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 ّ٘ق لك أن ترتقٌٖ 

 

  َلْمحاٌت ِمَن التُّراِث الذَّْطِبيِّ الِفَلْدِطْيِنيِّ              

 األول : املقطع 

ٌَ ِ للٌ     ًَْكٖ َىْففُِّصلللا الَتللَراثا الِشللْعِب ًَْك ِمللْك َتلل  ع         ِ ؽُّْسللَِّ َانٍّ َوِ ؽُّْسللَِّ ًَْك األِّْر َانٍّ ي ِلَؿللا َبلل ٍّ ِ للٌ األِّْر ِبَخللامع َعللكت الَتللَراِث الِشللْعِب
ُر    َوَشلللاَِّجلع   َوَوَتَياصالل  ٍَٗر َحَةلللارتِى ُر َتْفَبِثللقا ِملللْك قُّاِعلل ُر ِمللكت ال ِّ    ماْشللَتَركُّ َا َعْبلللَر أُّْحقُّللابر ماَتَُّّاوتلُّللل َٗا َْلل َملللانت . َوِ لللٌ َصلللَفَعَنا األُّ

ُِْىكت القَِّّّّللَرْىكت ٖ َىْففُِّصلللا َعللكت الَتللَراِث ال     الَيقّّللِ  َقفِّّسللمِ  ٌِ ِ للٌ َللل ٍّ ِ للٌ     ُّللنتِن الَتللَراَث الِشللْعِب ُِ األِّْ لل ِشللْعِب ًِلل َرِ ي األُّقَُّّّّللارت الَعَرِب
  ُّ ُِِه األِّ        قَُّياِسللَؾِلللنُِّن َمِؿلل ٍَُّٗ ِلَنلل ُاْوَر الَياِحلل َٗاِت تاَعؿٍّللقا احِّلل ُِ   َوالِتللارتْىحلت   َواحلَُّةللاَرٍِ   َواملِّْعَتقُّلل ُم ِمللَك الِؽَ لل ُِ  َوتاْ ِفللٌ  ماْشللَتَركُّ ِملل

ًِات  َىْفَُِّّبللغا ِبَنللا تَاَراماللما             الِتَفللياَ  احلَُّةللارتِن ِلَنللا وَ   ٌن  اصاْيِصلل ٍَِٗ .  ُِّؽعِّلللٍّ قَِّّّّللرع َعَرِبلل َُا الِتَفللَي ا ِ للٌ إتطُّللارت الَيْحلل   إتْن ظُّللِل َللل
ُِن ىاْعللَر ا ِبللِم أُّْللل           ِْ العُّللَرِم َوتاللَراماناْؾ َعللكت الفُّللكٍّ اَللل ُن َىْفَؿللازا ِبَنللا  ُّللَك أُّْبَفللا ًِ َانٍّ  اصاْيِصلل ًْ ت َوتاللَراماناْؾ   َوإتْن  لا  ُِّفللٌ األِّْر الفَِّخلل

ًْعام. ََِؿ ًَْك  ٍّ َاِق ٍّ ِلتاَراِث األِّْر ًْجت العِّؽِّ ٍَِٗ الِفِس َاْ ْام ِمْك َوْح ًْكت َمعام  ِْٗىَفَت  ظُِّل تاَراثا املُّ
 

 اْتب٘ إىل عبط ايهًُات املدطٛط حتتٗا ٚإىل عالَات ايرتقِٝ يف مجٝع ايكطع. 
 

 : ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ -1
  .        وشابج : الروابط والعاللات 

     تنبثك : تندفع 

 منٌة الطوٌلة لزأحماب : الفترات ا

                            ثّمة : هنان . 

    ٌنطبع : ٌتّصؾ .

 ٌنماز : ٌتمٌّز، ٌنفرد .

 : ايرتاخ ٍٚعض َفّٗٛ -2
 ،فٌة وااللتصادٌّةمجموعة العادات والتّمالٌد والّسلوكات االجتماعٌّة والثّما

 وجملة المٌم لشعٍب ما .

إضافة إلى مجمل المنجزات الحضارٌّة والمعنوٌّة والمادٌّة الّتً وصلته  

 وراثة عمن سلفه من األجٌال .

ٍٚعض ضبب عدّ إَها١ْٝ اْفضاٍ ايٍتساخ ايٍػعيٍب   -3

     .ٍٞ  ايفًططٝيٍن عٔ ايٍتساخ ايٍػعيٍب األزدْ
تآخٍ وتواصل ووشابج تنبثك من لاعدة حضارٌة  لما بٌن الّشعبٌن من

 د عبر أحماب متطاولة من الّزمان مشتركة صنعها األجدا
 :  عصٜصٟ ايطايب

ٌعنً ) من  النّص ( ؛ أي أّن الجواب موجود حرفٌّاً فً  الرمز 

المطعة ، وما علٌن إاّل أْن تحدّد بداٌة اإلجابة ونهاٌتها ، وٌكون هذا 

 ن مختوماً بعبارة ) كما ورد فً النّص (السإال فً االمتحا

بٍٝٔ ايٍطبب اّيرٟ ضاق٘ ايٍٍٓط يتفطري عدّ إَها١ْٝ فضٌ  -4 

 ايٍتساخ ايٍػعيٍب يف فًططني ٚاألزدٕ عٔ تساخ ضا٥س ايٍدٍٚ ايعسب١ٍٝ . 
لوجود لواسم مشتركة من اللّؽة والتّارٌخ والحضارة والمعتمدات الّتً 

 ه األّمة وتُؽنً التّنّوع الحضاري لها  تُعّمك الجذور الواحدة لهذ

َا أ١ٍُٖٝ ٚدٛد قٛاضِ َػرتن١ بني أقطاز األ١َ  - 5 

 ايٛاسد٠ ؟
ُك الجذوَر الواحدةَ لهذه األمِة . -أ   تعّمِ

 وتؽنً التنوَع الحضاريَّ لها .  –ب 

ًٓا دٚزٖا يف تعُٝل  -6 َُبٍٝ ٍٚعض ايٍضٛز٠ ايف١ٍٝٓ يف ادتٌُ اآلت١ٝ 

 عٝض ايفهس٠: ايفِٗ ٚتٛ

ٍٞ يرتاخ –أ  ٌٍ تساخ ايهسى ٚايفشٝط دص٤ًا َٔ ٚسد٠ ايٍٓطٝر  ايهً ٜع

 .األزدْٝني مجٝعـًا
، وٌشّكل ٌط اللّحمة أو الّسداة فً المماششبّه تراث المدٌنة الواحدة بخ

 مجموع تراث المدن األردنٌّة وحدة نسٌج متكاملة ومتجانسة ومترابطة.

ٍطًٛنات االدتُاع١ٍٝ ٚايٍجكاف١ٍٝ اغسح ايفسم بني عبازتٞ ) اي -7

ٚاالقتضاد١ٍٜ ( ٚمج١ً ) ايكِٝ ٚاملٓذصات اذتغاز١ٍٜ ٚاملع١ٍٜٛٓ ٚاملاد١ٍٜ 

 املٛزٚث١ ( .
تعنً التّصّرفات واألعمال الّتً ٌتعارؾ النّاس علٌها  

 علٌه   متّفك معروؾ وشكل   ترتٌب   معٌّنة ، ولها مناسبات  فً  وٌمومون بها 

 فً الؽالب
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ٍُل ايكٛاضِ املػرتن١ َٔ ايًّػ١ ٚايٍتازٜذ ٚاذتغاز٠ ٚاملعتكدات  -ب تع
ٚ .١ٍَ  ادترٚز ايٛاسد٠ هلرٙ األ

ن ٌساعد ربٌّة بالكابن الحً الذي ٌستطٌع أشبه المواسم المشتركة لألّمة الع
الجذور فً التعّمك، وشبّه الوحدة العربٌّة بالشجرة التً تضرب جذورها 

 ً األرض. وتتعّمك ف

 

: فٌمصد بها مجموعة المناعات والمعتمدات التً 

ٌإمن بها النّاس وتكون مؤخوذة من الدٌّن والعادات والتمالٌد المنتمٌة إلى 
 هذا الدٌّن وتتناسب مع ما جاء فٌه 

اضافة إلى ما ٌتراكم من المنجزات الّشعبٌّة الّتً تشّكل حضارة الّشعب  -
ا، مثل االنتصارات، والتَّعاضد فً الكوارث، وؼٌر ذلن من فً مجمله

 نوعٌّة المٌم المعنوٌّة والمادٌّة. 

 َا ايكٛاضِ املػرتن١ بني أقطاز األ١َ ايعسب١ٍٝ، نُا ٚزد يف ايٓط؟  -8 
 المعتمدات.  -الحضارة.        د -التارٌخ.        ج -اللؽة.      ب -أ

 ٖات َفسز ادتُٛع اآلت١ٝ  -9
 طر. األلطار: ل       وشابج: وشٌجة.     أحماب: ُحمب.

 لواسم: لاسم.      المعتمدات: معتمد.    خصوصٌّات: خصوصٌة.

 ٖات درز ايهًُات اآلت١ٝ:  -11
طول       اللؽة :لؽو.     تنبثك: بثك.     حضارٌة: حضر      مشتركة: شرن.     متطاولة:     وشابج: وشج.             التراث: َورث.     تآخ: أخو.   

 التارٌخ: أرخ.     المعتمدات: عمد.    خصوصٌات: خصص.   ٌنماز: مٌز 

شارة جانب هذه الجذور إلى تفكٌر وتؤّمل، فؤنصحن بوضع إ العدٌد من الجذور وسٌكون أكثرها سهاًل، والملٌل منها سٌحتاج معن: سٌمّر عصٜصٟ ايطايب

 الصعبة للعودة إلٌها الحمًا. 

 ملكطع ايجاْٞ )ٖــــــاّ( ا

ًْقُّا   َوأُّْقَؿاطام ِمَك األُّلَّّع َْ َوالِرقَّّ  َواملِّْيِس ُن َتْشَؿلا الِ َفا ٍّ ماَتَشعٍِّب ٍّ َوَمَجالُّاتا الَتَراِث الِشْعِب ُِ   َو ِّفاْيقام ِمَك الشٍّْعرت الَعامٍّ ِِٗى ًْ اِب َوالصٍَّفاَعاِت الِتقِّّؽ
ِٗ ِ ٌ  األُّ َّّراحت َواألُّْتَراحت   َوصافاْي ام بامضاراْوَواألُّْمَثامت   َو ًْ ََاِت َوالِتقُّاِل ًْرت   َوالَعا َََواِتِم    ِمَك احِلعُّاَىاِت َواخلَِّرا ُّاِت َواألَُّساِط ٌٍّ َوأُّ ِمَك الَِّّبٍّ الِشْعِب
ٍّ ُّْةالم َعكت  ُِ . َوِلؽِشْعِب ا احلِِّؽ ًِ ِْ الِشْعِب ُِ َواألُّْزَىا ٌَ   َوَمْخ اْوقاما الِفعّّرتَنَواألُّلِّّبَس ٍّ كَُّؿا ِلعِّلٍّ الَشعاْيِب َواحَُّؿاَعاِت املِّْسَتِقِرٍِ تاَراماما الِثقُّاِ  ًِْف    لِفؽُّْسَِّ

ْٗ َتَياَرَمَنا  ًَامت   َوقُّ َْ ِّ َعْبَر األُّ ٗاها املَِّتَراِكَؿ ًْ ِّ   َوَتقُّاِل َٗاتاما اخلُّاِص ًَْنا  الِسؽُِّػَعكت اخلُّؽُّػا َوماْعَتقُّ ٖم ِ  ٍّ ًَْنا أُّْو ماَفقِّصام ِمْفَنا أُّْو ماَع ًْفام إتلُّ ُم   ماِة ماَشا َُّن
ِٗاِت َعْصرتِه .َتَبعام   ِلَنَياها َوماْسَتَج

 

 

 

 

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ:  -1
 متشعبة: متنوعة.    أنماط: أنواع.     ضروب: أنواع 

 ؾ: اآلباء واألجداد األتراح: األحزان .     الخلؾ: األبناء      السل
 هواه: مٌوله. 

 ٍٚعض َفّٗٛ ايّطب ايػعيٍب.  -2
هو الممارسات الّطبٌّة والعالج المتوارث من جٌل إلى جٌل، ولد 
خبروه بالتجربة والمحاولة دون أسٍس علمٌٍّة أو استناد إلى مختبرات 

 علمٌٍة. 

  ؟ نٝف ٜٓتكٌ ايٍتساخ َٔ دٌٍٝ إىل دٌٝ -3 
 عن سلفه مشافهة. ٌتوارثها الجٌل 

 

فٍطس ضبب اإلعاف١ إىل ايٍتساخ أٚ اإلْكاظ َٓ٘ أٚ ايٍتعدٌٜ عًٝ٘  -4
 سطب فُٗو ايٍٍٓط. 

لمناسبة حال العصر الّذي ٌعٌشه كل جٌل، ولما لكّل عصر من 
خصوصٌّة واحتٌاجات وطبٌعة حٌاة تدفع باألفراد لإلنماص أو الّزٌادة 

 أو التعدٌل. 

 يف فًططني؟  رتاخ ايػعيٍبَا أِٖ زتاالت اي -5 

 طُٜطًب ثالث١ عاد٠ص 
 .الؽناء والرلص والموسٌما  -أ
 أنماط من األلعاب والصناعات التملٌدٌّة.  -ب
ِ واألمثال.  -ج ًّ  فنون من الشعر العام
 ضروب من الحكاٌات والخرافات واألساطٌر.  -د
 .العادات والتمالٌد فً األفراح واألتراح  -ه
 الشعبً وأدواتِه. صنوؾ من الطّب  -و
ِ واأللبسِة واألزٌاء الشعبٌّة.  -ز ًّ  فضاًل عن الُحل

فٍطس إقساز ايٍٍٓط ايغُين بعدّ ٚدٛد تساخ إال يًذُاعات  -6
 ٚايػعٛب املطتكٍس٠. 

ألن التّراث بطبٌعته عملٌة تراكمٌّة، وفٌها عملٌات تعدٌل وإنماص 
عادات خاّصة  وزٌادة ٌفرضها االستمرار للّشعب لٌكون له مع الّزمن

فً كل مجاٍل من مجاالت التّراث متعلّمة ومترابطة مع الطبٌعة 
الجؽرافٌّة لمنطمة االستمرار، وما ٌتبع ذلن من سلوكات خاّصة بهذه 

 الجؽرافٌة. 
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 املكطع ايجايح )ٖــــــاّ(

ُر  َك ًَِّْْسؽٌُّ ِ ٌَ ِ ِبْعاثا الِشَر ا الَتًَِؿَتَىَو ًِ ََََْ ماِبنَُّلؿٍّ    ِكِمْيؽِّساَو اِتِمًَاِط َحَؿْقرت أُّْىيتْصٌ َتِ ِب   َوْعِم الِشًَِْْيٌ َتِ  ؾننتَْٗورع ماغا ِبِؽَُّّْةَى َيناي  ُّ ُرَو
ََلُّإت َيلاَو ِط ِؽَسالِتؾت َوِعَخَِ الِتْيًاقِّ ْكاؼت ِمَتِعَ اْٖقلُّإت ِمْيِقَت  َو اِتِمًَأِّْمِفَو اِتِمؽُِّعْشماارتِه   َوعُّ ّّأُِّب   َوْعا الِشَُاٍِ َلًََح ْكَر ِمًِْثسا العُِّعْعَى كُِّلِب َذاِقَ 
ََْؿؽُّعا ٌِلْيىاا ََُنِلي َو ًْكتًِِبَفَْاألُّ ْا اٖ َْيلِّوباراَثْق"األُّا ت َوَؿِتا ِٗحا ِلًْىاِت ماِقنُّي ِل ْؾاَىَتناَفٌِ ِعِبْعاَث الِشَرا" الَتًَي َِ َِّرصام َق َكًِْسارتؽ كِّتابا  ْؾناا لُّخاَنًْا تاِتٍم لَُّرا
َُِر َصؽًُِّْصرع أَُّيصا ْكاثا ِمَرالَت ٍّماماقُّا ىاَؿُِ ِبًِِبْعاٍِ الِشًَُِ احلَُّعًِْبِ  طَُّرَعَتحلت ِلْىارتالِت َْ احلَُّرئا َوِبَتْخا َتُر   لُّقُّا ََِيا ُِ. َواألُّ ت َوا ٌ ِتاِث اَلَرانت الَتَيلّّزا أَُّرْبأُّقِّّفَع
َِٗنًِْلْيىا َََبَصَرقُّ ْكا ِماِ قَِّنا ىاَرَمُِّ َوًِِفًَِّْْسؽُِّّ الِفًِِبْعِّ الِشًَِفغّّاألِّ َيا لااصًّامام َ َؿِتاْل يَنساارتا ال ِْ الِشَىْزاألُّانع   َولَّّخأُّاتر َوعُّاتر و  اَنا كُّا َمًَِؿا ِسُِ لًُِِّبْعا
َِْسؽفٍّا ِلَنْفِم  .ا

 

 

 

ٌٍ َتكابًني مّما ٜأتٞ، ٚاْعس ُأٍٜأْعِ ايٍٓ -7 َُعس يف ن ُُِٗا  ٔ يف اآلخس تغ
 اإلداب١:  أٜو َعًّاًلسطب ز

 طاملدصٕٚ ايفهسٍٟص ٚ طاملعتكدات ارتاص١ص.  -1
المعتمدات الخاّصة متضّمنة فً المخزون الفكرّي؛ ألّن مجموع 

 المعتمدات تشّكل مجمل المخزون لإلنسان أو لشعب ما.

