيضاء  / تتكاثر فيها وتُحّطمها  ج :       
 
 علّل ما يأتي :. 4س

 التّعليل الّطبّي لصعوبة عالج وباء اإليدز . )ُمنّصص( -1      
 .ألّن الفيروس ال يكمن إاّل في خاليا الّدم البيضاء ويتكاثر فيها ويُحّطمها ليضمن عدم مقاومتها ج:       

 وصف ُصحبة الفيروس بالّصحبة المخلصة . )ُمنّصص( -2      
 .رقه ألنّها مالزمة له وال تفا  ج:          

ن الكاتب . -3        فيروس اإليدز أذكى مِّ
  .لم يكن ذكيّاً في اختيار أصحابه ألنّه ذكّي في انتقاء مواضع كمونه ، بينما الكاتب ج:           
 . ما األمور اعترف بها الّشاب بعد إصابته بمرض اإليدز ؟ )ُمنّصص(5س

 . ال شفاء ِمن مرض اإليدز/  لجسدهمالزمة الفيروس /  سوء اختياره لرفاقهج :          
 . جاء في النّّص : )إنّه القدر(   ما مدى توفيق الّشاب في هذ  الجملة ؟ )حفظ(6س

 وصل فليس معنى ذلك أّن القدر هو ِمن أإذا كان ُكّل شيء في هذا الكون بقضاء هللا تعالى ، :  ج         
 .وحدة وألم ومعاناة الّشاب إلى ما وصل إليه ِمن عزلة و              

األســئــلــة الــوزاريّـــة حول الـفـقـرة 

 الــّســابــقــة :

 :الـُمــقـتـرحـة حــول النّـّص  أسـئلـتـي
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 . عالَم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي :7س
 حمات اإليدز الثّانية على االسم الموصول ما /الهاء األولى على  الهاء: الهاء في )تطاله يداها( أ(        
 .حمات اإليدز : ـها منكرة فضل استضافتي الّطويلة لـ ب(        
 .خاليا الّدم البيضاء : ــهاوتحّطم ـهــا الهاء في تتكاثر فـيـ جـ(        
 على الفيروسات . الثّانيةعلى )خاليا الّدم البيضاء( و األولى: الهاء ها لــ ـها مقاومتـ د(        
 .الفيروسات : ـها ... كمونــها الهاء في أظنّـ هـ(        

 .صحبة جديدة   أو:الوحدة واأللم والّرعب :  ـهــا والّشهادة أنّـ و(        

 المرضالـقـدر :  ــهإنـ ز(        
  

 . اضبط حروف الكلمات اآلتية :8س
 (بالّضمّ ُصحبة )الّصاد في )صحبة( :  ب(  بالّضم )ُكمونها(            :  الكاف في )كمونها(  أ(        
 (                بالفتحالَوْحدة )الواو في )الوحدة( :  جـ(        

 
 (بالّضم( / القدُر )تنوين الّضمذكيّةٌ  )اضبط أواخر الكلمتين المخطوط تحتهما في النّّص الّسابق ؟ . 9س
  . ض  عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة الواردة في النّّص الّسابق ؟10س

 .الفاصلة ، الفاصلة المنقوطة ، الفاصلة ، الفاصلة ، الفاصلة ، الفاصلة ، النّقطتان الّرأسيّتان ج:       
 . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : استضافتي   أظنّها   ذكيّة   البيضاء  شفاء   محظوظ ؟11س

  .، حظظ  ضيف ، ظنن ، ذكـو ، بيض ، شفـيج :       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِجَهاَز َمناعتِِه، دالَفاقِـّفي َجَسِدي  ، وغدا أضعفُها يَتََجبّرُ ستنقعاً لكّل أنواع الميكروبات ِِصرُت اآلَن َنْهبَاً ومُ 
 التّائيِّة فيه، فالُمْفتَرُض أْن يكوَن تَْعداُدها م ِ البَْيَضاءَوَيْنَهُش في َعافيتِي ُمْستَِغاّلً اْنِخفَاض ِ أْعَداد ِ ُكَريَاِت الدّ 

 خلية(،250، وهي عندي أقلُّ ِمن )لكّل ميلمتر ٍ ُمَكعٍَّب ِمن الّدم ِ خليّة (1600– 500)في اإلْنَسان ِ الّسليم ِ
 ، وَغدا مرّض السُّلّ مةُ ُرفقائيوُصعُوبةُ اْبتِالع ِ الّطعام ِ والقَُرُح المؤل عَْدَوى الِفْطريّةُ وااللتهاباتفََصاَرْت ال

  السُّعاُل الَمْصُحوبُ  ، وصارإلى الغَُدد ِ الليمفاويّةِ  ليصلوَمّد نفوَذهُ وُسْلَطاِتِه تَوطُّنِِه  طقةنْ مِّ أنيسي، وقَْد وّسَع 
 وبَاَت النّظُر إلى قُروحي الُمْمتّدة ِ     ق ِ ُهْم نَُدماء ِ ِلْيلي  بالّدم ِ وفُـْقدان الوزن ِ والُهزال ِ والُحّمى والتّعرُّ 

 َك ِمن ُسلوك ِ األوالد ِ والسَّرطاُن الكابوِسيُّ في ِجْلدي يُشّكُل َمْشَهداً ُروتينيّاً بَِشعَاً ُمْقرفاً ُمقّززاً      أعرُف ذل
 عندما َيتلَّصُصوَن َعـلّي ِمَن النّافَذة ِ ِخالَل لَْهوِهم      ثُّم يَْفزعـوَن فاّريَن صارخيَن غيَر آبهيَن بعُْمق ِ 

 .ي يتسارعُ انحداري في غياهبه ذالّ  االكتئاب
 ( خليّة     ليتصاعـدَ 200نَزيُف فُْقدان ِ خاليا الّدفاع ِ المناعيِّة ُمستمّراً حتّى وصَل إلى أقّل ِمن ) وما زالَ 

 ( خليّة     100بُؤِسي َوَهّمي بالتهاِب الّرئِة والطَُّحال ِ والَكبِِد ، وما إْن وصَل تَعداُدها إلى ) مؤّشربذلك 
 عاناةً جديدةً جاءت في ِركاِب النّقص ِ ، فصْرُت أشكو ُصداعاً يُفِقُدني َصوابي َجّراَء قَُرح ِ برُت مُ خَ  حتّى

 الّدماغ ِالّتي تسبّبْت بها ُطفيليّاٌت تعيُش عادةً في التّربة، وقد أّدت إلى التهاِب ِغشاِء النُّخاع ِ الّشوكّي والّدماغ ِ 
 وتصلّباً في العُنُق ِ، وأكاُد ، وُصعوبة ً في المشي َضْعفَاً في البََصر ِ ذلَك كلّهيقوُل الّطبيُب، وأُعاني مع  كما

ُح في أمعائِي ِمن خالل ِ تعذيبِِه لي باإلْسهال ِ الّذي ال يتمّكُن شيٌء ِمن  أرى  اللذّةَ التي يستْشعُرها التّقرُّ
   .رتي على الكالم ِ صعبة ً َعصية ً َسْطوتِِه التي قـد تـدوُم ُشهوراً طويلةً ، وأجُد قُـدْ  َرْدِعِه وَكْسر

 بيان األعراض الجسميّة المرضيّة للُمصاب باإليدز : –الفكرة الخامسة 
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ً   أخذه بالقّوة  هدفاً مقصوداً نهباً:   ً  /غرضا  :  نق  / الميكروبات، والجذر مكان تجّمع الماء : مستنقعا
 الحصانة جبر/ مناعته: ، والجذر ، يتكبّريتحّكم ويُسيطر/ يتجبّر: أصبحدا: ـ/ غميكروبلجراثيم، مفردها ا

 فوـعصّحتي، والجذر / عافيتي:  نهش، والجذر يعّض ويقّطع ويُمّزقينهش:  من  /والجذر  ِمن المرض
 خاليا وأجسام موجودة في الجسم بهدف :  غلل / ُكرياتمنه بغير وجه حّق، والجذر  منتفع:  مستغاّلً / 

 :  / ُرفقائي قرحوالجذر    و قُْرح قَْرح، مفردها  الجروح:  كرو/ القُرحوالجذر  ُكريّةالّدفاع ، مفردها 
  أنس/مزيل الوحشة، والجذر  الّصاحب المرافق  ق / أنيسي:ـرف والجذررفيق  أصحابي مفردها 

  / سلط، والجذر  تحّكمه:  ُسلطاته / نفذسلطته، والجذر :  نفوذ /  وطـنسكنه وإقامته، والجذر :  توّطنه
 الهواء فجأة وبقّوة لدفع األذى عن  دفع:  الس عال / خاليا وظيفتها الّدفاع عن الجسم:  الغُدد الليمفاويّة

 صحب، والجذر والمالزم الُمرافق والمتبوع سعل / المصحوب:الّرئة أو األعضاء الُمتّصلة بها ، والجذر 
 خروج العرق :  التّعّرق/  زلـه، والجذر  الّضعف والنّحافة:  / الهزال فقد، والجذر  خسارة:  دانـ/ فق

 / الّسرطان  ندموتعني الّصاحب والمرافق، والجذرنديم  مفردها :  / نُدماء رقـع ، والجذر ِمن الجسم
ً : روتينيّاً /  سرطن وكبس، والجذر ورم خبيث يُصيب الجلد:  الكابوسيّ   /، مألوفاً متكّرراً، اعتياديا

 ً ً  /خبيثاً، قبيحاً، كريهاً : بشعا  :  قرف وقزز / يتلّصصون، والجذرتعافه النّفس وتنفر منه : ُمقّززاً  ُمقرفا
 لهو  لعبهم، والجذر/ لهوهم :  لصصوالجذر   ، يسترقون النّظرغريبةينظرون نظرات خفيّة  يتجسسون،

 شّدة الُحزن عمق االكتئاب: / أبهير مهتّمين، والجذر ـغفزع/ غير آبهين: يخافون، والجذر  ون:ـ/ يفزع
  انخفاضي  هبوطينزولي، / انحداري:  سرعيزيد، والجذر : كئب وكؤب وكأب/ يتسارع، والجذر والهمّ 

 نزف/ نقصان وفقدان والجذر / نزيف: غيهبوالمفرد   غهبظلماته، والجذر : حدر / غياهبهوالجذر 
 / خاليا موجودة في دماغ اإلنسان تتصّدى للفيروسات وتمنع خطورتها خاليا الّدفاع المناعية : 

  /اكتشف وعرفت بأس وبئس/ خبرُت: مشقّتي ، والجذر بؤسي:  أشر /عالمة ودليل والجذر  مؤّشر:
 يُنسيني رشدي  : يفقدني صوابي/  ، مصاحبة النقص النّقص المتتالي الكثير، أثر النّقصركاب النّقص: 

 يعيش متطفاّلً على  كّل كائن حيّ / طفيليّات: جرربسبب، والجذر جّراء:  / صوب، وجذر صوابي  وعقلي
ً طفلروالجذ  ُطفيليّ ، مفردها كائن حّي آخر       الّشعور باالرتياح: صلب/ اللذّة ، والجذرفقدان الليونة: / تصلّبا

 قرح /، والجذر التّجّرح:  التّقّرحشعر / يستمتع بها ، والجذر / يستشعرها: لـذذ  والجذر  والّطمأنينة
َعى  مفردها ما ينتقل إليه الطعام بعد المعدة المصران في الجسم، األمعاء:   ،  منعه:  معي/ ردعهوالجذر مِّ

  تبقى وتستمرّ سطو / تدوم : إضعاف قـّوته، والجذر / كسر سطوته: ردعصّده، توقيفه، زجره، والجذر 
 ( .صيـعير ممكنة والجذر ـصعبة ، منيعة ، غصيّة : ـدوم / عوالجذر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    
 
   ... غدا أضعفها يتجبّر في جسدي : صرت اآلن نهباً ومستنقعاً لكّل أنواع الميكروبات -1

 . استسالم جسمه وعدم تحّمله للمرض، سوء الحالة الّصحيّة     
 الوحدة واأللم صارت العدوى الفطريّة وااللتهابات وصعوبة ابتالع الّطعام والقرح المؤلمة رفقائي :  -2

 .والمعاناة      

 .الوحدة والعزلة    أو: كناية عن الصاحب المرافق والمالزم غدا مرض الس ل أنيسي : -3

 األلم وترّديصار الس عال المصحوب بالّدم وفقدان الوزن والهزال والُحّمى والتّعّرق هم ندماء ليلي :  -4
 .الوضع الّصّحّي     
 .كناية عن الحزن واالشمئزاز بات النّظر إلى قروحي الممتّدة ... مشهداً روتينيّاً بشعاً :  -5

 الــّدالالت الــمــعــنــويّـــة والــرمــزيّـــة :

 الــمــعــانـــي الــّصــعـــبـــة :
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 .سيطرة المرض على الجسم وتمّكنه منه وسلطاته :  وّس  منطقة توّطنه ومّد نفوذ  -6
ن سلوك األطفال .... : ـأع -7   . الحسرة والُحزن والخوف واالشمئزاز وترّدي الوضع الّصحيّ رف ذلك مِّ
 .شّدة األلم والمعاناة أشكو صداعاً يفقدني صوابي :  -8
 .شّدة البؤس والمعاناة واأللم  د بذلك مؤّشر بؤسي وهّمي :ـليتصاع -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 
 

 .شبّه نفسه بالمستنقع  أو:شبّه نفسه ماالً يُسَرق صرت اآلن نهباً ومستنقعاً:  -1

 .شبّه الميكروبات بإنسان ظالم متسلّط غـدا أضعـفها يتجبّر في جسدي :   -2

 .شبّه العافية بفريسة  أو:شبّه الميكروبات بحيوان مفترس ينهش في عافيتي :  -3

 .شبّه العدوى وااللتهابات بالّرفيق دوى وااللتهابات رفقائي : ـصارت الع -4
 .شبّه مرض الّسل بالّصاحب المالزم :  ل أنيسيغدا مرض الس   -5

 شبّه مرض السُّل أو:شبّه مرض السُّل بمستعمر له نفوذ وُسلطان وقد وّس  منطقة توّطنه ونفوذ  :  -6

 .بحاكم      
 شبّه الّسعال وفقدان الوزن صار الّسعال المصحوب بالّدم وفقدان الوزن والهزال هم ندماء ليلي:  -7

 .بأصحاب يشاركونه سهر الليل  والهزال     

ن سلوك األوالد وهم يتلّصصون :  -8  . بالجواسيس: أوشبّه األوالد باللصوص أعرف ذلك مِّ

 .شبّه االكتئاب بالبئر عمق االكتئاب ... في غياهبه :  -9
 يفقده قواهشبّه مقاومة كريات الّدم للفيروسات جيشاً  فاع المناعيّة :وما زال نزيف فقدان خاليا  الدّ  -10

 .الّذي ينزف بشّدة  شبّه فقدان خاليا الّدفاع بالّدم : أو       

 .شبّه بؤسه وهّمه بآلة ليتصاعد بذلك مؤّشر بؤسي وَهّمي :  -11
 .فيشكوه  شبّه الُصداع بشخص يفقده عقله  أشكو صداعاً يفقدني صوابي : -12
ح : ـاللذّة التي يستشع أكاد أرى -13 ح إنساناً يستلذّ رها التّقر   .شبّه التّقرُّ
ن خالل تعذيبه باإلسهال :  -14   . شبّه اإلسهال بشخص شرس يُعـذّبمِّ
 .شبّه الّسطوة بجسم صلب يُكَسر كسر سطوته :  -15
 .شبّه المعاناة بشخص يأتي ويُصاحب حتى خبرت معاناة جديدة جاءت في ركاب النّقص :  -16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 . لّخص بأسلوبك مراحل تطّور المرض بما يتوافق م  مراحل انخفاض كريات الّدم البيضاء في 1س

 جسم الُمصاب .        
 فإذا وصلت إلى أقّل ‘ انخفاض قدرة جهاز المناعة فيصبح المريض نهباً لكّل أنواع الميكروبات: أ(  ج

 خليّة لكل ملم / مكعّب ِمن الّدم يُصاب المريض بالعدوى الفطريّة وصعوبة ابتالع (250)ِمن         
 الّطعام وااللتهابات والقرح الممتّدة المؤلمة ، ومرض السُّل والسُّعال المصحوب بالّدم وفقدان الوزن         
ق ، وقد يُصاب بالّسرطان الكابوسّي  والهزال          .والُحّمى والتّعرُّ

 .التهاب الّرئة والّطحال والكبد وصاحب ذلك  (200)انخفاض الخاليا إلى أقّل ِمن ب(       
 

 أسـئــلــة الــكــتــاب الـُمـقـّرر حول النّّص الّسابق :

 : ذّصّ 

 الـــّصـــور الـــفـــنّـــيّـــة :
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 فيُصاب بالّصداع والتهاب النّخاع الّشوكّي والّدماغ وضعف البصر  (100)انخفاض الخاليا إلى ( ـج      
 في الكالم .وصعوبة في المشي وتصلّب العنق ويعاني إسهاالت تمتّد شهوراً مع صعوبة           

 .خليّة فقط ، ليصاب المريض بالعمى  (50)ينحدر تعداد الخاليا في حدود د(       
 ما الحالة النّفسيّة المسيطرة على الّشاب في عبارة )المشهد الّروتينّي لتقّرحات جلد  وسرطانه( .. 2س

 .الُحزن واالشمئزاز ج :       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 

                             
 م2016نهباً ومستنقعاً لكّل أنواع الميكروبات .        شتوّي  . علّل : أصبح جسم الكاتب1س

 .خلية  250مستغالً انخفاض أعداد ُكريات الّدم البيضاء التّائيّة فيه إلى ج :       
ن األلم للكاتب  كما ورد في النّّص ؟ شتويّ 2س  2016. ما الموقف االجتماعّي الّذي كان يُسبّب مزيداً مِّ

 .األطفال عليه ِمن النّافذة خالل لهوهم ، ثُّم يفزعون فاّرين صارخين آبهين  تلّصصج :       
ن النّّص كلمة بمعنى )اتّخاذ الّشيء محاّلً وسكناً( . 3س  2016شتوّي  . استخرج مِّ
 .توّطنه ج :       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 ا ؟ )ُمنّصص(. هناك عّدة أعراض تظهر على مريض اإليدز   كما يظهر في النّّص . اذكر ثالثاً منه1س

 الهزال / الُحّمى / التّعّرق / ضعف البصر / اإلسهاالت/فقدان الوزن  /سعال مصحوب بالّدمج :        
ن النّّص ثالثة خصائص لمرض اإليدز ؟ )ُمنّصص(2س  . استنتج مِّ

 يّشكل مشهداً  / يصيب الغدد الليمفاويّة / سبب العدوى الفطريّة وااللتهابات/ ي فقدان جهاز المناعةج:       
             ً  بشعاً مقرفاً مقّززاً .  روتينيّا

ن خالل النّّص  –. اذكر 3س ن أجهزة الجسم اآلتية : –مِّ  عرضاً مرضيّاً يتركه اإليدز على ُكّل مِّ
 .صعوبة ابتالع الّطعام الجهاز الهضمّي :  (أ

 .سعال مصحوب بدم الجهاز التّنفسّي :   (ب
 الّصداع د( الجهاز العصبّي والّدماغ : االلتهابات                    (  الّرئة والكبد : ـج

 
 . وّضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم العلميّة اآلتية : )حفظ(4س

 .مجموعة خاليا موجودة في الجسم تتصّدى للجراثيم أ( جهاز المناعة :         
 .خاليا وظيفتها الّدفاع عن الجسم وتنقّي الخاليا ِمن مسبّبات األمراض دد الليمفاويّة : ـب( الغ        
 .خاليا موجودة في الّدماغ تتصّدى للفيروسات ( خاليا الّدفاع المناعيّة : ـج        
 )طفل( ، والجذر)طفيلّي(  كائنات حيّة تعيش متطفّلة على غيرها ، مفردهاد( الّطفيليّات :         
 .أحد أنواع سرطان الجلد يؤّدي إلى توّرم الجلد هـ( الّسرطان الكابوسّي :         

 
 . ما نتائج النّقص المستمّر في أعداد خاليا الّدم البيضاء ؟ )ُمنّصص(5س

 .العدوى الفطريّة / فقدان خاليا الّدفاع المناعيّة / سعال وفقدان الوزن ج :       

 الـنّـّص الـّسـابـق :األســئــلــة الــوزاريّــة  حــول 

 : ذّصّ 

 أســئــلـتـي  الـُمـقـتـرحـة حــول الـنّـّص الـّسـابـق :

 : ذّصّ 
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 لّل ما يأتي : )ُمنّصص(ـ. ع6س
 األطفال على المريض .تلّصص  -1

 .لمنظره الُمقّزز البشع : ج
 خبرت معاناة جديدة جاءت في ركاب النّقص . -2

 .( خليّة 100بسبب فقدان خاليا الّدفاع المناعيّة ووصولها إلى )ج: 

 صرت أشكو صداعاً يفقدني صوابي . -3
 .بسبب قُرح الّدماغ التي تسبّبت بها طفيليّات تعيش عادة في التُّربة ج: 

 صعوبة الكالم بالنّسبة للُمصاب . -4
 .بسبب فقدان خاليا الّدفاع المناعيّة ج: 

 وّس  الّسل منطقة توّطنه وسلطاته . -5
 .ليصل إلى الغدد الليمفاويّة ج: 

 . كيف عرف الُمصاب بشاعة منظر  وتقّزز النّاس منه ؟ )ُمنّصص(7س
  .من خالل سلوك األوالد وتلّصصهم عليه ثُّم يفزعون فاّرين صارخين  : ج        

ّما يأتي :8س  . وّضح الحالة النّفسيّة للمصاب في ُكّل مِّ
 .مشاعر الخوف واأللم والحسرة لبشاعة منظره  منظر  : -1
 .الخوف والعزلة والوحدة وعدم االقتراب منه حتّى األطفال الّصغار الوض  االجتماعّي :  -2

 .االكتئاب ، البؤس واليأس ، فقدان صوابه الوض  النّفسّي :   -3          
 
  )حفظ هااااااّم جّدددددااااً(  . اضبط أواخر الكلمات اآلتية حسب ورودها في النّّص .9س

 .( بالّضم( ، مؤّشُر )بالفتحمنطقة َ ، ليصَل )   )تنوين كسر(خليٍّة    )بالكسر(الفاقِد :  ج       
 
 (وهااااااّم جّدددددداااااً  اضبط حروف الكلمات اآلتية : )حفظ. 10س

  بالفتح   في )تعدادها( :  التّاء أ(          
 بالكسر    : الفاء في )الفطريّة( ب(          
 بالّضمّ : الفاء في )فقدان( جـ(          
 بالكسر                        الّطاء في )الّطحال( والّراء في )ركاب( والغين في )غشاء(:  د(          
 )بالّضم( العُنُق العين والنّون في )العنق( والّسين في )الّسل( : هـ(          
   (بالكسر والّضميفِقُدني )القاف والّدال في )يفقدني( :  و(          

 
 دددددااااااً(الّضمائر اآلتية : )حفظ وهااااااااّم جدّ . عالَم تعود 11س

 جسديالهاء في )مناعته( :  ب(بات                   أنواع الميكروالهاء في )أضعفها( :  أ(          
 مرض السُّلالهاء في )توّطنه( :  د(ء                كريات الّدم البيضاالهاء في )تعدادها( :  جـ(          
 االكتئابالهاء في )غياهبه( :  و(                      األوالد     الواو في )يتلّصصون( :  هـ(          
 اإلسهال الهاء في )ردعه( :  ح(                      قرح الّدماغالهاء في )تسبّبت بها( :  ز(          

 
ن سلوك األ12س ً والد( ؟ . حّدد الُمشار إليه في جملة )أتعرف ذلك مِّ  مشهداً روتينيّاً بشعاً مقرفا
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      صارخين   يتسارع دـ  يتصاع : الممتّدة  منطقة  النّافذة . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية13س
 المفترض   تعدادها   ابتالع   المؤلمة   مستمّراً ؟  انخفاض         
 .عدد ، بلع ، ألم ، مرر  رض،ـف   مدد، نطق، نفذ، صعد، سرع، صرخ، خفض:  ج       

ن زيادات األفعال اآلتية : يتجبّر   يتسارع   يتصاعد   وّس    يستشعرها ؟14س  . ما المعنى المستفاد مِّ
 . الّطلب يستشعرها :المبالغة والكثرة / وّس  : ( تفيد التّدريج / يتجبّر   يتسارع   يتصاعد) :  ج      

 الفاصلة في جميع المواضعبة مكان النّجمة الواردة في النّّص ؟ . اكتب عالمة التّرقيم المناس15س
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي  ِشيُح َعنّيوأنَا َمْنبُوذٌ يُ تَِسُم ، فََما َحاَجِتي للكالم وأبْ  إنّني أكتُب ِعبَاَرِتي األخيرةَ          بوجوِههم الَجمِّ
ا ِلَمْنَظري ويَْفَرقُونَ    الَجْهل ِ والفراغ ِ   أعيش نَتَائِّج، إنّني  وال أَلُوُمُهم بالقُروح ِ و...ِمر ِ الُمَغّطى الضَّ
 في البَُكاء ِ ونَِداء ِ أُّمي ألَْدفَِن  َرْغبَة َشرَسةَمْخنُوقَاً  كيَف اْبتََسْمُت وأراِني اآلَن أَُصارعُ  ، غريبٌ  والتَّبعيّةِ  
ْفح؟ ُربَّما تَُكوُن هذه  َوْجِهي في ِحْضنِها   آخَر ما أستطيُع ِكتَاَبتَهُ، َفَما تَبَقّى لي ِمْن خالياَي  الس ُطورَطاِلباً الصُّ
 ، ِمّما َيْعني أّن إصابتي بالعََمى باَت في ُحُدود ِ الَخْمِسيَن فَقَطْ  يَْنَحِدُر ُمتَقَلَِّصاً ويََكاُد َيُكونُ  البيضاء ِ الّدفاعيّةِ  

 .فهي ِهبَةُ الفَيروس ِ التّدِميريّةُ  ِلَخاليَا الّشبَكيّة ُفِي َعْينِي       وقوُعهاَوِشيكاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 يخافون، :  شيح / يفرقونوالجذر يبتعد عنّي ، عنّي يعرض:  نبذ / يشيح، متروك، والجذر مهمل:  منبوذ
 دعاء  نداء : /ضمروالجذر  النّحيف، ،الّضعيف، الهزيل، نحيل:  الّضامر/  فرقوالجذر يَهلعون، يفزعون

 يتراجع :  ينحدرقويّة / :  شرسة / ، التّرك، المسامحة، التّجاوزالعفو : الّصفح/  ندووالجذر  ،وصياح
ً حدر/ متقلّصاً: ، والجذر  ، ينقص يقلّ  ويضعف،  ً  قلص ، والجذر متناقصا ً :  / وشيكا  وشك، والجذر قريبا

 وهب .، منحة، عطيّة، والجذر  هديّة:  / هبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 . شبّه الّرغبة الّشرسة بوحش مفترس أصارع رغبة شرسة في البُكاء : -1

 شبّه حضن األُم بالقبر  أو:شبّه وجهه بشخص يُدفَن ألدفن وجهي في حضنها طالباً الص فح :  -2
 .شبّه حضن األم بمكان آمن : أو

ن خالياي البيضاء ينحدر :  -3  شبّه خالياه البيضاء بسائل أو:شبّه خالياه البيضاء جيشاً يتقلّص فما تبقّى مِّ

 .يتناقص      

 .شبّه إصابته بالعمى بالهدية  أو:شبّه الفيروس إنساناً يعطي هدايا فهي هبة الفيروس التّدميريّة :  -4

 
 
 
 
 

 َوْصــف نـفـسـه فــي ســاعــاتـــه األخــيــرة :  –الـفـكـرة الـّسـادسة 

 الــّصــور الــفـــنّـــيّــــة :

 الــمــعــانــي الــّصــعـــبـــة :
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 والنّدم والّسخريةكناية عن االستهزاء واالبتسام نهاية األجل / إنّني أكتب عبارتي األخيرة وأبتسم :  -1

 . األلم واألسىو    
 .كناية عن النّدم والتّحّسر واليأس واأللم واالحتقار فما حاجتي للكالم وأنا منبوذ معزول :  -2
 . واأللم االستهزاء والنّفور واالشمئزازيُشيح عنّي النّاس بوجههم :  -3
        .كناية عن النّدم على ما فات إنّني أعيش نتائج الجهل والفراغ والتّبعيّة :  -4
 م2010صيفّي        .النّدم والّشعور بالذّنب ألدفن وجهي في حضنها طالباً الص فح :  -5
 .كناية عن النّدم والتّحسُّر أصارع مخنوقاً رغبة شرسة في البُكاء :  -6
 .الجزع والخوف واليّاس إصابتي بالعمى بات وشيكاً :  -7
 كناية عن الجزع والخوف ِمن اإلصابة بالعمى هذ  الّسطور آخر ما أستطي  كتابته : ربّما تكون -8

  .وقُرب األجل المحتوم     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 
 
 
 رابطاً شرحك بمضون النّّص ؟ )حفظ(. اشرح النّتائج الّسلبيّة للّزنا على الُمجتم  1س

 . سوء تربية األوالد /اختالط األنساب  /تفتيت األُسرة  /تقويض بناء الُمجتمع   ج :        
ن عدد اإلصابات بفيروس اإليدز ؟  )حفظ( .2س ن شأنها التّخفيف مِّ  اقترح خمس وسائل مِّ

 إلزاميّة الفحص الّطبّّي قبل الّزواج /رفع مستوى الوعي بالمرض وطرق اإلصابة ج :        
 العمل على تقوية العالقات األسريّة واستقرارها /توجيه األبناء في سنين أعمارهم الحرجة /             

 . اتّخاذ إجراءات رادعة بحّق األشخاص الّذين يمارسون الّزنا               
 . القنبلة الموقوتة ، مقبرة الجنس الحرام ، المرض القاتلرح تسمية جديدة لمرض اإليدز ؟ اقت. 3س
 . ما الحالة النّفسية )الّشعوريّة( التي انتابت الّشاب في جملة )فما حاجتي للكالم وأنا منبوذ معزول(؟4س

 مشاعر اليّأس ج : 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
    اذكرها .ناتجة عن أمور ثالثة عيشة الُمتكلِّّم وحال العزلة والمرض الّذي وصل إليه.1س

 م(2010)صيفّي              
ن األسباب الواردة في النّّص والتي دفعت بديل  باإليدز ؟ الُمتحّدث لالنضمام إلى المصابين: اذكر ثالثة مِّ
 م2008صيفّي              .  الجهل ، الفراغ ، التّبعيّة ج : 

