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 أدعية املذاكرة واالمتحان
 : قبل املذاكرة 

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكة المقربين، 

لسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا اللهم اجعل أ

 ...بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا اهلل ونعم الوكيل

 :بعد املذاكرة 
اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده علي عند 

 ...حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، حسبنا اهلل ونعم الوكيل

 -:يوم االمتحان 
توكلت عليك، وسلمت أمري إليك ال ملجأ وال منجا منك اللهم إني 

 ...إال إليك

 -:عند دخول القاعة 
رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك 

 ...سلطانا نصيرا

 -:قبل البدء باحلل 
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا 

سهال، وأنت تجعل الحزن إذا شئت  قولي، اللهم ال سهل إال ما جعلته

 ...سهال

 :أثناء االمتحان 
ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم 

 ...برحمتك أستغيث، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

 :عند النسيان 
اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني 

 ...جالل واإلكرامما نسيت يا ذا ال

 :بعد االنتهاء 
 ..الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل
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 ....كلمات رائعة أهديها لطلبة التوجبهي

  لن يقامسك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك األمل حبيب ،ولن يسهر بداًل منك قريب....... 

   فوق  ما تستحقاعنت بنفسك،وامحها،ودللها والتعطي األحداث..... 

  تأكد حني تنكسر لن يرممك سوى نفسك، وحني تنهزم لن ينصرك سوى  إرادتك، فقدرتك على الوقوف
 ..سواك أحٌدمرة  أخرى ال ميلكها

 احبث عنها يف ضمريك  فإذا  ارتاح الضمري ارتفع املقام  وإذا .... ال تبحث عن قيمتك يف أعني الناس
 ....ك عرفت نفسك  فال يضرك ماقيل في

 الحتمل هم الدنيا فإنها هلل، والحتمل هم َّ الرزق فإنه من اهلل، والحتمل هم املستقبل فإنه بيد اهلل ...
 .رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك...ألنك لو أرضيت اهلل.. فقط امحل هًما واحًدا كيف ترضي اهلل 

 فالحزنيرحلبسجدة....خرةواالفيالدنياراًوقليااللهعوضنيخي..تيأسمنحياةأبكتقلبكال,

...والفرحيأتيبدعوة

 لن ينسى اهلل خريًا قدَّمته ، و همًا فرَّجته و عينًا كادت ان تبكي فأسعدتها... 

 عبادة عواد. د ......    ربنا ينجحكم ويفرحكم ويسعدكم يا رب
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 مقّرر احلفظ
 :حيفظ الّطلبة ما يأتي

 (رسالة من باب العامود)دة مثانية أبيات من قصي 
  (العربية يف ماضيها وحاضرها)مثانية أبيات من قصيدة 

 

 الفكر العربّي املتجدد :الوحدة األوىل (1

 مفاتيح القلوب :الوحدة الثانية (2

 القدس يف قلوب اهلامشيني :الوحدة الثالثة (3

 قلب نبتة :الوحدة الرابعة (4
 لغة البيان :الوحدة اخلامسة (5

 صفحات احلياة من :الوحدة السادسة (6

 الَعروض :الوحدة السابعة (7
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 الفكر العربّي املتجّدد: الوحدة األوىل
النهضة العربّية املتجّددة، تأييد للَحّق ونصرة 

 للعدل
 امللكّي األمري احلسن بن طالل ّولصاحب السم

 مقال: الفن األدبّي

 

اث حضارّي وتراث سياسّي ونهضة عربّية ة استيعاب روح العصر وحتّدياته، ندرك ما لدينا من مرياوليف حم
كما جتّلت النظرة . اة والتقدموال واملسالالوحدة واالستقاحلرّية ووعلى مبادئ القومّية  تأّسست يف القرن املاضي

فكانت هذه . ّية القومّيةواملستقبل يف هذه النهضة املباركة وهي تشّق طريق العمل من أجل احلرّية واهلحنو البعيدة 
مع أبنائها إىل مستقبل مشرق ألّمتنا  ويرنهو و –طيب اهلل ثراه  –أّمة محلها جّدي الّشريف احلسني بن علي مطالب 

 ".إّن نهضتنا إّنما قامت لتأييد احلّق ونصرة العدل، وإعزاز كتاب اهلل وإحياء سّنة رسوله: "العربّية قائاًل
نستذكر بكّل اعتزاز املنطلقْين األساسيْين للّثورة  وبعد مرور ما يقارب املئة عام على هذه الّدعوة، ما زلنا

لقد تصّدت هذه الثورة ملظاهر استغالل . بيلة الّساميةم اإلسالم الّنحفظ كرامة العروبة والتمّسك بقَي :العربّية الكربى
بتطبيق نظام الّشورى  التقّدم ِصْنوان ال يفرتقان، كما طالبتوالّدين احلنيف كافة؛ مؤّكدة يف الوقِت نفسه، أّن اإلسالم 

انّي للمنطقة العربّية بأكملها ت البعد احلضارّي اإلنسلوأوالّسياسّي، وكوسيلة من وسائل اإلصالح االجتماعّي 
 .األصالة احلضارية يف مواجهة األخطار احمليقة باألمة ُجّل اهتمامها وعنايتهاوالّتمّسك بالّتراث و

التغيري سليمان البستاني، الذي كان يتطّلع إىل مستقبل يتحّقق فيه رّية واألّمة التّواقني إىل احل وكان من أبناء
 بعدهالدولة العثمانية قبل الّدستور وأو ذكرى وعربة "اإلصالح املنشود، ويتّم فيه تفكيك االستبداد كما بّين يف كتابه 

اخليال على الّتفكري يف املمكن دون قيود ذكرى وعربة حتّفز هو ال يعّد الّتاريخ سريورة سردّية، إّنما : وهنا أقول. 8091
 .دوحدأو 

ته اليت حترتم إّن الّتمسك باستقاللنا الثقايّف يعيد جتديد العقل العربّي املنفتح على اآلخر؛ انطالقًا من خصوصّي
ضارات العظيمة وال ننسى أّن احل. م العيش املشرتكهوالتعّددّية الثقافّية اليت تقودنا إىل احلديث عن مفالتنّوع بأشكاله و

ازدهارها تّتسع  أوجكذلك كانت احلضارة اإلسالمية يف . رًااشع" الّتسامح للجميع"تفسح اجملال للتنّوع وتّتخذ من 
لديانات وثقافات متباينة وتضّم أفرادًا ينتمون ألعراق وأمم خمتلفة، فكان الّتنّوع من مكامن القّوة، واالختالف أحد 

وحينما تعجز العقول عن تفسري طبيعة االختالف، وتْأبى القلوب تقبُّل . م على أساسها الوجودالسَُّنن الكونّية اليت قا
العقيدة سرعان ما تنشأ احلواجز ويزداد الّتباعد بني أو ائفة اآلخر واستيعاب نظرته يف احلياة، ويتفّشى التعّصب للّط

 .نسان بأخيه اإلنسانشرائح اجملتمع الواحد، وختتّل الّتوازنات الّطبيعّية لعالقة اإل
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ملعاناة إّن أخطار احلروب ودعوات الّتقسيم واخلطاب الطائفّي وشرور الفرقة والّتشرذم ال تنبئ إّلا باملزيد من ا
يت يعاني منها ومن املفارقات ال. استخلفه يف األرضوافر حلقوق اإلنسان الذي كّرمه اهلل تعاىل ّساإلنسانّية واالنتهاك ال

 .كائنهو اإلسالمّي الفجوة بني ما ينبغي أن يكون وما و واقعنا العربّي
احلكمة، كما تنسجم مع القَيم اإلنسانّية ب العقل ويسؤولة ال تنفصل عن تغلاإلرادة العربّية احلّرة امل إّن

جه رتكة يسهم يف كشف الوإّن البحث يف هذه القيم املش. يعاملشرتكة اليت يؤّدي التمّسك بها إىل حتقيق األمن للجم
فعيل دور اإلقليمّية، وتركيز على املشرتكات العاملّية واحلقيقي للّتطّرف، ويف إطار هذا املسعى، حنن حباجة إىل الّت

ّي وال ريب يف أّن مستقبل العمل العرب. ّياتنا وحتّدد معاملها بصورة مستقلةأولوالعربّية، اليت حتمل املؤّسسات اإلقليمّية و
الّتكامل بني دول اإلقليم وشعوبه، فما نعانيه اليوم من أعراض الَوْهن على الّصعيد و تعاونيكمن يف فضاء يدعم ال

 .اإلجنازامليادين، وتعزيز ثقافة العمل واملشاركة واإلبداع و احلضارّي يؤّكد احلاجة إىل التجّدد يف خمتلف
املناسبة املباركة إىل أهلي وأبناء شهر رمضان الفضيل، فإنين أزجي الّتهنئة بهذه  قدوموإذ حنتفي بعد أيام قليلة ب

االستقرار يف ْن يعيده علينا وقد حّل السالم واألمن ووطين واألّمتني العربّية واإلسالمّية؛ سائاًل املوىل العلي القدير أ
لكرامة اإلنسان على املقتَلعني املعاناة واالنتهاكات الّصارخة  ربوع وطننا العربّي الكبري كافة، وُرفعت أشكال

 .الالجئني من أبنائه إخوتنا يف اإلنسانّيةامُلهجَّرين وو
لقد أراد اهلل تعاىل لشهر رمضان املبارك أن يكون شهر عبادة وتربية وتوجيه وتوثيق للّصالت بني املسلمني؛  

صندوق  ة تأسيسوال يسعين يف هذا املقام إّلا أْن أذّكر بأهمّي. نقف عند عظاته وِعَبره، ونستفيد من معانيه ودروسه
الّتكافل، فمنذ أْن أطلقت هذه الّدعوة قبل ثالثة عقود ونّيف، مل أتوقف يومًا عن الّتذكري بها وبأهمية عاملّي للّزكاة و

االستفادة من نظام الّزكاة يف سبيل حتقيق األهداف التنموّية للبدان اإلسالمّية األقّل منوًا، وضمان احلياة الكرمية لألفراد 
 .الكرامة اإلنسانّيةاألخالقّية و لطةّسالوم الغريّية سالمّية، وتعزيز قَييف اجملتمعات اإل

الذين  أولئكال تزال الّصورة احلقيقة الّسمحة للّدين اإلسالمّي تتعّرض إىل أقسى أشكال الّتشويه من ِقَبل  
يم اإلنسانّية مثل الّرمحة إّن الّتركيز من خالل الّزكاة على الق. العدوان والّتطّرف باسم الدينوميارسون اإلرهاب 

إنسان، وتعزيز الّتكافل االجتماعّي سُيسِهم يف هو اإلحسان إىل احملتاج وابن السبيل وتفويض اإلنسان من حيث و
 .ن مسّميات اإلرهاب والرُّهابعالّسالم، وينأى بها وإشاعة رسالة اإلسالم احلّقة املبنّية على العدل 

 
 
 
 

 (صحيفة الغد، حلسن بن طاللصاحب السمّوامللكي األمري ا)
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 (النّصوج)
 .م5982/  ـه8341قبل حلول شهر رمضان املبارك عام   ؟امللكّي األمري احلسن بن طالل هذا املقال وكتب صاحب الّسممتى  

  هذا املقال؟ مسّوه يف هايستذكراذكر أهّم النقاط الذي 
 .ريف احلسني بن عليأجماد الثورة العربية الكربى اليت أطلقها املغفور له الّش -8

 .العدل ركيزة هلاومن نهضة اّتخذت من قيم احلق  الثورة العربية الكربى ما واكب  -5

 .إىل تعزيز ثقافة احلوار والّتسامح يف اجملتمعات اإلنسانّية ويدع  -4

 .نبذ الّتعصب بأشكاله -3

 .ريؤمن بالّتشاركّية وقبول اآلخل الثقايّف الذي الالّتراث احلضارّي عنصر مهّم من عناصر الّتطّور يف ظّل االستق -2

 .اإلبداع والّتطورحنو يّتخذ من التاريخ ِجسرًا  -1

 

 :األوىلالفقرة 
عربّية  مرياث حضارّي وتراث سياسّي ونهضةة استيعاب روح العصر وحتّدياته، ندرك ما لدينا من اوليف حم

كما جتّلت النظرة . اة والتقدموال واملسالحدة واالستقالَوعلى مبادئ القومّية واحلرّية و قرن املاضيتأّسست يف ال
فكانت هذه . ّية القومّيةوهي تشّق طريق العمل من أجل احلرّية واهلوملستقبل يف هذه النهضة املباركة احنو البعيدة 

نا ق ألّمتِرْشل ُمستقَبمع أبنائها إىل ُم ويرنهو و –ب اهلل ثراه طّي –لها جّدي الّشريف احلسني بن علي مطالب أّمة مح
 .(صرة العدل، وإعزاز كتاب اهلل وإحياء سّنة رسولهإّن نهضتنا إّنما قامت لتأييد احلّق وُن): العربّية قائاًل

  :املفردات والرتاكيب
 .(وعب)جذرها و، احتواء :استيعاب

 .(حدي)جذرها ، صعوبات :ياتحتّد
 (جلو)جذرها . ضحتاّتو، ظهرتانكشفت و :تجتّل

يَمٌة َباِقَيٌة ِمْن َعاَداٍت َوآَداٍب َوُعُلوٍم َما َلُه ِق: تراث :مرياث
 (ورث)جذرها . َوُفُنوٍن وَيْنَتِقُل ِمْن ِجيٍل ِإَلى ِجيٍل

 .الوثبة يف سبيل التقدم االجتماعي :نهضة
 .املئة سنة :القرن

صلة اجتماعية عاطفية تنشأ من االشرتاك يف  :ةالقومّي
 .الوطن واجلنس واللغة واملنافع

 .معاملها وخصائصها املميزة وأصالتها :ةلقومّيا  ةّيو اهل
الرتاب هو : الثرىم، ومجلة دعاء وترّح :طيب اهلل ثراه

 .الندي
 .، يتطلع إىليديم النظر إىل :يرنو

 .(عزز)جذرها  .حمبةتأييد و :إعزاز

 :ملناقشة والتحليلا
 .والتقدم اةاوواملس واالستقالل لوحدةوا واحلرّية القومّية  قامت عليها النهضة العربّية؟ بادئ اذكر ثالثة م

 ّية القومّيةوواهلاحلريَّة    األمري احلسن بن طالل؟ ومسحّدد أهداف النهضة وفق رؤية 

 ؟حّدد أهداف النهضة وفق رؤية املغفور له الشريف احلسني بن علي

 .رسوله سّنة وإحياء اهلل كتاب وإعزاز العدل، ونصرة احلّق تأييد
 انتمائه يف صادق عربّي كّل نفس يف اخلري بذور زرعت ألنها األمري احلسن النهضة باملباركة ووصف مس :أيكعّلل ما يأتي يف ر

 .سبيله يف كبرية انتصارات وحققت إىل االستقالل، يسعى لوطنه،
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 :وّضح داللة ما حتَته خّط يف العبارات اآلتية

 .غريه عن احلالي اعصرن ميّيز ما أي.وحتّدياته روح العصر ة استيعاباولحميف  -أ 

مع أبنائها إىل مستقبل مشرق ألّمتنا  ويرنهو و –اهلل ثراه طّيب  –فكانت هذه مطالب أّمة محلها جّدي الّشريف احلسني بن علي  -ب 
 .هراز مبستقبل العربّية األمة وأبناء علي بن احلسني الشريف عند الرؤية وحدة.العربّية

  

 :الثانيةالفقرة 
ملئة عام على هذه الّدعوة، ما زلنا نستذكر بكّل اعتزاز املنطلقْين األساسيْين للّثورة مرور ما يقارب ا وبعد

 .م اإلسالم النبيلة الّساميةمة العروبة والتمّسك بقَيحفظ كرا: العربّية الكربى
ّدم التقة يف الوقِت نفسه، أّن اإلسالم ولقد تصّدت هذه الثورة ملظاهر استغالل الّدين احلنيف كافة؛ مؤّكد 

ت لوأوالّسياسّي، ة من وسائل اإلصالح االجتماعّي وِصْنوان ال يفرتقان، كما طالبت بتطبيق نظام الّشورى كوسيل
األصالة احلضارية يف مواجهة األخطار احمليقة لّتراث والّتمّسك باانّي للمنطقة العربّية بأكملها والبعد احلضارّي اإلنس

 .باألمة ُجّل اهتمامها وعنايتها
  :دات والرتاكيباملفر

 (.قوم)، وجذرها قيمة: الفضائل، ومفردها: القيم
 (.مسو)وجذرها ، العالية الرفيعة :ةالسامّي

 .منعت :تتصدَّ
 .اإلسالمهو الصحيح املستقيم و :الدين احلنيف

 .ظريل والّنْثامِل: هو واحدهما الصنو، و :وانْنِص
 .(حيق)احمليطة، وجذرها  :احمليقة

 .باألمورر اوالتش :الشورى

 (ولي)جذرها .  أعطت باهتمام :تولأ
 .معظم :ّلُج

 (أصل)العراقة، وجذرها  :أصالة
 خصائص اجلنس العربي ومزاياه :العروبة

 
 :املناقشة والتحليل

 الّسامية النبيلة اإلسالم بقَيم والتمّسك العروبة كرامة حفظ ما املنطلقان اللذان انبثقت منهما الّثورة العربّية الكربى؟
 الثورة العربية الكربى؟ اذكر األمور اليت دعت هلا

 .ملظاهر استغالل الّدين احلنيف كافةالتصدي  (أ 

 .طالبت بتطبيق نظام الّشورى كوسيلة من وسائل اإلصالح االجتماعّي والّسياسّي  (ب 

 .ت البعد احلضارّي اإلنسانّي للمنطقة العربّية بأكملهاولأ (ج 

 .يف مواجهة األخطار احمليقة باألمة ُجّل اهتمامها وعنايتهاالّتمّسك بالّتراث واألصالة احلضارية  (د 
 (اإلسالم والتقدم ِصْنوان ال يفرتقان)  :عّلل ما يأتي يف رأيك

ألن اإلسالم يدعو إىل التقّدم يف تنوير األذهان البشرية برسالة اإلسالم الّسْمحة اليت تدعو إىل النهضة والّرقّي اإلنسانّي 
 .يقةومواجهة األخطار احمل
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 :الثالثةالفقرة 
التغيري سليمان البستاني، الذي كان يتطّلع إىل مستقبل يتحّقق فيه األّمة التّواقني إىل احلرّية و وكان من أبناء

 بعدهالدولة العثمانية قبل الّدستور وأو ذكرى وعربة "اإلصالح املنشود، ويتّم فيه تفكيك االستبداد كما بّين يف كتابه 
ّتفكري يف املمكن دون قيود ذكرى وعربة حتّفز اخليال على الهو ال يعّد الّتاريخ سريورة سردّية، إّنما : وهنا أقول. 8091

 .دوحدأو 
 :املفردات والرتاكيب

 النازع إىل التغيريهو اق، ومفردها التّو :اقنيالتّو
 .ةّحِلاملطلوب حتقيقه برغبة ُم :املنشود

 .ةاالنفراد بالرأي من غري مشور :االستبداد
 .ينظر :يتطلع

 .االمتداد واالستمرار :سريورة

 .االتِّعاظ واالعتباُر مبا مّضى، ومجعها ِعَبر :ِعربة

 الرِّوايةأو الكتابة والّتتابع يف احلكاية  :سردّية
 .حتّث وتقوي :ُتحّفز

 .منعأو حواجز  :قيود

 
 :املناقشة والتحليل

 ؟ضة العربّية، وّضح ذلكمبادئ النهجاءت تطلعات سليمان البستاني منسجمة مع 

 ذكرى: )كتابه يف بّين كما وتفكيك االستبداد اإلصالح فيه يتحقق مستقبل إىل ويتطّلع احلرّية، ينشد كان ألنه ذلك

 (م8091 وبعده، الدستور قبل العثمانية الدولةأو  وعربة
 ؟بّين الغرض من تعّلم التاريخ

أو  قيود دون من املمكن الّتفكري يف إىل وتدفعه اخليال، حتفز عربةو ذكرىهو  إّنما فقط، سردّية سريورة ليس التاريخ
 .منجزاته وبطوالته من لإلفادة وإمنا فقط، املاضي لتذكر ليسهو ف حدود؛

 ؟(الذي كان يتطّلع إىل مستقبل يتحّقق فيه اإلصالح املنشود، ويتّم فيه تفكيك االستبداد) :اآلتية ةوّضح مجال الّتصوير يف العبار
 تفكيكه يتّم متشابكا معقدا شيًئا االستبداد صّور

، (دائرة املعارف)وشارك يف تأليف ، اشتغل بالتدريس، أديب لبناني( م8052-م8121)سليمان خاطر البستاني  :معلومة
 .انتخب عضوًا يف جملس اجلامعة املصرية، قام بتعريب اإللياذة شعرًا، أتقن أكثر من عشر لغات
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 :الرابعةالفقرة 
ته اليت حترتم إّن الّتمسك باستقاللنا الثقايّف يعيد جتديد العقل العربّي املنفتح على اآلخر؛ انطالقًا من خصوصّي

 وال ننسى أّن احلضارات العظيمة. م العيش املشرتكهوالتعّددّية الثقافّية اليت تقودنا إىل احلديث عن مفالتنّوع بأشكاله و
ج ازدهارها تّتسع أوكذلك كانت احلضارة اإلسالمية يف . رًااشع( الّتسامح للجميع) تفسح اجملال للتنّوع وتّتخذ من

لديانات وثقافات متباينة وتضّم أفرادًا ينتمون ألعراق وأمم خمتلفة، فكان الّتنّوع من مكامن القّوة، واالختالف أحد 
ري طبيعة االختالف، وتْأبى القلوب تقبُّل وحينما تعجز العقول عن تفس. السَُّنن الكونّية اليت قام على أساسها الوجود

العقيدة سرعان ما تنشأ احلواجز ويزداد الّتباعد بني أو اآلخر واستيعاب نظرته يف احلياة، ويتفّشى التعّصب للطائفة 
 .شرائح اجملتمع الواحد، وختتّل الّتوازنات الّطبيعّية لعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان

 :املفردات والرتاكيب
 .الطريق، ومجعها سُبل :الّسبيل .توّسع :تفسح

 .العلّو :جأو

 .أصول :أعراق

دعه أومفردها ُسّنة، وهي ما  :الّسنن
 .اهلل يف الكون من أسباب وقوانني

 .ينتشر :يتفّشى

 .التََّعنُّت :التعّصب

اسم فعل ماٍض مبعنى  :ُسرعان
 .َسُرع

 .طبقات :شرائح

 .تضطرب :ختتّل

 .تستعصي وترفض :تأبى
موضُع هو مفردها مكمن و :نَمكام

 .ُيْختَفى فيه

 .خمتلفة :متباينة

 :املناقشة والتحليل
 ؟ذجًا للحضارات العظيمة، بّين ذلكاألمري احلسن احلضارة اإلسالمّية منو وجعل مس

 وثقافات لديانات ازدهارها تّتسع أوج يف اإلسالمية احلضارة وكانت شعارًا، (للجميع التسامح)من  تتخّذ ألنها

 .عقيدةأو  لطائفة تعصب غري اآلخر من وتقبل خمتلفة، وأمم ألعراق ينتمون أفراًدا وتضّم باينة،مت
 ؟ّضح ذلكالتنّوع الّثقايف من أهم مصادر قّوة الشعوب، و

 التنّوع حترتم اليت الثقايف اخلصوصية واالستقالل من اانطالًق املشرتك العيش إىل يقود القّوة، ألّنه مكامن من التنّوع

 .والتقسيم التعّصب عن بعيدًا املختلفة خبرباته اآلخر املنفتح على العقل إىل فتقود الثقافية، ةوالتعددّي أشكالهب

 كيف ُيوّفق اإلنسان العربّي بني االستقالل الثقايف واالنفتاح على اآلخر يف ضوء فهمك النّص؟

 تتقّبل نفسه الوقت ويف مستقلة بذاتها، ثقافّية ّيةهو يعين بل اآلخرين، ثقافات على االنفتاح منع يعينال  الثقايف االستقالل

 للطالب أيًضا ويرتك    .إىل العقل وحتتكم الثقافّية والتعّددية التنّوع وحترتم ثقافاته، على وتنفح اآلخر
 :وّضح داللة ما حتَته خّط يف العبارات اآلتية

 واالنفتاح اآلخر، وتقّبل التعّصب، عن البعد.(بّي املنفتح على اآلخرالعقل العر إّن التمّسك باستقاللنا الثقايّف يعيد جتديد)

 .املتعّددة الثقافات على

 .، موجزة يف كلماتها عميقة يف داللتها، وّضح ما حتمله من معاٍن(الّتسامح للجميع): العبارة اآلتية

 .أصوهلمأو  أجناسهمأو  مأديانه اختالف على وتقّبلهم، اآلخرين، مع التعامل يف والتيسري التساهل     
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 :اخلامسةالفقرة 
إّن أخطار احلروب ودعوات الّتقسيم واخلطاب الطائفّي وشرور الفرقة والّتشرذم ال تنبئ إّلا باملزيد من املعاناة 

منها ومن املفارقات اليت يعاني . استخلفه يف األرضوافر حلقوق اإلنسان الذي كّرمه اهلل تعاىل ّساإلنسانّية واالنتهاك ال
 .كائنهو اإلسالمّي الفجوة بني ما ينبغي أن يكون وما وواقعنا العّربّي 

 :املفردات والرتاكيب
 

 (شرذم): التفرق، وجذرها :التشرذم
 ذهاب احلرمة :االنتهاك

 املكشوف الواضح :السافر

 املتسع بني شيئني :الفجوة

 مفردها مفارقة، وهي التناقض :املفارقات

ب لطائفة ذات مذهب متعّص :اخلطاب الطائفّي
 .معيَّن

 
 :املناقشة والتحليل

 ؟افر حلقوق اإلنسانّسواالنتهاك البني أسباب املعاناة اإلنسانية 
 .أخطار احلروب ودعوات الّتقسيم واخلطاب الطائفّي وشرور الفرقة والّتشرذم

وْفق ، (كائنهو سالمّي الفجوة بني ما ينبغي أن يكون وما اإلومن املفارقات اليت يعاني منها واقعنا العربّي ): ما املقصود بالعبارة اآلتية
 فهمك النّص؟

 واخلري، اإلعمار إىل ودعاه األرض وكّرمه يف اإلنسان استخلف تعاىل فاهلل نتحارب، أن ال ونتخاطب راونتح أن ينبغي

 الطائفي واخلطاب التقسيم ودعوات احلروب أخطار من اليوم كائنهو  والبناء، وما اإلعمار يف اإلنسان دور بني مفارقة فهناك

 .اإلنسان حلقوق الّسافر واالنتهاك والّتشرذم وشرور الفرقة
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 :السادسة الفقرة
احلكمة، كما تنسجم مع القَيم اإلنسانّية ب العقل ويسؤولة ال تنفصل عن تغلإن اإلرادة العربّية احلّرة امل

رتكة يسهم يف كشف الوجه إّن البحث يف هذه القيم املش. يعقيق األمن للجماملشرتكة اليت يؤّدي التمّسك بها إىل حت
اإلقليمّية، وتفعيل دور ركيز على املشرتكات العاملّية واحلقيقي للّتطّرف، ويف إطار هذا املسعى، حنن حباجة إىل الّت

ريب يف أّن مستقبل العمل العربّي  وال. لةحتّدد معاملها بصورة مستقّياتنا وأولوالعربّية، اليت حتمل واملؤّسسات اإلقليمّية 
الّتكامل بني دول اإلقليم وشعوبه، فما نعانيه اليوم من أعراض الَوْهن على الّصعيد ون وايكمن يف فضاء يدعم الّتع

 .اإلجنازواإلبداع واملشاركة واحلضارّي يؤّكد احلاجة إىل التجّدد يف خمتلف امليادين، وتعزيز ثقافة العمل 
 :والرتاكيب املفردات

 .تقديم :تغليب

 .تتوافق :تنسجم
 .يشرتك :يسهم

 .لوية وهي األسبقية واألفضليةأومفردها  :لوياتأو
 .الضعف :الوهن

أو جزء من األرض جتتمع فيه صفات طبيعية  :اإلقليم
 .اجتماعية جتعله وحدة خاصة

 (فضو)ما اتسع من األرض، وجذرها  :فضاء

 (.دُعُص)وجه األرض، ومجعها  :الصعيد

 تقوية :تعزيز

 االعتدال حّد جتاوز :التطرف
 إجياد الشيء من العدم :اإلبداع

 .كل ما أحاط بالشيء من اخلارج واملقصود جمال :إطار
 .ال شك :ال ريب
 .خيتفي :يكمن

 
 :املناقشة والتحليل

 

 ؟وائفهم وأصوهلم، بّين أهمّية ذلكف أجناسهم وطاألمري احلسن إىل ضرورة التمّسك بالقيم اإلنسانّية املشرتكة للبشر على اختال وأشار مس

 للتطّرف، احلقيقي الوجه يف كشف ويسهم للجميع األمن حتقيق إىل يؤّدي املشرتكة اإلنسانّية بالقَيم التمسك إّن

 وحتّدد اّياتنأولو حتمل اليت والعربّية اإلقليمّية دور املؤّسسات وتفعيل واإلقليمّية، العاملّية املشرتكات على بالرتكيز

 .مستقّلة بصورة معاملها
 .لسمّوه نظرة مستقبلّية يف حتسني واقع العامل العربّي، وّضحها

 اإلقليم دول بني والّتكامل تعاونودعم ال واإلجناز، واإلبداع واملشاركة العمل ثقافة وتعزيز امليادين، خمتلف يف التجّدد

 .وشعوبه
 عليه، وتعتمد العقل إىل تركن ألنها احلكمةواحلّرة املسؤولة ال تنفصل عن تغليب العقل  إّن اإلرادة العربّية :عّلل ما يأتي يف رأيك

 .التطّرف ونبذ اآلخر وتقّبل واالستقرار األمن حتقيق إىل التمّسك بها يؤّدي اليت املشرتكة اإلنسانية القيم مع وتنسجم

  أعراض الَوْهن على الّصعيد احلضاري يؤّكد احلاجة إىل التجّدد فما نعانيه اليوم من)  :اآلتية ةوّضح مجال الّتصوير يف العبار

 .صاحبه على تظهر ضراأع له مرًضا اليوم األمة أبناء يصيب الذي الضعف صّور  

 ؟(يف كشف الوجه احلقيقّي للّتطرف إّن البحث يف القيم اإلنسانّية املشرتكة يسهم) :وّضح داللة ما حتَته خّط يف العبارات اآلتية

 .ميّثله ال آخر رداء وراء يتسرت الذي الّتطّرف حقيقة إظهار  
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 :السابعةالفقرة 
ين أزجي الّتهنئة بهذه املناسبة املباركة إىل أهلي وأبناء شهر رمضان الفضيل، فإّن قدوموإذ حنتفي بعد أيام قليلة ب

االستقرار يف واألمن وده علينا وقد حّل السالم وطين واألّمتني العربّية واإلسالمّية؛ سائاًل املوىل العلي القدير أْن يعي
االنتهاكات الّصارخة لكرامة اإلنسان على املقتَلعني واملعاناة  ربوع وطننا العربّي الكبري كافة، وُرفعت أشكال

 .الالجئني من أبنائه إخوتنا يف اإلنسانّيةوامُلهجَّرين و
:املفردات والرتاكيب

 (.حفو)حنتفل، وجذرها  :حنتفي

 مأقّد :يأزج
 (ربع)أرجاء، مفردها  :ربوع

 نياملنتزَع :املقتلعني
 .فادحة تستوجب االستغاثة :الصارخة

 
 :املناقشة والتحليل

 

 األمري احلسن بن طالل مع حلول شهر رمضان املبارك؟ واذكر األمور اليت يتطلع هلا مس
االنتهاكات الّصارخة لكرامة اإلنسان واملعاناة  ت أشكالاالستقرار يف ربوع وطننا العربّي الكبري كافة، وُرفعواألمن والسالم 

 الالجئني من أبنائه إخوتنا يف اإلنسانّيةوامُلهجَّرين وعلى املقتَلعني 
 صّور (ُرفعت أشكال املعاناة واالنتهاكات الّصارخة لكرامة اإلنسان عن امُلقتَلعني وامُلهجَّرين) :اآلتية ةوّضح مجال الّتصوير يف العبار

 .األرض عن مقتلًعا شجرًا بالدهم املهّجرين من وصّور ،خيصر إنساًنا االنتهاكات وصّور صاحبه، عن يرفع ثقًلا املعاناة الأشك

 
 

 :الثامنةالفقرة 
عبادة وتربية وتوجيه وتوثيق للّصالت بني املسلمني؛ لشهر رمضان املبارك أن يكون شهر لقد أراد اهلل تعاىل

وال يسعين يف هذا املقام إّلا أْن أذّكر بأهمّية تأسيس صندوق . ستفيد من معانيه ودروسهنقف عند عظاته وِعَبره، ون
الّتكافل، فمنذ أْن أطلقت هذه الّدعوة قبل ثالثة عقود ونّيف، مل أتوقف يومًا عن الّتذكري بها وبأهمية وعاملّي للّزكاة 

لبدان اإلسالمّية األقّل منوًا، وضمان احلياة الكرمية لألفراد االستفادة من نظام الّزكاة يف سبيل حتقيق األهداف التنموّية ل
 .الكرامة اإلنسانّيةلطة األخالقّية وّسالويف اجملتمعات اإلسالمّية، وتعزيز قيم الغريّية 

 :املفردات والرتاكيب
 .تقوية وإحكام :توثيق

ظة، وهي النصيحة والتذكري بالعواقب مفردها ِع :عظات
 .(وعظ): وجذرها

 .املوضع :اماملق

 العشرة والعشرون إىل التسعني :عقود

 ِسَماٌح: واجلمع. لٌةهو فيها ُيْسٌر وس :الّسْمحة

الزائد على العقد، وتدّل على عدد من الواحد إىل  :نّيف
 .األلفوالّثالثة، وال تستعمل إّلا بعد العقود وبعد املئة 
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 :املناقشة والتحليل
 

 ان املبارك؟ما هي الفائدة املرجوة من شهر رمض
 شهرعبادة وتربية وتوجيه وتوثيق للّصالت بني املسلمني؛ نقف عند عظاته وِعَبره، ونستفيد من معانيه ودروسهأن يكون 

 ما أهمّية تأسيس صندوق عاملي للّزكاة والّتكافل االجتماعّي؟

 الكرمية احلياة وضمان ألقل منًوا،ا اإلسالمّية للبلدان التنموّية األهداف حتقيق سبيل يف الّزكاة نظام من االستفادة

 .اإلنسانّية والكرامة األخالقّية الغريّية والّسلطة قَيم وتعزيز اإلسالمّية، اجملتمعات يف لألفراد

 :التاسعةالفقرة 
الذين  أولئكل ال تزال الّصورة احلقيقة الّسمحة للّدين اإلسالمّي تتعّرض إىل أقسى أشكال الّتشويه من ِقَب

م اإلنسانّية مثل الّرمحة القَي إّن الّتركيز من خالل الّزكاة على. العدوان والّتطّرف باسم الدينرهاب وميارسون اإل
إنسان، وتعزيز الّتكافل االجتماعّي سُيسِهم يف هو اإلحسان إىل احملتاج وابن السبيل وتفويض اإلنسان من حيث و

 .ن مسّميات اإلرهاب والرُّهابع، وينأى بها الّسالموإشاعة رسالة اإلسالم احلّقة املبنّية على العدل 
 :املفردات والرتاكيب

 ِسَماٌح: واجلمع. لٌةهو فيها ُيْسٌر وس :الّسْمحة
 تقبيح، وجذرها شوه :التشويه

 اخلوف املرضّي :الرُّهاب

 نْشر، وجذرها شيع :إشاعة

 يبتعد :ينأى
 سلوك سبيل العنف لتحقيق أهداف سياسّية :اإِلرهاب

له األمر أْي وّكله به وجعل له حرية  فّوض :تفويض
 التصّرف فيه

 

 :املناقشة والتحليل
 ؟الّصورة احلقيقة الّسمحة للّدين اإلسالمّي إىل أقسى أشكال الّتشويهعلى يد من تتعرض 

 العدوان والّتطّرف باسم الدينوالذين ميارسون اإلرهاب 
 ؟على العدل والّسالم، وينأى بها من مسّميات اإلرهاب والرُّهاب ُيسِهم يف إشاعة رسالة اإلسالم احلّقة املبنّيةما الذي 

هو الّتركيز من خالل الّزكاة على القيم اإلنسانّية مثل الّرمحة واإلحسان إىل احملتاج وابن السبيل وتفويض اإلنسان من حيث 
 إنسان، وتعزيز الّتكافل االجتماعّي

 :منظام الزكاة يقّدم صورة حقيقّية عن مساحة اإلسال

 وتعزيز السبيل وابن إىل احملتاج واإلحسان كالّرمحة اإلسالم يف سامية إنسانية قيم على دليل الزكاة نظام    .اشرح هذا .أ 

 عن بها وينأى والسالم، العدل على املبنية احلّقة رسالة اإلسالم إشاعة يف يسهم بهذاهو و االجتماعّي، التكافل

 اإلرهاب والرُّهاب مسّميات

 .أخرى ميكن أن ُتسهم يف إبراز صورة اإلسالم احلقيقّية، من وجهة نظرك هاِت سباًل .ب 

 والعجزة والشيوخ والنساء األطفال قتل عن اإلسالم نهى. 

 دهوبالع بالوفاء اإلسالم أمر. 

 سانواإلح وإنصافهم حقوقهم مراعاة إىل وويدع املعاهدين وسائر واملستأمنني الذمة بأهل ييوّص وسّلم عليه اهلل صّلى كان 

 .للطالب أيًضا ويرتك    .إيذائهم عن وينهى إليهم
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 :أضف إىل معجمك الّلغوّي -1

 .امِلْثل والنظريهو واحدهما الّصْنو، و :الّصْنوان -

 .االمتداد واالستمرار :الّسريورة -

 .الّتفرق :الّتشرذم -

 .اخلوف املرضي :الرُّهاب -

 .، االستبدادوجإىل، األ ويرن :ج معنى كّل مّما يأتيعد إىل أحد معاجم الّلغة العربّية، واستخر -2

 إىل يتطّلع إىل، النظر يديم إىل ويرن.

 والعل :وجاأل
 مشورة غري من االنفراد بالرأي :االستبداد.

 :استخرج معاني املفردات اليت حتتها خّط َوْفق الّسياق الذي وردت فيه -3

 .الكونّية اليت قام على أساسها الوجود سَُّننال أحدفكان التنّوع من مكامن القوة، واالختالف  (أ 

 .إىل احلرّية والتغيري سليمان البستاني التّواقني وكان من أبناء األّمة (ب 

 .حلقوق اإلنسان الّسافر االنتهاكوال تنبئ إّلا باملزيد من املعاناة اإلنسانّية  (ج 

 .التهنئة بهذه املناسبة املباركة إىل أهلي وأبناء وطين أزجي إّنين (د 

 .وقوانني أسباب من الكون يف اهلل دعهأو ما وهي ُسّنة، مفردها :السُّنن -أ
 .التغيري إىل النازعهو و التّواق، مفردها -ب
 .الواضح املكشوف -ج
 .أقدِّم -د

 .تقدموال اةاوواملس واالستقالل حدةوالَو واحلرّية القومّية   ؟اذكر ثالثة مبادئ قامت عليها النهضة العربّية -1
 .حّدد أهداف النهضة وفق رؤية املغفور له الشريف احلسني بن علي -2

 .رسوله سّنة وإحياء اهلل كتاب وإعزاز العدل، ونصرة احلّق تأييد

 الّسامية النبيلة اإلسالم بقَيم والتمّسك العروبة كرامة حفظ ما املنطلقان اللذان انبثقت منهما الّثورة العربّية الكربى؟ -4

 .ليمان البستاني منسجمة مع مبادئ النهضة العربّية، وّضح ذلكجاءت تطلعات س -4

 ذكرى: )كتاب يف بّين كما وتفكيك االستبداد اإلصالح فيه يتحقق مستقبل إىل ويتطّلع احلرّية، ينشد كان ألنه ذلك

 (.8091"وبعده،  الدستور قبل العثمانية الدولةأو  وعربة
 ؟بّين الغرض من تعّلم التاريخ -5

أو  قيود دون من املمكن الّتفكري يف إىل وتدفعه اخليال، حتفز وعربة ذكرىهو  إّنما فقط، سردّية سريورة ليس التاريخ
 .منجزاته وبطوالته من لإلفادة وإمنا فقط، املاضي لتذكر ليسهو ف حدود؛
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 .األمري احلسن احلضارة اإلسالمّية منوذجًا للحضارات العظيمة، بّين ذلكوجعل مس -6

 وثقافات لديانات ازدهارها تّتسع أوج يف اإلسالمية احلضارة وكانت شعارًا،( للجميع التسامح) من تتخّذ ألنها

 .عقيدةأو  لطائفة تعصب غري اآلخر من وتقبل خمتلفة، وأمم ألعراق ينتمون أفراًدا وتضّم متباينة،
 .التنّوع الّثقايف من أهم مصادر قّوة الشعوب، وّضح ذلك -7

 التنّوع حترتم اليت الثقايف اخلصوصية واالستقالل من انطالقا املشرتك العيش إىل يقود ّنهالقّوة، أل مكامن من التنّوع

 .والتقسيم التعّصب عن بعيدًا املختلفة خبرباته اآلخر املنفتح على العقل إىل فتقود الثقافية، والتعددية بأشكاله

وْفق " َكائنهو اإلسالمّي الفجوة بني ما ينبغي أن يكون وما وا العربّي من املفارقات اليت يعاني منها واقعن: "ما املقصود بالعبارة اآلتية -8
 فهمك النّص؟

 واخلري، اإلعمار إىل ودعاه األرض وكّرمه يف اإلنسان استخلف تعاىل فاهلل نتحارب، أن ال ونتخاطب حاورنت أن ينبغي

 واخلطاب التقسيم ودعوات احلروب أخطار من اليوم كائنهو  والبناء، وما اإلعمار يف اإلنسان دور بني مفارقة فهناك

 اإلنسان حلقوق الّسافر واالنتهاك والّتشرذم وشرور الفرقة الطائفي

األمري احلسن إىل ضرورة التمّسك بالقيم اإلنسانّية املشرتكة للبشر على اختالف أجناسهم وطوائفهم وأصوهلم، بّين أهمّية وأشار مس -9
 .ذلك

 للتطّرف، احلقيقي الوجه يف كشف ويسهم للجميع األمن حتقيق إىل يؤّدي املشرتكة اإلنسانّية بالقَيم التمسك إّن

 وحتّدد ّياتناأولو حتمل اليت والعربّية اإلقليمّية دور املؤّسسات وتفعيل واإلقليمّية، العاملّية املشرتكات على بالرتكيز

 .مستقّلة بصورة معاملها
 ؟، وّضحهاالعربّيلسمّوه نظرة مستقبلّية يف حتسني واقع العامل  -11

 اإلقليم دول بني والّتكامل تعاونودعم ال واإلجناز، واإلبداع واملشاركة العمل ثقافة وتعزيز امليادين، خمتلف يف التجّدد

 وشعوبه
 ما أهمّية تأسيس صندوق عاملي للّزكاة والّتكافل االجتماعّي؟ -11

 الكرمية احلياة وضمان األقل منًوا، اإلسالمّية بلدانلل التنموّية األهداف حتقيق سبيل يف الّزكاة نظام من االستفادة

 .اإلنسانّية والكرامة األخالقّية الغريّية والّسلطة قَيم وتعزيز اإلسالمّية، اجملتمعات يف لألفراد
 :نظام الزكاة يقّدم صورة حقيقّية عن مساحة اإلسالم -12

 .اشرح هذا - أ

 التكافل وتعزيز السبيل وابن إىل احملتاج واإلحسان الّرمحةك اإلسالم يف سامية إنسانية قيم على دليل الزكاة نظام

 مسّميات عن بها وينأى والسالم، العدل على املبنية احلّقة رسالة اإلسالم إشاعة يف يسهم بهذاهو و االجتماعّي،

 اإلرهاب والرُّهاب
 .هاِت سباًل أخرى ميكن أن ُتسهم يف إبراز صورة اإلسالم احلقيقّية، من وجهة نظرك -ب 

 والعجزة والشيوخ والنساء األطفال قتل عن اإلسالم هىن. 

 العهودب بالوفاء اإلسالم أمر. 