 طايٍتعدٌٜص ٚ طاإلعاف١ ٚاإلْكاظص  -2
النهاٌة عملٌة فً الن ٌؤتً التّعدٌل بمعنى الّزٌادة واإلنماص، فهما ٌشكّ 

 التعدٌل، فالثّانٌة متضّمنة فً األولى. 

 ٍٚعض ْٛع١ٍٝ املطتذٍدات اييت تؤٍثس يف ايٍتساخ ايٍػعيٍب.  -8
 نفجار المعرفً.    العولمة واإل -ٔ
 .مجال من مجاالت حٌاتنا  التمنٌة التً ؼزت كلّ  -ٕ
 ت والمواصالت وما جر  فٌها من تطّور مذهل. االتصاال -ٖ
 .شبكات المعلومات العالمٌة  -ٗ

أي حسب ما ٌرٌد وٌرؼب وٌتناسب مع َا املكضٛد بـط تبًعا هلٛاٙص؟  -9

  حٌاته ومستجدّات عصره.

ٍٟ ٚاملعتكدات  -11  نٝف ٜتعاٌَ ارَتًَف َع ايرتاخ ٚاملدصٕٚ ايفهس

 ٚايتكايٝد؟ ٚملاذا؟ 
 ٌعدّل فٌها.  -ٌنمص منها    ج -ٌضٌؾ إلٌها     ب -أ

 ومستجدات عصره.  -تبعا لهواه.      ب -ن لـ: أوذل

 ٍٚعض ايضٛزتني اآلتٝتني:  -11
َُتػعب١"" -أ ًّ بشجرة  زتاالت ايرتاَخ ايػعيٍب  شبه مجاالت التراث الشعب

 متفّرعة. 

 شبه التمالٌد بؤشٌاء تتراكم فوق بعضها. "   ١"ٚتكايٝدٙ املرتانُ -ب

 ٖات درز ايهًُات اآلت١ٝ:  -12
ول.    متشعّبة: شعب.   الؽناء: ؼنً.    الصناعات: صنع.    مجاالت: ج

العادات: عود.  األساطٌر: سطر   الحكاٌات: حكً.  الخرافات: خرؾ. 
المستمّرة: لرر.    .   ًاألتراح: ترح.     األزٌاء: زٌ   التمالٌد: للد.   

 جدد :مستجدّاتمشافهة: شفه        معتمدات: عمد.    المتراكمة: ركم.

 ٖات َفسد ادتُٛع اآلت١ٝ:  -13
مجاالت: مجال.       أنماط: نمط.       فنون: فّن.       أمثال: مثل.      

أساطٌر: أسطورة      خرافات: خرافة. ٌات: حكاٌة.  اضروب: ضرب.     الحك
أتراح: ترح              أفراح:فرح        عادات: عادة       تمالٌد: تملٌد.    

األلبسة: ِلباس.              ُحلً: َحْلً    أدوات : أداة          صنوؾ: صنؾ
 مستجدّات: مستجدّ أو مستجدّة. الجماعات: جماعة.     األزٌاء: زّي      

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ:  -1
 ً: ٌُعطًتوله: شوله.    االنعتاق: التحرٌر.  ٌول     .ٌضطلع: ٌموم

 . ٌتٌح: ٌهٌّا    االنثروبولوجٌا: علم اإلنسان.  
  

قازٕ بني ايرتاخ ايػعيٍب ٚاملسادع ايتازخي١ٝ يف تٛعٝض  -2 

 طبٝع١ اذتٝا٠ ايػعب١ٝ. 
ًّ ٌُتٌُح للدراسٌن فُرًصا نادرةً لتعرؾ طبٌعة الحٌاِة  التراث الشعب

جع التارٌخٌة ال الشعبٌّة من خالل الصور األصٌلة الصادلة بٌنما المرا
 تتٌح ذلن. 

ٜتُٝص ايرتاخ ايػعيٍب يف فًططني بأ١ُٖٝ َصدٚد١، عًٌّ  -3 

  ذيو.

 ٌضطلُع بدوٍر مهّمٍ فً توجٌِه الشعب.     -ألنّه: أ
 ٌصّور أنماط حٌاة الشعوب وسلوِكه  -ب
 ٌعكس الكثٌر من حٌاة هذا الشعب، وأفكاره، ومشكالته وامنٌاتِه.  -ج
 شعب إلى االنعتاق من لٌود التحكم والتسلط االجنبٌٌن. ٌعكس توق ال -د

ًَا؟  -4   َا أبسش أيٛإ ايرتاخ اييت ٜٛيٝٗا ايدازضٕٛ اٖتُا
 ات ودبكات وألحان. مها من رلصاألؼنٌة الشعبٌة وما ٌراف -أ
 األزٌاء الشعبٌة وخاصة للنساء.  -ب
 

 الجميع ويأتي ردول الله ليذفع لك فال تنَس الصالة رليه.  في يوم من اِّيام يتخّلى رنك
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 ّ٘ق لك أن ترتقٌٙ 

 

 املكطع ايسابع )ٖـــــاّ( 

 

 

 

 ٍٚعض ايضٛز٠ ايف١ٍٝٓ اآلت١ٝ:  -5
 َٔ سٝا٠ ٖرا ايػعب" "ٜعهظ ايهجري  -أ

 شبه التراث بالمرآة التً تعكس حٌاة الشعب. 

 "قٝٛد ايتشّهِ ٚايتطًّط األدٓبٝني" -ب
 شبّه التحّكم والتسلط األجنبٌٌن بالمٌود. 

كٍدَ٘ ايرتاُخ َٔ صٛز أص١ًٝ صادق١، ال ختتبُئ ٚزا٤َ اذتٛادص "مبا ٜ -ز
 ٚاألقٓع١" 

أصٌل صادق ال ٌتختبا وراء الحواجز شبّه الصور التً ٌمدّمها التراث بإنسان 
 واأللنعة. 

 ٖات درز ايهًُات اآلت١ٝ:   -6
 ع. لم.           مزدوجة: زوج.        ٌضطلع: ضمأهمٌّة: ه

 أمنٌات: منً.      مشكالت: شكل          تصوٌر: صور.   
 توجٌه: وجه      الحواجز: حجز      األلنعة: لنع.         

 عناٌة: عنً.     االنعتاق: عتك   

َٗا ت كُِّؽَؿاِتَنا   َوِصًَا ًَاما ِ ٌ إتْب َْ ِّ اَلِتٌ َتْشَترتمِّ األُّ ًِ ًِْف ِّ الِفؽُّْسَِّ ًِ ِّ الِشْعِب ًَ ُم ِلنُّْشعُّامت احلًَُّاٍِ وَتْعِعسا األِّغِّّف ُم َحًِ ًْقُّ ََِق ُِ إتْىقُّاَعاِتَنا   صاَيرام  غُّ
ُِ األُّْرضت    َولاؿاْيِمَنا   ـت الِفاست ِبَراِِّخ ٍّ َوأُّْحال َٗانت احَُّؿاِع َْ ـِت اليت ِٗغُّا َاْيِه َعكت اْق ٌَ تاَعبٍّرا ِمْك َبْعضت اليا ٍّ املَِّةِؿحلت  َعَبقتَوَوِل ًِْف الَتَراِب الِفؽُّْسَِّ

ًِْف ـت   كَُّؿا تاظّّنترا قِِّيُّ اْعِتَ ازت الِفؽُّْسَِّ ِٗ ٌِ الِفاست ِ ٌ ِبالَعَرؼت َواهلُّؾٍّ َوال ـَ املِّْسَتقَّّبلت َوأَُّماِق ِِٗه َوَتْةِخًَاِت أُّْبَفاِِّم َوَتْسَتْشرت ا أُّْحال ًْ ًَِؿلللِم َوَتقُّاِل ٍّ ِبِق
ُر َوِعِ ٍر. ُر َوكَُّراَم ًْشت َبخارٍِّى  الَع

ُِ امِلْفَُّّقُّ ًَْع ًَْك لُّْيَقَنا اخلُّاِص ِمْك طُِّب ِّ ِ ٌ ِ ؽُّْسَِّ ًَ ُا األِّغِّّف َِن َوَتنّّ ا َِن َوالَبَيا ُن   َوِلؽِساِحلت َوالَيا ًَ ُن   َوِلؽِسْنلت أِّغِّّف ًَ ًَْنا    ُِّؽؽَّّجَبلت أِّغِّّف ُِ اَلِتٌ َتظَّّنرا ِ 
َِ    َ اَصُن َتْخَتِؽػا أَُّلازتْىجاَذِلكُّ أُّْن َصاَر ِلؿاْيِسؾت قَُِّّّّػ الِ ْىتاْينت  َتِبَغَوالِسفّّحت أَُّلازتْىجاَنا َوَمَياوتْىؽَِّنا   َو َُارت َواحلَُّصا َعْك أُّغُّاِقٌ َمَياِسؾت احلُّْرِث َوالِب

َِن  ُّ ُِ َوالَبَيا ًِ ـت . أُِّما ِ ٌ املَُّراِعٌ احَُّبؽ ًْلت احِلْؿِةًِاِت َوالعِّراْو ٌت َمَخاِص ََْف ْٗ َققَُّل َوإتْىقُّاَعاِت َمَياوتْىلت  ْاقُّ َٗا الِشَفا ا ماَعاَقاُّ الَرَعاٍِ   كَُّؿا  احلِّ
ِّ َصيَِ ًَ ٍّ   َوَراِعًَاِت قََِّّّّعانت املُّاِع ت َوالِةنّّنت . َوَبَرَزِت األِّغِّّف ًَاِت احلُّ ِّ ِ ٌ ماَفاَسَباِت األُّ َّّراحت ِمْك َر َصَبَياِتنتْؾ َوأُّْحالَمَنْؾ ِبفَُّت ًِ ًِْف ُرالِفؽُّْسَِّ َوَزَواجع  ِ ََّّّب
ُِ "كُّاألُّْعَراسا َر َو   َوَشنَتْٗت لًَُّاِلٌ الِسَؿرتِ َتانع َو ًِ ُِ الِشْعِب ًِ ًِْق ـت اآللُّاِت املِّْيِس َََبعُّاِت الَشِبانت َولاْؾ ىا اَفْيَن َعؽَُّ أُّْقَ ا امِلْجيتزت قَُّصاِت الِشاِباِت َو

. " ُِ ًاْرغِّيمت َوالِشِباَب  َوال
ِٗن الَباِحِث ًَْك أُّْى ُّ َتَةغا َب ٌَ َواألَُّلازتْىَج الَبرتْىَئ ٌَ تاَصيٍّرا َوَماَِّق ًَْك إتِن ِتؽّّكُّ األُّغُّاِق ُِ ي  ُّنت ًِ ًْرع ِمَك األَُّلؿٍّ ْٗرع كُِّب ُم َعؽَُّ قُّ ًِ َِْتَؿاِع ََاِتا الِفاست  َعا

ًِاِت  ََِب ِْٗىِث َعْك أُّ ُِِه املَِّفاَسَباِت   َمَغ َما َىَتَخَؽلؽَِّنا ِمْك أُّْعَرا ر كُّاحلُّ َٗلاْؾ ِ ٌ َل ًْ َُِوَتقُّاِل ِٗ  اخِلََّّّب ُِ الِ  ُّاِ    نتالِقَرا  َوَعقّّ ًْؽُّ    َولُّ
ٌَ ٌن    ُّنت ََْورع َتْروتْىِخ ُِِه األُّغُّاِقٌ ِمْك  ُم إتلَُّ َما ِلَن ًْكت . إتَضا ُّ ْٗعايٍّْىَك َوالَعراْوَس ِْ ِباملُّ َِْتَنا - َواْٖحِتفُّا ٍََِ  -َعؽَُّ َبَرا ٗاْو ـت املُّعّّ َتظَُّل ِلؽَففِّْيست َواحِّساْي

ِْ احلًَُّاٍِ َوَمَتاِع ُِ لاؿاْي  ِب الَعَؿلت  ِبَشقُّا ًِ ًِْف ََامت َواملَُّياوتْىلت الِفؽُّْسَِّ ًْرا ِمَك األُّْز ًْكت َتْخِؿلا العُِّث ُِ   ِ ٌ ِح ُِ َواملِّْتَع ُم ِلؽِراَح ًَْك   َوتاَعبٍّرا  ِّْرَص ـَ املِّْ َترتِب
ًَْك َو ُّ الَ اِِّب ًْنتْؾ َوَذوتْىنتْؾ ِبنتَعْك أُّْشَياِقنتْؾ إتلَُّ أُّْوطُّاِقنتْؾ   كَُّؿا تاَصيٍّرا  ُّْرَح ٗاِقنتْؾ   َو َُّرَح أُّْلِؽ َاْوَن إتلَُّ قَِّرالاْؾ َوما  ْؾ َولاْؾ َىْسَتقِّّبؽِّْيَقناْؾ .لاْؾ َىعاْي

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ:   -1
 اندؼام: اندماج 

 عبك : رابحة زكٌّة 
 المضّمخ: الملّطخ. 

 تستشرؾ: ترفع بصرها لتنظر إلٌه. 
 أهازٌج: أؼانً. 

 . ًّ  مواوٌل: ؼناء شعب
 اٌماعات: تناؼم األصوات وتوافمها فً الؽناء. 

 الحداء: ؼناء الرعاة. 

 صبوة: المٌل إلى اللهو.
 ختان: موضع المطع من الذكر )التطهٌر( 

 السمر: الحدٌث باللٌل. 
 المجوز والٌرؼول والشبّابة: آالت موسٌمٌّة شعبٌة. 

 االحتفاء: االحتفال. 
 واج. عمد المران: الز

 ًّ .  : تروح ًّ  ترفٌه
 المكدودة: المتعبة. 

ًّ ٌُؽنى.   األزجال: شعر شعب



 9000909770 ماهر أبو بكر

 ّ٘ق لك أن ترتق7ٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍٚعض َفّٗٛ اذُتدا٤.   -2
ي ٌموم به الّرعاة أثناء تؤدٌة مهّمة هو نوع من الؽناء الفردّي الذ

الّرعً؛ لٌإنسوا به وحدة أنفسهم، وؼالبًا ما ٌكون بلحن ؼنابً فٌه 
  عب والبعد النسبً عن الدٌار. لمسة حزٌنة، نظًرا للوحدة والت

ملاذا متٍٝص اذتدا٤ دٕٚ األيٛإ ايػٓا١ٍٝ٥ األخس٣ يف ايبٛادٟ   -3 
 ٚاملساعٞ ادتب١ًٍٝ؟ 

الّرعاة، وله لحن ٌمٌل  فردّي ٌناسب الحال الذي ٌكون فٌهاألنّه ؼناء 
 للّرنّة الحزٌنة. 