 
 م2008صيفّي دز  كما وردت في النّّص .     . صف الحالة االجتماعيّة التي يعيشها الُمصاب باإلي2س

 منبوذ معزول يشيح عنه الجميع بوجوههم / يفرقون لمنظره الّضامر الُمغّطى بالقروحج :  
 
 
 

أسـئـلـة الـكـتـاب الـمـقـتـرحـة حـول الـنّـّص 

: 

 حـول الـنّـّص : األسـئـلـة الــوزاريّـــة

 حاءات :ـات واإليـايـنـكـة والـزيّ ـة والّرمـويّ ـنـّدالالت المعــال
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 ترف الُمصاب باألسباب التي أوصلته إلى العزلة والمرض   اذكرها .ـ. اع1س
 .الجهل والفراغ والتّبعيّة ج :        

 )ُمنّصص( . علّل ما يأتي :2س
 دم حاجة الُمصاب للكالم .ـعأ( 
 .ألنّه منبوذ معزول يُشيح عنه الجميع :  ج    
 ابتعاد الجمي  عن الُمصاب .ب( 
 .لمنظره الّضامر المغّطى بالقروح :  ج    
 ربّما تكون هذ  الّسطور آخر ما كتبت .جـ( 
 .لقُرب إصابته بالعمى بعد تقلّص خالياه البيضاء الّدفاعيّة :  ج    
 دم لومه للنّاس في التّخلّي عنه .ـعد( 
 .ألّن ُكّل ُمصابه ِمن نتائج جهله وفراغه وتبعيّته :  ج    
ن ابتسامته .هـ(   استغراب الُمصاب مِّ
 .ألنّه يرى نفسه مخنوقاً يُصارع رغبة شديدة في البُكاء :  ج    
 مصارعة الّشاب رغبة قويّة في البُكاء . )حفظ(و( 
 .ندماً وتحسُّراً على حاله التي آل إليها  ج :    
 قُرب إصابته بالعمى .ز( 
 التّدميريّة لخاليا الّشبكيّةبة الفيروس ـلتقلّص خالياه البيضاء الّدفاعيّة إلى حدود الخمسين، وألنّها ه : ج    
 إصابته بالعمى ما هي الهبة التي منحها الفيروس للُمصاب ؟  .3س
 اضبط آخر الكلمات المخطوط تحتها في النّّص الّسابق .  .4س
   (بالّضمالّسطوُر ))تنوين الفتح( /رغبة ً شرسة ً  / (بالفتحنتائَج )/  )بالّضّم(أعيُش  /)بالّضّم( الجميعُ ج :     
 الّذي خرج إليه االستفهام فيما يأتي : . ما المعنى البالغيّ 5س

ب ب( كيف ابتسمت : النّفي               فما حاجتي للكالم ؟  (أ  التّعجُّ
 حاجتي  إصابتي  استطي ؟   : عبارة  األخيرة  المغّطى  ابتسم  البكاءاكتب الجذر اللغوّي لكل من. 6س
 . طوعصيب ، حوج،  بكي ، ، بسم ، عبر، أخر، غطيّ :  ج    
 . ما المعنى الّذي أفادته الّزيادة في ما يأتي : 7س

 المشاركةينحدر :  -جالمشاركة       أصارع :  -بالتّكلّف       أبتسم :  -أ       
 . اضبط حروف الكلمات اآلتية :8س

        (بالّضمّ أُضارع ): الهمزة في الفعل )أصارع( أ(        
 (بالكسرنِداء )النّون في )نداء( :  (ب        
 (     بالفتح والكسرأَدفَِن )الهمزة والفاء في الفعل )أدفن( :  جـ(       
 ( بالكسر: ِحضنها ) (الحاء في )حضن د(        

 . عالَم تعود الّضمائر اآلتية : هاااااااّم جددددددااااااً 9س

 .الّشاّب الُمصاب  أو:تعود على )الكاتب( الياء في )حاجتي   عبارتي( :  أ(        

 .الّسطور الهاء في )كتابته( :  ب(        

 .خالياي البيضاء  أو:االسم الموصول )ما( الّضمير المستتر في الفعل )ينحدر( :  جـ(        

 .إصابتي بالعمى الهاء في )وقوعها( :  (د        
 )العمى( . تعود على هـبة الفيروس : (ي)ه هـ(        

 : حـول الـنّــّص الـّسـابــق  ُمـقــتــرحــةالـ أسـئـلـتـي
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 . ما داللة عالمة ترقيم )الحذف ...(الواردة في النّّص الّسابق؟10س
 .بشاعة منظره وعدم قدرته على إكمال تفاصيل صورته  ج :          

  عالمة استفهام )؟( / فاصلة )،(. ض  عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة الواردة في النّّص ؟ 11س
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 
 

 ، وَما َكتَْبُت قَُصاَصاتِي إاّل َرْحَمة ً بِاآلَخريَن وألَُجنّبَُهم أَْلَواناً ِمن العََذاِب ال  ِبَمْسلَِكي ِعْبَرةً  هللانِي قَـْد َجعَلَ 
 ، وَخْوفَاً َوَوْحَدة ً وَضْعفَاً وَهَوانَاً تَُضاِهي في ألِمَها ِشّدةَ ألَم ِ أعَضاِء َجسِدي    ُمعَاناة ً فَْوَق االْحِتَمال ِو ، تَُطاقُ 
 أعضاٍء أخرى ال يُمّكنُها  أنينُ ، فيردُّ استغاثَتَه وفَاً ُمْستَِغيثَاً ِمن َوْيل ِ ما ُهو فيهيَْصُرخ الواِحُد منها َمْلهُ  إذْ      

 ؟؟أيَن الموُت منّي ؟ منّي    الموُت أيَن  قول    ي الواهنوكأنّني ِبِهْمِسَها ِث     ِب الغوْ َحتّى ِمْن َطلَ  َضْعفُها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 قصصوالجذر   قصاصةورق صغير، مفردها  قطعسلك/ قصاصتي: تصّرفي، سلوكي، والجذر مسلكي: 
    المعاناة والمقاساةلون/ العذاب: أشكال وصور، مفردها وجذرها : جنب / ألوانأبعد عنهم، والجذر : أجنّبهم
       حمل والجذرالتّصب ر  االحتمال :   /ألم معاناة : /  طوقال يُمكن تحّملها ، والجذر ال تُطاق : /  العقاب
 حزيناً، ُمتحّسراً ، ُمصاب بحرقة،ضهي وضهأ / ملهوفاً : تُشابه، تماثل، والجذر  تضاهي : /ذُّل هوان: 
 يرفض ، ال يستجيبيرّد: / شّر، عذاب غوث / ويل : طالباً العون، والجذر لهف/ مستغيثاً : والجذر 

 الّضعيفالواهن: صوت خفيف/ / همس : المساعدة والعون الغوث : مكن / يساعدها، والجذر  يُمّكنها : 
 أنن .والجذر  ، صوت المريض ، ألم ومعاناة وهن / أنين : والجذر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 
 
 .شبّه نفسه بالعبرة والموعظة قد جعلني هللا بمسلكي عبرة :  -1

ن العذا -2  شبّه أو:ال يُطاق بشخص قبيح  غير المحتملة شبّه ألوان العذاب  ب ال تُطاق :ألجنّبهم ألواناً مِّ

 .العذاب بشيء له ألوان وأشكال متعّددة      
 .طالباً اللعون شبّه أعضاء جسده بشخص يصرخ  يصرخ الواحد منها ملهوفاً مستغيثاً : -3
 .شبّه أعضاء جسده المتألّمة بشخص يتألّم فيرّد استغاثته أنين أعضاء أُخرى :  -4
ن طلب الغوث: -5    . شبّه أعضاء جسده بشخص ضعيف  ال يُمّكنها ضعفها حتّى مِّ

 شبّه الهمس بجسم ضعيف أو:شبّه أحد أعضاء جسده بإنسان ينتظر الموت وكأنّي بهمسها الواهن :  -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 .كناية عن النّدم والتّحسُّر والّشعـور بالذّنب د جعلني هللا بمسلكي عبرة : ـق -1
 .كناية عن األلم والجزع واليأس واستسالمه للموت أين الموت منّي :  -2
 

 : الـّدالالت الـمـعـنـويّـة والـّرمـزيّـة والكنايات واإليحاءات

 

ـ –الـفـكـرة األخـيـرة   ـراتــه :كّ ن كـتـابـة اعـتـرافـاتــه وُمـذبـيـان الـهـدف مِّ

 الـمـعـانـي الـّصـعـبـة :

 الــّصـــور الــفـــنّـــيّــــة :
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 دف  الّشاب للكتابة ؟ )حفظ(. ما المشاعر الكامنة التي تتوقّ  مساهمتها في 1س
 ./ الُحزن / التّحسُّر / الّرحمة باآلخرين لتجنيبهم ما أصابه ِمن معاناة وعذاب  النّدم الّشديد ج :        

 فهل سيكون رّد فعلك مشابهاً في التّعامل م  المرض  –ال قّدر هللا  –. لو كنَت مكان الّشاب الُمصاب 2س
 مبيّناً الّسبب . )حفظ( كبهذ  العلنيّة ؟ اشرح إجابت        
 ، خاّصة وأّن له عالمات ومظاهر واضحة تدّل على اإلصابة  أظّن أّن المرض يُمكن أْن يخفىالج :       

 ، مع تأّكدي بأّن سلوكه بعلنيّة وأتعامل مثله –ال قّدر هللا  –د أكون جريئاً في حال اإلصابة ـوق ،به           
 .كانت نتائجه ُمحتملة ومعروفة ، ولن أقدم على سلوك مشابه             

 يتّسم النّّص بعرض أدبّي غنّي البيان رغم فحوا  العلميّة   ناقش هذ  العبارة ُمبيّناً الّسبب ؟. 3س
 عل ِمن الّصعب فهمه وتحليله على ذلك ألّن وجهة النّظر العلميّة ووالتّخصصيّة في األلفاظ تج:  ج        

 القارئ غير الُمتخّصص ، وكان اللجوء للّصور البيانيّة وسيلة لتقريب الفهم وتبسيط عرض               
 .واالبتعاد بها عن الّسرد الجاّف والّصبغة العلميّة البحتة ،  المفاهيم العلميّة              

 واختتمه بأسلوب أقرب إلى الوعظ والنّصح .. بدأ الكاتب النّّص بالتّمنّي   4س
 تختار  للبدء والخاتمة ؟ ولماذا ؟ )حفظ(لو كنت مكانه فأّي أسلوب 

 .أسلوب االستفهام ، إلثارة القارئ وتشويقه ودفعه للتّأّمل والبحث عن اإلجابات )الُمقّدمة(: ج : 
   ِمّما يحدث تفاعالً مطلوباً في النّهاية كار؛فأسلوب الحوار الّذي يعتمد على طرح الحقائق واإل: )الخاتمة(     
ن دراستك لهذا النّّص ؟ )حفظ(5س  . ما العبرة المستفادة مِّ
 التّفكير في العمل /االبتعاد عن رفاق الّسوء/ التّمسُّك بالُخلق القويم /االبتعاد عن الفواحش والُمحّرماتج: 
 .قبل اإلقدام عليه / االتّعاظ ِمن اآلخرين وُمصابهم / االستماع لذوي الخبرة والّرأي واحترام الوالدين      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 
 
 . لماذ كتب الُمصاب هذ  الُمذّكرات ؟ )ُمنّصص(1س

  . يُجنّبهم المعاناة والخوف والوحدة والّضعف/  تجنيبهم ألواناً ِمن العذاب / رحمة باآلخرينج :       
ن النّّص الّسابق النّتائج الّسلبيّة لمرض اإليدز ؟ )ُمنّصص(2س  . استنتج مِّ

 ألوان ِمن العـذاب ال تُطاق / معاناة غـير محتملة / الخوف والوحدة والّضعـف / آالم أعضاء :  ج      
 .تمنّي الموت لجسم / ا            

 . ما تعليلك لتعامل المريض م  مرضه بهذ  العلنيّة ؟ )حفظ(3س
 .يقظة ضميره / عـبرة وعظة للنّاس / ليؤّكد أّن الجهل والّطيش لها عواقب وخيمة ج :       

 )حفظ(؟ . قارن بين البداية والخاتمة التي اختارها الكاتب 4س
 .ظهر لنا شابّاً متمّرداً على قوانين المجتمع ال يحمل أية قيمة أو طموح  )البداية( :ج :       
 ، ناصٌح  شابٌّ نادٌم على ما فات ، يعيش أيّامه األخيرة في خوف وضعف وهوان)الخاتمة(:            

 أميٌن لغيره             
 ؟ )ُمنّصص( . ما النهاية المنتظرة للمتهّور الّطائش الجاهل   كما ورد في النّصّ 5س

 .الوحدة والّضعف والخوف والهوان وتمنّي الموت ج :       
 . فّسر التّراكيب والعبارات اآلتية : )حفظ(6س
 إْن فعله في تناول الُمخّدرات وإصابته بالمرض كان نتيجة للجهل والفراغ قـد جعلني هللا بمسلكي عبرة:  -أ

 .والتّبعيّة ، فكان عظة وعبرة لآلخرين     

 حــول الـنّـّص الـّسـابـق : أســئــلــتي الــُمــقــتــرحــة

 أســئــلـــة الــكــتـــاب حـــول الــنّـــّص الــّســابـــق :



 

83 
 

ن العذاب:  ب(  أْي كتب أوراق مذّكراته وما كتبت قصاصاتي هذ  إاّل رحمة باآلخرين وألجنّبهم ألواناً مِّ
  .حتّى ال يقع َمن يقرؤها في ما وقع هو فيه، وذلك شفقة منه عليهم وحتّى يُجنّبهم شتّى أنواع العذاب      
 أْي  كان يُعاني ألموخوفاً ووحدة وضعفاً وهواناً تُضاهي في ألمها شّدة ألم أعضاء جسدي :  جـ(
 .الذّل والهوان الّذي ال يقّل شأناً عن ألم أعضاء جسده      

ن ويل ما هو فيه :  د(  إّن أعضاء جسده كلها قد ضعفت فال إذ يصرخ الواحد منها ملهوفاً مستغيثاً مِّ
 .و مساعدة العضو اآلخر يستطيع العض      
 أين الموت منّي ؟ أين الموت منّي ؟  هـ(
 حتّى إنّه ليفّضل الموت    يتمنّى الموت ِمن شّدة األلم وداللة على ضعفه وهوانه واستحقاره لنفسه ج :     

 .على الحياة الذّليلة  البطيء          
 الموت. ماذا يتمنّى الكاتب في النّّص الّسابق ؟ 7س
 ض  عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة الواردة في النّّص ؟  .8س
 )؟(/ عالمة االستفهام  ):( / نقطتان رأسيّتان ) (/ فاصلة  )؛(فاصلة منقوطة ج :     
 . اضبط حروف الكلمات اآلتية :9س

ن كلمة )قصاصاتي   تطاق( : (أ  )بالّضم( . ، تُطاق قُصاصاتي حرف القاف وحرف التّاء مِّ
ن )معاناة( :   (ب  .( بالّضمّ ُمعاناة )حرف الميم مِّ
ن كلمة )ضعفاً( : ـج  .( بالفتحَضْعفاً )( حرف الّضاد مِّ

ن كلمة )هواناً( :   .( بالفتحَهَواناً )د( حرفا الهاء والواو مِّ
ن الفعل )تضاهي( :   .( بالّضمّ تُضاهي )هـ( حرف التّاء مِّ

ن )ملهوف ومستغيث( :   (بالّضمّ (، ُمستغيثاً )بالفتحَمْلهوفاً )و( حرف الميم مِّ
 
 . اضبط آخر الكلمات المخطوط تحتها في النّّص الّسابق ؟10س

 .( بالّضمّ ( ، الموُت )بالكسر( ، الواهن ِ )بالّضمّ الواحُد ، أنيُن )،  تطاقُ    هللاُ :  ج     
 . حّدد األسلوب اللغوّي الّذي اشتملت عليه الجملتين اآلتيتين :11س

 أين الموت منّي ؟ -كتبت قصاصاتي إاّل رحمة باآلخرين        ب وما -أ
 أسلوب االستفهام )ب( :   أسلوب الحصر ،)أ( :   : جواب 

 التمنّي واالستبطاءما المعنى الّذي خرج إليه االستفهام في جملة : أين الموت منّي ؟  .12س
 تأكيد يأسه وحسرته وندمه واستعجاله الموت . عالَم يدّل تكرار االستفهام في نهاية النّّص الّسابق ؟13س
 
 . عالَم تعود الّضمائر في الجمل اآلتية :14س

 الكاتب أو:الّشاب الُمصاب ياء المتكلّم في كلمة )بمسلكي  قصاصاتي( : أ(           
 اآلخرينالهاء في )أجنّبهم( : ب(           
 ألوان ِمن العذاب( الّضمير المستتر في الفعل )تُطاق( : ـج          
ً  د( الهاء في )ألمها( :            خوفاً ووحدة وضعفاً وهوانا
 أعضاء جسدي الهاء في )الواحد منها( :هـ(           
 الواحد: ـه استغاثتـ   ــه في هو و( ما           
 أعضاء أخرى ( :ـها  همس الهاء في )ضعفها ز(           
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ن حروف الجّر المخطوط تحتها في ما يأتي :. بيّن المعنى الُمستفاد 15س  مِّ
 المصاحبةألمها : في  تضاهي -بالّسببيّة والتّعليل               ـمسلــكــي : بــ -أ          
ن   -ج            الُمصاحبةـهمسها : بـ  وكأنّنا -دسببيّة                 ويل ما هو فيه : مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 : )إيّاكم وتحكيم الّشهوات على  -رضي هللا عنه  –فكير( : قال علي بن أبي طالب . )التّذوق والتّ 8س

 أنفسكم فإّن عاجلها ذميم وآجلها وخيم( .       
 في عاجل الّشهوات وآجلها حسب فهمك للنّّص . –رضي هللا عنه  –اشرح رأي علي  -أ

 ألنّهم له إذا سلّم اإلنسان قياد نفسه للّشهوات فقد رضي بالبعد عن اتّصاله بخالقه ، وذّم النّاس ج :    
 عند يوم الحساب وخيمة  سيتهمونه بالّسوء والمهانة التي سيجّرها على نفسه ، وستكون عاقبتها         
 .لبعده عن الّدين وإتيانه الُمحّرمات فيها          

 
 للّشهوات أْن تكون حاكمة على النّفس ؟ فّسر إجابتك .متى يُمكن  -ب
 إذا كانت اإلرادة ضعيفة والنّفس هّشة سهلة االنقياد وإذا كان صاحبها بعيداً عن هللا تعالى وأوامرهج :    

 .ونواهيه           
 
 . )التّذوق والتّفكير( : قال تعالى : )وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن(9س
 وقال تعالى : )قل إنّما حّرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن(       

 وقال تعالى : )وال تقربوا الّزنى إنّه كان فاحشة وساء سبيال( .       
ن استخدام الفعل المضارع المسبوق بال النّاهية )ال تقربوا( وبيّن التّحريم أ(  ما البعد الّذي تستنتجه مِّ

 المباشر باستخدام الفعل )حّرم( في اآلية الثّانية ؟    
 يتضّمن األمر الُمحّرم وُكّل ما يُهيئ له ِمن األعمال التي قد توقعبـ )ال النّاهية(  إّن الفعل الُمقترن ج :  

 خلوة أو االختالطالُمسلم في الُمحّرمات ِمّما يُمّهد للفعل الُمباشر منه ، فالّزنا مثالً يُمّهد له وجود ال        
م بذاته ، والفواحش في اآليات منهي عنها باعتبارها          أّما األمر الُمباشر فيحمل معنى الفعل الُمحرَّ
 .فعل ومنهي عّما يُمّهد لها ِمن الموجبات والُمهيئات         

   علّل ذكر الّزنا ُمنفرداً ب( الّزنا في اآلية الثّالثة أحد أنواع الفواحش الواردة في اآليتيين الّسابقتين 
 في اآلية الثّالثة .     
 ألّن الّزنا له خطورة كبيرة ال على الفرد فقط بل وعلى المجتمع برّمته ، بما يجّره ِمن األمراضج :      

 واختالط األنساب وتفّكك األُسر ودمار الُمجتمع ، وأنواع الفواحش األخرى يقع ضررها على           
 .الفرد أكثر ِمّما يقع على المجتمع            

 ج( وّضح عالقة الفواحش بإصابة الّشاب بفيروس اإليدز ؟
 لقد بدأ الّشاب قّصته بعقوق الوالدين وهي إحدى الكبائر ، وكان ذلك بداية االنزالق نحو هاويةج :      

 فقام بتجريب الُمخّدرات واتّباع رفقة الّسوء وممارسة غير ذلك ِمن ، الُمحّرمات التي تبعت ذلك          
 . التي لم يُفّصلها في النّص حتّى وقع في المحظور واكتشف إصابته بمرض اإليدز ، الُمحّرمات          

 
 

 الــتــي لــم يــتــّم اإلجــابـــة عـــنـــهــا خــالل الـّشــرح :أسـئــلـــة الــكــتــاب 
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 ( محذوفة .8+  5+  3مـلـحـوظـة : األسئلة )
 . هات جذر كّل كلمة في ما يأتي : غياهبه   آبهين   الّشؤم . 1س

 .غهب ، أبه ، شأم ج :         
ن أصدقاء الّسوء2س  . جاء في النّّص )أظنّها في انتقاء مواض  كمونها أذكى منّي في انتقاء ُصحبتي مِّ

 القُدامى( .         
 عل مبيّناً مفعوليه .في الجملة فعل متعّدي إلى مفعولين   حّدد هذا الف أ(

 )أذكى( .والثّاني هو )أظنّها( .  في )الهاء(مفعوله األّول هو الّضمير المتّصل : الفعل هو )ظن(    ج     
 عيّن اسم التّفضيل ُمبيّناً عناصر المفاضلة . ب(

 ظنّها()أ وهو الّضمير الهاء في ج : اسم التّفضيل )أذكى(   وعناصر الُمفاضلة هي : )المفّضل(      
   .)منّي(  والمفّضل عليه وهو ياء المتكلِّم في             

 ( وردت في الجملة كلمة على صيغة منتهى الجموع ُصرفت   عيّنها مفّسراً صرفها ؟ـج
 .وقد ُجّرت بالكسرة وُصرفت ألنّها مضافة لما بعدها  )مواض (صيغة منتهى الجموع هي ج :       

 في الجملة إلى حروف مراعياً مواقعها اإلعرابيّة . . حّول األرقام الواردة4س
ن )أ(   .مئتي خليٍة ج :             ( خلية . 200قد وصل تعدادها إلى أقّل مِّ
 ملم مكعـب . 1( خليّة / 1600 – 500يكون تعدادها في اإلنسان الّسليم بين ) ب( 

 .   خمسمائٍة إلى ألٍف وستمائِة خليٍّة لكّل )ميلمترٍ ( مكعٍب واحدٍ  :ج              
 ( ماليين حالة وفاة .3بــ ) 2005( يُقّدر عدد الوفيات في العام ـج 

 .في العام ألفين وخمسٍة بثالثِة مالييَن حالِة وفاةٍ  : ج            
 ّد ـيُع ( ثوان ٍ في مناطق6إصابة جديدة لكّل )( إلى حّد وجود 1999د( يُقّدر عدد الوفيات في العام ) 

 فيها المرض وباًء معمماً .       
 .في العام ألٍف وتسعمئٍة وتسع ٍ وتسعيَن ، لكّل سّتِ ثوان ٍ : ج             
 . بيّن نوع )كم( في الجملتين اآلتيتين :6س

 .كم الخبريّة( التّكثيريّة )                                           كم أخذتنا العّزة باإلثم .    (أ
 . )كم االستفهاميّة(كم يبلغ عدد الُمصابين بفيروس اإليدز في العالم ؟                 (ب

ّما يأتي :7س  . سّم األسلوب اللغوّي المتضّمن في ُكّل جملة مِّ
 بــ)ما وإاّل( .لوب حصر أسفما كان الواحد منّا إاّل طبالً أجوَف  :  (أ

 بـ )إنّما( .      أسلوب حصر  إنّما اإليدز مرٌض ال شفاء منه     :  (ب
 . على َمن تعود الّضمائر التي تحت ُكّل منها خّط في الجمل اآلتية :9س
 .ـها كما كنتــ ــوها منّي عبرتكم  وال تكونـ ــوا اجعلأ(    

 ( تعود، كنتها، والهاء في )تكونوها)جماعة المخاطبين(تعود على )اجعلوا وتكونوا( الواو في : ج        
 . )عبرة( على

 ـنا ـيعانون ما أُعاني   فقد كانت أخّوتـهم أغلب الّظن أّن بعض أعضاء نادي النّدامة إْن لم يكن كلّـب(    
  تفرض علينا قناعة استخدام محقن واحد .   

  يعود على )نا المتكلّمين( الّضمير /   )أعضاء نادي النّدامة(  يعود على  )هم( الّضمير :   ج      
 . )الكاتب ورفاقه(              

 . ي في جسد ـها ( عششت حمات اإليدز اللئيمة في جسدي منكرة فضل استضافتي الّطويلة لــج
  )المصاب او الكاتب( . تعود على)جسدي(  في( / ياء المتكلّم حمات اإليدزالهاء تعود على )ج :       

 الــقــضــايـــا الــلــغـــويّــــة :
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 محمود الّشلبي ، شاعر أردني الجنسيّة .ريّة  ؟  ـقائل األبيات الّشع. َمن 1س
ن دواوين محمود الّشلبي ؟ )حفظ(. سّم 2س  أربعة دواوين شعريّة مِّ

 ، ساللم الّدهشة .عسقالن في الذّاكرة ، يبقى الّدم ساخناً ، أشجار لكّل الفصول  :ج         
 م )حفظ(2009صيفيّ   . ما اسم الّديوان الذي أُخذت منه قصيدة )ضانا( ؟     3س

 سماء أخرى . :ج         
 م2012م / 2011الّشاعر )ضانا( موضوعاً لقصيدته ؟     صيفّي . لماذا جعل 4س

 جمال طبيعتها / كانت امتداد للتّاريخ العربّي . :ج         
 . ما مناسبة القصيدة ؟ )حفظ(5س

 هذه القصيدة ِمن نصوص المكان التي تتغنّى بالتُّراث والوطن وأصالته في الماضي والحاضر ،  : ج        
 موضوعاً للقصيدة لسببين هما : د كانت )ضانا(ـوق              

 كانت امتداداً للتّاريخ العربيّ  ب(جمال طبيعتها                    أ(               
 ر أهّم الّشخصيّات التّاريخيّة التي أشار إليها الّشاعر في قصيدته ؟ )حفظ(ك. اذ6س

 / الحارث بن ُعمير األزدي / جعفر بن أبي طالب . روة بن عمرو الجذاميّ ـف :ج         
ن أسباب شهرة )ضانا(. فروة بن عمير الجذامّي صحابّي جليل 7س    علّل ذلك ؟ )حفظ(كان سبباً مِّ

 ألنّه أّول شهيد عربّي في اإلسالم خارج الجزيرة العربيّة ، تّم قتله وصلبه على ماء عفرا : ج        
 األردّن .جنوب              

 . علّل : سبب مقتل فروة بن عمرو الجذامّي ؟ )حفظ(8س
 ألنّه أعلن إسالمه ُمتحّدياً ُسلطة الّروم ؛ فحبسه قيصر وقتله . : ج       

 . إلى قبيلة ينتسب فروة بن عمرو الجذامّي ؟ )حفظ(9س
 أمير عربّي ينتسب إلى قبيلة جذام الّساكنة جنوب األردّن .ج :        

 كان عامالً للّروم على البلقاء .له فروة بن عمرو الجذامّي ؟ ما الّدور الذي كان يشغ. 10س
ن حيث : 11س  . عّرف بالحارث بن عمير األزدّي مِّ
 صحابّي جليل      : صفته       -أ

 رة في الّطفيلة وضريحه قائم هناك ؛ كان الّرسول عليه اُستُشِهد في موقع شرقّي بصياستشهاد  :  -ب
  والسَّالم قد بعثه بكتاب إلى الغساسنة يدعوهم فيه إلى اإلسالم ؛ فقتله ُشرحبيل بن عمرو الغسانّي . الّصالة 

 
 كان مقتل الحارث بن ُعمير سبباً مباشراً في وقوع معركة مؤتة . 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
تَاٌب أْوَراقُهُ  (1البيت )  يَّامُ األَ : هذ  األَْرُض ُشْرفَةٌ اَل تَنَاُم            َوكِّ

 . ضانا(/ األرض : األرض المرتفعة، والجمع ُشَرف ، والجذر شرف  : )ُشرفة :الـمـعـاني  
 إّن أرض الجنوب األردنيّة شامخة وال تعرف النّوم ، ترقب وتحرس الماضي والحاضر هي كتاب  :الّشرح  

 م2010صيفّي  وأحداث عظام .      وحضارة               
 

 : فائدة

 ة :ــشـاقـنـمُ ـل والـيـلـحـتَّ ـرح والــشَّ ـال

 األســـئــلـــة الــمــقــتــرحـــة حــول جـــّو الـنّـّص :

 ضــانــا ســيّــدة الــّدهــشــة الــجــبــلــيّــة : –الــوحــدة الــخــامــســة 
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 :  الفنّيّةالّصورة 

 م2012صيفّي         .شبّه الّشرفة بإنسان  :أو شبّه أرض ضانا بالّشرفة  هذ  األرض شرفة ال تنام : -1

 . شبّه أرض ضانا بالكتاب كتاب أوراقه األيّام : -2
ّم جّددداااً      : الّدالالت المعنويّة  ُمهِّ

 داللة على علّو مكانة )ضانا( التّاريخيّة . هذ  األرض شرفة : -1
 م2015شتوّي       .  داللة على االستمرار في إمتاع النّاظر ال تنام : -2
 .إشارة إلى تاريخ )ضانا( المجيد بأحداثه العظام ومعاركه الخالدة  كتاب : -3
 .داللة على المعارك واألحداث التّاريخيّة التي جرت على أرض )ضانا(  األيّام : -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 
 

 . البيت األّول . حّدد البيت الذي يُشير إلى معنى )التّضحية تصن  األمجاد( ؟1س
ـْفـظ قريب في التّعبير عن جمال ضانا ؟. لَِّم استخدم الّشاعر اسم اإلشارة )هذا( لل2س  حِّ

 .للتّعبير عن أهميّتها ومكانتها وقربها ِمن القلوب ج :        
 (ــْفــظح) . لماذا أشار الّشاعـر إلى ضانا بأنّها شرفة ال تنام ؟3س