 حقوقهم مراعاة إىلوويدع املعاهدين وسائر واملستأمنني الذمة بأهل يوصي وسّلم عليه اهلل صّلى كان 

 .للطالب أيًضا ويرتك     .إيذائهم عن وينهى إليهم واإلحسان وإنصافهم
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 :أيكعّلل ما يأتي يف ر -13

 يسعى لوطنه، انتمائه يف صادق عربّي كّل نفس يف اخلري بذور زرعت ألنها؟األمري احلسن النهضة باملباركة ووصف مس - أ

 .سبيله يف كبرية انتصارات وحققت إىل االستقالل،

سالم الّسْمحة ألن اإلسالم يدعو إىل التقّدم يف تنوير األذهان البشرية برسالة اإل؟اإلسالم والتقدم ِصْنوان ال يفرتقان .أ 
 .اليت تدعو إىل النهضة والّرقّي اإلنسانّي ومواجهة األخطار احمليقة

 مع وتنسجم عليه، وتعتمد العقل إىل تركن ألنها.احلكمةوإّن اإلرادة العربّية احلّرة املسؤولة ال تنفصل عن تغليب العقل  .ب 

 التطّرف ونبذ اآلخر وتقّبل واالستقرار ناألم حتقيق إىل التمّسك بها يؤّدي اليت املشرتكة اإلنسانية القيم

 كيف ُيوّفق اإلنسان العربّي بني االستقالل الثقايف واالنفتاح على اآلخر يف ضوء فهمك النّص؟ -14

 تتقّبل نفسه الوقت ويف مستقلة بذاتها، ثقافّية ّيةهو  يعين بل اآلخرين، ثقافات على االنفتاح منع يعين ال الثقايف االستقالل

 للطالب أيًضا ويرتك     .إىل العقل وحتتكم الثقافّية والتعّددية التنّوع وحترتم ثقافاته، على حوتنف اآلخر

 

 :وّضح مجال الّتصوير يف العبارات اآلتية -1

 اًدمعق شيًئا االستبداد صّور.الذي كان يتطّلع إىل مستقبل يتحّقق فيه اإلصالح املنشود، ويتّم فيه تفكيك االستبداد .أ 
 تفكيكه يتّم امتشابًك

 عن يرفع ثقًلا املعاناة أشكال صّور.ُرفعت أشكال املعاناة واالنتهاكات الّصارخة لكرامة اإلنسان عن امُلقتَلعني وامُلهجَّرين .ب 

 .األرض عن مقتلًعا شجرًا بالدهم املهّجرين من وصّور ، خيصر إنساًنا االنتهاكات وصّور صاحبه،

 األمة أبناء يصيب الذي الضعف صّور.راض الَوْهن على الّصعيد احلضاري يؤّكد احلاجة إىل التجّددفما نعانيه اليوم من أع .ج 

 .صاحبه على تظهر ضراأع له مرًضا اليوم

 :يف العبارات اآلتية  وّضح داللة ما حتَته خّط -2

 ميّيز ما أي.نهضة عربّيةوحتّدياته، ندرك ما لدينا من مرياث حضارّي وتراث سياسّي و روح العصر ة استيعاباوليف حم - أ

 .غريه عن احلالي عصرنا

 وراء يتسرت الذي الّتطّرف حقيقة إظهار.يف كشف الوجه احلقيقّي للّتطرف القيم اإلنسانّية املشرتكة يسهمإّن البحث يف   - ب

 .ميّثله ال آخر رداء

مع أبنائها إىل مستقبل مشرق ألّمتنا  ويرن  هوو –طّيب اهلل ثراه  –أّمة محلها جّدي الّشريف احلسني بن علي  مطالب  هذه  فكانت - ج
 .رزاه مبستقبل العربّية األمة وأبناء علي بن احلسني الشريف عند الرؤية وحدة.العربّية

 اآلخر، وتقّبل التعّصب، عن البعد.العقل العربّي املنفتح على اآلخر إّن التمّسك باستقاللنا الثقايّف يعيد جتديد - د

 .املتعّددة تالثقافا على واالنفتاح

 التعامل يف والتيسري التساهل.، موجزة يف كلماتها عميقة يف داللتها، وّضح ما حتمله من معاٍن(الّتسامح للجميع): العبارة اآلتية -4

 .أصوهلمأو  أجناسهمأو  أديانهم اختالف على وتقّبلهم، اآلخرين، مع
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 العدد
 .الرتتيب أو وُيؤتى به من أجل بيان الكّم ،  عدودلفظ مبهم ال تتحدد داللته إال بامل: العدد

 
 :(11-3)األعداد من 

طالَع زيٌد ثالثة كتٍب وأربع قصٍص، : حنو ختالف املعدود يف الّتذكري والّتأنيث، ويأتي معدودها مجعًا جمرورًا باإلضافة،  
 .وتعرب األرقام حسب موقعها يف اجلملة

 
 (12-11)العددان 

يف األردّن اثنتا َعْشَرَة حمافظًة، قرْأُت َأَحَد َعَشَر كتابًا وإحدى َعْشَرَة روايًة، : حنو التذكري والتأنيث،  يطابقان املعدود يف
 .ويأتي متييزها مفردًا منصوبًا

 

 .ُيْبنى على فتح اجلزأين رفعًا ونصبًا وجَرًا حسب موقعه يف اجلملة :(11)العدد
 .ُيْبنى على الفتح ، وجزؤه الثانيتبعًا ملوقعه يف اجلملة يعرب إعراب املثنى ولجزؤه اال :(12)العدد

 

 (19-13)األعداد من 
اشرتك يف الّرحلة مخسَة عَشَر : حنو ل خيالف املعدود واجلزء الثاني يوافقه، ويأتي متييزها مفردًا منصوبًا، وجزؤها األ

 .طالبًا، يف مدرسة اإلناث تْسَع عْشرَة معّلمًة
 .وقعها يف اجلملةمل تبعًاعلى فتح اجلزأين رفعًا ونصبًا وجّرًا ( 19-13)ُتْبنى األعداد من 

 

 ( 91-21)ألفاظ العقود من 
، وعالمة نّصبها وجّرها الياء، ويأتي واووقعها يف اجلملة؛ وعالمة رفعها المل تبعًاملحقة جبمع املذكر الّسامل، فتعرب إعرابه 

شاركت يف احلوار : حنو رة واحدة مع معدودها، سواء أكاَن مذّكرًا أم مؤنثًا، متييزها مفردًا منصوبًا، وتلزم ألفاظ العقود صو
 .َن الّشعرعشروَن طالبًة، وحفظُت ثالثنَي بيتًا ِم

 
 ...(مئة، ألف، مليون ) األعداد 

 .كتبُت فقرة من مئِة كلمٍة: حنو يأتي معدودها مفردًا جمرورًا باإلضافة، 
 

  األعداد الرتتيبّية على وزن فاعل
 .قرأت الفصَل الّرابَع من الّرواية: حنو تطابق املعدود، 
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 (بضع)ويلحق بالعدد كلمة 
، وقد ترّكب (0-4)وهي تدّل على عدد مبهم ال يقّل عن ثالثة وال يزيد على تسعة، واستعماهلا كاستعمال األعداد املفردة من 

اإلعراب أو التأنيث ولعقود، وحكمها من حيث التذكري مع العشرة تركيبًا مزجيًا، وقد يكون معطوفًا عليها أحد ألفاظ ا
 : حنو ، (0-4)كأحكام األعداد من 

 .أقمُت يف القدس ِبْضعَة أعواٍم -8

 .مكثُت يف مّكَة ِبْضَع سنواٍت -5

 .شاهدُت ِبْضَعَة َعَشَر رجُلًا -4

 .كّلمُت ِبْضَع عْشَرَة امرَأٍة -3

 .صافْحُت ِبضعًة وعشريَن رجاًل -2

 

 (النّيف)وكلمة 
َأْرَبُعوَن : )حنو األلف، مل إّلا بعد العقود وبعد املئة وعلى العقد، وتدّل على عدد من الواحد إىل الّثالثة، وال تستع الزائد

جاء ثالثوَن : الّتأنيث، نقولووتلزم حالة واحدة من حيث الّتذكري . أكثر من، وزيادة على: أي( وَنّيٌف، مئٌة وَنّيٌف، َأْلٌف وَنّيٌف
 .فًا، حفْظُت عشريَن قصيدًة ونّيفًانفْقُت عشريَن دينارًا ونّيرجاًل ونّيٌف، أ

 

 تدريبات 
 :حّول األرقام اليت بني قوسْيِن إىل كلمات -1

 وستنَيواثنتني  وتسعمئة ألف سنَة.م(1962)امعة األردنية سنة جلُأّسست ا -أ 

 يوًما َعَشَر ومثانيَة شهرينو سنًة وعشريَن ثالًثا(.يوم18)و( شهر2)و( سنة23)مكث هارون الرشيد يف اخلالفة  -ب 

 .ومخسني وسّتة ومثامنئة ألف عاَم.م(1856)ُولد سليمان البستانّي عام  -ج 

 .صفحًة عْشَرَة إحدى.صفحة من احلجم املتوسط( 11)يقع الّدرس يف  -د 
 ومثانوَن سبعٌة .عامًا( 87)ُعمر جّدي  -ه 

 كتاب مئتا.كتاب( 211)يف مكتبة بيتنا  -و 

 :يأتيأعرب ما حتَته خطٌّ يف ما  -2

 .           :قال تعاىل .أ 

 .به مفعول نصب حمل يف اجلزأين فتح على مبين مركب عدد:َعَشَر ََحَد

              :قال تعاىل .ب 

 مضافهو و السامل، املذكر جبمع ملحق ألنه الياء؛ نصبه وعالمة منصوب كان خرب : مخسنَي

           :قال تعاىل .ج 

 مضافهو و آخره، على الظاهرة الكسرة جّره وعالمة جمرور اسم :ألِف
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                  :قال تعاىل .د 

 مضافهو و آخره، على الظاهرة الكسرة جّره وعالمة جمرور اسم : بضِع

 (.رواه مسلم)". صالٍة فيما سواه إّلا املسجد احلرام ألِفصالة يف مسجدي هذا أفضل من : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .ه 

 .مضافهو و آخره، على الظاهرة الكسرة جّره وعالمة جمرور اسم :ألِف

 

 :اخر كّل من العدد واملعدود يف ما يأتيأو اضبط  -3

: رأيت يف البادية أعرابيًا له من العمر مئة وعشرون سنة، وفيه عزم وقّوة، فسألته عن سبب نشاطه، فقال: قال األصمعّي -أ 
 سنًة وعشروَن مئٌة    .دترْكُت احلسد، فبقي اجلس

 دينار ألَف.قبَض الّتاجر ألف دينار مثن بضاعته -ب 

 شجرًة عْشرَة أربَع.زَرْعَنا يف حديقة مدرستنا أربع عشرة شجرة مثمرة -ج 

 أيام سبعَة.أمضْيُت يف الّنادي الصيفّي سبعة أيام -د 

 .أعربهماوود، ُعد إىل الِفْقرة قبل األخرية من نّص القراءة، واستخرج منها العدد واملعد -4

 . ونّيف عقوٍد ثالثِة قبَل الدعوة هذه أطلقت
 .مضافهو و آخره، على الظاهرة الكسرة جّره وعالمة جمرور إليه مضاف : ثالثة
 .آخره على الظاهر الكسر تنوين جّره وعالمة جمرور إليه مضاف : عقود

 .اإلعراب من له حمّل ال الفتح، على مبين عطف، حرف : واوال
 .آخره على الظاهر الكسر تنوين جّره وعالمة جمرور ثالثة على معطوف ماس :نّيف

 

 املصدر الّصريح
 

 .سم يُدّل على حدث غري مقرتن بزمندرست سابقًا أّن املصدر الّصريح ا
  رةهو الفعل الّثالثي املشزان مصادر أومن: 

   ،َمَرض :َفَعل  .لةهوُس :ُفعولة  .َجَريان :َفَعالن  .ناعةِص: ِفعالة   
 .ُسعال :ُفعال  َدبيب،  :َفعيل  َعْرض،  :َفْعل   .ُدومُق :ُفُعول

 
  زان حمّددةأوأّما مصادر غري الثالثّي، فلها: 

 .َطْمَأنة :َفْعَللةِوْسواس،  :ِفْعاللُمقابلة،  :ُمفاعلةِنداء،  :ِفعالَتهِدئة،  :َتفعِلةتشديد،  :تفعيلإنتاج،  :إفعال :الّرباعّي -8

 .اْسِوداد :اْفِعاللتعلُّم،  :تفعُّلتباُين، : اُعلاندماج، تف :انفعالاجتهاد،  :افتعال :اخلماسّي -5

 .اخشيشان :افعيعالاستجابة،  :اْسِتفالةاستغفار،  :اْسِتفعال :الّسداسّي -4

 

 .ال بّد من اإلتيان بالفعل املاضي للفعل قبل صياغة املصدر
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 .عملّية املقابلة: قابل: ل، مث...... (عملّية الـهو الذي قام ب)  ....الستخراج أّي مصدر صريح نستخدم* 

 
 تدريبات

 :هاِت مصادر صرحية من األفعال اآلتية -1

  تعليم :عّلَم                        مطالعة:َعطاَل استيطان :استْوَطَن  َفْهم : َفِهَم   
 انهزام :َمانهز  اْخِضرار :ضَْرَّخا  إشراف :أشرَف                     إخراج :أخرَج   

 

 :حّول املصادر املؤّولة إىل مصادر صرحية يف ما يأتي -2

 استثمار     .يعجبين أْن تستثمر طاقاتك يف أعمال مفيدة - أ

 مطالعة.أحبُّ أْن أطالَع الكتَب العلمّية  - ب

 
 

 :غري الثالثّي يف النّص اآلتيوعّين املصادر الّصرحية من الثالثّي  -3

بالّدين والكرم، والّشجاعة، وجتنُّب الكذب، واالمشئزاز منه، واالبتعاد : جل فيكم؟ قالمَب يسود الّر: قيل ألعرابّي
ر معهم واالستفادة من و اعن جلساء الّسوء، والّتقرُّب إىل الناس، باحرتام الكبار واالستماع إىل آرائهم والّتش

 .فهو جتاربهم، والعطف على الّصغري، واالعتناء بذي احلاجة املل

 
 االعتناء -   االستفادة -راوالّتش -االستماع  –احرتام  -التقّرب   -االبتعاد - االمشئزاز  -جتّنب -
 

 :، واستخرج منها(النهضة العربّية املتجّددة)ُعد إىل الفقرة قبل األخرية من نّص  -4

 .منوًّا الّدعوة، عبادة،.مصدرًا صرحيًا لفعل ثالثّي (أ 

 .حتقيق التذكري، تأسيس، توثيق، ه،توجي تربية،.مصدرًا صرحيًا لفعل رباعّي  (ب 

 .التكافل.مصدرًا صرحيًا لفعل مخاسّي  (ج 

 .االستفادة.مصدرًا صرحيًا لفعل سداسّي  (د 
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 عنوان املقالة
موضوعًا يف الّشؤون احلياتّية، ليس الغاية منها االنفعال الوجدانّي أو ل فكرة واَفّن نثرّي، تتن :املقالةعرفت سابقًا أّن  

 .إلقناع الفكرّي بأسلوب شائق، وتتضّمن املقدمة والعرض واخلامتةبل ا
  

ل ما يطالعه القارئ، فينبغي أْن يكون الفتًا ومثريًا الهتمامه، وتتوافر يف أو ألنهولكّل مقالة عنوان يُدلُّ على موضوعاتها؛ 
 :الّسمات اآلتيةالعنوان 

 .يّتصف باجِلّدة واالبتكار (8

 .يعاجل فكرة واحدة فقط (5

 .جز من غري تكرار األلفاظيو (4

 .يتجّنب اللهجة العامّية (3

 .يتمّيز بالوضوح الذي ال تعقيد فيه وال غموض (2

 .يتجّنب العبارات املهجورة والغريبة (1
 :اقرأ املقالة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة اليت تليها

 

 الّشباب ثروة وثورة
 
ون منطًا من العيش، إىل حّد أن يعّدوه غرَي قابل للّتغيري لعّل أكرب عقبة يف طريق الّناس إىل الّتجّدد هي أّنهم يألف 

والّتحسني، بل إىل حّد أن يعّدوا كّل تغيري فيه خروجًا على الّنظام، وتصّدعًا يف بنيان حياتهم، وخطرًا جسيمًا على راحتهم 
ن الّناس تتطّلع أبدًا إىل أبعد من فحاهلم من هذا القبيل حال العصفور يألف قفصه والّنحلة خلّيَتها، ولوال قّلة م. وبقائهم

 .عيدان أقفاصها، ملا خطت البشرّية خطوة واحدة إىل األمام
تلك القّلة هي يف الغالب من الّشباب الذي ُيِطّل على احلياة بعينني ما اختطف بريقهما امللل من تكرار املشاهدة، وال  

 .شّلهما اخلوف من الفشل واهلزمية
صفاء بصره وبصريته، ويف مضاء عزميته، ويف ثورته على الّركود واجلمود، وعلى القيود إّن ثروة الّشباب هي يف 

والّسدود، وهذه الّصفات هي اليت متّيز الّشباب من غريهم، واليت لوالها ما جرى مركب يف البحر، وال دار دوالب يف بّر، وال 
 .كان حرف وال كان كتاب

ل والّشيوخ، الذين كان العمر وأثقاله أضعف من أن تسدل هوعض الكوصفات الّشباب هذه ال يندر أن جتدها يف ب
ات الكثيفة على أبصارهم وبصائرهم، فما ألفوا قيودهم، وال انكمشوا ضمن حدودهم وسدودهم، فهم بركة الّناس إال واالغش

 .أنهم وإن قاموا بقسط من جتديد البشرّية، فالقسط األكرب يقوم به الّشباب من غري شّك
أّن ما يف دم شبابنا من حرارة، وما يف عقله من اّتزان، وما يف قلبه من إميان بالعدل والنظام واإلخاء واحلرّية لكفيل  ويقيين

 .عامل ألطف جوًا، وأفسح أفقًا، وأعذب صوتًا من عامل نعيش فيه اآلنحنو بأن يقطع بنا شوطًا بعيدًا 
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 بالتجّدد ومقوماتها، معداتها مجيع البشرية احلياة فيه تستكمل لذيا الّدورهو  الّشبابما الفكرة العامة يف املقالة؟ -8

 .والتقّدم

 للطالب أيًضا ويرتك .له مفسِّرًا لعنوانها، اموافًق املقالة منت جاء فقد نعم،.هل وافق عنوان املقالة مضمونها؟ بني رأيك -5

أيًضا  ويرتك .الشباب عزمية بالشباب، مرتهن ّددالتج الشباب، إىل كلمة الشباب، قدرة.ضع عنوانًا آخَر مناسبًا للمقالة -4
 .للطالب

 
 
 
 

 :اكتب مقالة مبا ال يقًل عن مئة ومخسني كلمة يف واحدة من املوضوعني اآلتيني، واقرتح عنوانًا مناسبًا هلا
 .درجة التقّدم يف اجملتمع املعاصر تقاس مبدى دميقراطيته -8

 .على اختالف مذاهبهم متاسك اجملتمع يتجّلى مبدى الّتكافل بني فئاته -5

 
 

 التقويم
 :بعد كتابيت املقالة أتأّكد من أّنين 

 .رّتبت األفكار وعرضتها يف فقرات متسلسلة ومرتابطة -8

 .نّقحت مقاليت وحّررتها من األخطاء اللغوية -5

 .اخرتت عنوانًا مناسبًا هلا -4
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 مفاتيح القلوب: الوحدة الثانية
 الكلمة احُللوة

 مقالة
 حممد النقاش

نعمل سحابة الّنهار وبعض الليل، وال ُنكافأ إّلا ! هذه حياة ال ُتطاق: "ْعُتها تقول وصوُتها خيتنق بالبكاءمِس
كانت املتكّلمة عاملة أمّية، ختاطب فتاة البيت !" بالّتأنيب واالنتهار، ال نسمع من أحد كلمة ُحْلوة، إّنها حياة ال تطاق

كانت قد أمطَرْتها مبثل هذا ويظهر أّن رّبة البيت . ألّنها قّصرت يف أداء واجباليت انتَهرْتها، وصّبت عليها الّلوم؛ 
ل يف الّصباح الباكر، وأّن رّب البيت مل يوّفر صوَته يف املساء الذي سبق، فتفّجَر الربكان، بركان اإلنسانية يف أبسط بالوا

 .مطالبها، وتكّلمت اخلادمة األمّية بلغة فيلسوف
ثناء، كلمة أو إّن كلمة شكر ! لكلمة اللطيفة، ما أحوَج أمساَعنا إليها، بل ما أحوَج قلوبناا، الكلمة احُلْلوة

. دعاء، ُتقال يف حينها، تفعل فعل الّسْحر، فُتفرح القلب احلزين، ومتسح عرق املتعب، وحتّرك اهلّمة واملروءةأو تلّطف 
أو أكان أجريًا لك، من فضلك أو كان دونك مقامًا و إّنها مفاتيح القلوب، فأنت حني تقول ملن لك عنده حاجة، ول

أو الّثناء أو اعمل معروفًا، كن واثقًا أّنه سيؤّدي العمل على خري وجه؛ ألنه سيؤّديه مبحّبة، ثم متى كافأَتُه بكلمة الّشكر 
 .الّدعاء، زدَته تعلقًا بك، وحرصًا على إرضائك

ل أْن تنتقص منه وتقتصد؛ ألّن األجر واتكون على حسابه، فتح والكلمة احُلْلوة ال تغين عن األجر املادّي، وال
سلمت يداك، : يقولهو واجب، كما أّن اخلدمة واجبة، لكّن الكلمة احُلْلوة عطاء؛ فحني يدفع صاحب العمل األجر و

، يشعر يوِجز االثنان فيتبادالن كلمة أشكركأو عّوَض اهلل عليك، : ض العامل أجره ويقول لصاحب العملومتى يقِب
كالهما أّنه فعل أكثر من الواجب، وأّن عالقته باآلخر مل تعد عالقة منفعة مادّية ِصْرَفة، وأّن القلبْيِن حّلا حمّل اجليبْيِن، 

الّطابع الوحيد الذي جيب أن يسود العالقات بني الّناس؛ ألنه يشيع هو وإذا اخلدمة املادّية ترتدي طابعًا إنسانيًا روحانيًا 
 .نة وينشر اهلناءالطُّمأني

الكلمة احُلْلوة من مزايا اإلنسان، فاآللة توّفر هلا الوقود والزيت فتصدع بأمرك، وليست يف حاجة إىل أن تقول 
أشكرك، وهي تؤّدي العمل بدّقة وأمانة قد يعجز عنها اإلنسان، لكّن الّنفوس الّصماء صَمَم اآللة، أو هلا من فضلك 

تفّضل التعامل مع اآللة على التعامل مع اإلنسان، فتصبح فلسفة الّتعامل بني الّناس على  الّنفوس املتنّكرة إلنسانيتها
شيئًا ال  –كما قالت العاملة األمّية  –أساس عمل ُينَجز وأجر ُيدَفع ال نصيب للقلب وال للسان فيه، وتصبح احلياة 

 .يطاق
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حنن ال نعلم ما . نفاقأو ان ال يشوبها َزْيف وينبغي للكلمة احُلْلوة أْن تكون صادقة، صادرة عن إخالص وإمي
ُتكتب، تصل إلينا مباشرة، فتنقر على وتر من أو يف القلوب؛ ألن علمها عند عّلام الغيوب، والكلمة احللوة إذ ُتقال 

وقد صها، وقد نفكر يف ذلك، قد ال يتاح لنا يف كل مّرة أْن حنّدد مدى إخال. تار قلوبنا ويكون هلا صداها املستحّبأو
 .ل الّتفكري يف ذلك، وحسنًا نفعلواال حن

أشكرك، من فضلك، "، كذلك إذا عّودَت لسانك إرسال هذه العبارات "لة احِلدادة تصبح حّدادًاوامبز: "يقول املثل
، فال بّد من أن تفعل يف نفسك "املعذرة، سلمت يداك، عّوض اهلل عليك، بارك اهلل فيكأو  وامسح لي، أسألك العف

 .حياء، فالكلمات الطّيبة تصدر عن الّنفس، وتصقلها يف الوقت ذاتهفعل اإل
: املرؤوس، واخلادم واملخدوم، فهي ليست أقّل لزومًا بني األندادووَلِئن كانت الكلمة احُلْلوة الزمة بني الّرئيس 
هو احملّبة، بل العكس  وال حيسَبنَّ أحد أّن رفع الكلفة ينفي كلمة الّزوج وزوجته، واألب وابنه، والّصديق وصديقه،

وإذا كان املرء ُيسّر بسماع كلمات الّثناء من . الّصحيح، فعبارات التعاطف تشّد رباط األلفة وُترصُّ ُبنيان الّصداقات
الذين يعيشون معه أكثر ساعات حياته، والذين يؤمن  أولئكأكثر سرورًا بسماعها من أفواه املقرَّبني إليه هو الغرباء، ف

 .اًل ويسمعها دائمًا تثين عليهأوإىل أقواهلم، ولعّل أسعد الّناس َمْن يفوز بإعجاب زوِجه  بهم ويطمئّن
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 الّتعريف بالكاتب
م الذي يضّم بني دفتيه 8019عام ( يد األرقموال) مجع مقالته اليت كتبها يف كتابه حممد النّقاش كاتب وناقد لبناني، 

 . بني يدينابضعًا وثالثني مقالة، ومنها املقالة اليت
 (مواليد األرق)من كتاب  من أين ُأِخذ هذا النص؟

 النّص وج
 ؟املقالة هالتواتناذكر أبرزاألمورالذي 

 .إشاعة احملّبة واأللفة بني الناسأثر الكلمة الطّيبة وُحْسن الّتعامل يف  -8

 .ما جيب أن تكون عليه العالقات بني أفراد اجملتمع اإلنسانّي -5

اصر األلفة بني الّناس واألهل أوسن واللباقة يف احلديث، وأثره يف القلوب، ويف تقوية توضيح أهمية الكالم احل -4
 .األصدقاء، وبني العمل وصاحب العملو

 بني األسلوب والنهج الذي سار عليه الكاتب يف هذه املقالة؟ 
على األمل والّتفاؤل يف الّتعامل بني  والّتعبري بلغة تبعثيف الّتفكريا الكاتب نهجًا خاًص نهج فيها( الكلمة احُلْلوة)قالة م

جمتمعه وحميطه، وشعر شعورًا قويًا مبا يعوزه لينهض ويسمو، حنو سبل احلّق واخلري؛ إذ بدا الكاتب ملتزمًا حنو الّناس، ودْفعهم 
 .ويصبح أمجل اجملتمعات وأفضلها

 

 :األوىلالفقرة 
نعمل سحابة الّنهار وبعض الليل، وال ُنكافأ إّلا ! طاقهذه حياة ال ُت: "مِسْعُتها تقول وصوُتها خيتنق بالبكاء

كانت املتكّلمة عاملة أمّية، ختاطب فتاة البيت !" بالّتأنيب واالنتهار، ال نسمع من أحد كلمة ُحْلوة، إّنها حياة ال تطاق
قد أمطَرْتها مبثل هذا  كانتويظهر أّن رّبة البيت . اليت انتَهرْتها، وصّبت عليها الّلوم؛ ألّنها قّصرت يف أداء واجب

ل يف الّصباح الباكر، وأّن رّب البيت مل يوّفر صوَته يف املساء الذي سبق، فتفّجَر الربكان، بركان اإلنسانية يف أبسط بالوا
 .مطالبها، وتكّلمت اخلادمة األمّية بلغة فيلسوف

 :املفردات والرتاكيب
 العمل طوال اليوم :نعمل سحابة الّنهار وبعض الّليل

 امُلبالغة يف الّتْوبيخ والتَّْعنيف :التأنيب

 الزَّْجر :االنتهار

 غري متعلِّمة :عاملة أمّية

 العْذل :الّلوم

 صاحبه وسّيده، ومجعها أرباب :َرّب البيت
 املطر الّشديد :الوابل

 (فلسف)حكيم، وجذرها  :فيلسوف

 
 :املناقشة والتحليل

 :عاملت فتاة البيت اخلادمة معاملة قاسية

 احُللوة الكلمة وغياب واللوم واالنتهار التأنيب.صورًا من هذه املعاملة هاِت .أ 

 واجب أداء يف اخلادمة تقصريما سبب هذه املعاملة؟ .ب 
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 البيت ألهل ميكن إذ تقصريها؛ بدل املعاملة هذه تستحق أظّنها ال.هل تظّن أّنها تستحّق هذه املعاملة؟ بّين رأيك .ج 

 .طالبلل يًضاأ ويرتك .الطّيب باللفظ توجيهها

 (ُحْلوة) كلمةما الذي كانت تتوّقعه العاملة من أهل البيت لقاء عملها؟ .د 

 التأنيب كالم صّور.ويظهر أّن رّبة البيت كانت قد أمطَرْتها مبثل هذا الوابِل يف الّصباح الباكر :وّضح الّصور الفنّية يف ما يأتي

 شديًدا ًارمط العاملة على البيت رّبة صّبته الذي واالنتهار

 :وّضح دالالت العبارات اآلتية

 واحلزن الّضيق شّدة.تقول وصوُتها خيتنق بالبكاء .أ 

 احتماهلا وضعف قهرها على داللة أمّيتها، رغم كاحلكماء تتكّلم هاجعلت جتربتها.تكّلمت اخلادمة األمّية بلغة فيلسوف .ب 

 اليوم طوال العمل.نعمُل سحابَة الّنهاِر وبعَض الّليِل .ج 

 واضطربت فثارت املعاملة، هذه حتتمل تعد مل اخلادمة أّن على داللة.لربكاُن، بركاُن اإلنسانيِةفتفّجَر ا .د 
 احلّد تجتاوز وقد ُتْحَتمل، تعد مل املعاملة هذه أّن تأكيديف النّص برأيك؟" حياة ال تطاق: "ما داللة تكرار عبارة

 

 :الثانيةالفقرة 
ثناء، كلمة أو إّن كلمة شكر ! وَج أمساَعنا إليها، بل ما أحوَج قلوبناالكلمة اللطيفة، ما أح، الكلمة احُلْلوة

. دعاء، ُتقال يف حينها، تفعل فعل الّسْحر، فُتفرح القلب احلزين، ومتسح عرق املتعب، وحتّرك اهلّمة واملروءةأو تلّطف 
أو كان أجريًا لك، من فضلك أأو كان دونك مقامًا و إّنها مفاتيح القلوب، فأنت حني تقول ملن لك عنده حاجة، ول

أو الّثناء أو اعمل معروفًا، كن واثقًا أّنه سيؤّدي العمل على خري وجه؛ ألنه سيؤّديه مبحّبة، ثم متى كافأَتُه بكلمة الّشكر 
 .الّدعاء، زدَته تعلقًا بك، وحرصًا على إرضائك

 :املفردات والرتاكيب
 آذاننا، ومفردها َسْمع :أمساعنا

 أثنية: معمدح، واجل :ثناء

 ِهَمٌم: العزم القويُّ، واجلمع :اهِلّمة

 كمال الرُّجوليَّة :امُلروءة

 الدََّرجة واملنزلة :َمقام

 ُأَجراُء: من يعمل بأجٍر، واجلمع :أَجري

 
  

 
 :املناقشة والتحليل

 :جعل الكاتب الّثناء سبياًل لإلخالص يف العمل، والَقْسوة طريقًا لإلحباط

 كانأو  مقاًما دونك كانوول حاجة، عنده لك ملن تقول حني فأنت. )ء والّتعزيز كما وردت يف النّصاذكر بعض صور الّثنا - أ

 متى ثم مبحّبة، سيؤّديه ألنه وجه؛ خري على العمل سيؤّدي أّنه واثًقا كن معروًفا، اعملأو  فضلك من لك، ًاأجري

 (.كإرضائ على وحرًصا بك، تعلًقا زدَته الّدعاء،أو  الّثناءأو  الّشكر بكلمة كافأَتُه
 وتدفعه عمله، على العامل تشّجع التعزيز كلمات أّن يف الكاتب افقأو.خمالفًاأو بّين رأيك يف ما ذهب إليه الكاتب موافقًا  - ب

 للطالب أيًضا ويرتك        .وحمّبته العمل يف اإلخالص إىل
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 اهلّمة وحترُِّك املتعب، عرق ومتسُح احلزين، القلَب فتفرُح الّسحر، فعل تفعل ما أثر املعاملة اللطيفة يف نفوس اآلخرين؟

 .واملروءة
 لقلوب مفتاح هي الطّيبة الكلمة؟كسرها، وّضح ذلك يف رأيكأو ألسلوب اإلنسان يف تعامله مع اآلخرين أثر يف كسب قلوبهم 

 فال خواطرهم، كسر ويتجّنب ،اآلخرين مع خطابه يف ألفاظه ينتقي أن املرء فعلى ودليله، املتكّلم عنوان وهي اآلخرين،

 .أظلمتهاأو  الدنيا أضاءت كلمة فرّب كانت، مهما بالكلمة أحد يستهني

 أبواًبا، القلوب صّور.، إّنها مفاتيح القلوب...ما أحوَج أمساَعنا إىل الكلمة احُلْلوة، الكلمة اللطيفة :وّضح الّصور الفنّية يف ما يأتي

 .األبواب هلذه مفاتيح الطّيب الكالم وصّور

 

 :الثالثة الفقرة
ل أْن تنتقص منه وتقتصد؛ ألّن األجر واوالكلمة احُلْلوة ال تغين عن األجر املادّي، وال تكون على حسابه، فتح

سلمت يداك، : يقولهو واجب، كما أّن اخلدمة واجبة، لكّن الكلمة احُلْلوة عطاء؛ فحني يدفع صاحب العمل األجر و
يوِجز االثنان فيتبادالن كلمة أشكرك، يشعر أو عّوَض اهلل عليك، : يقول لصاحب العملض العامل أجره وومتى يقِب

كالهما أّنه فعل أكثر من الواجب، وأّن عالقته باآلخر مل تعد عالقة منفعة مادّية ِصْرَفة، وأّن القلبْيِن حّلا حمّل اجليبْيِن، 
الّطابع الوحيد الذي جيب أن يسود العالقات بني الّناس؛ ألنه يشيع هو وإذا اخلدمة املادّية ترتدي طابعًا إنسانيًا روحانيًا 

 .الطُّمأنينة وينشر اهلناء
 :املفردات والرتاكيب

 خيتصر :ُيوِجز

 اخلالص مل خيتلط بغريه :ْرفالصِّ
 (مجلة تفيد الدعاء)َأْعطاك ِعَوضًا َعْنَها  :َعّوض اهلل عليك

 ال تسرف وال ُتقّتر :تقتصد

 َأْعِطَيٌة وأعطيات: َطى، واجلمعما ُيْع :َعطاء

 ينشر :ُيشيع

 الفرح والّسرور :اهلناء

 ال َتكفي :ال ُتغِني

 اخُلُلُق الغالب :طاَبعًا

 
 :املناقشة والتحليل

 يقبض ومتى يداك، سلمت :يقولهو و األجر العمل صاحب يدفع حني ؟اذكر بعض صور الّثناء والّتعزيز كما وردت يف النّص

 .كأشكر كلمة فيتبادالن االثنان يوِجزأو  عليك، اهلل عّوَض :العمل لصاحب يقولهو و أجره العامل
 إهانتهم وجتّنب امتهمرك على باحلفاظكيف حيرص صاحب العمل على توطيد عالقته بالعّمال، وحتفيزهم على العمل؟

 والّشكر الطّيب بالكالم ومعاملتهم

 :واجب، والكلمة احُلْلوة عطاء أشار الكاتب إىل أّن دفع صاحب العمل األجر للعامل

 وأخالف.العمل صاحب على واجبهو  للعامل األجر دفع أّن يف الكاتب افقأوهل تؤّيد الكاتب يف ذلك؟ وملاذا؟ .أ 

 ويرتك .األجر كدفع العمل صاحب على واجبة أيًضا أّنها فأرى واجًبا؛ وليست عطاء احللوة الكلمة أّن يف الكاتب

 للطالب أيًضا
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 حمل حّلا قلبْيهما وأّن ِصرفة، ةمادّي عالقة تعد مل بينهما العالقة أّنيه هذا العطاء على العالقة بينها؟ما الذي يضف .ب 

 روحاني إنسانّي بطابع جيبْيهما،

 الطُّمأنينة وتنشر الّصداقات، بنيان وترّص األلفة، رباط تشّد التعاطف اترعبا؟بّين أثر هذا العطاء يف اجملتمع اإلنسانّي .ج 

 .اإلنسانّي اجملتمع يف واهلناء

 ةاملادّي العالقة على تطغى اإلنسانية العالقة (وأّن القلبني حّلا حمّل اجليبْيِن  ) :ما املقصود بقول الكاتب

 الّدعاء؟ (عّوض اهلُل عليك): لةاملعنى الذي تفيده مج ما
 الكسرة( يقبض) ضبط عني الكلمة يف كلمة :فائدة

 :الرابعةالفقرة 

وة من مزايا اإلنسان، فاآللة توّفر هلا الوقود والزيت فتصدع بأمرك، وليست يف حاجة إىل أن تقول الكلمة احُلْل
أشكرك، وهي تؤّدي العمل بدّقة وأمانة قد يعجز عنها اإلنسان، لكّن الّنفوس الّصماء صَمَم اآللة، أو هلا من فضلك 

لتعامل مع اإلنسان، فتصبح فلسفة الّتعامل بني الّناس على الّنفوس املتنّكرة إلنسانيتها تفّضل التعامل مع اآللة على ا
شيئًا ال  –كما قالت العاملة األمّية  –أساس عمل ُينَجز وأجر ُيدَفع ال نصيب للقلب وال للسان فيه، وتصبح احلياة 

 .يطاق
 :املفردات والرتاكيب

 ُتنفذه :تصدع بأمرك

 .ال تسمع، مؤنث َأَصمُّ :الصّماء
 غّيرة عن حاهلااملت :املتنّكرة

 ال ُتحتَمل :ال ُتطاق

 ال يقوى :يعَجز

 .مفردها امِلزية وهي الفضيلُة ميتاز بها على غريه :َمزايا
 

 :املناقشة والتحليل
 أموره يف اآلخرين مع يتعامل املادّي اإلنسان؟فّرق الكاتب بني إنسان مادّي، وإنسان للعاطفة قيمة كبرية يف حياته، وّضح ذلك

 الطّيب، والكالم العاطفة قيمة يقّدر الذي اإلنسان. هفي للسان وال للقلب نصيب ال ُيدفع وأجر ُينجز ملع أساس على

 .اإلنسانّية مبنظار احلياة اىل ينظرهو و فيه، طبع احللوة فالكلمة
 اإلنسانّية، الّروابط على املادّية املصاحل فيه ستطغى؟توّقْع مصري جمتمع تطغى يف العالقات املادّية على القيم اإلنسانّية

 بني اعروالص والضياع، بالغربة ادهرأف ويشعر عالقاته، يف جاًفا جمتمًعا وليغد واألخالقية املعنوّية االهتمامات فيه وستضعف

 .املادّية ومصاحلهم األخالقية قيمهم
 تفّضل اليت اجلاّفة الّنفوس صّور (عامل مع اآللةلكّن الّنفوَس الّصماَء صمَم اآللِة اليت تفّضل الّت) :وّضح الّصور الفنّية يف ما يأتي

 .تشعر ال صّماء آلًة اآللة مع التعامل
 الفتحة( زيعَج) ضبط عني الكلمة يف كلمة :فائدة
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 :اخلامسةالفقرة 
حنن ال نعلم ما . نفاقأو وينبغي للكلمة احُلْلوة أْن تكون صادقة، صادرة عن إخالص وإميان ال يشوبها َزْيف 

ُتكتب، تصل إلينا مباشرة، فتنقر على وتر من أو قلوب؛ ألن علمها عند عّلام الغيوب، والكلمة احللوة إذ ُتقال يف ال
صها، وقد نفكر يف ذلك، وقد قد ال يتاح لنا يف كل مّرة أْن حنّدد مدى إخال. تار قلوبنا ويكون هلا صداها املستحّبأو

 .ل الّتفكري يف ذلك، وحسنًا نفعلواال حن
أشكرك، من فضلك، "، كذلك إذا عّودَت لسانك إرسال هذه العبارات "لة احِلدادة تصبح حّدادًاوامبز: "املثليقول 

، فال بّد من أن تفعل يف نفسك "املعذرة، سلمت يداك، عّوض اهلل عليك، بارك اهلل فيكأو  وامسح لي، أسألك العف
 . الوقت ذاتهفعل اإلحياء، فالكلمات الطّيبة تصدر عن الّنفس، وتصقلها يف

 :املفردات والرتاكيب
 َيلزم :ينبغي

 ُيخالطها :يشوبها

 الباِطل الّرديُء من الّشيِء :َزيف

 ِإْظهاُر امَلْرِء ِخالَف َما ُيْبِطُن :ِنفاق

 تضرب وتعزف :تنقر

 اإلمياء واإلهلام :اإلحياء

 ممارسة :لةاومز

 املسافة والغاية :َمدى

 تهّذبها :تصلقها

 أثرها: ت، واملقصودرجع الصو :َصداها

 يتهّيأ، وجذرها تيح :ُيتاح

 
 :املناقشة والتحليل

 ؟اذكر بعض صور الّثناء والّتعزيز كما وردت يف النّص

 فيك اهلل بارك عليك، اهلل عّوض يداك، سلمت املعذرة،أو  والعف أسألك لي، امسح فضلك، من أشكرك،  

 :ما املقصود بقول الكاتب

 .يعتاده فإّنه ما فعل ممارسة نفسه املرء عّود إذا؟(حّدادًالة احِلّدادة تصبح وامبز) -أ 

 الّسرور يبّث ال فإّنه الطّيب الكالم املرء يصدر عندما؟(عن النفس، وتصقلها يف الوقت ذاتهإّن الكلمات احُلْلوة تصدر ) -ب 

 أيًضا نفسه يف وإمنا فقط متلقيه يف

 الّناس بعض عند بلباقة اآلخرين معاملة.تسٌب أم فطرٌي؟ وّضح إجابتكمكهو معاملة اآلخرين بلباقة سلوك اجتماعي إجيابّي، أ

 كما الطيبة املعاملة على ونفسه لسانه عّود ما متى اإلنسان ولكن .ومشقة عناء املعاملة هذه يف يبذلون فال فيهم، وطبع سجّية

 للطالب أيًضا ويرتك .يعتادهاو فيه، امكتسًب اطبًع عندئذ ستصبح( احداًد تصبح احلدادة لةاوزمب) :الكاتب قال

 سالنفو يف الطيبة للكلمة اإلجيابي األثر ؟(ِر قلوِبناأوتافتنقُر على وتٍر من  ) :اآلتية ةوّضح دالالت العبار

 الّدعاء ؟"بارَك اهلُل فيك"و" عّوض اهلُل عليك: "ما املعنى الذي تفيده مجل من مثل

 :يف ما يأتي فّرْق يف املعنى بني الكلمتني التني حتتهما خّط

o  أثرها :واملقصود الصوت، رجع  :الّصدى             .امُلستحّبصداها الكلمة احُلْلوة هلا. 
o الشديد العطش  :الّصدى  َصَداهاَبْعَد َأْن َحّرَقها َحرُّ       َوَجرى يف اأَلْرِض َيْنُبوُع ُهدًى :قال علي اجلارم. 
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 :السادسةالفقرة 
: املرؤوس، واخلادم واملخدوم، فهي ليست أقّل لزومًا بني األندادووة الزمة بني الّرئيس وَلِئن كانت الكلمة احُلْل

هو وال حيسَبنَّ أحد أّن رفع الكلفة ينفي كلمة احملّبة، بل العكس  الّزوج وزوجته، واألب وابنه، والّصديق وصديقه،
وإذا كان املرء ُيسّر بسماع كلمات الّثناء من . تالّصحيح، فعبارات التعاطف تشّد رباط األلفة وُترصُّ ُبنيان الّصداقا

الذين يعيشون معه أكثر ساعات حياته، والذين يؤمن  أولئكأكثر سرورًا بسماعها من أفواه املقرَّبني إليه هو الغرباء، ف
 .اًل ويسمعها دائمًا تثين عليهأوبهم ويطمئّن إىل أقواهلم، ولعّل أسعد الّناس َمْن يفوز بإعجاب زوِجه 

 :املفردات والرتاكيب
 امِلثل والنظريهو مفردها النِّد، و :األنداد

 تْرك اجملاملة :رْفع الُكلفة

 االجتماع وااللتئام :األلفة

 تضمُّ بعَضها إىل بعض :َترّص

 الفمهو مفردها فاه، و :أفواه

 ما ُبِنَي ،البناء :ُبنيان

 
 :املناقشة والتحليل

 الطيبة بالكلمة الّتعامل أّن مبعنى .على مجاعة حمّددة دون غريها يف اجملتمع، بّين رأيكال يقتصر الّتعامل بالكالم الّطّيب 

 اخلادمأو  العمل ادرأفأو  العائلة ادرأف بني اجملتمع، فئات كّل يشمل إذ أحد، على ارحك ليس تلّقيهاأو  واستخدامها،

 للطالب أيًضا ويرتك.وغريهم العمل صاحبأو  واملسؤول

 لتعاطفا اترعبا تقّويه بناًء الّصداقات صّور عبارات التعاطف تُرّص ُبنيان الّصداقات) :لفنّية يف ما يأتيوّضح الّصور ا

 .زوجان هما :لالثنني :فيقال أته،رام :الرجل وَزوُج .بعلها: أةرامل َزْوُج واملؤنث، املذّكر فيها يستوي (زوج)لفظ : فائدة
 الضمة( يُشدُّ)فاء الكلمة يف كلمة  ضبط :فائدة

 لألجر ومناسبتها العمل ساعات حتديد احة،ّرال يف احلّق العّمال، امةرك محاية.استنتج من الّنّص حّقًا من حقوق العّمال

 كبري حّد إىل النص متلقي يف التأثري الكاتب استطاع؟وّضح إىل أّي مدى استطاع الكاتب الّتأثري يف متلقي النّص من وجهة نظرك

 فيه ًاوتأثري للقارئ تشويًقا مقالته بها وافتتح النص، عليها بنى مسامعه على وقعت قصة وسرده املعيش، واقعال من أمثلة بسوقه

 ؟هذا الكالم ِرياء لتحقيق مآرب ومنافع خاّصة، بّين رأيك يفأو يشيع على ألسنة بعض الّناس أّن فالنًا يستخدم الكلمات الرقيقة متّلقًا 

 ؟ّيب من واقع حياتناأعِط ثالثة أمثلة للكالم الّط

 اهلل وّفقَك ًا،خري اهلل اَكزج برؤيتَك، سعْدُت أياُمَك، طابت فيَك، اهلُل بارَك أيامَك، اهلُل أسَعَد 

 اإلنسانّية، الّروابط على املادّية املصاحل فيه ستطغى؟توّقْع مصري جمتمع تطغى يف العالقات املادّية على القيم اإلنسانّية

 بني اعروالص والضياع، بالغربة ادهرأف ويشعر عالقاته، يف جاًفا جمتمًعا وليغد واألخالقية املعنوّية ماماتاالهت فيه وستضعف

 .املادّية ومصاحلهم األخالقية قيمهم
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 :أضف إىل معجمك الّلغوّي -1

 .املطر الّشديد :الوابل -

 .خيالطها: يشوبها -

 .ُتَنّفذه: تصدع بأمرك -

 .لص مل خيتلط بغريهاخلا: الّصْرف -

 ؟الزَّْيفاألنداد، االنتهار،  :عد إىل معاجم الّلغة العربّية، واستخرج معاني املفردات اآلتية -2

 والنظري ْثلامِلهو و النِّد، مفردها :األنداد 

 ْجرالّز  :االنتهار. 

 الّشيِء من الّرديُء لالباِط ْيفالّز. 

 .تُرصُّ، األلفة، اإلحياءالطُّمأنينة، : ما اجلذُر الّلغويُّ لكّل من -3

 طْمأَنالطُّمأنينة . 

 ُّرَصَص /  ّصر:تُرص . 

 َأِلَف:األلفة 

 َوَحَي:اإلحياء 

 :فّرْق يف املعنى بني الكلمتني التني حتتهما خّط يف ما يأتي -4

o  أثرها :واملقصود الصوت، رجع  :الّصدى   -  .امُلستحّبالكلمة احُلْلوة هلا صداها. 
o الشديد العطش  :الّصدى -  َبْعَد َأْن َحّرَقها َحرُّ َصَداها     َوَجرى يف اأَلْرِض َيْنُبوُع ُهدًى :رمقال علي اجلا. 