 ١ يف فًططني يْٛٗا ارتاظ؟ َٔ أٜٔ تطتُد األغٓٝ  -4 
بٌعة المنطمة التً تظهُر فٌها، فللجبل أؼنٌة، وللسهل أؼنٌة، من ط

 وللساحل والوادي والبوادي والسفح أهازٌجها ومواوٌلها.  

 

 5-   .١ٍُ  ُتٍعد األغاْٞ ٚاألٖاشٜر ٚثا٥ل ادتُاع١ٍٝ َٗ
ألنها تصّور عادات النّاس وتمالٌدهم فً مناسبات عدٌدة كالزواج 

 واالحتفاء بالمدعوٌن والعروسٌن.  وأدبٌّات الخطبة وعمد المران

 َا املٓاضبات اييت بسشت فٝٗا األغ١ٝٓ ايفًطط١ٍٝٓٝ؟ -6 
لٌالً  برزت فً مناسبات األفراح من خطبٍة وزواج وِختان، وشهدت

ات ودبكات الشبّان وهم ٌؽنون على بّ شاالّسمر واألعراس رلصات ال
 ل والشبّابة". ز والٌرؼوة الشعبٌة "كالمجوأنؽام اآلآلت الموسٌمٌ

بٍٝٔ املعاٖس اذتٝات١ٍٝ اييت حتًُٗا األشداٍ ٚاملٛاٌٜٚ   -7 

 ايفًطط١ٍٝٓٝ سطب َا أغاز إيٝ٘ ايٍٍٓط. 
تحمل هموم المؽتربٌن وتعبُّر عن أشوالِهم إلى أوطانِهم وفْرَحة 
الؽاببٌن بعودتهم إلى لراهم ومدنهم، وفرح أهلٌهم بهم وهم 

 ٌستمبلونهم. 

 دٚز ايرتٚحيٞ يألغاْٞ ايػعب١ٍٝ ايفًطط١ٍٝٓٝ؟َا اي -8 
تظل للنفوس والجسوم المكدودة بشماء الحٌاة  –على براءتها  –هً 

 ومتاعب العمل، فرصة للراحة والُمتعِة 

 َا ايدٚز ايرٟ تكّٛ ب٘ األشداٍ ٚاملٛاٌٜٚ ايفًطط١ٍٝٓٝ؟   -9 
 وطانِهم. وتعبُّر عن أشوالِهم إلى أ -تحمل هموم المؽتربٌن    ب -أ
كما تُّصوُر فْرَحة الؽاببٌن وهم ٌعودون إلى لراهم ومدنهم، وفرح  -ج

 أهلٌهم وذوٌهم بهم وهم ٌستمبلونهم.

 ٍٚعض أثس ايّطبٝع١ ادتػساف١ٝ يف األغ١ٝٓ ايٍػعب١ٝ ٚطبٝع١ ذتٓٗا. -11
تعكس ما ٌتوجب   -على سبٌل المثال ال الحصر  –إّن أؼنٌة الّسهل 

الحصاد والمطاؾ جٌعٌّة فً العمل فً مواسم عمله او الوجهة التش
ا ال ٌوجد فً المناطك الجبلٌّة أو البوادي مثاًل، ممّ  والبذار وؼٌر ذلن

وذلن ٌستوجب نوًعا خاًصا من األؼانً المناسبة لمثل هذا النّوع من 
 المناسبات كاألهازٌج التّشجٌعٌّة. 

ٛيٝٗا ايٍدازضٕٛ عًٌّ: يألغ١ٍٝٓ ايٍػعب١ٍٝ َها١ْ خاٍص١; إذ ٜ  -11 

 اٖتُاَِٗ. 
 ألنها: 

 تعكس صورة دلٌمة حٌّة ألشكال الحٌاة وهمومها.  -ٔ
ًّ وأحالم النّاس برابحة األرض.  -ٕ  وتعبّر عن مد  اندؼام الوجدان الجماع
ًّ بمٌمه وتمالٌده وتضحٌات أبنابه.  -ٖ  وتُظهر لوة اعتزاز الفلسطٌن
ٌّة وكرامة  وتستشرؾ أحالم المستمبل وأمانً النّاس -ٗ فً العٌش بحر

 وعزة. 

 ٖات َفسد ادتُٛع اآلت١ٝ :  -12
 هموم: هّم.      اٌماعات: إٌماع.          األجٌال: جٌل .    
: أمنٌة.       تضحٌات: تضحٌة.      أحالم: حلم          ًّ  أمان
 ال. مواوٌل: موّ     أهازٌج : أهزوجة.         البوادي: بادٌة.    

 المراعً: مرعى.     محاصٌل: محصول.        سم.   مواسم: مو
 أعراؾ : ُعرؾ.       وثاق: وثٌمة.                   .لطعان: لطٌع

  .األزجال: زجل     متاعب: متعب.             الجسوم: جسم   

 ٖات درز ايهًُات اآلت١ٝ :  -13
 صوغ.  بداع: بدع.            كلمات: كلم.               صٌاؼة:إ

 اٌماع: ولع.            دلٌمة: دلك.               اندؼام: دؼم. 
 الوجدان: وجد.        رابحة: روح.             المضّمخ: ضمخ. 

 .         تستشرؾ: شرؾ. حًاعتزاز: عزز.        تضحٌات: ض
 المستمبل: لبل.        البوادي: بدو               أهازٌج: هزج. 

 م.          محاصٌل: حصل.          المراعً: رعً.موسم: وس
 الُحداء: حدو.         معاناة: عنً.                الرعاة: رعً.

 برٌبة: برأ.   صبوة: صبو.         اآلالت: أول.              
 وثابك: وثك.           ٌتخلّل: خلل.               االحتفاء: حفو.

: روح.       ا ًّ  لمكدودة: كدد.             شماء: شمً. تروٌح
 المؽتربٌن: ؼرب. 
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 ّ٘ق لك أن ترتق8ٌ 

 

 املكطع ارتاَظ )ٖــــــاّ( 

ًْكا  ًَْيَن أُّْن َىقِّْيمايا ِب تَىاَر َمْنِبطَُّولُِّؿا كُّاَقْ  ِ ؽُّْسَِّ ًِْف ََ الِفؽُّْسَِّ ِٗ اْعَتا ِّ   َوقُّ ًِ ٍّْىِف ًَْنا املَِّفاَسَباتا ال ِْ كُّثاَرْت ِ  ًَا ِْ َوَمقُّاَماِت  ٍِاألُّْقِب ًَا ُِ َبْعضت األُّْوِل أُّْضرتَح
ًَْك   َوَذِلكُّ ِ ٌ  ٍّ ماْيَسَ َوماْيِسؾا الِف َمَياِسَؾَبْعضت الِصاِلِخ ُر ي َمْيِسؾا الِفِب ٍّ ِبَعاِم ًِْف ُر عارتَ  ِمْفَنا َعؽَُّ ِقَُّّاؼت الِشْعِب الِفؽُّْسَِّ ًَِف ًْنتَؿا ماَع ٌٍّ َصاِلحع َعؽُّ ِب

ـا ُن َوحا الِسؽُّا ُن َوَم ِكلا َواْحِتفُّاٖت  َما َتَ اما لَُّنا  اصاْيِصًِ َِْعًَ ُِِه املَُّياِسَؾ أُّْذكُّار  َوأُّ  ةاير  ِ ٌ َذاِكَرٍِ الِفاست .  َوكُّاَن َىَتَخَؽلا َل

 املكطع ايطادع 

ُن َعؽَُّ  ََاَل ٌَ َعالَمات  َبارتَزٍن  ِّ    ُّنت ًِ ًِْف ِّ الِفؽُّْسَِّ ًِ ْا الِشْعِب ُِأُِّما األُّْزَىا َاها لايتِى ًْثاَؿا َحِل أُّ َّّرا َُا الِشْعِب َح ُن كِّْبَرِ ِ ٌ  َل ًِ َواْرَتَخؽِّيا . َولَُّنا أُّْىَةام أَُّلؿٍّ
ًَْك  ُر ِ ٌ ِ ِؽْسَِّ ُِْوؼت اخلُّاصٍّ زتىًّا ِقْسيتىًّاَققّّلت تاَراِث الِسؽُِّػ إتلَُّ اخلُّؽُِّػ . َواألُّْمرا الَؽاِ  ا ِلؽِفظُّرت أُِّن ِلعِّلاٍّ ِمْفَُّّقُّ ٗالاَؿا َعكت اآلَ رت ِبال  َ اصًّا َىْفَؿازا أَُّح

ًاْيِط احلُّرتْىرت   َوِبنُّْصَفاِ   ًَِتِم ِبخا ٍّ ِ ٌ َتْخِؽ ُِ زتنٌّ َىَتَؿًِ ا ِباٖاحلِِّؽ ٗاْورا . َولاَي َعؽَُّ احِّْؿؽُّ ٓاْوَس   أُّْو تاَ ِىَك َبَنا الَص ـت َواحَُّياِلرت اَلِتٌ َتْعؽِّي الَر ْحِتَشا
ْا ِمْك ِ المت  اَِّّْي ًِْؽِم . َىفاِؿانتِطِم َوأُّْشعُّاِلِم َوأُّلَّّياِقِم َتَجاقاسام َوَتَفاساقام َواحَُّؿامت   َوَىؽِّّؿسا املُّْر ٗر ِ ٌ َتَّّّرتْى تِه َوَتفِّّص  َعْك َذْوؼع  ُّرتْى

 

 

 

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ:  -1
 أضرحة: لبور  

 ممامات: وهً أبنٌة تُمام على أضرحة األولٌاء والصالحٌن. 

 اذنس املٛاضِ ايٍد١ٍٜٝٓ اّييت أغاز إيٝٗا ايٍٍٓط يف فًططني.  -2 
موسم النّبً موسى، وموسم النبً صالح، وممامات الّصالحٌن 

 وأضرحتهم. 

 . عًٌّ نجس٠ املٓاضبات ايد١ٍٜٝٓ يف فًططني -3  

 ألن فلسطٌن مهبط األنبٌاء 
 

 ٍٚعض املكضٛد َٔ ايعباز٠ اآلت١ٝ. -4
 األْبٝا٤"  "فًططني َٗبط 

 فلسطٌن أرض الرساالت السماوٌة. 

 ٍٚعض ايعالق١ بني : املٛاضِ ايٍد١ٍٜٝٓ ٚايٍتساخ ايٍػعيٍب.  -5
عاللة وطٌدة؛ ألن المواسم الدٌّنٌّة وما ٌجري فٌها من احتفاالت، 
وكٌفٌة تؤدٌتها والعادات المتَّبعة فٌها تشكل جزًءا ومجااًل مهًما من 

  . ًّ  التّراث الّشعب

 ٖات َفسد ادتُٛع اآلت١ٝ:   -6
. ًّ .  المناسبات: مناسبة.   أضرحة: ضرٌح.   األولٌاء:ول ًّ  األنبٌاء: نب

 احتفاالت: احتفال.  مؤكل.        أدعٌة: دعاء.      أذكار: ذكر.     مآكل:

 ٖات درز ايهًُات اآلت١ٝ:  -7
 ٌارة: زور.      األولٌاء: ولً.     الصالحٌن: صالح.     احتفاالت:حفل.      خصوصٌّة: خصص. األنبٌاء: نبؤ.       المناسبات:نسب.      الدٌنٌّة: دٌن.     ز

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ:  -1
 بارزة: ظاهرة.   االحتشام: االستحٌاء والخجل.      ٌنّمان: ٌظهران.  

 فرٌد: ال مثٌل له 

 . األشٜا٤ ايٍػعب١ٝ ايفًطط١ٍٝٓٝ ٍٚعض أ١ٍُٖٝ -2 

هً عالمة بارزة دالة على هوٌّة الشعب، ولها أهمٌّة خاصة كبر  فً 
نمل تراث السلؾ إلى الخلؾ، وتعكس الذّوق العام لكّل منطمة من 

 المناطك الفلسطٌنٌّة. 

١ٍٜٛ يًٍػعب(؟  -3 ُٖ   َا املكضٛد بـ )

مل عالمته الدّالة كل ما ٌمٌّزه عن الّشعوب األخر  وٌعرؾ به، وٌح
 الّتً تثبت وجوده وكٌانه وحضارته. 

 

 .ٍٚعض ايطبب ٚزا٤ متاٜص األشٜا٤ يًُٓاطل املدتًف١ يف فًططني  -4
ما التصادٌّة تتمٌّز كّل منطمة بطبٌعة خاصة اجتماعٌّة وجؽرافٌّة وربّ 

أًٌضا، وهذا ٌفرض نوعٌّة معٌّنة من األزٌاء، فما ٌناسب الجبل لد ال 
ول أو البوادي، إضافة لما تفرضه طبٌعة العمل وحجمه من ٌناسب السه

 التّكٌؾ فً تصمٌم وتفصٌل وتطرٌز األزٌاء.  

ٍٟ ايٍػعيٍب ايفًططٝيٍن بعا١َ؟   -5   مبا ميتاش ايص
 ٌمتاز باالحتشام والجمال والتناسك والتجانس والذوق الّرفٌع.   

 ٖات َٔ ايٍٍٓط َجاًيا ع٢ً ايطبام.   -7
 الخلؾ.   -ل  /  السلؾارتح –حّل 

نٝف ختتًف األشٜا٤ ايػعب١ٝ ايٓط١ٜٛ يف فًططني َٔ َٓطك١  -6 

 إىل أخس٣ نُا ٚزد يف ايٓط؟  
ًّ والجواهر  بالذوق الخاص فً تحلٌته بخٌوط الحرٌر، وبؤصناؾ الُحل

 التً تعلو الرإوس، أو تزٌّن بها الصدور. 

 ٖات درز ايهًُات اآلت١ٝ:  -8
 تحلٌة: حلو.      االحتشام: حشم.      تجانس: جنس. ارتحل: رحل.    