 .الرتفاعها وإطاللها على ما حولها ِمن األرض كأنّها تحرسه  :ج        
 . على كلمة )كتاب(. عالَم تعود )الهاء( في كلمة )أوراقه( ؟ 4س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قِّ الّصخَر فيها          و اروِّ َعـْنها ما  :البيت الثّاني   َسـّطرتْهُ األَنـامُ قـِّْف عليها  َواْستَْنطِّ

 ، والجذركتبته :سّطرته /روي والجذراقصص  : ِّارو/ نطقاطلب منه النّطق، والجذر استنطق: : )المعاني 
 . («أنم»الناس والَخْلق ، والجذر  األنام : / سطر 

 واطلب ِمن الّصخر أْن يُخبرك عن األيّام الخالدة التي جرت على –أيّها الّزائر  –قْف عليها  :شرح البيت 
 .أرض )ضانا(                 
  : الّصورة الفنّيّة

 (م2008صيفّي )          . ينطق شبّه الّصخر بإنسان استنطق الّصخر : -1
 . شبّه األحداث العظام بسطور كتاب اروِّ عنها ما سّطرته األنام : -2

 )حفظ( وُمهّم جداً  : الّدالالت المعنويّة
 .، وداللة على الماضي المجيد واألصالة والمعاصرة ة على الّشموخ والثّبات والّرسوخدالل الّصخر : -1
 .داللة على أجدادنا العظماء الذين سكنوا )ضانا(  األنام : -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 

 
 )حفظ(2012م /2008صيفّي        الثّاني ؟. َمن الُمخاطب في قول الّشاعر )قف( الوارد في البيت 1س

 .الّزائر ج :         
 حــفــظ م2010صيفيّ أسلوب الّطلب      . ما األسلوب اللغوّي الُمستخَدم في البيت الثّاني؟ 2س
 حـفـظم 2015شتوّي       . كيف يُمكن أْن يستنطق الّصخر ؟ 3س

 . والتّفكُّر في جمالها وما مّر عليها ِمن أحقاب ،تجّول الّزائر في ضانا يتحقّق ذلك ِمن خاللج :         

 : األّول  األسـئــلــة الـُمـقـتــرحـــة حول البيت

 : الثّاني الـُمـقـتــرحـــة حول البيتاألسـئــلــة 
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ن الّزّوار استنطاق الّصخر ؟4س  )حفظ( داللة على القيمة المتميّزة لضانا . ما داللة طلب الّشاعر مِّ
ــْفــظ)اريخ ضانا بأهميّتها ؟ . كيف أقن  الّشاعر َمْن يقف على ت5س  (حِّ

 .ما سّطره النّاس ِمن أحداٍث عظام ب(  حديث الّصخر عنها      : أ(ج        
ّم جّددددااً(ر ذلك ؟  . يجم  البيت الثّاني بين األصالة والُمعاصرة   فسّ 6س ــْفـــظ )ُمهِّ  حِّ

 يطلب ِمن الّزائر التّجّول في أرض ضانا والتّمتّع بجمالها األّخاذ)المعاصرة :  ج :       
 ( .أنّها كانت مهداً لحضارات قديمة –هذا الّزائر  –وال ينسى  األصالة :              

 .اإلجابة نفسها داللة كلمة الّصخر فعد إليها  لّصخر للتّعبير عن أهميّة ضانا ؟. لماذا اختار الّشاعر ا7س
ــْفــظ)ّشعراء الّسابقين   وّضح ذلك ؟  . نهج الّشاعر في هذا البيت نهج ال8س  (حِّ

 .حيث يُخاطب هنا صاحباً متخياّلً له كما جرت العادة عند الّشعراء القدامى  : ج       
ْفـ)؟  يها  عنها  سّطرته( في هذا البيت. عالم يعود الّضمير )الهاء( في كلمتي )عليها  ف9س  (ظحِّ

 . )ما(على االسم الموصول  )سّطرته(، وفي كلمةضانا يعود على (عليها وفيها وعنها): الهاء فيج       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 ُربَاَها الُحَسامُ الــَحــَضــاراُت َدْربُــَهــا فــي بِّــالٍد                عانَق المجَد في : البيت الثّالث 
  :دربها / حضر والجذر لة ِمن مراحل الّرقي والتّقّدم،حضارة وهي مرحمفردها  :الحضارات) :المعاني 

 وتعني األرض  َرْبوة أو رابيةمفردها  :رباها / العّز والّشرفالمجد:  / صافح : عانق / طريقها وعادتها
 . («اسم آلة  »الّسيف القاطع وهو  الُحسام : /روابٍ  والجمع، و ــرب والجذر المرتفعة

 إّن الحضارات والبطوالت لم تكن لتتحقّق لوال ُمعانقة السُّيوف لرقاب الشُّهداء . : شرح البيت
 :  الّصورة الفنّيّة

 . شبّه الحضارات بالّطريقالحضارات دربها :  -1
 . يتعانقانشبّه المجد والحسام بشخصين  عانق المجد في رباها الُحسام : -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 
 
 )حفظ( بالّسيوف والّدماء تتحقّق االنتصارات ؟. حّدد البيت الذي على المعنى اآلتي : 1س

 . عانق المجد في رباها الُحسامج :      
  )حفظ( ؟ بَم يفتخر الّشاعر في هذا البيت .2س

 . الحضارات التي قامت على أرض ضانا وبالتّاريخ العربّي الُمشرقيفتخر ب ج :     
 )حفظ(تتابع وتواصل الحضارات فيها  حضارات في ضانا بالّطريق ؟. ما داللة وصف ال3س
 ؟« عانق المجد في رباها الحسام  ». ما داللة قول الّشاعر : 4س
 .المعارك التّاريخيّة الحاسمة التي وقعت على أراضي )ضانا(  :ج      
 . ربط الّشاعر في هذا البيت بين الّسبب والنّتيجة   فّسر ذلك ؟5س
 . استخدام الّسيوف لتحقيق ذلك : / النّتيجةغاية أرض ضانا تحقيق األمجاد واالنتصارات : : )الّسببج      
ــْفــظ(6س  . عالَم تعود )الهاء( في كلمتي )دربها   رباها( ؟ أرض ضانا )حِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فِّ َضـانـا                 " ق :البيت الّراب    ْد بََراَها اإلْسراُج َواإلْلَجاُم "ـَوُخــيُــوٌل عــلـى َمـَشـارِّ

     بريأضعفها والجذر  :براها/ شرفوالجذر  وتعني األرض المرتفعة َمْشرفمفردها )مشارف:  :المعاني 
 ( .م الفرسـتوضع في ف حديدة : اإللجام / سرج شّد الّسرج على الفرس والجذر اإلسراج:

 :حول البيت الثّالث األســـئـــلــة الـمـقــتـرحــة 
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 إّن خيول الفتح اإلسالمّي تعبت وهزلت ِمن كثرة القتال والغزو . :شرح البيت

 بشيء يُتِعب( . أو شبّه اإلسراج واإللجام بالمرض : د براها اإلسراج واإللجامـ)ق : الّصورة الفنّيّة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 
 

 البيت الّرابع. حّدد البيت الذي يُشير إلى كثرة المعارك وتتابعها على أرض ضانا ؟ 1س
 م2008صيفّي       . وّضح معنى قول الّشاعر )قد براها اإلسراج واإللجام( ؟2س

 . انظر إلى شرح البيت ج :       
ن :3س  )حفظ( . ما الّداللة المعنويّة لكّل مِّ
 .كثرة غزوها في حروب الفتح  :  د براها اإلسراج واإللجام  ـق -أ     

 .الخيول وسيلة الغزو والجهاد في الفتوحات اإلسالميّة  : وخيول على مشارف ضانا   -ب     
 داللة على التّكثير. ما داللة تنكير كلمة )خيول( ؟ 4س
ــْفــظ(خيول   . عالم تعود )الهاء( في الفعل )براها( ؟5س  )حِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
يَل فأصغَْت                 أُذُُن الـشَّـْرقِّ واْنـبَـرى ا : البيت الخامس هِّ  إلْقـَدامُ أَْطلََقْت فِّي الَمَدى الصَّ

 صوت الخيل  :الّصهيل/  مدي المسافة البعيدة والجذرالمدى :  طلق /، والجذر أرسلت :)أطلقت :المعاني 
 عرض وبرز، انبرى: /صغـووالجذر ، استمعت :أصغت/  لفعل ثالثيّ وهو مصدر صريح  صهلوالجذر 
 ( .وهي مصدر صريح قياسّي لفعل رباعيّ  دمـقالّشجاعة ، الجذر  دام :ـاإلق/  بريوالجذر 

 .أطلقت الخيول صهيلها إعالناً للقتال ؛ فلقيت استجابة أهل المشرق منطلقين لتحقيق النّصر : شرح البيت
  : الّصورة الفنّيّة

 م2015شتوّي له أُذن يسمع بها .     شبّه الّشرق بإنسان  أُذن الّشرق: -1
 . شبّه اإلقدام بفارس قويّ انبرى اإلقدام :  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 

 ؟« أرض ضانا نقطة تنوير لتحقيق األمجاد». حّدد البيت الذي يدّل على المعنى اآلتي : 1س
 البيت الخامس ج :       

ــْفــظ(االستجابة لدعوة اإلسالم وانتشاره  . ما داللة قول الّشاعر )أصغت أُذن الّشرق( ؟2س  )حِّ
ـْفــظ3س  . ما داللة انتشار صهيل الخيول على أرض ضانا ؟ حِّ
 انطالق جيوش الفتح اإلسالمّي ِمن أرضها إلى باقي البلدان اإلسالميّة . :ج        

 )حفظ( رة )انبرى اإلقدام( ؟ . بَِّم توحي عبا4س
 .داللة على البأس والّشجاعة ج :         

ــْفــظاألصالة والمعاصرة   وّضح ذلك ؟ . يجم  البيت الخامس بين 5س  حِّ
 . صنعت مجد العرب الحالي(/ المعاصرة : الخيول كانت وسيلة الغزو  : : )األصالةج  

ــْفــظب والنّتيجة   فّسر ذلك ؟  . ربط الّشاعر في هذا البيت بين الّسب6س  حِّ
 تلبية أهل المشرق لنداء االستغاثة بجرأة وإقدام( النّتيجة: / انطالق جيوش الفتح اإلسالميّ  : )الّسبب ج : 

 ( .خيوليعود على ). عالَم يعود الّضمير الُمستتر في الفعل )أطلقت( ؟ 7س
 فخر بتاريخ ضانا المجيداالعتزاز وال . استنتج العاطفة البارزة في األبيات الخمسة الّسابقة ؟8س

 : حول البيت الّراب  األســئلـــة الــُمــقــتــرحـــة 

 

 : حول البيت الخامس األسـئـلـة الـمـقـتـرحـة
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ــْفــظ). استنتج سمتين فنّيّتين امتازت بها األبيات الّسابقة ؟   9س  (حِّ
 الخبر واإلنشاء، فالخبرّي مثل )هذه األرض شرفة ال تنام، قد براها اإلسراج استخدام أسلوب -1  ج :     

 . واإلنشائّي مثل )قف ، استنطق ، ارِو(               
 . اإلكثار ِمن الرموز واإليحاءات مثل: )شرفة ، كتاب ، األيّام ، الّصهيل ، أذن الّشرق( -2           
 .البراعة في التّصوير  -3           
 . بروز عنصري الّصوت والحركة مثل: )استنطق، أطلقت ، أصغت ، الّصهيل ، ارو( -4           
 . ما داللة كلمة )الّشرق( الواردة في البيت ؟10س

 .البالد اإلسالميّة شرق الجزيرة العربيّة : أو بالد الّشام عاّمة وأرض الجنوب خاّصة :ج      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

َر ماٌء           ُهـو لِّألَْرضِّ نُْسغَُها     والـقِّـَوامُ (6البيت ) بَالِّ فُّجِّ ْن ُضلُوعِّ الجِّ  : مِّ
ْل مفردها : )ضلوع : لمعاني ا   : نُسغها / ُشّق له طريق :ماء فُّجر / ضل  ، والجذروهو عظم الّصدر ضِّ

 ( .قوم، والجذر  أساس الّشيء وعماده : القوام/ نسغماء يخرج ِمن الّشجر عند قطعه ، والجذر 
 . ِمن الّصخور الّصلبة للجبال تفّجرت ينابيع المياه تمّد )ضانا( بالحياة والّطبيعة الّخالبة: شرح البيت 
 :  الّصور الفنّيّة

ن ضلوع الجبال -1   . شبّه الجبال بإنسان : مِّ
 . شبّه الماء ببركان متفّجر فُّجر ماء : -2
 . يخرج منها الماء شبّه األرض بشجرة  نسغها :هو لألرض  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 
 

ن الجبال   كما يبدو في البيت الّسادس ؟ .1س  )حفظ(   ما أهميّة عيون الماء التي تفّجرت مِّ
 . االستقرار والثّبات يُعطي لألرض مصدر حياتها وجمالها، وبدونه تكون الحياة مستحيلة، وهو رمز ج :
  نظام الحياة فيها: )وجود الينابي  التي شّكلت اآلتي . حّدد البيت الذي يدّل على المعنى )الفكرة(2س

 البيت الّسادس   ؟ وارتفاع جبالها(       
 )حفظ(. حّدد عنصر الجمال الذي ذكر  الّشاعر وأثّر في نفسه ؟ 3س
 .الجبال الّشاهقة يترّسب ِمن جوفها الماء  ج :
ن هذا البيت()ما اتي يثيرها البيت الّسادس في نفسك. ما المشاعر ال4س  )حفظ( ؟لعاطفة المستشفّة مِّ
 .اإلعجاب والّدهشة بجمال الّطبيعة  ج :
 . ود على األرضـيع. عالَم يعود الّضمير )الهاء( في كلمة )نسغها( ؟ 5س
 . ما الوظيفة اللغويّة للّضمير )هـو( في البيت الّسادس ؟6س
 .، ويعود الّضمير)هو( على الماء التّوكيد واإلشارة إلى أّن الُمتحدَّث عنه ذو شأٍن    ج :
ّم جّددداااً وزاريّ . 7س ن كلمة )القوام( ؟     ُمهِّ ن كلمة )نسغها( وحرف القاف مِّ  اضبط حرف النّون مِّ
 .نُْسغها )بالّضّم(  والِقوام )بالكسر(  ج :
 الفاصلة )،(. ض  عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة في البيت الّسابق ؟ 8س

              

( 10 – 6الـحـديـث عـن جـمـال ضـانـا وحـضـارة األنـبـاط فـيـهـا ) –الـــفــكــرة الــثّــانــيــة 

: 
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وّيِّ َحااَلً أَقَـاُمـوا: َمدَّ فِّْيَها ( 7البيت ) ْنَد الرَّ  األَْنبَاُط قَافيةَ الّرّيِّ      م         َوعِّ
 آخر  : قافية الّشيء/ نبطإحدى القبائل العربيّة العريقة سكنت جنوب األردن والجذر : ـ )األنباط : المعاني 

  : الّري/روي المروّي، والجذر الماء الكثير : الّرويّ  / قنوات الماءوالمقصود ، وـفـق ُكّل شيء ، والجذر
 . (رويوالجذر ،  الّسقاية والّشرب والّشبع 

 . في هذه المنطقة استقّر األنباط وبنوا حضارتهم بفضل الماء الوفير الذي أعطاهم عنصر البقاء : شرح البيت
 :  الّصورة الفنّيّة

عر شبّ  قافية الّرّي : -1  .ه قنوات الماء بقافية الّشِ
 لالرتواء ِمن  شبّه وقوف النّاس على الينابيع بوقوف القُـّراء عند القوافي الّروّي حاالً أقاموا :ند ـع -2

 . رـنبع الّشع        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 
 

 )حفظ(لجمال طبيعتها وتوفُّر المياه فيها   ؟بب استقرار األنباط في ضانا . علّل : س1س
 )حفظ(:  يناآلتي يينالذي يُشير للمعن. حّدد البيت 2س

 . استقرار الحضارات في ضانا ومنها حضارة األنباط أ(        
 كان العرب يقيمون حيث الكأل والماء .ب(        

 . البيت الّسابع : ـوابج             
 )حفظ( الُمنتِشرةالينابيع البيت وأثّرت في نفس الّشاعر ؟  . حّدد عناصر الجمال التي وردت في هذا3س
 . الماء عماد الحياة ورمز االستقرار والبقاء. ما الّداللة المعنويّة لكلمة )الّري( الواردة في البيت ؟ 4س
 . للتّعبير عن المعنى بدقّة ووضوح ( ؟7. ما سّر استخدام الّشاعر مصطلحين عروضيّين في البيت )5س
 . لالستقرار والثّبات /رب والّشبع اية والشّ للّسق ضانا ؟ . لماذا أقام األنباط قنوات الّري واآلبار في6س
 )حفظ( . ما المشاعر )العواطف( التي تثيرها في نفسك فكرة البيت الّساب  ؟7س

 اإلعجاب بحضارة األنباط وجمال طبيعة البتراء . ج :      
 .جناس ناقص بين كلمتي )الّري والّروي(   ديعّي الوارد في البيت الّساب  ؟. ما الُمحّسن الب8س
     . وّضح النّسق المعيشي الذي ساد عند العرب األنباط   كما يظهر في البيت الّساب  ؟ 9س
 (حفظ) م2015شتوّي          ابتدع األنباط نظاماً مائيّاً في ضانا لكثرة الينابيع فيها . ج :      

 مفردة )قافية( ؟ )حفظ(. بيّن جمال التّعبير في استخدام 10س
 ، كوقوف القّراء على القوافي لالرتواء على الينابيع للّري وُشرب الماء شبّه الّشاعر إقامة النّاس:  ج      

 ِمن نبع القصيدة .           
 )حفظ(  األنباط . عالم يعود الّضمير )الواو( في الفعل )أقاموا( ؟ 11س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
 : ُكل  نَْسٍر ُحّرِّ الَجناحِّ تَرا               يَْحُرُس الوقَت     أَْرُضهُ ال تَُضامالبيت الثّامن 

 ِمن الّطيور  :النّسر/ ضيم ال تُظلَم وال تَُذّل، والجذر ال تُضام: /طليق غير ُمقـيّد  : ّر الجناح)حُ  :المعاني 
 . (يسهر بهدف الحماية يحرس:/  ويقطن قمم الجبالالجارحة 

 هـدف ُكّل ُحّر في )ضانا( حمايتها ِمن الّظلم والّدفاع عنها بكّل الوسائل . :شرح البيت
 شبّه العربّي الُحّر بالنّسر . : الّصورة الفنّيّة
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 (؟وقادتهم على مّر التّاريخ ضانا اإلشارة إلى بطوالت أهل). حّدد البيت الذي يُشير إلى المعنى اآلتي: 1س
 .البيت الثّامن ج :       

 للكلمات والتّراكيب اآلتية : )نسر  ُحّر الجناح  الوقت  أرضه ال تُضام( ؟. ما الّداللة الّرمزيّة 2س
 التّاريخ  الوقت : / ال يقبل الذّّل والخنوع والّظلم ُحر الجناح:/ الحارس العربّي الُحّر القويّ : نسر) ج :      

 ( .ومجتمعهال يقبل الذّل لوطنه  : أرضه ال تُضام/ والحضارة والتُّراث              
ن توظيفه ؟3س  . جعل الّشاعر النّسر رمزاً أسطوريّاً في القصيدة  بيّن الهدف مِّ

 إشارة إلى أّن أحرار في توظيف النّسر رمزاً أسطوريّاً يُشير إلى الحارس ؛ والهدف ِمن توظيفه :  ج      
 . األردّن الّشجعان يحفظونه ِمن الّظلم والذُّل            

 .دفع الّضيم عنها  /حراسة األرض والوطن  سمتين لإلنسان الُحّر برزت في البيت ؟. اذكر 4س
 .لوجود النّسور الشُّجعان األحرار ِمن أبنائها  ما سّر عدم قبول أرض ضانا للّظلم ؟. 5س
 .ُحّب الُحريّة وَرْفض الذُّّل والخضوع  ما المشاعر )العواطف( التي يُثيرها البيت في نفسك ؟. 6س
 )حفظ(  في البيت الّسابق   وّضح ذلك ؟  تبدو األصالة والُمعاصرة .7س

 ضانا  ما زال أبناء المعاصرة: /النّسر منذ عهد األنباط يُحلَّق في أجواء ضانا ويحرسها  :)األصالة ج :      
 ( .يحرسونها ِمن ُكّل عدّوٍ ودخيل األحرار             
 .إّن األبطال يحمون سماء الوطن وأرضه مدى الّزمان  ؟الوقت(ى قول الّشاعر: )يحرس . وّضح معن8س
 . تعود على )نسر(. عالم تعود )الهاء( في كلمتي )ترا    أرضه( ؟ 9س
 . اضبط حرف النّون في كلمة )نسر(   الّراء في الفعل )يحرس( والتّاء في )تضام( ؟10س

 )بالّضم( .تُضام  )بالّضم(  يحُرس  )بالفتح(   نَْسر  ج :      
 الفاصلة )،(. ض  عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة الواردة في البيت ؟ 11س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْف        فاألويقاُت َدْهـَشةٌ وُهـيامُ البيت التّاس   يلِّ َوطّوِّ حِّ الطَّْرَف في األَصِّ  : َسّرِّ

  : طّوف /أصلوالجذر  الوقت ما قبل مغيب الّشمس: األصيل/أرسل البصر بعيداً : )سّرح الّطرف: المعاني 
 حيرة  : دهشة / األُفيعالوالوزن الّصرفّي لها  وقت مفردهامقدار ِمن الّزمان : األويقات / تجّول باستمرار

 ( . يمـهالجنون ِمن العشق والجذر  ُهيام : / وإعجاب
  ( وروعتها ودهشتها في هذهوقت األصيل متأّمالً جمال )ضانا –أيّها الّزائر  –أرسل بصرك  :شرح البيت

 .األوقات                
 :  الّصورة الفنّيّة

 .يداً ـشبّه النّظر بشيء محسوس يُرَسل بع : سّرح الّطرف -1
 . شبّه األويقات بامرأة حسناء األويقاُت دهشة وُهـيام : -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 
 

  الخاّلب والمعاني العظيمة التي ضاناجمال وسحر ):   الذي يُشير إلى المعنى اآلتي. حّدد البيت 1س
 .البيت التّاسع  ؟  (تحملها       

 . جمال الّشمس عـند الغـروبأثّر في نفس الّشاعر ؟  . حّدد عنصر الجمال البارز في هذا البيت والذي2س
 . ما داللة التّصغير في كلمة )األويقات( ؟3س

 .يدّل على تقليل الّزمن ؛ أْي أّن الُمشاِهـد يشعـر بأّن وقت األصيل يمّر بسرعة في األردّن لجماله ج : 

 األســئــلــة الــُمــقــتــرحـــة حول البيت التّاس  :
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 )حفظ( . وّضح معنى قول الّشاعر : )فاألويقات دهشة وُهيام( ؟4س
 .أْي أّن الزمن وقت األصيل يمضي بسرعة لشّدة جمال المنطقة ج :       

 )حفظ( . َمن الُمخاطب في قول الّشاعر )سّرح   طّوف( ؟ وما األسلوب الذي استخدمه الّشاعر ؟5س
 .الّطلب بصيغة األمر  ( ، واألسلوب الُمستخدم هوالّزائرالُمخاطب هو ) ج :      

 ويجعله ُمحبّباً  الوقت  يختصر ذهب الّشاعر في هذا البيت إلى أّن المشهد إذا كان جميالً فإنّه  . 6س
   هل تتّفق معه في ذلك ؟للُمشاهد        
 وملل،  يعة ليزيلوا ما علق بهم ِمن َهمّ هي فكرة ُمتعارف عليها حيث ينطلق النّاس إلى أحضان الّطبج :       
 .األمر الذي يُشعرهم باختصار الوقت             

فظّ ) م2013صيفّي . لماذا اختار الّشاعر وقت األصيل للتّمت   بجمال ضانا ؟      7س  (حِّ
 .ألّن جمال ضانا يبدو واضحاً وقت األصيل حيث الّراحة والهدوء والجمال  ج :      

ـْفـظ)جمال )ضانا( الجبلّي األّخاذ :  . استخدم الّشاعر حواسه في التّعبير عن8س  (حِّ
 .بجمالها الُمثير  عتها الّساحر المتمثّل في تضاهي ضاناِمن جمال طبي أين استمّد هذا الجمال األّخاذ؟َمْن  -أ

 .العين في قوله )سّرح الّطرف( ما الحاسة التي كانت وسيلته في ذلك ؟  -ب
ن كلمة )الّطرف( ؟      .9س ن كلمة )هيام( وحرف الّراء مِّ  (حفظ)وزارّي    اضبط حرف )الهاء( مِّ

 . ُهـيام )بالّضّمة( ، الطَّْرف )بالّسكون(ج :       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

ها األَفهامُ ( 10البيت )  : في اتَِّّساقِّ الُكرومِّ بَْوُح لُغاٍت          قَصَّرْت َعْن بُلوغِّ
 مفردها لُغات:  َكـْرم/مفردها  العنب :الكروم /ظهار الّسرإ بوح: وسق /انتظام والجذر  : )اتّساق:المعاني 

  : األفهام/ بلغَ الوصول إليها، والجذر  بلوغها:/ قصرعجزت والجذر قّصرت:  لغـو/الكالم والجذر وهو لغة 
مَ والجذر  الفَْهمالعقول، مفردها   . (فَهِّ

 إّن جمال كروم )ضانا( وانتظامها أعجزت العـقول عن إدراك أسرار جمالها .: شرح البيت
 :  الّصور الفنّيّة

  .شبّه كروم العنب بشيٍء منتظم  في اتّساق الكروم : -1
  .يكشف ما في خاطره  بإنسان  شبّه اللغات   : بوح لغات -2
 .  شبّه العقول بإنسان عاجز : قّصرت عن بلوغها األفهام -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ن أْن تدركه العقو جمال كروم): لبيت الذي يّدل على المعنى اآلتي. حّدد ا1س  )حفظ( ؟(لضانا أعظم مِّ
 .البيت العاشر  ج :        

 )وزارّي حفظ(البيت العاشر ؟ لّطبيعة في منطقة ضانا وتنظيمها()تناسق ا. عيّن البيت الذي ظهر فيه2س
ـْفـظثرة اللغات في أرض ضانا ؟ . ما سبب ك3س  حِّ

 .لتناسق الّطبيعة في أرضها في نسق جميل مرتّب ، ولكثرة الحضارات على أرضها  ج :        
 ِمن شّدة جمال اتّساق هـذه الكروم وانتظامها  ؟إدراك جمال الكروم في ضانا. لماذا عجزت التّصوير عن 4س
  على كلمة )اللغات( . عالم يعود الّضمير )الهاء( في كلمة )بلوغها( ؟ 5س
ـْفـظ)( ؟ 10   9في نفسك البيتان ))العواطف( التي يثيرها . ما المشاعر 6س  (حِّ

 . مشاعر إنسانيّة تعكس جمال الّطبيعة وروعة الغروب وجمال الكروم ج :        

 األســئــلــة الـُمـقـتـرحــة حـول الـبـيـت الـعـاشـر :
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ــْفــظ)أثّرت في نفس الّشاعر ؟    . حّدد عناصر الجمال الواردة في البيت والتي7س  (حِّ
 .انتشار كروم العنب وانتظامها  ج :        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

( أَْصغَى                لِّـــنـــــداٍء كـ( 11البيت )  ــأنّــــه اإللـــهـــامُ : )فروةُ بُن َعْمرو الُجذامي 
 ما يُلقى في القلب  :لهاماإل/نادى وهي مصدر رباعّي للفعل وند والجذر، الدُّعاء والّصياح :النّداء) :المعاني 

 ( .لهموالجذر  ألهمَ الفطرة ، وهي مصدر صريح للفعل الّرباعّي  أوِمن معاٍن وأفكار 
 .استمع فروة لنداء اإلسالم فلبّى النّداء ، وكأّن هذا النّداء إلهام ِمن هللا لخدمة اإلسالم  : شرح البيت

 .شبّه سرعة استجابته للنّداء باإللهام  : الّصورة الفنّيّة
   

وِم : ( 12البيت )  الِحمامفاْصطفاه ، قــاَم كالـّطــود فــارســاً يَــتَـحـّدى                قَْيَصَر الرُّ
  /صفو فّضله، والجذر، انتقاه، اختاره :اصطفا / ملك الّروم :قيصر الّروم/ الجبل الّشامخ :الّطود): المعاني 

مام :               ( .حممالموت ، والجذر  الحِّ
 .قام فروة متحّدياً قيصر الّروم كالجبل الّشامخ فاختاره هللا شهيداً في جنّته  : شرح البيت

 :  الفنّيّةالّصورة 
 وزاريّ       شبّه فروة بالجبل الّشامخ    قام كالّطود فارساً : -1
 . شبّه الِحمام بالموت ا  الحمام :فاصطف -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 
 

 ( ثُّم أجب عن األسئلة اآلتية :12  11. تأّمل البيتين )1س
 ما الحدث التّاريخّي البارز في البيتين ؟ -أ

 .إعالن فروة إسالمه ُمتحّدياً قيصر الّروم ؛ فحبسه قيصر ثُّم قتله وصلبه على ماء عفرا  :ج     
 نداء اإلسالم ( ؟11ما المقصود بالنّداء في البيت ) -ب

 ( ؟12جـ. ما داللة الفعل )اصطفى( في البيت )
 .ن خيرة النّاس معناه اختار وانتقى؛ واالختيار يكون لألميز وهذا إشارة إلى أّن فروة مِ  ج :    

 .الّشموخ والثّبات والتّصميم على اإلسالم  ( ؟ 12د. ما داللة )الّطود( في البيت )
ن البيت )  ( ثالث صفات لفروة ؟12هـ. استنتج مِّ

 الّشموخ والكبرياء -3   الثّبات والتّحّدي   -2 الّشجاعة والـقـّوة     -1   :ج      
 .المقاومة الّشديدة ِمن قبل فروة لقيصر الّروم و. ما الّداللة اإليحائيّة لجملة )اصطفا  الحمام( ؟ 

 .الِحمام )بالكسر(  ز. اضبط حرف الحاء في كلمة )الحمام( ؟
 . جناس ناقص ح. ما الُمحّسن البديعّي بين كلمتي )شاهد وشهيد( ؟

 ط. عالَم يعود الّضمير )الهاء( فيما يأتي :
 .)فروة( :   اصطفا -2)نــداء(             اإللهام :  ــه كأنّ  -1
 
 (12البيت ) ( ؟ثبات فروة على الحّق ورفضه الذ ل والهوان. حّدد البيت الذي يُشير إلى )2س