 (.يشّد: )، وفاء الفعل(يقبض، يعجز: )عد إىل املعجم واضبْط بالشكل عني الفعلني -5

 .)يُشّد( :الفعل وفاء ،)يعَجز يقِبض،(  
 .املرأة، عد إىل أحد معاجم الّلغة العربّية، وحتّقق من استعماهلا بهذه الصورةللّداللة على ( زوج)استخدم الكاتب كلمة  -6

 .زوجان هما :لالثنني :فيقال أته،رام :الرجل وَزوُج .بعلها: أةرامل َزْوُج واملؤنث، املذّكر فيها يستوي زوج
 

 :عاملت فتاة البيت اخلادمة معاملة قاسية -1

 احُللوة الكلمة وغياب واللوم واالنتهار التأنيب.املةهاِت صورًا من هذه املع -أ 

 واجب أداء يف اخلادمة تقصريما سبب هذه املعاملة؟ -ب 

 البيت ألهل ميكن إذ تقصريها؛ بدل املعاملة هذه تستحق أظّنها ال.هل تظّن أّنها تستحّق هذه املعاملة؟ بّين رأيك -ج 

 .طالبلل أيًضا ويرتك .الطّيب باللفظ توجيهها

 (ُحْلوة)كلمةي كانت تتوّقعه العاملة من أهل البيت لقاء عملها؟ما الذ -د 
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 :جعل الكاتب الّثناء سبياًل لإلخالص يف العمل، والَقْسوة طريقًا لإلحباط -2

 ؟اذكر بعض صور الّثناء والّتعزيز كما وردت يف النّص - أ

 لصاحب يقولهو و أجره العامل يقبض ومتى يداك، سلمت :يقولهو و األجر العمل صاحب يدفع حني 

 .أشكرك كلمة فيتبادالن االثنان يوِجزأو  عليك، اهلل عّوَض :العمل

 كن معروًفا، اعملأو  فضلك من لك، ًاأجري كانأو  مقاًما دونك كانوول حاجة، عنده لك ملن تقول حني فأنت
 الّدعاء،أو  الّثناءأو  كرالّش بكلمة كافأَتُه متى ثم مبحّبة، سيؤّديه ألنه وجه؛ خري على العمل سيؤّدي أّنهواثًقا

 .كإرضائ على وحرًصا بك، تعلًقا زدَته
 ،فيك اهلل بارك عليك، اهلل عّوض يداك، سلمت املعذرة،أو  والعف أسألك لي، امسح فضلك، من أشكرك 

 وتدفعه مله،ع على العامل تشّجع التعزيز كلمات أّن يف الكاتب افقأو؟خمالفًاأو بّين رأيك يف ما ذهب إليه الكاتب موافقًا  - ب

 للطالب أيًضا ويرتك    .وحمّبته العمل يف اإلخالص إىل

 لألجر ومناسبتها العمل ساعات حتديد احة،ّرال يف احلّق العّمال، امةرك محاية.استنتج من الّنّص حّقًا من حقوق العّمال -4

 اهلّمة وحترُِّك املتعب، عرق ومتسُح احلزين، القلَب فتفرُح الّسحر، فعل تفعلما أثر املعاملة اللطيفة يف نفوس اآلخرين؟ -3

 واملروءة

 إهانتهم وجتّنب امتهمرك على باحلفاظكيف حيرص صاحب العمل على توطيد عالقته بالعّمال، وحتفيزهم على العمل؟ -2

 .والّشكر الطّيب بالكالم ومعاملتهم

 :أشار الكاتب إىل أّن دفع صاحب العمل األجر للعامل واجب، والكلمة احُلْلوة عطاء -6

 وأخالف. العمل صاحب على واجبهو  للعامل األجر دفع أّن يف الكاتب افقأوهل تؤّيد الكاتب يف ذلك؟ وملاذا؟ .أ 

 .األجر كدفع العمل صاحب على واجبة أيًضا أّنها فأرى واجًبا؛ وليست عطاء احللوة الكلمة أّن يف الكاتب
 للطالب أيًضا ويرتك

 حمل حّلا قلبْيهما وأّن ِصرفة، ةمادّي عالقة تعد مل بينهما العالقة أّنينها؟ما الذي يضفيه هذا العطاء على العالقة ب .ب 

 روحاني إنسانّي بطابع جيبْيهما،

 وتنشر الّصداقات، بنيان وترّص األلفة، رباط تشّد التعاطف اترعبا.بّين أثر هذا العطاء يف اجملتمع اإلنسانّي .ج 

 اإلنسانّي اجملتمع يف واهلناء الطُّمأنينة

 ؟الكاتب بني إنسان مادّي، وإنسان للعاطفة قيمة كبرية يف حياته، وّضح ذلكفّرق  -7

 فيه للسان وال للقلب نصيب ال ُيدفع وأجر ُينجز عمل أساس على أموره يف اآلخرين مع يتعامل املادّي اإلنسان. 

  اإلنسانّية مبنظار احلياة ىلا ينظرهو و فيه، طبع احللوة فالكلمة الطّيب، والكالم العاطفة قيمة يقّدر الذي اإلنسان 

 الطيبة بالكلمة الّتعامل أّن مبعنى؟ال يقتصر الّتعامل بالكالم الّطّيب على مجاعة حمّددة دون غريها يف اجملتمع، بّين رأيك -1

 اخلادمأو  العمل ادرأفأو  العائلة ادرأف بني اجملتمع، فئات كّل يشمل إذ أحد، على اًرحك ليس تلّقيهاأو  واستخدامها،

 للطالب أيًضا ويرتك .وغريهم العمل صاحبأو  واملسؤول

 الّناس بعض عند بلباقة اآلخرين معاملة .مكتسٌب أم فطرٌي؟ وّضح إجابتكهو معاملة اآلخرين بلباقة سلوك اجتماعي إجيابّي، أ -0

 الطيبة املعاملة على سهونف لسانه عّود ما متى اإلنسان ولكن .ومشقة عناء املعاملة هذه يف يبذلون فال فيهم، وطبع سجّية
 للطالب أيًضا ويرتك .ويعتادها فيه، امكتسًب طبعا عندئذ ستصبح -"حدادا تصبح احلدادة لةاوزمب " :الكاتب قال كما- 
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 :ما املقصود بقول الكاتب -11

 املادّية العالقة على تطغى اإلنسانية العالقة(.ّن القلبني حّلا حمّل اجليبْيِن وأ) -أ 

 يعتاده فإّنه ما فعل ممارسة نفسه املرء عّود إذا. (صبح حّدادًازاولة احِلّدادة تمب) -ب 

 الّسرور يبّث ال فإّنه الطّيب الكالم املرء يصدر عندما".إّن الكلمات احُلْلوة تصدر عن النفس، وتصقلها يف الوقت ذاته" -ج 

 .أيًضا نفسه يف وإمنا فقط متلقيه يف

 حّد إىل النص متلقي يف التأثري الكاتب استطاع؟قي النّص من وجهة نظركوّضح إىل أّي مدى استطاع الكاتب الّتأثري يف متل -88

 تشويًقا مقالته بها وافتتح النص، عليها بنى مسامعه على وقعت قصة وسرده املعيش، الواقع من أمثلة بسوقه كبري

 فيه ًاوتأثري للقارئ

ِرياء لتحقيق مآرب ومنافع خاّصة، بّين رأيك يف هذا الكالم أو  يشيع على ألسنة بعض الّناس أّن فالنًا يستخدم الكلمات الرقيقة متّلقًا -12
 .يف ضوء َفْهمك النّص

 اَكزج برؤيتَك، سعْدُت أياُمَك، طابت فيَك، اهلُل بارَك أيامَك، اهلُل أسَعَد.أعِط ثالثة أمثلة للكالم الّطّيب من واقع حياتنا -84

 اهلل وّفقَك ًا،خري اهلل

 اإلنسانّية، الّروابط على املادّية املصاحل فيه ستطغى؟لعالقات املادّية على القيم اإلنسانّيةتوّقْع مصري جمتمع تطغى يف ا -83

 اعروالص والضياع، بالغربة ادهرأف ويشعر عالقاته، يف جاًفا جمتمًعا وليغد واألخالقية املعنوّية االهتمامات فيه وستضعف

 .املادّية ومصاحلهم األخالقية قيمهم بني

 لقلوب مفتاح هي الطّيبة الكلمة؟كسرها، وّضح ذلك يف رأيكأو ن يف تعامله مع اآلخرين أثر يف كسب قلوبهم ألسلوب اإلنسا -82

 فال خواطرهم، كسر ويتجّنب اآلخرين، مع خطابه يف ألفاظه ينتقي أن املرء فعلى ودليله، املتكّلم عنوان وهي اآلخرين،

 .أظلمتهاأو  دنياال أضاءت كلمة فرّب كانت، مهما بالكلمة أحد يستهني

 
 
 
 
 

 :وّضح الّصور الفنّية يف ما يأتي -1

 رّبة صّبته الذي واالنتهار التأنيب كالم صّور.ويظهر أّن رّبة البيت كانت قد أمطَرْتها مبثل هذا الوابِل يف الّصباح الباكر -أ 

 شديًدا ًارمط العاملة على البيت

 التعاطف اترعبا تقّويه بناًء الّصداقات صّور.قاتعبارات التعاطف تُرّص ُبنيان الّصدا -ب 

 الطّيب الكالم وصّور أبواًبا، القلوب صّور.، إّنها مفاتيح القلوب...ما أحوَج أمساَعنا إىل الكلمة احُلْلوة، الكلمة اللطيفة -ج 

 األبواب هلذه مفاتيح

 آلًة اآللة مع التعامل تفّضل اليت اجلاّفة الّنفوس رصّو.لكّن الّنفوَس الّصماَء صمَم اآللِة اليت تفّضل الّتعامل مع اآللة -د 

 .تشعر ال صّماء
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 :وّضح دالالت العبارات اآلتية -2

 واحلزن الّضيق شّدة.تقول وصوُتها خيتنق بالبكاء -أ 

 وضعف قهرها على داللة أمّيتها، رغم كاحلكماء تتكّلم جعلت جتربتها .تكّلمت اخلادمة األمّية بلغة فيلسوف -ب 

 احتماهلا

 اليوم طوال العمل.سحابَة الّنهاِر وبعَض الّليِلنعمُل  -ج 

 واضطربت فثارت املعاملة، هذه حتتمل تعد مل اخلادمة أّن على داللة.فتفّجَر الربكاُن، بركاُن اإلنسانيِة -د 

 النفوس يف الطيبة للكلمة اإلجيابي األثر.ِر قلوِبناأوتافتنقُر على وتٍر من  -ه 

 الّدعاء؟(بارَك اهلُل فيك)و (عّوض اهلُل عليك): املعنى الذي تفيده مجل من مثل ما -4

 .احلّد تجتاوز وقد ُتْحَتمل، تعد مل املعاملة هذه أّن تأكيديف النّص برأيك؟( حياة ال تطاق): ما داللة تكرار عبارة -3
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 أسلوب التعّجب
 :التعجب قسمان

 :قياسّي، وله صيغتان، هما -1

 !امَة املرسومَة على حمّياكما أمجَل االبتس :حنو ( ما أفَعَل) - أ

 !أعِظْم بقاٍض يعدُل بني الناس :حنو ( ـأفِعْل ب) - ب

 

الّلغة العربّية لغة القرآن  هلل درُّ! ما شاء اهلل ما شاء اهلل! على هذا اإلجناز اهلَل اهلَل: حنو يفهم من سياق اجلملة،  :مساعّي -5
 !الكريم

  اآلتيو نحعلى ال!( ما أفعل)يعرب تركيب التعّجب القياسّي: 

 !ما أمجَل املنظَر
 .التعجبّية، اسم مبيّن على الّسكون يف حمل رفع مبتدأ :ما

، (ما)يعود على هو فعل ماٍض جامد مبيّن على الفتح إلنشاء التعّجب، وفاعله ضمري مسترت وجوابًا تقديره  :أمجَل

يف حمل رفع خرب  (امجَل املنظَر)لفعلّية اجلملة او مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، :واملنظر
 .املبتدأ

 
 

 تدريبات
 :بّين الّصيغة اليت جاء عليها أسلوب الّتعّجب يف اآليتني الكرميتني اآلتيتني -1

  :قال تعاىل .أ                                    

                قياسي تعّجب / ـب لأفِع :ِبه َأبِصر 

  :قال تعاىل .ب              قياسي تعّجب / أفعَل ما :ُهَأْكَفَر َما 

 .َعُظَم، َحُسَن، َجُمَل، َكُرَم :كمن إنشائآلتية، ووّظفها يف مجل صغ أسلوَب تعّجب قياسّيًا من األفعال ا -2

!نضارًة الّشباب اِمبأّي ْمأْعِظ    !احُلرّيَة أعظَم ما:َعُظَم

 !املاء صفاَء أحَسَن ما   !تلميًذا باجملتهِد أحِسْن:َحُسَن
وخضرًة ماًء بالطبيعِة أْجِمْل   !احلقِّ انتصاَر أمجَل ما:َجُمل
  !علّيا أكرَم ما   !اضيًف بأخيَك أكِرْم:َكُرَم
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 !ما أنضَر خضرَة الّزرِع: أعرب ما يأتي -3

 .مبتدأ رفع حمل يف السكون على مبيّن اسم التعجبّية،:ما

 .)ما( على يعودهو  تقديره وجوًبا مسترت ضمري والفاعل التعّجب، إلنشاء الفتح على مبيّن جامد ماض فعل  :أنَضَر
.مضافهو و آخره، على الظاهرة لفتحةا نصبه وعالمة منصوب به مفعول:خضرة
 .آخره على الظاهرة الكسرة جّره وعالمة جمرور إليه مضاف:الّزرِع

 .املبتدأ خرب رفع حمل يفالفعلّية واجلملة

 

 .ُعد إىل الفقرة الثانية، واستخرج منها أسلوَب تعّجب قياسّيًا، وأعربه -4

 قلوَبَنا أحوج ما  /إليها أمساَعَنا أحوَج ما 
 .مبتدأ رفع حمل يف السكون على مبيّن اسم التعجبّية، :ما

 .)ما( على يعودهو  تقديره وجوًبا مسترت ضمري والفاعل التعّجب، إلنشاء الفتح على مبيّن جامد ماض فعل:أحوَج
مضاف،هو و آخره، على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب به مفعول:أمساَعنا

.باإلضافة جر حمل يف مبين مّتصل ضمري:والناء

.املبتدأ خرب رفع حمل يف)أمساعنا أحوج( الفعلّية واجلملة

 

 املصدر امليمي
 

 :حنو مصدر يبدأ مبيم زائدة لغري املفاعلة، ويُدّل على ما يدّل عليه املصدر،  املصدر امليمّي 
 .َمْطلب، َمْسعى، َمْنفعة، َمْأخذة، َمْسّرة، َمْكسب 

  

 .امليمّي مع امسي املكان والزمان واسم املفعول من غري الثالثّي، فنمّيز بينهما من السياقتتشابه صياغة املصدر  :فائدة
 :بّين نوع املصدر الذي حتَته خّط يف اآليات الكرمية اآلتية -1

 ميمي مصدر :مماتي /حمياي           : قال تعالى -أ 

 ميمي مصدر : َمَتاًبا             :قال تعاىل -ب 

ميمي مصدر:  ًازمفا  {َمَفاًزا إِنَّ لِۡلُمتَّقنَِي } :قال تعاىل 

ِيَنةِ يَۡوُم َموِۡعُدُكۡم  قَاَل } :قال تعاىل -د  ن ُُيََۡشَ  ٱلز 
َ
 انزم اسم:  ْوعدُكْمَم {٥٩ُضٗحى  ٱنلَّاُس َوأ

ۚٞ ِإَونَّ لِۡلُمتَّقنَِي ََلُۡسَن } :قال تعاىل  بَْواُ   لَُهمُ  ُمَفتََّحةً  َعْدن   َجنَّاتِ  ا ب   َ َم َهََٰذا ذِۡكر 
َ
(.األ

 مفعول اسم :مفتحة/  ميمي مصدر: مآب 

َما } :قال تعاىل  َُٰت ۞إِنَّ َدَق مفعول  اسم: فةلَّؤامُل    {قُلُوُبُهۡم  ٱلُۡمَؤلََّفةِ وَ َعلَۡيَها  ٱۡلَعَِٰملنِيَ وَ  ٱلَۡمَسَِٰكنيِ لِۡلُفَقَرآءِ وَ  ٱلصَّ

ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِ } :قال تعاىل  مَّ
َ
َوىَٰ ِِهَ  ٱۡۡلَنَّةَ فَإِنَّ {٤٠ ٱلَۡهَوىَٰ َعِن  ٱنلَّۡفَس َوَنََه  ۦَوأ

ۡ
نمكا اسم: ىوأماْل{ٱلَۡمأ
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 :ه خّط يف اجلمل اآلتيةًا مكان املصدر الّصريح يف ما حتَتضع مصدرًا ميمّي -2

 مسعاك سعيك  .سعيكوّفقك اهلل يف جناح  -أ 

  موعظة:عظة .ظةِعاقرأ القرآن ليكون لك منه  -ب 

 منجاة:جناة   .جناة يف الّصدق -ج 

  مسألة:سؤال .الّناس بالعمل سؤالأْغِن نفسك عن  -د 

 .مقام حمّبة، معذرة، فعة،من، (مطلب)  مطالبها؟    ُعد إىل نّص القراءة، واستخرج منه ثالثة مصادر ميمّية -3

 املقالة االجتماعّية
 

اجتماعّية أو اقتصادّية أو مسألة علمّية أو فّن أدبّي نثري توّضح رأيًا خاصًا وفكرة عامة،  :املقالةدرست سابقًا أّن  
 .يشرحها الكاتب ويؤّيدها بالرباهني

ّتصلة بظواهر اجتماعّية، وتعتمد على اللغة البسيطة، وتنأى فيها الكاتب حقائق وأفكار م تناولواملقالة االجتماعّية ي 
لة األلفاظ، وقربها من احلياة الواقعّية، ووضوح معانيها هومتوسطة الطول، وبسأو عن التَّعقيد، وتّتسم غالبًا ياإلجياز، قصرية 

 .وترابطها
 
 

 :اقرأ املقالة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة اليت تليها
 فق ماال يدرُكُه بالُعْنفيدرُك املرء باّلر

 
 َيْسَتْخرِج احَليَّة ِمْن َوْكِرها    َمْن يسَتِعْن بالّرْفِق ِفي أْمِرِه: قال الّشاعر

 
هي القاعدة األخالقّية اليت تستطيع أن جتعلنا حمبوبني مّمن حولنا، وتستميلهم إلينا، وجنتذُب " اطلْب ما تريُد بابتسامِتَك"

مجيعًا، فليس يف الّدنيا شيء كالّرفق يفعل يف النفوس فعل الّسْحر، وقد يستعصي أمر من األمور  بها حمبة الّناس وإخالصهم
على اإلنسان فال يصل إىل حّله إّلا عن طريق الّرفق، فمن اّتخذه وسيلة له متّكن من تذليل أشّد املصاعب، وفاز مبا يطلب 

 .عّز الطلبوول
أو مال، أو ما يرّبر ذلك من علم  –يف نظرنا  –الّناس وجيّلونه، وقد ال جند حنن ورّبما صاَدْفنا يف حياتنا رجاًل حيرتمه 

غري ذلك، وحني منضي يف استكشاف الّسبب جنده الّرفق؛ فالّرجل الّرفيق يسيتطيع أْن يستولَي على العقول، أو اه أوجمنطق، 
 .طوع إرادته وأمامه النفوس وتغد َووأْن تعن

ّرفق يف معاجلة شؤونه يستطيع أن يقنع أصلب العقول بوجهة نظره، فبعض احملامني وحيث يعتمد اإلنسان على ال
 جتاوز، وال طاوليعمدون يف مرافعاتهم إىل أن يكون دفاعهم قانوني املنطق، ولكن بأسلوب رقيق لّين، ال عنف فيه وال إمياء بالّت

 .لة أّن احلّق جبانبههويعجز أْن يثبت مبنتهى الّس للحدود، وإذا باحلكمة ترى يف رأيهم الّصواب، فاإلنسان اللَِّبق ال
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 اجتماعيةما نوع املقالة الّسابقة؟ -8

 ّياإلنسان اجملتمع يف وأثره الّرفق فضلتها املقالة؟تناولما الفكرة العامة اليت  -2

 سهلة، موجزة، القاته،ع يف ّثرؤوت اجملتمع تهّم قضية تتناول ؟استخرج خصائصها َوْفَق ما تعّلمته يف املقالة االجتماعّية -4

 ابطةومرت واضحة معانيها الواقعّية، احلياة من قريبة

 :اكتب مقالة مبا ال يقّل عن مئة ومخسني كلمة يف واحد من املوضوعني اآلتيني، مراعيًا ما تعّلمته سابقًا
 .الكلمة الطّيبة أساس دوام العالقات -8

 .الزَّْيف والّنفاق عْبٌء على اجملتمعات اإلنسانّية -5

 
 
 

 التقويم الذاتي
 

 :بعد كتابيت املقالة أتأّكد من أّنين
 .رّتبت األفكار وعرضتها يف فقرات متسلسلة ومرتابطة -8

 .نّقحت مقاليت وحّررتها من األخطاء اللغوية -5

 .ا شروطهاكتبت مقالة اجتماعية مراعًي -4
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 القدس يف قلوب اهلامشيني: الوحدة الثالثة

 رسالة من باب العامود
حيدرحممود:ر الشاع

 

 واحملاريُب َفَقْد طاَل الغياُب  يا حبيَب الُقدِس نادْتَك الِقباُب  .1
 َزْنِدَك الَوْشَم وللَكّف اخِلضاُب    إنَّها ُقرَُّة عيَنْيَك ويف .2
 شباُب –بْعُد  –َقَطعوُه واهلوى    واألحّباُء على الَعْهِد الذي .3

 سْيُف وكتاُب رايٌة واْسُمَك  َرْسُمَك الغالي على أهداِبِهْم  .4

 َك الّركاُباوْعَأْسِرِج امُلْهَر ُيط   َوُهُم اأَلْهُل َفيا فاِرَسُهْم .5

 وردٌة فاحْت وكْم جاَد َسحاُب  كْم على الّساحاِت ِمْن أنفاِسِهْم  .6

 ُحرٍَّة َدّقْت وكْم شعَّ ِشهاُب   وعلى باِب الُعلى َكْم مْن يد .7

 الرَّوابي والّشعاُب وِبِهْم َتْزهو   وهُم األبطاُل واألقصى هلم .8

 ا اجملد إهاُبنوعليها ِمْن َس   واجلباُه السُّْمُر أعراُس ِفدًى .9

 فاجلباُه السُّْمُر للجنَِّة باُب    إْن َيكْن باُب الُبطوالِت َدمًا  .11

 ُمْنِقٍذ إّلاَك فالّساُح يباُب   يا حبيَب الُقْدِس ما للُقْدِس ِمْن  .11

 ا يف َنَظِر الغازي ِحساُبما هل   املالينُي اليت ِمْلُء املدى .12

 وحَدها صابرٌة واألهُل غابوا   غرَي أنَّ الُقْدَس يف حمنِتها  .13

 ولَكْم أمسْعَت لْكن ال جواُب   ولَكْم نادْيَت لكْن ال َصدًى .14

 دًا للمسجِد األقصى مآُبغو   دًا َشْمَل احِلمى ُمْجتمٌعغو .15
 ا الّرحاُبسوف َنْلقانا ونْلقاه   يا حبيَب القدِس يا برَيَقها  .16

 دًا للمسجِد األقصى مآُبغو   دًا َشْمَل احِلمى ُمْجتمٌعغو .17
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 التعريف بالّشاعر
م، عمل يف اإلعالم، ثّم مديرًا لدائرة الثقافة والفنون، ثم 8035حيدر حممود شاعر أردنّي معاصر، ولد يف َحْيفا عام  

 .ُعّين سفريًا للمملكة يف تونس، ثّم وزيرًا للثقافة
 .بقصائده الوطنّية، وحبّسه العذب وأسلوبه الّرشيق  الشاعر حيدر حممود؟ ُعرفِبَم  

عباءات الفرح )و( من أقوال الّشاهد األخري)و( شجر الّدفلى علن الّنهر يغين: )ينهواومن د ين الشاعر؟واواذكر أبرز د
 .ومنه أخذت هذه القصيدة( األخضر

 (باءات الفرح األخضرع)  اذكر اسم الديوان الذي أخذت منه هذه القصيدة؟
 

 النّص وج
 بيِّن مناسبة القصيدة؟

يف احتفال للقوات املسّلحة  –ثراه  طّيب اهلل –ألقى الّشاعر هذه القصيدة بني يدي جاللة املغفور له امللك احلسني بن طالل 
 .م8079اجليش العربّي مبناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج عام  –األردنّية 

 عرضها يف القصيدة؟ اذكر أبرز األمور اليت
 .ا القدس واملقدسات الّدينّية عناية واهتمامًا كبريينأولوعرض فيها مكانة القدس يف وجدان اهلامشيني الذين 

 اذكرالعاطفة البارزة يف هذه القصيدة؟ وكيف صوَّرها الشاعر؟
قدس، فاحتفى الّشاعر بتصويرها مبا منثّله وقد ظهرت يف هذه القصيدة مشاعرالفخر واالعتزاز بالعالقة اليت تربط اهلامشيني بال 

 .من رمز دييّن عميق، فهي بوابة احملّبة والّسالم، ضّحى الّشهداء من أجلها، وقّدم اجليش العربّي تضحياته على أسوارها
 

 واحملاريُب َفَقْد طاَل الغياُب   يا حبيَب الُقدِس نادْتَك الِقباُب  .1
  :املفردات والرتاكيب

 ملقصود امللك احلسني بن طاللا :حبيب القدس

 .مقوَّس جموَّف مفردها ُقّبة وهي بناٌء مستديٌر :القباب
مقام اإلمام يف املسهو مفردها ِمْحراب و:احملاريب

 
 القدس نادتك فقد القدس، حبيب يا :له ويقول طالل، بن احلسني امللك له املغفور جاللة الّشاعر خياطب :البيت شرح

 .بك مستغيثة وِقبابها، مبحاريبها
 :املناقشة والتحليل

احملاريب كما وردت يف القصيدة؟و، ما داللة الِقباب -طّيب اهلل ثراه-احملاريب يف مطلع القصيدة امللك احلسني بن طالل ونادت القباب 
 الرعاية اهلامشيون أوالها ديين رمز من املقّدسات متّثله ما دينّية، داللة

 .به وتستغيث امللك، جاللة تنادي حمبوبة القدس الّشاعر صّور ؟(واحملاريُب نادْتَك الِقباُب): الصورة الفنية يف عبارةوّضح 
 عاطفة دينيَّة   ؟العاطفة البارزة يف هذا البيتما 

 .ةالُقّبالِقبابفائدة مفرد كلمة 
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 َزْنِدَك الَوْشَم وللَكّف اخِلضاُب    إنَّها ُقرَُّة عيَنْيَك ويف .2
  :املفردات والرتاكيب

 .مبعث سرورك ورضاك :قّرة عينيك 

 موصل طرف الّذراع يف الكّف :َزْنِدَك

 .ما يكون من َغْرز اإلبرة يف البدن، ومجعها ُوُشوم :الَوْشُم

 .الّراحة مع األصابع :الكّف
 .هحنو ما ُيْخَضب وُيتَلوَّن به من ِحّناء و :اخِلضاب

 يف وختّضب ومُشها، َزندَك يف ارتسم فقد قلبك، يف واالطمئنان ّسرورال مبعث دسالق: لتهجال خماطًبا ويتابع :البيت شرح
 .والقدس جاللته بني العالقة ثبات على داللة لوُنها، كّفك

 :املناقشة والتحليل
 حظيت.عّبر الّشاعر عن مكانة القدس الّرفيعة عند امللك احلسني بن طالل طّيب اهلل ثراه، ومكانة احلسني عند أهلها، بّين ذلك

 شاهد وهذا الدستورية، سلطاته توّليه منذ واالهتمام بالرعاية تعهدها إذ طالل؛ بن احلسني عند رفيعة مبكانة القدس

 يبادلونه وأهلها يده، يلّون الذي وكاخِلضاب َزْنده، يف كالوشم وهي عينْيه، قّرة فهي القدس، مبدينة الّروحية عالقته على

 .عنها الدفاع يف همع العهد على باقون أّنهم احلّب هذا
 :ما داللة العبارة التالية

 ورضاك سرورك مبعثعينْيك قّرة 

 .والقدس جاللته بني العالقة ثبات: اخلِّضاُب للكّف 

 :فّرق يف املعنى يف ما حتَته خّط

 األصابع مع حةّراال: وللَكفِّ   اخِلضاُب وللَكّفَزْنِدَك الَوْشَم   ها ُقرَُّة عيَنْيَك ويفإنَّ -

 .(مر باملعروف، والّنهي عن املنكراألذى، ورّد الّسالم، واأل وكّفَغّض البصر، ): ها الّرسول صلى اهلل عليه وسلمحقوق الّطريق كما بّين من -
 صْرف مْنع،: َكّفو

 شباُب –بْعُد  –ى وَقَطعوُه واهل   واألحّباُء على الَعْهِد الذي .3

احلّب والعشق :ىو اهل  الوعد :العهد .قدساملقصود أهل ال :األحّباء   :املفردات والرتاكيب
 فيهم فتيًّا، الز ما وحبهم هماهوو عنها، الّدفاع يف معه عهدهم على باقون جاللته حيّبون الذين القدس أهل :البيت شرح

 .واندفاعه الّشباب ُعنفوان
 :املناقشة والتحليل
 .همملدينت وينتمون جاللته حيّبون الذين القدس أهلمن هم األحّباء؟

 القدس، عن الّدفاع يف  -هاثر اهلل طيب- طالل بن احلسني امللك ميثلهم هاشم لبين واالنتماء الوفاءما العهد الذي قطعوه؟ 

 الغاصب وللعد اخلنوع ورفض

 واندفاعه ُعْنفوانه يف القوّي بالشباب القدس أهل حّب صّور ؟(شباُب –بْعُد  –ى و اهلو): الصورة الفنية يف عبارةوّضح 
 فّرق يف املعنى يف ما حتَته خّط 

 الوعد: العْهِد   شباُب –بْعُد  –ى و َقَطعوُه واهل  واألحّباُء على الَعْهِد الذي -

 زمن: عهد       .ُشّيدْت قّبُة الّصخرة يف عهد الّدولة األموّية -
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 رايٌة واْسُمَك سْيُف وكتاُب   َرْسُمَك الغالي على أهداِبِهْم  .4

  :يباملفردات والرتاك
عْشُر هو مفردها اهُلْدُب و :أهداب صورتك :َرْسُمَك

 أْجَفاِن الَعْيِن

 الَعَلم :رايٌة                              

 

 فيه ما بكّل وامسك وأحبائها، القدس أهل عند منزلتك على داللة أجفانهم فوق مرفوعة ايةر الغالية وصورتك :البيت شرح

 .منه يتعّلمون كتاب وحنكتك كمتكوح بهم، يدافعون سيف قّوة من
 :املناقشة والتحليل

 القدس أهل أهداب على ايةر امللك صورة رصّو ؟(َرْسُمَك الغالي على أهداِبِهْم رايٌة): الصورة الفنية يف عبارةوّضح 

 .واحلنكة القوة:(وكتاُب سْيٌف واْسُمَك) : ما داللة العبارة التالية

 .وأحبائها القدس أهل عند منزلتك على داللة (:ْسُمَك الغالي على أهداِبِهْمَر) : ما داللة العبارة التالية
 :فّرق يف املعنى يف ما حتَته خّط

 صورتك: َرْسُمَك   رايٌة واْسُمَك سْيُف وكتاُب  ْسُمَك الغالي على أهداِبِهْم َر -

 الّديار من الباقي األثر: َرْسم  وعنائي وقد طاَل تْردادي بها طاَل يف َرْسِم الّدياِر بكائي لقد: نواس وقال أب -
 اهُلْدب األهدابفائدة مفرد كلمة 

 َك الّركاُباوْعَأْسِرِج امُلْهَر ُيط   َوُهُم اأَلْهُل َفيا فاِرَسُهْم .5

  :املفردات والرتاكيب
 املقصود أهل القدس :وهم

 (الرْحل)وضع عليها السرج  :أسرْج امُلْهر
 .يل واحُلُمر األهلّية وغريهان اخلما ُينَتج م اول :امُلْهَر

حلقة من حديد ُتعّلق يف السَّْرج، يضع فيها  :الرِّكاب
 .الفارس قَدمه

 
 معه ويسريون وحمّبوها القدس أهل عهطاوسي القدس، عن للدفاع خْيَله يسرج متى فارًسا جاللته الّشاعر صّور :البيت شرح

 .له مؤّيدين
 :املناقشة والتحليل

 اهلل رمحه طالل بن احلسني امللكي يتحّدث عنه الّشاعر؟من الفارس الذ

 القدس أهل من األهل؟

 والقيادة الفروسّية؟(ْسِرِج امُلْهرَأ ):ما داللة

 .عنها للدفاع معه وسريهم جلاللته القدس أهل تأييد على داللة؟( ْعَك الّركاُب طاوُي): ما داللة
 ةعاطفة وطنيَّ :العاطفة البارزة يف هذا البيت

 (السَّْرج)ُمشَتق من االسم اجلامد ( أْسَرَج)الفعل  :فائدة
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 َيْفَتدي األقصى وأمواٌج ِغضاُب   وَيِسْر َخْلَفَك َبْحٌر هائٌج .6

 أقاص: املسجُد األبَعُد واجلمع :األقصى  مجع كبري ثائر :حبر هائج  :املفردات والرتاكيب

 َغضبان وغِضب: غاضبة ومفردها :ِغضاب

 :ليلاملناقشة والتح
 شديدة أمواًجا صّورهم كما األقصى، لفداء جاللته خلف يسري هائًجا ًارحب العرب من وحمّبيها القدس أهل صّور :البيت شرح

 .عدوها من غاضبة تتالطم
 َبْحٌر هائٌج وأمواٌج ِغضاُب مباذا وصف الشاعر أهل القدس وحمبيها من العرب؟

 جاللته خلف يسري هائًجا ًارحب العرب من وحمّبيها القدس أهل صّور ؟(َك َبْحٌر هائٌجوَيِسْر َخْلَف: )وّضح الصورة الفنية يف عبارة

 .األقصى لفداء

 عدوها من غاضبة تتالطم شديدة أمواًجا وحمّبيها القدس أهل صّور ؟(أمواٌج ِغضاُب: )وّضح الصورة الفنية يف عبارة
 ثائر كبري مجع ؟(هائٌج َبْحٌر) :ما داللة العبارة التالية

 وردٌة فاحْت وكْم جاَد َسحاُب  كْم على الّساحاِت ِمْن أنفاِسِهْم  .7

 .سخا وبذل :جاد    .انتشرت رائحتها :فاحت                :املفردات والرتاكيب

 

 اليت دماءهم وصّور ها،جُيأَر فاح وروًدا الشهداء وصّور فلسطني، سبيل يف الّشهداء تضحيات عن الشاعر يتحّدث :البيت شرح

 .األرض تسقي ماطرة غيوًما ذلتُب
  .القدس هي أرض البطولة والّشهادةإىل أنَّ  هذا البيت يشري :فائدة

 .الّشهيد ؟(فاحْت وردٌة ):ما داللة العبارة التالية

 هاجُيأَر فاح وروًدا الشهداء صّور ؟(كْم على الّساحاِت ِمْن أنفاِسِهْم وردٌة فاحْت: )وّضح الصورة الفنية يف عبارة

 .األرض تسقي ماطرة غيوًما ُبذلت اليت دماءهم وصّور ؟(جاَد َسحاُب: )ّضح الصورة الفنية يف عبارةو

 ُحرٍَّة َدّقْت وكْم شعَّ ِشهاُب   وعلى باِب الُعلى َكْم مْن يد .8

  :املفردات والرتاكيب
 تشرتفّرق وان :شّع   خربية تفيد التكثري :كم  الُعليا: الرفعة والشرف ومفردها :الُعلى
  النجم املضيء ومجعها ُشُهبأو يٌّ يْسَبُح يف الفضاء اوْرٌم مسج :ِشهاب
 .العال مساء يف الالمعة املضيئة كالنجوم فكانوا للقدس، امةرك أنفسهم بذلوا الشهداء من كم :البيت شرح

 :املناقشة والتحليل
  .القدس هي أرض البطولة والّشهادةإىل أنَّ  هذا البيت يشري :فائدة

 بُكّل يٍد ُمَضرََّجٍة ُيَدقُّ    وللُحرّيِة احَلمراِء باٌب :أمحد شوقييتوافق ومعنى قول هذا البيت  :ئدةفا
 ؟(ُحرٍَّة َدّقْت وعلى باِب الُعلى َكْم مْن يد): الصورة الفنية يف عبارةوّضح 

 القدسحرّيةسبيليفعليهتدّقالّشهداءوأياديباًبالىالُعصّور  
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 الرَّوابي والّشعاُبهو وِبِهْم َتْز   واألقصى هلم وهُم األبطاُل .9

 مفردها الرَّابية وهي ما ارتفع من األرض :الروابي  تفتخر :هو تز    :املفردات والرتاكيب
 انفراج بني جبلنيهو مفردها الشِّعب، و :الشِّعاُب

 هاعنيدافعونالذينبأبطاهلاهو وتزتفتخروشعابهاجباهلايفالقدس :البيت شرح

 :املناقشة والتحليل
  .القدس هي أرض البطولة والّشهادةإىل أنَّ  هذا البيت يشري :فائدة
 بيةاالّر: يالّروابمفرد كلمة  :فائدة

عنالشاعرحتّدث؟إىل أّن القدس هي أرض البطولة والّشهادة، وّضح كيف عّبر الّشاعر عن ذلك( 7/8/9) األبيات يف أشار الّشاعر
 بهموتفتخرالديين،رمزهمواألقصىبلدهم،والقدساألبطال،همالشهداءفهؤالء فلسطني،سبيليفالّشهداءتضحيات

 .وشعابهاجبباهلاالقدس
 عاطفة وطنيَّة: العاطفة البارزة يف هذا البيت

 ا اجملد إهاُبنوعليها ِمْن َس   أعراُس ِفدًى واجلباُه السُّْمُر .11

 ا اجَلبَهة وهي ما بني احلاجبني إىل الناصية، ويقصد باجلباه الّسمر اجليش العربّيمفرده :اجِلباه  :املفردات والرتاكيب
 ُأُهب: اجِلْلد، واجلمع :اإلهاب  النُّْبُل والشََّرف :اجملد الّضوء الّساطع :َسنا مجع فدية: ِفدًى

علىسّطرهااليتوالتضحيات ،القدسأرضعلىالعربياجليشقّدمهااليتالبطولّيةباملواقفالّشاعريشيد :البيت شرح
 .والّشرف اجملدبنورجباههمُزّينتالذينالّشهداُءأبطاُلهااًسارأعوصّورهااها،رث

 :املناقشة والتحليل
 تضحيات اجليش العربّي من أجل القدسإىل  هذا البيت يشري :فائدة

 العربّياجليش ؟(السُّْمُر واجلباُه ):ما داللة العبارة التالية

 عاطفة قوميَّة   :فة البارزة يف هذا البيتالعاط

 اجلبهة :اجلباهمفرد كلمة : فائدة

الذينالّشهداُءأبطاُلهااًسارأعتضحيات اجليش العربي  صّور ؟(واجلباُه السُّْمُر أعراُس ِفدًى): الصورة الفنية يف عبارةوّضح 
 .والّشرف اجملدبنورجباههمُزّينت

 فاجلباُه السُّْمُر للجنَِّة باُب    َدمًا إْن َيكْن باُب الُبطوالِت  .11

اليتاءرالسمفجباههمالعربّي، اجليشمناألبطالدماءبذرفإّلاتتحّققالالبطولةإىلالطريقكانتإذا :البيت شرح
 .اجلّنةإىلطريقهمهيوالشهادةوالّشرفالّرفعةبنورأضاءت

 :املناقشة والتحليل
 تضحيات اجليش العربّي من أجل القدس إىل هذا البيت يشري :فائدة

 العربّياجليش :(السُّْمُر واجلباُه ):ما داللة العبارة التالية
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 :عن تضحيات اجليش العربّي من أجل القدس (11/11)يف البيتني  حتّدث الّشاعر

اللطرون،كمعركةس،القدمعاركيفتضحياتهالعربّياجليشقّدم ؟اذكر صورًا من هذه الّتضحيات مل ترد يف القصيدة - أ
 8031 الوادوباب

 ؟ما االنطباع الذي خترج به عن اجليش العربّي عندما تقف على تضحياته فداء للقدس -ب
 الّشجاعةالّتفاني،عالية،وكفاءةقدرة منالعربياجليشبهيتمتعماالعربي،اجليشبهيضطلعالذيالعظيمالدور

 للطالبأيضاويرتك
 .فلسطنيأرضعلىوتضحياتهالعربياجليشدورتأكيد   ؟(واجلباُه السُّْمر: )كرار يف قول الّشاعرما داللة الّت /س

 عاطفة قوميَّة   :العاطفة البارزة يف هذا البيت

 ُمْنِقٍذ إّلاَك فالّساُح يباُب   يا حبيَب الُقْدِس ما للُقْدِس ِمْن  .12

 
  :املفردات والرتاكيب
 .وهي األرض الواسعة، مجع ساحة :الّساح  احلسني بن طالل املقصود امللك :حبيب القدس

 األرض اخلالية :اليباب
 .عنهاويدافعحيميهامن تنتظروساحاتهاسواه،منقذمنهلافماالقدس،إلنقاذجباللتهالّشاعريستنجد :البيت شرح
الدائموسعيه اهرثاهللطيبطاللبننياحلسامللكعندالقدسمكانةعلى  (ُمْنِقذ)يدل استخدام الشاعر لكلمة  :فائدة

 أجلهامنالعربتوحيدعلىوحرصهعنها، الدفاعإىل

 بالقدسجاللتهتربطاليتاحملّبةعالقةتأكيدعلىداللة ؟(يا حبيَب الُقدِس: )ما داللة الّتكرار يف قول الّشاعر
 عاطفة وطنيَّة :العاطفة البارزة يف هذا البيت

 ما هلا يف َنَظِر الغازي ِحساُب   ِمْلُء املدى املالينُي اليت .13

  :املفردات والرتاكيب
 الفضاء الواسع :امَلدى

 ُغَزاٌة: العدّو، واجلمع :الغازي
 بَصر :نظر

باملاليني وال يعتّد العد :ماهلا يف َنَظِر الغازي ِحساُب
 من العرب وال خياف منهم

 .العدّو خييفالالذيالكبريعددهامنالرغمىعلالعربيةاألّمةحلالالشاعريأسف:البيت شرح
 عاطفة قوميَّة   :العاطفة البارزة يف هذا البيت

 وحَدها صابرٌة واألهُل غابوا   غرَي أنَّ الُقْدَس يف حمنِتها  .14

 .ِمَحٌن: البالُء والشِّدَّة، واجلمع :ِمحنة:  املفردات والرتاكيب
 .اأعدائهأمامصابرةستبقىالقدس :البيت شرح

 أهلهاعنهاغاب وقدحمنتهاعلىصابرةفتاةالقدسصّور يف البيت؟ الصورة الفنيةوّضح 
 عاطفة قوميَّة   :العاطفة البارزة يف هذا البيت
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 ولَكْم أمسْعَت لْكن ال جواُب   ولَكْم نادْيَت لكْن ال َصدًى .15

  :املفردات والرتاكيب
 َأْصداٌء: َرْجع الصوت، واجلمع :صدى

 ية تفيد التكثريكم خرب :كم
 .العربِهَمموتستنهضاألعداء، كيدترّدأْنعلىالثابتةمبواقفكحرصتوكم: هجاللتالشاعرخياطب :البيت شرح

اهللطيبطاللبناحلسنيامللكعندالقدسمكانةعلى  (أمسعت/ ناديت: )يدل استخدام الشاعر ألفاظ مثل :فائدة
 .أجلهامنالعربتوحيدعلىوحرصهنها،ع الدفاعإىلالدائموسعيه اهرث

 سوف َنْلقانا ونْلقاها الّرحاُب   يا حبيَب القدِس يا برَيَقها  .16

 مفردها الّرْحبة، وهي األرض الواسعة :الرِّحاب .بياِرق: الَعَلُم الكبري، واجلمع :ريقب  :املفردات والرتاكيب
وحتّققاحلبيبة،القدسرجوعآمًلا الثابتة،مبواقفهكالعلمكانفعنهاودافعالقدسأحّبالذيجاللتهخياطب :البيت شرح

 .األقصىساحاتمبالقاةالنصر
 بالقدسجاللتهتربطاليتاحملّبةعالقةد تأكيعلىة دالل       ؟(يا حبيَب الُقدِس: )ما داللة الّتكرار يف قول الّشاعر

 عاطفة دينيَّة   :العاطفة البارزة يف هذا البيت

 دًا للمسجِد األقصى مآُبغو   ْمَل احِلمى ُمْجتمٌعَشدًا غو .17
 .املرجع :املآب             الوطن :احِلمى                       ُمْجَتَمع :َشْمُل      :املفردات والرتاكيب

 اهللبإذنًارحاألقصىفيهويعود أهلها،إىلالقدسديارفيهتعودغٍدإىلويتطّلعباملستقبل،متفائلالشاعر :البيت شرح
لنصرةالعربوحدةوعلىاهلامشيني،هّمةعلى وهذا يعتمد، هذا البيت يشري إىل تفاؤل الشاعر باملستقبل :فائدة

 .واحدةايةر حتتمشلهمومجعس القد
  دًا َشْمَل احِلمى ُمْجتمٌعغو: عاطفة قوميَّة -8 :العاطفة البارزة يف هذا البيتما 

 دًا للمسجِد األقصى مآُبغو: عاطفة دينية -5     

 :املناقشة والتحليل
 بدا الّشاعر متفائاًل باملستقبل، عالَم يعتمد الّشاعر يف ذلك، يف رأيك؟

مشلهمومجعالقدسلنصرةالعربوحدةوعلىاهلامشيني،هّمةعلىويعتمد،القصيدةنهايةيفمتفائالالشاعربدا
 .بللطالأيضاويرتك .واحدةايةر حتت

 الّشاعر إىل غياب الوحدة العربّية، ما الّطريق إىل حتقيقها يف رأيك؟أشار 

باملاليني،عددهميقدر الذينالعربكلمةوتوحيدوحتقيقه،العربيةالوحدةملشروعالعمليالتجسيدمنبدفال
 .للطالبأيضا ويرتك مجيًعابينهماملشرتكةالعناصربوحدةمشلهم،ومجع

 يف خطاب امللك احلسني طّيب اهلل ثراه، ماذا تستنتج من ذلك؟( منِقذ، نادْيَت، أمسْعَت: )ات وعبارات من مثلاستخدم الّشاعر كلم 

توحيدعلىوحرصهعنها، الدفاعإىلالدائموسعيه اهرثاهللطيبطاللبناحلسنيامللكعندالقدسمكانة
 أجلهامنالعرب
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 : قدس يف القصيدة صامدة تستغيث مبحّبيهابّث الّشاعر احلياة يف املكان، فظهرت ال 

 أرضهاعلىوثباتهاصمودهاارراستمعلىتأكيًدا ؟ما داللة بعث الشاعر احلياة يف القدس-أ

 بقضيتهموإميانهمأهلها،يفصمودهاقّوةتكمن ؟يكأأين تكمن قّوة صمودها يف ر-ب
 هلا املقّدسات يف بيت املقدس؟ ضطار اليت تتعرخما أهّم األ

 اإلنفاقوإنشاءباحلفريات اإلسالمّيةاآلثارعلىواالعتداءفيه،واملصّلنياألقصىاملسجدعلىاالعتداء
 ما واجب األّمة العربّية جتاه القدس؟

القضيةازروإبوتكاتفها، العربّيةالصفوفبتوحيدهاحنو امزوااللتوسائل،منأمكنمابكلعنهاالّدفاع
 للطالبأيضاويرتك العاملأمامفلسطنييفللعربعيالشرواحلّقالفلسطينية

 ؟"القدس"  ما املعاني اليت تثريها يف نفسك لفظة

 للطالب أيًضاويرتك. فلسطنيدولةة عاصمامَلْقدسبيت املباركةاألرض املطّهرةاألرض
 .العواطف من النّص برزت العواطف الدينّية والقومّية والوطنّية واضحة يف وجدان الّشاعر، مّثل هلذه

 ،مثلالدينية 
 الغياُبطاَلَفَقْدواحملاريُب الِقباُبنادْتَكالُقدِسحبيَبيا 
 الّرحابونلقاهاتلقاهاسوف 
 مآُباألقصىللمسجِّوغًدا 

 ،مثلالوطنية 
 الرِّكاُبْعَكطاوُيامُلْهَرَأْسِرِج  فاِرَسُهْمفَيااأَلْهُلَوُهُم -
 َيباُبفالّساُحإّلاَكُمْنِقٍذ ِمْنللُقْدِسماالُقْدِسيَبحبيا -
 والشِّعاُبالروابيهو تزوبهم هلمواألقصىاألبطالوهم -

 ،مثلالقومّية 
 حساُبالغازينظريفهلاما  املدىمْلُءاليتاملالينُي -
 إهاُباجملِدَسناِمْنوعليها ِفًدىاُسرأعالسُّْمُرواجلباُه -
 باُبللجّنةالّسمرفاجلباه دماالبطوالتبابيكنإن -
 ُمجتمٌعاحِلمىَشْمُلوغًدا -
 غابواواألهلصابرةوحدها  حمنتهايفالقدسأنغري -
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 :أضف إىل معجمك الّلغوّي -1

 .هحنو ما ُيْخَضب وُيتَلوَّن به من ِحّناء و :اخِلضاب -

 .د ُتعّلق يف السَّْرج، يضع فيها الفارس قَدمهحلقة من حدي :الّركاب -

 .انفراج بني جبلنيهو مفردها الّشعب، و :الّشعاب -

 .األرض اخلالية :اليباب -

 .مفردها الّرْحبة، وهي األرض الواسعة :الّرحاب -

 .املرجع : املآب -

 .الزَّْند، الّسنا، اإلهاب :ُعد إىل املعجم، واستخرج معاني الكلمات اآلتية -2

 َّالكّفيفاعرالّذطرفموصل :دْنالز 
 الّساطعالّضوءالّسنا 
 اجِلْلد:اإلهاب 

 .الِقباب، األهداب، اجلباه، الّروابي :ما مفرد كّل من -3

 الُقبةالِقباب 
 اهُلْدب األهداب 
 اجلبهة :اجلباه 
 بيةاالّر الّروابي 
 

 :فّرق يف املعنى يف ما حتَته خّط يف كّل جمموعة مّما يأتي -4

 صورتك :َرْسُمَك  رايٌة واْسُمَك سْيُف وكتاُب        الغالي على أهداِبِهْم  ْسُمَكَر - -أ 

 وقد طاَل تْردادي بها وعنائي الّدياِر بكائي َرْسِم لقد طاَل يف :نواسوقال أب -    
 الّديارمنالباقياألثر :َرْسم

 ضاُباخِل وللَكّف َزْنِدَك الَوْشَم    إنَّها ُقرَُّة عيَنْيَك ويف - -ب 

 األصابعمعحةّراال: وللَكفِّ

َغّض البصر، وكّف األذى، ورّد الّسالم، واألمر باملعروف، والّنهي : "من حقوق الّطريق كما بّينها الّرسول صلى اهلل عليه وسلم -
 ".عن املنكر

 صْرفمْنع،: َكّفو

 الوعد: عْهِدال  شباُب –بْعُد  –ى و َقَطعوُه واهل   الذي الَعْهِدواألحّباُء على  - -ج 

 زمن :عهد      .الّدولة األموّية عهدُشّيدْت قّبُة الّصخرة يف  -
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 :أجَلَم من الّلجام، وَأْسَرَج من السَّْرج، أكمل شفويًاحنو اشتقت العرُب أفعااًل من األمساء اجلامدة،  -5

، ختّشَب من ..............من  ، ذّهَب............، استْحَجَر من ............، أحَبَر من ............خّيَم من 
 .............. .، وبْلَوَر من .............، وأصحَر من ..............