 تناسمًا : نسك.    ٌنّمان: نمم.      تطرٌز: طرز. 
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 ّ٘ق لك أن ترتق9ٌ 

 

 املكطع ايطابع 

ٌَ َعؽَُّ  َىْ َ راكَُّؿا  ُِ   َوِل ًِ ًَْك ِباألُّْمَثامت الَعامٍّ ٌَ ِ ٌ ِ ؽُّْسَِّ ًِ ِقَصرتَلاالَتَراثا الِشْعِب ُم   َوَتْخَت تنا َمَياِقَػ ماَع ُم . َوِمْك َ َصاِِّصَنا ي  ِ ْبَراترَف َ اِص
ََ ُر َعْك َسَعا ُر ماَّّّؽُّقُّ ِٗثا ِبَعفّّيتِى ٌَ َتَتَخ ًِْفَنا . َوِل ِّ َتؽِّّق ُِاِكَرٍِ   َوساناْيلُّ ِّ ِحفِّّظَنا ِ ٌ ال ِْٕسنتْؾ   َوَعْك قِِّيِتنتساناْيلُّ ْؾ ٍِ الِفاست َوَشقُّاِّنتْؾ   َوَعْك  ُّقّّرتِلْؾ َوبا

ًَْك  ًِ تاْعِؽٌَوَضْعِفنتْؾ ِح ًَْك . كَُّؿا َتعِّّشػا األُّْمَثاما الِشْعِب ِْ   َوَتْسَخرا ِمْك َتَخاذامت املَِّتَخاِذِل ُِ ِمْك َشنّّنت القِِّيٍِ َواألُّقّّيتَىا َِٗ ِصؽُّ ِّ َعْك َم ًِ ًِْف ِّ الِفؽُّْسَِّ
ُِ ٍّ ِباملُّاِضٌ احلَُّةارتنٍّ ِلنِم ًِْف ُِالَعَرِب   َو احلُّاِضرت الِفؽُّْسَِّ َُا الِتَُّّاباقت أُّوت الِتَشاباِم  َعالقُّ ُِ األِّْ َرِ ِمْك َل ًِ ًَْك ِبنتْ َياِقنتْؾ ِ ٌ األُّقَُّّّّارت الَعَرِب ٍّ ًِْف الِفؽُّْسَِّ

ُِ ِ ٌ ِتؽّّكُّ األُّقَُّّّّارت . ًِ ُِ َوالَعامٍّ ًَْخ ُِ َواألُّْمَثامت الفُِّص ًِ ًِْف ًَْك األُّْمَثامت الِفؽُّْسَِّ  َب

 املكطع ايجأَ 

ُِِه   ْا َل ََْرمُّ أُّْبَفا ْٗ أُّ َُِوقُّ ِْ  األِِّم ًَْك أُّْبَفا ِٗ راْوحت الِت ِ ٌ َب ًْ ََْورع ِ ٌ َتْجِس ٍّ ِمْك  َُا الَتَراِث  ًَْكِ ؽُّْسََِّما ِلؽَتراِث الِشْعِب ِٗاِ لت َواخلُّارتجت   َوَما ِلَن ِ ٌ ال
ًَْك األُّْرضت َواإلتْقَسانت   ُِ َب ًْقت الَعالقُّ ُر ِ ٌ َتْعِؿ َُِلكُّ ِمْك ِصؽُّ ًْكا ِمْك   َُّفَشَِّّياكُّ َِٗمارتِه   ِبَسَبِب َما َتَعِرَضْ  لُّما ِ ؽُّْسَِّ ُُّ َضًَاِعِم َواْق ْٗوتْىِفِم َ ْشًَ ِ ٌ َت

َِ َواآل كَُّيارتَثَوتر َقعَُّبا َٗا َْ ًْلت األُّ َِ ٍَِٗ   أُِّضْػ إتلَُّ َذِلكُّ الِتَخَيَ  ِمَك اْقِقَراضت  ُِ الَياِح ِْ القُّْرَى ًَْك أُّْبَفا َْٗت َب ُِْىَك َىْخفُّظِّْيَن َذِلكُّ الَتَراَث َباَع ِْ اَل َبا
ًِْؽ ًَْك اْقَتَوَىْرواْوَقما . َوإتَذا َعِؽْؿَفا أُِّن املِّْخَتِل اإلتْسَراِّ ُِ   َواْ ِتَُّّاِ  تاَراِمَنا املَِّؿًِ ت   ِح ًِ ًِْف ُِ الِفؽُّْسَِّ ًِ ُِاِكَرٍِ الِشْعِب ًَْر ِمك ٌِ َىْسَعَ إتلَُّ َمْخيت ال َخَل العُِّث

ُِ اخلُّ ًِ ًِْف ُِ الِفؽُّْسَِّ ًِ ُِ الِشْعِب ُر ِلَُّّْؿست املُّْيِلَب َُا اإلتْرِث ِلَففِّّسِم زاْورام ِ ٌ ماَخاَولُّ َُا  -لَؽاقُ َل ًَْ ٍم ِمَك  -إتَذا َعِؽْؿَفا َل َُا الَتَراِث َرِك ْٗوتْىكت َل َٗا أُّْمرا َت غُّ
 ِّ ًِ ُِّ َواإلتْسالِم ًِ َُا الِشْعِب َولايتِىتاما الَعَرِب َا َل َاْي ًَْنا وا ـا َعؽُّ ُِ اَلِتٌ َىقِّْي ًِ ََِؿالِركُّاِّ ت الَيطُِّف ُم ِ ٌ أُّْعَفاؼت الَعَرِب  ًْنتْؾ َصْيقاما ِمَك اْٖسِتالِب َو   َوأَُّماَق ًْعام َعؽُّ

 .الِتْشيتْىِم

 

 ات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ: ٖ -1
 لماء الكالم ثم إعادته. : ٌمتلا.     تلمٌنها: التعلٌم بإٌزخر 

 علً: ترفع..      تُ عفوٌّة: تلمابٌّة
 

 ٍٚعض َفّٗٛ األَجاٍ ايػعب١ٍٝ.   -2  
هً ألوال لصٌرة موجزة تختزن موالؾ معٌّنة وخبرات خاصة، وهً 

ؾ مشابهة، وهً تحمل سهلة الحفظ والتلمٌن، وتُستخدم فً موال
انعكاًسا واضًحا لشماء النّاس وسعادتهم وضعفهم وفمرهم وبإسهم. 

  

تني َٔ خضا٥ط األَجاٍ ايػعب١ٍٝ ايفًطط١ٍٝٓٝ اذنس اثٓ -3 

 . ايٛازد٠ يف ايٍٓط

 سهولة تلمٌنها. -سهولة حفظها فً الذاكرة.       ب -أ
 .الِمَصر -العفوٌة المطلمة.                  د -ج

 ٍٚعض ضبب ضٗٛي١ سفغ األَجاٍ.  -4 
 بسبب لصرها، واختزانها موالؾ معٌّنة تتكّرر فً الحٌاة.  

ًًا َٔ ق٠ٛ  -5  فِٗ؟ ايٓاع ٚععنٝف تتٓاٍٚ األَجاٍ ايػعب١ٍٝ ن

 نُا ٚزد يف ايٍٓط. 
 وتسخُر من تخاذُِل المتخاذلٌن.  -تُعلً من شؤن الموة واأللوٌاء.    ب -أ

6- ٜ َّ دٍ ايتطابل أٚ ايتػاب٘ بني األَجاٍ ايفًطط١ٍٝٓٝ ٚاألَجاٍ عال
 ايفضٝش١ ٚايعا١ٍَٝ يألقطاز ايعسب١ٍٝ؟  

 على مد  ِصلة الحاضر الفلسطٌنً بالماضً الحضاري ألمة العرب.  -أ
 وعاللة الفلسطٌنٌن بإخوانهم فً األلطار العربٌة األخر .    -ب

 ٖات َفسد ادتُٛع اآلت١ٝ:   -7
 ـــل.               موالؾ: مولؾ.          خبرات: خبرة.    ثَ األمثــال: مَ 

 خصابص: خصٌصة.        األلوٌاء: لوّي.  

 العامٌّة: عمم.        تختزن: خزن.         خبرات: خبر.       تلمٌن: لمن.       عفوٌّة: عفو.        تُعلً: علو.    ٖات درز ايهًُات اآلت١ٝ:  -8

 األلوٌاء : لوي.     المتخاذلٌن: خذل.     التطابك: طبك.      التشابه: شبه.                                      

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ:  -1
 زوراً: باطاًل.       اندثار: زوال.          تجسٌد: تمثٌل.   

 انتحل: نسبه إلى نفسه كذبًا.   تدوٌنه: كتابته.     انمراض: انمطاع.   
 .        ركٌزة: أساس. الخاّللة: المبدعة   طمس: محو.     

 التشوٌه: التحرٌؾ.      االستالب: األخذ لهًرا، االختالس        

 . بٍٝٔ أ١ٍُٖٝ ايرتاخ ايػعيٍب يف فًططني نُا ٚزد يف ايٍٓط -2 

 تجسٌد روح التآخً بٌن أبناء فلسطٌن فً الداخل والخارجِ.  -أ
 تعمٌك العاللة بٌن األرض واإلنسان.  -ب
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 ّ٘ق لك أن ترتقٌٓٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١ٍُ.   عًّ -3   ٌ: تدٜٚٔ ايٍتساخ ُٜعٍد زنٝص٠ َٔ ايٍسنا٥ص ايٛط١ٍٝٓ املٗ
لما له من دور مهّم فً تجسٌد روح التآخً بٌن أبناء فلسطٌن فً  -

 الداخل والخارج، وتعمٌك عاللة اإلنسان باألرض. 
وألّن هذا التّراث عرضة للّضٌاع بموت جٌل اآلباء واألجداد الذٌن  -

 ٌحفظونه وٌروونه. 
ًّ ٌنتحل هذا اإلرث لنفسه زوًرا وٌحاول طمس وأل - ن المحتّل اإلسرابٌل

الموهبة الّشعبٌة الفلسطٌنٌة الخاّللة، وٌسعى لمحو الذاكرة 
 الفلسطٌنٌّة. 

عًٌّ ضعٞ االستالٍ إىل طُظ ايٍرانس٠ ايٍػعب١ٍٝ ايفًطط١ٍٝٓٝ   -4
 ٚستٖٛا.

ًّ من جذوره لٌسهل تعا ٌشه واندماجه الّرؼبة فً التالع الّشعب الفلسطٌن
فً أي بمعه من األرض، وبالتالً تضعؾ عاللة هذا الّشعب بؤرضه 

صا من االحتالل على عدم وجود وببمٌّة أفراده من الفلسطٌنٌٌن، وحر
.  تراث ًّ ًّ ٌعكس حضارة الّشعب الفلسطٌن  شعب
   

 عًٌّ ايبد٤ بتدٜٚٔ ايرتاخ.  -ٙ 

ٌحفظون التراث الخشٌة من انمراض جٌل اآلباء واألجداد ّممن  
وٌروونه، وسعً المحتل لطمس الموهبة الفلسطٌنٌّة الخاللة عبر 

 عملٌات التزوٌر واالنتحال. 
 

ٍٞ ٚع١ًُٝ تدٜٚٔ ايٍتساخ.   -6 ٌٍ اإلضسا٥ًٝ  َٚعض ايعالق١ بني: احملت
ًّ كان الّسبب المباشر فً التفكٌر فً تدوٌن التراث  المحتل اإلسرابٌل

الّشعب الفلسطٌنً وشتاته،ـ فضال عّما والبدء فٌه، فهو سبب تفرٌك 
ٌموم به من عملٌات االنتحال والتزوٌر ومحاوالت طمس الهوٌّة والذاكرة 

 الفلسطٌنٌة الخاللة. 

ٍٚعض ضبب اعتباز ايٍتساخ ايفًططٝيٍن أَا١ْ يف أعٓام ايعسب  -7
 مجًٝعا. 

ألن فلسطٌن جزء من األرض العربٌّة، والكرامة لهذا الّشعب هً من 
مة األّمة العربٌّة ووجود الممدسات ٌخص كل المسلمٌن واألّمة كرا

العربٌةّ، والدفاع بشتى الّسبل والوسابل عن أّي جزء من دٌار 
 المسلمٌن مسإولٌة العرب جمٌعًا. 

 عًٌّ: ايٍتساخ ٖٛ أسد ايٍسنا٥ص ايٛط١ٍٝٓ.     -8
هم ألنه األساس الذي ٌجمع أفراد الشعب وٌوحدّ توّجهاتهم، وٌصنع رإا
المستمبلٌّة، وهو ما ٌشكل حضارتهم المتراكمة عبر األجٌال وٌعكس 

 مد  التَّطّور فٌها. 

َّ ٜعٛد ايغُري يف ن١ًُ )فٓػطٛا( ايٛازد٠ يف ايٍٓط؟ -9  عال
 أبناء هذه األّمة أو أبناء األّمة. 

 عًٌّ ارتػ١ٝ َٔ عٝاع ٚاْدثاز ايرتاٍخ ايػعيٍب ايفًططٝيٍن. -11 

رضت له فلسطٌن من نكبات وكوارث باعدت بٌن أبناء بسبب ما تع -أ
 المرٌة الواحدة.

ؾ من انمراض جٌِل األجداد واآلباء الذٌ -ب ٌحفظون ذلن  نالتخوُّ
 التراث وٌروونه. 

 ٍٚعض ايضٛزتني ايفٍٓٝتني اآلتٝتني:   -11
 شبّه التآخً بالجسد."جتطٝد زٚح ايتآخٞ" :  -أ

الذاكرة الشعبٌّة بشًء مكتوب ٌمكن شبّه "ستٛ ايرانس٠ ايػعب١ٍٝ" :  -ب

  أن ٌُمحى.
  

 ٖات درز ايهًُات اآلت١ٝ:  -12
ون: روي.    التآخً: أخو.        تدوٌن: دون.         اندثار: دثر.          كوارث: كرث.        انمراض: لرض.        األجداد: جدد.        ٌرو

:حول.        الخاّللة: خلك.         الركابز: ركز.          اإلسالمٌّة: سلم.      االستالب: سلب.        لةل.       انتحل: نحل.         محاوالمحتل: حل
 التشوٌه: شوه.

 

 تطّلم التركيز رلى اآلن وال تكدر طاقتك في التفكير في الماضي أو الخوف من المدتقبل  
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 الذُّْرَطُظ َوالُمْجَتَمُع
 املكطع األٍٚ  

ـا  َاَىقِّي ُر ِمَك الِرَواِسٌ الِثا طُّْي َاقٍَّفا الِشاِمحلت َعؽَُّ َمْجؿايَع ُاَب َعْفما أِّْر ُِ اَلِتٌ َتْخفُّظِّ أُّْمَفما  َوَت ٍَِْ َوَما  َوقَّّغِبَت ََاِلل  ِمْك  ىاْةِؿراهااإلتَسا ٗاوٌّ أُّو  لُّما َع
ُِِه الرَِّواِسٌ  ْر  َوَتْفقُِّسؾا َل ـاساي ًْكتإتلَُّ  الِعظُّا َِِىَت ًْكت عاْفقِّي َُا الَيطُّكت َوا ََِعاَماِتَمَباَت  َتعّّفِّالنت َبَؽْيَرَت َاْسِتقَّّراَرها َوأَُّماَقماي َل الَعْسعُّرتَن َوَما َىَتفُِّر ا  العاْفقِّي

ٌّ ِبَؿا َىْفَة َ  أُّْمِف ًْرت َذِلكُّ  َوعاْفقِّي ُر َوغُّ ُر َوَبْخرتِى ََيٍِّى ُر َو ُر َبرٍِّى َِْفَخ َْنتَ ٍر َوأُّ َْنتَ ٍر اْسِتْخَباَراِتَعْفما ِمْك أُّْ َُا املَِّسِؿَ ِمْك أُّ ُر َوأُّْمكع يتن َتْخَ  َل ًِ
ُِر َو ٌن َوَعالقُّاتر َعاِم ُر ََاِ ِؽ ـت َوماْرَتِبطن ِبِم ماَباَشَرٍم  َوىَاَيشاْرطُّ ٗ  َتاِبغ  ِلِجَنازت األُّْمكت الَعا ِٗى ََ ََِناز   ُر  َواألُِّ ريا ِمْفَنا  ًِ َٗ ا ماْجَتَؿِع ٗاَلَؿا اهلُّ حٍّ

ْٗ أُّْسَنَؿِ  الِظرا ُِّ  َوقُّ ِّ الَعاِم ٍّ  " الَشَوالفُّؽَّّسفُّ َُا احَُّنازت األُّْمِف ٍََِ َل ِّ ِ ٌ وتٖ ًِ ُِّ َوالَسَعاِق ًِ ُِّ َوالَعاِلَؿ ًِ َِْتَؿاِع ًٍَّراتا اٖ ُِ " و ا َواملَِّتَ  ًِ ُِ املِّْجَتَؿِع ْرطُّ
ُر  ُِ ِبَعاِم ًِ ُِ اِحَفاِّ َٗالُّ َْنتَ ٍِ الَع َٕازتَر ِلن َِىَػ َواملِّ ًَعِّيَن الِر َٗاِمِم ِل َِٕسَساِت املِّْجَتَؿغت  َواْسِتْخ ًَْك ما ُِ َب ُر  َعؽَُّ أَُّساست املَِّشاَركُّ ُِ ِبَخاَص َْنتَ ٍِ الَشْرطُّ َوأُّ

ُِ  اْق ًِ ُِ َوغُّريت الِرْسِؿ ًِ ِٗ الَؽِم الِثاِقٌ اْبكت احلَِّسنيت: ) إتِن كِِّلالِرْسِؿ ُِ املُِّؽِك َعْب ََاللُّ ِٗ األُّْعؽَُّ  ُِ القُّاِّ ِٗ  َِّالقام ِمْك َمقِّيلُّ ماَياِطكع َ ِفري ( . َوَعؽًُِّم  ُّقُّ
ُِ " أُّباي قاَص ِٗىَف ًّا ِ ٌ َم ُِ َوَباَشَر أُِّوما أُّقَّّساِمِم َعَؿؽُّما ِ ْعِؽ ًِ ُِ املِّْجَتَؿِع ََِنازا الَشرطُّ َِٗث  ـَ اْستاْخ ُِ ِ ٌ األُِّومت ِمْك آَذاَر َعا ًِ ُِ 2006ًْرع " الِسعُِّف ًِ   َعؽَُّ ِق

ُِِه ا ْٗرتىجت .َتعُّامارت َل ُِ لُّاِحقام َوِبالِت ُِ ِ ٌ ماْخَتؽُِّػ َمَفاِطقت املُّْؿؽُّعُّ ًِ  خلُّالَىا األُّْمِف

 ٗا ٚإىل عالَات ايرتقِٝ يف مجٝع ايكطع. تب٘ إىل عبط ايهًُات املدطٛط حتتاْ

 

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ:  -1
 طود: الجبل العظٌم. 
 الّشامخ: المرتفع. 