 (16 -11الحديث عن وقائ  تاريخيّة جرت على أرضها والتّغنّي بأبطالها ) – لثةالـفـكـرة الـثّـا

 : (12   11)األســئــلــة الــُمــقــتــرحــة حـول الـبـيـت 
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ـْصـبِّ تَْستَريحُ ( 13البيت ) ــــٌد وَشــهــــيــــٌد                 َوَلـدى الـنـ   ُجـذامُ  : َهــا ُهــَو َشــاهِّ
 / المقتول في سبيل هللا: شهيد /َمن يُقّدم الّشهادة والّدليل والمقصود هنا أنّه دليل بطولة  شاهـد :) :ي المعان

 القبيلة التي  ُجذام: /روح تستريح: تسكن وتطمئن والجذر/ اً  لذكرى شخص ما بناء يُقام تخليد:  النّصب  
 ( .ينتسب إليها فروة    

 إّن فروة يشهد على البطوالت التي جرت على أرض ضانا بسقوطه شهيداً ، وهذا النّصب  :شرح البيت
 التّذكارّي تستريح وتهنأ به قبيلته فرحاً باستشهاده .                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 
 

 ( ؟13. ما الّصفتان اللتان امتدح بهما الّشاعـر )فروة( في البيت )1س
 .شهيد سقط على أرض ضانا ، و شاهد على ما جرى على أرض ضانا   ج :      

ن القرآن الكريم   بيّن ذلك ؟. ورد في البيت 2س  الّسابق اقتباس مِّ
  :متأثّراً بقوله تعالى في سورة البروج  )شاهد وشهيد(تمثّل ذلك في قوله ج :       

 ( { .3)وشاهد ومشهود  (2)واليوم الموعود   (1) البروج والّسماء ذات }           
 .داللة على حضوره وتخليد ذكره على مّر األيّام  ( ؟13يم كلمة )اليوم( في البيت ). ما داللة تقد3س
 .في منطقة عفرا في الّطفيلة  . أين يق  النّصب التّذكارّي لفروة الجذامّي ؟4س
ّم جّدددداااً )حـفـظ(ة والمعاصرة   بيّن ذلك ؟  . يظهر في البيت الّسابق األصال5س  ُمهِّ

 :والمعاصرة ، التي وقعت على أرض ضانا( لبطوالت)فروة يشهد على ا األصالة يجمع بينج :       
 ( .النّصب التّذكارّي الذي نُِصَب تخليداً لذكرى فروة ليستذكر النّاس شجاعته)           

 استشهاد فروة في أرض ضانا. استنتج حدثاً تاريخيّاً بارزاً في البيتين الّسابقين ؟ 6س
 . يعود على )فروة( ( ؟13. عالَم يعود الّضمير )هـو( في البيت )7س
 النُّصب وُجذام )بالّضم( . اضبط حرف النّون في كلمة )النّصب( وحرف الجيم في كلمة )جذام( ؟8س
 .االتّخاذ  . ما المعنى الذي أفادته الّزيادة في الفعل )اصطفا ( ؟9س
 . جناس ناقص . ما الُمحّسن البديعّي بين كلمتي )ها   هو( ؟10س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 وَشْعَشَ  اإلسالمُ     بَْعَد ليلٍ      والَح صباٌح          : أْشَرقَْت َشْمُسهُ ( 14البيت )
 . انتشر خفيفاً( شعشَ  : لوح / ظهر، والجذر  الح :) :المعاني 

 .لقد بقي نصبه التّذكارّي مضيئاً بانتشار نور اإلسالم الذي ضّحى ِمن أجله ماسحاً الكفر والّظلم  :شرح البيت
 

 : الّصورة الفنّيّة
 . شبّه النُّصب بالّشمس الُمشرقة أشرقت شمسه      : -1
 . شبّه اإلسالم بالّصباح ، وشبّه الكفر بالليل الح صباح بعد ليٍل : -2
 . منتشر بكّل مكانٍ  شبّه اإلسالم بنور : شعش  اإلسالم      -3
 

 الُكفر والّضالل ليل : -3 الهداية واإلسالم   صباح : -2اإلسالم     شمسه :  -1: )الّدالالت المعنويّة
 . التّدرج في انتشار اإلسالم وليس دفعة واحدة(  ش  اإلسالم :ـشع -4  

      

 : (13)األســئــلــة الـُمـقـتـرحــة حـول الـبـيـت 
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 . في البيت الّسابق هدف وُجهد ونتيجة   بيّن ذلك ؟1س
 اإلسالم(شار انحسار الكفر والّضالل وانتالنتيجة:  التّضحية والتّحّدي/ الُجهد:/ نشر اإلسالم)الهدف: ج : 
 ( ؟14   13   12  11. ما المشاعر )العواطف( التي تثيرها في نفسك األبيات )2س

 . الفخر واالعتزاز بشجاعة فروةج : 
 .يعود على )النُّصب( . عالم يعود الّضمير )الهاء( في كلمة )شمسه( ؟ 3س
 )صباح وليل( الّطباق بين كلمتي. ما الُمحسَّن البديعّي المتمثّل في البيت الّسابق ؟ 4س
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

ُث( الَولِّي  يُــَلـبِّــي                 َدْعــَوةَ ا( 15البيت ) مامُ     لَحّقِّ :  َوَمَضى )الَحارِّ  والُحقـوُق ذِّ
 يستجيب  يُلبّي:/  ولي التّابع، المطيع، النّصير، الُمعين، والجذر الولّي:/انطلق، استمّر :)مضى: المعاني 
 . (العهود والمواثيق :  ذمام/ وة اإلسالم ـدع : دعوة الحقّ لبي / والجذر 

 انطلق الحارث يُلبّي دعوة اإلسالم بنشرها في بقاع األرض وهي دعوة حّق يجب :شرح البيت 
 المحافظة عـليها .

   : الّصورة الفنّيّة
 . شبّه الحّق بشخص يُلبّي الحارث دعوته يُلبّي دعوة الحّق : -1
 .شبّه الحقوق باألمانة  والحقوق ذمام : -2

 :  الّدالالت المعنويّة
 . كناية عـن مواصلة الجهاد ونشر اإلسالم مضى : -1
 .حمل راية اإلسالم عهد وأمانة  الحقوق ذمام : -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 
 

 )حفظ( . ما الحدث التّاريخّي البارز في البيت الخامس عشر ؟1س
 . استشهاد الحارث بن ُعمير األزدّي الذي أرسله الّرسول الكريم إلى الغساسنة ج :      

 )حفظ(. ما سبب تسمية الحارث بن عمير بـ )الولّي( ؟ 2س
 .ألنّه صحابّي جليل أطلق النّاس على قبره بـ)مقام الولّي(  ج :      

 )حفظ( . ما العالقة التي يُمكن ربطها بين الحارث وفروة ؟3س
 .كالهما آمن بأّن اإلسالم عـقيدة ، والحرص على نشره واالستشهاد في سبيله  ج :      

 )حفظ( ( ؟15. ما المشاعـر)العـواطـف( التي تثيرها في نفسك فكرة البيت )4س
 .الفخر واالعتزاز بشجاعة الحارث  :ج       

 .ِذمام )بالكسر(  . اضبط حرف )الذّال( في كلمة )ذمام( ؟5س
 اختصار الحكاية المعـنى الذي أفادته الّزيادة في الفعل )يُلبّي( ؟. ما 6س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
ـْن ُهـَنا َمـّر )جعـفـٌر( وعــلـيــه :  ( 16البيت ) ـْن نَـَدى الـفَـْجـرِّ ُحـلّـةٌ                 مِّ  َولِّثَامُ    مِّ
 غطاء ، :  لثام/ حلل  والجذر  ثوب جديد ُحلّة:/ ندي  قطرات الماء في الّصباح والجذرندى : ) :المعاني 
 ( .لثم والجذر

 اإلسالم  رايةّمالً الّدور الجهادّي لرفع ِمن على هذه األرض مّر جعفر بن أبي طالب ُمك :شرح البيت
 .وعليه هيبة ووقار القادة العظام 

 : (15)األسـئـلـة الـُمـقـتـرحــة حــول الـبـيـت 

 : (14)األســئــلــة الـُمـقـتــرحـــة حــول الـبـيـت 
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 : الّصورة الفنّيّة

 شبّه اإلسالم بثوب جديد وجميل  :أو شبّه خير اإلسالم بالنّدى: أو شبّه اإلسالم بالفجر : ندى الفجر حلّة

 هااااّم جددددداااااً )حفظ( : الّدالالت المعنويّة
ن ُهنا مّر جعفر : -1      .كناية عن أّن أرض ضانا عبقة فّواحة بدماء الشُّهداء على مّر التّاريخ  مِّ
   . رمز النتشار الّدين اإلسالمّي  ندى الفجر : -2
 . رمز للّشرف والعـّزة واإلباء ُحلّة : -3
 . اإلقدام والّشجاعةرمز للجرأة و لثام : -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 
 

 معركة مؤتة استشهاد جعفر بن أبي طالب في. ما الحدث التّاريخّي البارز في هذا البيت ؟ 1س
 . يظهر في البيت الّسابق األصالة والُمعاصرة   بيّن ذلك ؟2س

 معـركة  اس ُشهداءتذّكر النَّ : / المعاصرةمرور جعفر بن أبي طالب ِمن أرض ضانا  :األصالة) : ج      
 ( .مؤتة منهم جعـفر الّطيّار             

 ( ؟16البيت ) . ما المشاعر )العواطف( التي تثيرها في نفسك فكرة3س
 .االفتخار واالعتزاز بجعفر بن أبي طالب وتضحياته  ج :      

 . اضبط حروف الكلمات االتية :4س
 ِلثام )بالكسر( الالم في )لثام( : -ب                   ُحلّة )بالّضّم(      الحاء في )حلّة( :  -أ

 يعود على جعفر بن أبي طالب . عالم يعـود الّضمير )الهاء( في كلمة )عليه( ؟5س

ن ُهنا( ؟6س  .الّطفيلة  أو:ضانا   أو: أرض الجنوب .حّدد الُمشار إليه في قوله )مِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

ن بِّالدِّ الُكُرومِّ يَْصَدُح َصْوٌت         يَْعـُربِّي  الَمَدى   فَـتَ ( 17البيت )  ـْصُحـو الّشآمُ : مِّ
 نسبة إلى يعرب بن قحطان  يعربّي: /« صدح»يرتفع صوته ويطرب، والجذر  يصدح :) :المعاني الّصعبة

 ( .بالد الّشام الّشآم :/ ا تستيقظ ِمن غفلته تصحو:/ المسافة البعيدة   المدى : / عرب أحد أجداد ال
 ِمن بالد العنب جنوب األردّن يعلو صوت يعربّي يُنادي بالوحدة؛ فيستجيب ويُلبّي أهل الّشام : شرح البيت

 .هذا الّصوت                 
  : الّصورة الفنّيّة

     . شبّه الّصوت العربّي بطائر : يصدح صوت -1
 . م بإنسان كان نائماً ثُّم استيقظشبّه الّشا : تصحو الّشآم -2

  : المعنويّةالّدالالت 
    .رمز للثّورة العربيّة الُكبرى  :  يصدح صوت -1
      .رمز الوحدة العربيّة والمصير الُمشتَرك  : ربّي المدىـيع -2
 . رمز للوحدة واليقظة العربيّة تصحو الّشآم : -3

       

 :( 16) الــبــيــتاألســئــلــة الــُمــقــتــرحــة حـول 

تـغـنّـي الـّشـاعـر بـمـشـاعـر الـوحـدة بـيـن أقـطـار  –الـفــكـرة الـّرابـعـة 

 ( :21-17الـوطـن الـعـربـّي فـي فـلـسـطـيـن واألردن والـّشـام )
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ـْفـظ)( ؟ 17ت )إليها البي. ما الفكرة التي يُشير 1س  (حِّ
 .الوحدة العربيّة والمصير الُمشترك  أو:وحدة المشاعر واألهداف بين األردّن والّشام  ج :   
ـْفـظ) الة والمعاصرة   بيّن ذلك ؟. جم  الّشاعر في البيت الّسابق بين األص2س  (حِّ
 يُرّد عليه في الحاضر نفس / المعاصرة: الّصوت اليعُربّي المنطلق منذ القدم ِمن ضانا  )األصالة :  ج :   
 أيضاً حيث كانت ضانا تُلقّب ببالد  األصالة والمعاصرةالّصوت لنصرة القدس والُمقدَّسات / وتظهر          

 . الكروم ومنها انطلقت جيوش الفتح اإلسالمّي(         
ـْفـظ)عليلك لذلك ؟ بقوله )بالد الكروم( وما ت. ما المقصود 3س  ـ(حِّ
يت بذلك الشتهارها بكروم العنب  ج :     .الّطفيلة أو ضانا ؛ وُسّمِ
ـْفـظ)تَرك   حّدد طرفيه ؟    . يُشير البيت الّسابق إلى عمل عربّي ُمش4س  (حِّ

 : ربط الّشاعر بين الّسبب والنّتيجة   بيّن ذلك ؟بديل 
 .يصدح صوت ِمن ضانا)سبب( ، تستجيب له الّشام )نتيجة( ج :    
ـْفـظ) دف وُجْهد ونتيجة   بيِّّن ذلك ؟ . يظهر في البيت ه5س  (حِّ
 ( .تستجيب له الّشام/ نتيجة : يصدح صوت ِمن ضانا / ُجْهد : الوحدة العـربيّة )هدف:  ج :   
ن ضانا ؟ . ما أه6س ـْفـظ)ميّة الّصوت المنبعث مِّ  (حِّ
 الوحدة العربيّة -2      صحوة الّشام ِمن غـفـلـتها     -1    :ج    
 .مشاعر قوميّة واالنتماء الّصادق للعروبة  . ما المشاعر التي تثيرها في نفسك فكرة البيت الّسابق ؟7س
 وزاريّ  الَمدى )بالفتح( . اضبط حرف الميم في كلمة )المدى( ؟8س
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 : ظّل زيُت الجنوبِّ زاَد القناديلِّ      وفي القُدسِّ تلتقي األرحامُ ( 18البيت )
 ، األقارب األرحام :/ قندل والجذر قنديل المصابيح مفردها  :القناديل /زود، والجذر طعام :زاد) :المعاني 
 ( .وزاريّ      رحم مفردها

 ، وعلى أرض القدس تتقّوى عالقات أبناء األُّمة بكّل عناصر القّوةلقد ظّل الجنوب مصدراً يُمّد  :شرح البيت
 .األُخّوة بين الّشعبين وتتواصل األرحام                
 :الّصورة الفنّيّة

ر بالقناديل  أو:اصر القّوة في الجنوب بالّزيت شبّه عن :الجنوب زاد القناديلظّل زيت  -1  .شبّه النّور والتّحرُّ

 .شبّه التاّلحم بين الّشعبين أناساً يلتقون  وفي القدس تلتقي األرحام : -2
 

 ُهـَمامُ : يا فِّلَْسطيُن ُكلّما َساَل ُجـْرٌح        لم يَنَْم في الَجنُوبِّ َقـْلـٌب ( 19البيت )
 ( .الّسيّد الّسخّي الّشجاعُهمام :  /ألم ومعاناة وظلم واستبداد )ُجرح :  المعاني :

 ُحّر  للنَّجدة ولم ينَْم قلب أُردنيّ  ُكلّما زادت النّكبات والجراح في فلسطين َهّب رجال الجنوب: شرح البيت
 .دفاعاً عن فلسطين 

 :الّصورة الفنّيّة
ً   جرٌح     :يا فلسطين ُكلّما سال  -1  أصابه جرح . شبّه فلسطين إنسانا
 .شبّه قلب العربّي إنساناً ُشجاعاً  لم ينْم في الجنوب قلٌب ُهمام  : -2

 :الّدالالت المعنويّة
 .رمز لعناصر القّوة والثّبات والّصمود :  زيت الجنوب  -1
ر رم القناديل        : -2  .ز للُحريّة والخالص والتَّحرُّ

 ( :17األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول الـبـيـت )
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 .رمز للوحدة والتّوأمة بين األردّن وفلسطين  األرحام :تلتقي  -3
 .رمز لنكبات ومصائب فلسطين  :    جرح        -4

 وزاريّ الّسخّي ِمن الّرجال      :أوالّسيّد الشُّجاع  : ُهـمـام          -5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 صل ( في الّطبيعة والنّضال والتّواتوأمة بين األردّن وفلسطين. أشار البيتان الّسابقان إلى فكرة  )1س
داً األبيات الّدالّة عليها ؟ التَّاريخيّ          ح ذلك ُمحّدِّ  بينهما  وّضِّ
 واضحة إلى  عهم عن فلسطين وعروبتها في إشارةظهرت بسالة وشجاعة رجاالت األردّن في دفاج :       
 . الوحدة القائمة بين الّشعبين األردنّي والفلسطينيّ            

 
ح ذلك ؟. أضفى الشَّاعر على 2س  عنصر المكان في قوله: )وفي القدس تلتقي األرحام(  بُعداً دينيّاً  وّضِّ

 .اختار الّشاعر القدس مكاناً تلتقي فيه األرحام ؛ نظراً لقيمتها الّدينيّة عند الُمسلمين  ج :      
 
ن خالل البيت )3س  ؟ (18. ما الفكرة التي يُريد الّشاعر إيصالها للنّاس مِّ

 .أهّميّة القدس الّدينيّة فهي ُملتقى أفئدة الُمسلمين كافّة  ج :      
 
ن : الجنوب   القدس ؟4س  . بَِّم وصف الّشاعر ُكّل مِّ

 . (ُملتقى األرحام : القدسزاد القناديل         :الجنوب ) :ج       
 
 ( ؟19. عّم يتحّدث الّشاعر في البيت )5س

 .م وما زالت ترزخ تحت وطأة االحتالل الصهيونّي الغاشم 1948نكبة فلسطين عام  : ج      
 
 . ما الحدث التّاريخّي البارز في البيت التاس  عشر ؟ وما نتيجته ؟6س

 . (وحدة أبناء الّشعبين األردنّي والفلسطينيّ  : النتيجةاحتالل فلسطين        : الحدث) : ج      
 
 . ما المشاعر التي تثيرها في نفسك فكرة البيتين الّسابقين؟ 7س

 .عاطفة االعتزاز والفخر بوحدة الّشعـبـيـن ج :       
 . حّدد البيت الذي يُشير إلى المعنى اآلتي :8س
 18بيت                       .دور الجنوب في النّضال على مدى الّسنين الماضية  -أ

 19بيت                في تواّدهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد .مثل المؤمنين  -ب
 
 . ما المعنى البالغّي للنّداء في قوله )يا فلسطين( ؟ 9س

 . الـتّـحـسُّر ج :       
 . لجأ الّشاعر في البيتين الّسابقين إلى االتّكاء على الواق  المحلّي المعيش   وضّح ذلك ؟10س

 .يظهر ذلك ِمن خالل استخدامه أللفاظ مثل )زيت ، قنديل( ، )الكروم وممّرات ضانا(  :ج       
 لقي. ما الجذر اللغوّي )تلتقي( ؟ 11س

 : (19  18)األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول الـبـيـتين 
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 والُخَطى تَْلتَامُ     يَا َمَمّراتِّ َضانَا        لَكِّ َنْشتَاُق     : َيا ُرَؤى األَْمسِّ ( 20البيت )
ـقُـونَ ( 21البيت ) َمـكِّ الـَعـالِّي   م   َويَْحلُو  َعـلـى ذَُراكِّ الـكـالمُ  : يَْصـعَــُد العَاشِّ  ُسلَـّ
 وتعني طريق  َممرّ مفردها  ممّرات: /رأي وهي ما يُرى في المنام والجذر يةُرؤ مفردهاُرؤى: : )المعاني 

، والجذر نشتاق:/  مررضيّق، والجذر    / خطو والجذر  ُخْطوةالّطريق ، مفردها  الُخطى:/  شوق نحنُّ
 ، واألصلتجتمع تلتام :/ ذرووتعني قّمة ُكّل شيء، والجذر  َذْروةمفردها ذراك : /  الُمحبّون العاشقون :

 ( .ألمَ ر والجذ تلتئم
 

 يُخاطب ضانا ُمجّدداً قائالً : يا أحالم األمس يا ممّرات ضانا إنّنا ُمشتاقون للَمشاِهـد :  (20شرح البيت )
 .النّضاليّة والفتوحات الّسابقة وسنسير على ُخطى أولئك األبطال ِمن أجل تجديدها 

 :الّصورة الفنّيّة
 .شبّه الوقائع اإلسالميّة والنّضاليّة بإنسان يشتاق  يا رؤى األمس يا ممرات ضانا : -1
 .يجتمعان ويلتقيان شبّه الُخطى بشخصين  الخطى تلتام : -2
    

 ّل العاشقين لضانا ولتجديد الَمشاِهد النّضاليّة يسيرون على خطاها محاولين صعود كُ :  (21شرح البيت )
 .هذا السُّلّم النِّضالّي وال يطيب لهم الكالم إاّل على قممها المرتفعة 

 :الّصورة الفنّيّة
 .الي شبّه األحداث الكبرى التي تحققت على أرض ضانا بالسُّلّم الع يصعد العاشقون سلّمك العالي : -1
 .شبّه ضانا بشخص يحلو الكالم معه  يحلو على ذُراك الكالم : -2
 

 : الّدالالت المعنويّة
 .رمز لألحداث التّاريخيّة على أرض ضانا رؤى األمس :  -1
 .رمز لألحداث والحضارات التّاريخية على أرض ضانا  ممرات ضانا : -2

 رمز اللتفاف العرب حول الّشريفأو:  لكفاح والنّضال على خطى األجداد استمرار االخطى تلتام :  -3

 . حسين يوم الثّورة العربيّة الكبرى(ال
 أبناء ضانا واألردّن ، رمز للمجد والعّزة والُحريّة .العاشقون :  -4
 . ضانا المعشوق : -5
 .رمز لإلنجازات واألحداث العظيمة الّسابقة وهي داللة وطنيّة  سلّمك العالي : -5
 .تاريخ األُّمة وحضارتها وأمجادها الكالم :  -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 
 

 شق الوارد في البيت األخير ؟ـ. ما داللة الع1س
 ة الُكبرى على أرضها .مكانة ضانا المتميّزة بسبب األحداث التّاريخيّ  : ج   
 
 . علِّّل : ال يحول الكالم إاّل على ذرى ضانا .2س
 ألنّها تُذّكرهم بماضيهم البطولّي المجيد وطبيعتها الخالّبة . : ج   
 

 ( :21   20األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول الـبـيـتين )
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 . ما المشاعر)العواطف( التي تثيرها في نفسك فكرة البيتين الّسابقين ؟3س
 ( .: الّشوق والمحبّة لضانا 20البيت )  : ج   

 .: مشاعر اإلعجاب بمكانة ضانا المتميّزة(  21البيت )     
 
د البيت الذي يُشير إلى المعاني اآلتية :4س  . حّدِّ
 م2016صيفّي        . (21بيت ) علو جبال ضانا وارتفاعها : -أ   
ن التّاريخ العربّي : -ب     (20بيت ) الفخر واالعتزاز والُحّب لضانا فهي صفحة ُمشرقة مِّ
 (21)بيت  جـ.  لضانا مكانة متميّزة في عقول وقلوب العاشقين للُحريّة ونور الحياة :   
 
ن تكرار  ؟20. ما المعنى البالغّي لالستفهام في البيت )5س  ( وما الغرض مِّ
 . التعظيم والغرض ِمن تكراره التّأكيد على المكانة المتميّزة لضانا :ج    
 
 . ما المعنى الُمستفاد من الّزيادة في الفعلين )تلتقي ونشتاق( ؟ 7س
 .المشاركة ج :    
 
 . استخلص ثالث سمات فنيّة للقصيدة ؟8س
 استخدام الّرمز واإليحاءات للتّعبير عن المعنى المطلوب وتأكيده ب(    صدق العاطفة والمشاعر أ(ج:    

 .استخدام صيغ األسلوب اإلنشائّي كاالستفهام والنّداء واألمر  (ـج        
 
 . ما داللة استلهام  الّشاعر أحداثاً تاريخيّة واقعيّة ؟9س
 .إثارة االفتخار واالعـتزاز بتاريخ األُّمة المجيد في نفس القارئ  ج :   
 
 األصالة والُمعاصرة   بيّن ذلك ؟. في البيتين الّسابقين ربط بين 10س
 األحداث الجسام التي وقعت على أرض ضانا في الماضي :األصالة  «20»البيت   ج :   

  . التأكيد على الّسير على خطى الّسابقين  : الُمعاصرة      
 الّشوق والحنين لتلك  :الُمعاصرة/  األُّمة ِمن إنجازات سابقة ما حقّقته : األصالة« : 21»البيت       
 .( وأحالٌم ماضية فكأنّها جرحٌ اإلنجازات       

 
 . عالَم تعـود الكاف في كلمتي )سلمك   ذراك( ؟11س
 .تعود على )ضانا( ج :     
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بَِمَكانٍَة ُمتَِميَِّزٍة َوقُْدِسيٍَّة َجلَّلَتْها بِالِهْيبَِة َوالَوقاِر  –ُمْنذُ فَتََراٍت َزَمِنيٍَّة ُمْغِرقٍَة في الِقَدِم  –َحِظيَْت َمِدينَةُ القُْدِس 
يَاناِت السَّماويِّة َجِميِعَهاِعْنَد  فَْهَي    اْكتََسبَْت َمِزْيداً ِمْن تََجذُِّر قُْدِسيَّتَِها بَِمِجْيِء اإِلْسالِم   ثُمّ     أَْصَحاِب الّدِ

َرِمْيِن وْهَي ثَاِلُث الحَ ،  والُمْوِطُن الذي اْحتََضَن ُمْعِجَزةَ اإلْسراِء والِمْعراجِ ،  الِقْبلَةُ األُولَى للُمْسِلِمْينَ 
بِِزيَاَرتِِه لََها َبْعَد ُوصوِل  –َرِضَي هللاُ َعْنهُ  –بُن الخطَّاِب  ُعَمرلَمِدينةُ التي اْختَّصَها وا .  الشَِّريِفْيِن 

َشَهاَدةً َدالّةً َعلَى ِسمّوِ التي تُعدُّ     َوَمْنِحِه أَْهلََها َما ُعِرَف بِالعُْهَدةِ العَُمَريِِّة    ُجيُوِش الفَتْحِ اإِلْساَلِمّيِ إلْيها 
 َمَكانَِة القُْدِس َوِرْفَعتَِها ِعْنَد الُمْسِلِمْيَن .

 
 

 غرق جذر، والمتعّمقة ومتوّغلة:  مغرقة/  حظو والجذر، ، عال شأنها  نالت وتمتّعت : حظيت
لة، والجذر  :متميّزة/ كون، والجذر منزلة :مكانة   قدس والجذر حرمة، ،طهارة وبركة :قدسيّة/ميزُمفضَّ

الرزانة والثّبات ،  :الوقار /هـيبالجالل والعظمة، والجذر  الهيبة: /جلل، والجذر ّطتهاـغ جلّلتها :
ق :تجذ ر/ كسب، والجذر نالت: اكتسبت /وقـرَ  والجذر الجهة التي يُصلّي إليها  :القِّبلة /جذر ، والجذرتعمُّ

 /خصص ، وفّضلها والجذرآثرها اختّصها : /عجز ، والجذرشيء خارق للعادة ُمعجزة :/  المسلمون
                   دللُمبيّنة وكاشفة والجذر  :دالّة /  شهد ، والجذردليل وبرهان واضح شهادة :/ إعطاء :منحه 

 . مكانتها المتميّزة فعتها :/ ر رتُعتبَ  :تُعـّد / علو ورفعة سمّو  : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 
 
 الّرزانة والُحلم والعظمة. ما الوظيفة اللغويّة لكلمة )الوقار( ؟ 1س
ن النّّص األسباب التي أعطت القدس أهميّتها وتميّزها ؟ )ُمنّصص(2س  . استخلص مِّ

 .القبلة األولى للمسلمين / موطن اإلسراء والمعراج / ثالث الحرمين ج :       
ن المسجد الّحرام إلى المسجد األقصى الّذي باركنابعبد  قال تعالى : )ُسبحان الّذي أسرى  .3س  ليالً مِّ

ن آياتنا إنّه هو الّسميُ  البصير( .          حوله لنريه مِّ
 أ( وّضح عالقة مضمون اآلية الكريمة بالنّّص .

 .تتضّمن دليالً شرعيّاً على معجزة اإلسراء والمعراج التي أعطت القدس أحد أسباب القداسة واالهتمام ج: 
 ب( وّضح الّداللة المعنويّة في قوله تعالى : )باركنا حوله( .