 الّذهبمنذّهَب   -راحلجمناْستْحَجَر   - البحرمنأحَبَر -اخليمةمنخّيَم
 الِبّلْورمنوبْلَوَر  - اءرالّصحمنوأصحَر  -اخلشب منختّشَب -

 
 

داللة احملاريب كما وردت يف القصيدة؟واحملاريب يف مطلع القصيدة امللك احلسني بن طالل طّيب اهلل ثراه، ما داللة الِقباب ونادت القباب  -8
 الرعايةاهلامشيونأوالهاديينرمزمناملقّدساتمتّثلهمادينّية،

حظيت .بن طالل طّيب اهلل ثراه، ومكانة احلسني عند أهلها، بّين ذلكعّبر الّشاعر عن مكانة القدس الّرفيعة عند امللك احلسني  -5
شاهدوهذاالدستورية،سلطاتهتوّليهمنذواالهتمام بالرعايةتعهدهاإذطالل؛بناحلسنيعندرفيعةمبكانةالقدس

 وأهلهايده،يلّونذيالوكاخِلضابَزْنده،يفكالوشموهيعينْيه،قّرةفهيالقدس، مبدينةالّروحيةعالقتهعلى
 عنهاالدفاعيفمعهالعهدعلىباقونأّنهماحلّبهذايبادلونه

 :يف قول الّشاعر -3

 شباُب –بْعُد  –ى و َقَطعوُه واهل   واألحّباُء على الَعْهِد الذي
 ملدينتهموينتمونجاللتهحيّبونالذينالقدسأهل من هم األحّباء؟ -أ 

الّدفاع يف هاثراهللطيبطاللبناحلسنيامللكميثلهمهاشملبيننتماءواالالوفاء ما العهد الذي قطعوه؟  -ب 
 الغاصبوللعداخلنوعورفضالقدس،عن

 :يف قول الّشاعر -4

 ْعَك الّركاُبطاوَأْسِرِج امُلْهَر ُي   َوُهُم اأَلْهُل َفيا فاِرَسُهْم
 هللارمحهطاللبناحلسنيامللك من الفارس الذي يتحّدث عنه الّشاعر؟ -أ 

 القدسأهل من األهل؟ -ب 

 والقيادةالفروسّية ؟"َأْسِرِج امُلْهر: "ما داللة -ج 

 عنهاللدفاعمعهوسريهمجلاللتهالقدسأهلتأييدعلىداللة ؟"ْعَك الّركاُب طاوُي: " ما داللة -د 

عنالشاعرحتّدث0، 1، 7 األبيات؟أشار الّشاعر إىل أّن القدس هي أرض البطولة والّشهادة، وّضح كيف عّبر الّشاعر عن ذلك -2
وتفتخرالديين،رمزهمواألقصىبلدهم،والقدساألبطال،همالشهداءفهؤالء فلسطني،سبيليفالّشهداءتضحيات

 .وشعابهاجبباهلاالقدس بهم
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 :حتّدث الّشاعر عن تضحيات اجليش العربّي من أجل القدس -6

 .حّدد موطن ذلك يف القصيدة - أ
 إهاُباجملِدَسناِمْنوعليها   ِفًدىاُسرأعالسُّْمُرواجلباُه:(88، 89 البيتان

 باُبِةللجنَّالسُّْمُرفاجلباُه   َدًماالُبطوالِتباُبَيكْنإْن 

اللطرون،كمعركةالقدس،معاركيفتضحياتهالعربّياجليشقّدم ؟اذكر صورًا من هذه الّتضحيات مل ترد يف القصيدة - ب
 8031 الوادوباب

 ؟ما االنطباع الذي خترج به عن اجليش العربّي عندما تقف على تضحياته فداء للقدس -ج
الّتفاني،عالية،وكفاءةقدرة منالعربياجليشبهيتمتعماالعربي،اجليشبهيضطلعالذيالعظيمالدور

 للطالبأيضاويرتك الّشجاعة

 يف ذلك، يف رأيك؟بدا الّشاعر متفائاًل باملستقبل، عالَم يعتمد الّشاعر  -7

 مآُباألقصىللمسجِدوغًدا  جمتمٌعاحِلمىمشُلوغًدا   يقولالقصيدة،نهايةيفمتفائالالشاعربدا
 للطالبأيضاويرتك .واحدةايةر حتتمشلهمومجعالقدسلنصرةالعربوحدةوعلىاهلامشيني،هّمةعلىويعتمد

 بُكّل يٍد ُمَضرََّجٍة ُيَدقُّ  وللُحرّيِة احَلمراِء باٌب    :شوقيهاِت من النّص ما يتوافق ومعنى قول أمحد  -8
 ِشهاُبشعَّوكْمْتَدقٍَّةُحّر  يٍدِمْنَكْمالُعلىباِبوعلى: قول الشاعر

 أشار الّشاعر إىل غياب الوحدة العربّية، ما الّطريق إىل حتقيقها يف رأيك؟ -9

باملاليني،عددهميقدر الذينالعربكلمةوتوحيدوحتقيقه،بيةالعرالوحدةملشروعالعمليالتجسيدمنبدفال
 للطالبأيضا ويرتك مجيًعابينهماملشرتكةالعناصربوحدةمشلهم،ومجع

 يف خطاب امللك احلسني طّيب اهلل ثراه، ماذا تستنتج من ذلك؟( منِقذ، نادْيَت، أمسْعَت: )استخدم الّشاعر كلمات وعبارات من مثل -11

توحيدعلىوحرصهعنها، الدفاعإىلالدائموسعيه اهرثاهللطيبطاللبناحلسنيامللكعنددسالقمكانة
 أجلهامنالعرب

 : بّث الّشاعر احلياة يف املكان، فظهرت القدس يف القصيدة صامدة تستغيث مبحّبيها -11

 أرضهالىعوثباتها صمودهاارراستمعلىتأكيًدا ؟ما داللة بعث الشاعر احلياة يف القدس - أ

 بقضيتهموإميانهمأهلها،يفصمودهاقّوةتكمن ؟يكأأين تكمن قّوة صمودها يف ر- ب
 هلا املقّدسات يف بيت املقدس؟ ضطار اليت تتعرخما أهّم األ -12

 اإلنفاقوإنشاءباحلفريات اإلسالمّيةاآلثارعلىواالعتداءفيه،واملصّلنياألقصىاملسجدعلىاالعتداء
 عربّية جتاه القدس؟ما واجب األّمة ال -13

القضيةازروإبوتكاتفها، العربّيةالصفوفبتوحيدهاحنو امزوااللتوسائل،منأمكنمابكلعنهاالّدفاع
 للطالبأيضاويرتك العاملأمامفلسطنييفللعربالشرعيواحلّقالفلسطينية

 ؟"القدس"ما املعاني اليت تثريها يف نفسك لفظة  -14

  للطالب أيًضاويرتك فلسطنيدولةعاصمةامَلْقدسبيت املباركةضاألر املطّهرةاألرض
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 :وّضح الّصورة الفنّية يف األبيات اآلتية -1

 َفَقْد طاَل الغياُب واحملاريُب      نادْتَك الِقباُب يا حبيَب الُقدِس  .أ 

 بهوتستغيثامللك،جاللةتناديحمبوبةالقدسالّشاعرصّور
 شباُب –بْعُد  –ى و واهلَقَطعوُه     ّباُء على الَعْهِد الذيواألح .ب 

 واندفاعهُعْنفوانهيفالقوّيبالشبابالقدسأهلحّبصّور
 واْسُمَك سْيُف وكتاُب رايٌة   ْسُمَك الغالي على أهداِبِهْم َر .ج 

 القدسأهلأهدابعلىايةرامللكصورةرصّو

 وكْم شعَّ ِشهاُب َدّقْت ُحرٍَّة   وعلى باِب الُعلى َكْم مْن يد .د 

 القدسحرّيةسبيليفعليهتدّقالّشهداءوأياديباًباالعلىصّور

 ما داللة ما حتَته خّط يف األبيات اآلتية؟ -2

 وللَكّف اخِلضاُبَزْنِدَك الَوْشَم  ويف ُقرَُّة عيَنْيَكإنَّها  .أ 

 والقدسجاللتهبنيالعالقةثبات اخلِّضاُبللكّف ورضاك سروركمبعث عينْيكقّرة

 واحلنكةالقوة :وكتاُبسْيٌفواْسُمَك  واْسُمَك سْيُف وكتاُبرايٌة       ُمَك الغالي على أهداِبِهْم َرْس .ب 
 الّشهيد :فاحْتوردٌة   وكْم جاَد َسحاُب وردٌة فاحْت كْم على الّساحاِت ِمْن أنفاِسِهْم  .ج 

 ثائركبريمجع: هائٌجَبْحٌر  مواٌج ِغضاُبَيْفَتدي األقصى وأ َبْحٌر هائٌجوَيِسْر َخْلَفَك  .د 

 العربّياجليش :السُّْمُرواجلباُه   وعليها ِمْن َسما اجملد إهاُب     أعراُس ِفدًى واجلباُه السُّْمُر .ه 

 ؟(واجلباُه السُّْمر)و، (يا حبيَب الُقدِس: )ما داللة الّتكرار يف قول الّشاعر -3

 بالقدسجاللتهتربطاليتاحملّبةعالقةتأكيدعلىداللة القدسحبيبيا 
 فلسطنيأرضعلىوتضحياتهالعربياجليشدورتأكيد الّسمراجلباه 

 .برزت العواطف الدينّية والقومّية والوطنّية واضحة يف وجدان الّشاعر، مّثل هلذه العواطف من النّص -4

 ،الغياُبطاَلْدَفَقواحملاريُب الِقباُبنادْتَكالُقدِسحبيَبيا - :مثل الدينية 
 مآُباألقصىللمسجِّوغًدا -   الّرحابونلقاهاتلقاهاسوف 

 ،الرِّكاُبْعَكطاوُيامُلْهَرَأْسِرِج  فاِرَسُهْمفَيااأَلْهُلَوُهُم     -     :مثل الوطنية 
 َيباُبفالّساُحإّلاَكُمْنِقٍذ ِمْنللُقْدِسماالُقْدِسحبيَبيا -
 والشِّعاُبالروابيهو تزوبهم  هلمواألقصىاألبطالوهم -

 ،حساُبالغازينظريفهلاما  املدىمْلُءاليتاملالينُي -    :مثل القومّية 
 إهاُباجملِدَسناِمْنوعليها  ِفًدىاُسرأعالسُّْمُرواجلباُه -
 باُبللجّنةالّسمرفاجلباه  دماالبطوالتبابيكنإن -
 ُمجتمٌعاحِلمىَشْمُلوغًدا -
 غابواواألهلصابرةوحدها  حمنتهايفالقدسأنغري -
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 كم االستفهامّية وكم اخلربّية
 

تدخل على االسم والفعل، وُيطلب بها الّتعيني؛ أي حتتاج إىل جواب، ويأتي متييزها  :كم االستفهامّية -0
 يف االمتحاِن؟ كم طالبًا َنَجَح :حنو مفردًا منصوبًا إذا كان امسًا، 

حبرف اجلّر، سواء أكان امسًا مفردًا أم مجعًا، أو تفيد الّتكثري، ويأتي متييزها جمرورًا باإلضافة  :كم اخلربّية -2
 .كم عامٍل َخَدَم الوطن، وكم ِمْن مريٍض شفاُه اهلل :حنو 

 :قول حافظ إبراهيم متحدثًا عن بيتهحنو  وجيوز حذفه إن دّل عليه الّسياق،

 َوَمرَّ بي فيه َعْيٌش لْسُت أنساه   رَّ بي فيه عيٌش لْسُت أذُكُرهَكْم َم

 .َكْم َمرٍَّة َمرَّ بي عيٌش :والتقدير

 
 

 تدريبات 
 :مّيز كم االستفهامّية من كم اخلربّية، واضعًا عالمة السؤال بعد مجلة كم االستفهامّية يف ما يأتي -1

   :قال تعاىل -أ                       خربية 

".َأقسم على اهلل َلَأبّره وكم ِمْن َأْشَعَث َأْغَبر ذي ِطْمَرين، ال ُيؤَبه له، ل: " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -ب 
 خربية

 استفهامّية       ؟مرتًا تبعُد العقبة َعن عّماَنوكم كيل -ج 

 خربية  هلا َفْضٌل َكَفْضِلَك واأليادي َوَكْم َلَك ِمْن َيٍد َبيضاَء عندي :يقال البحرت -د 

 استفهامّية     ؟كم دولًة عربّيًة تطلُّ على البحر األبيض املتوسط -ه 

 :أعرب ما حتَته خطُّ يف ما يأتي -2

 كم مدرسًة يف حمافظة إربد؟ - أ

 .رهآخ على الظاهر الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب متييز:مدرسًة

 :قال الّشاعر  - ب

 فألقى لُه األسباَب فارتقيا معًا   وكْم صاحٍب قد جلَّ عن قدِر صاحٍب
 الكسر تنوين جّره وعالمة جمرور إليه مضاف:صاحٍب
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 :اضبط آخر ما حتَته خّط يف قول العباس بن يعيش -3

 (تنوين كسر)  إخوٍة  وكأنَّما آباُؤهم َوَلدوكا  كْم ِإخوة لَك مل يلْدَك أبوُهُم
 

 

 .، وبّين نوعها(كم)ُعد إىل القصيدة، واستخرج منها  -4

(خربية)َسحاُب جاَد وكْم فاحْت وردٌة  أنفاِسِهْم ِمْن الّساحاِت على كْم -
(خربية)ِشهاُب شعَّ وكْم ْتَدقَّ ةُحّر   يٍد ِمْن َكْم الُعلى باِب وعلى -
 (خربية)جواُب ال لكْن أمسْعَت ولَكْم   َصًدى ال لكْن نادْيَت ولَكْم -
 

 كتابة األلف املقصورة
 

 :(ا)تكتب األلف املقصورة قائمة بصورة  -

 :يف واوإذا كانت منقلبة عن   -0
  (العصا)حنو واالسم الثالثي،    .(ارج)حنو الفعل الثالثي، 

 (.حييا)، و(اهلدايا)حنو ، إذا وقعت يف االسم والفعل الزائد على ثالثة أحرف وسبقت بياء  -2

 (.حييا)متييزًا له من الفعل ( حييى)هذه القاعدة اسم العلم عن  ّذويش 
 

 :(ى)نكتب األلف املقصورة بصورة  -

 :إذا كانت منقلبة عن ياء يف  -0

 (.الفتى)حنو  : الثالثي االسمو    .(سعى)حنو  : الثالثي الفعل
 (.ارتوى مصطفى،)حنو ، إذا وقعت يف االسم والفعل الّزائد على ثالثة أحرف، وغري مسبوقة بياء  -2

 
 :بالّرجوع إىل(  ا واو)أو  ( ياًء)ميكن أن يعرف أصل الفعل يف األمساء إذا كان : فائدة

 
 .َأَذيان :أذى   َفَتيان، :فتى   َعَصوان، :عصا          :املثنى (8

 .رْبوة :ُربا رشوة،  :ِرشا   ذروة،: ُذرا   قرية، :ُقرى     :برّد اجلمع إىل مفرده (5

 .َعَصوات :َعَصا    ات،هوَم :َمها ُهديات،  :ُهدى       :مة مجع مؤنث ساملًامجع الكل (4
 .سعيًا :سعى غْزوًا،  :غزا        :الّرجوع إىل املصدر (3
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 تدريبات
 :بّين سبب كتابة األلف املقصورة بالّصورة اليت رمست عليها يف ما حتَته خّط يف ما يأتي -1

 واأللف أحرف، ثالثة على ائدز فعل:ىاْسَتَو      :قال تعاىل (أ 

 بياء مسبوقة غري فيه

  واو عن منقلبة فيه األلف ثالثي، فعل: دعا.دعا الّرجل اهلل تعاىل أْن يهَبه الّذرية الّصاحلة (ب 

 ".اليد العليا خرٌي من اليد الّسفلى: "قال صلى اهلل عليه وسلم (ج 

 .بياء مسبوقة فيه واأللف أحرف، ثالثة على دائز اسم :عليا

 بياء مسبوقة غري فيه واأللف أحرف، ثالثة على ائدز اسم:سفلى

 .مكة املكّرمة أّم القرى (د 

 قرية :مفردها ،ياء أصلها فيها األلف :القرى

 .رثى الّشاعر صديقه (ه 

 ياء عن منقلبة فيه األلف ثالثي، فعل:رثى

 لرّد قضاِء اهلل فيه سبيُل  ْحيا فلم يكْنومسَّْيُته حييى لَي: قال الّشاعر (و 
 بياء مسبوقة فيه واأللف أحرف، ثالثة على ائدز فعل :حييا

 الفعل من لتمييزه اسم:حييى

 :معّلاًل( ا،ى)امأل الفراغ بألف مقصورة  -2

 َحمى امتطى، ُيمنى، هدايا،   ...... ، َحم......، امتط.......، ُيمن.....هداي

 .(قضّية، شكوى، ِبنية): مراعيًا كتابة األلف املقصورة فيها كتابة صحيحة عند اجلمع امجع الكلمات اآلتية -3

 ِبًنى :ِبْنية  ىكاوش :شكوى   ،اقضاي :قضّية
 

 .ُعد إىل القصيدة، واستخرج منها كلمات منتهية بألف مقصورة، معّلاًل كتابتها بالصورة اليت جاءت عليها -4

 ،ِفْدية :مفرده مجع ِفدى  ياء عن منقلبة فيها األلف ثية،ثال أمساءاملدى احِلمى، صدى، ِفدى ،
 .َصَديان :صدى ومثنى

 يسنو /سنا( واو عن منقلبة فيه األلف ثالثي، اسم:َسنا(. 
 بياء مسبوقة غري فيه واأللف أحرف، ثالثة على ائدز:األقصى. 
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 األسلوب
نظم الكالم وتأليفه ألداء األفكار أو  ُيعّبر بها عن املعاني، طريقة الّتفكري والّتصوير والّتعبري اليتهو  :األسلوب 

وعرض اخليال، وخيتلف األسلوب باختالف املوضوع، فلكّل من املقالة، والقصيدة، واخلطابة، والرواية أسلوب خاص، حتى 
هاته اخلاصة يف موضوع وقيل أيضًا األسلوب طريقة الكاتب يف بّث أفكاره ومعانيه وتشبي((. املوضوعهو األسلوب : ))قيل

 .معّين بطريقة ختتلف عن أساليب غريه يف املوضوع نفسه
 :ومن أهم صفات األسلوب

 .مًا يرمي إىل إفادة قّرائه ورفع مستواهم الثقايفهو أن يكون أسلوب الكاتب مف :الوضوح -8

فالكاتب الذي يدرك . املتلقيبإيقاظ العقول، وبعث الّشعور واحلماسة، وإثارة العواطف واالنفعاالت يف نفس  :القّوة -5
احلقائق بوضوح، ويعتقدها بصدق، جتد يف عبارته صدى ذلك، وهي قّوة ال تكون بالتقليد والتصّنع، بل هي من صحة 

 .الفهم وبعد أغواره

ل واجلما. حكاية للثانية فتمثل حركاتها، وأصواتها األوىلاملالءمة الطبيعية بني األلفاظ واملعاني حتى تكون  :اجلمال -4
صفة تصدر عن خيال األديب وذوقه، فاخليال املصّور يدرك ما يف املعاني من عمق وما يّتصل بها من أسرار مجيلة 

 .إدراكًا حادًا رائعًا، والّذوق خيتار أصفى العبارات وأليقها بهذا اخليال اجلميل

 
 

 :اكتب يف واحد من املوضوعني اآلتيني، مراعيا ما تعّلمته سابقًا
 .عيب يف فلسطني إرٌث وطيّن إنسانّي ووثيقة اجتماعّيةالرتاث الّش -8

هو ختّيل نفسك تقف أمام املسجد األقصى املبارك، صف شعورك، مستنطقًا املسجد و -5
 .إليك ما أصابه من االحتاللويشك

 
 التقويم الذاتّي

 :بعد كتابيت املوضوع أتأّكد من أّنين
 .وصفت مشاعري بصورة مجيلة -8

 .مي إليها يف املوضوعوّضحت الّدالالت اليت أر -5

 .استخدمت ألفاظًا قّوية مؤدّية للمعنى -4

 .فت عنصر اخليال والّصور الفنّيةّظو -3
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 قلب نبته: الوحدة اخلامسة
 رسم القلب

 قصة
مجال ناجي: للقاّص

 الّتعريف بالكاتب
ة جوائز ردنيني، نال عّداب العرب ورئيس سابق لرابطة الكتاب األحاد الكّتاّت و، عضأردنّي وقاّص ئّيامجال ناجي رو 

 .م5981 األردن، وجائزة امللك عبداهلل الثاني لإلبداع األدبّي/م5982الدولة التقديرية لآلداب  حملية وعربية كان آخرها جائزة
 :وأهمها، ةإىل لغات أجنبّي ترجم عدد منهاة له جمموعة من األعمال األدبّي اذكر أبرز األعمال األدبية للكاتب؟

 .(عندما تشيخ الذئاب)، و(فات الزوابع األخريةخمّل)و( الطريق إىل بلحارث) :رواياتال -8

اليت أخذت منه هذه ( ما جرى يوم اخلميس)، و(رجل بال تفاصيل)، و(رجل خالي الذهن) :جمموعاته القصصية -5
 .القصة

 (ما جرى يوم اخلميس)  اذكر اسم اجملموعة القصصية اليت أخذت منها هذه القصة؟
 

 النّصوج
 ؟القصة ا الكاتب يفتناوهلالفكرة الرئيسة اليت ما 

العالقة اليت نشأت بينه وبني نبتة تشبه رسم القلب أهداها إليه صديقه لشفائه من (( رسم القلب))ة يف قّص ر القاّصيصّو 
 .املرض

 اذكر العنصر البارز يف القصة؟ 
م لتكشف مسؤولية اإلنسان يف بضمري املتكّل لقاّصمها اوالنبتة يف حبكة قّد راع بني القاّصيربز يف القصة عنصر الّص

يتهم، وأن يقبل اآلخرين، عادة اليت تتمثل يف أن يرتك اإلنسان اآلخرين ميارسون حّرعاده لنفسه وملن حوله، تلك الّسحتقيق الّس
 .خاذ قراراتهع يف اّتف معهم، وال يتسّرويتكّي
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 رسم القلب
 

اليت حتدَّت وحدتي واقتحمت حياتي، وأعرف ملاذا ساءت عالقيت بها إىل ذلك  أعرُف ملاذا ضاق صدري بتلك الّنبتة 
، الذي أحضرها مبناسبة شفائي من مرضي، فأنا مل أكرهها بسبب ذلك (حسين)صديقي  ئال بّد من أن أبرِّ. احلّد املخجل

 .الّصديق الذي تعاطف معي، وزارني يف بييت، مصطحبًا تلك النبتة، بلفافتها الّشفافة
الذي اختار هلا ذلك املكان أسفل جدار الغرفة، ووضعها فيه بعد نزع عنها لفافة الورق والشََّبر، وصحيح هو ه صحيح أّن 

د، ومبا يشبه اإلمالء، مهاّم رعايتها اليت أتعبتين يف ما بعد، إال أّنه مل يكن سببًا يف العداء الذي هوأّنه شرح لي حبرصه املع
 .راقها اليت تشبه رسم القلبأوب منا بيين وبني تلك النبتة

بينها، قد رأيت فيها جمّرد واحدة من موجودات الغرفة، وبغض بيين أو يف البداية مل أشعر بضرورة وجود عالقة حّب  
 .حّتى إطارات الّصور على اجلدارأو ة، وامِلْدفأة، واخلزانة، طاولمثل الكرسي، وال

صمتها من الّسَأم يف نفسي، ما الذي جيذبين إىل جمرد نبتة ُمَسمََّرة مثل  غري أّنين بعد أيام، تنّبهُت إىل ما يثريه 
رمبا يف تقاطيع أو يف اجلدران امُلصفّرة امُلتقّشرة، أو البالستيكّية، ُتحملُق يف سقف الغرفة القامت، أو الّتماثيل الّنحاسّية 

 وجهي، وال سّيما تلك األخاديد املتقاطعة يف جبهيت ويف خدي؟
ببطنها السميك، كما أنها ترغمين كلَّ  ونبتة ُمتِعَبة وُمقِلقة يف آن معًا، وهي حتتاج إىل عناية يومّية كي تنم إّنها 

راقها من الغبار، ثم تسميدها بني مّدة أويراها، وجتربني على رّيها، وتنظيف أو صباح على إزاحة الّستائر كي ترى الّنور 
 .وأخرى، أجزم بأني كرهتها

ما قرأته يف إحدى الّصحف، من أّن النباتات اليت تعيش داخل البيوت حتتاج إىل من يبتسم هلا هو ظي، ما أثار غي 
 .أحيانًا؛ ألنها خملوقات حّساسة، كائنات حّية تتلّقف االبتسامة، كما الّضوء الذي يبعث احلياة يف عروقها

الذي ( حسين. )فيّت أمام أكثر األمور طرافةاالبتسام ليس من طبعي، فأنا ال أكاد أرخي ش هذا ما ينقصين، ثم إّن
 جاء بها يعرف هذه احلقيقة، فكيف ميكنين االبتسام جملّرد نبتة بليدة؟ 

صاني بأّلا أنقلها من مكانها؛ ألّن أو( حسين)ية درج العمارة، لكن واأْن أضعها خارج الغرفة، عند زهو أفضّل حّل 
 .مع املكان اجلديد، وقد ال يناسبها، فتذبل ومتوتتغيري موقعها سيؤّدي إىل اضطرارها للّتكّيف 

خالل شهر آذار، انتعشت تلك النبتة، ومنت مبا يوحي برغبتها يف التخّلص من عيوب صمتها، ولكن هذا مل يوقف 
 صراعي الّصامت معها، فهي على أّية حال كائن يدهم حياتي، خيرق وحدتي، ويتدّخل يف يومياتي، ملاذا ال أختّلص منها؟ أال

 قد تآمر على حياتي بوضعها يف غرفيت؟( حسين)ميكن أن يكون 
لْن يستغرق األمر أكثر من ثانية : تها، فّكرُتواحني اقرتبْت يدي من ساقها، حتّسسُت تلك الّساق، إنها خشنة مع طر

 .واحدة، أدير يدي، فأقصف الّساق، حركة واحدة وارتاح منها
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م على ارتكاب فعلة تنتمي إىل سلسلة جرائم قتل الّنفس، قِدىل أّنين ُمقّلبت الفكرة يف رأسي، فتوّصلت بسرعة إ
يف تلك اللحظة رأيتها تشرئّب، وتوّلدت . تراجعُت، وتنهدُت، وجلسُت على املقعد، ووضعت كّفي أسفل فكي حمّدقًا حبرية وقلق

 .مة، على األقل بالنسبة ليهوغري مف عيون، عيون كثرية أخذت تراقبين حبذر، فوجئت بشفيّت تفرّتان عن ابتسامة وراقهاأل
اجلديدة، وكيف تتبّسط  أوراقهاراقبت منّوها الّسريع كّل يوم، كّل ساعة، حّتى كْدُت أرى بعيين اجملّردة كيف تتفّتح 

تة اعم اجلديدة، وكثريًا ما مسعُت صوتها، صوت الطقطقة اخلافربراق والويف الّصباح، أتفّقد األ ومثل كّف آدمية، وحني أصح
ّيًا، وضبطُت نفسي ذات مرة ولقد أيقظ ذلك الّصوت يف أعماقي فرحًا طفول. راق يف أثناء تفّتحها يف الّصباحات الباكرةولأل

 .بتسم هلاأوأنا 
يسار اجلدار، أما  والباب كي تكسحنو حني بلغت منتصف اجلدار، دّب اخلالف بيننا من جديد، فأنا أردُت توجيهها 

 .النافذةحنو ما أريد، هي فتوّجهْت إىل غري 
من هنا أّيتها العزيزة، ولويت ُعُنقها برفق ناحية الباب، ثم : هدّأْت نفسي، أمسكُت رأسها، قلُت كمن خياطب امرأة

 .النافذة، فبدْت كأّنما تنظر إىل الوراءحنو  وبعد أّيام، عاد رأسها يتوّجه. ربطته خبيط متَّصل حبافة ذلك الباب
يف نفسي أسًى مبهمًا، وال سّيما حني قّدرت أنها أرادت حبركتها تلك لفت انتباهي وتذكريي  صحيح أن املشهد أثار 

بالّتفاهم الذي حَصَل بيننا، لكن، ملاذا ال تستجيب لرغبيت؟ على األقل إكرامًا الهتمامي بها، ثم إّن املساحة املتبّقية من 
 .ى بالّصوراجلدار حتى النافذة ال تستوعب منّوها وامتدادها، فهي مأل

النافذة، وحني قست حنو ُت لّي ُعُنقها برفق وتصميم، لكّنها هذه املّرة بدت أكثَر صالبة وإصرارًا على التوّجه اولح 
 .أصابعي عليها قلياًل، أحسْسُت بُعُنقها ترجتف، أجل، لقد ارجتفت مرتني

عي مثل مسكة حّية، ازَدْدُت إصرارًا على تنفيذ أّصدق ما حدث، لكن تلك الُعُنق ارجتفت بني أصابأو من الّصعب أن أفهم  
 .الباب بإصرار، إذ بها تنكسرحنو ثنيها  اولما بدأُته، وبينما أح

كان الّصوت الذي مسعته حلظتئٍذ أشبه بصوت كسر عظمة بشرّية، ودهمين شعور من ارتكب جرمًا يف غفلة من  
ا رأسها فظَل بني أصابعي، مل أدر ماذا أفعل به، تلّفتُّ حولي بُذعر، الّناس، والّسائل الذي نّز من مكان الكسر لّطخ يدي، أّم

 .راق عيونًا تّتهمين، وإْذ سقط الرأس من يدي، فتحُت الباب، وغادرُت البيتوالوراء، رأيت يف األ حنو تراجعت قدماي 
ن القماش املبلول، رويتها ُت إنقاذها، نّظفُت مساماتها بقطعة ماول، حأوراقهامل متِض سوى أيام قليلة حتى ذبلت  

 .النوافذ، لكن كانت أشبه بعزيز يريد االنسحاب من حياتي بصمت موجعوحبرص، فتحت الّستائر 
راق جديدة، ثم جتّف وتسقط، مل يبَق سوى أغصانها اليت اسوّدت، أو، كّل يوم تصفّر أوراقهارويدًا رويدًا اصفّرت  

جبدار، ثّم يسقط على األرض فجأة يف إحدى ليالي أّيار، فيعود اجلدار مثلما وبدت مثل أذرع سوداء لعنكبوت خرايف يتشّبث 
، ملاذا اشتْقُت (حسين)مة برؤية ذلك الّصديق هوكان، متقّشرًا مصفّرًا، وعاريًا، أما أنا فقد دهمتين رغبة جاحمة، غري مف

 إليه حني سقط العنكبوت يف سكون تلك الليلة من أّيار؟
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  :املفردات والرتاكيب
 

َضِجرُت وصرت  :ضاق صدري
 مهمومًا

 يفاجئ :َيْدهم
ما ُيَلّف على الرِّجل  :ِلفافة

 لفائف: وغريها، واجلمع
 َيشّق :َيخِرق

 أزال :نزع
 اإِليقاَع ِبشْخٍص اولح :تآَمر

 الغطاء امُلزّين :الّشَبر
 أكسرها :أقِصُف الّساق

 املعروف واملعتاد :دهو املع
 اقرتاف :ارتكاب

 هُكْر :ُبغض
 َتَنفَّس الصَُّعداء :تنّهد

َيْنِطق بالَكِلمات واجُلمِل  :اإلمالء
 واآلَخروَن َيكُتبون ما َيْسَمعونه

َمغِرُس األسنان،  :أسفل َفّكي
 ُفكوٌك: واجلمع

 ُيحّرك :يثري
 ُمْنعم النظر :ُمحّدق
 امَللُل والضَّجر :الّسأم

 متّد عنقها لتنظر :تشرئّب
 ثابتة :ُمسّمرة

 بدأْت تراقبين :أخذْت تراقبين
 تنظر بشّدة :ُتحمِلق
ابتسم وبدْت أسنانه : افرّت :تفرّتان

 اليت يف ُمقدَّم الفم

الغامق، وأسود قامت أْي  :القامت
 قواِتم: شديد السواد، واجلمع

 فَرَش وامتّد: بسط :تتبّسط
املنزوع عنها  :اجلدران املتقشرة

 قشُرها
زهرة الشَّجرة قبل أن  :الرباعم

 فردها ُبْرعمتتفتَّح، وم
 مالمح، ومفردها تقطيع :تقاطيع
 املنخفضة :اخلافتة

الشَّقُّ الطويل : األْخدوُد :األخاديد
 املستطيل يف األرض، احلفرة

صفة للون األخضر، يَنع  :يانعة
 نضج وطاب وحان ِقطافه: الثَّمُر
ما بني احلاجبني إىل  :َجبهة

 ِجباٌه: الناصية، واجلمع
 رويدًا سَرى رويدًا :دّب اخلالف

 .وقت :آٍن
 تغطيه :اجلدار وتكس

 الغليظ :الّسميك
 (بدو)ظهرت، وجذرها  :بدْت

 فعل الشيء على ُكْره :ترغمين
 حزن :أَسى

 إبعاد :إزاحة
 غامض :ُمبَهم

 (روي)سْقي، وجذرها  :رّي
 إحلاح وثبات :إصرار

 غضب شديد :غْيظ

 ترتعد وتضطرب :ترجتف
 تناولت :تتلَقف
 فاَجأني :دَهمين

 َأصُل كّل شيٍء: الِعْرُق :قُعرو
 سالَقَطر و :نّز

من أفعال املقاربة مبعنى : كاد: تدك
 اقرتب

 لّوث :لّطخ
سدهلا فتصري مرختية أ :أرخي شفيت

 داللة على العبوس والتجّهم
 خوف :ذعر

 مستملحة نادرة :طرافة
 منافذ: َمسامات

ضعيفة الذكاء وقليلة  :بليدة
 النشاط

 حبيب ُمكّرم :عزيز
التوافق مع البيئة  :التكّيف

 والظروف
 بتمّهل :رويدًا
 ُتهااوتها وطراوتذهب ند :تذُبل

 متّسك بقوة :تشّبت
 َنِشَط وَنَهض :انتعش
عارمة مندفعة ال ميكن  :جاحمة

 رّدها
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 :أضف إىل معجمك اللغوي -1

 .عنقها لتنظر متّد: َتْشرئّب -

 .منعم النظر: قحمّد -

 .الفم ُمقدَّم يف اليت أسنانه وبدت ابتسَم:  افرتَّ -

 .وسال قطَر: نزَّ -

 .ك بقوةمتّس: ثتشّب -

 : رج معاني الكلمات اآلتيةخ، واستجم اللغة العربيةُعد إىل أحد معا -2

  . يفاجئ :يدهُم

 . ُض واأعأو أبادُل  :أقايُض

 . تنظر بشّدة :حَتملق

 : ها ما يقارب يف املعنى كلَّ كلمة من الكلمات اآلتيةرج منخعد إىل الفقرة االربعة، واست -3

 . تقاطيع :مالمح

 . األخاديد :احُلفر

  . مسّمرة :ثابتة

 :  ما اجلذر اللغوي لكّل من -4

 . َمَسِئ :الّسأم

 . َسَحَب :االنسحاب

 .َدَسِو :اسوّدت
عاجم اللغة العربّية، وتبّين أليِّ األلوان تستعمل الصفات ُعد إىل أحد م. رخضصفة للون األ: ، واليانع(ء يانعةاضرخ)ورد يف الّنص عبارة  -5

 :  اآلتية

 . األسود :احلالك. األزرق: الّصايف. األمحر :القاني. األبيض :الناصع. األصفر :الفاقع    

  

 مّم استوحى القاّص عنوان قصته؟  .1

 . لقلب أهداها إليه صديقه، ألنها تشبه رسم ا من شكل النبتة اليت

 . ل على ذلك، دّل(حسين)مثة رباط وّد متني يربط القاّص بصديقه  .2

ملفوفة ( نبتة تشبه رسم القلب)وإحضار حسين هدية . اص خاصة وقت مرضه، وزيارتهلقا مع حسين تعاطف -
 . بالورق والّشرب لصديقه 

 . بأال يغري مكان النبتة هصاأواهتمام القاص بكالم صديقه حسين الذي  -
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 ّية إىل النبتة؟ ولسمت نظرة القاّص االاّت ِبَم .3

ت الصور على ارحتى إطاأو نة، زاْدفأة، واخلة، وامِلطاولى فيها جمّرد واحدة من موجودات الغرفة، مثل الكرسي، والأر 
 . بغض بينه وبينهاأو اجلدار، ومل يشعر بضرورة وجود عالقة حّب 

 

  . عدد ثالثة أمور أثارت استياء القاص من النبتة .4

ارقها، وتسميدها، كما أنها أوها، وتنظيف الستائر، وريِّ إزاحةحتتاج إىل عناية يومّية كي تنمو، فرتغمه كل صباح على   
 . حتتاج إىل من يبتسم هلا

 ة؟جع يف كّل مّراص من النبتة غري مرة، ما السبب الذي دفعه إىل الرتّلخالقاّص أن يت  اولح .5
 . العمارة وضعها خارج الغرفة، عند درج اولح-1

رها للتكّيف اصاه بأّلا ينقلها من مكانها؛ ألّن تغيري موقعها سيؤّدي إىل اضطرأوأّن صديقه حسين  :اجعما دفعه إىل الرت
 . مع املكان اجلديد، وقد ال يناسبها، فتذبل ومتوت

 . خالل شهر آذار فّكر أن يقصف ساقها لريتاح منها-2

 . قبه حبذرارتوشعر بأن النبتة ، ئم قتل الّنفسراعلى ارتكاب فعلة تنتمي إىل سلسلة جقدم أيقن أنه ُم :جعاما دفعه إىل الرت

 : النبتة مع تطّور أحداث القصةحنو إجيابّي واضح  وبدا على القاّص حت .6

 . بّين مالحمه-أ

 . مة جتاه النبتةهو ن عن ابتسامة غري مفائ بشفتيه تفرّتُفوِج -

 انآدمية، ويف الصباح، ك ارقها اجلديدة، وكيف تتبّسط مثل كفٍّأو كيف تتفتح  أخذ يرقب منوها الّسريع كّل يوم؛ -
ارق يف أثناء تفتحها يف و ما كان يسمع صوتها، صوت الطقطقة اخلافتة لأل ًااعم اجلديدة، وكثريارق والربو يتفّقد األ

 .  الّصباحات الباكرة

 . يبتسم هلاهو ضبط نفسه ذات مرة ووفرًحا طفوليًّا،  أيقظ ذلك الّصوت يف أعماقه -

 .  لوى عنقها برفق ناحية الباب -

 . ويرتك أيًضا للطالب  . أّن القاص أخذ يعتاد على وجودها، ويرغب يف بقائها    ؟يك أما سببه يف ر -ب 

 . اليوميةسريًعا بعد أن توافرت هلا أسباب العناية وأخذت تنم     ؟ما أثره يف النبتة-ج

 : رخدت النبتة أن تسري يف طريق آارأد القاّص أن تسري النبتة يف طريق، وارأ  .7

   ؟يهأملاذا أصّر  كّل منهما على ر -أ 

الباب؛ ألّن املساحة املتبقية من اجلدار حتى النافذة ال تستوعب منّوها وامتدادها، فهي حنو د هلا أن تتوّجه اأر :القاص
 . أن ترحل عنهأو خارجه،  و يريدها داخل بيته، ويريدها أن تنموكأّنه ال. مألى بالّصور

 .اء، وكأنها تريد البقاء واحلياةوحيث الضوء واهل:  النافذةحنو دت التوّجه اأر :النبتة
 ؟ما نتيجة هذا التعّنت على كّل منهما –ب 

ى يف أا، وريف نفسه خوًف الباب، فانكسرت، مما أثارحنو لي ُعُنقها  اولحيهو قست أصابعه عليها و :القاص
 . ارق النبتة عيونا تتهمهأو

 . ت وسقطتارقها واصفّرت، ثم جّفأوسوى أيام قليلة حتى ذبلت  ، ومل متِضواًلأانكسر ُعُنقها  :النبتة
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 . أشار القاّص إىل مجلة من احلقائق العلمية املتعّلقة بالنبات، وّضحها  .8

 . ارقو يف األحاجتها إىل الّضوء، والرّي، والتسميد، وتنظ ▪

 . مكان إىل آخر جتّنب نقلها من ▪

 ؟صة تتفق مع رؤيتك ملنطق األحداثرى للقخاقرتح نهاية أ .9

 . ويرتك أيًضا للطالب. هو ة حسين وصديقة هلا وهي تكرب وتزؤيالنبتة وانتعاشها ور ومن

  : عّدة دالالت له يك؟أذلك يف ر  ّلاشتاق القاّص يف نهاية القّصة إىل رؤية صديقه حسين، عال  يدُّ .11

 . أسفه وندمه على موت النبتة، وكأّنه يريد نبتة أخرى من صديقه حسين بدل تلك اليت ذبلت -

 . صاه بالعناية بهاأوشعوره بالذنب ملا حّل بالنبتة، وخجله من صديقه الذي  -

بيده نبتة تشبه تلك  ويطمئن عليه حامًلا صديقة ليعودهده املرض بعد سقوط النبتة، فاشتاق لرؤية وارمبا يكون قد ع -
 . ويرتك أيًضا للطالب. اليت سقطت

 . ، ناقش هذه العبارة يف ضوء فهمك القّصة"لإلنسان احلرّية حّق طبيعيٌّ" .11

 .للطالبويرتك . نا حريتهمؤِذنقتحم حياتهم ما مل ُتأو أن نرتك اآلخرين ميارسون حريتهم كما يشاءون، وال نضغط عليهم، 
 . يكأالقاّص هذه املقولة يف ر امحياتنا، بّين مدى التزر شيء ضروري يف ختقبل اآل .12

التخلص منها؛ ألنها تزعجه  اولاًما مطلًقا يف تقبله النبتة وفق أحداث القّصة، ففي كّل مرّة كان حيزمل يكن القاّص ملتزًما الت 
 . البابحنو  دهااوتثري الّسأم يف نفسه، وقد اخرتقت وحدته وحياته ،ورفضت التوّجه إىل اجلهة اليت أر

، وُيسّر ارقهاأويتفّقد مة، ثّم  أخذ هومرة يبتسم هلا ابتسامة غري مف ولأجع، وأخذ ابتأنيب ضمريه كان يرت روعندما شع
 .  بسماع صوتها وهي تتفتح، فوجد نفسه يبتسم هلا

 . يرتك للطالب  . إجابتكإنسان بطيء التكّيف، وّضح   مإنسان سريع التكّيف مع العامل احمليط أ: أيُّما أجنح يف أريك .13

 : هبك أردت أن تقّد  فكرة لغريك يف قالب قصصي .14

  . ما الرمز الذي ختتاره وسيلة إليصال فكرتك، معلًلا  -ب    .ما الفكرة اليت تشغلك وتريد التعبري عنها -أ 
 . يرتك للطالب  

   . ا من الّصور الفنّية، ووّضحهاعة يف التصوير، هاِت أربًعاأبدى القاّص يف القصة بر -1

 صّور النباتات أشخاًصا يستقبلون االبتسامة :حّية تتلّقف االبتسامة كائنات . 