 الّرواسً: مفردها الّراسً وهو الثّابت الّراسخ.  
 تذّب: تدفع. 

 ٌضمر: ٌخفً. 
 ارس. خفٌر: ح

 شًء. الٌموم علٌها  دعامات: أسس
 ٌنضوي: ٌنضّم. 

 الّردٌؾ: التّابع. 
 المإازر: المعاون. 

 باشر: بدأ    
 الّردٌؾ : التّابع. 

ٌعنً أن جواب السإال ٌإخذ من النص  : الرمزعصٜصٟ ايطايب

مباشرة، وعلٌن أن تفهم السإال فمط، وتعرؾ بداٌة اإلجابة ونهاٌتها من 
 منتهًٌا بعبارة )كما فً النّص(   –عادة  –النّص، وٌكون السإال 

  َاْٛع ٖرٙ املكاي١؟  -2

 .أدبٌّة اجتماعٌة
 

ٍٍ تط١ُٝ ادتٗاش ايٍػسطٞ ادتدٜد بـ)ايٍػسط١ اجملتُع١ٍٝ(؟    -3  عالّ تد
ألنّه خاّص بتحسٌن العاللات المجتمعٌّة، وٌموم على التواصل مع أفراد 

 هذا المجتمع، ووجد أصاًل لخدمته.  

١ٍُ ايسٚاضٞ ايجابت١ اييت -4)ظ(   ٜكّٛ عًٝٗا طٛد أزدٍْٓا َا َٗ
   .نُا ٚزد يف ايٍٓط ايػاَذ؟

تحفظ أمن األردن، وتذبُّ عنه ولع اإلساءة وما ٌضمُرهُ له عدوُّ أو 
 جاهل من سوء.    

 ؟ نُا ٚزد يف ايٍٓط.  َا أقطاّ ٖرٙ ايسٚاضٞ ايجابت١ -5 
ن أجهٍز وأجنحة برٌٍّة وجوٌّة العنمود العسكرّي وما ٌتفّرعُ عنه م -أ

 وبحرٌٍة وؼٌر ذلن. 
ِ بما ٌنضوي تح -ب ًّ تٌٍة ت هذا الُمسّمى من أجهزٍة استخباراعنمود أمن

ٍ وعاللاٍت عامٍة وُشْرطٍة مجتمعٌٍة.  ًّ  وأمٍن داخل

َا ايرٟ أضِٗ يف ٚالد٠ ايػسط١ اجملتُع١ٍٝ؟ نُا ٚزد يف  -6 

 ايٓط.
 عٌةُ والعالمٌةُ والسكانٌّةُ. الظروُؾ والمتؽٌراُت االجتما

داخ دٗاش ايػسط١ اجملتُع١ٍٝ، نُا ٚزد بٍٝٔ اهلدف َٔ اضتش -7 

 يف ايٍٓط. 
لٌكون الردٌؾ والمإاِزَر ألجهزة العدالِة الجنابٌة بعامٍة، وأجهزِة الشرطة 

 بخاصٍة. 

ٌٍ َٛاطٔ  -8 ٍٕ ن َاذا تطتٓتر َٔ قٍٛ دالي١ املًو عبداهلل ايجاْٞ )إ
 خفري(؟ 

ًّ ال ٌمتصر فمط على أفراد الّشرطة، بل تمع  أي أّن الدّور األمن
 مسإولٌّة الحفاظ على المجتمع على عاتك أفراده جمٌعهم. 
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 ّ٘ق لك أن ترتقٌٕٔ 

 

 املكطع ايجاْٞ )ٖــــاّ(  

ـا َعقِّاَز َىَنا اِحَُِن َلإت ُِ َعَتِفَ اْقؽُّي ُّ ٍّ  ؽَِّخاملُّغت َؿَتْجَ املِّؽُّاحت الَشْرطُّ ًَ َََباملِّباْ   ارتظُِّتا  ٖ اْقِتَنَجالَُّعماُِ َوَعَقَيَتاِث املَِّْٗحَي األُّْخِم َقَرَخٌ الِتٍِ ِ َرا
َِٗأ َرِ  َحَسَرَصالِتا َويِعَنقِّوا ُنُن ِّ  اًََِِّعَؿَتْجِّ املِّطُّْرالَش ُّ كُِّلَ َذلُّاَام إتَفِتاْسٍّ الِفْعلت. َوَب َمْب ًِ َٗؽُّْىيتطُّ شاَرِط ََلا أِّْسؽِّثٍَّؿِ  تاِّ املُّ لت َؿٌ الَعٗام ِ ْىِٗيبام 

َََغ َحلت َماماَعُِ الِتفَُّسؽَّّ  ُّلٍُّم إتَِٗفَتْسما ٍِّطالشاَر َََيؿَالِ نَيًِؿِقاملَِّو نَيِفاِطَيُِ املِّكُّاَرَشؿاِب ماْشِعالِتِمَو ٍٍّّؽَِّخغت املَُّؿَتْجاملِّ  اِتا ًلت ِعفَّّتالِت  َوِعْشُِ املَِّنا
َْٗرٍِ َع َََ ماَيؽُّالقِّ َٗ َلُِ  َولُّْوٕاْسٍِ املَُّ نتَِْػ األُّؽَُّتْخَغ ماًقت َمِسْفَر الِتْبا  َعَنْفُِ ِماَىقُّاليتا َوَخِتَنا ُّعُّماُِ َوَؿْىرتُِ احَُّنا لع َؿُّ َعيَمظِّْفِّ َماكَُّرالِش ِهُِتاَع

ُمَتما ًَؾت املَِّم الَِّؿ َََعغت َوَؿَتْجَغ ِق ِِٗهاِلقَُّتَو اِتِما ٍِ  َراِصَعُِ املَِّؿْىرتِٖت احَُِّٗعا ت مافُِّتاْرَو ًُِِِفْماِت األَُّْٗىِْٗنالِتاِت َوَىٍَّخِم الِتٌَْ َويِ  ِ قِّياؽُّّم ِلَباِسَفما  َوً
ـت املَِّرَْاإلتاِب َوَلْراإلت لتْثِم َِ املَِّر ّّأُُِّ َوًِِعَؿَتْجُِ املِّطُّْرَك الَشًُّْ َباكَُّرالِش ِهُِِن َلأُّ ْكْةالم َعُِ   ًُِّاِتَمْيؽِّْعؾت املُّاَِّرَََظؾت َوَفا ًَؽِّّل نَييٍِّعَُّّ ِّرا املَِّتَيغت تاَؿَتْجا ـت ِق ا
ٍّاملَُّنِب ٍَّنَؿؽُِّّ ِلًِِفْمٍِ األَُّ نتَْاألُّ َرغتفٌُّ َتؾا ِ اِلَسا ىاِؿُِ  ِمًَُِّّْسالَب ا ُن َمْفما ٌَِلُِ  َوًَسِّالِر ا ٌ َر ِ ْرلٍّ  ُّعِّلِ يَنعَِّى ْنأُّ ْنلتي أُّاِمكت الِشْمـت األُّْينافَّّغ َمَسِجَؿ
َا ؿاالَع َين لاُِارت اَلَرقِّّتاْٖسَو كتْمًقت األُِّقْخٌ َتر  ِ ْوََ غتَؿَتْجاملِّ ِٗلِ َنرتقّّالِفي ََلُُِّ  إتلُّْوؽ ُر َعٍر ماْشرتَرْيؾت صاْىِٗقٌّّ َتا ِ اِمَنَنْسِب إتاِقَ   ُِطُّْرلت الَشَاَر ْكقُّ
ِْ َرَفِب  َونَيِفاِطَياملِّ انتَلْذٌ أُِّ  ـت َوَرِتِط اْٖحاِبَوا ُِ َبالثٍّا ُِ  األُّالَساِطكت َوَياملِّ َكًْقُّ ُِ قُُِّ املًِِِّفْماألُّ اِتَمَٗاخلُِّٗ ْىيتْجَ َتؽُّلت َعَؿالَع َكا ِمعِّفاَنَؿن ىاُِرا اَلْمؽَُّّّّ َِٗم
 . نَيِفاِطَيؿاؽِّّل

 

 

 

 

ٌٍ َٔ ايهًُات اآلت١ٝ:  -1 ٍٟ يه  ٖات ادترز ايًػٛ
 الرواسً: رسو.           اإلساءة:سوأ.    مجموعة: جمع          

 ر استمراره: لر عنمودٌّتٌن: عمد.           دعامات: دعم.            
 العسكرّي: عسكر.         ٌنضوي: ضوي.          المسّمى: سمو. 

 استخبارتٌة: خبر.          مجتمعٌة: جمع.           المتؽٌّرات: ؼٌر. 
 . الجنابٌّة: جنً المإازر: أزر                 استخداثه: حدث.      

 .  نٌّة: نوي مإّسسات: أسس.          األعلى: علو.             

 ٍٚعض ايٍضٛزتني ايفٍٓٝتني اآلتٝتني:  -9

ٜكّٛ طٛد أزدْٓا ايٍػاَذ ع٢ً زتُٛع١ُ َٔ ايٍسٚاضٞ ايٍجابت١ اّييت  -أ
 حتفغ أَٓ٘. 

ٌم، الذي ٌستند إلى عدد من الجبال شبّة الكاتب األردن بالجبل العظ
 الّراسخة الّتً ترمز إلى الجٌش واألجهزة االمنٌة. 

 شبّه الجهاز األمنً بطفل ٌُولد حدٌثًا.  ٚالد٠ ٖرا ادتٗاش األَيٍن.  -ب

 اآلت١ٝ: ٖات َع٢ٓ ايهًُات  -1
 بؽٌة: لصد.         المبادرة: اإلسراع.             التنسٌك: التنظٌم. 
 منظومة: خطة عمل منّسمة.                         متالبمة : متفمة. 

 تجوٌد : تحسٌن.   

 . املبادز٠ يف ايٍتشٍسى قد تهٕٛ أفغٌ َٔ ايٍتضٍسف سطب َبدأ زٍد ايفعٌ -2

اته االنسٌاق وراء فعل لٌس للمرء خٌار فٌه ٌحمل فً طٌّ  ردّ الفعلألن 
 أّما المبادرةسو  سمة الدّفاع واالستجابة لظروؾ هو ال ٌخّطط لها، 

فتحمل عددًا من الخٌارات والتولعّات والمّوة فً تحدٌد الّزمن والمولع 
وصنع الّظروؾ المناسبة فً كثٌر من األحٌان، وتعطً بذلن األفضلٌّة 

 لصاحبها.  
  

ملاذا ٜكّٛ دٗاش ايػسط١ اجملتُع١ٝ ع٢ً اْفتاح ايػسط١  -3  

 ع٢ً اجملتُع احملًّٞ؟
بُؽٌة المبادرِة فً التحرِن نحو األحداِث المتولعِة ومعالجتِها، ال انتظار 

 ولوِعها والتَصرِؾ حسَب مبدأ ردّ الِفعل. 

ٍٚعض َفّٗٛ )دسا٥ِ املعًَٛات١ٍٝ(، َع ذنس َجاٍ َٓاضب تطٛق٘  -4
 ا٠ ايٛاقع١ٍٝ. َٔ اذتٝ

لبً وؼٌر مشروع ٌُرتكب على نحو الجرابم المعلوماتٌة هً أّي عمل س
د من خالل استخدام وسابل تمنٌة المعلومات. ومن أمثلة ذلن متعمّ 

 سرلة البرامج اإللكترونٌّة. 

 ٍٚعض َفّٗٛ ايػسط١ اجملتُع١ٝ. نُا ٚزد يف ايٓط.  -5 
طوٌلةُ الَمد ، تمثل أُسلوبًا جدٌدًا فً  الشرطة المجتمعٌةُ : ُخّطةَ ُشَرِطٌّةً 

ًّ تستند إلى:   العمِل الُشرط
ًّ وُمْشِكالتِه بمشاركِة تعامل مع حاجات المجتمع المفلسفِة ال -أ حل

 المواطنٌن والممٌمٌن لمواجهة المشكالِت. 
ها، عبَر الجرٌمِة ومكافحتها والولاٌة من تفعٌل المُدرة على ُمواجهةِ  -ب

  ختلِؾ األجهزِة المسإولة.التنسٌِك مَع م
 َا َفّٗٛ األَٔ ايػاٌَ؟ نُا ٚزد يف ايٍٓط.  -6 

أي أن ٌكون لكّل فرٍد فً المجتمع دوٌر فً تحمٌِك األمن واالستمراِر 
 الذي هو العمودُ الفمري للدولِة. 
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 ّ٘ق لك أن ترتقٌٖٔ 

 

 املكطع ايجايح )ٖــــاّ(  

َِ املِّْجَتَؿغت َواْٖسِتَؿ ٍَِٗ أُّ َّّرا ـت ِبؿاَساَع َِٗأ اٖلِّّتَ ا ُِ َعؽَُّ َمْب ًِ ُِ املِّْجَتَؿِع ِّ الَشْرطُّ ـا  ُّؽَّّسفُّ ُر َعؽَُّ َحلٍّ ماْشِعالِتنتْؾ  َتقِّي َْٗرٍر  ُّاِعؽُّ ًْنتْؾ  َوالَعَؿلت ِبقِّ ا ت إتلُّ
ِٗى ماقُّاِبَل ُِ َوالِتَعاوانت َمَعناْؾ ِلَتَعَرِ  املِّْشِعالِت َوَتقّّ ََامت الَشْرطُّ ٍَِٗ رت َِ املِّْجَتَؿغت ِبؿاَساَع ـت أُّ َّّرا ٍَِٗ َعؽَُّ َحؽَِّنا  َوَىْتَبغَا الِتَ ا ُِ املَِّساِع ؾت املُّْعؽِّيَماِت الَؽازتمََ

ِّ ِبنَي ٔت ِمْفَناي  الثٍّقُّ َِ ُن ِمَك املَُّبا َاْؿؽُّ ََاِتِم َعؽَُّ اْ َذِلكُّ  َِِه َوَحا ـت ِباملِّْجَتَؿغت َوأُّ َّّرا ُِ َعْبَر اْٖلِتَؿا ًِ ُِ املِّْجَتَؿِع ُِ الَشْرطُّ ََلُّ ٌْ ماَعا ِتالِ  َشَراِّحت  طَُّرِ 
َٗأِّ  ُِاملِّْجَتِؿغت َوَتَفَيِعَنا  ماِؾ َمَب ُِ اخلَُِِّّّطِ ٌ َتْصِؿًؾت الَبَراِمجت َو املِّراْوَق ًِ ُِ الِتْعِبريت ...   َواْٖقِتقُّامت   َواْسِتقّّالِل القَُّرارت ِ ٌ الِتَعامالت َمَغ املَِّياِطكت  َوحارٍِّى

ٍِّبالَعَؿلت  ُِ  الَشَرِط َِٗث إتلَُّ َمْيِقغت األُّْ  ٍّ الِفْعلت َعؽَُّ احلُّ ـتِمْك َمْيِقغت َر َِ َحلٍّ املِّْش ِب تَما َِٗث  َواْعَتَؿا َََرٍِ  َواْسِتَباؼت احلُّ ـت املَِّبا ِعالِت ِضْؿَك َمفّّناي
. ُِ ًِ ُِ املِّْجَتَؿِع  الَشْرطُّ

 

 

 

 

 

 

 ٍٚعض ايضٛزتني ايفٍٓٝتني اآلتٝتني: -7
 نسان. شبّه التحدٌّات بإ "ٚد٘ ايتشٍدٜات" :  -أ

ٍٟ يًٍدٚي١:  -ب  حتكٝل األَٔ ٚاالضتكساز ايرٟ ٖٛ ايعُٛد ايفكس

 شبّه األمن واالستمرار بالعمود الفمري.  