 ، بل تتعّداه لما حوله بما يشمل المنطقة وُربّما المدينة  إّن القداسة غير واقعة على المسجد فقطج :       
 .وربّما فلسطين كاملة         

ن الُمدن التي فتحها زيارة الخليفة عمر بن الخّطاب لمدينة القدس دون سوا: فّسر سبب  .4س  ها مِّ
 ، وأراد أْن يُميّزها عن بقيّة  ة خاّصة في نفس الخليفة لقداستهالتمتّعها بمكان؟  الفتح اإلسالميّة جيوش        
 .التي فتحتها جيوش الفتح اإلسالمّي  الُمدن        

ـعـبـة :  مـعـانـي الـكـلـمـات والـتّـراكـيـب الـصَّ

 مـكـانـة الـقـدس الـّرفـيـعـة فـي الـعـهـد الـقـديـم : -الـفـكـرة األُولـى  

ــمالـقـ –الـوحـدة الـّسـادسـة  ْجـدان بَـني َهـاشِّ .      دس فـي وِّ

 الـفـّن األدبــّي : مـقـالـة أدبـيّــة

 الـمـنـاقـشـة والـتّـحـلـيـل : 

 أسـئـلــة الــكــتــاب الـُمـقـّرر حـول الــنّــص :
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 . اذكر أبرز مضامين العهدة العمرية ؟ )حفظ(5س
 وجوب المحافظة على ممتلكات /لمينحريّة التّملُّك والعمل لغير المس /المسلمين حريّة العبادة لغيرج :      

 .ير المسلمين ـر غـوأرواح أهل الذّمة / احترام مشاع           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 
 

ن قُدسيّتها بمجيء اإلسالم؟     1س ن أسباب اكتساب القدس مزيداً مِّ  م2010شتوّي   . اذكر ثالثة مِّ
 (ُمنّصصة المتميّزة للقدس عبر العصور . )صيغة بديلة : علّل األهّميّ 

 القبلة األولى للمسلمين/ الموطن الّذي احتضن معجزة اإلسراء والمعراج/ المدينة التي اختّصها عمر: ج    
 ابن الخطاب رضي هللا عنه بزيارته / ثالث الحرمين الّشريفين          
 (بالّضمّ )ُر ــمــع  اضبط بالّشكل آخر الكلمة المخطوط تحتها في النّّص الّسابق ؟ . 2س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 
 

 اذكر ثالث فضائل للمسجد األقصى   كما ورد في النّّص الّسابق . )ُمنّصص(. 1س
 القبلة األولى للمسلمين / ثالث الحرمين / موطن اإلسراء والمعراجج :      
 . اإلسراء والمعراجحادثة  . ما الحدث الذي رّسخ البُعد الدينّي للقدس ؟ 2س
 عالَم تدّل الّزيارة التّاريخيّة لعمر بن الخّطاب للقدس ؟ )منّصص(. 3س

 صيغة بديلة : عالَم تدّل العهدة العمريّة ؟
 .تدّل على سمو مكانة القدس وأهّميّتها عند الُمسلمين : ج      
 . والوقارمكانة متميّزة وقُدسيّة جلّلتها بالهيبة حظيت بالقدم ؟   . ما الذي حظيت به القدس منذ4س
 . دة العمريّة وحادثة اإلسراء والمعراجـالعه. ما الشَّهادة الّدالّة على سمو مكانة القدس ؟ 5س
 المسجد الحرام( الثّانيةالمسجد األقصى و األولى)ثّانية على ضوء النّّص ؟ . ما القبلتان األولى وال6س
 ّصص()ُمن . ما داللة الحرمين في قوله )وهو ثالث الحرمين( ؟ 7س

 .المسجد األقصى(  الثّالث:المسجد النّبوّي/  الثّاني :المسجد الحرام /  األّول :): ج      
ن الُمدن التي فتحتها جيوش الفتح 9س  . فّسر سبب زيارة عمر بن الخّطاب لمدينة القُدس دون سواها مِّ

 (حفظاإلسالميّة .    )          
 .يُميّزها عن بقيّة المدن التي فتحها  ، وأراد أنْ تتمتّع بمكانة خاّصة في نفس الخليفة لقداستها  ألنّها: ج      

 
 )ُمنّصص(  . لّخص في جمل ُمحّددة أبرز الحقبات التّاريخيّة التي تناولها النّّص الّسابق .10س

  .القدس قبل اإلسالم / القدس في عصر اإلسالم / القدس في عهد الخلفاء الّراشدين  :ج      
ـْفـظ)ّصورة الفنّيّة في الجمل اآلتية : . وّضح ال11س  (حِّ

 شبّه القدس بإنسان له  أو:يكسب أمراً ما  شبّه القدس بإنسان  :بمكانة متميّزةحظيت مدينة القدس  -1       

 . متميّزة مكانة            

 القدم  شبّه أو: في أعماق الماءشبّه الفترات الّطويلة بشيء غارق  : منذ فترات مغرقة في القدم -2       

 . عميقبماء             
 . شبّه الهيبة والوقار بثوب يُزيّن القدس: أوشبّه القدس بفتاة جميلة :  جلّلتها بالهيبة والوقار -3      

 : ـئـلـة الـوزاريّـــة حــول النّصّ األس

 أسـئـلـتـي الــُمــقــتــرحــة حــول النّّص :
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ن تجذ ر قدسيّتها :اكتسبت مزيداً  -4  .في جذور األرض  شبّه القدس بشجرة ثابتة مِّ
 .تحتضن طفلها  شبّه القدس بـأُّمٍ  الموطن الذي يحتضن معجزة اإلسراء والمعراج : -5
 .شبّه العهدة العمريّة بشيٍء ثميٍن يُمنَح منحه أهلها العُهدة العُمريّة :  -6
 .عُمريّة بالّشهادة شبّه العُهدة التُعـّد شهادة دالّة :  -7
 
 . احترام األديان والمحبّة والّسالم /التّسامح الّدينيّ تُمثّلها العهدة العمريّة ؟ التي . ما القيم اإلنسانيّة 12س
 
ح المقصود بما يأتي : )13س ــْفــظ. وّضِّ  (حِّ
 . فتحها كتاب األمان الذي أعطاه عمر بن الخّطاب لبطريرك القدس بعدالعُهدة العمريّة :  -1  
    المسجد ( وهو الّسير ليالً، والمقصود بها حادثة إسراء الّرسول الكريم ِمنسريجذرها )اإلسراء :  -2  

 .الحرام إلى المسجد األقصى                    
   اإلسراء ، والمقصود بها ما عرَج به الّرسول األعظم ليلةالَمْصعَد أو السُّلّم أو الّدرج (لـغـة): المعراج -3  

 .ِمن المسجد األقصى إلى الّسماوات العُلى                  
 المدناسم يُطلَق على المسجد الحرام والمسجد النّبوّي والمسجد األقصى، كما يطلق على الحرم :  -4  

 .( مّكة والمدينة المنّورة والقدسالثاّلث )                
 
                                  )حفظ( لكلمتي )الهيبة والوقار( ؟ واللغويّة . ما الّداللة المعنويّة14س

 . (الّرزانة والثّباتالوقار : الجالل والعظمة /  الهيبة:ج : )     
 
 .أْي امتّدت وزادت طهارة وعظمة ما المقصود بعبارة )تجذّر قدسيّتها( ؟  .15س
 . علو ورفعة مكانة القدس. ما داللة )جللتها بالهيبة والوقار( ؟ 16س
ن تجذّر قدسيّتها ؟ 17س  بمجيء اإلسالم. متى اكتسبت القدس مزيداً مِّ
  لـعـتـاف  . ما الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية : )اكتسب   احتضن   اختّص( ؟18س
ن الّزيادة للفعل )احتضن( ؟ 19س  المطاوعة. ما المعنى المستفاد مِّ
 
 هااااااّم جّدددددااااً              . اضبط حروف الكلمات اآلتية : 20س
 ُمْغرقةالميم والّسكون في )مغرقة(:  ب((      بالفتحَفتََرات )الفاء والتّاء والّراء في كلمة )فترات( :  أ(
 (بالّضمّ قُدسيّة )القاف في )قدسيّة( :  د((                      بالكسرالِقَدم )القاف في كلمة )القدم( :  ـ(ج

 (                  بالكسرالِقبلة )القاف في )القبلة( :  و((                    بالكسرالِوقار )الواو في كلمة )الوقار( :  هـ(
 (بالكسرعتها)ِرفالّراء في )رفعتها( :  ح((              بالفتح والّضمّ تَجذُّر)التّاء والجيم في )تجذّر( :  ز(
 (بالّضمّ العُهدة )العين في )العهدة( :  (ط
 
 . ض  عالمة التّرقيم مكان النّجمة الواردة في النّّص الّسابق .21س

 .فاصلة )،( / فاصلة منقوطة )؛( / فاصلة / فاصلة ج : 
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                                                          . ما دور األمويّين في مدينة القدس ؟ )ُمنّصص(1س

 بنى الوليد بن عبد الملك المسجد  /  هـ72بنى الخليفة عبد الملك بن مروان قُبّة الّصخرة عام  : ج      
 . هـ90األقصى عام            

 (ُمنّصص. ) . علّل : أصبحت القدس في العصر األموّي مركزاً علمياً رفيعاً 2س
 .لعناية الخلفاء والملوك والّسالطين المتتابعين :  ج     

 
ن بُعدين   ما هما ؟ 3س  (ُمنّصص) . نبعت أهميّة القدس في العصر األُموّي مِّ
 .بقيت موضع االهتمام وموضع القداسة؛ إذ بنى عبد الملك بن مروان قبّة الّصخرة البعد الدينّي :  -1 ج :
 .أصبحت منهالً ومركزاً علميّاً رفيع المستوى البعد الحضارّي :  -2     
 
 )حفظ(: . وّضح الّصورة الفنّيّة في ما يأتي 4س

ً ص -1  . شبّه القدس بالمركز العلميّ  أو: ه القدس بنبع الماءشبّ  : ارت منهالً ومركزاً علميّا

 .شبّه القدس بشخص له مكانة وقيمة بقيت محّط االهتمام:  -2
 
 )بالفتح( مرَكــزفي كلمة )مركز( ؟ . اضبط حرف الكاف 5س
 .غـيـر ، حـطـط ، هـمـم : يتغيّر   محّط   االهتمام ؟   للكلمات اآلتية. ما الجذر الثاّلثّي 6س
 . اكتب عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة الواردة في النّّص ؟ 7س

 ) ( الفاصلة في المواضع الثاّلث ج :         

بَنَى الَخِليفَةُ  إذْ  ؛وبقْيْت َمحطَّ االْهِتَماِم َوَمْوِضعِ القََداَسِة    َعْهِد ُخلفَاِء بَِني أَُميَّةَ لْم يَتَغَيَّْر َحالَُهاوالقُْدُس فِي 
ْخَرةِ َسنَةَ ـاألُمَويُّ َعْبُد الَمِلِك بُن َمْرَواَن قُ  َعْبِد الَمِلِك وبََنى الَوِلْيُد بُن        ( اثنتين وسبعينهـ )72بَّةَ الصَّ

إلى أْن َصاَرْت بِِعنَايَِة الُخلَفاِء والُملُوِك والسَّالِطْيِن الُمتتابعيَن       (تسعـينَ هـ )90الَمْسِجَد األَْقَصى عام
ي   ِعْلِميّاً َرفِيَع الُمْستَوى      وصوالً إلى العَْصِر الحديِث َمْنَهالً ومْرَكَزاً   .نيِّة إضافةً إِلَى َمَكاَنتَِها الّدِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 / قبب، جذرها  بناء مستدير ُمقّوس:  قـبّة/  والبركةالّطهر :  القداسة/  موضع عناية:  محّط اهتمام)

 : ينـ/ المتتابع األبعد:  األقصى / ْدر ومكانةـذو قَ : رفي /  نهلمورد وموضع الّشرب، والجذر منهالً : 
 . (كونمنزلة وقدر وقيمة ، والجذر مكانة :  المتتاليين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 .األهميّة العلميّة واألدبيّة للقدس منهالً ومركزاً علميّاً رفي  المستوى :  -1

 

 األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول الـفـقـرة الـّسـابـقـة :

 الـقـدس فـي الـعـصـر األُمـوّي : –الـفـكـرة الـثّـانـيـة 

 الّدالالت الــمــعــنــويّـــة :

 الــمــعـــانـــي الـــّصـــعـــبـــة :
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من ِلها وأهَ َولَْم َيتََوانَوا َعْن إقالتِها   َوَخصُّوها بِِعنايِتِهموفي َعْصِرنا لَْم يُْغفَِل الهاِشِميّوَن القُْدَس   ِمن َعثَراِت الزَّ

 َحتّى َكأَّن الَواِحَد      فَقَْد تَغَْلغَلَْت فِي ِوْجَدانِِهم وَضَرَبْت ُجذُوِر قُْدِسيَِّتَها فِي أَْعَماِق ُروِحِهم  َوَصفَعَاِت الدَّْهرِ 
ِر الثَّْوَرةِ العََربيِّة الُكْبرى –طيَّب هللاُ ثَراهُ  –فالشَّريُف الُحسيُن بُن علّيٍ   َمْكنُوَن ُرْوحِ َسلَِفهِ ِمْنُهم يَِرُث     ُمفَّجِ

دةِ   َعلَى أْصغَِر قَْريٍَة )إنَّنا نُحافُِظ  :وَنْستَِدلُّ ِمْن قَْولَتِِه الَمْشُهوَرةِ   آَمَن بالقُْدِس ُجْزَءاً ِمَن الّدْولَِة العََربِيَِّة الُموحَّ
 فإذا كانت هذه حاَل أْصغَِر قَْريٍَة في      َمَكانَِة القُْدِس عظم في فِلَْسِطيَن ُمحافََظِتنَا َعلَى َبْيِت هللاِ الَحراِم( َعلَى 

  . وهو َما َيْعِكُس إيَمانَهُ وُعْمِق اْرِتبَاِطِه بِفَلْسِطيَن َوقُْدِسيَِّة أْرِضَها ؟ فََما َمقَاُم القُْدِس ِعْنَده     نَْفِسهِ 
ُعه عام  َراً جديداً َعلَى      )اثنين وعشرين وتسعمئٍة وألٍف( لتَْرِميِم الَمْسِجَد األَْقَصى م1922ثُّم جاَء تَبَرُّ  ُمَؤّشِ

 .وَسْعيِِهم الّدؤوِب لِبنَاِء ُرْؤيٍَة َحَضاِريٍَّة ِقواُمها الُحريِّة والعَدالةُ والَوْحَدة      بالقُْدِس  ِعنَايِة الهاشميّين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
روا:  وانوالم يت/  لم ينَس ولم يهمل: )لم يغفل    / وني، والجذر  ، لم يتأخروا فواـ، لم يضع لم يُقّصِ
  /عـثر، والجذر ، وهي الّزلّة والمصيبةَعثْرةمفردها : عثرات/ قيل، والجذر مساعدتها، إنقاضها: إقالتها 
 :  تغلغلت/  صف (، والجذر مصائب الّزمنوهي الّضرب بالكّف والمقصود ) عةفْ صَ  مفردها:  صفعات
جدانهم / غلغل، والجذر تعّمقت ور خير في قلب اإلنسان، مركز ـ، شع، قلوبهم ، ضمائرهم إحساسهم:  وِّ

 ، والجذر مستور، مخفي: مكنون/ (انتبه لضبط الواو)2010شتوّي       اإلحساس والّشعور في اإلنسان
  ، والجذرمتواصل، مستمّر دون تعب: سالف/ َدؤوب، ومفردها الّسابق ِمن اآلباء واألجداد : سلفه /كنن
   ، إصالح وإعادة بناء:  ترميم /دللنتعّرف، والجذر : نستدلّ /  ثري، والجذر التُّراب النّديّ : ثرا / دأب

: قوامها /رأىوالجذر   تقدنظرة وُمعـ: رؤية /أشر، والجذر دليل وعالمة وإثباتمؤّشر : /  رمموالجذر 
 ما هو خفّي  أو ما هو في أقصى  نيـوتعم 2010ش       قمْ عُ مفردها : أعماق /قوم، والجذر أساسها

 . عـني، والجذر اهتمامهم ورعايتهم:  نايتهمـع/  داخل شيء ويُصعَب إدراكه
 

 

                                              
ن عثرات الّزمان : -1  .تعثّرت وسقطت أرضاً فأنقضها الهاشميّون القدس وأهلها بامرأة  شبّه إقالتها مِّ
ً  : صفعات الّدهر -2  .يضرب بال رحمة  شبّه الّدهر إنساناً ظالما
 .المتعّمق بشّدة بجذور األرض شبّه ُحّب الهاشميّين للقدس بالماء  تغلغلت في وجدانهم : -3
 . شبّه القدس بشجرة متعّمقة ضربت جذور قُدسيّتها في أعماق روحهم : -4
 .شبّه عالقة الهاشميّين بالقدس باإلرث المادّي  يرث مكنون روح نفسه : -5
 .ة الكبرى بالبركان أو بالقنبلة شبّه الثّورة العربيّ  ُمفجّر الثورة العربيّة الُكبرى : -6
ن الّدولة العربيّة : -7  .شبّه الّدولة العربيّة بإنسان والقدس أحد أعضائه  آمن بالقدس جزءاً مِّ
 .شبّه مقولته الّشهيرة بمرآة عاكسة  وهو ما يعكس إيمانه : -8
 .شبّه الّرؤية الحضاريّة ببناء  لبناء رؤية حضاريّة قوامها الحريّة والعدالة والوحدة : -9
 
 
 
 

 مـعـانـي الـكـلـمـات الـصـعـبـة :

 ة :ــيـّ ــنّـــفـــور الـــّصـــالـ

 

دور الهاشميّين وبالتّحديد الّشريف الحسين بن علي في  –الفكرة الثّالثة 

 العناية بالقدس :
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 .التي عانتها القدس والّشدائد الِمَحن والنَّكبات صفعات الّدهر وعثرات الّزمان :  -1

 ُحّب الهاشميّين وتعلّقهم الّشديد  :  تغـلغـلت في وجدانهم و ضربت جـذور قـدسيّتها أعـماق روحهـم -2
  .بالقدس       

 .داللة على ُعمق العالقة بين الهاشميّين والقدس واإليمان بأهميّتها  الّدينيّة يرث مكنون روح نفسه :  -3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 
 
 انظر معاني الكلمات الّصعبة             ما الوظيفة اللغويّة لمفردة : )الوجدان( ؟    .1س
 . اشرح المقصود بالجملة اآلتية : )كأّن الواحد منهم يرث مكنون روح سلفه( ؟2س
 .أْي أّن الهاشميّين يوالون الّرعاية واالهتمام بالقدس وذلك أمر يتوارثه األبناء عن اآلباء واألجداد ج: 
 بأْن يُدفَن في ساحة الحرم القدسّي الّشريف –طيّب هللا ثرا   –. أوصى الّشريف الحسين بن علي 3س

ن الوصية .   )حفظ(          وّضح الّداللة التي تستنتجها مِّ
 .وتفضيله ألرضها على سائر أرض العرب  ، ومحبّته لها   ، رفعة مقام القدس عنده  ج :
ن وأهلها . " لم يغفل الهاشميّون عن دورهم في العناية بمدينة القُدس  ولم يتوانوا عن إقالتها 4س  مِّ

 عثرات الّزمن وصفعات الّدهر ؛ فقد تغلغلت في أعماق روحهم "            
 غة الفقرة الّسابقة بأسلوبك معتنياً بالمحافظة على الفكرة الّرئيسة فيها . )حفظ(د صياـأع        

 تعلّق روح الهاشميّين بالقدس وعدّوها جزءاً ِمن عقيدة األّمة ولم يضعفوا أو يفتروا قّط عن حمايتهاج : 
 .والّدفاع عنها ِمن الّظلم واالستبداد وخطر التّهويد       

  تراها تتوافر عند الهاشميّين في عنايتهم الّدائمة بالقدس ؟. ما المشاعر التي 5س
 .مشاعر دينيّة صادقة ، مشاعر االنتماء لألرض العربيّة والعروبة ج : 
 ما يأتي كما تتخيّله أو تتنبّأ به : حال المسجد األقصى وقُبّة الّصخرة دون عناية الهاشميّين. صف 6س

 م .  )حفظ(1922بها عام         
 الفة الّزخرفة ، أتت األحداث على أجزاء منها إْن لم يكن معظمها ، ال يهاب االحتالل تدنيسها أو أنْ تج : 
 .يعيثوا فيها خراباً      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
                                                                )ُمنّصص(. ما الذي لم يغفل عنه الهاشميّون ؟  1س

 . ولم يتوانوا عن إقالتها وأهلها ِمن عثرات الّزمان ،  دورهم في العناية بالقدس  :  ج       
 . منذ قيام الثّورة العربيّة الُكبرى . حّدد الفترة الّزمنيّة التي شهدت ارتباط الهاشميّين بالقدس ؟2س
 (ُمنّصصالحسين بن علي ؟ )ذي رفعه الّشريف . ما الّشعار القومّي ال3س

 .إنّنا نحافظ على أصغر قرية في فلسطين محافظتنا على بيت هللا الحرام :  ج       
 
 (ُمنّصصكزاتها ؟  ). نادى الهاشميّون برؤية حضاريّة   حّدد ُمرت4س

 (ُمنّصصة للقدس   كما يراها الهاشميّون ؟ )الّرؤية الحضاري (أسس): ما مقّومات  ةبديلصيغة 
 .الحريّة والعدالة والوحدة :  ج       
 

 الـفـقـرة الّسابقة : أســئــلـــتي الـمـقـتـرحـة

 الـفـقـرة الّسابقة : أســئــلـــة الــكــتــاب

 : ـّدالالت الـمـعـنـويّــةالـ
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       )ُمنّصص( . دأب الهاشميّون على رعاية القدس   هاتِّ دليلين يتعلّقان بالّشريف الحسين ؟5س
 (ُمنّصصّشريف الحسين بن علي تجا  القدس ؟ ): ما الّدور الذي قام به ال ةبديلصيغة 

 /م 1922تبّرعه لترميم المسجد األقصى عام  / الموّحدةآمن بالقدس جزءاً ِمن الّدولة العربيّة :   ج     
 .الدعوة للمحافظة على أصغر قرية في فلسطين كمحافظته على بيت هللا الحرام           
 )ُمنّصص(  . استنتج ثالثة دالئل تُشير إلى اهتمام الهاشميّين بالقدس وعنايتهم بها ؟6س
 / ضرب جذور عثرات الّزمان وصفعات الّدهر/ تغلغلت في وجدانهمِمن لم يتوانوا عن إقالتها وأهلها ج:     

 .دسيّتها في أعماق روحهم ـق           
 . الّسابق (6نفس إجابة الّسؤال ) . ما المقصود باإلرث المتبادل الوارد في النّّص ؟7س
 :  . اشرح المقصود بالجمل اآلتية8س

ن عثرات  -1  الّدهر وصفعات الّدهر .لم يتوانوا عن إقالتها وأهلها مِّ
 ضربت جذور قدسيّتها في أعماق روحهم . -2

 .أْي لم يقّصروا في إعانتها وأهلها ِمّما وقعت فيه ِمن شدائد ومصائب  -1  : ج  
 .أْي أّن طهارة القُدس ومكانتها الّدينيّة رسخت وامتدت في أعماق نفوسهم  -2        
  . جاء في النّّص : )إنّنا نحافظ على أصغر قرية في فلسطين محافظتنا على بيت هللا الحرام( . 9س

 (ُمنّصص)الّشريف الُحسين بن علي  َمن قائل هذ  المقولة ؟  -أ        
 .وُعمق ارتباطه بفلسطين وقدسيّة أرضها  ،مكانة القدس عظم ما داللة تلك المقولة ؟  -ب        

 )حفظ(. جاء في النّّص : )فما مقام القدس عند ( ما الذي أفاد  االستفهام وما داللته ؟ 10س
 .؛ جاء ليؤّكد مكانة القدس لدى الّشريف الحسين وعمق ارتباطه بها تفهام يُفيد التّعظيم والتّعجُّباسج: 
 حسين لترميم المسجد األقصى؟. ما الّدالالت والمعاني والقيم النّبيلة التي يحملها تبّرع الّشريف ال11س
                                                                                  )ُمنّصص( سعيه الّدؤوب لبناء رؤية حضاريّة قوامها الحريّة والعدالة والوحدة   ،  عنايته بالقدس ج :
ن النّّص الهدف12س ن الثّورة العربيّة الُكبرى ؟  . استنتج مِّ ـدة مِّ  .إقامة الّدولة العـربيّة الموحَّ
 . ما المؤّشر الجديد الّدال على عناية الهاشميّين بالقدس ؟ )ُمنّصص(13س

 .م 1922تبّرعه لترميم المسجد األقصى عام ج : 
ن الكلمتين 14س  م2010 حسب وردهما في النّّص ؟      (عمر  الواحد). اضبط بالّشكل آخـر ُكّل مِّ
 . عمُر )بالّضم( ، الواحَد )بالفتح(ج: 
  )حفظ(  . ما المعنى الذي تفيد  الّزيادة في الفعلين )يتوانوا   تغلغل( ؟15س

 .( التّدريج :تغلغل المشاركة /  :)يتوانوا ج :       
 
          )حفظ(اضبط حروف الكلمات اآلتية :  .16س

 َعثََرات )بالفتح(:             (عثرات)العـين والثّاء والّراء في  -أ     
 َصفَعَات )بالفتح(:          (صفعات)الّصاد والفاء والعين في  -ب     
 ِوْجدان، قَِوامها )بالكسر(:     (قوامها)جـ. الواو في )وجدان( والقاف في      
 َيتََوانَـْوا )بالفتح والّسكون(:             (يتوانوا)الياء والنّون والواو في د.      

 
ــْفــظالوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية : ). اكتب 17س  (حِّ
 )نستفعـل(      د. نستدّل :         )يَِعل( جـ. يرث : )تَْفعَلَلَْت(    تغلغـلت :  -ب)فَعَلوها(     خّصوها :  -أ    
 )افتعال(هـ. ارتباط :     
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           )حفظ(. عالم تعـود الّضمائر فيما يأتي : 18س
 )الهاشميّون(: ـهـم كأّن الواحد من -ب)القدس(            :)قـدسيّتها( الهاء في  -أ     
 )الّشريف الحسين بن علي(:     (ثرا )د. الهاء في )الواحد(           جـ. الهاء في )سلفه(   :      
 )رؤية حضاريّة(:            ـها و. قوامـ)فلسطين(          :      ها هـ. قدسيّة أرضـ     

 
ن جملة 19س  (حفظالّدعاء والتّعظيم )؟   (طيّب هللا ثرا ). ما المعنى البالغّي المستفاد مِّ

 )حفظ( م( الوارد في النّّص بالحروف مراعياً مواضعها اإلعرابيّة .1922. اكتب الّرقم )20س
 .عام ألٍف وتسعمائٍة واثنين وعشرين  ج :    
 . اكتب عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة الواردة في النّّص . )حفظ(21س
 .في جميع المواضع ) (  الفاصلة ج :    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
ِل و  َعايِة الَهاِشميِّة بِاْهِتَماِم الَمِلِك َعْبِد هللِا األَوَّ     بَِمِدينَِة القُْدِس َوِرَعايتِِه لََها –رحَمهُ هللاُ  –يَتََوالَى اْستِْمراُر الّرِ
ياٍت وَعَقبَاتٍ   ُد ُرْؤيةَ الَهاشميّيَن فِيها    على ما كان يواجُههُ ِمْن تَحّدِ  بّوابةُ الَمَحبِّة فهي     وهو ما يؤّكِ
  .  َوَرْمٍز ِلُمْستَْقَبٍل َيْنَهُض َعلَى التََّساُمحِ والِحَواِر واْحِتَراِم الذَّاِت واآلخِريَن    والسَّالمِ  
فاعِ عَ ـلَقَْد أَمَر الملُك ع  ِل َجْيَشهُ بالّدِ   الجْيِش العََرِبّيِ َط ُشهداُء ـوَسقَ    ذه الَمدينِة الُمقدََّسةِ ـْن ثَرى هـبُد هللاِ األوَّ
  .  ليْبقُوا نُُجوَماً َساِطعَةً يُهتََدى بَِها فِي ُظْلَمِة لَْيِل األُّمةِ      األُردنّيِ َعلَى أَْسَواِرها 
 شميّين َعلَى َبّوابَِة األْقصى دليالً دامغاً َعلى ُعْمِق العَالقَِة وتميُِّزها َبْيَن الها –في ما بعُد  –ّم جاَء اْستِْشَهاُدهُ ثُ  
َل باْستِْشَهاِده أعْ   والقدس    ْد كاَن الَمِلُك الشَّيُخ ـقَ ـفَ   َظِم ُصَوِر االْرِتبَاِط الِوْجَداِنّيِ وأَْبَرَزه ُحُضوراً ـليَُشّكِ
ُس قابِضاً على َجْمِر العُروبَِة    ، ساعياً والكبرياءِ ي والّصدِق والعَْدِل ُمْحتَِمالً ُصعُوبَةَ َزمانِِه بالوع    الُمَؤّسِ
 .لتحقيِق الَوْحَدةِ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 . حدي، والجذر  دٍّ ـتح، مفردها  ، معيقات صعوبات:  تحّدياتولي /  ، والجذر يتواصل ويتتابع:  يتوالى

 / يقوم علىينهض:  /الجبل الّصعـب  :، والعَـقَـبة في اللغةوتعني معـيقات ومصاعب َعـقَبةمفردها عقبات: 
 ، المعة  ، واضحة مضيئة:  ساطعة / النّفس، الشخـص:  الذات / وجه، والجذر  يتعـّرض له:  يواجهه
 قاطعاً، ثابتاً ، واضحاً ، بارزاً دامغـاً : هدي/ يُسترَشُد ويُستَدلُّ بها، والجذر يُهتدى بها : سط  / والجذر 
ع:  الكبرياء/  اإلدراك والحيطة:  الوعي / دمغوالجذر   شهود ، :  حضور/ كبر، والجذر  العـظمة والـتّـرفُـّ
 ثري / تراب ندّي ، والجذر ثرى :  /برز أوضحه وأميزه ، والجذر / أبرز  :  حضر، والجذر وجود 

 حمل . والجذر   صابراً  ربط  / محتمالً :التّواصل العاطفي، والجذر االرتباط الوجدانّي : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   

 . شبّه المحبّة والّسالم ببناء عظيم ، وشبّه القدس بالبّوابةبّوابة المحبّة والّسالم :  -1
 شبّه المستقبل إنساناً .رمز لمستقبل ينهض :  -2
 .شبّه شهداء الجيش العربّي بالنجوم الّساطعة ليبقوا نجوماً ساطعة :  -3

 الــمــعــانـــي الــّصــعــبــة :

 س في عـهـد الـمـلـك عبد هللا األّول :الـقُـدْ  –الـفـكـرة الـّرابـعـة 

 الــّصــور الـــفـــنّـــيّــــة :
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 .شبّه الّظروف الّصعبة بالليل الُمظِلم يُهتدى بها في ظلمة ليل األُّمة :  -4
 .شبّه العروبة بالجمر روبة : ـقابضاً على جمر الع -5
 وشبّه الوعي والّصدق والكبرياء  . شبّه صعوبة زمانه بحمل ثقيل  صعوبة زمانه بالوعي :محتمالً  -6

 .بوسائل تساعده في ذلك     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 
 
 ل المزدهر لألُّمة بزوال الّظلم واالستبداد / رمز للتّسامح بداللة على المستقبّوابة المحبّة والّسالم :  -1

 .الّدينّي واحترام الذّات واآلخرين       
 مستقبل القدس يعتمد على رمز لمستقبل ينهض على التّسامح والحوار واحترام الذّات واآلخرين :  -2

 .الحوار واحترام اآلخرين وهي رمز لمستقبل واعد      
 .لعربّي في سبيل الّدفاع عن القدس، وهم قدوة لمن سيأتي بعدهم تضحيات الجيش ا:  نجوماً ساطعة -3
 ، رمز لالحتالل لضالل األُّمة وتخبّطها وتفّرقها، رمز اب والمعيقات التي تواجه األُّمةالصع: ليل األُمة -4

 .الّصهيونّي الغاشم       
 .رابطة بين الملك عبد هللا األّول والقدس رمز للعالقة الوثيقة والمتاالرتباط الوجدانّي :  -4
        2011صيفّي  .     واآلالم في سبيل العرب وقضاياهم  الّصعوبات تحّمل : قابضاً على جمر العروبة -5
  . داللة على الّزمان الذي كانت تعاني منه األُّمة الّظلم والتّسلّط والقهر صعوبة زمانه :  -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 
 لتتبيّن مصدر الفعـلين )توالى( و)أولى( .. استعـن بالمعجم 1س