 صّور النبتة إنسانة تنظر بشّدة إىل سقف الغرفة القامت :نبتة حتملق يف سقف الغرفة القامت . 

 انة على خالف مع القاّصصّور النبتة إنس :حني بلغت منتصف اجلدار دّب اخلالف بيننا من جديد. 
 ءراصّور النبتة إنسانة تنظر إىل الو :ءرافبدت كأّنه تنظر إىل الو . 

 صّور النبتة إنسانة تقتحم خصوصية القاّص وتتدّخل يف شؤونه،  :تلك النبتة اليت حتّدت وحدتي واقتحمت حياتي
 . وتتحّدى وحدته

  يها إىل النور، وصّور النور شخًصا ينظر إىل النبتةصّور النبتة إنسانة تنظر بعين :هاايرأو كي ترى النور . 

 صّور النبتة إنسانة جتربه على سقايتها :جتربني على رّيها . 
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 : ما داللة كّل من -2

 . ضاع املادّية للقاّصوسوء األ                                 رة امُلصفرة املتقشِّ اجلدران  يفأو حتملُق يف سقف الغرفة القامت، -أ
 . التقّدم يف السّن     . األخاديد املتقاطعة يف جبهيت ويف خّدي-ب

 . العبوس والتجّهم    .  فةاأنا ال أكاد أرخي شفيّت أمام أكثر األمور طر -ج

   . ذكريات القاص الكثرية      . املساحة املتبقية من اجلدار مألى بالّصور-د
 موت النبتة   . رحني سقط العنكبوت يف سكون تلك الليلة من أيا -ه

 يف نهاية القّصة؟  (عنكبوت) القاص لفظة  مداخيوحي است مَب -3

 .ى وسقطهو مة، متشبثة باحلياة كعنكبوت يتشّبث باجلدار، ثم أو التشبث باحلياة، فقد كانت النبتة مق
 . وّظف القاّص عناصر احلركة، والصوت، واللون يف القّصة -4

 . هات مثاًلا لكّل منها - أ

 .يدي س منأسقط الر. توّجَهْت إىل غري ما أريد. لويُت عنقها. جلسُت على املقعد.  ت تلك النبتة، ومنتانتعش :احلركة
 . حتسسُت تلك الساق. اقرتبت يدي من ساقها. تشرئب. تسقط          

 ". كان الصوت الذي مسعته أشبه بصوت كسر عظمة بشرّية" :الّصوت

 ." قارو ت الطقطقة اخلافتة لألما مسعُت صوتها، صو ًاوكثري"           

 " ةن املصفّرايف اجلدرأو . ًاأغصانها اليت اسوّدت، يعود اجلدار مصفّر. أوراقهااصفّرت  :"اللون
 . بّين القيمة الفنّية هلا يف النص - ب

  .ضح وأصدقأو تقريب املعنى من نفس املتلّقي والتأثري فيه، ونقل أفكار القاّص بصورة                      

 .، الفرحدمالرتّدد، الدهشة واالستغارب، الن: إىل املواضع اليت ظهرت فيها املشاعر اآلتية أشْر -5

 جعُت، وتنهدُت، وجلسُت على املقعداسي، تررأقلّبت الفكرة يف " :الرتّدد ." 

 ." الوارءحنو جعت قدماي اتر"       

 البالستيكّية، حتملُق يف سقف الغرفة أو ة مثل التماثيل النحاسّية َرما الذي جيذبين إىل جمرد نبتة ُمَسمَّ" :الّدهشة واالستغارب
رمبا يف تقاطيع وجهي، وال سّيما تلك األخاديد املتقاطعة يف جبهيت ويف أو رة، ة املتقشِّيف اجلد ارن امُلصفّرأو القامت، 
 ". خديك

 ." ؟فكيف ميكنين االبتسام جملرد نبتة بليدة"             

   كانت أشبه بعزيز يريد االنسحاب من حياتي. ت إنقاذهالاوح" :مالند ". 

 ".ودهمين شعور من ارتكب جرًما يف غفلة من الّناس، والّسائل الذي نّز من مكان الكسر لّطخ يدي"                    
 ولقد أيقظ ذلك الّصوت يف أعماقي فرًحا طفوليًّا، وضبْطُت نفسي ذات مرة وأنا أبتسم هلا"  :الفرح. " 

 . مة، على األقل بالنسبة ليهو ن عن ابتسامة غري مفافوجئت بشفيت تفرّت"                  
 . على ذلك من القّصة لُّاذكر ما يُد". يف العجلة الندامة ويف الّتأّني الّسالمة: "قيل -6

ألخرية قست أصابعه على د التخلص منها غري مرة ويف املرة اراالعجلة واضحة يف موقف القاص من النبتة، فقد أ      
 اولا يف غفلة من الناس بعد أن كسرها،  ثم حن ارتكب جرًمم ا عندما دهمه شعورعنقها فانكسرت، والندم ظهر واضًح

 .ّيها، وتعريضها للضوءإنقاذها بتنظيف مساماتها بقطعة من القماش املبلول، ور
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رى، وّضح هذه العناصر يف خوحدث، وغريها من عناصر أ، وصخمكان، وشمان، وزمن غ، فال بّد له اع يف أّي قصة ال حيدث يف فراالّصر -7
 . القصة

 من شهر آذار إىل شهر أيار :الزمان . 

 منزل القاّص :املكان . 

 صديق القاّصالنبتة، القاّص، حسين : الشخوص.  

 ازنة بني القاص والنبتة، فعالقتهالت كثرية؛ إذ تبدأ العالقة متوحل وحتّواالعالقة بني القاّص والنبتة اليت مّرت مبر: احلدث 
نة، ثم تتحّول العالقة إىل حالة من عدم التوازن إىل زااخلأو ة طاولالأو بها متاثل عالقته باألشياء من حوله، مثل الكرسي 

رحلة ذه امليف السلوك اليومي، ألنها حتتاج إىل رّي وتسميد وتنظيف، فّكر يف ه احالة عدائية، إذ تفرض النبتة عليه تغيرًي
ويضعها خارج الغرفة، ألنه يريد التخلص منها فقد تدّخلت يف حياته واخرتقت وحدته، لكنه أن ينقلها من مكانها 

يف شهر آذار، ثم تعود  القة يف التحّول إىل حالة من التوازن خاصة عندما انتعشت النبتة قلياًلعجع عن ذلك وتبدأ الايرت
قبه، فعادت اأى أنها تررجع، واص منها مرة أخرى، لكّنه ترالتخّل اولفح العالقة إىل حالة عدم التوازن مرة أخرى

ويسمع صوت تفتحها، لتعود العالقة إىل حالة التأّزم عندما  أوراقهاقب منّوها ويتفّقد االعالقة متوازنة بعدها؛ إذ أخذ ير
أن ينقذ  اولفه جرمية، وحاأحّس باقرت الباب، فكسر ُعُنقها، وهنا بدأت مأساة القاّص، إذحنو أجرب النبتة على التوّجه 

 النبتة 
 البابحنو انكسار عنق النبتة عندما رفضت التوّجه  :ّزمذروة التأ . 

 موت النبتة، واشتياق القاّص إىل رؤية صديقه حسين :احلّل . 

 . صيات نامية وثابتةخصيات القصة إىل شخصّنف ش -8

 القاص، والنبتة :الشخصيات النامّية . 

 حسين صديق القاّص :بتةالشخصيات الثا . 

 . يف القصة  ّزمضع يدك على مواضع التأ -9

 اولالنافذة، وعندما ح حنو الباب، لكّنها رفضت، وتوّجهت حنو سها أعندما فرض القاص على النبتة التوّجه بر  
 . النبتةأن ينقذ  اولفه جرمية، وحاعلى ما يريد انكسرت، وهنا بدأت مأساة بطل القصة، إذ أحّس باقرت إجبارها

 : الكاتب أفكاره يف قالب قصصي مقّد -11

  ؟هل جنح القاص يف عرض أفكاره بهذا األسلوب من وجهة نظرك -أ

إّن اإلنسان مسؤول عن حتقيق السعادة ال لنفسه : د من خالله أن يقولاقّدم القاص أفكاره يف قالب قصصي مجيل أر
اآلخرين ميارسون حريتهم كما يشاءون ما دامت ال تؤذي  السعادة اليت تتمثل يف ترك ا، تلكحسب بل ملن حوله أيًض

وأرى أّنه جنح يف عرض أفكاره يف هذا . اآلخرين، فانكسار النبتة وسقوطها توّضح الواقع املؤمل لإلنسان بسبب سلوكه
 . (القّصة) الشكل الفين

 . فنًيا لنصحه غري القصةهْبك أردت أن تنصح صديقك بالّصرب على حاله وعلى اآلخرين، استخدم أسلوًبا  -ب  

 غري ذلكأو خباطرة أو الشعر الذي يتضّمن احلكمة أو احلكم أو بضرب األمثال 
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 مييزالّت
 

 :نوعانهو اسم نكرة منصوب يزيل اإلبهام عن ما قبله، و :مييزالّت 
 :تكونكلمة بعينها تسبقه أو الذي يزيل الغموض عن لفظة هو و (:املفرد)متييز الذات  -8

 :حنو ، مييزللّت فرعًاأو ، مقدار شبهأو ، (ومساحة ووزن كيل)من  مقدارًاأو  عددًا

 .                 :قال تعاىل -أ 

 .حديدًا طنًا اشرتيُت  -ب 

 .قمحًا للعاصفري حفنًة مُتقّد -ج 

 .قطنًا قميصًا ُتلبْس -د 

 :وهو قسمان (:النسبة)متييز اجلملة  -2

وهو ما يزيل الغموض عن عالقة تربط بني عناصر اجلملة، يف عالقة املبتدأ باخلربأو  : لمييز احملّوالّت -8
 .الفعل بالفاعل أو الفعل باملفعول به

   :قال تعاىل -أ                        

 .نَهامِل ِمعلى تعّل لبة إقبااًلازداد الّط -ب 

 .أجورًا اَلّمالُع وفيُت -ج 

 
 :، نحو ب ومجليت املدح والذّمعّجالّت يزيل اإلبهام عن مجلة وهو ما ، لمييز غري احملّولّتا -5

 !رجاًل ُهرَُّد هلِل -أ 

 .قًاُلُخ ُقْدالّص َمْعِن -ب 
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 تدريبات
 :سبة يف ما يأتيز متييز الذات من متييز الّنمّي -1

 .متييز ذات :ًاشهر              :قال تعاىل -أ 

                 :قال تعاىل -ب 

 .نسبةمتييز : طواًل
 متييز ذات :شعبة  ".شعبٌة وسبعوَن اإلميان بضٌع: " ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمسقال ر -ج 

 ةمتييز نسب :بناء         !بناًء البيَت ما أدقَّ -د 

 تمتييز ذا :زيتًا        .زيتًا اًلْطاشرتى والدي ِر -ه 

 تمتييز ذا :طالبة    .طالبًة وعشروَن مجاعة صديقات املكتبة اثنتاِنيف  يشرتُك -و 

 ةمتييز نسب :صديقًا        !صديقًا ِبهذَّامُلب أكرْم -ز 

 ةمتييز نسب :شجرًا        .شجرًا األرَض ُتغرْس -ح 

 :تامًا إعرابًا أعرب ما حتته خطٌّ -2

 !عاملًا ُهدرُّ هلِل -أ 

 .ين الفتح الظاهر على آخرهمتييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنو :عامًلا

 .هم إحسانًاأكثُر اِسأغنى الّن -ب 

مضاف، وهم ضمري هو خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و :أكثرهم
 .متصل مبين يف حمل جر باإلضافة

 متييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره :إحساًنا

 .فضًة خامتًا ُتلبْس -ج 

 .  مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره :اخامًت

 متييز ذات منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره :فضًة

 :امأل الفراغ بتمييز مناسب يف ما يلي -3

 .اًءهويف أنقى من املدينة الّر (أ 

 . ِشعرًاأسهل من أبي متام  البحرتّي (ب 

 .ماًء كوبًا ُتشرْب (ج 

 .أرضًا نًافدا ُتاشرتْي (د 
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 :يف مجلة مفيدة من إنشائك زًاا يأتي مميَّاسم مّم اجعل كّل -4

 (.ل، صاع، ثوب، سبعة وعشرونْطكأس، ذراع، ِر)

  .شربُت كأًسا لبًنا :كأس

  .ًاًعا حريراباعين التاجر ذر :عراذ

  .اْطًلا زيًتاشرتى والدي ِر :لْطِر

  .اشرتيُت صاًعا طحيًنا :صاع

  .ثوًبا صوًفا ألَبُس يف الّشتاِء :ثوب

 سبعٌة وعشروَن طالًبا يف الصفِّ :سبعة وعشرون

مييز، ، واستخرج منهما الّت(إذ بها تنكسر) ـإىل الفقر اليت تنتهي ب ( عنقها لّي ُتاولح) ـد إىل الفقرة اليت تبدأ بُع -5
 .تامًا وأعربه إعرابًا

  .متييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح :بدت أكثر صالبًة 

 .متييز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره :ًازدْدُت إصرارا
 

 :، اكتب يف واحد من املوضوعيني اآلتينيلخيص سابقًاالّت ة وفّنالقّص يف ضوء دراستك فّن 
ة أهمّي)أو ، (سرعب الّتالعجلة وجتّن: )ِنْيفيها أحد املوضوَع تناولعن مئيت كلمة ت ة مبا ال يقّلقّص -8

 (.ديق يف حياتناالّص

 .اليت درستها يف حدود مئة ومخسني كلمة( رسم القلب)ة ص أحداث قّصملّخ -5

 
 التقويم الذاتّي

 :يند من أّنأتأّك( رسم القلب)ة ة، وتلخيصي أحداث قّصبعد كتابيت القّص 
 .القصة يف واملكان الزمان عنصري راعيت -8

 .رئيسة وثانوية: فت الشخوص نوعنيصّن -5

 .ت احلوار القصصي بنوعيه الداخلي واخلارجياستخدم -4

 .دت العقدة يف القصةحّد -3

 .األصلّي بلغيت اخلاصة من غري الرجوع إىل النّص أعدت صياغة النّص -2

 .إصدار أحكامأو ل حافظت على األفكار من غري تدّخ -1
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 لغة البيان: الوحدة اخلامسة
 حاضرهاوالعربية يف ماضيها 

 أديب مصرّي (م8030 – 8118)علي اجلارم 

 
 َهال َشَدْوَت ِبَأْمَداِح اْبَنِة الَعَرِب  َماَذا َطَحا ِبَك َيا َصنَّاَجَة األَدِب (1

 َفِبتَّ َتْنُفُخ َبْيَن اهَلمِّ واْلَوَصِب  أَطاَر َنْوَمَك َأْحَداٌث َوَجْمَت َلَها (2

 ْدوًا مَن الطََّربَشْجوًا ِمَن اْلُحزِن أو َش  َواْلَيْعُرِبيَُّة َأْندى َما َبَعْثَت ِبِه (3

 ِمَن الَبَياِن َوآَتْت ُكلَّ ُمطََّلِب  ُروٌح ِمَن الّلِه َأْحَيْت ُكلَّ َناِزَعٍة (4

 َوَجْرُس َأْلَفاِظَها َأْحَلى ِمَن الضََّرِب  َأْزَهى ِمَن اأَلَمِل الَبسَّاِم َمْوِقُعَها (5

 ِس أو هْمٌس ِمَن الشهِبَوْحٌي ِمَن الشَّْم  َوْسَنى ِبأْخِبَيِة الصَّْحَراِء ُيوِقظَها (6

 َفَأْسَكَتْت َصَخَب اأَلْرَماِح والُقُضِب  َتَكلََّمْت ُسَوُر الُقْرآِن ُمْفِصَحًة (7

 َيْدُعوِإَلى الّلِه يف َعْزٍم ويف َدأِب  َوَقاَم َخْيُر ُقَرْيٍش َواْبُن َساَدِتَها (8

 َتْنُصْل َوَلْم تِغِب ِمْنُه اأَلَصاِئُل َلْم  ِبَمْنِطٍق َهامِشيِّ الَوْشي َلوُنِسَجْت (9

 ِمن الَبَياِن َوَحْبٍل َغْيِر ُمْضَطِرِب  َفاَزْت بُرْكٍن َشديٍد َغْيِر ُمْنَصِدٍع (11

 َسْهٍل َوْمن ِعزِّه يف َمْنِزٍل َخِصب َوَلْم َتَزْل ِمْن ِحمى اإِلْساَلِم يف َكَنٍف (11

 َهاُر ِمْن َصَبِبَوَخرَّ ُسْلَطاُنَها َيْن  َحتَّى َرَمْتَها اللََّيالي يف َفَرائدها (12

 َمساِمَع الَكْوِن ِمْن َناٍء َوُمْقَتِرِب  َكَأنَّ َعْدَناَن َلْم َتمأْل َبَداِئُعُه (13

 َناٍء َوَأمْثاُلُه ِمنَّا َعَلى َكَثِب  َنطرُي ِللَّْفِظ َنْسَتْجِديه ِمْن َبَلٍد (14
 َعاِرٍض َكِذِبِلَعْيِنِه َباِرٌق ِمْن   َكُمْهِرِق امَلاء يف الصَّْحراِء ِحنَي َبَدا (15

 َمْن اَل ُيفرُِّق َبْيَن النَّْبِع َوالَغَرِب  َأْزَرى ِبِبْنِت ُقَرْيٍش ثمَّ َحاَرَبها (16

 إَلى َدِخيٍل ِمَن األْلَفاِظ ُمْغَتِرِب  أْنْتُرُك الَعَربيَّ السَّْمَح َمْنِطُقُه (17
 رِّ َوالسُُّخِبِلَمْن ُيَميُِّز َبْيَن الدُّ  َوِفي امَلَعاِجِم َكْنٌز اَل َنَفاَد َلُه (18

 َحتَّى َلَقْد َلَهثْت ِمْن ِشدَِّة التََّعِب  رُِّرَهاَكْم َلْفَظٍة ُجِهَدْت ِممَّا ُنَك (19
 َلْم َتْنُظر الشَّْمُس ِمْنَها َعْيَن ُمْرَتِقِب  َوَلْفَظٍة ُسِجَنْت يف َجْوِف ُمْظِلَمٍة (21

 ا ِإَلى الدَّْنَيا َوَلْم َتُؤِبَفَلْم َيُؤوَب  َكأنََّما َقْد َتَولَّى الَقاِرَظاِن ِبَها (21

 ُهَنا ُيَؤسَُّس َما َتْبُنوَن ِلْلَعِقِب  َيا ِشيَخَة الضَّاِد َوالذِّْكَرى ُمَخلَِّدٌة (22
 ِبِمْثِلِه يف َمَدى اأَلْدَهاِر َواْلِحَقِب  ُهَنا َتُخطُّوَن َمْجدًا َما َجَرى َقَلٌم (23
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 التعريف باألديب
لدار  ة مبصر، ثم وكياًلغة العربّي، اشتغل بالتعليم، كان كبري مفتشي الّلب مصرّيأدي( م8030 – 8118)علي اجلارم  

مرتمجة عن ( قصة العرب يف إسبانيا)مع اللغوي يف مصر، له ديوان شعر، وله ْجسني للَمأحد األعضاء املؤّسهو العلوم، و
 (.البالغة الواضحة)، و(الواضحنحو ال)، و(لّصاملف)و( اجململ: )ليف كتب أدبية، منهااإلجنليزية، وقد شارك يف تأ

 النّصوج
 .تقع هذه القصيدة يف مئة بيت، اختريت منها هذه األبيات 

 بني مناسبة القصيدة؟ 
مع، ْجي فيها أعضاء امَلحيّي .م8043عام  ة املصرّيغة العربّيقد ألقاها اجلارم يف حفل افتتاح الدورة الثالثة جملمع الّل  

ة غة العربّيامية يف احلفاظ على الّلمع الّسْجة، وبعثها يف األجيال، ويشري إىل رسالة امَلغة العربّياء الّلويثين على دورهم يف إحي
 ي جبماهلاوالتغّن

 اذكر األمور اليت ذكرها يف القصيدة؟
 .اد القديمث عن موطن الّضيتحّد -8

 .العصر اجلاهلي إىل العصر احلديث ة منغة العربّير الّليستعرض فيها تطّو -5

 .لقرآن الكريم اليت حفظها اإلسالمها لغة اخر بأّنيف -4

 .وسلم وبيانهسول صلى اهلل عليه ث كذلك عن فصاحة الّريتحّد -3

 .ياتة يف الوقت احلاضر من حتّدغة العربّيض إليه الّلثم يشري إىل ما تتعّر  -2

 
 

 لَعَرِبَهال َشَدْوَت ِبَأْمَداِح اْبَنِة ا   َماَذا َطَحا ِبَك َيا َصنَّاَجَة األَدِب -1

 
 :املفردات والرتاكيب

 َصَرَفك عن :طحا بك
آلة موسيقية، وكان هو الالغب بالصَّْنج، و :الصَّناجة

 األعشى يلّقب بصّناجة العرب حلْسِن رنني شعره
 كلمُة حتضيض وحّث :َهلَّا

 أنشدَت :َشَدْوَت
 الثناءهو مفردها مْدح و :أمداح

 اللغة العربّية :ابنة الَعرب

خري من تغّنى بها، فيحّث نفسه هو فه عنها واه متسائًلا عن تقصريه مع العربية بانصرخياطب الشاعر نفَس :البيت شرح 
، مشّبًها شخًصا آخر من نفسه يناجيهعه االتجريد؛ بانتزوعمد الّشاعر يف هذا البيت إىل . على التغّني جبماهلا، ومدحها

 . اجة العرب حلسن رنني شعرهالّشاعر، الذي لّقب بصّن نفسه باألعشى ميمون بن قيس
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 :املناقشة والتحليل

 : ر من نفسه يناجيهخًصا آخع الشاعر شابانتزأو اطبته، ر وخمخء يف مطالع قصائدهم إىل التجريد؛ باستحضار اآلايعمد بعض الشعر

 . ي باّللغة العربّية، ومْدحهاخياطب الشاعر نفسه، وحيثه على التغّن  ؟وعالَم حيثه الشاعر ؟ ولاملخاَطب يف البيت اال َمِن-أ

 ؟ملاذا وصف الشاعر نفَسُه بصّناجة األدب-ب
لقب لألعشى ميمون بن قيس الّشاعر حلسن رنني شعره، ووصف  الشاعر نفسه  (صّناجة العرب)

 . يف وجدانه ره وحسنه، ومنزلة اللغة العربّيةليدّل على مكانة شع (بصّناجة األدب)
  عِبواللَّ دِّاحَلدُّ بنَي اجِل يف حدِه           ِبْيُف أْصَدُق إْنَباًء مَِّن الُكُتالسَّ :  مطلعها اليت  مببائية أبي متا ًاربدا الّشاعر يف قصيدته متأث

 . يَكأه هذا التأثر، يف رأوجبّين              

أبي متام، وهذه  (بائية) ا، فتلكتأثر اجلارم موسيقًيا بقصيدة أبي متام فكالهما من حبر البسيط، وبنفس حرف الّروي أيًض  
 .  اجلارم (بائّية)

 ،القديم ثاالّشاعر بالرتتأثر وهذا يدل على  (.صناجة األدب): مثل، تراثية كلمات استخدم الشاعر يف هذا البيت :فائدة
 .متّثل العودة إىل الشعر العربي القديم يف معانيه وألفاظه

 .التعجب :مرج إليه االستفهاخالبالغي الذي   ضالغر

 

 َفِبتَّ َتْنُفُخ َبْيَن اهَلمِّ واْلَوَصِب   أَطاَر َنْوَمَك َأْحَداٌث َوَجْمَت َلَها -2

 :املفردات والرتاكيب
 نوائب، ومفردها َحَدث :أْحداٌث

 سكت حزنًا :وَجَم
 فصرَت :َفِبتَّ

 ترسل نفسًا طوياًل :تنفخ
 احلزن :اهلّم

 التعبأو املرض  :الَوَصب
  

 .ح يتقلب بني احلزن واملرضاه رما آلت إليه حال العربّية اليوم حتى كأّنهو يقلق الّشاعر  ما :البيت شرح
 

 َشْدوًا مَن الطََّربأو َشْجوًا ِمَن اْلُحزِن     َواْلَيْعُرِبيَُّة َأْندى َما َبَعْثَت ِبِه -3

 :املفردات والرتاكيب
الّلغة العربّية نسبة إىل يعرب بن قحطان  :الَيعربّية

 ي ينتسب إليه العرب القحطانيونالذ
 أحسن صوتًا وأكثر عطاء :أندى

 احلزن :الشْجو

 غناء: َشْدوًا
 ِخفٌَّة وِهزٌَّة تثري النَّْفَس :الّطرب

اللغوي، فهي أحسن صوتا ء معجمها ايفتخر الّشاعر باللغة العربية وما تتمّيز به من قدرة على التأثري؛ بثر :البيت شرح
  .وأصواتها الفرح واحلزن يف معانيهامة للتعبري عن بألفاظها وأكثر مالء

 الطباق  ؟(َشْجًوا، َشْدًوا)ما اللون البديعي يف 
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 ِمَن الَبَياِن َوآَتْت ُكلَّ ُمطََّلِب   ُروٌح ِمَن الّلِه َأْحَيْت ُكلَّ َناِزَعٍة -4

 :املفردات والرتاكيب
 .وبمطل :ُمّطلب   أعطْت :آتت    ميل إليه :نازعة من البيان

اللغة العربّية لغة البيان والفصاحة، ولغة القرآن الكريم، ومن عظمة اللغة العربية أنها أطلقت كّل ميل إىل البيان  :البيت شرح
 . لبالغتها وفصاحتها لجسدعند الناطق بها وأحيته، فأصبحت العربّية بالنسبة للنّص كالروح ل

 َوَجْرُس َأْلَفاِظَها َأْحَلى ِمَن الضََّرِب   َأْزَهى ِمَن اأَلَمِل الَبسَّاِم َمْوِقُعَها -5

 :املفردات والرتاكيب
  الَعَسل :الّضَرب   صوت :َجْرس  أكثر عظمة وإشراقًا :أْزَهى
  . ان أحلى من العسلرّن ولكلمات اللغة العربية تأثرٌي على سامعها، وألفاظها ذات إيقاع موسيقي حل :البيت شرح

 .  مكانة اللغة العربّية وأثرها اجلميل يف الّنفوس؟        (اِماأَلَمِل الَبسَّ)ما داللة 

 هْمٌس ِمَن الشهِبأو َوْحٌي ِمَن الشَّْمِس    َوْسَنى ِبأْخِبَيِة الصَّْحَراِء ُيوِقظَها -6

 :املفردات والرتاكيب
 خيام، مفردها ِخباء وهي اخليمة :أخبية    نائمة، من السِّنة، وهي النوم :َوْسنى

 الكالم اخلفي الذي ال يكاد ُيسمع :َهْمٌس    كلُّ ما َألقيَتُه ِإىل غريك ليعَلَمه :الَوْحُي
 الّنجم املضيء الالمعهو مجع شهاب و :الّشهب

 
ء، ويقول إّنها اليوم حتتاج إىل من يوقظها من قلب ايشري الّشاعر إىل موطن اللغة العربية األصيل يف الصحر :البيت شرح

ل العربّية، وُيطلق اء للتغّني جبماالّشهب، هذا الوحي الذي يلهم األدباء والشعرأو ي وإهلام من الشمس ء، وحيييها بوحاالصحر
 .  ئحهم للقول بهااقر

. الشهاب الّساطعأو وقظها ضوُء الّشْمس يف الّصباح ي ءاصّور الشاعر العربّية فتاًة نائمة يف خيمتها يف الصحر :الصورة الفنية
  

متّثل و ،ث القديماتأثر الّشاعر بالرتوهذا يدل على  (.أخبية) مثل، اعر يف هذا البيت  كلمات تراثيةاستخدم الش :فائدة
 العودة إىل الشعر العربي القديم يف معانيه وألفاظه

 (الشهِب، الشَّْمِس، الصَّْحَراِء:  )مثل .هذا البيتتلفة واضحة يف خت الّطبيعة بعناصرها املزبر :فائدة

 الطباق ؟(َوْسنى، يوقظها)عي يف ما اللون البدي

 َفَأْسَكَتْت َصَخَب اأَلْرَماِح والُقُضِب    َتَكلََّمْت ُسَوُر الُقْرآِن ُمْفِصَحًة -7

 :املفردات والرتاكيب
 اختالط األصوات :الصََّخب  ُموِضحة :ُمفِصحة
 دها قضيبالّسيوف، ومفر :الُقُضب  قناة يف رأسها ِسنان ُيْطَعن بههو مجع رمح، و :األرماح
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ف والّرماح يواستطاعت اللغة العربّية اليت نزل بها القرآن الكريم بفصاحتها وبيانها أن حتّقق ما عجزت الّس :البيت شرح
   . عن حتقيقه، فنشرت تعاليم الّدين احلنيف يف كّل األرجاء، ونبذ القرآن الكريم عصبّية اجلاهلّية وخالفاتها وقتاهلا

 :املناقشة والتحليل
 : ة العربّية لغة القرآن الكريماللغ

 . بّين أثر القرآن الكريم يف عاملية اللغة العربّية - أ

 ًاة؛ ألن كثريّيحفَظ القرآُن الكريم اللغة العربية، وبالقرآن ذاعت وانتشرت، فجعل هلا الصدارة والعامل   
 . من غري العرب دخلوا اإلسالم وتعلموا العربية

 . قرآن الكريم، وّضح هذااللغة العربّية خالدة خبلود ال - ب

 . ألنها لغة القرآن الكريم، فهي حمفوظة حبفظه ومحايته، وباقية ببقائه، فاكتسب القدسّية واخللود

 ِإَلى الّلِه يف َعْزٍم ويف َدأِبوَيْدُع    َوَقاَم َخْيُر ُقَرْيٍش َواْبُن َساَدِتَها -8

 :املفردات والرتاكيب
 أشرف القوم، ومفردها سّيد :السادة   لمالرسول صلى اهلل عليه وس :خري قريش

 .واستمرار ّدَج :دْأب      الصَّْبُر واجِلدُّ :َعْزٍم
لقد كانت العربّية معجزة القرآن الكريم وسيلة عظيمة استطاع بها رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم أن  :البيت شرح

  .يؤّدي بها رسالته بالّدعوة إىل اإلسالم بعزمية وهّمة عالية
متّثل و ،ث القديماتأثر الّشاعر بالرتوهذا يدل على  (.قريش)مثل، استخدم الشاعر يف هذا البيت كلمات تراثية :فائدة

 العودة إىل الشعر العربي القديم يف معانيه وألفاظه

 

 ِمْنُه اأَلَصاِئُل َلْم َتْنُصْل َوَلْم تِغِب   ُنِسَجْتوِبَمْنِطٍق َهامِشيِّ الَوْشي َل -9

 :ات والرتاكيباملفرد
 حاَك :نسج    نقش الثوب :الَوْشي   كالم :َمْنِطٍق

 يتغّير لونها :َتنُصل    مجع أصيل، الوقت حني تصفّر الّشمس ملغربها  :األصائل
كان حديث الرسول الكريم باللغة العربّية خري حّجة  يف دعوته، فعربّيته متّيزت حببكة منطقها وقّوتها يف  :البيت شرح

 .  العقل واإلقناع، فهي كالّثوب املنسوج من خيوط ال تفسد وال يتغّير لوُنها عرب الزمنخماطبة 

 ؟يف ما يلي الفنية وضح الصورة

ج من سول اهلامشّي الكريم بنقشِّ ثوب منسوصّور منطق اللغة العربية الذي تكلم به الّر (:ِبَمْنِطٍق َهامِشيِّ الَوْشي) -1
 . نها عرب الزمنخيوط قوية ال تفسد وال يتغّير لو

  .ال يتغّير لونه عرب الزمن لثوٍبًطا ُيْصنُع منها نقٌش األصائل خيوصّور  (:ِمْنُه اأَلَصاِئُل ُنِسَجْتوَل) -2

 (األصائل: )مثل. هذا البيتتلفة واضحة يف خت الّطبيعة بعناصرها املزبر :فائدة
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 َحْبٍل َغْيِر ُمْضَطِرِبِمن الَبَياِن َو   َفاَزْت بُرْكٍن َشديٍد َغْيِر ُمْنَصِدٍع -11

 :املفردات والرتاكيب
 أركاٌن: جدار قوي وَأَحُد اجلوانب اليت َيْسَتِنُد إليها الشيُء بها، واجلمع :ركن

 مهتّزأو غري خمتّل  :غري مضطرب   البالغة الواضحة :البيان  .ومتشقق ُمنشّق :منصدع
قوّي ال ميكن أن تتخلله التشققات عرب السنني،  بالغة، فهي جدارغة على غريها بالبيان والالّلوتفّوقت هذه  :البيت شرح 

 . وهي حبل مستقيم مكني ال حييد عن طريقه أبًدا
قوّي ال ميكن أن تتخلله التشققات عرب السنني، وهي حبل مستقيم مكني ال  جدارشبه اللغة العربية  :الصورة الفنية

 . حييد عن طريقه أبًدا
 .  بالغة اللغة العربّية وقّوتها     ؟(َشديٍد َغْيِر ُمْنَصِدٍع َفاَزْت بُرْكٍن)ما داللة 

 . ، بّين عالقة النّص مبضمون احلديث الشريف(رّيخارواه الب) ًاإّن ِمن البياِن لِسحر: " ّصلى اهلل عليه وسلم  لالرسو  لقا

 مجال اللغة العربّية وتأثريها نابع من بالغتها وبيانها، ومجال أسلوبها
 

 َسْهٍل َوْمن ِعزِّه يف َمْنِزٍل َخِصب   َتَزْل ِمْن ِحمى اإِلْساَلِم يف َكَنٍف َوَلْم -11

 :املفردات والرتاكيب
 َأْكناف: الظِّلُّ، واجلمع :كنف   محاية والوطُن حيميه أهُلُه :ِحمى

 .َأْخصاب: كثر فيه العشب والكأُل واجلمع :َخِصب  ديار :منزل  الُقوَُّة والغلبُة :ِعزٍَّة
اللغة العربية حممية يف ظّل اإلسالم؛ ألّنها اللغة اليت نزل بها القرآن الكريم، كإنسان نزل بديار خصبة حتميه  :البيت رحش

 . وترعاه وتعزه

 . ياها، اذكر ثالثا منهااتغّنى الشاعر بسمات العربّية ومز

ض، صوت ام،  َسَعة معجمها، صاحلة جلميع األغرل اإلسالم، دعا بها رسول اهلل عليه السالظلغة القرآن الكريم حممّية يف   
 . حروفها أحلى من العسل،  تفّوقت على اللغات يف فصاحتها وبالغتها، قّوة ألفاظها وبيانها

 

 َوَخرَّ ُسْلَطاُنَها َيْنَهاُر ِمْن َصَبِب   َحتَّى َرَمْتَها اللََّيالي يف َفَرائدها -12

 :املفردات والرتاكيب
 مجع فريدة، وهي اجلوهرة الثمينة :فرائد   .النوائب :الليالي

 عرشها وقوتها :سلطانها    .سقط :ّرَخ
 أصباٌب: ما احندر من األرض، واجلمع :َصَبب   .ينهدم :ينهار

ح يقارنها باحلال املؤسف الذي آلت إليه اليوم، فانهار عرشها ابعد أن بّين الشاعر مكانة اللغة قدمًيا ر :البيت شرح
 . اهل د أجماد عريقة، من إهمال أهلهائدها بعاوسقطت فر

بطول الليالي من التعب  ولكّن ملكها قد سقط اصور الشاعر اللغة العربية ملكة جتلس على عرشه :الصورة الفنية
 .واملرض
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 َمساِمَع الَكْوِن ِمْن َناٍء َوُمْقَتِرِب    َكَأنَّ َعْدَناَن َلْم َتمأْل َبَداِئُعُه -13

 :املفردات والرتاكيب
 روائع، ومفردها بديع :بدائع   .جّد العرب، كناية عن اللغة العربّية :انعدن

 بعيد :ناٍء    .آذان، ومفردها َمسمع :مسامع
 قريب :مقرتب

  .لوبها أقصى األرض وأدناهاديع أسا وبأل مجاهلمل مي( ةالعربّي)أّن لة، وكهوفبدت اللغة العربية جم :البيت شرح

 الطباق ؟(بقرِت، ُمناٍء)ما اللون البديعي يف 

 َناٍء َوَأمْثاُلُه ِمنَّا َعَلى َكَثِب    َنطرُي ِللَّْفِظ َنْسَتْجِديه ِمْن َبَلٍد -14
 ِلَعْيِنِه َباِرٌق ِمْن َعاِرٍض َكِذِب   َكُمْهِرِق امَلاء يف الصَّْحراِء ِحنَي َبَدا -15

 :املفردات والرتاكيب
 يدبعأو قاٍص : ناء    (جدو): نطلبه، وجذرها :نستجديه 

 كمْن يصّب املاء :َكُمهرق املاء       ُقْرب :كثب
 برقوسحاب ذ :بارق       ظهر :بدا

 سحاب ُمِطّل :عارض
 

ا يستعريون يف كالمهم ألفاًظا أخرى غريها، من الّدخيل فصار أهله وم،يتأمل الشاعر ملا آل إليه حال العربّية الي :البيتني شرح
وحاهلم هذا كحال من صّب املاء يف . علمون أّن العربّية غنّية يف اشتقاقها وتصريفهاواملرتجم يف اللغات األخرى، وهم ال ي

قصد أن أهل اللغة العربية ختلوا عنها عندما وجدوا بديًلا . برق مطّل يف األفق ال مطر فيه وء، حني ظهر له سحاب ذاالّصحر
 . يه اللغة العربّيةإن كان ال يؤّدي املعنى كما تؤّديف كالمهم حتى و

 
 :املناقشة والتحليل

 تناولقريب يف مهو صّور الّشاعر اللفظ شيئا نستعريه من بلد بعيد، رغم أّن لدينا مثله، و:ولالصورة الفنية يف البيت اال
   . األيدي

من يستخدم هذا اللفظ الدخيل يف كالمه من لغات أخرى، ويبتعد عن العربّية  حال صّور :الصورة الفنية يف البيت الثاني
 .برق مطّل يف األفق ال مطر فيه وء واستغنى عنه، حني ظهر له سحاب ذاحبال من صّب املاء يف الّصحر

 (الصحراء، املاء: )مثل. البيت اخلامس عشرتلفة واضحة يف خت الّطبيعة بعناصرها املزبر :فائدة

 الطباق  ؟(كثب، ناٍء)ما اللون البديعي يف 
  ذلوهاخالذين على أبناء العربية الشاعر هذان البيتان يدالن على عتاب  :فائدة

 .جع اللغة العربّية يف نفوس أبنائها، وّضح ذلكاذكر الشاعر بعض مظاهر تر
من الثقافات األخرى، ال ميّيزون بني ألفاظ مجها، ويفضلون األلفاظ الّدخيلة يهملون العربية الفصيحة، ويبتعدون عن معا

 . العربّية
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 الشاعر؟  ي أأحد الصعوبات اليت تواجهها اللغة العربية، كيف نستطيع بعث اللغة العربية من جديد وفق راملفردة األجنبية   مداخاست

 . بالّرجوع إىل معاجم اللغة العربّية، وتوظيف ألفاظها الفصيحة، حبيسة املعاجم، كتابة ونطًقا 
 ؟ق الّشاعر فيههل وّفو ؟راما داللة هذا الّتكر( ءاالصَّحر)ألفاظ، مثل  األبيات تكررت يف 

 . القديم اللغة العربّية وموطن الّضادداللة على أصالة : ء وردت مرتنياالّصحر

غة العربّية الضاربة يف القدم نعم وّفق الّشاعر فيه؛ ألّنه جاء منسجًما مع جتربته الشعرّية، فالّشاعر يتحّدث عن الّل
 .هلذا اإلحياء ًارمز (الّشمس)خًذا ، وإحيائها من جديد مّت(ءاالّصحر) وموطنها

 

 َمْن اَل ُيفرُِّق َبْيَن النَّْبِع َوالَغَرِب    َأْزَرى ِبِبْنِت ُقَرْيٍش ثمَّ َحاَرَبها -16

 :املفردات والرتاكيب
 اللغة العربّية :قريشبنت     .أهان وعاب :أزرى

على وينمضرب من شجر ُتسّوى منه الّسهام،  :الَغَرب   .على رؤوس اجلبالوشجر صلب ينم :الّنبع
 َغَربة: ضفاف املاء واألنهار، وُيطلق يف بالد الشام على شجر احلور، واحدته

  .من حيارب اللغة العربّية اليوم ويعيبها اجلاهل الّضعيف بعربّيته الذي ال يفّرق بني ألفاظها: البيت شرح
 :املناقشة والتحليل

ث اتأثر الّشاعر بالرتوهذا يدل على  (.َوالَغَرِب/النَّْبِع/قريش)مثل، كلمات تراثية استخدم الشاعر يف هذا البيت :فائدة
 متّثل العودة إىل الشعر العربي القديم يف معانيه وألفاظه ،القديم

  .وال مييز بني ألفاظها ال يتقنها من العرب العيب يف الذي وإمناالعيب ليس يف اللغة العربية :(ُيفرُِّق َبْيَن النَّْبِع َوالَغَرِب):ما داللة

 : ّط يف مّما يأتيخفرق يف املعنى بني الكلمتني اللتني حتتهما 

 على رؤوس اجلبالوشجر صلب ينم :ْبِعالنَّ   َوالَغَرِب  ْبِعالنَُّق َبْيَن رَِّمْن ال ُيَف     ّم َحارَبهاُث ُقَرْيٍش ْنِتِبَأْزَرى ِب . 

   عني املاء :ْبِعالنَّ    ْسُروالنَّا أنَت ينهُل إّل من حيُث ال ْبِعالنَّأنهل ماَء   : ن خليلاقال جرب . 
  ذلوهاخعلى أبناء العربية الذين هذا البيت يدل على عتاب الشاعر  :فائدة
 (ُق بني الَغّث والّسمنيفالٌن ال يفرِّ)هذا البيت يقارب يف املعنى املثل الشعيب  :فائدة

 .  العيب ليس يف اللغة، وإمّنا يف أبنائها، وّضح ذلك

ت وأكملها، أّما أبناء اعربية لغة البالغة والبيان، نزل بها القرآن الكريم بإعجازه وبيانه وبالغته، فهي أمّت اللغالاللغة  
 . العربّية فهم مقصّرون يف حّقها، بابتعادهم عنها، واستعارتهم ألفاًظا من لغات أخرى وتكلموا بها

 ِخيٍل ِمَن األْلَفاِظ ُمْغَتِرِبإَلى َد    أْنْتُرُك الَعَربيَّ السَّْمَح َمْنِطُقُه -17
 ِلَمْن ُيَميُِّز َبْيَن الدُّرِّ َوالسُُّخِب    َوِفي امَلَعاِجِم َكْنٌز اَل َنَفاَد َلُه -18

 :املفردات والرتاكيب
 واحدته دّرة، وهي اللؤلؤة الكبرية :الّدّر  .السهل :الّسمح
 ت منهكل كلمة ُأدخلت يف كالم العرب وليس :دخيل   .كالمه :منطقه

 من جواهر وه، خيلحنوالعقد من اخلرز وهو مفردها ِسخاب، و :السُُّخب    .ال فناء له :ال نفاذ له
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ء الدخيل والغريب من لغات أخرى لنتكلم به، راهل نرتك  اللفظ العربّي اليوم وجنري و: يتساءل الّشاعر :البيتني شرح
  . وتصريفها وأصالتها، ملن ميّيز بني ألفاظ اللغة ويف املعاجم العربّية كنز مثني من املفردات باشتقاقها

اجلواهر يستطيع أن ميّيز بني مفردات اللغة أو من اللؤلؤ ومبعنى أّن الذي ميّيز بني اللؤلؤ وغريه من احُللِّّي اليت ختل
 ِبَربع وشجر الَغجر النَّعت املعاجم، وهذه الصورة تقابل صورة من ال ميّيز بني شالعربّية وألفاظها يف املعاجم، وملثله ُوِض

 . فحارب العربّية لضعف قدرته على التمييز بني ألفاظها

  ذلوهاخالعربية الذين على أبناء هذان البيتان يدالن على عتاب الشاعر  :فائدة
 النفي :يف البيت السابع عشر  مرج إليه االستفهاخالبالغي الذي   ضالغر

 .شبه اللغة العربية وألفاظها واشتقاقاتها بالكنز الثمني الذي ال ينفد ؟ (ِم َكْنٌز اَل َنَفاَد َلُهَوِفي امَلَعاِج)وّضح الصورة الفنية يف 

 َحتَّى َلَقْد َلَهثْت ِمْن ِشدَِّة التََّعِب    رُِّرَهاَكْم َلْفَظٍة ُجِهَدْت ِممَّا ُنَك -19
 ْنَها َعْيَن ُمْرَتِقِبَلْم َتْنُظر الشَّْمُس ِم   َوَلْفَظٍة ُسِجَنْت يف َجْوِف ُمْظِلَمٍة -21

 :املفردات والرتاكيب
 أصابتها املشّقة :ُجِهدت  .خربّية تفيد التكثري :كم

 َأجواٌف: باطن، واجلمع :َجوف  .أخرج لسانه تعبًا :هلث
 حفرة عميقة مظلمة :ُمظِلمٌة

لروائع من األلفاظ الكامنة يف كثري ممن يستخدمون اللغة العربية يركزون على األلفاظ الشائعة، ويرتكون ا :البيتني شرح
 . من كثرة استعماهلاومعاجم العربية حتى باتت هذه األلفاظ تشك

ويف املقابل هناك كثري من األلفاظ العربية األصيلة ظلت حبيسة املعاجم مل ينظر إليها أحد، إذ حكم عليها بالبقاء مسجونة 
 . يف حفرة ُمظلمة ال يقربها ضوء الشمس

 :املناقشة والتحليل

وقد أهملها أصحابها مسجونًة يف حفرة  ألصيلةا األلفاظ العربّيةصّور  ؟ (َوَلْفَظٍة ُسِجَنْت يف َجْوِف ُمْظِلَمٍة)وّضح الصورة الفنية يف 
 . عميقة ُمظلمة ال يقربها ضوء الشمس

  ذلوهاخعلى أبناء العربية الذين هذان البيتان يدالن على عتاب الشاعر  :فائدة
 .ترك األلفاظ الفصيحة وإهماهلا:(َنْت يف َجْوِف ُمْظِلَمٍةُسِج)ما داللة 

  (ُمْظِلَمٍة/ الشمس): لمث.البيت العشرينتلفة واضحة يف خت الّطبيعة بعناصرها املزبر :فائدة

 ؟هل وّفق الّشاعر فيهو ؟راما داللة هذا الّتكر( الشمس)ألفاظ، مثل  األبيات تكررت يف 

العربّية من جديد، يف  ر التعبري عنه يف إيقاظ عد الشااأر عنى الذي ملى الوضوح، وتنسجم مع اتُدلُّ عل: الّشمس مرتنيوردت 
 ًا، مبعنى أّن الّشاعر وّظَف الّشمس رمزِبمل تنظر الشمُس منها عنَي مرتِق... ولفظة: ُيوقظها وحي من الشمس، وقوله: قوله

 . إلحياء اللغة العربّية من جديد
غة العربّية الضاربة يف القدم ؛ ألّنه جاء منسجًما مع جتربته الشعرّية، فالّشاعر يتحّدث عن الّلنعم وّفق الّشاعر فيه 

 .هلذا اإلحياء ًارمز (الّشمس)خًذا ، وإحيائها من جديد مّت(ءاالّصحر) وموطنها
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 ِبَفَلْم َيُؤوَبا ِإَلى الدَّْنَيا َوَلْم َتُؤ    َكأنََّما َقْد َتَولَّى الَقاِرَظاِن ِبَها -21

 :املفردات والرتاكيب
 َبأو: يرجع، يعود، وجذرها :يؤوب     . تقلََّد األمر وقام به :توّلى

 
 .ورق من شجر ُيدبغ بههو واحدته َقرظة، و: رجالن من بين َعَنزة خرجا يف طلب الَقَرظ فلم يرجعا، والَقَرظ :القارظان

 
املثل عند العرب، وهما رجالن  أصبحت حكايتهما مضرب اللذْيِن ْيِنذكر القارظ إذ، القديمث ابالرتتأثر الّشاعر  :البيت شرح

ل من يّدعي أنه توّصل إىل  االَقَرظ، ومل يعودا بطائل، وهذا حهو من بين َعَنزة خرجا يبحثان عن ورق شجر يستخدم للدباغة و
 . اللذين مل يعودا بشيء بعد عناء حبثهما  اللفظ الصحيح يف لغتنا العربية ومل يصل إليه، ويف احلقيقة حاله كحال هذين القارظني

 :املناقشة والتحليل
  ذلوهاخعلى أبناء العربية الذين هذا البيت يدل على عتاب الشاعر  :فائدة
متّثل  ،ث القديماتأثر الّشاعر بالرتوهذا يدل على  (.القارظان) مثل، استخدم الشاعر يف هذا البيت  كلمات تراثية :فائدة

 عر العربي القديم يف معانيه وألفاظهالعودة إىل الش
 يُّ آباُظ الَعَنِزإذا ما القاِر  يابيري ِإِظَفَرّجي اخَلْيَر َوانَت :هذا البيت يقارب يف املعنى قول الشاعر :فائدة

 . فكرة القصيدة يف جمملها على املقارنة بني حالني عاشتهما العربية، بّين ذلك  متقو

 وأشار إىل  األحسن صوتا واألكثر عطاء، فهيالعربّية، ذكر الّشاعر صفات ( 88-8)من القصيدة  وليف النصف اال
 .  ء بهاا، وتغّني الشعرثرًافصاحتها وأصالتها، ومناسبتها لكّل حال نظًما ون

  وصف حال العرب اليوم وقد استعاروا لكالمهم ألفاًظا غريبة دخيلة، وأهملوا لغتهم  ( 58-85)يف النصف الثاني
 .بني ألفاظها عامةأو ما عادوا يفّرقون بني الفصيح والعامي، األصيلة، ف

 

 ُهَنا ُيَؤسَُّس َما َتْبُنوَن ِلْلَعِقِب   َيا ِشيَخَة الضَّاِد َوالذِّْكَرى ُمَخلَِّدٌة -22
 ِبِمْثِلِه يف َمَدى اأَلْدَهاِر َواْلِحَقِب   ُهَنا َتُخطُّوَن َمْجدًا َما َجَرى َقَلٌم -23

 :املفردات والرتاكيب
 علماء اللغة العربّية: وشيخة الّضاد. رئاسةأو فضل أو املكانة من علم  وذهو مفردها َشيخ، و :ِشيَخة
 أعقاب: األجيال الالحقة العاقبة اليت تأتي بعدكم، ومجعها :الَعِقب
 ورالعص: الّسنة، واملقصودأو مفردها ِحْقبة، وهي املّدة ال وقت هلا  :احِلَقب   .اللغة العربية :الّضاد

 الرفعة والّشرف :اجملد    .تكتبون :َتُخّطون
 الّزمان الطويلهو مفردها الّدهر و :األدهار   .َطوال :َمَدى

اللغة العربية،  ويعقد األمل عليهم بتجديد مكانة  يف جممع اللغة العربية وعلماءها  خخياطب الّشاعر شيو :البيتني شرح
 . يف حفظ أجماد اللغة العربية يف معامجها ومواكبة تطور اللغة عرب العصور إىل أثرهما العربية يف نفوس األجيال، مشرًي
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 :املناقشة والتحليل
 : ّط مّما يأتيخفرق يف املعنى بني الكلمتني اللتني حتتهما 

 تأتي بعدكم اليت  ال الالحقة العاقبةاألجي :بالَعِق.            ِبَعِقْلِلُس َما تْبُنوَن ُهَنا ُيَؤسَّ َدٌةَوالّذْكرى ُمَخّل يَخَة الّضاِدَيا ِش . 