 اجملتُع١ٝ ٚاجملتُع احملًٞ؟ َا أ١ُٖٝ ايػسان١ بني ايػسط١ -8 

 نُا ٚزد يف ايٍٓط. 
 هً منظومة عمل متالبِمة مع لٌم المجتمعِ وعاداتِه وتمالٌده.  -أ
سبة للولوؾ فً وجِه التحدٌاِت والتهدٌداِت األمنٌة وارتفاع ومنا -ب

معدالِت الجرٌمِة المعاصرِة، مثل اإلرهاِب واإلجراِم المنظم وجرابم 
 الَمعلوماتٌة. 

الُمتَطّوعٌن للِمٌام بالَمهاِم البسٌطِة، مما ٌساهُم فً تفّرغ  توفّر ٓ-ج
 األجهزِة األمنٌِة للمهاِم الربٌسة.

 مِن الشامل. َمة مع مفهوِم األوهً منَسجِ  -د
إلى جانِب إسهاِمها فً تمدٌم صورِة ُمشّرفٍة عن رجل الشرطة فً  -هـ

 أذهان المواطنٌن، وبناء روابِط االحتراِم والثِمِة بٌن المواِطِن والسلطة.  

 ٖات ادترز ايًػٟٛ يًهًُات اآلت١ٝ:  -9
: حلل.              بُؽٌة: بؽً.             ًّ  المبادرة: بدر.   المحل

 المتولعة: ولع.            معالجتها: علج.          انتظار: نظر. 
 ُمشكالته: شكل.           المواطنٌن: وطن.       الممٌمٌن: لوم. 

 ها: كفح. مكافحت مواجهة: وجه.            الجرٌمة: جرم          
 المسإولٌة: سؤل.      ك: نسك.    التنسٌ الولاٌة: ولً.             

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ:  -1
 جملة: مجموعة.     شرابح المجتمع: فبات المجتمع. فاعلة: مإثرة.   

 المرونة: اللٌن.     ِزمام: حبل تُماد به الدابة.      المبادرة: اإلسراع.    

ٌٍ ٚدٛد تعإٚ اذنس ثالًثا َٔ ايٍٓتا٥ر اّي -2 يت ميهٓو إٔ تتٓبأ بٗا يف ظ
ٍٞ بني أفساد اجملتُع َٚؤٍضطات٘ ٚايٍػسط١ اجملتُع١ٍٝ؟    فعً

 انخفاض عدد الجرابم.  -ٕمجتمع أكثر استمراًرا وأمنًا.       -ٔ
 ر أكثر متانة واستمراًرا فً عاللتها. أُسَ  -ٖ

َٔ ايٛضا٥ٌ سٍدد ثالث١ أٖداف يًٍػسط١ اجملتُع١ٍٝ، ٚثالًثا  -3 

 املٍتبع١ يف حتكٝكٗا، نُا ٚزد يف ايٍٍٓط .
 من أهداؾ الّشرطة المجتمعٌّة: )فلسفة الشرطة المجتمعٌة(

 اع إلٌهم.        مساعدة أفراد المجتمع واالستم -أ
  
 وتعّرؾ مشاكلهم وتمدٌم المعلومات لحلها وااللتزام بذلن.  -ب

 ومن الوسابل المتّبعة فً تحمٌك ذلن:
 ء الثّمة بٌن أفراد الّشرطة المجتمعٌّة وأفراد المجتمع. بنا -أ
 واالهتمام باألفراد واحتٌاجاتهم.  -ب
 واتباع مبدأ المرونة فً تصمٌم البرامج والخطط.  -ج
 واعتماد الالمركزٌّة وحرٌّة التَّعبٌر.  -د
ًّ من مبدأ ردّ الفعل إلى المبادرة واستباق  -ه واالنتمال بالعمل الّشرط

  الحدث.

َّ ٜعٛد ايغُري )اهلا٤( يف ايهًُات اآلت١ٝ:   -4  عال
 إلٌهم، مشكالتهم: أفراد المجتمع.      معهم: رجال الشرطة. 

  حلّها: المشكالت.  

 َا املػاز إيٝ٘ يف عباز٠: )ٜٚتبع ذيو مج١ً َٔ املبادئ(؟  -5
 فلسفة الشرطة المجتمعٌة.

ٍٟ يهٌ َٔ ايهًُات اآلت -6  ١ٝ:  ٖات ادترز ايًّػٛ
 فلسفة: فلسؾ.               االلتزام: لزم.               مساعدة: سعد. 

 الالزمة: لزم             .المعلومات: علم   التعاون: عون.           
 حاجاته: حوج                 .ممالمبادئ: بدأ.                 االهتمام: ه

استماللٌة: للل.                            تصمٌم: صمم.   شرابح: شرح.              
 . مزمام: زم

 ال تحزن إذا فذلت ما دمت تدتطيع الوقوف رلى قدميك من جديد   
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 ّ٘ق لك أن ترتقٌٗٔ 

 

 املكطع ايسابع  

ًِ ؽُّل ٗا َعِؿَتْعا  َتَنًْؽٍُِّ َعَرًَُّّْالِسُِ َوَؿْىرتَجؽّّن ِلٍَّصالِتَو ُِاَىاليتقَُّ ؽَُّع َُِؿاِّالقُّا ُِ َعَؿِؽَنًٌِ آِلِ َو ُر  َراِصل َفَع نيتَ َتْعل ًِ غت ِقل ْيٌ املُُّر ِ ل ؽُّل ْىيتُر طًُِّل ِفَمٍِٗر َزِلؿال  شالَرِط
ُِ اِصرَوأُّ ت ْى تْعَتاِتِمي ِلَذ َِ امِلَر َّّك أًَُّْبَو ْؾناَفًَْب ِاألِّلّّفُّ ُِ ماماَع ْكِم ْؾِفنتًِْعْؿَت  َوُِقَُُّّّْفا ِٗ  ؽُّل صا َعرتْخل َتا  َوَنل ًٍّْ ِ ِعل َؿِم املِّْجَتْيؽُِِّ الَسل َعل ًِْبطَُّو ِعالِتَناْشاَىَش َ َعقّّل

َْ ِٗاِت اَعل َؿِتاٖ َِ املَِّر ّّل أُّ َغُِ َمل ِىل رتْوال َٕغت َوَؿل َتْجا  جتاِمَرُِ الَبل ًْل ِفْفَتُِ  َوفُّل ِؽاملِّْخَت اِتاطَُّشل الِفَو اِتَوَٗالِفل  َرْبل اصاللت عَ َيؽِتسع ِلْوراْٗاَمجع َمل اِتِم ِضلْؿَك َبْرَقل  ِسَسل ما
ُما حاِّ َعَؿِؽَنللًِللكا آِلِؿَةللَتَت  َوًُِِاِضللَىالرٍّ َُِىللِْٗقاألَُّو اِتَعللاِماحَُّو ستارتٌَٗ املُّللِ لل ًُِِللاِ قُّالِث ََْرَْللاإلت َكِملل ْ َملل  ت ارتَيالِشلل ُّاَرَقللإت ِتنللاَعاَبماَتِمْثلللت ُِي ًِللاِّقُّاليت اِتا
ِْ الِسًَْحاألَُّو ـا ِبقَِّت  َوَُِؿْىرتاِب احُّعُِّتلت  َِّرصت اْرًِْؽقَّّتلِ يًُِِِفعُّا َََؿَعي ًَِْل ْحألُُّر ِلَبل اقَُّراِت ماِىرتْولت  ُِِفعُّالِسل  ا  نَيِفاِطَياملِّل  َغاصاللت َمل  َياِت الِتقَُّفليَ  ِتَنلا َىيتقَّّتَو  ًِ
ٖم ِبعَِّشىا ِقماأُّ ْوَنَرا َىلٍّ َمكِّ ْكْبالغت ِعَ اإلتؽَُّع ا لُّناْؾثٍَّنَحَو ُمريا ِثىا ْٗقُّ ْوكت أُّْماألُّلا إتْ ال  .ُرَؿْىرتََ اِبعُِّتٌ اْرِ  شاْبَن
ُِ األَُّ َتؽَُّع ً تِكْرَ الِتلُّا إتَنِؽِؿَع ًٌُِِ آِلِ   اِفَتؽَّّتَو  ًَ ََلُّ  إت ْؾيِكنتٌ ساؽِّاِ  ِ اْٖقِخَر َكٍّ ِمَخؽّّلِ يْؾنتؽًِِْلنَّّتَو اِثَْٗحْرِب ََْرَْاإلت َكِم َرََٗع ِباِقَ   اِتا
َِالِع ًُِِِفًِْصْخالِت ًََِْسَت لتْثِم  ًُِِال ُر ِ اتر َرِىرتْوريت  َِؽُّ ِْ الِسًَْحاألَُّو  تارتَيٌ الِشا ـتَؿِتاْٖلَو  ًُِِِفعُّا ُِ األُّْيِعَفِب ا ََِتَنََامت َوقّّفًُِّ  ُِِىارتَجالِت حتاِلَصَؿؽّّا ِلْي
ْا الرٍّْىا إتَنتاْيفِّٖ َىارت  َوَيْساألُّ ُِالَمَسَو متازتَفاملَُّو ـت الَؽَؿِتاْٖلُِ َواَىَعال ُماتر ِحاَرَنَم ْؾاِبنتَسكّّنت  ِب ًُِّالِحْصاإلت َ اِكَراملَُّو اِتَسِسَٕاملِّ يَنؽِّ ااْٗقت مَبْك َىاِحا ًِ  ْرِ 
َََٗ ماَ ْعَب ْؾِتنتَعاَبَتماا   َوَنًِْ  ْؾِتنتاَمقُّإت الَمِ  َٗرت رتْزؼع َش َُِباِسَفاملِّ َُِئًْالِب ريتِ ْيَتا   َوِتَنَرا َُُِّّالِبِقَسِب  ْكلا ِمؽِّقُّا ىاِؿ  ِم ماْفِم يَناشاَتْعػر َىْىرتملُّْص  اغتَرالفُّوَِ الُّ
ُِ  . َُِؿْىرتغت احُّاِ َوََ ْكعام ِماِ ََ النتعَِّشىا كتْىالّؽ

 

 

 

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ:  -1
 آلٌة: طرٌمة. 

 الولاٌة : الحماٌة. 
 تعزٌز: تموٌة. 

 ر: الروابط. أواص
 األلفة: المحبة. 

 التواصل: إلامة شبكة عاللات مع أفراد المجتمع. 
 حزمة: مجموعة.
 حثّهم : دفعهم

 إخالاًل: تمصٌراً.  

 شبهة: التباس. 
 اإلنحراؾ: المٌل عن االعتدال. 

ً  8ٔها: َحدث، من ٌموم بجرم دون سن األحداث: مفرد  .عاما
 التحصٌنٌة: الدفاعٌة. 

 راجلة: تسٌر على األرجل. 
 إٌالء: إعطاء. 
 الرعٌة: الناس. 

 ٌعتاشون: ٌحصلون على ما ٌعٌنهم على العٌش. 

َّ تكّٛ آي١ٍٝ عٌُ ايػسط١ اجملتُع١ٝ؟ نُا ٚزد يف  -2  عال

 ايٍٓط.

 والسٌطرة علٌها.   -والتصدي للجرٌمة.     ج -على الِولاٌة.     ب -أ
 

ملاذا تعتُد ايػسط١ اجملتُع١ٝ ع٢ً تعٝني عٓاصس غسط١ ملد٠  -3 

 ش١َٝٓ ط١ًٜٛ يف املٛقع ذات٘؟ نُا ٚزد يف ايٍٓط. 
 ألُلفة بٌنهم وبٌن أفراِد المنطمة. لتعزٌز أواِصِر ا -أ
 ُمشكالتها وطبٌعة الُسلون المجتمعً فٌها.   عاٌَشةوتمكٌنهم من مُ  -ب

َا اإلدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ املعتُد٠ يف آي١ٝ عٌُ ايػسط١  -4 

 اجملتُع١ٝ؟  نُا ٚزد يف ايٍٓط. 
 الشوارعِ واألحٌاِء السكنٌِة؛ لتملٌِل فَُرِص ارتكابِ متابعة إنارة  -أ

 الجرٌمة.    
 وتموُم بعمِل دورٌاِت مرالبِة لألحٌاِء السكنٌِّة.  -ب
مع المواطنٌن وحثِّها لهم على اإلبالغ  وتموٌتها لنوات التواُصل -ج

عن كّل ما ٌرون أنه ٌشّكل إخالاًل باألمِن أو لد ٌُثٌُر ُشْبَهة فً ارتكاب 
 جرٌمة.

األحداث وتؤهٌلهم؛  ةِ وتلتفت فً آلٌة عملها إلى التركٌز على تربٌ -د
 نِحراِؾ فً سُلوِكهم. للحد من اال

دسا٤ات ايتشض١ٝٓٝ ايعالد١ٝ املعتُد٠ يف آي١ٝ عٌُ َا اإل -5 

 ايػسط١ اجملتُع١ٝ ؟ نُا ٚزد يف ايٍٓط.  
 تٌسٌر دورٌات راجلة فً الشوارع واألحٌاء السكنٌِة.  -أ
ارٌة والمنازل واالهتمام بنوعٌِّة األلفال وجودتِها للمصالح التج -ب

 وسالمة األسوار. 