 ( .إيالء/ أولى : توال ٍ ج : )توالى :        
   قابضاً على جمر العروبة  ُمحتمالً  –رحمه هللا  –كان الملك الّشيُخ المؤّسِّس  . جاء في النّّص : " 2س

 بالوعي " .ـوبة زمانه ُصعُ         
 مفّسراً سبب استخدامه كلمة )الجمر( .اشرح جملة )قابضاً على جمر العروبة(   

  اهم ونصرتهم ، وعالقتها بالجمرتحّمل الكثير ِمن الّصعوبات واآلالم في سبيل العـرب وقضاي:  ج       
   يتركه بالّرغم ِمن إحراقه كفّه ، تشبه ِمن يقبض في يده على جمر ملتهب والأنها معاناة هي             
ً  المعروفومن              ً  أّن الجمر يُسبّب حرقا  ، إضافة إلى ما يعانيه في تأسيس دولة في بدايتها شديداً مؤلما

 .وما يحتاجه ذلك ِمن جهد وعمل مستمّر             
 
 . اقرأ البيتين اآلتيين ثُّم أجب عن األسئلة التي تليهما :3س

ً وما استعـصى على قـوم ٍ منال              إذا األقدام ك          ان لها ركابا
 ما مات َمن جعل الّزمان لسانه              يتلـو مناقـبه مـدى اآلباد        

 حّدد موضعاً في النّّص ترا  متّفقاً ومضمون البيت األّول . -أ
 .سقط شهداء الجيش األردنّي ليبقوا نجوماً ساطعة / فقد كان الملك المؤّسس حامالً لجمر العروبة ج :     
 
 

 الّدالالت المعنويّة والّرمزيّة :
 

 الــكــتــاب الــُمــقــتــرحــــة :أســئــلــة 
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 رح البيت الثّاني مبيّناً عالقة مضمونه بالهاشميّين .اش -ب
 لم يمت ِمْن خلّد الّزمان ذكره وذلك ألخالقه وصفاته الحسنة يذكره الجميع بالخير، وهذا البيت ج :     

 يعكس حال الهاشميّين الّذين قّدموا التّضحيات العظام ِمن أجل عروبة األقصى والُمقّدسات فخلّد           
 الّزمان ذكرهم على مّر العصور واألجيال .          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 م2011صيفّي   كما وردت في النّّص ؟        . بيّن رؤية الهاشميّين تجا  القدس 1س
   : تُعّد القدس رمزاً لجوانب مختلفة   اذكرها ؟ )ُمنّصص( ةبديلصيغة   
 احترام الذّات واآلخرين رمز لمستقبل ينهض على التّسامح والحوار/ / بّوابة المحبّة والّسالمج :    
 بالقدس  كما ورد في النّّص .   . استخلص الّدليل على ُعمق عالقة الملك عبد هللا األّول 2س
 م2011صيفّي        .اده على بّوابة األقصى استشهج :   

 م2011صيفّي ا ورد في النّّص .        كملى تحقيقه. اذكر الهدف الذي سعى الملك عبد هللا األّول إ3س
 .تحقيق الوحدة العربيّة ج :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

             ورد في النّّص ؟ )ُمنّصص(. بيّن الّدور الذي اضطل  به الملك المؤّسس تجا  القدس   كما 1س
ن النّّص الّسابق ثالثة دالئل على اهتمام الملك عبد هللا بالقدس ؟ )ُمنّصص(  ةبديلصيغة   : استخلص مِّ
 : يرى الهاشميّون أّن القدس بّوابة المحبّة والّسالم   هاتِّ ثالثة أدلّة على ذلك ؟ ةبديلصيغة 
ن أجل ثرى القدس .: هات دليالً على تضحي ةبديلصيغة   ة الهاشميّين مِّ

 .أمر جيشه بالّدفاع عن ثرى هذه المدينة الُمقّدسة  -1ج :    
 . سقوط شهداء الجيش العربّي على أسوارها  -2        
 .استشهاده على بّوابة األقصى دليل على عمق العالقة بين الهاشميّين والقُدس  -3        
 
 نسانيّة   وّضح أبرز مالمحها   كما ورد في النّّص ؟  )ُمنّصص(. القدس رمز لقيم حضاريّة إ2س
 التّسامح / الحوار / احترام الذّات واآلخرين / بّوابة المحبّة والّسالمج :     
 
 . واجه الملك المؤّسِّس واقعاً صعباً .3س
ـْفـظ(أ(        ما هو هذا الواق  ؟ )حِّ

 .الّصعوبات واآلالم ِمن جّراء ضعـف األُّمة في مواجهة األخطار الُمحيطة ج :         
 )ُمنّصص(ملك المؤّسِّس التّحّديات؟(    كيف واجه هذا الواق  ؟ )ما الوسائل التي واجه بها الب(     

 بالوعي ، الّصدق ، العدل ، الكبرياء:  ج        
 
 هللا األّول .. علّل : إطالق لقب المؤّسس على الملك عبد 4س

 .لتأسيسه المملكة األردنيّة الهاشميّة / أّول ملك على األردن ج :         
 المرحلة التي حكم فيها الملك عبد هللا األول بن الحسين ؟ اريخيّة الّتي تحدث عنها النّصّ . ما الحقبة التّ 5س

 األسـئــلــة الــوزاريّـــة حــول الــنّــّص الــّســابـــق :

 أســـئـــلـــتــــي الــــُمـــقــــتـــرحـــة حـــول الــنّـــّص :
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ْفظ(6س ن الّزيادة في األفعال اآلتية : )حِّ  . ما المعنى الُمستفاد مِّ
 الُمشاركة يواجهه :  -ب  التّدريج يتوالى : -أ        
د :          الّطلبد. استشهد :                          القّوة والمبالغةجـ. يؤّكِّ

 
 . اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية : )يتوالى   ليبقَـوا   يُهتدى( ؟  )حفظ(7س

  . لـتعَ ـيتفاعل ، ليَْفعَـوا ، يُف :  ج       
 )بالفتح(  َعالقة ؟  (عـالقـة). اضبط حرف العين في كلمة 8س
 الفاصلة في كال الموضعين. اكتب عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة الواردة في النّّص ؟ 9س
 الّطباق. ما المحّسن البديعّي الوارد بين كلمتّي : )الذّات واآلخرين(   )ساطعة   ظلمة( ؟ 10س
 الهاشميّة  اهتمام  يؤّكد  بّوابة  المحبّة  مستقبل  التّسامح  . اكتب الجذر اللغوي للكلمات اآلتية : 11س

 احترام  المقّدسة  يبقوا   استشهاد   تميّزها  يشّكل  تحقيق؟          
 .هشم، همم، أكد، بوب، حبب، قبل، سمح ، حرم، قـدس، بقي، شهد، ميز، شكل، حقق  ج:       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 
ُل استمراَر تََدفُِّق نَْهِر الَعطاِء   –َطيَّب هللاُ ثَراهُ  –أّما عنايةُ الملِك الُحسيِن بِن َطالٍل  »  بالقُْدِس، فَقَْد كانْت تُشّكِ

 الهاِشِمّي      إْذ أَْوالَها ِعنَايةً موصولةً     مدينةً وُمقّدساٍت ، واعتنى بإعمارها في عدد ِمن المراحل كانت 
 جاَء ثُّم      ِمَن األلمنيوِم الُمذّّهِب بالقُبِّة القديمِة بعَد تَْفِكيِكَهاداِل قُبٍّة جديدةٍ ، واشتملِت اْستِبم1964أوالها سنة 

 م أمَر 1969م      الذي حاَل االحتالُل اإلسرائيليُّ دوَن إتمامه، وفي عام 1969اإلعماُر الثّاني للقُْدِس سنةَ 
فِة      للمبادرة إلى العمِل جاللته بإعادة تش    الّسري  كيِل َلْجنِة إعماِر الَمْسِجِد األقصى  وقُبّة الّصخرة الُمشرَّ

 الذي     األقصى ومْنبَِر صالحِ الّديِن   لترميِم وإصالحِ آثاِر الحريِق الّذي أَتَى على أكثَِر ِمْن ثُْلِث الَمْسِجدِ 
    ِمْسماٍر واحٍد فيه ِمن غير  وجود  إذ صنَِع ِمن خشِب األرز الُمَطعَِّم بالفّضِة      فنّيّةً نادرةً    تُْحفةكان 

 ثُّم أمَر    ، الّداخليّة والقُبِّة ِمَن الدَّاخِل والخارجِ الّزخارِف الُخطط إلعادة البناِء وتَرميِم  وأمر جاللته بوضع 
ْخَرةِ ، وإعادة  –رحَمهُ هللاُ  –عميُد بني هاشٍم جاللةُ الملِك الُحسيِن   بالبَْدء باإلعماِر الهاِشمّيِ الثَالِث لقُبِّة الصَّ

 . «ليضمَن للمدينِة َهْيَبتَها وإْشراقَها   بِناِء مْنَبِر صالحِ الديِن     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 
 

 خّصها، أعطاها، / أوالها: عطوالخير، والجذر : دفق / العطاء، والجذر اندفاع، جريان، تواصل: )تدفّق
   اهتمّ / اعتنى: "   وصل  عني" اهتمام متواصل ومستمّر، والجذر ولي /عناية موصولة: منحها، والجذر 

 تمثّل، وأل / تشّكل: أّولها، في مقدمتها، الّسابقة، والجذر أُوالها: /  ، احتوتضّمت/اشتملت:  عني والجذر
 يحول /، والجذر زمنع، حجحال:  فكك /فصل أجزائها بعضها عن بعض، والجذر : شكل / تفكيكهاوالجذر 
 ،  دّمر، قضى/ أتى : رمم إصالح وإعادة بناء، والجذر : بدر/ ترميمالبدء، اإلسراع والجذر : المبادرة

 /  تحفشيء له قيمة ثمينة ، قطعة نادرة ال مثيل لها ، والجذر أتي / تُحفة :  والجذر   ، أتلف خّرب
 الّزينة،  طعم / الزخارف:المزيّن، الُمزخرف، المرّصع، والجذر الُمطعّم:  ندر/ال مثيل لها، والجذر  نادرة :

 /  عمد   وهي صفة ُمشبّهةالّسيّد الُمعتَمد عليه، والجذر زخرف/ عميد: ، والجذر ُزْخُرفالنّقوش مفردها 
 مهابة :  ضمن/ هيبتهاليكفل، والجذر :  نليضم /وهي نوع ِمن الّشجرأرزة   مفردها منبر : األرز : 

 شرق( .جمالها، والجذر هيب/ إشراقها : وإجالل، قدسيّتها ، والجذر 

 الفكرة الخامسة : عناية الحسين بن طالل بالقدس 

 الــمــعــانــي الــّصـعـبـة :
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 .داللة على العناية الهاشميّة المتواصلة للقدس والمقّدسات تدفّق نهر العطاء الهاشمّي :  -1
ن غير وجود مسمار واحد فيه :  -2  .الجمال والّروعة /  دقّة التّصنيع والتّنظيممِّ
ن خشب األرز المطعّم بالفضة :  -3  .جمال الّصنعة الّذي كان تحفة فنيّة نادرة   إذ صن  مِّ
 .داللة على القدسية والجمال والعظمة ليضمن للمدينة هيبتها وإشراقتها :  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

ّما يأتي :1س  . فّسر )علّل( الّسبب في ُكّل مِّ
 يُعـّد منبر صالح الّدين تحفة فنيّة نادرة .   )ُمنّصص(أ(        

 ألنّه صنع ِمن خشب األرز الُمطعّم بالفّضة، ِمن غير وجود مسمار واحد  فيه معتمداً على ج :              
 .مهارة الحرفيّين وامتالكهم أسرار تعشيق الخشب                  

 إعاقة الُمحتّل اإلسرائيلّي عمليّة اإلعمار للمسجد األقصى .  ب(       
ه ترّدي أحواله بل هدمهألنّه ال يُريد لهذا اإلعمار أْن يتّم ج :                ، فمزاعمه في وجود الهيكل ، ويَهمُّ

  .لعرب بالقدس المسجد غـير خافية على أحٍد، وله أهداف أُخرى في إضعاف العالقة لتحت                    

  
ن :2س  . ما المشاعر التي تتوافر عند ُكّل مِّ

 االحتالل اإلسرائيلّي الّذي حال دون إتمام اإلعمار الثّاني للُمقّدسات . -أ        
 .مشاعـر الحقد والكراهية ج :               

 شيخ ُمسّن بكى عـند سماعه نبأ إحراق المسجد األقصى . -ب        
 .مشاعر األلم والُحزن والحسرة ج :               

 . صف ما يأتي كما تتخيّله أو تتنبّأ به :3س
  سلوك الُمحتّل اإلسرائيلّي لو لم يستشعر قوة المشاعـر الّدينيّة عند المسلمين .        

 ة لتهجيرهم ، يهدم ، يتجاوز الحدود في الّضغط على أهل المنطقيتجّرأ على تدنيس الُمقّدسات:  ج         
 .المسجد األقصى إلقامة الهيكل المزعوم                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 ّص؟  )ُمنّصص(بالقدس؟ كما ورد في النّ  -رحمه هللا -ما مجاالت عناية الملك الحسين. 1س
 : أوالها عناية موصولة مدينة وُمقّدسات، واعتنى بإعمارها في ثالث مراحل ج :

 .               استبدال قُبّة جديدة ِمن األلمنيوم الُمذّهب بالقُبّة القديمة بعد تفكيكها المرحلة األولى؛ اشتملت على 
 م 1969إعادة تشكيل لجنة إعمار المسجد األقصى إثر الحريق الذي أصابه عامالمرحلة الثّانية؛ اشتملت على 

 .وترميم المنبر   
 .اإلعمار الثّالث للمسجد األقصى وقُبّة الّصخرة وإعادة بناء المنبر  المرحلة الثّالثة؛ اشتملت على 

 
                                    . علّل ما يأتي :                                                      2س
 عدم إتمام اإلعمار الثّاني للمسجد األقصى . -أ

 .االحتالل اإلسرائيلّي للقدس ج :     

 الــّدالالت الــمــعـــنـــويّــــة :

 الـــكـــتـــاب الــــُمـــقـــّرر :أســئـــلــــة 

 األســئــلــة الــُمـقــتــرحـــة :
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 بوض  الُخطط . -طيّب هللا ثرا   -أمر جاللة الحسين  -ب
 .إلعادة البناء وترميم الّزخارف الّداخليّة والقبّة ِمن الّداخل والخارج ج :     
ْنبر صالح الّدين . جـ.  أمر جاللته بالبَدء باإلعمار الهاشمّي الثّالث لقبّة الّصخرة  وإعادة بناء مِّ
 .ليضمن للمدينة هيبتها وإشراقها ج :     

 د. أمر جاللته بإعادة تشكيل لجنة إعمار المسجد األقصى وقبّة الّصخرة .
 لحريق الذي أتى على أكثر ِمن ثُلث المسجد للمبادرة إلى العمل الّسريع لترميم وإصالح آثار اج :     

 .األقصى وِمنبر صالح الّدين           
 هـ. كان لحريق المسجد األقصى أكبر األثر في إلحاق الخراب به .

 .ألنّه أتى على ثُلث المسجد وبالذّات منبر صالح الّدين ج :     
 
 . وّضح الّصورة الفنّيّة في العبارات اآلتية : 3س

 .شبّه العطاء الهاشمّي بنهر دائم الجريان ار تدفّـق نهر العـطاء الهاشمّي : استمر -أ       

 شبه   :أوشبّه المكانة المتميّزة للقدس بالّشمس الُمشرقة ليضمن للمدينة هيبتها وإشراقها     :  -ب       

 .  القدس بامرأة ذات مكانة وهيبة            
 .شبّه منبر صالح الّدين بالتّحفة الذي كان تحفة فنّية                   :  -ج       

 
 . بم تميزت عناية الملك الحسين رحمه هللا بالقدس ؟ 4س
 . تمثّل استمرار تدفّق نهر العطاء الهاشميّ / تميّزت بعناية موصولة مدينة ومؤّسسات ومقّدسات  ج: 
 بها لجنة إعمار المسجد األقصى ؟ )ُمنّصص( . ما األعمال التي ُكلِّّفت5س

 لمسجد األقصى  ومنبر صالح الّدينترميم وإصالح آثار الحريق الذي أتى على أكثر ِمن ثلث ا (1 ج:      
  .وضع الخطط إلعادة البناء وترميم الّزخارف الّداخليّة والقُبّة ِمن الّداخل والخارج ( 2          

 
 (منّصص)  اذكرها ؟  . كان لإلعمار الهاشمّي الثّالث غاية ُمحّددة 6س

 .إعادة بناء منبر صالح الّدين / ليضمن للمدينة هيبتها وإشراقها :  ج     
 . صف منبر صالح الّدين   كما ورد في النّّص ؟ )ُمنّصص(7س

 .دم وجود مسمار واحد فيه تحفة فنيّة نادرة ِمن خشب األرز الُمطعّم بالفّضة     / عج :      
 . ما الحدث الجسيم الّذي تعّرض له المسجد األقصى وما أهدافه ؟ )منّصص( 8س
 م والهدف منه طمس الهويّة اإلسالميّة وإقامة الهيكل المزعوم1969إحراق المسجد األقصى عام ج:     
 استمرار العطاء الهاشميّ قصى؟ . عالَم تدّل العناية المتواصلة للملك الحسين رحمه هللا بالمسجد األ9س
 
 . ما األحداث التّاريخيّة الهاّمة الحاصلة في األعوام اآلتية : )ُمنّصص(10س
 اإلعمار الثّاني واالحتالل اإلسرائيلّي للقدسم : 1967-باإلعمار الهاشمّي األّول            م : 1964 -أ

 إحراق المسجد األقصى وقيام جاللة الملك الحسين بإعادة تشكيل لجنة إعمار المسجد م : 1969 -ج
 . األقصى وقُبّة الّصخرة الُمشّرفة      
ن النّّص ثالثة أهداف)غايات. استنت11س  )ُمنّصص( المسجد األقصى وقُبّة الّصخرة؟   دواف ( إلعمارج مِّ

 ترميم الّزخارف الّداخليّة والقُبّة ِمن منبر صالح الّدين / ترميم وإصالح آثار الحريق / ترميم    ج :     
 والخارج  الّداخل             
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 (حفظعميد بني هاشم ). بم لُقّب جاللة المغفور له الملك الُحسين بن طالل ؟ 12س
 
 (حـفـظ)ي النّّص ؟ . ما عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة الواردة ف13س

 /  منقوطة / فاصلة/ فاصلة  منقوطة / فاصلة فاصلة / ة/ فاصلة منقوطة/ فاصلةمنقوط)؛( فاصلة : ج     
 .اإلجابة بالتّرتيب حسب موضع النّجمة في النّّص             .فاصلة منقوطة نقطة /  / فاصلة               

 
   استبدال  استمرار  مسمار  اشتملت  تفكيكها  البناء  مؤّسسات  ). اكتب الجذر اللغوّي للكلمات : 14س

                                                                          األقصى   مقّدسات  المراحل  االحتالل  إتمامه  الُمشّرفة  فنّيّة  إعادة(  ؟                    
 .مل ، فكك، بني ، أسس ، قصو، قدس، رحل، حلل، تمم، شرف، فنن، عيد بدل ، مرر، سمر ، ش:  ج     
 
                    هيبتها وإشراقها( .             ،أوالها  تفكيكها  إتمامه  فيه). عالَم يعود الّضمير )الهاء( في ما يأتي: 15س

 اإلعمار الثّانيإتمامه:  /القّبّة القديمة  تفكيكها:المراحل /  :(الثّانية) أوالها /القدس :(األولى) أوالها :  ج     
   .المدينة هيبتها وإشراقها : منبر صالح الّدين / فـيـه :            

 
 هما حسب وردهما في النّّص .. اضبط بالّشكل آخر الكلمتين المخطوط تحت16س

   .( بتنوين الفتح( / تحفةً )بالكسرالّسريعِ ):  ج     
 في كلمة  (الميم)وحرف  (صن ) في كلمة (الّصاد)   وحرف(أوالها)في كلمة (الواو). اضبط حرف 17س

 )حفظ(؟  الواردة في النّّص الّسابق (الخطط)  والخاء في كلمة (منبر)          
  . (بالّضمّ الُخطط )  (بالكسرـْنبَر)مِ (/ بالّضمّ ـْنع )صُ ( بالّضم/الثّانية( بالفتح  وأُوالها )األولىأَوالها):  ج     

 
 ؟(اعتنى  تفكيكها  االحتالل  إتمامه  إعادة  آثار  زخارف). اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية: 18س

 .، إفعاله، إفالة، أفعال ، فعالل افتعل، تفعيلها، االفتعال:  ج     
 
  النّحويّة .. حّول األرقام الواردة في النّّص إلى حروف مراعياً القواعد 19س

 .أربعٍ وستين وتسعمئٍة وألٍف )ألٍف وتسعمئٍة وأربعٍ وستين( م  : 1964أ( سنة :  ج     
  .سبعٍ وستين وتسعمئٍة وألف )ألٍف وتسعمئٍة وسبعٍ وستين(  م :1967ب( سنة           

  .تسعٍ وستين وتسعمئٍة وألٍف )ألف وتسعمئٍة وسبعٍ وستين(  م :1969( سنة ـج          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

  –حفظه هللاُ وَرعاه  –جاللةُ الَمِلِك عبِد هللاِ الثّاني  وفي اْستِمراٍر طبيعّيٍ لمكنون روحِ الّسلف     لم يَتََوانَ 
 ، واْستَمرَّ بِتَْقديِم الدَّْعـِم والُمتاَبعَِة وإِْذَكاِء ُروحِ العََمِل ميِّة في ِرعايِة الُمقَدََّساِت عن ُمواَصلِة الُجهوِد الهاش

 ِمَن  الكثيرَعَمٌل ُمتَميٌِّز واجهَ  لََدى القَائِميَن على إعادةِ بَِناِء الِمْنبَِر التَّاريِخّي، وهو      واإلرادةِ واإلْبَداعِ 
 الِحْرفَِة التّقليديِّة ونُْدَرِة العامليَن الَمَهَرةِ وإَحاَطِتِهم بأْسراِر التَّْعِشيِق للَخَشِب ، وقد  اْنِدثار الصُّعُوباِت      ِمثْلَ 

  الشَّاهد، ليكوَن م2007نهايِة كانوَن الثّاني عام  ِد الملِك عبِد هللاِ الثّانيبِنَاِء الِمْنبَِر وتَْرِكيبِِه في َعهْ  ْنجازُ تّم إ
تِِهم، وقد َكِفلَْت ِرعايتُُهم َعلَى ُجُهوِد الهاشم    عنايِتِهم بإْعماِرها  استمرارو القدسيّين ومسؤوليّتِِهم تجاه ديِنِهم وأُمَّ

 الفرصِة على أعداِء األُّمِة باالنتقاِص ِمْن حضارتِها وقُدسيِّة َمواقِِعها الّدينيِّة، وقََضْت على بَواكيِر  تفويت

 الفكرة السادسة : دور الملك عبد هللا الثّاني في متابعة اإلعمار الهاشمّي للقدس
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 ، وأبقْت رعايتُهم القدَس َكَما أراَد لها  به  المساسالَمساعي في تشويِه التّاريخِ العربّيِ اإلسالمّيِ الَعريِق أو 
ابةً لغٍد الَهاِشميّوَن أ قْن تكوَن َبوَّ  .التَّساُمحِّ للسَّالِم و منارةبالخيِر والَمحبِّة     و زاخرٍ  ُمْشرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 
 

 جهد /، والجذر طاقة ونشاط وتعنيُجْهد مفردها وني / الجهود: يضعف، يُقّصر، يتأّخر، والجذر  :)يتوان
 المهنة، والجذر دثر/ الحرفة : زوال، انمحاء، والجذر ذكو/ اندثار: إشعال ، إيقاد ، تقوية، والجذر إذكاء : 

 وهو الذّكّي الحاذق ، ماهر مفردها ندر/ المهرة: قلّة ، والجذر قلد/ندرة: القديمة، والجذر حرف/ التّقليديّة: 
 معرفتهم التّاّمة ،   ،إلمامهم إدراك األمر ِمن جميع جوانبه،مهر/إحاطتهم: البارع المتمّكن ِمن الّشيء، والجذر 

 / عشق ، والجذر  إدخال أطراف الخشب بعضها ببعض دون مسامير: حوط  /  تعشيق الخشب والجذر 
 نقص/ اإلقالل ، والجذر :  فوت / االنتقاصتضييع، والجذر تفويت :  /ضمنت كفلت : الّدليل / الّشاهد : 
 الجهود، بكر/ المساعي: والجذر باكورة  بدايات وأوائل، مفردها : بواكير/ حرمة وطهارة وبركة قدسيّة: 
 القديم، األصيل، شو / العريق: تغيير، تحريف، تزوير، والجذر تشويه:  سعي /والجذر مسعى  مفردها 
 /  مسس، والقرب منه والجذر  لمسه، تشويهه:  قضي / المساسأفنت، والجذر :  / قضت عرقوالجذر

 عالمة  أو:بناء مرتفع منير تهتدي به الّسفن والّطائرات زخر / منارة: مليء ، ممتلئ به، والجذر زاخر: 

 اإلتيان بشيء ال  أو:التّفّوق اإلبداع :  / رودالتّصميم، العزم ، المشيئة والجذر نور/ اإلرادة: بارزة والجذر 

 قوم( . والجذر قائم  المسؤولين، مفردها بدع/ القائمين: الجديد المبتكر والجذر  أو:مثيل له  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 
 .شبّه أرواح الّسلف بشيء مستمّر وفي استمرار طبيعّي لمكنون روح الّسلف :  -1

 .شبّه الخشب بعاشق  أو:شبّه تعشيق الخشب بإنسان له أسرار إحاطتهم بأسرار التّعشيق :  -2

 .شبّه العمل واإلرادة بشخصين لهما روح  أو:شبّه روح العمل بالنّار إذكاء روح العمل واإلرادة :  -3

 .شبّه المنبر بإنسان يشهد ليكون الّشاهد :  -4
  .اية الهاشميّين للقدس بإنسان يكفل إنسان آخر شبّه رعكفلت رعايتهم القدس :  -5
ن حضارتها :  -6  .ويشّوه شبّه الحضارة بشيء مادّي ملموس يتناقص ويقّل االنتقاص مِّ

 شبّه أو: شبّه رعاية الهاشميّين للقدس بإنسان يقضي على شيء ما قضت على بواكير المساعي :  -7

 .بواكير المساعي لتشويه القدس بمرض خطير يتّم القضاء عليه      
 شبّه التّاريخ العربّي اإلسالمّي بوجه مشرق جميل  : والمساس به تشويه التّاريخ العربّي اإلسالميّ  -8

 . شبّه التّاريخ العربّي اإلسالمّي بشيء مادّي ملموس يتّم االقتراب منه أو:يسعى الُمحتّل لتشويهه      

 .شبّه الغد الُمشرق ببناء وشبّه القُدس ببّوابة لهذا البناء  بّوابة لغٍد مشرق : -9
 .التي تضيء الّطريق لعابريها  شبّه القدس بالمنارة منارة للّسالم والتّسامح : -10
 
 

 
  

 

 الــّصـعــبــة :الـــمــعــانــي 

 الــّصــور الــفـــنّــيّـــة :
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 داللة على األمل والتّفاؤل بالمستقبل المشرق للقدس والمقّدسات/ رائدة ممتلئة  بّوابة لغد مشرق : -1
 .بالخير والمحبّة في مستقبل األيّام      

 دور القدس في التّسامح الّدينّي والّسالم العالمّي وهي نقطة إنارة للعرب  منارة للّسالم والتّسامح :  -2
 .والمسلمين وغيرهم تقتدي بها باقي المدن والبالد      

 .تواصل رعاية الهاشميّين للقدس مكنون روح الّسلف :  -3
 .الّدفع بالعمل وتحريكه وإثارته نحو اإلبداع إذكاء روح العمل :  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 . وّضح المقصود بالعباراتين اآلتيتين :  )حفظ(1س
ن حضا -أ  رتها .تفويت الفرصة على أعداء األُّمة باالنتقاص مِّ

 قضت رعاية الهاشميّين على بواكير المساعي في تشويه تاريخنا . -ب
 تحقيق أهدافه بهدم أو إضاعة أّي عدم تمكين ُكّل َمن يُريد بهذه األُّمة شّراً ِمن نيل مراميه و -أ : واب ج

 .ِمن منجزات األُّمة وحضارتها في البناء والقيم والممتلكات                
 ْيل ِمن التّاريخ العربّي وهيبته،                  أْي أّن الّرعاية الهاشميّة لم تسمح بالبدء بأّي عمٍل ِمن شأنه النّ  -ب           

 .وقضت على هذه المحاوالت وهي في مهدها ومنذ بدئها                  
 
 . اقترح وسيلتين تسهمان في :2س
ن عمليّات التّهويد الجارية في -أ  فلسطين . الحّد مِّ

 تكاتف عربّي وإسالمّي عاّم / تقوية األّمة اقتصاديّاً وعسكريّاً / التّصّدي إعالميّاً ألعمال اليهودج :     
 

 إعطاء الحرفيّين التّقدير الالزم والمكانة الالئقة في المجتم  . -ب
 اإلشارة إليها في مناهج التّربية والتّعليم / رفع مستوى التّوعية لألفراد في المجتمع / التأكيد على  ج:     

 .أهميّة التّعليم المهنّي           
 
 . وّضح المقصود باندثار الحرفة التقليديّة   ُمبيّناً األسباب التي أدت إلى اندثارها . )حفظ(3س
 االعتماد على التّقنية  : وأسباب زوالها هياملين في مثل هذه الحرفة . تعني النُّدرة الّشديدة للع: ج 

 الحديثة واآلالت أكثر ِمن االعتماد على العمل اليدوّي / سرعة اإلنجاز وقتاً وكميّة .             
 
 ليها .علّلل : حرص جاللة الملك عبد هللا على إنجاز العمل في المنبر بصورته التّقليديّة التي كان ع .4س

 ألنّه تراث إسالمّي ، وتحفة فنّيّة نادرة يجب الحفاظ عليها ، وليكون الّشاهد على جهود الهاشميّين ج : 
 )حفظ(  ومسؤوليتهم تجاه دينهم وأّمتهم       

 
 . وازن بين عاملين يمتهنان حرفة النّجارة؛ يمتهن األّول الّطريقة التّقليديّة في العمل  واآلخر يعتمد5س
 يعتمد الوسائل التّقنيّة .       