 َّالقدم رمؤخَّعظم  :بالَعِق   بالَعِقر الّساق َفْوق الُعْرُقوب َعَصبة يف ُمَؤخ . 

  ؟يكأما الّدور الذي يضطلع به علماء العربّية حلفظها يف ر

الرتمجة والتأليف اآلداب والعلوم والفنون احلديثة، والّسعي إىل توحيد املصطلحات، وحات وضع معاجم ملصطل
  . ويرتك أيًضا للطالب       .اللغة العربية وقضاياهاوالنشر يف موضوعات 

 ؟تفاؤل الّشاعر يف هذين البيتْينبّين داللة 

 .د يف جمامع اللغة العربيةهولوجود علماء يغارون على العربية ويعملون على إحيائها مبا يبذلون من ج
  ؟ها ألقها ومكانتها اليت تليق بهاربّية تعيد إليغة العبالّل  ضهو اقرتح سبًلا للن

  (ث العربياوكتب الرت الرجوع اىل املعاجم)بديع ومجيل من معاني اللغة وألفاظه هو ج كل ما ااستخر-

 . ما يف املدرسة واجلامعات ووسائل اإلعالماستعمال اللغة الفصيحة بدًلا من اللهجة العامّية وال سّي-

 .ويرتك أيًضا للطالب   . وتصحيحهاء الشائعة يف استعمال اللغة خطاالوقوف على األ -
 .  لرى، ناقش هذا القوخم لغات أتعّل  لغة العربّية ال يعين إهمابالّل از االعتز

   ات الثقافات األخرى، املساعدة يف الّسفر وخماطبة اآلخرين بلغتهم، ومواكبةريفيدنا يف االطالع على حضا تعلم لغات أخرى 
 . التطوارت يف العامل وفهمها، ألّن العلم ال يقتصر على أصحاب لغة بعينها أحدث

 . يكأطاب، بّين رغة العربّية ال يعين التقّعر يف اللفظ والتصّنع يف اخلالتحّدث بالّل
تحّدث، فيمكن أن أتصّنع ألفاًظا ال تليق مبقام الأو حة ال يعين هذا أن أحبث عن الغريب يف اللغة يم باللغة الفصأن أتكلَّ 

 . ويرتك أيَضا للطالب. إيصال األفكار بلغة سهلة سليمة وفصيحة يف الوقت نفسه

 . سةاودر ًاونثر ًا ك إبداع كثري من األعاجم باللغة العربّية تأليًفا وتصنيًفا شعريدّل َمعال

اة، فوضع العرب وغري العرب املصّنفات دبر يف أمور الكون واحليألنها لغة القرآن الكريم الذي دعا الناس إىل التفّكر والّت 
اتصال األعاجم بالثقافة العربّية، هذه الثقافة أّسست هلا حضارة عربّية إسالمّية يف  والبحوث والكتب بهذه اللغة، خاصة عند

 . األدب والفنون والعلوم ما دعا األعاجم إىل تعلمها
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 :غوّيأضف إىل معجمك الّل -1

 .ك عنَفَرَص: طحا بك -

 .رنني شعره ِنناجة العرب حلْسب بّصآلة موسيقية، وكان األعشى يلّقهو ج، وْنالالعب بالصَّ: ناجةالصَّ -

 .ة نسبة إىل يعرب بن قحطان الذي ينتسب إليه العرب القحطانيونغة العربّيالّل: ةاليعربّي -

 .ميل إليه: نازعة من البيان -

 .العسل: بَرالضَّ -

 .نة وهي النومّسالنائمة، من ال: ىْسنالَو -

 .باء، وهي اخليمةاخليام، مفردها اخِل: األخيبة -

 .يوفالّس: بُضالُق -

 .وبنقش الّث: يْشلَوا -

 .ر لونهايتغّي: لُصْنَت -

 .طّلحاب امُلالّس: العارض -

طلق يف بالد الشام على شجر وُي على ضفاف املاء واألنهار، وهام، ينمى به الّسسّوضرب من شجر ُت: بَرالَغ -
 .بةَرَغ: دتهاحلور، واح

 .من اجلواهروه، خيلحنوالعقد من اخلرز وهو خاب، ومفردها ِس: بُخالسُّ -

ورق من شجر هو ظة، وَرواحدته َق ،ظَرظ فلم يرجعا، والَقَرنزة خرجا يف طلب الَقرجالن من بين َع: القارظان -
 .بغ بهْدُي

 : معاني الكلمات اآلتية استخرجعد إىل أحد معاجم اللغة العربّية، و -2

 سكَت حزًنا :َجَمَو . 

 التعبأو املرض  :الَوَصب . 

 اختالط األصوات :لصََّخبا . 
 صيل، الوقت حني تصفّر الشمس ملغربهاأ :مفردها :األصائل . 
 رئاسةأو فضل أو املكانة من علم وذهو شيخ، و: مفردها :ِشيخة . 

 . َب أو: يؤوب        .َقَهَر: ُمهرق    ِليَو: توىل    :ما اجلذر اللغوي  لكّل من -4

 : ّط يف كّل جمموعة مّما يأتيخرق يف املعنى بني الكلمتني اللتني حتتهما ف -4

 . على رؤوس اجلبالوشجر صلب ينم :ْبِعالنَّ   َوالَغَرِب  ْبِعالنَُّق َبْيَن رَِّمْن ال ُيَف ّم َحارَبهاُث ُقَرْيٍش ْنِتِبَأْزَرى ِب (أ 

 . عني املاء :ْبِعالنَّ.                 ْسُرينهُل إّلا أنَت والنَّ من حيُث ال ْبِعالنَّأنهل ماَء  : ن خليلاربقال ج            

 . تأتي بعدكم اليت األجيال الالحقة العاقبة :بالَعِق.     ِبَعِقْلِلُس َما تْبُنوَن ُهَنا ُيَؤسَّ َدٌةَوالّذْكرى ُمَخّل يَخَة الّضاِدَيا ِش (ب 

 . القدم رمؤخَّعظم  :بالَعِق               .بالَعِقر الّساق َفْوق الُعْرُقوب َعَصبة يف ُمَؤخَّ             

  



 مدارس اجلزيرة الثانوية. ......العالمة الكاملة..(.7076666000)  عواد عبادة/  الدكتور)

 من العالمة الكاملة ال نرضى بأقّل.......طريقك إىل اإلبداع والتميزالرابع املستوى / اللغة العربية  80
 

 

 

 : ر من نفسه يناجيهخًصا آخع الشاعر شابانتزأو اطبته، ر وخمخء يف مطالع قصائدهم إىل التجريد؛ باستحضار اآلايعمد بعض الشعر -1

 . خياطب الشاعر نفسه، وحيثه على التغّني باّللغة العربّية، ومْدحها  ؟وعالَم حيثه الشاعر  ؟ولاال املخاَطب يف البيت َمِن (أ 

 ؟ملاذا وصف الشاعر نفَسُه بصّناجة األدب (ب 

لقب لألعشى ميمون بن قيس الّشاعر حلسن رنني شعره، ووصف  الشاعر نفسه  (صّناجة العرب)
 . ه، ومنزلة اللغة العربّية  يف وجدانهليدّل على مكانة شعره وحسن (بصّناجة األدب)

  .اياها، اذكر ثالثا منهاتغّنى الشاعر بسمات العربّية ومز -2

َسَعة معجمها، صاحلة جلميع دعا بها رسول اهلل عليه السالم، ل اإلسالم، ظلغة القرآن الكريم حممّية يف     
 . حتها وبالغتها، قّوة ألفاظها وبيانهاض، صوت حروفها أحلى من العسل،  تفّوقت على اللغات يف فصاااألغر

 . ذلوها، حّدد األبيات اليت تضّمنت ذلكخسجل الشاعر عتًبا على أبناء العربية الذين  -3

 َناٍء َوَأمْثاُلُه ِمنَّا َعَلى َكَثِب    َنطرُي ِللَّْفِظ َنْسَتْجِديه ِمْن َبَلٍد 
 ِنِه َباِرٌق ِمْن َعاِرٍض َكِذِبِلَعْي    َكُمْهِرِق امَلاء يف الصَّْحراِء ِحنَي َبَدا 
 َمْن اَل ُيفرُِّق َبْيَن النَّْبِع َوالَغَرِب    َأْزَرى ِبِبْنِت ُقَرْيٍش ثمَّ َحاَرَبها 
 إَلى َدِخيٍل ِمَن األْلَفاِظ ُمْغَتِرِب    أْنْتُرُك الَعَربيَّ السَّْمَح َمْنِطُقُه 
 ْن ُيَميُِّز َبْيَن الدُّرِّ َوالسُُّخِبِلَم    َوِفي امَلَعاِجِم َكْنٌز اَل َنَفاَد َلُه 
 َحتَّى َلَقْد َلَهثْت ِمْن ِشدَِّة التََّعِب    َكْم َلْفَظٍة ُجِهَدْت ِممَّا ُنكرُِّرَها 
 َلْم َتْنُظر الشَّْمُس ِمْنَها َعْيَن ُمْرَتِقِب    َوَلْفَظٍة ُسِجَنْت يف َجْوِف ُمْظِلَمٍة 
 َفَلْم َيُؤوَبا ِإَلى الدَّْنَيا َوَلْم َتُؤِب    َظاِن ِبَهاَكأنََّما َقْد َتَولَّى الَقاِر 

 .جع اللغة العربّية يف نفوس أبنائها، وّضح ذلكاذكر الشاعر بعض مظاهر تر -4
من الثقافات األخرى، ال ميّيزون بني مجها، ويفضلون األلفاظ الّدخيلة يهملون العربية الفصيحة، ويبتعدون عن معا

 . ألفاظ العربّية

 ي الشاعر؟ أاملفردة األجنبية أحد الصعوبات اليت تواجهها اللغة العربية، كيف نستطيع بعث اللغة العربية من جديد وفق ر  مداخاست -5

 . بالّرجوع إىل معاجم اللغة العربّية، وتوظيف ألفاظها الفصيحة، حبيسة املعاجم، كتابة ونطًقا 

   .العيب ليس يف اللغة، وإمّنا يف أبنائها، وّضح ذلك -6

ت وأكملها، أّما أبناء اعربية لغة البالغة والبيان، نزل بها القرآن الكريم بإعجازه وبيانه وبالغته، فهي أمّت اللغالاللغة  
 . العربّية فهم مقصّرون يف حّقها، بابتعادهم عنها، واستعارتهم ألفاًظا من لغات أخرى وتكلموا بها

  :ين من القصيدةريخءتك البيتني األرايف ضوء ق -7

  ؟يكأما الّدور الذي يضطلع به علماء العربّية حلفظها يف ر (أ 

اآلداب والعلوم والفنون احلديثة، والّسعي إىل توحيد املصطلحات، والرتمجة والتأليف  توضع معاجم ملصطلحا
  . ويرتك أيًضا للطالب      . لعربية وقضاياهاا والنشر يف موضوعات اللغة

 . ين البيتْينبّين داللة تفاؤل الّشاعر يف هذ (ب 

 . د يف جمامع اللغة العربيةهولوجود علماء يغارون على العربية ويعملون على إحيائها مبا يبذلون من ج
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 . فكرة القصيدة يف جمملها على املقارنة بني حالني عاشتهما العربية، بّين ذلك  متقو -8

 عطاء، وأشار  حسن صوتا واألكثراأل العربّية، فهيذكر الّشاعر صفات ( 88-8)من القصيدة  وليف النصف اال
 .  ء بهاا، وتغّني الشعرثرًاإىل فصاحتها وأصالتها، ومناسبتها لكّل حال نظًما ون

  وصف حال العرب اليوم وقد استعاروا لكالمهم ألفاًظا غريبة دخيلة، وأهملوا  ( 58-85)ويف النصف الثاني
 .بني ألفاظها عامةو ألغتهم األصيلة، فما عادوا يفّرقون بني الفصيح والعامي، 

 . وّضح ذلك بثالثة أمثلة ،العربي القديم يف معانيه وألفاظهمثة مظاهر كثرية يف هذا النّص متّثل العودة إىل الشعر  -9

 . القارظان، الّنْبع، الَغَرب، قريش ، أخبية، صّناجة  األدب: ثية مثلااستخدم الشاعر كلمات تر

 : اللغة العربّية لغة القرآن الكريم  -11

 . ّين أثر القرآن الكريم يف عاملية اللغة العربّيةب -أ 

من غري  ًاة؛ ألن كثريّيحفَظ القرآُن الكريم اللغة العربية، وبالقرآن ذاعت وانتشرت، فجعل هلا الصدارة والعامل 
 . العرب دخلوا اإلسالم وتعلموا العربية

 . اللغة العربّية خالدة خبلود القرآن الكريم، وّضح هذا -ب 

 . القرآن الكريم، فهي حمفوظة حبفظه ومحايته، وباقية ببقائه، فاكتسب القدسّية واخللودألنها لغة 

 . ، بّين عالقة النّص مبضمون احلديث الشريف(رّيخارواه الب) ًاإّن ِمن البياِن لِسحر: ّصلى اهلل عليه وسلم  لالرسو  لقا -11

 : أسلوبها، كقول الشاعر مجال اللغة العربّية وتأثريها نابع من بالغتها وبيانها، ومجال

o ِمَن الَبَياِن َوآَتْت ُكلَّ ُمطََّلِب   ُروٌح ِمَن الّلِه َأْحَيْت ُكلَّ َناِزَعٍة 
o َفَأْسَكَتْت َصَخَب اأَلْرَماِح والُقُضِب   ُسَوُر الُقْرآِن ُمْفِصَحًة َتَكلََّمْت 
o ْم َتْنُصْل َوَلْم تِغِبِمْنُه اأَلَصاِئُل َل   ُنِسَجْتوِبَمْنِطٍق َهامِشيِّ الَوْشي َل   

 . غة العربّية تعيد إليها ألقها ومكانتها اليت تليق بهابالّل  ضهو اقرتح سبًلا للن -12

  (ث العربياملعاجم وكتب الرتا الرجوع اىل)بديع ومجيل من معاني اللغة وألفاظه هو ج كل ما ااستخر- 

 . ما يف املدرسة واجلامعات ووسائل اإلعالماستعمال اللغة الفصيحة بدًلا من اللهجة العامّية وال سّي-

 .ويرتك أيًضا للطالب   . وتصحيحهاخطاء الشائعة يف استعمال اللغة الوقوف على األ -
 : يك يف كّل مّما يأتيأما ر  -13

 . كتابة الكلمات العربية حبروف أجنبّية يف وسائل التواصل املختلفة (أ 

 . التجارّية اإلعالنّيةة يف كثري من اليافطات استخدام مسّميات أجنبّي (ب 

 . استخدام اللغة املزدوجة بني العربّية واإلجنليزّيةأو التحّدث باإلجنليزّية يف مواقف ينبغي فيها استخدام العربّية،  (ج 

 . يرتك لتقدير املعلم والطالب

 .  لرى، ناقش هذا القوخم لغات أتعّل  لغة العربّية ال يعين إهمابالّل از االعتز -14

  ات الثقافات األخرى، املساعدة يف الّسفر وخماطبة اآلخرين بلغتهم، ومواكبةرى يفيدنا يف االطالع على حضالغات أخرم تعل 
 .أحدث التطوارت يف العامل وفهمها، ألّن العلم ال يقتصر على أصحاب لغة بعينها

 . يكأطاب، بّين رغة العربّية ال يعين التقّعر يف اللفظ والتصّنع يف اخلالتحّدث بالّل -82

أن أتصّنع ألفاًظا ال تليق مبقام التحّدث، فيمكن أو حة ال يعين هذا أن أحبث عن الغريب يف اللغة يم باللغة الفصأن أتكلَّ
 . ويرتك أيَضا للطالب. إيصال األفكار بلغة سهلة سليمة وفصيحة يف الوقت نفسه
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 :  اليت مطلعها  مببائية أبي متا ًابدا الّشاعر يف قصيدته متأثر -16

  عِبواللَّ دِّاحَلدُّ بنَي اجِل يف حدِه           ِبْيُف أْصَدُق إْنَباًء مَِّن الُكُتالسَّ  

 . يَكأه هذا التأثر، يف رأوجبّين   

أبي متام، وهذه  (بائية) تأثر اجلارم موسيقًيا بقصيدة أبي متام فكالهما من حبر البسيط، وبنفس حرف الّروي أيًضا، فتلك  
 .  اجلارم (بائّية)

 . م والطالبيرتك لتقدير املعّل   ؟(العربّية)اذكر جوانب من تقصريك جتاه لغتك  -17

 . سةاودر ًاونثر ًا ك إبداع كثري من األعاجم باللغة العربّية تأليًفا وتصنيًفا شعريدّل َمعال -18

عرب وغري العرب املصّنفات دبر يف أمور الكون واحلياة، فوضع الألنها لغة القرآن الكريم الذي دعا الناس إىل التفّكر والّت 
اتصال األعاجم بالثقافة العربّية، هذه الثقافة أّسست هلا حضارة عربّية إسالمّية يف  والبحوث والكتب بهذه اللغة، خاصة عند

 . األدب والفنون والعلوم ما دعا األعاجم إىل تعلمها

 

 : وضح الّصورة الفنّية يف ما يأتي -1

 هْمٌس ِمَن الشهِبأو َوْحٌي ِمَن الشَّْمِس  أْخِبَيِة الصَّْحَراِء ُيوِقظَهاَوْسَنى ِب -أ
 . النجمأو ء يوقظها ضوء الّشمس العربية فتاة نائمة يف خيمتها يف الّصحرا صّور اللغة

 ِمْنُه اأَلَصاِئُل َلْم َتْنُصْل َوَلْم تِغِب   ُنِسَجْتوِبَمْنِطٍق َهامِشيِّ الَوْشي َل -ب 

ج من خيوط قوّية ال ومنسبٍ ثو منطق اللغة العربية الذي تكلم به الّرسول اهلامشّي الكريم بنقِشصّور 
 . منها نقٌش لثوب، وال تتغّير لونها عرب الزمن األصائل خيوًطا ُيْصنُعوصّور .  تفسد وال يتغري لونها عرب الزمن

 اُنَها َيْنَهاُر ِمْن َصَبِبَوَخرَّ ُسْلَط   َحتَّى َرَمْتَها اللََّيالي يف َفَرائدها -ج
  . ولكّن ملكها قد سقط بطول الليالي من التعب واملرض اصور الشاعر اللغة العربية ملكة جتلس على عرشه

 َناٍء َوَأمْثاُلُه ِمنَّا َعَلى َكَثِب    َنطرُي ِللَّْفِظ َنْسَتْجِديه ِمْن َبَلٍد -د
   . األيدي تناولقريب يف مهو ، رغم أّن لدينا مثله، وصّور الّشاعر اللفظ شيئا نستعريه من بلد بعيد

 ِلَعْيِنِه َباِرٌق ِمْن َعاِرٍض َكِذِب   َكُمْهِرِق امَلاء يف الصَّْحراِء ِحنَي َبَدا -ـ ه

صّور حال من يستخدم هذا اللفظ الدخيل يف كالمه من لغات أخرى، ويبتعد عن العربّية حبال من صّب املاء يف 
 .برق مطّل يف األفق ال مطر فيهونى عنه، حني ظهر له سحاب ذء واستغاالّصحر

 : ط يف األبيات اآلتيةخما داللة ما حتتُه  -2

  مكانة اللغة العربّية وأثرها اجلميل يف الّنفوس          َوَجْرُس َأْلَفاِظَها َأْحَلى ِمَن الضََّرِب اأَلَمِل الَبسَّاِم َمْوِقُعَهاَأْزَهى ِمَن  . 

 بالغة اللغة العربّية وقّوتها  ِمن الَبَياِن َوَحْبٍل َغْيِر ُمْضَطِرِب ْكٍن َشديٍد َغْيِر ُمْنَصِدٍعَفاَزْت بُر  . 

 اَل ُيفرُِّق َبْيَن النَّْبِع َوالَغَرِبَمْن   َأْزَرى ِبِبْنِت ُقَرْيٍش ثمَّ َحاَرَبها 
 . ن العرب وال مييز بني ألفاظهاالعيب ليس يف اللغة العربية وإمنا العيب يف الذين ال يتقنها م     

 ترك األلفاظ الفصيحة وإهماهلا   َلْم َتْنُظر الشَّْمُس ِمْنَها َعْيَن ُمْرَتِقِب َوَلْفَظٍة ُسِجَنْت يف َجْوِف ُمْظِلَمٍة.  

  . ب، الّضادبنت قريش، اليعربّية، ابنة العر؟      غة العربّيةرج من القصيدة ثالث كنايات كّنى بها الّشاعر عن الّلخاست -3
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 : يف البيتني اآلتيني  مرج إليه االستفهاخالبالغي الذي   ضما الغر -4

  (التعّجب)     َهال َشَدْوَت ِبَأْمَداِح اْبَنِة الَعَرِب َماَذا َطَحا ِبَك َيا َصنَّاَجَة األَدِب

    (النفي)    ِبإَلى َدِخيٍل ِمَن األْلَفاِظ ُمْغَتِر  أْنْتُرُك الَعَربيَّ السَّْمَح َمْنِطُقُه

 : رج من القصيدة ما يقارب معنى كّل مّما يليخاست -5

 يُّ آباُظ الَعَنِزإذا ما القاِر         يابيري ِإِظَفَرّجي اخَلْيَر َوانَت:  قول الّشاعر -أ
 َفَلْم َيُؤوَبا ِإَلى الدَّْنَيا َوَلْم َتُؤِب  َكأنََّما َقْد َتَولَّى الَقاِرَظاِن ِبَها

 . ُق بني الَغّث والّسمنيٌن ال يفرِّفال -ب   

 َمْن اَل ُيفرُِّق َبْيَن النَّْبِع َوالَغَرِب  َأْزَرى ِبِبْنِت ُقَرْيٍش ثمَّ َحاَرَبها
 . ل على ذلك بأبياتتلفة واضحة يف القصيدة، دلِّخت الّطبيعة بعناصرها املزبر -6

 هْمٌس ِمَن الشهِبأو الشَّْمِس َوْحٌي ِمَن    َوْسَنى ِبأْخِبَيِة الصَّْحَراِء ُيوِقظَها 
 ِلَعْيِنِه َباِرٌق ِمْن َعاِرٍض َكِذِب   َكُمْهِرِق امَلاء يف الصَّْحراِء ِحنَي َبَدا

 ِمْنُه اأَلَصاِئُل َلْم َتْنُصْل َوَلْم تِغِب   ُنِسَجْتوِبَمْنِطٍق َهامِشيِّ الَوْشي َل
 ْنُظر الشَّْمُس ِمْنَها َعْيَن ُمْرَتِقِبَلْم َت   َوَلْفَظٍة ُسِجَنْت يف َجْوِف ُمْظِلَمٍة

 (َوْسنى، يوقظها)، (َشْجًوا، َشْدًوا)، (ب، ُمقرِتناٍء). ورد الّطباق غري مرة يف األبيات، اذكر مثالني له -7

 ؟(الّشمس)، (ءاالصَّحر)تكررت يف النّص ألفاظ، مثل  -8

  ؟راما داللة هذا الّتكر - أ

 . الّضاد القديم لغة العربّية وموطنأصالة الداللة على : ء وردت مرتنياالّصحر
العربّية من جديد، يف  ر التعبري عنه يف إيقاظ عد الشااعنى الذي أرملتُدلُّ على الوضوح، وتنسجم مع ا: الّشمس مرتني

، مبعنى أّن الّشاعر وّظَف الّشمس ِبمل تنظر الشمُس منها عنَي مرتِق... ولفظة: ُيوقظها وحي من الشمس، وقوله: قوله
 . إلحياء اللغة العربّية من جديد ًازرم

  ؟هل وّفق الّشاعر فيه - ب

غة العربّية الضاربة يف القدم نعم وّفق الّشاعر فيه؛ ألّنه جاء منسجًما مع جتربته الشعرّية، فالّشاعر يتحّدث عن الّل
 .هلذا اإلحياء ًارمز (الّشمس)خًذا ، وإحيائها من جديد مّت(ءاالّصحر) وموطنها
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 املنقوص واملقصور واملمدود
 

 (أل)من  دًاوإذا كان جمّر( اهلادي، القاضي، الداعي)اسم معرب ينتهي بياء الزمة، مكسورة ما قبلها، مثل  :االسم املنقوص -8
 ِن، فيعرب باحلركتْيفع واجلّرعلى ما قبل الياء احملذوفة يف حاليت الّر حتذف ياؤه ويعوض عنها بتنوين كسر ( اإلضافة)و
 .بقاٍض ُتمرْر: ، مثلًاوالكسرة جّر قاٍض، ، مثل جاَءرفعًا( الضمة: )على الياء احملذوفة ِنملقدرتْيا

 
 :يالياء تثبت وتكون عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء، مثل قول املتنّب فإّن حالة النصبا يف ّمأ

 يُكّن أماِنَياَوَحْسُب امَلَناَيا أْن    شاِفَياكفى بَك داًء أْن تَرى املْوَت 
 

رة على آخره، ويعرب باحلركات املقّد( الكربى)، (نياالّد: )اسم معرب ينتهي بألف الزمة مقصورة، مثل :االسم املقصور -5
 .وجرًا ونصبًا يف مجيع حاالته رفعًا

 

منقلبة أم ( اءإنش)حنو  اهلمزة أصليةسواء أكانت هذه ( ألف زائدة وهمزة)اسم معرب ينتهي بألف ممدودة  :االسم املمدود -4
نكرة غري مضافة ، ويعرب حبركات ظاهرة، إال إذا كان االسم املمدود (جنالء)حنو زائدة أو ، (بناء/رجاء)حنو  عن أصل

 .محراَء، وعلماء: حنو ، رفمن الًص ممنوعًا من الكسرة ألنه يكون عندئٍذ بالفتحة عوضًا ، فإنه جيّرواهلمزة فيه زائدة

 تدريبات
 :يف ما يأتي ه خطٌّأعرب ما حتَت -1

 ".تهكم مسؤول عن رعّيوكّل  راٍعكم كّل: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -أ 

 .خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقّدرة على الياء احملذوفة، ألنه اسم منقوص : راٍع
 .والربد ّرووقى من احَل اجلسَد ما سرَت الكساِء خرُي -ب 

  .ة جره الكسرة الظاهرة على آخرهمضاف إليه جمرور وعالم :الكساِء

 .احلأساس احلكم الّص ورىالشُّ -ج 

 .رها التعذرهو مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف، منع من ظ :الشُّورى

 .وشعراُء وعلماُء أدباُء يف اجلامعِة َجختّر -د 

  .صرفا عن التنوين ألنه ممنوع من الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة عوًض :أدباُء

 .ة ساميةواحرتامهم ظاهرة حضارّي العلماِء تقديُر -ه 

  .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره: العلماِء

 .إىل اخلري كفاعلِه اعيالّد -و 

  .رها الثقلهو مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء، منع من ظ: الّداعي
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 :يف قول ابي الفتح البسيّت( ضيرا)حذف ياء االسم املنقوص : لعّل -2

 وصاحُب احِلْرِص إن أثرى َفَغضْباُن   الَقناَعِة راٍض من َمعيَشِتِهووذ
 . (ذو)ـيف حالة رفع، خرب مرفوع لهو وغري مضاف و (نكرة) فألّنه غري معّر

 

 :يف ما يأتي ه خّطاضبط ما حتَت -3

 وال أهُل هذاك الطراف امُلمدَّد ال ُينكروَنين َءاغرب رأيُت بين      :فة بن العبدَرقال َط -أ 

 واإلخاُء امَلودَُّة وَبْيَنُكُم  َبْيين ويُكوَن جاَرُكْم أُك أَلْم: ئةيََّطقال احُل  -ب 

 
 

 .اصطفى، افتدى، ارتضى :اآلتيةمن األفعال  ممدودًا ، وامسًامنقوصًا ، وامسًامقصورًا امسًا هاِت -4

 .اءاملصطفي     اصطف/ ُمصَطفى       ُمصطٍف:  اصطفى
 .املفتدي             افتداء/ ى            مفَتٍدُمفتًد:  افتدى 

 املرتضي         ارتضاء/ َتٍضى         مرُمرَتًض: ارتضى

 
 

 .ممدودًا ، وامسًامقصورًا ، وامسًامنقوصًا د إىل القصيدة واستخرج منها امسًاُع -5

   .أندى، أزهى، وسنى، محى، مدى، الذكرى، الّدنيا: املقصور

  .ءاالصحر: املمدود

  .، اللياليناٍء: املنقوص 

  .ئدةاليس امًسا ممدوًدا ألّن قبل آخره ألف أصلية وليست ز: املاء: مالحظة
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 اخلاطرة
فكرة أو حادثة ما أو ر عن وجهة نظر الكاتب وانطباعاته جتاه ظاهرة ما حديث يعّب نثرّي ّنَف اخلاطرة أّن مت سابقًاتعّل 

مي زيادة، وجربان خليل  :ابها يف العصر احلديثومن أبرز كّتعبري، وصدق العاطفة، صوير والّتن الّتباإلجياز، وحْس سموتّتما، 
 .جربان، وأمحد أمني

 

 منوذج خاطرة
 :، ثم أجب عن ما يليها(على الوهج حرصًا)اقرأ اخلاطرة اآلتية بعنوان 

 
لسائقي بعض املركبات كتابته خلف  وع إىل ما حيلطّلبالّت يانًاري أحبه أزمات الّسم الذي تسّبَأالّس قد تردُّ)) 

سارحة ))أو (( قاهرة الرباري: ))رافة، وال سيما أمام عبارات، من مثلبالّط سُماألمر يّت مركباتهم، ويظّل
ليت ا(( على النيب صّل: ))ها، وهيبينها كّل وغريهما، إىل أن تصل إىل اجلملة األكثر شيوعًا(( ب راعيهاوالّر

 .... .بثبوت الياء(( ي على النيبصّل))تكتب دائما 
ة وجوب حذف الياء يف غة العربّيمون يف مدارسهم ويف أثناء حصص الّلطلبتنا يتعّل ر يف أنَّوحني تفّك 

عريضي املناكب وبشوارب كثيفة وعضالت مفتولة وا رجاالً َرارع لَيخيرجون إىل الّش ، ثّم(صّل)فعل األمر 
ائقني قد هؤالء الّس ها أّنتصل إىل نتيجة مفاُد.... ضخمة  مون يف مركباٍتويتحّك حافالٍتأو  ٍتيقودون قالبا

تأثري معظم اليافطات اليت هو سهم، وكذلك ة من مدّريَّنحو ق بالقاعدة اليف ما يتعّل إقناعًا يبدون للطلبة أشدَّ
 .ة أحيانًاختالف قواعد العربّي

ال  ًاهامشّي اخلطأ أمرًا ّدُعغة، ومن َيقه اخلطأ يف الّلبني من يؤّر طريًايبقى الفرق خ كلنا خيطىء، لكْن 
 .ة تصحيحهاولحمأو االلتفات إليه  يستحّق

ة ري، مينع ترخيص أّيص يف دائرة الّسمتخّص مثالية زائدة إذا حلمنا بوجود لغوّيحنو  ووعليه، أترانا نرن 
 .تفقنا على ضرورة وجودها أصاًلمركبة حتمل عبارات مكتوبة بطريقة خطأ؟ هذا إذا ا

ها حنو :ةا بعد امتحان يف أصول اللغة العربّياطني وشركات اإلعالن إّلص للخّطرخَّا ُيوهل حنلم بأّل
 !باتًا وصرفها وإمالئها، مع منع استخدام اللهجة العامية منعًا

ة على ن نعمل حبزم وجدّيى أووهج مجيل نتمّن سحر خاّص ة والوجودّيوة، لغة اهلغة العربّيوبعد، فالّل 
 ((.استمراره وبهائه
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 .ح رأيكد الكاتبة يف ما ذهبت إليه؟ وّضهل تؤّي -1

. اليافطات وغريهاوّية ولغوّية أحلظها يف اإلعالنات حنو طاء كثرية؛ إمالئية وخيف وجود أ  أيرافقها الوأونعم أؤّيدها،  
 ويرتك أيًضا للطالب

 .غري ما ورد يف النّص(( الية من األخطاءلغة خحنو : ))أخرى ملقولة اقرتح سباًل -2

ويرتك  .جعة اإلعالنات وتنقيحها بلغة سليمةاالتعاقد مع متخصصني يف حمالت الدعاية واإلعالن وكتابة اليافطات ملر  
 أيًضا للطالب

 

 :عن مخسني كلمة يف واحد من املوضوعني اآلتيني اكتب خاطرة مبا ال يقّل
  يتّيهولغيت. 

 عبري عنها؟سان، كيف نطوعه للّتلّلغة أداتها االّل 

 
 
 
 

 التقويم الذاتّي
 :يند من أّنبعد كتابيت اخلاطرة أتأّك 

 .رت عن وجهة نظري يف اللغة العربية بوضوح تاّمعّب -8

 .راعيت االختصار واإلجياز -5

 .فرت عن ما جيول يف خاطري بصدق من غري تكّلعّب -4

 .التزمت حسن التصوير واخليال -3
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 من صفحات احلياة: الوحدة السادسة

 كاكيين وفلسفته يف احلياةخليل الّس
 يوسف أيوب حداد

 (، حياته مواقفه وآثارهكاكييّنخليل الّس)

 
ىل يوم تسود فيه إة، إذ كان يتطلع يف حمبته وتعاطفه ورأفته إىل أبعد من احلدود القومّي كاكييّنذهب الّس

 .م للجائعني املظلومنية، فهو يبكي من الباكني ويتأّلة العرق واجلنس والقومّيَطية بين اإلنسان متخاحملّب
خيرجوا مناديلهم من جيوبهم،  غار أْنة قام بها إىل مدرسة يف حيفا، طلب من الّصففي أثناء جولة تفقدّي

، فقال واخلجل (اأبيض نظيًف اذا ال حتمل مندياًلمل) :ق، فسأله همسًان أن منديله ممّزف واحد تبّيختّل وحدث أْن
 موع، وبعد أْنحتى اغرورقت عيناي بالّد ًارت جّدتأّث: "، فقال السكاكييّن(ال يوجد عندي): د يعقد لسانهيكا

ويقدمهما له هدية، ما  ِنأبيضْي ِنفته أن يشرتي له منديلْيإىل املدير مخسة قروش، وكّل دفعُت ّفخرجنا من الّص
 !".ف شقاء البشرأسعدني لوأستطيع أن أخّف

كاهات، يف ابتكار الُف ر، وكان بارعًانّدة الّتوح ودماثة األخالق وحمّبة الّرعلى خّف ر السكاكييّنِطُف
عب وينال منها اإلعياء، ه عن النفس حني يعلوها الّتعابات اليت تنسي اهلموم وترّففمجالسه كانت حافلة بالّد

حاة ع نوادر الّنمجأن  هذا امليل إىل حّد وبلغ به. ريفة يرويها ويستمع هلا ضاحكًافة الّظْركان له ميل شديد إىل الطُّ
 .م طالبه النحو وهو يدخل البهجة إىل قلوبهمليعّل

 إنسان؛ ذلكم ألّن باآلخرين، وكان يرتقب اخلري يف كّل كان قلبه الكبري ال يعرف احلقد وال يسيء الظّن
 .وجدناها العطف واحلّبوة من اخلري الكامنة، فإذا نشدناها وعاجلناها بشيء من ْذنفس َج يف أعماق كّل

. اس أمجعنيحنو الّن حنو وطنه وأبناء أمته، وعارمًا ًاحنو أسرته وأهله وأصدقائه، كبري كان كبريًا هذا احلّب
ا أصدقاؤه فأقربهم إليه اس، وأّمعلى أحد من الّن بًاوال تعّص وال حسدًا كان ظاهره كباطنه ال يضمر حقدًا

 .قًاُلوأكرمهم ُخ أعالهم أدبًا
لج يف القول حني ْج، ال يتَليف تعامله، خملصًا صادقًا ًامع اجلميع بال استثناء، وفّي هنا كان متعاطفًا من

عنه  الكالم، فإن مسعه ازوّر ، ويتعاىل طبعه عند مساع نابير خطاه حني ميشي إىل الوفاء ساعيًا، وال تتعّثُدِعَي
 .بلحة والّنامرضي الّسونأى وساق احلديث إىل حيث ُي

ه مل يصرب حلظة واحدة على إال أّن ن صرب على ذلك طوياًلِئي الرجل من نكد األيام ما يلقه سواه، وَللق
ر دفعه إىل رفض اجلمود وح والعقل، هذا التحّرد الّرمن األوهام اليت تقّي رًااعوجاج حوله، فلقد نشأ متحّر أّي
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 اًلمكّب دًاة اإلنسان، وجتعله مقّيفاهم، وتبطل إنسانّيلّتم، وتعيق االتقّد العوائق اليت تشّل والتقاليد البالية، وكّل
 .بأغالل الوهم والعادة

ريح بها، كان اإلنسان املتواضع الّص دفس واالعتدار الّنْبِك له، ومع كّلفوان اإلباء الذي مّثْنُع ومع كّل
، فجعل "قل كلمتك وامِش: "يف مواقفه، اجلريء يف آرائه، املدافع عنها بثبات، فخالف أمر صديقه أمني الرحيانّي

، بيعة والفّنفس والّطق اجلمال يف الّنقبيح، كيف ال وقد تعّش ، وأعلن نقمته على كّل"قل كلمتك وقف: "شعاره
 .القلوب بور على كّلم احُلفوس، وخيّيالّن البهجة كّل ى تعّموأراد أن يغمر الوجود باجلمال حّت

 ذُتي تلّذأّن يف نومي، وألعب فأحّس ذُتأني تلّذ وم فأحّسأقوم من الّن: "صه قولها أسلوبه فيلّخأّم
مبا أقرأ أو يف ما  ها يف االستحمام باملاء البارد، أقابل وأقرأ وأكتب فألتذُّعادة كّلأن الّس فأحّس بألعابي، واستحّم

 يل والنهار فألتذُّاس يف اللباجللوس إليهم، وأجتمع بالّن باملشي، أجلس إىل أصدقائي فألتذُّ أكتب، أمشي فألتذُّ
ل، حّمرب والّتى بالّصبي املصائب فأتعّز ب عليها، وتلّمومتها والتغّلامبق عوبات فألتّذهم، أقابل الّصبباالجتماع 

 ".روس والعربمبا أكتشفه فيها من الّد أكاد ألتّذ بّل
ر مبا جيري ه كان ال يتأّثكاكيين ودعا إليها ال تعين حبال من األحوال أّنفلسفة الفرح اليت آمن بها الّس إّن

ما املرح عنده كان حماولة لتغليب حقيقة احلياة يف به، إّن ة اليت تلّمة والعاّمحوله وال ينفعل باألحداث اخلاّص
 .اتها وأحزانهاقيمتها العليا على حقيقة احلياة يف مشّق

قها ة، طّبة واقعّيلسفة حياتّية ينادى بها حسب، بل كانت فة فلسفة نظرّياحلياتّي كاكييّنمل تكن فلسفة الّس
عة فة، دعا إىل النّزبل واإلباء واألَن، لقد نادى مبا اعتنق ودافع عن ما آمن به، دعا إىل الّنًاحبذافريها حرفّي

ه عاش هذه ة، والذين يعرفونه يعرفون أّنجاعة والوطنّية والّشة والتعاون، دعا إىل القّوة القائمة على احملّباإلنسانّي
 .ليت نادى بهاثل اامُل

ة اليت سيطرت وّياودلت الفلسفة الّسة بّدي ونيتشه، وهذه القّوة الذي أخذه عن املتنّبلقد آمن مببدأ القّو
ة حتمي من غيان، كان يريدها قّولم والّطة للّظة اليت آمن بها مل تكن قّوهذه القّو ول حياته، على أنَّأعلى تفكريه 

غار، ال عن الّص عًاة وأنفة وترّفات اآلخرين، كان يريدها عّزتعتدي على حرّية االعتداء، وتصون الكرامة، ال قّو
ة اليت ال تعرتف ة اجلسمّيوحية والقّوة الّروإيذاء، وكان لذلك يبدأ بنفسه، فهو مثال القّو وظلمًا بطشًا
ا حبيث ال جتوز ًضة ليست منحصرة يف اجلسد بل بالعقل أيهذه القّو ن، على أّنْهعف أو الَويخوخة أو الّضبالّش

ة املنشودة هات، وال تكتمل القّورَّعليه األوهام، وال تستعصي عليه املشكالت وال تروج عنده اخلرافات والتُّ
ذا حفاظ  هذيب وبأن يكون اإلنسان شجاعًاما تكون بالّتفس إّن، وتقوية الّنفس أيضًابالّن باجلسم والعقل بل

 .ومبادئ عالية ومطالب شريفة



 مدارس اجلزيرة الثانوية. ......العالمة الكاملة..(.7076666000)  عواد عبادة/  الدكتور)

 من العالمة الكاملة ال نرضى بأقّل.......طريقك إىل اإلبداع والتميزالرابع املستوى / اللغة العربية  90
 

 

 بالكاتبعريف الّت
 .معاصر يوسف أيوب حداد، باحث وأديب فلسطييّن

 .الذي أخذ منه النّص( ، حياته مواقفه وآثارهكاكييّنخليل الّس): ةأبرز أعماله األدبّي  أعماله األدبية؟ اذكر أبرز

 النّصوج
ن من أعضاء ، كافلسطييّن بٍّرأديب وُمهو و( م8024-8171) بني يديك عن خليل السكاكييّن الذي ث النّصيتحّد

عليم، ويف إدارة املعارف، وانتقل بعد نكبة فلسطني إىل القاهرة، وفجع مبوت بالّت يف دمشق، اشتغل زمنًا العربّي مع العلمّيْجامَل
 .رهوبضعة ش ا، ومل يعش بعده إّل((ّيِرَس))وحيده 

 اذكر أبرز كتب خليل السكاكيين؟
، ((غة واألدبمطالعات يف الّل))ة بأسلوب حديث، واءة العربّيلتعليم القر كتاب مدرسّيهو و(( اجلديد))من كتبه 

 ((.ةغة العربّياألصول يف تعليم الّل))، و((رما تيّس))و
 ا هذا النص؟تناوهلاذكراألمور اليت  