َا ايػسض َٔ إٜال٤ ايسعا١ٜ ٚاالٖتُاّ مبٔ ٜدخًٕٛ  -6  

 املؤضطات ٚاملسانص اإلصالس١ٝ؟ نُا ٚزد يف ايٍٓط. 
 إكسابهم مهارات ِحرفٌّة خالل إلامتهم فٌها، ومتابعتهم بعد ُمؽادرتِها.  -أ
 اشون منه.  وتوفٌر البٌبة المناسبة لمصدِر ِرزِق شرٌٍؾ ٌعت -ب
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 ّ٘ق لك أن ترتقٌ٘ٔ 

 

 

 املكطع ارتاَظ  

ُِِه  َِّل َٗاِ  الِش َعؽَُّ َتَفيََ ت اخلََِّّ ًْقت أُّْل ُِ  تاْسنتؾا ِ ٌ َتْخِق ًِ ًِْف ُِ الِتْخِص ًِ َِ ُِ َوالِعال ًِ ُِ َواليتقُّاِّ ًِ ََْراِّ ََاِتَناي اإلت ُِ ِمْك َ فّّضت مافَّّر ًِ ُِ املِّْجَتَؿِع ْرطُّ
ًْ ٗا الِتقُّاراَب َب ًْلت أَُّمرتَلا ِ ٌ الَففِّيست  َوتاَجسٍّ ُِ َوَتقِّّؽ ِِٖٗت احُّرتْىَؿ ُِ ماَع ٌٍّ َوالِثقُّا ُّ َِْتَؿاِع ٌت اٖ َا ِبَنا ماْسَتَيِ الَيْع ََا ُِ َواملِّْجَتَؿغت  َوَىْ  ََامت الَشْرطُّ َك رت

ُِ  َوِمْك َشنِّّقَنا أُّْن تا ٍّن إتلَُّ احُّرتْىَؿ َٕ ُِن ىا ًْكت املِّْجَتَؿغت ِمْك َمَخاِطرت احُّْنلت اَل ُِ ِلَتْخِص ًِ ََاألُّْمِف ُِ َُّّيٍَّر ماْسَتَيِ األُّ ََلت الَشْرطُّ ٍّ ِلَر ٌٍّ َوامِلْنِف ًِْف ِْ الَيِظ ا
َْاِت املِِّت ََْرا َِ َعؽَُّ الِففّّست ِ ٌ اإلت ُم َمَغ املِّْجَتَؿغت  كُّاْٖعِتَؿا ُم َ اِص ًِ َِ ِ ِبنتكَّّساِبِم َمَناَراتر َتَشاراِك ُِ املِّْسَتِؿِرٍِ ِ ٌ املِّراْورت املِّْففُّرت ُّ املَِّؿاَرَس ًَْج ٍَُِ َقِت ٌ َخ

ََِلا  َوَمَناَرٍِ الِتفُّاواضت ِ ٌ َحلٍّ املَِّفاَزَعاِت  َوتاعِّّسباما  ِْ أُّ َّّرا ُِ َوالِتقُّا ٍّ ِسَؿَُ امِلْفَُّّقُّ ٍّ الَيَرِق ٍّ َوالِتَخَررت ِمَك الَعَؿلت املُّعَّّتِب َٗاِق ًْ اْٖسِتقّّالمت َوالَعَؿلت املُّ
ًِْم َوا َِ ُِ َعْك َذِلكُّ ِبالِتْي َْٗرُّ َعؽَُّ اْبِتعُّارتَواْٖسِتَعاَض َامت اخِلْبَراِت  كَُّؿا تاعِّّسباما القِّ ًَْك أُّْو ِمْك َتَبا ٕاْوِل َِ ِمْك آنع آلَ َر ِمَك املِّْس ًِْب اَلِتٌ ِمْك إلتْرَشا  األَُّساِل

ٍّ َوَمَشاِعرت اْٖقِتَؿا ِْ احِلسٍّ األُّْمِف ُِ َمَغ احِّْؿناْيرت َوِبَفا ًْ ا الَعالقُّ  ِْ .َشنِّّقَنا َتْخِف

 أغاز ايهاتب يف ايٍٓط إىل دافعني َٔ دٚافع ادتسمي١ َا ُٖا؟  -7

 البطالة.     -أ
 الفراغ . -ب

ٍٚعض نٝف انتطبت ايٍػسط١ اجملتُع١ٍٝ متٍٝصٖا عٔ ضا٥س أدٗص٠  -8
 األَٔ يف ايٍدٚي١؟ 

اء ولوعها لبل حدوثها، وتتبع ألنها تموم على التّصدّي للجرٌمة واتم
جراءات الولابٌّة والعالجٌّة التّحصٌنٌة، وتتابع رعاٌة من اإلرزمة من 

ٌدخلون المإسسات اإلصالحٌة، وتعمل على رفع مستو  الوعً 
 للتّخفٌؾ من الجرٌمة بسبب الجهل.  

ٌٍ َٔ ايهًُات اآلت١ٝ:  -9  ٖات درز ن
صر.                      اصر: ألتصدي: صدي.          تعزٌز: عزز.            أوآلٌة: أول.              المابمة: لوم.            الولاٌة: ولً.           ا

فة: خلؾ.           األلفة: ألؾ.            تمكٌنهم:مكن.          الدورٌة: دور.           الندوات: ندو.            النشاطات: نشط.          المختل
ً.             ارتكاب: ركب.            ٌمتابعتها: تبع.            إنارة: نور.              األحٌاء: ح   الرٌاضٌة: روض.    اإلجراءات: جري.  
 م.            إٌالء: ولً.من.       االهتمام: هالتحصٌنٌة: حص      تموٌتها : لوي.         تؤهٌل: أهل.   

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ:  -1
 تجّسد: تمثّل.     تحصٌن: حماٌة.     المنازعات: الخالفات. 
 سمة: عالمة.      االستعاضة: االستبدال.     ابتكار: ابتداع. 

 تحفٌز: تموٌة وتوطٌد.     

َا َفسدات ارتط١ األ١َٝٓ اييت تٓفرٖا ايػسط١ اجملتُع١ٝ؟ نُا  -2 

 . ٚزد يف ايٍٓط
 عالجٌة تحصٌنٌة.   -ولابٌة.            ج -إجرابٌة.              ب -أ

 اذنس ثالث١ َٔ أٖدَف ايػسط١ اجملتُع١ٝ، نُا ٚزد يف ايٍٍٓط. -3 
 خفض معداّلِت الجرٌمة وتملٌل أثرها فً النفوِس.  -أ
 تُجسدُ التماُرَب بٌن ِرجاِل الشرطة والمجتمع.  -ب
 االجتماعً والثمافِة األمنٌِة. تزٌد ُمستو  الوعً  -ج
ًّ لرجِل الشرطة.  -د  تطّور مستو  األداِء الوظٌفً والِمهن
  

اضتدسز َٗازات تهطبٗا خط١ ايػسط١ اجملتُع١ٝ يسدٌ  -4 

 ايػسط١، نُا ٚزدت يف ايٍٓط.  
 االعتماد على النفس.  -أ
 التفاوض فً حل المنازعات.  -ب
ًّ لمٌدكسبه سمة االستمالل والعمل ات -ج انً والتحّرر من العمل المكتب

 . ًّ  الَورل
تحفٌز العاللة مع  ر األسالٌب التً من شؤنهاتكسبه المدرة على ابتكا -د

 منً ومشاعر االنتماء. األ بناء الحسّ والجمهور 

عًٌّ ٚدٛب إنطاب زدٌ ايٍػسط١ اجملتُع١ٍٝ َٗاز٠ ايٍتفاٚض يف  -5
ٌٍ املٓاشعات.    س

المنازعات فً  فً عمله، فهو ٌحتاجها فً حلّ  ألن هذه المهار الزمة
نه الظروؾ فً بعض األحٌان من العودة إلى مولع ولتها حٌث ال تمكِّ 

 عمله أو البحث عن استشارة، وٌكون من الضروري لٌامه بفضّ 
نزاعٍ أو شجاٍر أو التباِس باستخدام مهارات التفاوض والدبلوماسٌّة 

 فً عمله. 

 ني اآلتٝتني: ٍٚعض ايضٛزتني ايفٍٓٝت -6
شبّه العمل المكتبً بمٌد، ولد تحّرر رجل ايتشسز َٔ ايعٌُ املهتيب:  -أ

  الشرطة منه. 
ًّ ومشاعر بٓا٤ اذتٍظ األَين َٚػاعس االْتُا٤:  -ب شبّه الحّس األمن

 االنتماء ببناء.  

ٍٟ يهٌ َٔ ايهًُات اآلت١ٝ:   -7  ٖات ادترز ايًّػٛ
 .              األمنٌة: أمن.              الوظٌفً: وظؾ. يمستو : سوالتمارب: لرب.                           ها: فرد.تنّوع: نوع.              مفردات

: مٌد.         فوض.   المستمّرة: مرر.            التفاوض:         تشاركٌّة: شرن. ًّ   المنازعات: نزع.             سمة: وسم.               المٌدان
  .  أو نمو بكر.                  االنتماء: نمً االستعاضة: عوض     ابتكار:
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 ّ٘ق لك أن ترتقٌٙٔ 

 

 املكطع ايطادع )ٖـــــاّ(   

ِّؽُّ اَو ُّ املِِّن الَشمت إتْيالقِّ اَص َر ِمَك املُّاِمَنَؿِتٌ اْلُّ ِ ًِِعَؿَتْجْرطُّ َٗ ُِ كُّاوتَخا ِبَع ٕااألِّْسَرٍِ َورت املِّنتِؿ ِٗ املِّْجَتَعلِتاَو ارتاِحَي نتْوشا ا قِّقا َما تاَخِقَؿٌٍّ  إتِعَؿاضا
َََْ ِْ َوَفْباألُّاجت َوَوْزاألُّ َكًْاتر َبَعْىْشرتَتاتر َوَؿًْْفِظِمْك َت ِمًْؽُّْ  َعِثَحُِّ َوًِاِمؽُّْسِّ اإلتَعْىرتالِش ِمْت ِبا ًْا َِ َو َّّراألُّرانت َواِح ِٗا ُِ  َحال  َلُّا إتةاَنْعَ َبقَُّتَ اْرِتْولُّ

ُِ الِعَب ََ َََََر ٌت ِعالِفِ  َوْوراْعاملُّْمرت ِباألٍُِّ يكُّا ُِ الِشماَخَو ارتؽَجانت ِلَسْحاإلتكت املِّْفعُّرت َوْن ِْ اخلَُّسْرَ إتؽُّلت َعَؿالَعُِ  َوَعْىِٗاخلُّ كتِٗ َعْعالبارٍّ َواَرَب ٌ رت ِ ًْا
َِٗسْقلا اإلتَؿَعٌَ    ُّاِبَجْىٌَ اإلتِفْملا األَُّؿالَع ِمًْلُّإتحا َؿََّّّىا َم َاَل َيلاغت  َوَؿَتْجاملِّ  وتُِ أَُّؿْىرتِمَك احُّ ُِاَىاليتقٍُّّ َٗ َحْفػا ِعِقا َىرت لًَُّْ اخلُّلٌُّ إتاِعانت ال
ُِ  َبِبؽّّاِت الِسَر َُّصُِ الِتَخا ُّعُّماا َوَنن لٍَُّّصالِت ّٗاَلَِٗعَتَى ْلًِ ِْ اإلتَ ِبَفلُّإت اما ماْؿَت  ِسِمفَّّ َقؽُّبام َعًِْقَا َرْرالفُّ ِمًْحا ِ ِبْصن ىاُِؾت  اَلًِْؽالِس غتَؿَتْجاملِّرت َوٍّانت اخلَُّسْقا
ُِ َُّرَصَتَو ٍّ ِقِمْياقاقُّ امتؽُِّ  ْكِم ًُِِاِتاِتِم ال ِٗ اخلِّؽِِّق َِو قُّٗاْ َىٍّ  َوِؽاِ ال ُِ َقَ ِحَؿؽُّرام َعا ََْرَْاِذ إتَخاتٍِّسِم ِبفّّاَى ُِ اِتا ًَُّّْ  َُِؿْىرتاحُّ َكِم ُِاَىقُّؽيتَُرت ِلو احلُّ احلُّ
ِْ الِفعّّرت َوقُِّتاْرُِ َوا ُّقُّالِثٌت َوْعالَيِب  . فّّستالِفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ:  -1
 محاور: مجاالت.                           التعاضد: التعاون 

 المنكر: ما ٌمبّحه الشرع وٌحّرمه.         ُجل: معظم الشًء. 
 ٌتجاوزها.                         التصدي: المواجهة.  ٌتعداها:

 ٌؽدو: ٌصبح.           ارتماء: علّو.      الحٌطة: الحذر واالحتراز.      

نس احملاٚز اييت تٗتِ بٗا ايػسط١ اجملتُع١ٝ، نُا ٚزد يف اذ -2 

 ايٍٓط. 

 مجتمعً.  التعاضد ال -شإون الِجوار.         ج -االسرة.           ب -أ

 َا دٚز ايػسٜع١ اإلضال١َٝ؟ نُا ٚزد يف ايٍٍٓط. -3 
حثّت على تنظٌماٍت وتشرٌعاٍت بٌن األزواج واألبناِء والجٌران 

 واألفراد والدولة.  

 عًٌّ ايٍسبط بني َا ٚزد يف ايٍٓط َٚا دا٤ت ب٘ ايٍػسٜع١ اإلضال١ٍَٝ.   -4
مٌمة التً ٌموم علٌها النّص للتَّدلٌل على رفعة الهدؾ واستمامته، وبٌان ال

 كاماًل وإظهار صفة الّشرعٌّة فٌه.

ٍٚعض ايدٚز اإلجيابٞ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ اإلْطإ ايداعٞ إىل  -5 

 ارتري، نُا ٚزد يف ايٍٓط.  
ة من الجرٌمة أو التصدي لها ومكافحة ال ٌمؾ عند حدّ الولاٌ

ر سان الخٌِّ إلى بناِء اإلن التصّرفات السلبٌّة، بل ٌتعدّاها ممتداً 
 والمجتمع السلٌم. 

َا إدسا٤ات اذتٝط١ ٚاذترز اييت حيُٞ بٗا ايفسد ْفط٘ َٔ  -6 

 ادتسمي١؟ نُا ٚزد يف ايٍٓط.
  ارتماء الفكر والنفس. -الثمافة.    ج -الوعً.        ب -أ

ٍٟ يًهًُات اآلت١ٝ:   -7  ٖات ادترز ايًّػٛ
 الجوار: جور.            التعاضد: عضد.        الشرٌعة : شرع.         اإلسالمٌة: سلم.             ن.        شإون: شؤ المحاور: حور.         

 طة(: حوط ٌارتمى: رلً             اإلٌجابً: وجب.            التصرفات: صرؾ.       ممتدا: مدد.             الَحٌطة )أو الحِ 

  

  ن الكتابظ كتبكا أنت ويرويكا لك أبناؤك فأحدن قّصظ تبّر الوالدي  
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 ّ٘ق لك أن ترتق7ٌٔ 

 

 الَمقاَمظ الِحْرِزيَّظ                                     

َِٗ ًَْح ـعَمَفا ِع ًْ ا َبؽَُّ ْ قُّاَم: لُّؿَِ  َسَ ْبكا ِلَشا ِّ َباَب األُّْبَياِب  َوَرِض ٌَ ال اْرَب ًِْب َاوَقما  ا ِمَك الَ ِف ُِ ِباإلتَىاِب  َو فِّكت   َوِمَك الَسِبمِِِاب  ِبَ ارتالَبْخرت َومَِِمَك َؿ
ْٗتا ِمَكَم ِ ٌ القِّفِّْياِكِبِم  اْسَتَخْرتا الَؽا   ِبَرَعسَِ ُِ اهلِّؽِّّك مت  َوقَُّع ًَْفا الَُّؽا َمؽُّعَُّولُّؿَِ .الفِّؽِّّك  ِبَؿَثاَب ََكَّ َعؽُّ ًََْٗفا الَبْخرا َو ُن َتؿا ِمَك األُّْمَُّّارت  لا غُِّشًَْتَفا َسخاَب

ٖم  َوَتخا ٖم  ِبرتْى ْيذاِحَبا ََِبا ًْؾت  ًْ .اَام  َواألُّْمَُّّاَر أُّ َّّياَاماَج أُّْزَولا األُّْمَيحع تاْرِسِمَك الَ  ِٗ احلَُّفَوَبِق ًَْك الَبْخَرْىكت  ًْٖا ِ ٌ َى َِٗ كت  َب ًَْر َقْؿِؽكِّ عا ٍم غُّ
َٗ ًْال ِْ  َوٖ ِح ُم إتَلَعا ِْ اؽُّ ََا ًَْر الرَّ ُم غُّ َْ َوٖ ِعْصَؿ ًْؽُّ .الباعُّا ًََِوطَُّيْىَفاَلا لُّ ًْاكَُّ َوَقَتَشْخَفا َقَتَبُم  َوأُّْصَبُم َقاِبِ  َال  ٖ َىْخَةَلاكَُّ  َوِ   ََفّّفاما  َوٖ َتْبَتَل َفا َر

ٌَ ًْفاما  َرِ  ًْالصَِ َع ُِن أُّمَِ ِم كِّلَِالَؽما   َُّعِجْبَفا َوحاطِّ القُّؽِّّب  ُّرتْٗرت ماْفَشرتحاما  َقِش َم: ِحْرز  ٖ َىْ َرؼا َفكُّ ِمَك الَعَُِّّب؟  ُّقُّاالَعَجِب  َوقِّؽَّّفا لُّما: َما الُّّ
ًِْم  َوأُّلُّحَِ  ُّعِّلٌّ . ا ِمْفعِّْؾ ِحْرزام لُّفُّْعؽ اَصاِحباما  َولُّْي ِشْئ ا أُّْن أُّْمَفَح كِّؽًّ ُِ َعؽُّ َرِغَب إتلُّ ٗر ِمْفعِّْؾ  َ ىاْعًََِِّفٌ كَِّلًِْم   ُّقُّاَم: لُّْك أُّ َّّعَل َذِلكُّ َحتَِِ ٌ املُّْسنُّلُّ َواِح

َِْىَِىفارام اآلَن  َوَىِع ًْؾ . ِؽا َسارام إتَذَفَِٗقٌ  ْٗقاَُّم ِع ـع:  َُّفقُّ َْٗقاها َما َ ََُّّبَسَ ْبكا ِلَشا ًِْبِم   ُّنُّْ َرَج ِق .َقاها َما طُّؽَُّب  َوَوَع ََ ٗاها إتلَُّ  َِْىَباجع  َوآَبْ  َى  ُُّ ََّّّع
ْٗ ضاؿٍّ ِّ َعاجع  قُّ ًَْنا حاقُّّ ْٗرالا رتقُّاعامِ  ََُ  كِّلَِ .َك َص ٗر ِمفَِ َوَح ٍَٗر ِمْفَناَواِح  .ا ِبَياِح

 

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ:  -1
 اإلٌاب: الرجوع. 