 .المتعة في العمل والتّرّوي والّدقة والمهارة / يحتاج لوقت وجهد ونفقات أكثر ج : )الّطريقة التّقليديّة( : 
 .سرعة العمل موفّراً الوقت والجهد / سعرها أقّل وإقبال النّاس عليها أقـّل )الوسائل التّقنيّة(   :      

 

 الــّدالالت الــمــعــنــويّـــة :

 أســئــلـــة الــكــتــاب الـــُمــقــتـــرحـــة حـــول الـــنّـــّص :
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 للقائمين على إعادة بناء المنبر التّاريخي؟ كما ورد في النّّص . ة الملك عبد هللا . ماذا قّدم جالل1س
 )ُمنّصص( صيغة بديلة : ما العوامل التي ساعدت القائمين على بناء المنبر إلنجاز  ؟  

  م2013صيفّي   واإلرادة واإلبداعوإذكاء روح العمل  المتابعةو الّدعم: ج     

 
 م2013صيفي ؟ كما ورد في النّّص .هت إعادة بناء المنبر التّاريخيّ . ما الّصعوبات التي واج2س
 .اندثار الحرفة التّقليديّة / ندرة العاملين المهرة / وإحاطتهم بأسرار التّعشيق للخشب : ج       
 
 ؟ كما ورد في النّّص . )ُمنّصص(بناء المنبر وتركيبه في عهد الملك عبد هللا الثّاني. عالَم يدّل إنجاز 3س
 م 2013صيفّي        .جهود الهاشميّين ومسؤوليّتهم تجاه دينهم وأُّمتهم  ج :      
 
 وزاريّ   . اذكر الهدف الذي يسعى أعداء األّمة إلى تحقيقه في مدينة القدس؟ كما ورد في النّّص .  4س

 .االنتقاص ِمن حضارتها وقُدسيّة مواقعها الّدينيّة  ج :      
 
 م )ُمنّصص(2013صيفّي        . ماذا أراد الهاشميّون للقُدس أْن تكون ؟ كما ورد في النّّص .5س

    صيغة بديلة : ما جوانب رؤية الهاشميّين للقدس ؟         
  .بوابة لغٍد ُمشِرق زاخر بالخير والمحبّة / منارة للّسالم : ج       

 
 (ُمنّصص) . ما أهداف اإلعمار الهاشمّي للقدس ؟ كما ورد في النّّص .6س
 ا نتائج اإلعمار الهاشمّي للقدس صيغة بديلة : م  

 الّدينيّة . ( تفويت الفرصة على أعداء األّمة باالنتقاص ِمن حضارتها وقُدسيّة مواقعها أ   ج :    
  .( قضت على بواكير المساعي في تشويه تاريخنا العربّي اإلسالمّي ب            

 .(  أبقت القدس بّوابة لغٍد مشرق وزاخر بالخير والمحبّة ج            
 
 شيخ ُمسّن بكى عند سماعه نبأ إعادة بناء المنبر ثانية . :المشاعر المتوافرة في الجملة اآلتية . بيّن7س
 .الفرح والبهجة واالعتزاز بإنجازات الهاشميّين :  ج    
 
 ما العوامل التي ساعدت على إنجاز بناء منبر صالح الّدين ؟ كما ورد في النّّص .      )ُمنّصص(. 8س
 موأّمتهـمسؤوليّة الهاشميّين تجاه دينهم عة جاللة الملك عبد هللا الثّاني/جهود العاملين المتميّزة/دعم ومتابج: 
 
 واجه  تُجا   أعداء  التّسامح  متميّز     مواصلة  المتابعةالجذر اللغوّي للكلمات اآلتية: ). ما 9س

 . وصل، تبع، ميز، وجه ، وجه ،  عدو  ، سمح ، سألمسؤوليتهم( ؟          
 
 مات اآلتية: )حفظ(عالَم يعود الّضمير )الهاء( في الكل. 10س

                              )العاملين(إحاطتهم :  ب(                                 )المنبر(  : ـه أ( تركيبـ          
                  )القدس(د( إعمارها  حضارتها  مواقعها:   )الهاشميّين(    جـ(  مسؤوليتهم   دينهم   أُّمتهم :           
 ربّي اإلسالمّي()التّاريخ الع:   ـهالمساس بـ هـ(          

 

 الــوزاريّـــة حــول الــنّــّص الــّســابـــق :األســئــلـــة 
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 اضبط حروف الكلمات اآلتية : )حفظ(. 11س
 (المهرةفي كلمة )الميم والهاء  جـ(     (ندرةفي كلمة ) النّون ب(     (الحرفة( في كلمة )الحاء) أ(
 (المساسفي )الميم والّسين  و((     منارةالمساعيفي كلمة)الميم  هـ((                تجا في ) التّاء د(
 
 (بالّضمّ تُجاه ) د((         بالفتحالَمَهَرة ) جـ((          بالّضمّ نُْدرة ) ب((     بالكسرالِحرفة ) أ(  :ـواب ج

 .( بالفتحَمنارة ) ز((       بالفتحالَمَساس ) و((        بالفتح) ، َمنارة الَمَساعي هـ(           
 
 الّسابق .)حفظ(. اضبط آخر الكلمات المخطوط تحتها في النّّص 12س
 ( / بالفتح( / تفويَت )بالّضمّ / استمراُر )( بالفتح، القدس )( الّشاهدَ بالّضمّ إنجاُز )بالفتح(/ الكثيَر ): ج   

 . ( بالكسرالتّسامح ِ )/ ( الفتح/ منارة َ ) )تنوين الفتح(ُمشرق ٍ  / (بالكسرالمساِس )           
 النّجمة الواردة في النّّص ؟)حفظ(. ض  عالمة التّرقيم المناسبة مكان 13س
  .الفاصلة )،( في جميع المواضع : ج   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ن قبل الوزارة .4  س 3  س 2  س 1األسئلة )س  ( محذوفة مِّ
 ض  عالمة التّرقيم المناسبة في مواضعها الّصحيحة في النّّص اآلتي : .5س

  شباٌب وهللا مكتهلوَن في:   قال أحد الخطباء المشهورين يصف أصحابه بعد أْن فرغ ِمن القتال"         
 إليهم  –ينظر هللا سبحانه وتعالى ، أنضاء عبادة وأطالح سهر، ثقيلة عن الباطل أرجلهم ،  شبابهم           
 كلّما مّر أحدهم بآية ِمن ذكر الجنّة ،  محنيّة أصالبهم على أجزاء القرآن الكريم ، جوف الليل في           
 .   وإذا مّر بآية ِمن ذكر النّار شهق شهقة ً كأّن زفيَر جهنَّم بين أذنيه،  بكى شوقاً إليها           

 االتية حسب مبناها الّصرفّي : )ُمهّم جددددااااً(. صنّف المفردات 6س
 )منبر   األقصى   محّط   االرتباط   ُموّحدة   متميّز   عميد   موصولة(         
 اسم مكان، اسم تفضيل، اسم مكان، مصدر صريح لفعل خماسّي، اسم مفعول لفعل رباعّي، ج :       

 . (بالتّرتيب)اسم فاعل لفعل خماسّي ، صفة مشبّهة ، اسم مفعول لفعل ثالثّي             
 
 . اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية : )ليبقوا   جلّلتها   إعادة( ؟7س

 .ِليفعـوا ، فعّلتها ، إفالة ج :       
ن األفعال : )أمال   رحم   ارتبط   نهل( ؟8س  . ُصغ اسم المّرة مِّ

 .إمالة واحدة ، َرْحمة واحدة ، ارتباطة ، َنْهلة ج :       
 
 . اختر اإلجابة الّصحيحة في ما يأتي : 9س
َي( هو : -1  الّضبط الّصرفّي الّصحيح لمصدر الفعل )َحظِّ
ْظَوة -ُحْظَوة                     د -ج َحَظَوة          -َحْظَوة        ب -أ       حِّ
 
ن تحّديات(يُفيد حرف  -2  الجّر)على(في جملة: )توالى استمرار الّرعاية الهاشميّة على ما كان يواجهه مِّ

 المصاحبة -د  المقايسة                -المجاوزة      ج -االستعالء      ب -أ    
 

 الــقــضــايــا الـلــغـــويّـــة :
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 الوزن الّصرفّي للفعل )يرث( هو : -3
ـْل             ب -أ     ـل          ج -يَعِّ  َيفِّـل -يَْفعُـل                     د -يَْفعِّ
 
 عالمة إعراب الفعل المضارع في جملة )ليبَقوا نجوماً ساطعة ً( هي : -4

 الفتحة -حذف حرف النّون       د -ج  الّسكون      -الّضّمة          ب -أ    
 

 )ج(ّرمز ال -4      )أ(الّرمز  -3)د(     الّرمز  -2      ج()الرمز  -1اإلجابات : ) 
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 هو العلم الّذي يدرس موسيقى الّشعـر، ويتناول البحور واألوزان والمقاطع، والتّفعيالتروض: ـعلم الع -1

عر ِمن فاسده        .التي تتكّون ِمن المقاطع ، فهو علم بأصول يُعَرف بها صحيح الّشِ
 .سطر شعرّي يتألف ِمن شطرين متساويين في وزنهما الموسيقّي البيت :  -2
 .الّشطر األول ِمن البيت الّشعرّي الّصدر :  -3
 .الّشطر الثّاني ِمن البيت الّشعرّي العجز :  -4
 .لة األخيرة في الّضرب التّفعيالعروض :  -5
 .التّفعيلة األخيرة ِمن البيت الّشعرّي الّضرب :  -6
  هو الوزن الّذي يتألّف منه بيت الّشعر وتجري عليه أبيات القصيدة ُكلّها وهو النّظام الّذي تتشّكلالبحر:  -7

 .منه التّفاعيل       
 .هو النّظام الّذي تتألف منه التّفاعيل العروضيّة في البيت ويشمل القصيدة ُكلّها الوزن :  -8
 .هو الوحدة العروضيّة في التّفعيلة وهو أصغر جزء ِمن الكالم يمكن نطقه منفصالً عن غيره المقط :  -9

 بــ )ب( مثل )ق ِّ( .يرمز له بالّرمز وهو حرف متحّرك المقط  القصير :  -10
 ويُسّمى كذلك بــ)الّسبب  )ـــ(يتكّون ِمن حرفين )متحّرك وساكن بعده( ويُرَمز له بــ الّطويل :  المقط  -11

 .)ِمْن ، َعْن ، فِي( ( مثل : الخفيف      
 .مثل )لَك ، ُهَو ، ِهَي( )ب  ب( وهو حرفان متحّركان ويُرَمز له بــ الّسبب الثقيل :  -12
 .وحدة صوتيّة تتألف ِمن مجموعة ِمن المقاطع التي تكّون نغمة موسيقيّة التّفعيلة :  -13
 .ُكل تفعيالت البيت باستثناء تفعيلتي العروض والّضرب الحشو :  -14
 وهو حرفان ُمتحّركان يليهما ساكن)متحّرك + متحّرك + ساكن(ويرمز له بـ )ب ـــ(الوتد المجموع:  -15
 ـــ ب( .حّرك يليه ساكن ثُّم متحّرك ويُرَمز له بالّرمز )وهو حرف متالوتد المفروق :  -16
 .هو أْن يكون البيت تاّماً بتفعيالته استوفاها بال حذف البيت التّاّم :  -17
 .هو البيت الّذي أُسِقطت منه تفعيلتان ِمن كال شطريه البيت المنهوك :  -18
 .ِمن ُكّل شطر هو حذف تفعيلتان ِمن البحر ، األخيرة مجزوء البحر :  -19
 .أُسِقطت نصف تفعيالته  الّذي هو البيت البيت المشطور : -20
 ( .ـــ ب ـــ  ): وهو زيادة حرف ساكن على سبب خفيف مثل )فاعالْن( التّذييل :  -21
 .التّغييرات الطارئة على تفعيلة الحشو سواء بالتّسكين أو الحذف الّزحاف :  -22
أْن يرد في البيت الّشعرّي كلمة ُمشتركة بين التّفعيلة األخيرة ِمن الّصدر البيت الُمدّور )التّدوير( :  -23

  .والتّفعيلة األولى في العجز  )العروض(
 .التّغييرات الّطارئة على التّفعيلة األصليّة العلل :  -24
 الموسيقى التي تنبعث ِمن الحروف الّتي يتألّف ِمن الوزن وِمن أصوات أُخرى ِمن مثل اإليقاع :  -25

  .تؤلّف الكلمات              
 .البحور التي تشتمل على تفعيلة واحدة رئيسة ُمكّررة البحور الّصافية :  -26
 .هي البحور التي تشترك فيها أكثر ِمن تفعيلة البحور المشتركة )المختلطة( :  -27
 
 
 
 

 الــــعـــروض :

 مــفـــاهـــيـــم ومــصــطــلـــحـــات عــروضـــيّـــــة :
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 مفتاح البحر : )حفظ( -1
 ُمْستَْفِعلُْن ُمْستَْفِعلُن فاعلن    بحٌر سريٌع ما له ساحٌل                 
 وزن البحر : -2

 ُمستفعلن   ُمْستَْفِعلُن  فَاِعلُن         ُمْستَْفِعلُن ُمْستَْفِعلُن فاعلن      
 ئة على التّفعيلة األساسيّة )مستفعلن ـــ ـــ ب ـــ( :التّغيّرات الّطار -3

لُْن  )ب ـــ ب ـــ(           ب -أ      لُْن )ـــ ب ب ـــ( -ُمتَْفعِّ  ُمْستَعِّ
 هذ  التّغيرات الّطارئة على تفعيلة الحشو األساسيّة تتبادل الورود في أبيات القصيدة بال شروط .        

 تفعيلة الّضرب والعروض )فاعلن  ـــ ب ـــ( : التّغي رات الّطارئة على -4
لُْن )ب ب ـــ(         ب -أ       فاعالْن )ـــ ب ـــ  ( وهذا يعرف بــ)التّذييل( . -فَْعلُْن )ـــ ـــ(      ج -فَعِّ
 .وهذه التّغيّرات إْن وردت في البيت األّول ِمن القصيدة فإنّها تلزم الّظهور في أبيات القصيدة كافّة     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

بي َرْحلِّي لََقـْد َهـاَضـنِّي                  أنّي قََضْيُت العُْمَر َرْهَن النّوى -1  يَا َصاحِّ
 ــ ــ ب ــ / ــ ــ ب ـــ / ـــ ب ـــ                   ـــ ـــ ب ـــ/ ـــ ـــ ب ـــ / ـــ ب ـــ    
 مستفعلن    مستفعلن    فاعلن                     مستفعلن    مستفعلن       فاعلن   
ــْن قَـْبـلِّـُكـْم َســاَســة ٌ              لَـْم َيــتْـُرُكـوا َرْطـبَـاً َواَل يَابَِّساً  -2  قَـْد َساَسَها مِّ

 ــ ـــ ب ـــ/ ـــ ـــ ب ـــ / ـــ ب ـــــ ـــ ب ـــ / ـــ ـــ ب ـــ/ ـــ ب ـــ               ـ    
 ُمْستفعلن     ُمْستَْفِعلُن      فاعلن                 ُمْستَفعلُن     ُمْستَْفِعلُْن       فَاِعـلُن    
 هللِّ َدر  الــبَـــْيــن َمـــا يَــْفـعَــُل                   يَــْقــتُــُل َمــْن َشــاَء واَل يُـقـتَـلُ  -3

 ــ ــ ب ــ/ ـــ ـــ ب ـــ/ ـــ ب ـــ                  ـــ ب ب ـــ / ـــ ب ب ـــ/ ـــ ب ـــ    
 ُمْستَِعلُْن      ُمْستَِعلُْن      فَاِعلُنْ   مستفعلن   مستفعلن    فاعلن                       
ــْن لَـْيـلِّـهِّ أْطـــولُ  -4  يا ُطــوَل َلـْيـل الـُمـبـتـلي بالهـوى               وُصـْبـُحــهُ مِّ

         ـــ ـــ ب ـــ/ ـــ ـــ ب ـــ/ ـــ ب ـــ                ب ـــ ب ـــ/ ـــ ـــ ب ــ/ ـــ ب ـــ                 
 ُمْستَْفِعلُْن    ُمْستَْفِعلُْن     فَاِعلُْن                   ُمتَْفِعلُْن      ُمْستَْفِعلُْن    فَاِعلُنْ     
 إْن يَْجَحدِّ الُحّساُد فَـْضـلِّي فَـَمـا                   يُْخفِّـيِّـهِّ َبـْيـَن النَّاس ِّ أْن يَْجَحُدو  -5

 ب ــ/ ــ ــ ب ـــ/ ــ ب ــ  ــ/ ــ ب ـــ                     ــ ــ  ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب    
 ُمْستَْفِعلُْن   ُمْستَْفِعلُْن  فَاِعلُْن                      ُمْستَْفِعلُْن   ُمْستَْفِعلُْن   فاعالْن     
  ِّ ـــلــاطِّ وَمـْن َدَعا النّاَس إلى َذّمهِّ                        ذّمو ُ بـــالــحــّق وبالــبـَ  -6
 ب ــ ب ــ/ ــ ب ب ــ/ ــ ب ــ                     ــ ــ ب ــ/ ــ ب ب ــ/ ــ ب ــ   
ي العُـْمـَر ُمنـتـقِّـالً                  في األرْ ـ حَ 7  اَل تَأوي إلى َوَطن ِّ ض ِّـتّـاَم تَـْقـضِّ
 ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ـــ/ ب ب ـــ                    ــ ــ ب ــ/ ـــ ـــ ب ــ/ ب ب ـــ   
 ُمْستَْفِعلُْن   ُمْستَْفِعلُْن      فَِعلُنْ                        ُمْستَْفِعلُْن   فَِعلُنْ   ُمْستَْفِعلُْن    
ـي الّــذي أهــوى بِّمــوُعــودُ يا فَــْرَحة ً َجاَءْت َمـ -8  ـَ  العَــيــدِّ                  َوفِـّ

 ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ـــ/ ـــ ـــ                      ب ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ / ـــ ـــ    
 ْن    َفْعلُنْ ُمْستَْفِعلُْن   ُمْستَْفِعلُْن   فَْعلُْن                      ُمتَْفِعلُْن     ُمْستَْفِعلُ     

 
 

 ب الــمــحــلــولـــة :أمــثــلــة الـكـتــا

 الــبـــحـــر الـــّســـريــــــ  : –أوالً 
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لُن ــ ــ ب ــ( الّشبيهة بتفعيلة )مستفعلنـق  د يختلط البحر الّسري  م  البحر الكامل على صورة )ُمتْفَاعِّ
ــ ــ ب ــ( ولحّل هذا التّشابه ننظر في بقيّة تفعيالت البيت وال نكتفي بالنّظر إلى أّول تفعيلة ؛ فإذا وردت 
ن الكامل    لُْن ب ب ــ ب ــ( في بقيّة البيت فإّن القصيدة تكون مِّ تفعيلة الكامل بصورتها الّرئيسة )ُمتَفَاعِّ

ن الّسري    مثل :  وإذا لم تظهر فالقصيدة مِّ
 ـهُ ـــمُ ــك  الئـنـفـال يـُل ـخْ ـبُ ـُد ُ            والـــامـــك  حـفَ ـنْ ـــوُد ال يَ ـجُ ـال -1

 ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ب ب ــ             ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ب ب ــ    
 فَِعلُنْ  ُمْستَْفِعلُْن  ُمْستَْفِعلُْن     ُمْستَْفِعلُْن  ُمْستَْفِعلُْن  فَِعلُْن                   
 .البحر ِمن الّسريع ؛ ألّن تفعيلة )ُمتَفَاِعلُْن غير ظاهرة(       
ـح  عـالـُمـهُ             وال ثُ ـيـُم حـلْ ـوالعِّ  -2  ـف  حالُمهُ ــعِّ ــُث يَ ـيـُم حــلــحِّ ــيَـصِّ

 ــ ــ ب ــ/ب ب ــ ب ــ/ ب ب ــ            ــ ــ ب ــ/ ب ب ــ ب ــ/ ب ب ــ    
 ُمتَفَاِعلُْن       فَاِعلُنْ  ُمْستَْفِعلُْن   ُمتَفَاِعلُْن      فَاِعلُْن              ُمْستَْفِعلُْن       
ُمــهُ  -3  وإذا امــرٌؤ َكـُمـلَـْت َلـهُ ُشـَعـُب الــ         تــّقــوى فَـَقـْد َكـُملَْت مـكــارِّ

 ــ ــ ب ــ/ ب ب ــ ب ــ/ ب ب ــ        ب ب ــ ب ــ/ ب ب ــ ب ــ/ ب ب ــ    
 ْن           ُمتْفَاِعلُْن     ُمتَفَاِعلُْن      فَِعلُنْ فَِعلُ     ُمتَفَاِعلُْن         ُمتَفَاِعلُْن      

لُْن( .               ن البحر الكامل ؛ لوجود تفعيلة )ُمتَفَاعِّ  البيتان الّسابقان مِّ
       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ن تغيير : .1س  قّط  األبيات اآلتية ُمبيّناً تفعيالتها   وما طرأ عليها مِّ
رُ ـر ولـيـثـال كـان ذا مـْن كـمَ  -1 ُر الُمعسِّ  م            يقنْ  فذاَك الموسِّ
 ــ ب ــ ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/  ــ ب ــ            / ــ ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ   
 نْ لُ اعِ فَ     نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ  نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ    ن           لُ اعِ فَ  ن  لُ عِ فْ تَ سْ مُ     نْ لُ عِ فْ تَ ُمسْ    
 يــيــدٍ ــأْ تَ ــيــٍد وَ ــأكِّ لــيــُل تَ دَ              دٍ ـيْ ـان في عِّ ـوعَ مُ جْ ان مَ دَ يْ ـِّ ع -2

 ب ــ ب ــ/ ــ ــ ب ـــ/ ـــ ـــ     ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ـــ/ ـــ ـــ              
 فَْعلُنْ    نْ لُ عِ فْ تَ سْ ُمتَْفِعلُْن     مُ      فَْعلُْن             نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ   نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ     
 ُحْسن الّذي يَسبيهِّ لم يَْسبِّهِّ      لو فّكر العاشُق في ُمْنتََهى           -3
 ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ــ ب ــ     ــ ــ ب ــ/ــ ب ب ــ/ ــ ب ــ             
 نْ لُ اعِ فَ   نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ    نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ                 نْ لُ اعِ فَ     نْ لُ عِ تَ سْ مُ   نْ لُ عِ فْ تَ ُمسْ    
ـبّـهِّ  -4  يموُت راعي الّضأن في َجْهلِّهِّ           َمْوتَة جالـيـنـوس فــي طِّ
 ـــ ب ـــ  /ــ ــ ب ـــ /ب ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ـــ ب ـــ            ـــ ب ب ــ   
 ُمْستَْفِعلُْن   فاعلنفاعلن              ُمْستَِعلُْن     ُمتَْفِعلُْن     ُمْستَْفِعلُْن      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قّط  البيتين اآلتيين وبيّن بحرهما :  .2س
 يا لَْيُل َهـْل َخـبَـٌر َعـن الـَفـْجـر            قـلٌب يذوُب وَمـْدَمـٌ  يَـْجـري  -1

 ــ ــ ب ــ/ ب ب ــ ب ــ/ ــ ــ            ــ ــ ب ــ/ ب ب ــ ب ــ/ ــ ــ    
 (البحر الكاملُمتْفَاِعلُْن   ُمتَفَاِعلُْن       ُمتْفا            ُمتْفَاِعلُْن     ُمتَفَاِعلُْن     ُمتْفَا     )    
 

 تــدريــبــات الــكــتــاب الــُمــقــّرر :

 مــلــحــوظــة هـــاّمـــة :
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ــوالً َواَل َيْسري  -2 ي حِّ ـهِّ             ال تَْبتَغِّ  َحالَْت نُـُجـوُمـَك دوَن َمـْطـَلـعِّ
 ــ ــ ب ــ/ ب ب ــ ب ــ/ ب ب ــ              ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ــ ــ    
 )البحر الكامل(    ُمتْفَا لُْن  ُمتَفَاِعلُْن      ُمتَفا                  ُمتْفَاِعلُْن   ُمتْفاعِ   ُمتْفَاِعلُْن       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 

ن البحر الّسري   ثُّم اذكر تفعيالتهما  :قّط  األبيات   اآلتية مِّ
 أْشَرُف للنّْفس َوأْسَمى لـهـا هِّ            ــسِّ ـفْ ــي نَ ـان فـسـتََواُضُ  اإلن -1
 أي  زمــان ٍ جـــاَد إاّل نَـــَهــــْب            أْم أي  َخْطب ٍ جاَر إاّل َذَهـبَ  -2
ي َوَهَجْرُت  -3  الُمنَى            َوُربّــمـا َذلّــْت لَـُهـّن الّرقابُ أْبَصْرُت ُرْشدِّ
هـا            َوْيَحكِّ يا نَْحُل لَِّمْن تكسبينَ  -4  قـْد قـالْت الـنّـْحـُل إلـى نَـْورِّ
ـْ             َدْفَ  أذاهـا عـنـهُ فَْلـَيـْدفَـعَـهْ  -5  هـذي هي الد نيا فـَمْن يَْسـتَطِّ
ـهِّ            إاّل إذا أُْحــــرَق بــــالـــنّـــاركـالعـودِّ ال يُـ -6  ْطـَمـُ  فـي ريـحِّ
َك الَحَسنُ  -7  ُعـْد يا غـريـَب الـّدار إّن بـهـا             شوقاً لَِّمْرأى َوْجهِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 وزن الخفيف التّاّم :  -1

 ْن فاعالتُنْ فاعالتن  ُمْستَْفِعلُْن  فاعالتن       فَاِعالتُن ُمْستَْفِعلُ     
 ــ ب ــ ــ/ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ      ــ ب ــ ــ/ــ ــ ب ــ/ ــ ب ــ ــ    
 وزن مجزوء الخفيف : -2

 فاعالتن مستفعلن                  فاعالتن مستفعلن    
 مفتاح البحر الخفيف : )حفظ( -3

 يا خفيفاً خفّت به الحركاُت         فاعالتن مستفعلن فاعالتن     
 التّغي رات الّطارئة على تفعيالته : -4

 : ـّدة صور منهاالتّفعيلة الّرئيسة )فاعالتن( لها ع -أوالً     
الُتُْن )ب ب ــ ــ(                  -أ            فَعِّ
ن البيت( .الّصورة قليلة جّداً وترد في الّضرب وهذه فاالتُْن )ــ ــ ــ(  -ب            )التّفعيلة األخيرة مِّ

لُْن ب ــ ب ــ( وترد كثيراً  لها صورة واحدة وهي التّفعيلة الفرعيّة )مستفعلن( –ثانياً       )ُمتَْفعِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 
 
ـب  َمـْن ال أُسـ -1 ـْن َعناء ِّ ــي           ّمــإّن قلبي يُـحِّ ـْم بــهِّ مِّ  في عـناء ٍ أعــظِّ

 / ــ ب ــ ــ ــ ــ ب ــ / ــ ب ــ ــ   ــ ب ـــ ـــ ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/     
 فاعالتن  مستفعلن   فاعالتن     فاعالتن   ُمتَْفِعلُن     فاعالتن                   

 
 

 ة :ــبـلـطّ ـلـّي لـبـدريـاط تـشـن

 الــبــحــر الــخــفـــيـــف :

 تـدريـبـات عـمـلـيّــة مــحــلــولــة :
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 ماَت َصْبري بــهِّ ومــاَت عزائي        َكْيَف ال   كيَف أْن ألـذَّ بعـْيش ٍ               -2
 ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ ب ب ــ ــ                     ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ ب ب ــ ــ    
 فاعالتن    ُمتَْفِعلُْن     فَِعالتُنْ        فاعالتن   ُمتَْفِعلُْن     فَِعالتُْن                     
هــا الالئـمـوَن مـاذا عـلـيـكـم                       -3  أْن تعيشوا وأْن أموَت بدائيأيـ 

 ــ ب ــ ـــ/ ب ــ ب ــ/ ــ ب ــ ــ                      ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ـــ/ ب ب ــ ــ    
 فاعالتن    ُمتَْفِعلُْن     فاعالتن                       فاعالتن     ُمتَْفِعلُْن     فَِعالتُنْ     
 ٍت                        إنّـمـا الَمْيُت َميُّت األحياء ِّ ليس َمْن ماَت فاستراَح بََميْ  -4

 ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ب ب ــ ــ                       ــ ب ــ ــ/ب ــ ب ــ/ ــ ــ ــ    
 فاعالتن    ُمتَْفِعلُْن    فعالتن                          فاعالتن   ُمتَْفِعلُْن    فاالتن    
 َشيٌء يَضر  بالنّاس كالّطْيـ          م           ش ِّ إذا َداَم َدافِّعَاً في الَحيَاةِّ لَْيَس  -5
 ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ ــ ب ــ ــ                        ب ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ ــ ب ــ ــ   
 ُمتَْفِعلُْن     فاعالتن   فاعالتن   ُمتَْفِعلُْن      فاعالتن                         فَِعالتُْن     
َزْت في ُعُصور ٍ                     فَأُضيعَْت بالّطْيش ِّ في َسنََواتِّ  -6  ُرّب أخالق ٍ أُْحرِّ
 ــ ب ــ ــ/ــ ــ ب ــ/ ــ ب ــ ــ                          ب ب ــ ــ/ ــ ــ ب ــ/ ب ب ــ ــ   
 فعالتن     ُمْستَْفِعلُْن  فعالتُن                        فاعالتن  ُمْستَْفِعلُْن   فاعالتن      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 قـــــدُر الــلـــه وارٌد          حــيــَن يُــْقــضــى وروُد ُ  -1
 ــ          ــ ب ـــ ـــ/ ب ــ ب ـــب ب ــ ــ/ ب ــ ب ـ

 ُمتَْفِعلُْن              فاعالتن      ُمتَْفِعلُنْ       نْ التُ عِ فَ 
 فــأرْد مـا يـكـون إْن           لــْم يـكـْن مــا تُـريـُد  -2

 ب ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ           ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ـــ
 التن   ُمتَْفِعلُنْ اعِ فَ          ُمتَْفِعلُْن           نْ التُ عِ فَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

          
 . قّط  األبيات اآلتية   ثُّم بيّن تفعيالتها وبحرها :1س
ن الّزنــ             -1  ان ِّ ـمـن جُ ـٌد مِّ ـالئـا قــلـيـهــج عـ     ليلتي هذ ِّ عروٌس مِّ

 ب ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ ــ ب ــ ــ     ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ ــ ب ــ ــ              
    التن     ُمتَْفِعلُن     فاعالتن عِ فَ      فاعالتن    ُمتَْفِعلُْن     فاعالتن               
 َهَرَب األمن ِّ َعْن فؤادِّ الَجبَان ِّ     ي فيها             َهَرَب النّوُم عن جفون -2