إىل كان ذا نظرة ثاقبة  كاكييّنالّس ، إذ أشار كاتبه إىل أّنمن سرية حياة السكاكييّن الذي بني يديك جانبًا النّص تناولي
عوبات إىل د قدرته على حتويل الّصة، فقد أّكة واخلاّصحياته العاّم نواحي آمن بها يف كلِّمببادئه ومعتقداته اليت  احلياة، ملتزمًا

 .ة إىل احلياةظرة اإلجيابّيعاطف والّنالّتو حوافز للعمل والعطاء، ودعا إىل احلّب
عف وصغائر ر، وثار على املفاسد والّضاحلياة وتعيق التطّو تشّلرفضه بعض التقاليد البالية اليت  كاكييّنوأعلن الّس 

جل صاحب املبادئ جتاه حياته ووطنه وجتاه الّرهو جل الذي حتكمه األفعال ال األقوال، فة الّرل مصداقّياألمور، وكان ميّث
 .هاة كّلاإلنسانّي

 :األوىلالفقرة 
ة بين ىل يوم تسود فيه احملّبإة، إذ كان يتطلع احلدود القومّي يف حمبته وتعاطفه ورأفته إىل أبعد من كاكييّنذهب الّس

 .م للجائعني املظلومنييبكي من الباكني ويتأّلهو ة، فالقومّيوق واجلنس ة العرَطياإلنسان متخ
خيرجوا مناديلهم من جيوبهم،  غار أْنة قام بها إىل مدرسة يف حيفا، طلب من الّصففي أثناء جولة تفقدّي

اخلجل يكاد و، فقال (اأبيض نظيًف اذا ال حتمل مندياًلمل) :ق، فسأله همسًان أن منديله ممّزف واحد تبّيختّل وحدث أْن
خرجنا من  موع، وبعد أْنحتى اغرورقت عيناي بالّد ًارت جّدتأّث: "، فقال السكاكييّن(ال يوجد عندي): يعقد لسانه

أستطيع وويقدمهما له هدية، ما أسعدني ل ِنأبيضْي ِنه منديلْيفته أن يشرتي لإىل املدير مخسة قروش، وكّل دفعُت ّفالّص
 !".ف شقاء البشرأن أخّف

 :املفردات والرتاكيب
 ينظر :يتطّلع  رمحة وعطف :رأفة        .ومجعها أعراق، أصل كل شيء :الِعرق

 .تأخَّر :ختّلَف  .(خطو)ة وجذرها تجاوزم :متخّطية
 .واجلمع مناديل. املاء أو الشكل ُيمسح به العرق حرير ُمربَّع أو نسيج من قطن  :منديل

 . فعل ناقص يدل على ُقْرب وقوِع الفعل :يكاد   ضحاّت :تبّين     .حيبس :يعِقد
 .وجذرها َغِرَق، امتألت بالدموع :اغرورقْت العني
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 :املناقشة والتحليل
  :اختّطى الّسكاكييّن حدود الفردّية الذاتّية إىل اإلنسانّية بكّل أبعاده

 .هات موقفا من النّص على هذا-أ 
 .اغرورقت عيناه بالّدموع عندما وجد طالًبا يف الّصف منديله ممزق، يف إحدى املدارس اليت  كان يتفّقدها

 .ألنه كان يسعى إىل إشاعة احملّبة بني الناس مجيًعا بعيًدا عن العرق واجلنس والقومّية ملاذا نهج الّسكاكيين هذه السبيل؟ -ب 

 .يارة املشرف الرتبوّي إىل املدرسة على اجلانب الفيّن بل تشمل اجلانب  اإلنسانّي أيًضا، بّين ذلكزتقتصر ال 

الطُّمأنينة الذي يعيش فيه كل من الّطالب واملعلم اجتماعًيا ونفسًيا ينعكس على ووذلك بتعزيز الطالب ومعلميهم، ألّن ج
 .م، فاالهتمام  باجلانب اإلنساني يعّزز اجلانب الرتبوي الفيّن وينّميهومن ثّم  على خمرجات التعلياألداء الوظيفّي، 

 .اإلنسانّية والتعاطف  (!ف شقاء البشرأستطيع أْن  أخّفولما أسعدني ) :ّطختها اليت حت العبارة وّضح داللة 

 

 :الثانيةالفقرة 
كاهات، فمجالسه يف ابتكار الُف بارعًا ر، وكاننّدة الّتوح ودماثة األخالق وحمّبة الّرعلى خّف ر السكاكييّنِطُف

عب وينال منها اإلعياء، كان له ميل شديد ه عن النفس حني يعلوها الّتعابات اليت تنسي اهلموم وترّفكانت حافلة بالّد
هو ونحو لم طالبه احاة ليعّلع نوادر الّنمجأن  وبلغ به هذا امليل إىل حّد. ريفة يرويها ويستمع هلا ضاحكًافة الّظْرإىل الطُّ

 .يدخل البهجة إىل قلوبهم
 :املفردات والرتاكيب

 .موهبة ُمعيَّنة منذ الوالدةأو اتَّصف بصفة  :ُفِطر على
 .لةهولني وس :َدماثة
 .احلديث بالنوادر :التنّدر

 .الدعابات، وجذرها فِكه :الفكاهات
 .مليئة :حافلة

 .اللَّعب وامُلماَزحة: الدُّعابة :الدعابات

 .عنه التعَب والضِّيَقتزيل  :ُترّفه
 .(َعِيَي)التعب واإلرهاق، وجذرها  :اإلعياء
 .ُطَرٌف: واجلمع. كلُّ شيٍء مستحدث عجيب :الطُّْرفة

 .اللطيفة املمتعة :الظريفة
 .الّسرور :البهجة

 :املناقشة والتحليل
 :أّثرت الروح املرحة للّسكاكييّن يف أسلوبه يف الّتعليم

 .يدخل البهجة إىل قلوبهمهو ونحو ع نوادر الّنحاة ليعلم طالبه المج  .أعطِّ مثاًلا على ذلك - أ

 .يكأربّين  ؟هل تؤّيد استخدام أسلوب الفكاهة يف الّتعليم - ب

 .ويرتك أيًضا للطالب  .نعم؛ ألّن مثل هذا األسلوب يشّوق الطالب وجيذبه، ويكسر رتابة الدّرس       
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 :الثالثة الفقرة
يف  إنسان؛ ذلكم ألّن باآلخرين، وكان يرتقب اخلري يف كّل احلقد وال يسيء الظّنكان قلبه الكبري ال يعرف 

 .وجدناها وة من اخلري الكامنة، فإذا نشدناها وعاجلناها بشيء من العطف واحلّبْذنفس َج أعماق كّل
كان . اس أمجعنيلّناحنو  وطنه وأبناء أمته، وعارمًاحنو  ًاأصدقائه، كبريوأسرته وأهله حنو  كان كبريًا هذا احلّب

 ا أصدقاؤه فأقربهم إليه أعالهم أدبًااس، وأّمعلى أحد من الّن بًاوال تعّص وال حسدًا ظاهره كباطنه ال يضمر حقدًا
 .قًاُلوأكرمهم ُخ

، وال ُدِعلج يف القول حني َيْج، ال يتَليف تعامله، خملصًا صادقًا ًامع اجلميع بال استثناء، وفّي من هنا كان متعاطفًا
عنه ونأى وساق  الكالم، فإن مسعه ازوّر ، ويتعاىل طبعه عند مساع نابير خطاه حني ميشي إىل الوفاء ساعيًاتتعّث

 .بلالّنوحة امرضي الّساحلديث إىل حيث ُي
 :املفردات والرتاكيب

 .اجلمرة امللتهبة :َجْذوة
 .متوارية خمفّية :كامنة

 .طلْبناها :نشْدناها
 .شديدًا :عارمًا
 .خفيُي :ُيضمر

 .يرتّدد :يتلجلج
مفردها ُخْطوة وهي املسافُة ما بني الَقدمني عند  :ُخطى
 .اخلطو

 .يرتّفع :يتعاىل
 .الكالم القلق غري املنسجم :نابي الكالم

 .مال واحنرف :ازوّر عن
 .ابتعد :نأى

 .لةهواجُلوُد والكَرُم والس :الّسماحة
 .الّشرف :الّنبل

 :املناقشة والتحليل
 .رين، علل ذلكخكييّن أن حيسن الظّن باآلاعتاد الّسكا

فالّسكاكيين  نشدناها وعاجلناها بشيء من العطف واحلّب وجدناها، اخلري كامنة، فإذاألّنه يرى يف أعماق كّل نفس َجْذوة من  
 .كان يرتقب اخلري يف كّل إنسان

 ما األساس الذي اعتمده السكاكييّن يف عالقاته بأصدقائه؟

فأقربهم إليه أعالهم أدًبا صدقاؤه ال يضمر حقًدا وال حسًدا وال تعّصًبا على أحد من الّناس، وأّما أ كان ظاهره كباطنه 
 .وأكرمهم ُخلًقا

 الف للّذوق؟خم  لكيف كان الّسكاكييّن يتصرف يف جملس قيل فيه قو

 .الّسماحة والّنبل ُيرضي  احلديث إىل حيثكان يرتّفع عن مساع نابي الكالم، فإن مسعه ازوّر عنه ونأى وساق  
  .ملتهبة من اخلري صّور ما يف داخل كّل إنسان مجرة ؟(َجْذوة من اخلري  يف أعماق كّل  نفس) :وّضح الّصورة الفنّية يف ما يأتي

  :ّطختها كيب اليت حتاوّضح داللة الّتر

  .يه وموقفهأر الثبات على    .حني ميشي إىل الوفاء ساعًياتتعثر خطاه ال -أ 

 .نباهته يف توجيه احلديث   .إىل حيث  ُيرضي الّسماحة والنبلاحلديث  ساق -ب
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 :الرابعةالفقرة 
 ه مل يصرب حلظة واحدة على أّيإال أّن ن صرب على ذلك طوياًلِئلقي الرجل من نكد األيام ما يلقه سواه، وَل

ر دفعه إىل رفض اجلمود والتقاليد تحّروح والعقل، هذا الد الّرهام اليت تقّيومن األ رًااعوجاج حوله، فلقد نشأ متحّر
بأغالل الوهم  اًلمكّب دًاة اإلنسان، وجتعله مقّيفاهم، وتبطل إنسانّيم، وتعيق الّتالتقّد ائق اليت تشّلالعو البالية، وكّل

 .والعادة
ريح يف لّصبها، كان اإلنسان املتواضع ا دفس واالعتدار الّنْبِك له، ومع كّلفوان اإلباء الذي مّثْنُع ومع كّل

قل : "، فجعل شعاره"قل كلمتك وامِش: "مواقفه، اجلريء يف آرائه، املدافع عنها بثبات، فخالف أمر صديقه أمني الرحيانّي
، وأراد أن يغمر بيعة والفّنفس والّطق اجلمال يف الّنقبيح، كيف ال وقد تعّش ، وأعلن نقمته على كّل"كلمتك وقف

 .القلوب بور على كّلم احُلفوس، وخيّيالّن كّل البهجة ى تعّمالوجود باجلمال حّت
 :املفردات والرتاكيب

 عظمة :ِكرب   مقيَّد :ُمكّبل  .(عوق)متنع وجذرها  :تعيق .تبطل وتضعف :تُشّل
 .يف أيديهماأو اجملرم أو لد ُيجعل يف عنق األسري ج أوطوق من حديد : مفردها الُغّل :أغالل

 الفخر واالعتزاز :االعتداد   .العزة والكربياء :اإلباء .هالشيء وحّدته ونشاط ولأ :ُعنفوان
 .الّسرور :احُلبور  .يغّطي :خيّيم .تشمل وتنتشر :تُعّم ميأل ويفيض:َيْغمر  .ُسخط :ِنقمة

 .ى عليها الزَّمنالقدمية واملتخّلفة، عف :البالية  . كلُّ شيء جٌر على صاحبه شّرًا :نَكد
 .الّذهن من اخلاطر ما يقع يف: الَوْهُم :هامو األ

 :املناقشة والتحليل
 قلة صربه على االعوجاج يف اجملتمع؟  ّلتد  معال

والتقاليد البالية، وكّل ما يعيق  هذا التحّرر دفعه إىل رفض اجلمودهام اليت تقّيد الّروح والعقل، وومن األ اًرألنه نشأ متحّر 
 .يبطل إنسانّية البشرأو التفاهم أو التقّدم 

 :كاكييّن رؤيته يف احلياة على أن يطابق قوله فعلهبنى الس

 ؟ما املقصود بهذا -أ 

 عن كالمه، فال يقول كلمته وميشي، بل يقف ويقصد ما يقول، ويطّبقهه كان مسؤوًلا مبعنى أنه عندما كان يتكلم فإّن 
 .آمن به افع عن ماوقد نادى مبا اعتنق من مبادئ ود. واقًعا ال كالًما حسب

 . قفا يؤّكد هذه الرؤيةمو هاِت-ب 

 نقمته على كّل، وأعلن "قل كلمتك وقف: " ، وجعل شعاره"قل كلمتك وامِش: " خالف قول صديقه أمني الرحيانّي 
 . د أْن يغمر الوجود باجلمال حتى تعّم البهجة كل الّنفوس، وخيّيم  احلبور على كّل القلوبارقبيح، وأ

 ؟ إىل ترك العادات السلبّية القدميةدعوة الّسكاكييّن :وّضح ما يأتي من النّص

 .العادةهم ووالألنها تشّل التقّدم، وتعيق التفاهم، وتبطل إنسانّية اإلنسان، وجتعله مقّيًدا مكبًلا بأغالل 
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ّيم احلبور وخي كّل الّنفوس،  حتى تعّم البهجة  لد أن يغمر الوجود باجلمااوأر: " كّل من الّسكاكيين يف قوله عند   لن بني قيمة اجلمازوا
 مجيال َدوالوج مجيًلا تَر ُكْن         داُء أيُّهذا الّشاكي وما ِبَك :ماضي يف  قولهووإيليا أب  "على كّل القلوب

نسان بالصرب والتحّمل يف حياته، وقابل الصعوبات والتّذ مبقابلتها والتغلب عليها، جعل الكون إلإذا تعّزى ا :عند السكاكيين
 .مجيًلا، وإّن عّم اجلمال الكون عّمت البهجه كّل النفوسمن حوله بامًسا 

إن فوالتحلي بالصرب ومجال النفس، تفاؤل ودفع الّشكوى من غري سبب، يف احلّث على ال ماضيوإيليا أبي أوهذا يوافق ر
 .ى كّل ما حييط به مجيًلاأرضي اإلنسان ر

 :وّضح الّصورة الفنّية يف كّل  مّما يأتي

  .قيوًدا تقيِّد اإلنسانصّور الوهم والعادة  .مكّبًلا  بأغالل الوهم والعادةجتعله مقّيًدا -أ

 .هذا التحّرر دفعه إىل رفض اجلمود والتقاليد البالية، وكّل  العوائق اليت تشّل التقّدم-ب 

  .صّور التقّدم عضًوا يف جسم اإلنسان، وصّور العوائق مرًضا يشّل هذا العضو
 .حّدة رفضه ؟ كان اإلنسان  املتواضع الّصريح يف مواقفه... الذي مّثله ُعْنفوان اإلباءمع كّل  :ّطختها حت اليت العبارةوّضح داللة 

 

 :اخلامسةالفقرة 
قها ة، طّبة واقعّية ينادى بها حسب، بل كانت فلسفة حياتّية فلسفة نظرّياحلياتّي كاكييّنمل تكن فلسفة الّس

ة عة اإلنسانّيفة، دعا إىل النّزبل واإلباء واألَنق ودافع عن ما آمن به، دعا إىل الّن، لقد نادى مبا اعتنًاحبذافريها حرفّي
ثل اليت نادى ه عاش هذه امُلة، والذين يعرفونه يعرفون أّنجاعة والوطنّية والّش، دعا إىل القّوتعاونة والالقائمة على احملّب

 .بها
ة اليت سيطرت على ّيواودلت الفلسفة الّسة بّدوهذه القّوي ونيتشه، ة الذي أخذه عن املتنّبلقد آمن مببدأ القّو

ة حتمي من االعتداء، غيان، كان يريدها قّولم والّطة للّظة اليت آمن بها مل تكن قّوهذه القّو حياته، على أنَّ ولأتفكريه 
 وظلمًا ار، ال بطشًاغعن الّص عًاة وأنفة وترّفات اآلخرين، كان يريدها عّزة تعتدي على حرّيوتصون الكرامة، ال قّو

أو عف الّضأو يخوخة ة اليت ال تعرتف بالّشة اجلسمّيوحية والقّوة الّرمثال القّوهو وإيذاء، وكان لذلك يبدأ بنفسه، ف
هام، وال تستعصي عليه وا حبيث ال جتوز عليه األة ليست منحصرة يف اجلسد بل بالعقل أيًضهذه القّو ن، على أّنْهالَو

، وتقوية فس أيضًابالّن ة املنشودة باجلسم والعقل بلهات، وال تكتمل القّورَّعنده اخلرافات والتُّاملشكالت وال تروج 
 .ذا حفاظ ومبادئ عالية ومطالب شريفة هذيب وبأن يكون اإلنسان شجاعًاما تكون بالّتفس إّنالّن

 :املفردات والرتاكيب
 .فة، ومفردها ُحْذُفوٌر وِحْذفاٌرنواحيها املختل :حبذافريها .مبدأ ونهج يف احلياة :فلسفة
 .(مثال)األخالق احلميدة، ومفردها  :امُلُثل  .امليل واالجتاه :النزعة .الِعزَّة واحلَمّية :األَنَفة
 .احلدَّ يف الظلم جتاوز :الطغيان .م واحلزنتدّل على التشاؤ :ّيةاوالفلسفة الّسود .فيلسوف أملاني :نيتشة
 .ال تنطلي :ال جتوز .َتصُعب :تستعصي  .الّضعف :ْهنالَو .عنف :بطش .حتفظ :تصون
 .األقوال اليت ال قيمة هلا: مفردها ُترَّهة :التُّّرهات .احلديث املسَتْمَلُح املكذوُب: اخُلراَفُة :اخلرافات .تشيع :َتروج

 .ُموٍف بالعهد :ِحفاظ وذ  .املطلوبة :املنشودة
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 :املناقشة والتحليل

؛ هذه القّوة بّدلت (فيلسوف أملاني)أخذ مبدأ القّوة عن املتنيب، ونيتشه ؟    شارب الثقافية للسكاكييّن، اذكرهأشار النّص إىل أحد امل
 .تهياح ولأاليت سيطرت على تفكريه وّية االفلسفة الّسود

 .صّية السكاكييّنخبّين العوامل النفسّية واجلسدّية والعقلّية اليت كّونت ش

 .الوهنأو الّضعف أو لّشيخوخة ال يعرتف باهو ف :اجلسدّية

 . هاترَّتُّوالفات رااخل املشكالت وال تروج عندههام، وال تستعصي عليه وال جتوز عليه األ :العقلّية

وال تكتمل القّوة اليت آمن بها باجلسم والعقل بل بالّنفس أيًضا، وتقوية الّنفس إّنما تكون بالّتهذيب، وبأن  :النفسّية
 . ومبادئ عالية  ومطالب شريفة ذا حفاظ  يكون اإلنسان شجاًعا

 ؟ال تعارض بني إميان الّسكاكييّن مببدأ القّوة ونزعته اإلنسانّية :وّضح ما يأتي من النّص

مة من غري االعتداء على االكري قّوة حتمي من االعتداء، وتصون القوة اليت آمن بها مل تكن قّوة للّظلم والّطغيان، وإّنما ه 
 .إيذائهمأو ظلمهم أو  حرّيات اآلخرين

 .وعيه وعمق تفكريه  ؟(هاترَّفات والتُّاوال تروج عنده اخلر ):ّطختها اليت حت العبارة وّضح داللة 

 :السادسةالفقرة 
بألعابي،  ذُتي تلّذأّن يف نومي، وألعب فأحّس ذُتأني تلّذ وم فأحّسأقوم من الّن: "صه قولها أسلوبه فيلّخأّم
يف ما أكتب، أمشي أو مبا أقرأ  ها يف االستحمام باملاء البارد، أقابل وأقرأ وأكتب فألتذُّعادة كّلأن الّس فأحّس واستحّم

هم، أقابل بباالجتماع  اس يف الليل والنهار فألتذُّباجللوس إليهم، وأجتمع بالّن باملشي، أجلس إىل أصدقائي فألتذُّ فألتذُّ
مبا أكتشفه فيها  أكاد ألتّذ ل، بّلحّمرب والّتى بالّصبي املصائب فأتعّز لّمب عليها، وتمتها والتغّلوامبق عوبات فألتّذالّص

 ".روس والعربمن الّد
ر مبا جيري حوله ه كان ال يتأّثكاكيين ودعا إليها ال تعين حبال من األحوال أّنفلسفة الفرح اليت آمن بها الّس إّن

ا العليا ة لتغليب حقيقة احلياة يف قيمتهاولاملرح عنده كان حم مابه، إّن ة اليت تلّمة والعاّموال ينفعل باألحداث اخلاّص
 .اتها وأحزانهاّقعلى حقيقة احلياة يف مش

 :املفردات والرتاكيب
.الفضائل، ومفردها قيمة :الِقيم .تقديم :تغليب  .مفردها ِعْبرة وهي االتِّعاُظ مبا مضى :الِعَبر  .أتصبَّر :ـأتعّزى ب

 .مبدأ ونهج يف احلياة :فلسفة .جتتمع َعلّي :تلّم بي  .وهي العناء والتعبمفردها مشّقة  :َمشّقات 
 

 :املناقشة والتحليل

 الّسكاكيين؟  ليف قو" ألتّذ " ، و"تلّذذُت " ما داللة تكارر 

ضية،  ار الّسعادة والسرور الذي خيلقه السكاكيين يف كّل أمر يفعله، داللة على إجيابيته وحسن ظّنه،  وتقبله كّل شيء بنفس 
 .وسعة تفكريه

 



 مدارس اجلزيرة الثانوية. ......العالمة الكاملة..(.7076666000)  عواد عبادة/  الدكتور)

 من العالمة الكاملة ال نرضى بأقّل.......طريقك إىل اإلبداع والتميزالرابع املستوى / اللغة العربية  97
 

 

 
 : الّطباق يف النّص بصورة الفتة للنظر زبر

 .أعط أمثلة على ذلك من النّص  - أ

                  واقعية/نظرية         اجلمال،/قبيح          ،العامة/ اخلاصة        ،قف/امِش     باطنه، /ظاهره 
 .مل يصرب/صرب                    مل يلق، /لقي            أكتب،/ رأأق          النهار،/ الليل

 .يكأبّين ر ؟ هل جنح الكاتب يف توظيفه أم بعث امللل والّسأم يف نفس املتلّقي - ب

ه ال يضمر ظاهره كباطناملتضادات اليت وّظفها الكاتب كشفت اجلانب املشرق من حياة صاحب السرية، فقد كان  
ويبتعد عن كّل  اجلمالعندها ويكون مسؤوال عنها، وكان حيب  قفي بل ميشي وال يقول كلمتهحقًدا ألحد، وكان 

  .، وهكذا  نظريةحياتية ال فلسفة   واقعية، وكانت الفلسفة اليت نادى بها فلسفة قبيح
 .هل ترى أن الّسكاكييّن ميكن أن يعّد من دعاة حقوق اإلنسان؟ وّضح ذلك

ّية العرق واجلنس والقومّية، ودعا إىل  النزعة اإلنسانية القائمة على احملّبة نعم؛ ألنه كان يريد جمتمًعا تسود فيه احملّبة متخط  
 .ويرتك أيًضا للطالب      .يف حياته وعمله

 .أعِط ثالث قيم إجيابّية استفدتها من هذا النّص

   التعّزي بالّصرب والتحّمل.  

 فة واحملّبة والتعاطفأالر.  

 ا يف كّل شيءترقُّب اخلري دائًم. 

 ع عن مساع نابي الكالمالرتّف. 

 االلتذاذ بكّل شيء مجيل نفعله. 

 تهذيب النفس وتقويتها. 
 النبل واإلباء واألنفة. 

 تعاونال. 

 يك؟أما الذي دفع الكاتب إىل كتابة سرية حياة الّسكاكييّن، يف ر 

، وصاحب أخالق عظيمة ًاوطنّي مل العربي، كان كاتًبا، ومناضًلاألّن السكاكيين كان واحًدا من أبرز رجاالت عصره يف العا 
بقيمة التعليم واملعرفة، وقد أسس عدًدا من  ًاوكان مؤمًنا كثري للحياة الثقافية يف مدينة القدس، ًارجح، وكان مركزأوعقل 

 .املدارس يف فلسطني
 .مدى استطاعت لغة الكاتب أن تعّبر عن اجلانب اإلنسانّي من حياة  صاحب الّسرية وّضح إىل أّي

 ّن الكاتب جنح بشكل كبري يف تسليط الضوء على اجلانب اإلنساني من حياة الّسكاكيين بأسلوب أدبّي مجيل نقل فيه أرى أ 
ل على إنسانيته ، وبلغة جاذبة يف نقل وقائع من حياة السكاكيين تدّلوالروحّيةعقلّية اإلنسانّية والالّسكاكيين بكّل أبعادها  فلسفة

  .وسعة تفكريه
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 : غوّيأضف إىل معجمك الّل -1

 .اجلمرة امللتهبة: وةْذاجَل -

 .ديرتّد: لجْجَلَتَي -

 .ته ونشاطهالشيء وحّد ولأ: فوانْنالُع -

 .األقوال اليت ال قيمة هلا: هةرَّمفردها ُت: هاترَّالتُّ -

 .الكالم القلق غري املنسجم:  نابي الكالم -

 .بالعهد موٍف: حفاظ وذ -

 .عفالّض: نْهالَو -

  :إىل أحد معاجم الّلغة العربّية، واستخرج معاني كّل من ُعد -2
 .موهبة معيَّنة منذ الوالدةأو اتصف بصفة  :ُفِطر على 

 .مال واحنرف :ازوّر عن  
 . أتصبَّر :ـأتعّزى ب  

 .(كاتالنِّ) ُعد إىل الفقرة الثالثة من النّص، واستخرج الكلمات اليت تنتمي إىل احلقل الداللّي لكلمة  -3
 .(اهات، الّدعابات، الّطرفة، نوادرالفك)    
 . َعِيَي :اإلعياء  َعِوَج :اعوجاج   .َقَغِر :اغرورق  :ما اجلذر اللغوّي لكلٍّ من -4
 .(حنو)نسبة اىل ( ّيحْنو)السكون  ؟(ّيحنو )ّي، ُعد إىل املعجم واضبط حرف احلاء يف حنو   (ُنحاة)مفرد  -5

 :لّسياق الذي وردت فيهط وفق اخ بّين معاني الكلمات اليت حتتها  -6
  .لةهووسلني : دماثة   .األخالق دماثةُفطِّر الّسكاكييّن على خّفة الّروح و -أ  
 .الّسرور: احلبور            .على كّل القلوباحلبور خيّيم -ب     
 . مبدأ ونهج يف احلياة: فلسفة    .ت فلسفة حياتّية واقعّيةنظرّية، بل كان فلسفةمل تكن فلسفة السكاكييّن احلياتّية -ج        
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  :ختّطى الّسكاكييّن حدود الفردّية الذاتّية إىل اإلنسانّية بكّل أبعادها -1
 .ا من النّص على هذاهات موقًف-أ 

 .ى املدارس اليت  كان يتفّقدهااغرورقت عيناه بالّدموع عندما وجد طالًبا يف الّصف منديله ممزق، يف إحد
 .ألنه كان يسعى إىل إشاعة احملّبة بني الناس مجيًعا بعيًدا عن العرق واجلنس والقومّية ملاذا نهج الّسكاكيين هذه السبيل؟ -ب 

 .يارة املشرف الرتبوّي إىل املدرسة على اجلانب الفيّن بل تشمل اجلانب  اإلنسانّي أيًضا، بّين ذلكزال تقتصر  -2

الطُّمأنينة الذي يعيش فيه كل من الّطالب واملعلم اجتماعًيا ونفسًيا ولك بتعزيز الطالب ومعلميهم، ألّن جوذ
ينعكس على األداء الوظيفّي،  ومن ثّم  على خمرجات التعليم، فاالهتمام  باجلانب اإلنساني يعّزز اجلانب الرتبوي 

 .الفيّن وينّميه

 :أسلوبه يف الّتعليم املرحة للّسكاكييّن يف أّثرت الروح  -3

 .أعطِّ مثاًلا على ذلك (أ 

 .يدخل البهجة إىل قلوبهمهو ونحو مجع نوادر الّنحاة ليعلم طالبه ال  

 .بّين أريك ؟هل تؤّيد استخدام أسلوب الفكاهة يف الّتعليم (ب 

 . ويرتك أيًضا للطالب  . نعم؛ ألّن مثل هذا األسلوب يشّوق الطالب وجيذبه، ويكسر رتابة الدّرس 

 .رين، علل ذلكخعتاد الّسكاكييّن أن حيسن الظّن باآلا -4

العطف واحلّب وجدناها، فالّسكاكيين  وعاجلناها بشيء من كامنة، فإذا نشدناهاألّنه يرى يف أعماق كّل نفس َجْذوة من اخلري  
 .كان يرتقب اخلري يف كّل إنسان

 ما األساس الذي اعتمده السكاكييّن يف عالقاته بأصدقائه؟ -5

ظاهره كباطنه ال يضمر حقًدا وال حسًدا وال تعّصًبا على أحد من الّناس، وأّما أصدقاؤه  فأقربهم إليه أعالهم كان   
 .أدًبا وأكرمهم ُخلًقا

 الف للّذوق؟خم  لكيف كان الّسكاكييّن يتصرف يف جملس قيل فيه قو -6

 .ُيرضي الّسماحة والّنبل  إىل حيثاحلديث كان يرتّفع عن مساع نابي الكالم، فإن مسعه ازوّر عنه ونأى وساق   

 قلة صربه على االعوجاج يف اجملتمع؟  ّلتد  معال -7

والتقاليد البالية، وكّل ما  هذا التحّرر دفعه إىل رفض اجلمودهام اليت تقّيد الّروح والعقل، وومن األ ًارألنه نشأ متحّر  
 .يبطل إنسانّية البشرأو التفاهم أو يعيق التقّدم 

 : رؤيته يف احلياة على أن يطابق قوله فعلهبنى السكاكييّن -8

 ؟ما املقصود بهذا -أ 

عن كالمه، فال يقول كلمته وميشي، بل يقف ويقصد ما يقول، ه كان مسؤوًلا مبعنى أنه عندما كان يتكلم فإّن 
 .وقد نادى مبا اعتنق من مبادئ ودافع عن ما  آمن به. ويطّبقه واقًعا ال كالًما حسب

 ؟يؤّكد هذه الرؤيةموقفا  هاِت-ب 

على كّل ، وأعلن نقمته "قل كلمتك وقف: " ، وجعل شعاره"قل كلمتك وامِش: " خالف قول صديقه أمني الرحيانّي 
 . احلبور على كّل القلوب تعّم البهجة كل الّنفوس، وخيّيم د أْن يغمر الوجود باجلمال حتىاروأ قبيح،
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 .يّن، اذكرهأشار النّص إىل أحد املشارب الثقافية للسكاكي -9

 ولأاليت سيطرت على تفكريه وّية ا؛ هذه القّوة بّدلت الفلسفة الّسود(فيلسوف أملاني)أخذ مبدأ القّوة عن املتنيب، ونيتشه  
 .تهحيا

 .صّية السكاكييّنخبّين العوامل النفسّية واجلسدّية والعقلّية اليت كّونت ش -11

 .نهوالأو الّضعف أو ال يعرتف بالّشيخوخة هو ف :اجلسدّية
 . هاترَّتُّوال فاتراوال تروج عنده اخل عليه املشكالتهام، وال تستعصي وال جتوز عليه األ :العقلّية

وال تكتمل القّوة اليت آمن بها باجلسم والعقل بل بالّنفس أيًضا، وتقوية الّنفس إّنما تكون بالّتهذيب، وبأن  :النفسّية
 . طالب شريفةومومبادئ عالية يكون اإلنسان شجاًعا ذا حفاظ 

  :وّضح كلًّا مّما يأتي من النّص -11

   .ال تعارض بني إميان الّسكاكييّن مببدأ القّوة ونزعته اإلنسانّية -أ 
مة من غري االكري قّوة حتمي من االعتداء، وتصون القوة اليت آمن بها مل تكن قّوة للّظلم والّطغيان، وإّنما ه 

 .إيذائهمو أظلمهم أو االعتداء على حرّيات اآلخرين 

 ؟ىل ترك العادات السلبّية القدميةدعوة الّسكاكييّن إ-ب 

 .العادةهم ووالألنها تشّل التقّدم، وتعيق التفاهم، وتبطل إنسانّية اإلنسان، وجتعله مقّيًدا مكبًلا بأغالل 

 .هل ترى أن الّسكاكييّن ميكن أن يعّد من دعاة حقوق اإلنسان؟ وّضح ذلك -12

النزعة اإلنسانية القائمة على احملّبة  لعرق واجلنس والقومّية، ودعا إىلجمتمًعا تسود فيه احملّبة متخطّية انعم؛ ألنه كان يريد   
 .ويرتك أيًضا للطالب         . يف حياته وعمله

ّيم ّنفوس، وخيكّل ال  حتى تعّم البهجة  لد أن يغمر الوجود باجلمااوأر): كّل من الّسكاكيين يف قوله عند   لن بني قيمة اجلمازوا -13
 مجيال َدوالوج مجيًلا تَر ُكْن  داُء أيُّهذا الّشاكي وما ِبَك :ماضي يف  قولهووإيليا أب، (احلبور على كّل القلوب

نسان بالصرب والتحّمل يف حياته، وقابل الصعوبات والتّذ مبقابلتها والتغلب عليها، جعل الكون إلإذا تعّزى ا :عند السكاكيين
 .يًلا، وإّن عّم اجلمال الكون عّمت البهجه كّل النفوسمن حوله بامًسا مج

 بالصرب ومجال النفس، فإنيف احلّث على التفاؤل ودفع الّشكوى من غري سبب،  والتحلي  ماضيوي إيليا أبأيوافق روهذا  
 .ى كّل ما حييط به مجيًلاأرضي اإلنسان ر

 .أعِط ثالث قيم إجيابّية استفدتها من هذا النّص -14

 ل الّصرب والتحّمالتعّزي ب. 
 فة واحملّبة والتعاطفأالر. 

 ا يف كّل شيءترقُّب اخلري دائًم. 
 الرتّفع عن مساع نابي الكالم. 

 االلتذاذ بكّل شيء مجيل نفعله. 

 تهذيب النفس وتقويتها. 

 النبل واإلباء واألنفة. 

 تعاونال. 
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 يك؟أما الذي دفع الكاتب إىل كتابة سرية حياة الّسكاكييّن، يف ر  -15

، وصاحب أخالق عظيمة ًاوطنّي السكاكيين كان واحًدا من أبرز رجاالت عصره يف العامل العربي، كان كاتًبا، ومناضًلا  ألّن 
بقيمة التعليم واملعرفة، وقد أسس عدًدا من  ًاوكان مؤمًنا كثري للحياة الثقافية يف مدينة القدس، ًارجح، وكان مركزأوعقل 

 .املدارس يف فلسطني

 يرتك للّطالب    .هذا النّص  ليدور يف ذهنك حو اقرتح سؤاًلا  -16

 

 :وّضح الّصورة الفنّية يف كّل  مّما يأتي -1

 .صّور ما يف داخل كّل إنسان مجرة ملتهبة من اخلري  .يف أعماق كّل  نفس َجْذوة من اخلري -أ
 .ساننة قيوًدا تقيِّد اإلصّور الوهم والعاد  .جتعله مقّيًدا مكّبًلا  بأغالل الوهم والعادة-ب

 .هذا التحّرر دفعه إىل رفض اجلمود والتقاليد البالية، وكّل  العوائق اليت تشّل التقّدم-ج 

 .صّور التقّدم عضًوا يف جسم اإلنسان، وصّور العوائق مرًضا يشّل هذا العضو  

  :ّطختها كيب اليت حتاوّضح داللة الّتر -5

 .يه وموقفهأر الثبات على      .فاء ساعًياال تتعثر خطاه حني ميشي إىل الو-أ 

  .حّدة رفضه .كان اإلنسان  املتواضع الّصريح يف مواقفه... مع كّل ُعْنفوان اإلباء الذي مّثله-ب

 .وعيه وعمق تفكريه   .هاترَّفات والتُّاال تستعصي عليه املشكالت وال تروج عنده اخلر-ج

 .نباهته يف توجيه احلديث     .النبلساق احلديث إىل حيث  ُيرضي الّسماحة و -د 

 .اإلنسانّية والتعاطف    !ف شقاء البشرأستطيع أْن  أخّف وما أسعدني ل -ه

 الّسكاكيين؟  ليف قو" ألتّذ " ، و"تلّذذُت " ر ارما داللة تك -3

ضية،  اه كّل شيء بنفس روتقبلداللة على إجيابيته وحسن ظّنه،  الّسعادة والسرور الذي خيلقه السكاكيين يف كّل أمر يفعله، 
 .وسعة تفكريه

 : الّطباق يف النّص بصورة الفتة للنظر زبر -4

   واقعية/نظرية    اجلمال،/قبيح     العامة،/ خلاصةا    قف،/امِش  باطنه، /ظاهره  ؟أمثلة على ذلك من النّص   -أ
 .مل يصرب/صرب    مل يلق،/ لقي     أكتب،/ رأأق   النهار،/ الليل

 .يكأبّين ر ؟ الكاتب يف توظيفه أم بعث امللل والّسأم يف نفس املتلّقي هل جنح -ب

ه ال يضمر حقًدا ظاهره كباطناملتضادات اليت وّظفها الكاتب كشفت اجلانب املشرق من حياة صاحب السرية، فقد كان  
، وكانت قبيحتعد عن كّل ويب اجلمالعندها ويكون مسؤوال عنها، وكان حيب  يقفبل  ميشي كلمته والألحد، وكان يقول 

  .، وهكذانظريةحياتية ال فلسفة  واقعيةالفلسفة اليت نادى بها فلسفة 

 ؟اإلنسانّي من حياة  صاحب الّسريةوّضح إىل أيِّ مدى استطاعت لغة الكاتب أن تعّبر عن اجلانب  -5

اكيين بأسلوب أدبّي مجيل نقل فيه أرى أّن الكاتب جنح بشكل كبري يف تسليط الضوء على اجلانب اإلنساني من حياة الّسك 
والروحّية، وبلغة جاذبة يف نقل وقائع من حياة السكاكيين تدلل على إنسانيته  عقلّيةاإلنسانّية والالّسكاكيين بكّل أبعادها  فلسفة

 . وسعة تفكريه
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 كاد وأخواتها
 
 

االسم ويسمى امسها وتنصب اخلرب يف ة، فرتفع أفعال ناقصة تدخل على اجلملة االمسّيكاد وأخواتها  
 .غري مقرتن بهاأو ة فعلها مضارع مقرتن بأن ى خربها، ويكون مجلة فعلّياحملل ويسّم

 :وهي ثالثة أقسام 
 (.شكأووكاد ): ، ومنهاوع الفعلقب وْرُقعلى  ّلوتُد :أفعال املقاربة -0

 (.حرى وعسى): ، ومنهارجاء وقوع الفعلعلى  ّلوتُد :جاءأفعال الّر -2

وقد تأتي بعض  (قشرع، وجعل، وبدأ، وأنشأ، وطِف): ، ومنهاروع بالفعلالّشوتدل على  :روعأفعال الّش -3
 .أنشأت احلكومة مدرسة جديدة: قولناحنو هذه األفعال تامة وليست ناقصة، 

 تدريبات
 :ن كاد وأخواتها وامسها وخربها يف ما يأتيعّي -1

 .             :قال تعاىل -أ 

 ".اعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيهرام، كالّربهات وقع يف احَلومن وقع يف الّش: "قال صلى اهلل عليه وسلم  -ب 

  ُتْقِبُل الدَّْهِر آِخَر ِبَوْجٍه إَلْيِه   َتَكْد َلْم الشَّيِء َعِن َنْفسي إَذا اْنَصَرَفْت :سأو قال معب بن  -ج 

 
 خربها امسها كاد وأخواتها 
 (أن والفعل يهديين)املصدر املؤول من  ربي عسى أ

 (أن والفعل يرتع) املصدر املؤول من هو ضمري مسترت تقديره  يوشك ب
 ( ُتْقِبُل)اجلملة الفعلية  ضمري مسترت تقديره هي تكد ج

 

 :يف ما يأتي ه خّطروع من غريه يف ما حتَتز فعل الّشمّي -2

 ليس من أفعال الشروع   .            :قال تعاىل

 َفَجميُع َعهِدَك ِذمٌَّة َوَوفاُء  َأعَطيَتُهأو َوِإذا َأَخذَت الَعهَد   : سول صلى اهلل عليه وسلمقال أمحد شوقي يف مدح الّر -أ 
 ليس من أفعال الشروع

 من أفعال الشروع   . الالعبون يتدربون بنشاط جعَل -ب 

.هارحل إىل اهلند، وأنشأ يطالع ثقافَت فة اليونان من رياضة وهندسة حتى مهر فيه، ثّمّلخحيان البريوني ينظر يف ما الّروببدأ أ -ج 

 من أفعال الّشروع      (أأنش/ بدأ)  
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 :يد خرب كاد وأخواتها يف ما يأتحّد -3

  .(خيطف)اجلملة الفعلية  .            :قال تعاىل -أ 

 .             :قال تعاىل  -ب 

 (.نخيصفا)اجلملة الفعلية 
 وبروِد َرْيَطٍة َوحْش ثوى إْذ     عليه تفَيَض أْن الّنفُس كادت      :يرثي رجاًلهو و قال حممد بن مناذر  -ج 

  (أن تفيض)املصدر املؤول 
 يتكلَّما أْن باجلرعاِء الرَّْبُع عسى ُثمَّ َسّلما َعْوَجًة ُعوَجا َخليَليَّ  :ةّميف قول ذي الّر ه خّطأعرب ما حتَت -4

  .مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره (عسى)سم ا: الّربُع

 .على كاد وأخواتها، ثم أعرب خربه ، واستخرج منها مثااًلانية من النّصد إىل الفقرة الّثُع -5

 . فقال واخلجل يكاد يعقد لسانه

 .خرب يكاديف حمل نصب  (اجلملة الفعلية): يعقد    .الفعل الناقص: يكاد
 

 ريةالّس
 
 :القارئ مثل ة اليت تهّمتّية هلا أثر بارز يف أحد اجملاالت احلياحياة شخصّي ولاتن، تنثرّي فّن ريةالّس أّن مت سابقًاعّلت 

 :وهي نوعان. االجتماعّيأو  الفكرّيأو  ياسّيالّسأو  اجملال األدبّي
 .نيلطه حس( األيام) :ة مثلث فيها الكاتب عن حياته الشخصّي، ويتحّدرية الذاتيةالّس -8

 .لفدوى طوقان( أخي إبراهيم) :ة أخرى، ومن أمثلتهافيها الكاتب شخصّي ولاتنيت ياّل ،ةرية الغريّيالّس -5
، صوير البالغّيكاء على الّتة الوصف والرباعة، واالّتة يف نقل األحداث، ودّقزاهة واملوضوعّيالّن ةمساتها الفنّيومن  

 .أثريدرة على اإلقناع والّتغة، والقشويق وسالمة الّلواالهتمام بعنصر الّت
 

 :اكتب يف واحد من املوضوعني اآلتيني
 .عن مئيت كلمة يف نفسك مبا ال يقّل كبريًا ة بارزة تركت أثرًاشخصّي -8

 .عن مئة ومخسني كلمة جانب من جوانب حياتك مبا ال يقّل -5
 التقويم الذاتّي

 :يند من أّنرية أتأّكبعد كتابيت الّس 
 .وبةرية املكتدت نوع الّسحّد -8

 .ة يف نقل األحداثراعيت املوضوعّي -5

 .صوير البالغيكأت على الّتاّت -4

 .ي اإلقناع والتشويقراعيت عنصّر -3
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 الوحدة السابعة: الَعروض
 حبر اخلفيف: أواًل

 :اقرأ األبيات اآلتية، وتفهم معانيها
 يف عناٍء أعِظم بِه مْن عناِء   قليب ُيِحبُّ َمْن ال ُأَسمِّي إنَّ -0
 َوِبَأنواِرِه َوطيِب َزماِنه    لَربيِع يف َريعاِنِهَمرَحبًا ِبا -2
 ُبْسَتاِنْه ِفي اأَلِمرِي َمْشَي ِفيِه  َيْمِشي اْلِبْشِر َضاِحَك َلالسَّْه َنَزَل -3

 
 :التقطيع العروضي لألبيات السابقة

 
 ئي نا َع مْن  /هي ِب ِظْم أْع  /ئْن نا َع يف  مي ال ُأ َسْم /َمْن ُب ِحْب ُي  /بي قْل َن إْن -8

-  - ٮ -/  - ٮ - -/  - - ٮ    - - - ٮ -/   - ٮ - ٮ/  - - ٮ -      
 ِنْه ما َز ِب /طيو هي ِر /وا  أْن ِبو   ِنْه عا َرْي  /يف ِع بي َر /ِبْر َبْن َمْر َح -5

-  - ٮ ٮ/  - ٮ - ٮ/  - - ٮ ٮ    - - -/   - ٮ - ٮ/  - - ٮ -     
  ِنْه تا ُبْس  /يف ِر مي َأ  /َيْل َمْش ِه يف  شي يْم ِر ِبْش  /َكْل ِح َضا َل  /َلْس َسْه َز َن -4

-  - -/   - ٮ - ٮ/  - - ٮ -   - - ٮ -/  - ٮ - ٮ/  - - ٮ ٮ     
 

 :ؤالني اآلتينيابقة، ثم أجب عن الّسأنعم النظر يف تقطيع األبيات الّس
 رتا يف األبيات؟ما التفعيلتان الرئيستان اللتان تكّر -8

 ور الفرعية هلاتني التفعيلتني؟الّص ما -5
 :رتا يف األبيات، همالعلك تالحظ أن التفعيلتني الرئيستني اللتني تكّر

 .(- - - فاالُتْن)و( - - ٮ ٮ َفِعالُتْن) :وصورتاها الفرعيتان( - - ٮ - فاِعالُتْن(تفعيلة  -8 
 (.- ٮ - ٮ ُلْنُمَتْفِع) :وصورتها الفرعية( - ٮ - - ُمْسَتْفِعُلْن)تفعيلة  -5 

 :فائدة
  ربروض والّضإال يف الَع( - - - فاالُتْن)ال تأتي. 

  يف حبر اخلفيف( - ٮ ٮ -مستعلن )ال تأتي صورة. 

 :اآلتينحو كما تالحظ أن البيت يتكون من ست تفعيالت، ثالث منها يف كل شطر، على ال
  ْن فاِعالُتْنُمْسَتْفِعُل فاِعالُتْن    ُمْسَتْفِعُلْن فاِعالُتْن فاِعالُتْن

-  - ٮ -/  - ٮ - -/  - - ٮ -   - - ٮ -/  - ٮ - -/  - - ٮ -
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 َفْاِعالُتْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعالُت   احلركاُت بِه خفَّْت يا خفيًفا       :هو  ومفتاح حبر اخلفيف،

 :ن تفعيالتهتي، وبّيع البيت اآلقّط
 أْلَحاِنْهأو  الرَّبيِع يَمعان ِمْن    األرِض َشّتىو السَّماِء يف َنَغٌم

 أل حا نهأو ن غ من فس س ما ء ول أر ض شت تى                   من م عا نر ر بي ع  

 - - -/ - ٮ – ٮ / - - ٮ -                            - - ٮ -/ -ب  – ٮ/ - - ٮ ٮ
 متفعلن        فاالتن فعالتن       متفعلن      فاعالتن                             فاعالتن    

 

 جمزوء التخفيف
 :انظر إىل البيتني اآلتيني، ثم أجب عن السؤال الذي يليهما 

 ِمْن َخياٍل ِبنا َأَلْم    يب َوَلم َأَنْمناَم َصْح -8
 َلْم ِب نا َأ/  ِمْن َخ يا ِلْن              َأ َنْم َلْمو/  بي  نا َم َصْح

-  ٮ - ٮ/  - - ٮ -    - ٮ - ٮ/  - - ٮ -
 َأَمْر َقْد احُلْسُن هكذا    ىو اهل يف مَل ِلمْن ُقْل -5

 ُن َقْد َأ َمْر/ ها َك َذْل ُحْس    َم ِفْل َه َوى/ ُقْل ِل َمْن ال 
-  ٮ - ٮ/  - - ٮ -    - ٮ - ٮ/  - - ٮ -

 رت يف البيتني السابقني؟فعيالت اليت تكّرما عدد الّت
ام، وهذا جمزوء شطر من حبر اخلفيف الّت يت حبذف التفعيلة األخرية من كّلب لعلك الحظت تكرار أربع تفعيالت يف كّل

 .اخلفيف

 :نستنتج أن
 جمزوءًاأو  ًاحبر اخلفيف يأتي تاّم. 

 َفْاِعالُتْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعالُتْن   َفْاِعالُتْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعالُتْن    :هو ام، وزن اخلفيف الّت 

  ،َفْاِعالُتْن ُمْسَتْفِعُلْن    َفْاِعالُتْن ُمْسَتْفِعُلْن   :هو وزن جمزوء اخلفيف 

 حبر اخلفيف له تفعيلتان رئيستان، هما: 

 (.- - -فاالُتْن )و( - - ٮ ٮَفِعالُتْن ) :وصورتاها الفرعيتان( - - ٮ -َفْاِعالُتْن ) -8
 (.- ٮ - ٮُمَتْفِعُلْن ) :وصورتها الفرعية( - ٮ - -ُمْسَتْفِعُلْن ) -5
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 دريباتالت
 :التام من جمزوئه اخلفيفا ، واذكر تفعيالتها، مميًزقطع األبيات اآلتية -8

 َيَتهادى َمَع الصَّباِح الَوليِد   َرّددي اللَّْحَن راِئعا َعْبَقِريًّا                            -1
 لي ديودل حل ن را ئ عن عب ق ري ين                  ي ت ها دى م عص ص با حل  د رد
 - - ٮ -/ - ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ                          - - ٮ -/ - ٮ – ٮ/ -- ٮ -
 فاعالتن     متفعلن       التن     ِعَف          التن  متفعلن     فاعالتن                        عفا

  اخُلْلِد َنَفسيُشِغْلُت ِباْلُخلِد َعْنُه                        ناَزَعْتين إَلْيِه يفوَوَطين َل -2
 نا ز عت ني إ لي ه فل  خل د نف  سي             هو ش غل ت بل خل د عن وط  ني لو

 - - ٮ -/ - ٮ – ٮ/ - - ٮ -                  - -  ٮ -/ - ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ
 فاعالتن    متفعلن       فاعالتن     فعالتن      متفعلن       فاعالتن                     

 إذا كاَنِت النُّفوُس ِكباًرا                           َتِعَبْت يف ُمراِدها اأَلْجساُمو -3
 س ك با رن                    ت ع بت يف م را د هل أج سا مووإ ذا كا ن تن ن فو

 - - -/ - ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ                   - - ٮ ٮ/  - ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ
 فعالتن       متفعلن     فاالتن      فعالتن                        فعالتن      متفعلن      

 

 َلْم َيُمْت َمْن َلُه أَثْر                                 وحياٌة ِمَن السَِّيْر -4
 ح يا تن م نس  س يروأ ثر                           هو مل ي مت من ل    

 - ٮ - ٮ/ - - ٮ ٮ                                   - ٮ - ٮ/ - - ٮ -
 فاعالتن   متفعلن                                       فعالتن      متفعلن       

 

 أيَّ َشْيٍء يف العيِد ُأهدي إَلْيِك                       يا َمالكي وُكلُّ َشْيٍء َلَدْيِك  -5
 كل ل شي ئن ل دي كيوم ال كي أي ي شي ئن فل عي د أهـ دي إ لي كي              يا 

 - - ٮ -/ - ٮ – ٮ/ - - ٮ -                     - - ٮ -/ - ٮ - -/ --ٮ -
 تفعلن    فاعالتن                         فاعالتن    متفعلن    فاعالتنسفاعالتن  م

 

 ظاُم وِنظاُم اأُلموِر َعْقٌل وَعْدٌل                       فإذا وّليا َتوّلى النِّ -6
  ولي يا ت ول لن ن ظا موعد لن            ف إ ذا ور عق لن ون ظا مل أ مو    
 - - ٮ -/ - ٮ  - ٮ/ - – ٮ ٮ                  - - ٮ -/ - ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ

 التن      متفعلن       فاعالتن  ِعفعالتن      متفعلن      فاعالتن                      َف
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 :شطري كل بيت من األبيات اآلتيةافصل بني   -5

 ى والشَّباُب واألَمُل امَلْنشوُد ُتوحي َفَتْبَعُث الشِّْعَر َحّياو اهل (أ 
 (طريقة احلل للفصل)           حي ف تب ع ثش شع ر حي يا ود توال ه وى وش ش با ب ول أ م  لل من    ش

 - - ٮ - /  -ٮ  - ٮ / - -ٮ  -         - - ٮ ٮ/ – ٮ – ٮ/ - - ٮ -
(  اإلجابة)          شوُد ُتوحي َفَتْبَعُث الشِّْعَر َحّيا                    ـى والشَّباُب واألَمُل امَلْنواهل
 

 يلنُي الزَّماُن َبْعَد َجفاِءوَقْد َتِرفُّ احَلياُة َبْعَد ُذبوٍل  (ب 
 (حلل للفصلطريقة ا)    ي لي نز ز ما ن بع د ج فاْ ئيولن وقد  ت رف فل ح يا ة بع د ذ ب

 - - ٮ ٮ /– ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ         - - ٮ ٮ/  -  ٮ – ٮ/ –  – ٮ -
 (اإلجابة)   يلنُي الزَّماُن َبْعَد َجفاِء   وَقْد َتِرفُّ احَلياُة َبْعَد ُذبوٍل                                

 

 َرِحَم الّلُه َمْن َأعاَن َعلى الصُّْلِح َواْحَتَسْب (ج 
 (طريقة احلل للفصل)     أ عا ن ع لص صل ح وح ت سب ر ح مل ال ه من 

 - ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ                    – ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ
 (اإلجابة)   َرِحَم الّلُه َمْن َأعا                           َن َعلى الصُّْلِح َواْحَتَسْب   

 
 :األبيات اآلتية امأل الفراغ بالكلمة املناسبة ، ليستقيم الوزن العروضي يف -4

 وال َأْنَت َفْرَقْد.......... يا َأخي ال َتِمْل ِبَوْجِهَك َعّني                        ما َأنا (1)
 - - ٮ -/ - ٮ          - ٮ -                   - - ٮ ٮ/ – ٮ – ٮ/ - - ٮ -
 ( ٮ – ٮ -) َغريُباْل -ب               ✔ ( - ٮ -)   َفْحَمٌة -أ

       (- - ٮ)   َعظيٌم -د                (- ٮ ٮ -) ْخَتِلٌفُم -ج
                  

 َوَشباٌب                   َفإذا َوّليا َعِن اْلَمْرِء وّلى........آَلُة اْلَعْيِش (2)
 - - ٮ -/ - ٮ – ٮ/ - – ٮ ٮ             - - ٮ ٮ/        ٮ/ - - ٮ -  
 ✔(- ٮ -)  ِصحٌَّة -ب                 (  -ٮ - ٮ)  َسعاَدٌة -أ

 (- -) ماٌل -د        (             – -)  َضْحٌك -ج

 داخُل........ يف هو ى                   وو ِمَن اهلوَكْيَف َأْنج( 3) 
 - ٮ -               ٮ -                       - ٮ – ٮ/ - - ٮ -
 (- - ٮ) َخيالي  -ب                     (ٮ - - -) اأَلْحشاِء -أ

 (ٮ - ٮ -)النُّفوِس  -د                      ✔ (ٮ - -)اْلَقْلِب -ج
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 حبر البسيط: ثانيًا
 

 :م معانيهااقرأ األبيات اآلتية، وتفّه
 َوَأْحالها َتالقينا ُأَحْيلى َفما   اهاهو َأو انيهو َت َوْهَي الَقْيُتها -8
 َمْعناها احُلبِّ َوَمْعنى احَلياُة َوْهَي   َبْهَجُتُه َوْهَي يامُلَغّن الرَِّبيُع َفْهي -5
 غّناها احلبِّ وِحواُر الّصبا َفنُّ   احُلْسِن َرقََّمها َشباِب ِمن َوِفْتَنٌة -4

 
 :التقطيع العروضي لألبيات السابقة

 ها ال/َأْحو نا قي/ال َت ىل/ُأ َحْي ما َف  ها وا/َأْهو ني وا/َتْه َي َوْه /ها ُت َقْي ال -8
-  -/  - ٮ - -/  - ٮ -/  - ٮ - ٮ-    -/  - ٮ - -/  - ٮ -/  - ٮ - -
 ها نا/َمْع ِب ُحْب َنْل/َمْعو ُة/يا َح َيْل َوْه هو  ُت َج/َبْه َي َوْه ني/َغْن ُم ُعْل/بي َر َيْر َفْه -5
-  -/  - ٮ - -/  - ٮ ٮ/  - ٮ - -  - ٮ ٮ/  - ٮ - -/  - ٮ -/  - ٮ - -
 ها نا/َغْن ِب ُحْب ُرْل/وا ِحو/با نّص ِص َفْن ها َم َق/َرْق ِن ُحْس ِبْل/با َش ِمْن/ُتْن َن ْتِفو -4
-  -/  - ٮ - -/  - ٮ ٮ/  - ٮ - -  - ٮ ٮ/  - ٮ - -/  - ٮ -/  - ٮ - ٮ

 
 :ابقة، ثم أجب عن األسئلة اآلتيةأنعم انظر يف األبيات الّس

 بيات؟رتا يف األما التفعيلتان اللتان تكّر -8

 بيت؟ ما عدد التفعيالت يف كّل -5

 ورة نفسها؟رت التفعيلتان يف األبيات مجيعها على الّصهل تكّر -4

 

وصورهما ( - ٮ -: َفْاِعُلْن)و (- ٮ - -: ُمْسَتْفِعُلْن)ابقة، هما لعلك الحظت تكرار تفعيلتني رئيستني يف األبيات الّس
 .منهما يف البيت الشعري الفرعية أربع مرات لكّل

 ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن   ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن  :اآلتينحو رتيبهما يف البيت على الوت
 :الفرعيةأو هما الرئيسة وقد وردتا يف عموم األبيات بصورتْي

 (.- ٮ ٮ - :ُمْسَتِعُلْن)و( - ٮ - ٮ :ُلْنُمَتْفِع: )وهلا صورتان فرعيتان، وهما( - ٮ - -: ُمْسَتْفِعُلْن)

وتأتي يف ( - -ن َفْعُل)و ،األكثر شيوعًاهو و( - ٮ ٮَفِعُلْن )وهلا صورتان فرعيتان، وهما ( - ٮ -َفْاِعُلْن )و
 .ربض والّضويف العر( - ٮ -َفْاِعُلْن )وال تأتي . رب فقطض والّضوالعر

 ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن ْيط َلَدْيِه ُيْبَسُط اأَلَمُلَبِسِإنَّ اْل:هو ومفتاحه وزن حبر البسيط،  اوهذ

 :، واكتب تفعيالتهًايت اآلتي عروضّيبع القّط 
 َمْعناكا َبعَض َأْهدْت اخُللِد َوَجنَُّة   َمرآكا الِوْجداِن ِفي َأْشَرَق ُأْرُدنُّ 
 .........................................  ........................................ 
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 جمزوء البسيط
 :م معانيهمااقرأ البيتني اآلتيني، وتفّه

 ُمْخَلْوِلٍق داِرٍس ُمْسَتعِجِم     َماذا وُقوِفي َعَلى َرْبٍع َعَفا -8
 وُكلُّ ذي َسَلٍب َمْسلوُب    َوُكلُّ ذي إِبٍل َمْوروٌث -5

 
 :نللبيتْي قطيع العروضّيالّت
 ُمْس َتع ِج مي/د ا ِر سن /ِل قن وُمْخ َل   َرْب عن َع فا/يف َع ىل /قووا َما ذ -8
 - ٮ - -/  - ٮ -/  - ٮ - -    - ٮ - -/  - ٮ -/  - ٮ - -
 بووَمْس ل/َس َل ِبْن /ُكل ُل ذي و   ُثْنوروَم/إ ِب ِلْن /ُكل ُل ذي و -5
-  - -/  - ٮ ٮ/  - ٮ - ٮ-     - -/  - ٮ ٮ/  - ٮ - ٮ

 
 :ابقني، ثم أجب عن اآلتيلبيتني الّسل قطيع العروضّيّتال يفر انظ 

 بيت؟ فعيالت يف كّلما عدد الّت -8

 .وردت يف األبيات( ُمْسَتْفِعُلْن)استخرج صورة فرعية جديدة ل  -5

لعلك الحظت أّن البيتْين السابقْين جاءا على وزن حبر البسيط، إذ ترّددت يف كّل بيت ستُّ تفعيالت بدال من مثاني 
ووردت فيهما صورة جديدة ل . تفعيالت حبذف التفعيلة األخرية من كل شطر من البسيط الّتام، وهذا جمزوء البسيط

 (.- - - ُمْسَتْفِعْل) :ختتص باجملزوء هي (ُمْسَتْفِعُلْن)
 
 
 

 نستنتج أن 
 حبر البسيط يأتي تامًا وجمزوءًا. 

 ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن   ْن َفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُل :وزنه تاّمًا 

 ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن   ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن :وزنه جمزوءًا 

 حبر البسيط له تفعيلتان رئيستان، هما: 
 (.- - -: ُمْسَتْفِعْل)أو  (- ٮ ٮ - :ُمْسَتِعُلْن)و( - ٮ - ٮ :ْفِعُلْنُمَت): فرعّية منها وترد يف صور (- ٮ - -: ُمْسَتْفِعُلْن) -8
 .(- - :نَفْعُل)و (- ٮ ٮ :َفِعُلْن) :هما نيت فرعّينيصورتيف  وترد( - ٮ - :َفْاِعُلْن) -5
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 التدريبات 
 :ءزواجمل، واذكر تفعيالتها ، مميزا التام من من حبر قطع األبيات اآلتية  -8

 وَهْل ُتطيُق وداًعا أيُّها الرَّجُل  الّرْكَب ُمْرَتِحُل                               وّدْع ُهريرَة إنَّ (1
 دا عن أي ي هر ر ج لووهل  ت طي ق و                 وود دع هـ  ري ر ة إن نر رك ب مر ت ح ل

 – ٮ ٮ/ – ٮ - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ – ٮ                       - ٮ ٮ/ – ٮ - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ--
 لنِعلن      مستفعلن   َفِعلن                          متفعلن      َفِعَف     مستفعلن    لن  ِعَف   مستفعلن

 
 َمْن َسرَُّه َزَمٌن ساَءْتُه أْزماُن         ِهَي اأُلموُر َكما شاهْدَتها ُدوٌل                              (2

 ز م نن سا ءت هـ أز ما نوهو من سر ر                    لن  ور ك ما شا هد ت ها د وهـ يل أ م
 - -/ - ٮ - -/ - ٮ ٮ/ - ٮ - -                    - ٮ ٮ/ – ٮ - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ – ٮ

 لنْعلن     مستفعلن   َفِعَف        مستفعلن            لن                   ِعلن      مستفعلن  َفِعمتفعلن      َف

 
 هذا اجَلماُل َوهذا السِّْحُر تاجاك  َوْحِدَك َأنَت احُلْسُن يا َوطين                   َنِسْيُج (3

 ها ذس سح ر تا جا كاوها ذل ج ما  ل  ط ني           ون سي ج وح د ك أن تل حس ن يا 
  - -/ - ٮ - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ - -                    - ٮ ٮ/ – ٮ - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ – ٮ

 لنْعلن    مستفعلن   َفِعمستفعلن   َف لن                      ِعلن    مستفعلن  َفِعَف     متفعلن  

 
 َمْن كاَن َيأَلُفُهْم ِفي امَلنزِل اخَلِشِن            إنَّ الِكراَم إذا ما أْيَسروا َذَكروا                       (4

 كا ن يأ ل ف هم    فل من ز لل خ ش ني من              وذ ك روإن نل ك را م إ ذا ما أي س ر
 – ٮ ٮ/ – ٮ - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ - -         - ٮ ٮ/ – ٮ - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ--

 لنِعَف    مستفعلن       لنِعَف     مستفعلن            لنِعَف مستفعلن        لنِعَف   مستفعلن      
 ِفي احُلسِن يا ُشْعَلَة اأَلْكواِن                   قالْت أال إّننا ِسّياِن                              (5

 قا لت أ ال إن ن نا سي يا ني                                     فل حس ن يا شع ل تل أك وا ني 
 - - -/ - ٮ -/ - ٮ - -                                      - - -/ - ٮ -/ - ٮ--

 فاعلن  مستفعلمستفعلن                                           مستفعلن فاعلن  مستفعل

 
 ُحبِّ الرَّضاِع وإْن َتْفِطْمُه َيْنَفِطِم               والّنْفُس َكالطِّفِل إن ُتهِمْلُه َشبَّ َعلى                       (6

 ط موإن تف طم ه ين ف وشب ب ع ىل       حب بر ر ضا ع هو ون نف س كط طف ل إن تهـ مل  
 -ٮ ٮ/ - ٮ - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ - -                     - ٮ ٮ/ - ٮ - -/ - ٮ -/ - ٮ--

 لنِعَف   مستفعلن   لنِعَف       مستفعلن                           لنِعَف    مستفعلن فاعلن     مستفعلن  
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 :افصل بني شطري كل بيت من األبيات اآلتية-5

 الثُّواُر والّرسُلوْضراِء قْد َطلَع اأَلحراُر والصِّيُد ِمْن هذِه الدَّْوَحِة اخَل (1
 (طريقة احلل للفصل) ووا ر ور ر س لوح تل خض را ء قد ط ل عل أح را ر وص صي د وث ثومن ها ذ هد د

 – ٮ ٮ – ٮ - - - ٮ - - ٮ - -    - ٮ ٮ/ – ٮ - -/ - ٮ -/ - ٮ--
 (  اإلجابة) الثُّواُر والّرسُلوَأحراُر والصِّيُد        ِمْن هذِه الدَّْوَحِة اخَلْضراِء قْد َطلَع ال  

 

 َورٌد تألََّق يف ضاِحي َمناِبِتِه فاْزداَد ِمنُه الضُّحى ِفي الَعنِي إشراقا  (2
 (طريقة احلل للفصل) ود دن ت أل ل ق يف ضا حي م نا ب ت هي فز دا د من هض ض حى فل عي ن إش را قا

 - -/ - ٮ - -/ – ٮ -/ - ٮ - -       - ٮ ٮ/ – ٮ - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ--
 (  اإلجابة)   َورٌد تألََّق يف ضاِحي َمناِبِتِه                    فاْزداَد ِمنُه الضُّحى ِفي الَعنِي إشراقا

 

 َجفا َأجفاَنُه الَوَسُنوَهْل تْذكروَن غريًبا َعاَدُه َشَجُن ِمْن ِذْكِرُكْم  (3
 (طريقة احلل للفصل) وس نوج فا أج فا ن هل ون ذك ر كم ش ج ن مهو ن غ ري بن عا د وهل تذ ك ر

 - ٮ ٮ/ – ٮ - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ - -          - ٮ ٮ/ – ٮ - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ--
 (اإلجابة)    ِهوِصُت َجفا َأجفاَنُه الَوَسُنوَهْل تْذكروَن غريًبا َعاَدُه َشَجُن              ِمْن ِذْكِرُكْم 

 
 :املناسبة ،ليستقيم الوزن العروضي يف األبيات اآلتية امأل الفراغ  بالكلمة -4

 يف العلِم َفلَسفًة                    حِفْظَت َشْيًئا وغاَبْت عنَك أشياُء........ فقْل ِلمْن ( 1)
 - -/ - ٮ - -/ - ٮ -/ - ٮ – ٮ               - ٮ ٮ/ – ٮ - -/             /- ٮ – ٮ

 (ٮ - ٮ)  َيظنُّ  -ب              (- ٮ)  َيرى -أ
 (ٮ ٮ –)ُيْتِقن -د          ✔(- ٮ -)يّدعي   -ج

 

 َأعُيُن الزََّهِر........َوقفُت ِفي الّروِض أْبكي فْقَد ُمشِبهِه        حتَّى َبكْت ( 2)
 - ٮ/ - - ٮ/ - - ٮ/ ٮ – ٮ            - ٮ - -       - ٮ/ ٮ – ٮ

 ✔ (- - ٮ ٮ)ِعي بُدمو -ب          (- -) َهمًّا  -أ
 (- - ٮ -) اْحِتجاًجا-د             (ٮ - - ٮ)ِلَمْرآَي  -ج

                                     

 َعَلْيِه فإنَّ الّلَه َيْنَزُعُه............ وَمْن َغدا الِبًسا َثْوَب الّنعيِم بال                    ( 3)
 – ٮ ٮ/ – ٮ - -/ - ٮ -/ - ٮ                          - ٮ ٮ/ – ٮ - -/ - ٮ -/ - ٮ – ٮ

 (- ٮ – ٮ) تفّضٍل  -ب    (                - - ٮ) نقوٍش   - أ
 ✔(- -) شكٍر -د                           (- - ٮ-) احرتاٍس -ج
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 الّطويل حبر
 

 معانيها وتفّهماقرأ األبيات اآلتية، 
 

 َوِعْرفاِن َحبيٍب ِذْكرى ِمن ِقفاَنبِك   َوِعْرفاِن َحبيٍب ِذْكرى ِمن ِقفاَنبِك (8
 َوَتأتي َعلى َقدِر الِكراِم امَلكاِرُم   اْلَعزاِئُم َتأتي اْلَعْزِم أْهِل َقْدِر َعلى (5

 ودهرًا توىل يا بثنَي يعوُد   َجديُد الشَّباِب َرْيعاَن لْيَت أَلا (4
 :السَّابقة لألبيات العروضّي التَّقطيع

 ني ما أَز ُذ /ُمنهو  ُت /يا آ َلْت َخ /عْن َرْبو ني فا َوِعْر /ِبْن بي َح /رى ِذْك ِمْن ِك/َنْب فا ِق -8
 - - - ٮ/  - - ٮ/  - - - ٮ/  - - ٮ-   - - ٮ/  - - ٮ/  - - - ٮ/  - - ٮ

 مو ِر كا َم /ِمْل را ِك /ِرل َقْد ىل َع /تي َتأو  مو ِئ زا َع  /ِتْل َتْأ ِم /َعْز ِلْل أْه ِر /َقْد ىل َع -5
 - ٮ - ٮ/  - - ٮ/  - - - ٮ/  - - ٮ-   ٮ - ٮ/  - - ٮ/  - - - ٮ/  - - ٮ
 دووُع َي /َن َثْي ُب /َيا ىل وْل َت /َرْن َدْهو دو دي َج /ِب با َش  /نْش عا َرْي َت/َلْي ال أ -4
 - - ٮ/  ٮ - ٮ/  - - - ٮ/  - - ٮ-    - ٮ/  ٮ - ٮ/  - - - ٮ/  - - ٮ

 
 :اآلتية ألسئلة ا عن أجب ثم السَّابقة، ألبيات ا تقطيع يف الّنظر أنعم

 ؟ولاأل البيت يف تكّررتا اللتان الّتفعيلتان ما -8

 بيت؟ كلِّ يف الّتفعيالت عدد ما -5

 نفسها؟ الصَّورة على مجيعها األبيات يف التفعيلتان تكررت هل -4

 لكّل مرات أربع( - - - ٮ: َمفاعيُلْن(و( - - ٮ :َفعوُلْن) :السَّابقة، هما بياتألا يف تفعيلتني تكرار الحظت لعلك

 َمفاعيُلْن َفعوُلْن َمفاعيُلْن َفعوُلْن  َمفاعيُلْن َفعوُلْن َمفاعيُلْن َفعوُلْن :اآلتينحو ال على الواحد الّشعري البيت يف منهما
 ياتاألب عموم يف وردت التفعيلتان ، وقدولاأل البيت يف كما الّرئيسة بصورتها مجيعها الّتفعيالت هذه ترد وقّلما

 :والفرعية الرئيسة بصورتيهما
 على جاءت اليت( - - - ٮ :َمفاعيُلْن(و( ٮ - ٮ :َفعوُل (هي واحدة، فرعية صورة على جاءت اليت( - - ٮ :َفعوُلْن)

 ،(- - ٮ :َمفاعي(أو ( - ٮ - ٮ :َمفاِعُلْن(: فرعيتني، هما صورتني

 :هو  ومفتاحه، إّلا تامًّا، الطويل حبر يأتي وال
 َمفاعُل َفعوُلْن َمفاعيُلْن َفعوُلْن    َفضاِئُل لُبحور دوَن لُه طويٌل
 :تفعيالته واكتب عروضًيا، اآلتي البيت قّطع

 َبيَننا َسَكَن الدَّْهُر ما اْنَقضى َفلمَّا   َوَبْيَنها َبيين الدَّْهِر ِلَسْعي َعِجْبُت
............................    ............................ 
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 نستنتج أن

 تامًّا إّلا يأتي ال الّطويل حبر. 

 َمفاعيُلْن َفعوُلْن َمفاعيُلْن َفعوُلْن   َمفاعيُلْن َفعوُلْن َمفاعيُلْن َفعوُلْن  :وزنه 

 هما رئيستان، تفعيلتان له الّطويل حبر: 

 (.ٮ - ٮ :َفعوُل (: هي واحدة، فرعية صورة وهلا( - - ٮ :َفعوُلْن) -8

 ترد ال الّتفعيلة ، وهذه(- - ٮ :َمفاعي(و( - ٮ - ٮ :َمفاِعُلْن( :هما فرعيتان، صورتان وهلا (- - - ٮ :َمفاِعيُلْن) -5

 .وضربه عروضه يف إّلا البحر هذا يف

 التدريبات
:اتفعيالته اذكرو الّطويل ، حبر اآلتية من األبيات قطِّع -8

 َلها َفميوَيدعوها  قليب ُيَمجُِّد    يف َدمي                         واها يف ِلساني هو بالدي  (1
 ل ها ف ميويد عويف د مي                  ي مج ج د ها قل بي وب ال دي هـ وا ها يف ل سا ني               
 – ٮ – ٮ/ - - ٮ/ - - - ٮ/ ٮ – ٮ                 - ٮ – ٮ/ - - ٮ/ - - - ٮ/ - - ٮ              
 مفاعلن                            فعول     مفاعيلن   فعول   مفاعلن   فعولن   مفاعيلن  فعولن              

 ِبِسْقِط اللِّوى َبْيَن الدَّخوِل َفَحْوَمِل      ِقفا َنْبِك ِمن ِذْكرى َحِبيٍب َوَمْنِزِل                     (2
 م ليوف حل وب سق طل ل وى بي ند د خ   من ز لي           وق فا نب ك من ذك رى ح بي بن 

 – ٮ – ٮ/ ٮ – ٮ/ - - - ٮ/ - - ٮ                   - ٮ – ٮ/ - - ٮ/ - - -  ٮ/ - - ٮ
 فعولن    مفاعيلن     فعولن    مفاعلن                      فعولن    مفاعيلن    فعول    مفاعلن

 َسخاًء ما َأتى  أْم َتساِخياَأكاَن    وللّنْفِس َأْخالٌق َتُدلُّ َعلى الَفتى                          (3
 أ كا ن س خا ءن  ما أ تى  أم ت سا خ يا لل نف س أخ ال قن ت دل ل ع لل ف تى               و

 –ب  –ب / - -ب / - - -ب / ب –ب                   -ب  –ب / ب –ب / - - -ب / - -ب 
 مفاعلن       فعول     مفاعيلن    فعولن           فعولن    مفاعيلن     فعول   مفاعلن                     

 َوَمن َخَطَب احَلْسناَء مْل ُيْغِله امَلْهُر       ُن َعَلْينا ِفي امَلعالي ُنفوُسنا                         هو َت (4
 ومن خ ط بل حس نا ء مل يغ ل هل مهـ روس نا                 ون  ع لي نا فل م عا لي ن فهو ت 
 - - - ٮ/- - ٮ/- - - ٮ/ ٮ – ٮ                 - ٮ– ٮ/- - ٮ/- - - ٮ/ٮ – ٮ

 مفاعيلن         فعولن    مفاعيلن  مفاعيلن     فعولن      مفاعلن                 فعول           فعوُل
 بلََّلُه الَقْطُر َكَما اْنَتَفَض الُعصفوُر َوِإنِّي َلَتعروني ِلذْكراِك ِهزٌَّة                              (5

 ط رول هل قر بل ل وك من ت ف ضل عص ف ني ل ذك را ك هز ز تن             وإن ني ل تع رو
 - - - ٮ/ ٮ – ٮ/ - - - ٮ/ ٮ – ٮ                - ٮ – ٮ/ - - ٮ/ - - - ٮ/ - - ٮ

 مفاعيلن     فعول      لن  فعول     مفاعي       فعولن    مفاعيلن     فعولن    مفاعلن                   
 ِلَخْوَلَة أْطالٌل ِبَبرَقِة َثهَمِد                                    َتلوُح  َكباِقي الَوْشِم يف َظاِهِر اليِد (6

 ح ك با قل وش م يف ظا هـ رل ي ديول ة أط ال لن ب بر ق ة ثهـ م دي                  ت لول خ    
 – ٮ – ٮ/ - - ٮ/ - - - ٮ/ ٮ – ٮ                    - ٮ – ٮ/ ٮ – ٮ/ - - -ٮ/  ٮ – ٮ     
 فعول     مفاعيلن   فعولن   مفاعلن                  فعول     مفاعيلن   فعول    مفاعلن                          
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 :افصل بني شطري كل بيت من األبيات اآلتية-5

 ُأُكْن ِبَأْعَجِلِهم إْذ أْجَشُع الَقوِم َأْعَجُل َوإْن ُمدَِّت اأَليِدي ِإىل الّزاِد مْل 

 (طريقة احلل للفصل) م أع ج لووإن مد د تل أي دي إ لز زا د  مل  أ كن ب أع ج ل هم إذ أج ش عل قو
 - ٮ – ٮ/ - - ٮ/ - - - ٮ/ ٮ – ٮ    – ٮ – ٮ/ - - ٮ/ - - - ٮ/ - - ٮ

 (اإلجابة)  ِبَأْعَجِلِهم إْذ أْجَشُع الَقوِم َأْعَجُل                  َوإْن ُمدَِّت اأَليِدي ِإىل الّزاِد مْل ُأُكْن
 ى واْسَتَمرَّْت بالرِّجاِل امَلرائُرو أِفْق َقد َأفاَق العاِشقوَن وَفاَرقوا اهل 

 (طريقة احلل للفصل)  وفا ر قل ه وى وس ت مر رت بر ر جا لل م را ئ رون وأ فق قد أ فا قل عا ش ق
 - ٮ – ٮ/ - - ٮ/ - - - ٮ/ - - ٮ        – ٮ – ٮ/ ٮ – ٮ/ - - - ٮ/ - - ٮ

 (اإلجابة)   ى واْسَتَمرَّْت بالرِّجاِل امَلرائُر هو              ـأِفْق َقد َأفاَق العاِشقوَن وَفاَرقوا ال
  أنَعْلُت أْفراسي بُنعماَك َعْسَجداوَتَرْكُت السُّرى َخلفي ِلَمْن َقّل َماُلُه 

 (طريقة احلل للفصل)أن عل ت أف را سي ب نع ما ك عس ج دا و     هو رى خل يف ل من قل ل ما ل ت رك تس س 
 - ٮ – ٮ/ - - ٮ/ - - - ٮ/ - - ٮ             - ٮ – ٮ/ - - ٮ/ - - - ٮ/ - - ٮ

 (اإلجابة)               ُلآِف َجداأنَعْلُت أْفراسي بُنعماَك َعْسوَتَرْكُت السُّرى َخلفي ِلَمْن َقّل َماُلُه                       
 

 :امأل الفراغ  بالكلمة املناسبة ،ليستقيم الوزن العروضي   يف األبيات اآلتية -4
 فإنََّك ال َتدري                           إَذا َجنَّ ليٌل َهل َتعيُش إىل الَفجِر.........َتزوَّْد ِمْن( 1)

 - - - ٮ/ ٮ – ٮ/ - - - ٮ/ - - ٮ                   - - - ٮ/ ٮ – ٮ/             -ٮ/ - - ٮ    
 ( ٮ - ٮ)الطَّعاِم  -ب               (  ٮ -)  املاِل -أ

(ٮ - -)اِر باألْخ -د            ✔( - -) الّتقوى  -ج
 ليَس َيْشفي َغلْيَلُه              سوى أْن َيرى الّروَحنِي َتْمَتِزجاِن.......َكأنَّ ( 2)

 - -ب / ب –ب / - - -ب / - -ب              -ب  –ب / - -ب / -            -ب 
 ✔(- -ب )ُفؤادي -ب                   (ب-) -الَقلَب  -أ

 (-ب ب )َسَقمي  -د        ( ب -ب  - )- االنتظاَر -ج
 ا الِفراَق ِعتاُبإّلا َماللًة                      َفليَس َلُه إّل........ ِإذا اخِللُّ َلْم( 3) 

   - - ٮ/ ٮ – ٮ/ - - - ٮ/ ٮ – ٮ             - ٮ – ٮ/ - -             - ٮ/ - - ٮ
 (ٮ ٮ –)ُيعِطَك  -ب              (ٮ ٮ ٮ – ٮ) ُيفارْقَك  -أ

  ✔(   ٮ - -)َيْهجْرَك  -د           (ٮ ٮ – ٮ)  ُيجاِفَك -ج
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 تدريب عاّم 
  :منها كّل يف البحر واسم تفعيالتها، كرواذ اآلتية، األبيات قّطع -8

 أُنْسي وأّياَم باالصِّ لي اْذُكرا   ُيْنسي والّليِل النَّهاِر اختالُف (1

 الواحي كَوْحي ِقفاًرا أضَحْت    أطالٍل ِمْن الشَّْوَق َهيََّج ما (2

 ْكُرَوالذِّ األحاِدْيُث املاِل ِمَنَوَيْبقى     َوَرائٌح َغاٍد املاَل نَِّإ يَّاِوَمَأ (3

 اُءهواأل قلوَبها ْقُتفرِّ مْل   مجيٌع أهلي حني العيُش حّبذا (4

 حاِزِم نصيَحِة  ْوَأ نصيٍح ِيِبَرْأ   َفاسَتِعْن الّرْاُي امَلُشوَرَة َبَلَغ إِذا (5

 َرخاُؤُه يأتي ثّم    تنقضي الدَّْهِر شّدُة (6

 مرتوُك ُكلُُّه عاِجٍل عن    أنَُّه لوال العيَش أطَيَب ما (7

 ِجْبِس كلِّ َجدا َعْن َوَتَرّفْعُت   َنْفسي ُسُيَدنِّ َعّما سيَنْف صْنُت (8

 َمْكبوُل ُيْفَد مل إْثَرها ُمَتيٌَّم   َمْتبوُل الَيْوَم باَنْت ُسعاُد َفَقْليب (9

 َجميُل َيْرَتِديِه ِرداٍء َفُكلُّ  ِعْرُضُه اللُّْؤِم ِمَن ُيْدَنْس َلْم امَلْرُء إذ (11

 والَعَلْن رُّالسِّ كُمل    والَبَدْن الّروُح لكُم (11
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تدريب عام
:قطع األبيات اآلتية،واذكر تفعيالتها،واسم البحر يف كل منها -8

 اختالُف النَّهاِر والّليِل ُيْنسي               اْذُكرا لي الصِّبا وأّياَم ُأْنسي (1
 (حبر اخلفيف)-   - ٮ -/ - ٮ – ٮ/ - - ٮ -              - - ٮ -/ - ٮ – ٮ/ - -ٮ-

 تن   متفعلن      فاعالتن                فاعالتن    متفعلن      فاعالتن فاعال
 

 ما َهيََّج الشَّْوَق ِمْن أطالٍل                   أضَحْت ِقفاًرا كَوْحي الواحي (2
 (جمزوء البسيط)    - - -/ - ٮ -/ - ٮ - -                     - - -/ - ٮ-/ - ٮ--

 مستفعلن    فاعلن      مستفعل                   مستفعلن  فاعلن   مستفعل 
 

 ِمَن املاِل األحاِدْيُث َوالذِّْكُرائٌح                  َوَيْبقى يَّ ِإنَّ املاَل َغاٍد َوَرماوَأ (3
 (حبر الطويل)   - - - ٮ/ - - ٮ/ - - - ٮ/ - - ٮ       - ٮ – ٮ/ - - ٮ/- - - ٮ/ - - ٮ

 مفاعلن           فعولن    مفاعيلن    فعولن    مفاعيلن  فعولن   مفاعيلن   فعولن   
 

 اُءهو حّبذا العيُش حني أهلي مجيٌع               مْل ُتفرِّْق قلوَبها األ (4
 (حبر اخلفيف)-   - -/ -ب  – ٮ/ - - ٮ -              - - ٮ -/ - ٮ – ٮ/ - - ٮ-

 تن     متفعلن     فاالتنفاعالتن    متفعلن     فاعالتن                 فاعال
 

 نصيَحِة حاِزِمأو ِإَذا َبَلَغ الّرْاُي امَلُشوَرَة َفاسَتِعْن              ِبَرْأِي َنصيٍح  (5
 (حبر الطويل)    – ٮ – ٮ/ ٮ – ٮ/ - - - ٮ/ ٮ – ٮ       - ٮ – ٮ/ ٮ – ٮ/ - - - ٮ/ ٮ – ٮ

 فعول     مفاعيلن    فعول     مفاعلن            فعول      مفاعيلن   فعول     مفاعلن          
 

 شّدُة الدَّْهِر تنقضي                          ثّم يأتي َرخاُؤُه   (6
 (جمزوء اخلفيف)   – ٮ – ٮ/ - - ٮ -                          - ٮ – ٮ/ - - ٮ-
 متفعلن                                 فاعالتن    متفعلن     فاعالتن   

 

 روُكُه                    عن عاِجٍل ُكلُُّه مُتما أطَيَب العيَش لوال أنَّ (7
 (جمزوء البسيط)               - - -/ - ٮ -/ - ٮ - -                   - ٮ - -/ - ٮ -/ - ٮ--

 مستفعلن   فاعلن   مستفعلن                    مستفعلن   فاعلن     مستفعل
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 ا ُيَدنُِّس َنْفسي              َوَتَرّفْعُت َعْن َجدا كلِّ ِجْبِسُصْنُت َنْفسيَ َعّم (8
 (حبر اخلفيف)     - - ٮ -/  - ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ                   - - ٮ ٮ/ -ٮ --/--ٮ-

 فعالتن       متفعلن       فاعالتن       فاعالتن   مستفعلن  فعالتن                     
 

 ْليب الَيْوَم َمْتبوُل               ُمَتيٌَّم إْثَرها مل ُيْفَد َمْكبوُلباَنْت ُسعاُد َفَق (9
 (حبر البسيط)-  -/ - ٮ - -/ - ٮ -/ - ٮ – ٮ               - -/ - ٮ - -/ - ٮ ٮ/ – ٮ--

 لنْعلن               متفعلن       فاعلن   مستفعلن    َفْعلن    مستفعلن    َفِعمستفعلن   َف
 

 َفُكلُّ ِرداٍء َيْرَتِديِه َجميُل     ِم ِعْرُضُه      ْرُء َلْم ُيْدَنْس ِمَن اللُّْؤإذا امَل (11
 (حبر الطويل)-  - ٮ/ - – ٮ/ - - - ٮ/ ٮ – ٮ      - ٮ – ٮ/ - - ٮ/  - - – ٮ/ - - ٮ

 عيمفا     فعولن          مفاعيلن    فعولن  مفاعيلن    فعولن     مفاعلن             فعولن   
 

 لكُم الّروُح والَبَدْن                            لكُم السِّرُّ والَعَلْن  (11
 (جمزوء اخلفيف)   – ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ                         - ٮ – ٮ/ - - ٮ ٮ

فعالتن      متفعلن                             فعالتن      متفعلن
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 ملحق

 القافية
 وْفَق القافية حتديد وميكن .الرَّوّي حرف وأهمها الّشعرّي البيت آخر يف احلروف من جمموعة هي الّشعر من القافية 

 :أمحد بن اخلليل تعريف

 الّساكن قبل الذي املتحرك مع يسبقه  ساكن أول إىل البيت يف حرف آخر من
 :اآلتية األبيات تأّمل 
 تي َعلى َقدِر الِكراِم امَلكاِرُمَوَتأ   اْلَعزاِئُم َتأتي اْلَعْزِم أْهِل َقْدِر َعلى 
 الَعظاِئُم الَعظيِم َعني يف َوَتْصُغُر   صغاُرها الّصغرِي َعنِي يف َوَتْعُظُم 
 اخلضارُم اجليوُش عنُه َعِجَزْت َوقد   َهمَُّه اجليَش الّدْوَلِة سيُف ُيَكلُِّف 
 لضَّراِغُما َتّدعيِه ال ما َوذلَك   نفِسه عنَد ما الّناِس عنَد َوَيطُلُب 

 األبيات؟ هذه نهايات فيه تشرتك الذي الّنغم ما 

 األبيات نهايات تشرتك به الذي الصَّوت هذا رّددناوول به، تنتهي صوت يف تشرتك األبيات أّن الحظت لعلك

 :يأتي كما لوجدناه
 )راغُم(الض ،)ضارُم (اخل ،)ظائُم(الع ،)كارُم(امل

 ساكن أول ثم ،)امليم ضّمة)املضمومة  امليم ولاأل البيت يف وهي القافية، يه سبق ما يف األقواس بني اليت واحلروف 

 حدود أدركت ولعلك .ولاأل البيت يف الكاف حرفهو و الّساكن؛ هذا قبل الذي املتحّرك ثم الّساكنة، األلفهو و يسبقها

 :ولاأل للبيت املخّطط اآلتي يف القافية

 البيت يف حرف آخر ساكن أولالّساكن  قبل الذي املتحرك 
 ُم     ْا    َك   

 :اآلتي البيت يف واحدة كما كلمة تكون وقد الّسابقة، األبيات يف بك مّر كما كلمة من جزًءا تكون قد فالقافية
  )َأْمُر(وال  عليَك َنْهٌي ىهو لل أَما   الصَّْبُر شيمُتَك الدَّْمِع َعِصيَّ أراَك

 :الّشاعر كقول كلمتني، تكون وقد
 )ُتِصِب َلْم(َو فأْخَطْتين     حادثٍة كلُّ َرمْتين 
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 الرَّوّي
 :معانيها وتفّهم اآلتية، األبيات اقرأ 
 

 :الشَّْنَفرى قال
 
 َتَولَِّت ِإْذ ِجرياَنها َودََّعْت وما    فاْستَقلَِّت َعْمٍر وَأْجَمَعْت أمُّ أَلا 
 َأْظلَِّت ِطّيامَل أْعناِق ب وكانت    بأَمِرهاوَعْمر أمُّ وقد َسَبَقْتَنا 
 

 :الّنابغة وقال
 
 كوكُب منهنَّ يبُد مل طلعْت إذا    كواكٌب وامللوك مشٌس بأّنك 
 امُلهذَُّب الرِّجاِل أيُّ على َشَعٍث    َتُلمُُّه ال أًخا مُبْسَتبٍق ولسَت 
 

 انتهيا الشَّْنفرى فبيتا صيدة،به الق تسّمى البيت آخر يف تكّرر حرًفا الّسابقة األبيات من بيت كّل يف أّن الحظت لعّلك

 يسمى احلرف وهذا وهكذا، ،)بائّية (القصيدة فتسّمى حبرف الباء، انتهيا النابغة وبيتا ،)تائّية (القصيدة فتسّمى التاء، حبرف

 .الرَّوّي

أو  رائّيةو أ سينّية :حنو القصيدة،  به وتسّمى البيت، آخر يف ويأتي القصيدة، عليه ُتبنى الذي احلرفهو  :الرَّوّي 
 .متحّرًكاأو  ساكًنا ويكون حائّية،

 الّساكنة، املّد حروف ما عدا رويًّا، تكون أن تصلح احلروف ومجيع القصيدة، أبيات يف نفسه الّروّي حرف ويكرِّر 

 .تكون رويًّا فال متحرِّك سبقها إذا أّما ساكن، سبقها إذا رويًّا اهلاء وتكون
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 عريةالّش روراتالّض
 
 قد الّشاعر إّن إذ الوزن العروضّي؛ ليستقيم الّلغة قواعد قيود من للتخّفف للّشعراء أعطيت رخصة الّشعرية رةالّضرو 

 :حنو  شيء؛ كل وليس يف حمّددة مواضع يف أي احلاالت، بعض يف ذلك إىل يضطّر
 :ينصرف ال ما صرف -1

 الَبناِن ِمَن تِفرُّ دنانرًيا     ثيابي يف منها الّشرُق وألقى 
 دنانرَي :األصلو 
 

 :القوايف يف املشدَّد ختفيف -2
 َأِفْر أنَّي الَقْوُم َيدَِّعي ال    )م (   العاِمرّي ابنَة وأَبيِك فال 
 أفّر :واألصل 
 

 :الوصل همزة قطع -3
 َقمنُي الُوشاِة وَتْكِثرِي ِبَنثٍّ      َفإنَُّه اإِلثننِي ِسرٌّ َزاوج إذا 
 االثنني :واألصل 
  

 :القطع همزة وصل -4
 عامِر امِّ ُمجرُي القى اّلذي ُيالقي  أهِلِه َغْيِر يف امَلْعروَف َيْصَنِع وَمْن 
 عامر أّم: واألصل 
 

 التقويم الذاتّي
 :أّنين من أتأّكد الوحدة هذه دراسيت بعد 

 .والّطويل والبسيط اخلفيف لبحور والثانوّية الّرئيسة الّتفعيالت حّددت -8

 .ءةاجملزو من التاّمة البحور مّيزت -5

 .والرَّوّي القافية حّددت -4

 .الشعرّية الّضرورات بعض مّيزت -3
 

 

 