 ــ ــب ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ ـــ ب      ب ب ــ ــ /ب ــ ب ــ/ ــ ــ ــ                
 ُمتَْفِعلُْن      فاعالتن    نْ التُ عِ فَ     ن      ُمتَْفِعلُْن     فاالتن             التُ عِ فَ     
 
 
 

 أمــثــلــة عــلــى مـجـزوء الــخــفــيــف :

 أســـئــلـــة الـــكـــتـــاب الــُمــقـــرر :
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ريّـا               -3 الَل يَْهـوى الـثـ   ـانــنـقـــتـــعـــوداع مُ ــفَـُهـَمـا لل      وكأّن الهِّ
 ب ب ـــ ـــ/ب ــ ب ــ/ ب ب ــ ــ      ب ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ــ ب ــ ــ               
 التنــعِ ــن      ُمتَْفِعلُْن    فَ التُ عِ فَ       ن     ُمتَْفِعلُْن     فاعالتن            التُ عِ فَ     
 ق البُنود ِّ ـفْ ـا وخَ ـنـقَ ـن الــعْ ـن طَ ـيـب      عْش عزيزاً أْو ُمْت وأنَت كريٌم           -4

   ـــ ب ـــ ـــ/ ب ـــ ب ـــ/ ـــ ب ـــ ـــ      ــ ب ــ ــ/ ـــ ـــ ب ـــ/ ب ب ـــ ـــ           
 فاعالتن     ُمتَْفِعلُْن      فاعالتن      فاعالتن    مستفعلن    فعالتن               
ن خفّي البحور          -5  بالخيال الغـمـيراغـمـري الـقـلَب       موجة َ الّسحر مِّ
 ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ـــ/ ــ ب ــ ــ                ب ــ ــ ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ ــ    
 فاعالتن   ُمتَْفِعلُْن      فاعالتن      فاعالتن   ُمتَْفِعلُْن     فاعالتن                
ـن شـواطـئ أحـال           أقـبلي اآلنَ  -6  بيرـح العـفْ ـّي نَ ــلـــّدي عي َورَ ــم      مِّ

 ــ ب ــ ــ/ب ــ ب ــ/ ــ ب ــ ــ      ــ ب ــ/ ب ب ــ ــ           ــ ب ــ ــ/ب     
 فاعالتن  ُمتَْفِعلُْن     فاعالتن      التن              عِ لُْن     فَ فاعالتن   ُمتَْفعِ     

 .األبيات الّسابقة جميعها على البحر الخفيف : ملحوظة 

 
ن بحر الخفيف مبيّناً تفعيالتها :2س  . قط  األبيات اآلتية مِّ
 ولُ ـقـَن العُ ـوبُهـلـْت قُ ــانــهـا وخ     أفَسَدْت بـيـنـنـا األماناتِّ عـيـنـا         -1

 ب ــ ب ــ/ ــ ب ــ ــــ ب ــ ــ/               ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ ــ ب ــ ــ    
 فاعالتن    ُمتَْفِعلُْن     فاعالتن     فاعالتن   ُمتَْفِعلُْن     فاعالتن              
عـوَد لـروحـي             إّن بعـَض الّسكون في العيش موتُ  -2  إنّني أبـتغـي الـر 
 ـ ب ـــ/ ــ ب ــ ــــ ب ــ ــ/ ب ـ              ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ ب ب ــ ــ   
 فاعالتن    ُمتَْفِعلُْن     فعالتن                 فاعالتن    ُمتَْفِعلُْن     فاعالتن   
 رحـــــَم الـلــهُ َمــــْن أعـــا                  َن على الص لح واحتسبْ  -3

 ب ب ــ ــ/ ــ ــ ب ــ                         ب ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ    
 ن     ُمتَْفِعلُنْ التُ عِ فَ                          نْ لُ عِ فْ تَ سْ ن      مُ التُ عِ فَ     
 دْ نسَي الّطيُن ساعة ً أنّه طـيــ                ٌن حقيٌر فصاَل تيهاً وَعــْربـَـ -4

 ب ــ/ ــ ب ــ ــ            ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ ــ ب ــ ــ ب ــب ب ــ ــ /     
 التن      ُمتَْفِعلُن     فاعالتن             فاعالتن    ُمتَْفِعلُْن    فاعالتنعِ فَ      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ

 
ُط الــذّلــيــلَ  -1 ــمــام بِّــَعــيــش ٍ           ُرّب عـْيـش ٍ أخــف   ذّل َمــن يَـْغـبِـّ         (2008)ش :   مــْنــهُ الـحِّ
 ب ــ ــ ــ /  ــب ب ــ  / ــ ب ــ ــ   ــ ب ــ ــ/ ب ــ ب ــ/ ب ب ــ ــ                   
 فاعالتن   ُمتَْفِعلُْن     فَِعالتُْن                       فاعالتن     ُمتَْفِعلُْن      فاعالتن   
 
ْنهُ في ُدجى الليل ِّ بَدأْجتَلي مْنهُ في ُضَحى اليوم ِّ شمساً               -2  (م2009 : راً  )شوأرى مِّ

 ب ب ــ ــ/ ــ ــ ب ــ/ ــ ب ــ ــ     ــ ب ــ ــ/ ــ ــ ب ــ/ ــ ب ــ ــ                   
 فاعالتن   ُمْستَْفِعلُْن   فاعالتن                     فعالتن     مستفعلن   فاعالتن    

ــــن خـــارج الكـــتــاب الـــُمـــقـــّرر : على البحر الخفيف األمـــثـــلــــة الـــوزاريّـــــة  مِّ
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  وزن البحر : -1

ـلُـن     ـلُـْن فَـاعِّ ـلُـْن فَـاعِّ ـلُـْن فَـاعِّ ـلُْن                     فَـاعِّ ـلُْن  فَاعِّ ـلُْن  فَاعِّ ـلُن  فَاعِّ  فَاعِّ
 ــ ب ــ/ ــ ب ــ/ ــ ب ــ/ ــ ب ــ                       ــ ب ــ/ ــ ب ــ/ ــ ب ــ/ ــ ب ــ   
 وزنــه الـّشـائــ  : -2

 لن فَـِعـلُن فَـِعـلُن فَـِعـلُنفَـِعـلُْن فَـِعـلُْن فَـِعـلٌْن                          فَـِعـ فَـِعـلُْن      
 مفتاح البحر : -3

 حــركـاُت الـُمـحـَدث تـنـتـقـل                         فَـِعـلُـْن فَـِعـلُـْن فَـِعـلُـن فَـِعـلُن    
ن صور التّفعيلة الّرئيسة  -4 لُن ب ب ــ( وهذ  األخيرة ترد كثيراً مِّ  . )فَْعلُْن ــ ــ( و)فَعِّ

لُْن( فنادراً ما ترد حتّى أّن مفتاح البحر ورد على الّصورة الفرعيّة)فاعلن(  أّما الّصورة الّرئيسة      )فَعِّ
 تفعيالت   ثالثة في ُكّل شطر : 6مجزوء الُمتدارك : وهو عبارة عن  -5

 فاعلن فاعلن فاعلن               فاعلن فاعلن فاعلن      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 
بْ            يا بالداً حـال فـي رضاك الـتّــعـــبْ  -1  إنّني ُمـــْدنٌَف للهوى ُمْنتسِّ
 ــ ب ــ/ ــ ب ــ/ ــ ب ــ/ ــ ب ــ               ــــ ب  ــ ب ــ/ ــ ب ــ/ ــ ب ــ/   
 فاعلن   فاعلن   فاعلن   فاعلن                فاعلن   فاعلن   فاعلن  فاعلن   
َقاً يَْسـتَـلـذ   -2  الـّطـلبْ  أنـتِّ فـي قـلبِّهِّ قـلبُهُ فــاْطـلُـبـيــْ              ـــهِّ تَــَري عاشِّ

 ــ ب ــ/ ــ ب ــ/ ــ ب ــ/ ــ ب ـــ            ب ب ــ/ ــ ب ــ/ـــ ب ـــ/ ــ ب ــ    
 فاعلن   فاعلن   فاعلن   فاعلن              فَِعلُْن    فَاِعلُْن   فَاِعلُْن   فَاِعلُنْ     
ــب  مـتــى َغـــُد                -3 ــــُد ُ يــا لـيــُل الصَّ  إقــــيــاُم الــّســــاعــةِّ َمـــْوعِّ

 ــ ــ / ــ ــ / ب ب ــ / ب ب ــ               ب ب ـــ/ ـــ ـــ/ ب ب ـــ/ ب ب ـــ    
 فَِعلُْن      فَْعلُْن  فَِعلُْن      فَِعلُنْ                   فَِعلُْن     فَِعلُنْ  فَْعلُْن  فَْعلُْن      
 ــّســـّمـاُر فـــأّرقَــــــــهُ               أَســــــٌف لــلــبـــيــــن ِّ يُــــــرّدُد ُ رقــَد ال -4

 ب ب ــ/ ــ ــ/ ب ب ــ/ ب ب ــ              ب ب ــ/ ــ ــ/ ب ب ــ/ ب ب ــ    
 فَِعلُْن      فَِعلُنْ   فَعَلُْن     فَْعلُْن  فَِعلُْن    فَِعلُْن                 فَِعلُْن     فَْعلُنْ     
ــّمــــا يَــــْرعـــــا ُ ويُـــْرصــــُد ُ  -5  فَــبَــَكــا ُ الـــنّــْجــُم ورّق لَـــهُ              مِّ
  ــ ــ / ــ ــ / ب ب ــ/ ب ب ــ     ب ب ــ/ ــ ــ/ ب ب ــ/ ب ب ــ             
 فَِعلُْن                  فَْعلُْن  فَْعلُْن  فَِعلُْن     فَِعلُنْ فَِعلُْن     فَْعلُْن  فَْعلُْن       
 نَـغَـُم األْطـيـار َعـلَـى القُُضُب                يـدعـو الُمشتاق إلــى الــّطــربِّ  -6
 ب ب ـــ/ ب ب ــ/  / ــ ــ ب ب ــ/ ــ ــ/ ب ب ــ/ ب ب ــ              ــ ــ   
 فَِعلُْن     فَِعلُنْ  ْن  فَِعلُْن     فَِعلُْن                 فَْعلُْن  فَْعلُْن  فَِعلُْن     فَْعلُ   
ـَن الَوَصـب ِّ  -7  ونـشــيـُد الـبـلـبـل فــي َولَــٍه               يَـشـفـي الـَوْلهاَن مِّ
 ب ب ــ/ ــ ــ/ ب ب ــ/ ب ب ــ              ــ ــ/ب ب ــ/ب ب ــ/ ب ب ــ   
 فَِعلُْن    فَْعلُْن  فَِعلُْن     فَِعلُْن                فَْعلُْن  فَِعلُْن    فَِعلُْن    فَِعلُنْ    

 

 : على البحر الُمتدارك أمــثــلــة الــكــتــاب الـمـحـلـولــة

 

 الـــبــــحــــر الـــُمـــتــــدارك :
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ن الكتاب الُمقّرر :  أّما مجزوء المتدارك فإليك مثالين عليه مِّ
يــــنــــاَســنَــقُــُص َجـــدائِّـــلَـــنَـــا                   َوَســـنَـــْســـلَــــُخ أْيــــ -1  دِّ
 / ــ ــ  / ب ب ــ  ب ب ــ/ ب ب ــ/ ب ب ــ                      ب ب ــ   
 نْ ـلُ ــعْ ــفَ ــْن  لُ ــعِ ــفَ ــْن   لُ ــعِ ــفَ  فَِعلُْن     فَِعلُْن     فَِعلُْن                           
 بــدُمــــوع ِّ َمـــآقِّـــيـــنـــاالخــبــُز َســَنــْعــُجــنُـــه                       -2

 ب ب ــ / ب ب ــ / ــ ــ ــ ــ/ ب ب ــ/ ب ب ــ                            
 فَْعلُنْ َفـِعـلُْن      فَِعلُْن      فَْعلُْن  فَِعلُْن    فَِعلُْن                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 
ن تغيير :1س  . قّط  األبيات اآلتية   مبيّناً تفعيالتها   وما طرأ عليها مِّ
ــئُــهُ األَْخــْضــرالنّيُل الــَعــْذُب  -1  هــَو الــَكــْوثَـــُر           والــَجــنّــةُ َشــاطِّ

 ــ ــ / ــ ــ / ب ب ــ / ــ ــ                ــ ــ / ب ب ــ / ب ب ــ / ــ ــ     
 ْن     فَْعلُنْ فَْعلُْن    فَِعلُْن     فَِعلُ  فَْعلُْن  فَْعلُْن  فَِعلُْن     فَْعلُْن                    

 ســلّــم هللِّ األمــــَر تَـــفُــــْز               واْعـبُْد واْجَهـْد ُكـّل الُجْهـدِّ  -2
 ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ / ب ب ــ                  ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ    
 لُْن   فَْعلُْن  فَْعلُْن  فَْعلُنْ فَْعلُْن  فَْعلُْن  فَْعلُْن  فَِعلُْن                    فَعْ     
    واســتـعـطِّ هللاَ فــنعــمــا                  َجلّْت عْن حصر أو عــدّ  -3

 ــ ــ/ ــ ــ / ب ب ــ/ ــ ــ                   ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ    
 فَْعلُْن  فَْعلُْن فَْعلُْن   فَْعلُنْ فَْعلُْن فَْعلُْن   فَِعلُْن    فَْعلُْن                      
ــنِّ           بـْعـَد الموتى ُحّب الَوطــنِّ  -4 ن أصــل الــفِّـطـرةَ لـلـفَـطِّ  مِّ

 ــ ــ / ــ ــ / ب ب ــ / ب ب ــ            ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ / ب ب ــ    
 فَْعلُْن  فَْعلُْن  فَْعلُْن  فَِعلُنْ   فَْعلُْن   فَْعلُْن   فَِعلُْن     فَِعلُْن                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 قّط  البيتين اآلتيين   مبيّناً تفعيالتهما وبحرهما :. 2س
ــي                   َقــد آاْشتَّدي أزمـــةُ تَـ -1 َن لْنـفــرجِّ  ج ِّ ــــلَ ــــبَ ــــالــكِّ بــلُ ــيــذِّ

 ــ / ب ب ــ / ب ب ــ/ ب ب ــ ــ       ــ ــ / ــ ــ/ ب ب ــ/ ب ب ــ               
 فَْعلُْن  فَِعلُْن    فَِعلُْن                     َفْعلُْن  فَِعلُْن      فَِعلُْن     فَِعلُنْ فَْعلُْن      

 المتداركاسم البحر :       
ـلُـوا   -2 ـلُــوا فـــأبَـــوا َفـلَــقَــْد بَـخِّ  فَــَلــبِّــئِّــَس َلـعَـْمـُرَك مـا فَـعَـلُـوا        ُســئِـّ

 ـ/ ب ب ــ/ ب ب ــ           ب ب ــ/ ب ب ــ / ب ب ــ/ ب ب ــب ب ــ/ ب ب ـ    
 فَِعلُْن     فَِعلُْن      فَِعلُْن     فَِعلُْن              فَِعلُْن      فَِعلُْن     فَِعلُْن     فَِعلُنْ     
 المتداركاسم البحر :     

 
 

 الـــُمـــتــــدارك : تـدريـبـات عـلـى مــجـزوء 

 : تـدريــبـات الـكـتـاب الــُمــقـــّرر
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 م(2008)صيفّي  ـيـَن يُـشـّرد ُ ـــٍف               خـــوَف الـواشـــيْ ــزال ذي َهــــغــــٌف بـــــلِّـ ــــكَ  -1
 / ب ب ــ / ب ب ــ / ــ ــ ــ ــ      / ــ ــ                ــ ــ  / / ب ب ــ ب ب ــ     
 فَْعلُْن فَْعلُْن   فَِعلُْن     فَِعلُنْ         فَِعلُْن     فَِعلُْن    فَْعلُْن  فَْعلُْن                      
 م(2010الـّصـديـُق الـّصـدوُق الّـذي يُـرتَـجـى               في الملّماتِّ قـْد ال يُرى في المـال )شتوّي  -2

 ــ ب ــ/ ــ ب ــ/ ــ ب ــ/ ــ ب ــ                     ــ ب ــ/ ــ ب ــ/ ــ ب ــ/ ــ ب ــ    
 فاعلن   فاعلن   فاعلن   فاعلن                      فاعلن   فاعلن  فاعلن   فاعلن    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
لُنْ  -1 لُْن ُمْستَْفعِّ لُْن  ُمْستَْفعِّ لُن                   ُمْستَْفعِّ لُْن   ُمْستَْفعِّ لُْن  ُمْستَْفعِّ  وزنـــــه : ُمْستَْفعِّ
لُنْ وزن مجزوء الّرجز :  -2 لُْن   ُمْستَْفعِّ لُنْ                   ُمْستَْفعِّ لُْن  ُمْستَْفعِّ  ُمْستَْفعِّ
 مـفــتــاحــه :    )حفظ( -3

 في أبحر األرجاز بحٌر يسهُل                     ُمْستَْفِعلُْن ُمْستَْفِعلُْن ُمْستَْفِعلُنْ     
 شعرّي مكّون ِمن ثالثة تفاعيل )مستفعلن مستفعلن مستفعلن( عبارة عن سطرمشطور الّرجز :  -4

 الّشاعر الّذي اُشتُِهر به( ، ويُسّمى أراجيزوجمعها ) )األرجوزة(ويُسّمي الّدارسون هذا النّوع بـ     
  دـالّذي قال عنه الخليل بع (العّجاج العّجاج وابنه رؤبةوأشهر الّشعراء الّذين اشتهروا به ) )رّجازاً(     

 .دفنه : )دفنّا اليوم الّشعَر واللغة والفصاحة(      
 التّغي رات الّطارئة على التّفعيلة الّرئيسة : -5

لُْن )ــ ب ب ــ(      لُن )ب ــ ب ــ(                      ب( ُمْستَعِّ  أ( ُمتَْفعِّ
 التّفعيلتان الّسابقتان يردان في أّي مكان في البيت بال شرووط .         

ل )ب ــ ــ( تأتيان في العروض والّضرب فقط .ـج      ل )ــ ــ ــ(                        د( ُمتَْفعِّ  ( ُمْستَْفعِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
                          

نّــي  سَ دْ أَ  مْ لَ  -1  أْم َشْمُس ُظْهر ٍ أْشَرقَْت لي أم قََمرْ                رْ ــي أْم بَـَشـتِّ ـأْ ـيَ ر جِّ
 ــ ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ               ــ ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ    
 ُمْستَْفِعلُْن   ُمْستَْفِعلُْن    ُمْستَْفِعلُْن                ُمْستَْفِعلُْن   ُمْستَْفِعلُن   ُمْستَْفِعلُن    
ْنهُ في الـنّـظـرْ           ــدي الَمنايــا َطْرفُهُ      أْم ناظٌر يَـهْ  -2  َحتّى كأّن الموَت مِّ

 ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ                 ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ    
 مستفعلن   مستفعلن   مستفعلن                 مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن    
ــْن قــاتـل    -3 يشْت بالَحورْ             يُحيي قتيالً مـا لــهُ مِّ ـهـاَم الّطرفِّ رِّ  إاّل سِّ

 ــ ــ ب ــ /ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ                ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ    )أكمل التّفعيالت بنفسك(    
ن داءِّ  -4  الهوى          إْذ ال دواٌء للهوى مــوجــودَمْن ذا يُداوي القلَب مِّ

 ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ                ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ــ    
 ُمْستَْفِعلُمستَْفِعلُْن     ُمْستَْفِعلُْن   ُمستفِعلُْن  ُمْستَْفِعلُْن  ُمْستَْفِعلُْن                   
 
 

 بـــحـــر الــــّرجـــــز :

 أمــثــلـــة الــكــتــاب الــُمــقــّرر الـمـحـلــولـــة :

ـن   خـارج الـكـتـاب الـُمـقـّرر :أســئــلــة الــّســـنـــوات الــّســابــقــة مِّ
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ن تغييرقّط  األبيات اآلتية   ُمبيّ . 1س  : ناً تفعيالتها   وما طرأ عليها مِّ
ْن ُعـْمـري -1 ْيَب يَْوم ٍ بِّالُمروج ِّ الُخْضر ِّ            َسَرْقـتُـهُ ُمـْخـتَـلِّساً مِّ  يا طِّ

 ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ــ                  ب ــ ب ــ/ ــ ب ب ــ/ ــ ــ ــ    
 ُمْستَْفِعلُْن  ُمْستَْفِعلُْن               ُمتَْفِعلُْن     ُمْستَِعلُْن     ُمْستَْفِعلْ ُمْستَْفِعلُْن       
ـْيـُب الـنّـْشر ِّ والـطَّـل  قَـْد َكـلّـَل هَ  -2  ـاَم الّزهـــر ِّ              فـعَـّطـَر األْرَجــاَء طِّ
الج ِّ الـفَْجـر ِّ           -3 ْنَد اْنبَِّساط ِّ الشََّفق ِّ الُمـْحـَمـرّ     باَكْرتَُها بـْعـَد اْنـبِـّ  عِّ
 والّطـيـُر في لُــّجِّ الميا  يَْجري               كـأنّـَهـا َســفــائــٌن فــي بَــْحــر ِّ  -4

 ( تترك للّطالب .4+ 3+  2مـلحـوظة : األبيات )     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن بحر الّرجز   مبيّناً تفعيالتها : )تمرين يُترك للّطالب(2س  . قّط  األبيات اآلتية مِّ
ـْن أُلِّي الن َهىالـَحـْمُد هللِّ الّذي قـْد فـقّهـا             في الّدْيـن ِّ َخْيَر الخَ   -1  ْلق ِّ مِّ
ْســـــالم ِّ  -2 ْيــــَمـــان ِّ َواإلِّ  أَْحــَمـُد ُ إْذ َمـّن بـاإلكــرام ِّ            بـنْعــــَمـــةِّ اإلِّ
 إِّيّاَك أْن يَـْفـتِّـنَـَك الـّشـبـاُب            وأّن يَــغُـــّر َعـــــْيـــنَـــَك  الــّســـرابُ   -3
ـل  زائٌل             فَـإِّنّـَمـا الـشَّ   -4 ــــلُ ـَبـاُب ظِّ  َوَبـــــْدُر ُ اَل بُــــــدَّ يَـــــْوَمـــــاً آفِـّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا :. قّط  األبيات اآلتية   مبيّناً تفعيالتها وبحره3س

َمْشُق فِّي أَْوَصافَِّها             جَ   -1 ــيــــهدِّ  نّة ُ ُخْلٍد راضِّ
 ب ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ             ــ ب ب ــ/ ــ ــ ب ــ

 )مجزوء الّرجز( ُمتَْفِعلُْن      ُمْستَْفِعلُْن             ُمْستَِعلُْن     ُمْستَْفِعلُْن       

ـلَــْت ثـمـانــيـــه -2 هـا              قَــْد ُجـعِّ  أّمــا تَـَرى أْبـَوابِـّ
 روايــــةُ األشــــعــار            تَـْكــْســو األديــبِّ العَاري -3
ـــــُب األْحـــزانــا -4  َوتُْطــَرُب اإلْخــَوانـا             وتُــــْذهِّ
ـُش الـعُـّشـاقَـا             وتُــْونِّــُس الــُمــْشـتَـاقَــا  -5  وتُْنعِّ
داداوَوتَــْنـَسـُخ األَْحـقـادا              -6  تُــــثْـــــبِّــــُت الــــوِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لُْن حر الكامل ؛ ذلك أّن تفعيلة الكامل الّرئيسة )قــد يختلط بحر الّرجز ببمــلـــحـــوظـــة هــاّمـــة :  ُمتَفاعِّ

لُنْ ( فتصبح )تسكين الحرف الثّاني( يُمكن أْن يطرأ عليها تغيير الّزحاف )ب ب ــ ب ــ ( وبذلك ال ُمتَْفاعِّ
لُْن ــ ــ ب ــتختلف عن تفعيلة الّرجز ) يلة األولى ( ولحّل هذه المشكلة ننظر للبيت بأكمله وليس للتّفعُمْستَْفعِّ

لُْن ب ب ــ ب ــ( منه فإذا وجدنا فيه تفعيلة أو أكثر على صورة  فهي على البحر الكامل   مثل : )ُمتَفَاعِّ
 

ــعَــدّو            أبـ ــْفــّن الــَفــتَــى بِـّ  الً ـيــئــدّو ضــعــاَن الـــداً وإْن كـال يَــْســتَــخِّ
 ــ ب ــ / بب ب ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ              ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ب ب ــ ب ــ 

 ُمتْفَاِعلُْن   ُمتْفَاِعلُْن   ُمتَفَاِعلُْن                    ُمتَفَاِعلُْن        ُمتْفَاِعلُْن   ُمتْفَاِعلُنْ 
 

 يــالإّن الـقَـذى يُــْؤذي الـعـيـوَن قـليلُـهُ             ولربَّما جــرَح الـبَـَعـْوُض الـفـ
 ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ب ــ ب ــ                 ب ب ــ ب ــ/ ب ب ــ ب ــ/ ــ ــ ــ 
 ُمتْفَاِعلُْن   ُمتْفَاِعلُْن   ُمتَفَاِعلُْن                   ُمتَفَاِعلُْن        ُمتَفَاِعلُْن       ُمتْفَاِعلْ 

 تدريبات الكتاب الُمقّرر 
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ن البيتين الّسابقين لُنْ  الحظ أّن التّفعيلة األولى مِّ لُْن ــ ــ ب ــ( شبيهة بتفعيلة بحر الّرجز )ُمْستَْفعِّ  )ُمتْفَاعِّ
 وجود تفعيلة ــ ــ ب ــ( ولكن بتقطيعنا للبيتين تبيّن أّن البحر هو الكامل وليس الّرجز لسبب بسيط وهو

لُْن ب ب ــ ب ــ( متكّرراً في بقيّة أجزاء البيت .   )ُمتَفَاعِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قّط  البيتين اآلتيين ُمبيّناً تفعيالتهما وبحرهما : .4س

قِّــيْ ــن  ــا الـهَ ـيا أيّ  -1 ــْيــْد               وُر الـنَـّ  وأي ها الفَْجُر الــبَــعِّ
 ب ــ ب ــ /  ــ ــ ب ــ    / ــ ــ ب ــ                  ــ ــ ب ــ

لُْن                 لُْن   ُمتَْفاعِّ النْ     ُمتْفَاعِّ لُْن      ُمتْفَاعِّ     ُمتَْفعِّ

 َك َعـْن َهـَذا الُوُجودْ أْيــَن اْختََفْيَت وَما الّذي               أْقـَصـا -2
 ــ ــ ب ــ/ ب ب ــ ب ــ               ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ  

  (ُمتْفاعالنْ البيتان كالهما على مجزوء الكامل والّدليل تفعيلة )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن تغيير :5س  . قّط  األبيات اآلتية   مبيّناً تفعيالتها وما طرأ عليها مِّ
ي َحـ -1  ـَبــانِّــي                 باألْصغَرين ِّ القَـْلـبِّ واللَسان ِّ الَحـْمـُد هللِّ الّــذِّ

 ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ب ــ ــ ــ ــــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ب 
 ُمْستَْفِعلُْن   ُمْستَْفِعلُْن  ُمتَْفِعْل                  ُمْستَْفِعلُْن   ُمْستَْفِعلُْن  ُمتَْفِعلْ 

 التّامّ بحر الّرجز اسم البحر : 
 يــــا فَـــوُز بـــاهللِّ َهـــبـــي                  الـعُـْذَر لـي الـيَـْوَم َهـــبِّـــي -2

 ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ                           ــ ــ ب ــ / ــ ب ب ــ
 لُنْ ُمْستَْفِعلُْن    ُمْستَعِ    ُمْستَْفِعلُْن  ُمْستَْفِعلُْن                         

 مجزوء الّرجزاسم البحر : 
 داَرْت على الّدوح ِّ ُسالُف القَْطر ِّ           فََرنَّحْت أعــطـافُـهُ بالـس ــْكــر ِّ -3

 ــ ــ ب ــ/ ــ ب ب ــ/ ــ ــ ــ                 ب ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ــ 
 ُمتَْفِعلُْن     ُمْستَْفِعلُْن   ُمْستَْفِعلْ   ُمْستَْفِعلُْن   ُمْستَِعلُْن    ُمْستَْفِعل             

 بحر الّرجز التّامّ اسم البحر : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 . قّط  األبيات اآلتية  مبيّناً تفعيالتها :1س
ي       ـــ   إّن الليالي أْسَرَعْت فِّي نَْقضِّ

 ــ ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ــ           
 ُمْستَْفِعلُْن   ُمْستَْفِعلُْن   ُمْستَْفِعلْ            

يـــ         ي َوتََرْكَن بَْعضِّ  أَْخْذَن بَْعضِّ
 ب ــ ب ــ/ ــ ب ب ــ/ ب ــ ــ          
 ُمتَْفِعلُْن     ُمْستَِعلُْن     ُمتَْفِعل  
 
 

 :)األرجوزة(تــدريــبــات عـلــى مـشـطـور الــّرجـــز 
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ي   ـــ       َحنَْيَن ُطولِّي َوَطَوْيَن َعْرضِّ
 ب ــ ب ــ/ ــ ب ب ــ/ ب ــ ــ          
 ُمتَْفِعلُمتَْفِعلُْن      ُمْستَِعلُْن              

ــْن بَـْعــدِّ ُطـول ِّ َنـْهــض ٍ       ـــ أَْقـعَــْدَنـنِّــي مِّ
 ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ب ـــ ـــ        
 ُمستَْفِعلُْن   ُمْستَْفِعلُْن   ُمتَْفِعلْ     
 
ن مشطور الّرجز ُمبيّناً تفعيالتها :2س  . قّط  األبيات اآلتية مِّ

ْفُظ اللسان ِّ           راحة ُ اإلنسان ِّـــ  حِّ
ْفَظ الش ْكر ِّ لإلْحَسان ِّ           ـــ  فاْحفَْظهُ حِّ
 ـــ  فــآفَــةُ اإلْنَسان ِّ في اللَسان ِّ         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 
ي  -1 ـْن َهـْجـرِّ ِّ         َهـْل أنــَت تَــْدري لَـْوعــَة يا َمْن إلِّيهِّ أْشتَكِّ  م(2010الـمـــهـجـور ِّ )شتوّي مِّ
 م(2008قُـْم في الـد نيا وَحـّي األزهـرا          وانــثــْر َعـلـى َسْم  ِّ الّزمان ِّ الَجْوَهرا  )صيفّي   -2

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتهت الماّدة بعون هللا تعالى وتوفيقه                                 
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