 ؼاربة: أعلى الموج. 
استخرت: سؤلت هللا أن ٌوفمنً إلى ما فٌه 

 مصلحتً وأن ٌعّجله لً. 
 المفول: الرجوع. 
 الفلن: السفٌنة. 
 مثابة: منزلة. 
 الهلن: الموت. 
 جّن: أظلم. 

 ؼشٌتنا: جاءتنا.  

 
 سوق. تحوذ: ت

 أفواًجا: جماعات. 
 ٌن: الهالن. الحَ 

 البحرٌن: بحر السماء وبحر األرض. 
 ُعدّة: ما ٌُستعان به على لهر العدّو. 

 حٌلة: وسٌلة. 
 عصمة: حفظ ومنع. 

  طوٌناها: لضٌناها.      ٌخضل: ٌبتلّ 
ًّ الصدر: واسع الصدر.   رخ

 سعٌد. منشرحة: مسرور،

 العطب: الهالن. 
  رِؼب إلٌه: طلب.

 ود. دناه: أعطٌناه النمفنم
 خطب : طلب. 
 آبت: رجعت. 
 دٌباج: حرٌر. 

ُحمة: وعاء صؽٌر ذو ؼطاء ٌُصنع من عاج 
 أو زجاج أو ؼٌرهما. 

 ِرلاًعا: لطع من الورق أو الجلد ٌُكتب علٌها . 
 حذؾ: رمى. 

  َٔ ناتب املكا١َ؟  -2

 . ًّ  بدٌع الزمان الهمذان

 ؟   َا ٖٞ أِٖ آثاز بدٜع ايصَإ -3
 دٌوان شعر.    -دٌوان رسابل.        ج -الممامات.          ب -أ

ٍِ نتاًبا يًُكا١َ قدميا ٚسدًٜجا.   -4  ض
ًّ ، و الحرٌرّي ، والّزمخشرّي ، لدًٌما : بدٌع الّزمان الهمذان

.    والّسٌو ًّ  ط
 حدٌثًا: ناصٌؾ الٌازجً. 

ٍٞ؟ َٚٔ ايٍس -5  اٟٚ فٝٗا؟   َٔ بطٌ َكاَات بدٜع ايٍصَإ اهلُراْ
 البطل هو أبو الفتح اإلسكندرّي، والّراوّي هو عٌسى بن هشام. 

  

 َا ضبب تط١ُٝ املكاي١ باملكا١َ اذَتسٍش١ٜ؟ -6
رز الذي احتال به البطل على رّكاب ُسمٌّت بالحرزٌّة نسبة إلى الحِ 

 السفٌنة.  

 مباذا خيتِ ايهاتب َكاَت٘ عاد٠؟   -7
 عن فلسفته فً الحٌاة.  بؤبٌات من الشعر ٌعبّر فٌها 

 دٜع ايٍصَإ؟  بملاذا ُيّكب أبٛ ايفغٌ بٔ اذتطني ب -8
 إعجابًا بؤدبه.  

، متخذًا الشكل عٍسف املكا١َ:  -9 ًّ هً فن نثري ظهر فً العصر العباس

  ٌة.، وتدور معظم أحداثها حول الُكدْ السرديّ 
َّ ٜٗدف ناتب املكا١َ؟ -11  إال
.  -أ ًّ  االستعراض البٌان
ًّ والفكرّي بؤسلوب متؤنّ  -ب ك تؽلب علٌه فنون البدٌع، النمد االجتماع

 مثل: السجع والممابلة والجناس والطباق وؼٌرها. 
 

ٍٞ يف اآل -11  فام ٚازتفع َكدازٙ عٓد ايسؤضا٤؟َت٢ طاز ذنس اهلُراْ
ًّ أدٌب نٌسابور التً  بعد المناظرة الّشهٌرة بٌنه وبٌن أبً بكر الخوارزم

 . جرت فً نٌسابور

 َا أثس بدٜع ايٍصَإ يف املكا١َ؟  -12
 تطور فّن الممامة على ٌد بدٌع الّزمان.  -أ
.  -ب ًّ  إذ تُعدّ الممامات الهمذانٌّة بداٌة لفٌِض زاخر من الفّن الممام
 ولد اندفع الُكتّاب بعده ٌحاولون إثبات لدراتهم فً هذا المجال.  -ج

 يف ايٍٓط؟َا املكضٛد به١ًُ )ايبشسٜٔ( ايٛازد٠  -13
 بحر السماء وبحر األرض. 
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 ّ٘ق لك أن ترتق8ٌٔ 

 

 

 

 َا املكضٛد بعباز٠ )مبجاب١ اهلًو( ؟ -14
 موضع ٌؤوي إلٌه الهالن 

 َا املكضٛد بـ )باب األبٛاب( ؟  -15

 ب .ثؽر تكثر فً سوره األبوا

َا املكضٛد به١ًُ )عٍطاف( يف عباز٠ )َٚٔ ايٍطفٔ عٍطاٌف  -16
 ٌها الركب على حٌاته.السفن الصؽٌرة التً ال ٌؤمن ف بسانب٘(؟ 

 ملاذا قٍسز عٝط٢ بٔ ٖػاّ ايعٛد٠ إىل دٜازٙ؟    -17
 ألنه لم ٌكن موفمًا فً سفره ولم ٌؽنم منه شٌبًا. 

 َا ٖٞ عٓاصس املكا١َ؟  -18
: اإلسكندرّي )البطل( ، وعٌسى بن هشام )الراوي(، ايػدٛظ

 وركاب السفٌنة. 

، المرن الّرابع الهايٍصَإ ًّ  جري منه. : العصر العباس

: معظم أحداثها كانت على ظهر السفٌنة فً البحر، حٌث املهإ

 انطلمت من باب األبواب وانتهت بوصول الراوي إلى دٌاره.  

اضتدسز َٔ ايٍٍٓط َجاًل ٜغسب ملٔ خاب ضعٝ٘ ٚزعٞ َٔ  -19 

 ايُػتِ بايطال١َ.
 " ورضٌت من الؽنٌمة باإلٌاب. 

 

يت ٍَسٚا بٗا بايٓابػ١ٍٝ، َا دالي١ ٖرا ٚصف ناتب املكا١َ اي١ًًٝ اي -21
ذلن إشارة إلى لٌلة  ٌدل ذلن على شدة اللٌلة ولسوتها، وفًايٛصف؟ 

  بٌانً.النابؽة الذ

 َا ايًٕٛ ايبدٜعٞ األنجس ٚزٚدًا يف ايٍٓط ايطابل؟ َجٌ عًٝ٘ مبجاٍ ٚاسد -21
 البكاء / ... -البحرٌن    / الدعاء –ٌن السجع / مثال: الحَ 

 ٚاصطالًسا. ض َعٔ اذتسش يػ١ ٍٚع -22
 الحرز لؽة: ما ٌحفظ به األشٌاء من صندوق ونحوه. 

الحرز اصطالحا: كل ما ٌزعم أنه ٌحمً حامله من الخطر، أو ٌبلؽه 
إلى ؼاٌة، أو ٌحفظ علٌه صحته، أو ٌمٌه من مرض. ولد نهى اإلسالم 

 عنه. 

 َٔ ايسدٌ املكضٛد يف املكطع ايطابل؟  -23
  ح اإلسكندرّي.البطل أبو الفت

ٍٟ ع٢ً زّناب ايٍطف١ٓٝ.  -24  نٝف استاٍ اإلضهٓدز
ادعى انّه ٌحمل حرًزا ٌحمٌه من الؽرق وأّن بإمكانه أن ٌمنح كّل واحد 

  منهم مثله.

ٍٟ ٚزناب ايطف١ٍٓٝ؟  -25  َا االتفام ايرٟ داز بني اإلضهٓدز
 اإلسكندري: ٌعطً كّل واحد من الركاب حرًزا ٌحمٌه من الؽرق. 

ركاب: ٌعطً كّل واحد منهم دٌناًرا لإلسكندرّي عند أخذ الحرز، ودٌناًرا ال
  إذا سلموا من الؽرق.

 َا غسع٘ َٔ االستٝاٍ؟  -26
 الُكدٌة )الحصول على المال(.

ٍٞ يف ضًٛى اجملتُع  -27 عٍٝٔ َٛعًعا يف املكا١َ ٜػري إىل أثس داًٖ
 .ٍٞ  استخدام الحرز للحماٌة من الموت.      ايعباض

 28-  .ٍٞ  عٍٝٔ َٛعًعا يف املكا١َ ٜػري إىل ضًٛى إضالَ
  استخرت هللا فً المفول.

 مٍب ٚاد٘ زّناب ايطف١ٓٝ األخطاَز؟ نُا ٜعٗس َٔ ايٍٓط -29 
  الدعاء والبكاء والرجاء. 

صف اذتاي١ ايٓفط١ٍٝ اييت نإ عًٝٗا ايبطٌ )اإلضهٓدزٟ( نُا  -31
ٌٍ عٝ   كان مطمبنًا.     ٓ٘(. ظٗس يف : )ال خيغٌ دفٓ٘، ٚال تبت

 نٝف اطُإٔ ايبطٌ إىل أْ٘ ئ ُٜعاقب يف ساٍ فػٌ سًٝت٘؟  -31
  ألنه سٌكون لد ؼرق معهم.

 ُس بطٌ ٖرٙ املكا١َ اذتسش ايرٟ اٍدع٢ أٍْ٘ ميتًه٘؟ جنٝف اضت -32
ًّ من الؽرق.   لال للرّكاب إّن هذا الحرز ٌنج

 ٍٚعض ضبب تعٍذب زّناب ايطف١ٓٝ َٔ ايسدٌ.  -33
سبب التعّجب أّن الرجل كان مرتاح البال، مع أنّهم فً لٌلة لاسٌة ٌخشون 

  فٌها من الؽرق.
ٍٍ ايتصاّ ناتب املكا١َ بايطذع؟  -34  َّ ٜد  عال

 ٌدّل على ممدرة الكاتب اللؽوٌة.
 فٍطس ضبب خٛف٘ َٔ ايٍسسٌٝ َع أٍْ٘ زاغٌب فٝ٘.  -35

  خطورة البحر.

 مّما ٜأتٞ:  ٍٚعض ايًٕٛ ايبدٜعٞ يف عباز٠ -36
  سجع وجناس."                    اهُلًو، مبجاب١ ايفًو"ٚقعدت َٔ  -أ

 سجع وجناس."                           ْتػان٢ٚ ْتبان٢" ٚأصبشٓا  -ب
  سجع وجناس.  "   أفٛاًداٚاألَطاز أشٚاًدا بسٍٜض تسضٌ األَٛاز  -ز

 (7ٗتّم شرح السجع والجناس فً الصحفة ) عصٜصٟ ايطايب:

 ٍٚعض ايضٛز ايف١ٍٝٓ اآلت١ٝ:  -37
 شبّه الؽٌوم بجبال شامخة. "حتٛذ َٔ ايػِٝ دباًيا"             -أ

 ٌن انسانًا له ٌد.شبّه الحَ              ٓا يف ٜد اذتني" "بكٝ -ب
 شبّه البحر بإنسان ٌملن.                    "ًَهٓا ايبشس" -ز
 شبّه الٌد بإنساٍن ٌعود إلى منزله.             "أبت ٜدٙ إىل دٝب٘" -د

الدعاء: دعو.    نابؽٌّة: نبػ     ٖاتٞ درز ايهًُات اآلت١ٝ:         -38

 شكو       تبتل: بلل        ٌعطٌنً: عطوتشاكى: نتباكى: بكً       ن
 تتٍُٝص املكا١َ بػصاز٠ اضتدداّ األفعاٍ. بٍٝٔ األثس ايفيٍن يريو.  -39

 إلى ؼزارة األحداث وبالتالً إلى تشوٌك المارئؼزارة األفعال أدّت 

  اعبط بايػهٌ َا ٜأتٞ:  -41
.الجٌم فً    ٌن.                  الحاء فً كلمة )حرز(: ِحرز.الحاء فً كلمة )الحٌن(: الحَ           كلمة )جّن(: َجنَّ
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 ّ٘ق لك أن ترتق9ٌٔ 

 

 الظُِّلُم ُمؤِذٌن ِبَخَراِب الُطْمَراِن 
 املكطع األٍٚ  

َْٗواَنأُِّن  اْعؽُّْؾ ًِْؽَنا َواكِّّتَساِبَنا  ِلَؿا  العا ُر  ِمْك أُِّن غُّاَىَتَنا َوَمِصرَيَلا   اْقِتَناباَنا ِمْك  َىَرْوَقماَعؽَُّ الِفاست ِ ٌ أُّْمَياِلنتْؾ  َذاِلب  ِب َماِلنتْؾ ِ ٌ َتْخِص ًَْفِئ ِح
ِْٗىنتْؾ . َوإتَذا َذَلَبْ  آَمالِّناْؾ ِ ٌ اكِّّتَساِبَنا َو ٌت ِ ٌ َذِلكُّ  َوَعؽَُّ أُّْى ِْٗىنتْؾ َعكت الِسْع ْٗرتَتْخِصًِؽَنا  اْققَُّبَةْ  أُّْى ِْ َوِقْسَبِتم  َىعِّينا اْقِقَباضا  قُّ َٗا  الِرَعاَىااْٖعِت

ََِؿًغت أُّْبَياِب  ْا كُِّثرًيا َعامًِا ِ ٌ  َٗا ٌت ِ ٌ اٖكِّّتَساِب   ُّنتَذا كُّاَن اْٖعِت ُم    كُّاَن املَُّعاشتَعكت الِسْع َاْؿؽُّ ََُلاِبِم ِباآلَمامت  َُِلكُّي ِل َا َعكت العُّْسِب كُّ القِّعاي
ْا َىِسرًيا  كُّاَن  اْٖقِقَباضا َعكت العُّْسِب َعؽَُّ ِقْسَبِتِم َٗا ََِؿًغت أُّْبَياِبَنا  َوإتْن كُّاَن اْٖعِت ٗا اْيِلِم ِمْك    .ِب

 ٗا ٚإىل عالَات ايرتقِٝ يف مجٝع ايكطع. تب٘ إىل عبط ايهًُات املدطٛط حتتاْ

 

 

 ٖات َع٢ٓ ايهًُات اآلت١ٝ:  -1
 سرلتها.           انمبضت: امتنعت.   ابها:هذاهب : مزٌل.         انت

 الرعاٌا: الناس.         ُجملة: مجموع.           ٌسٌر: للٌل

  َا ْتا٥ر ايعدٚإ ع٢ً ايٓاع يف أَٛاهلِ؟ نُا يف ايٓط.  -2 

 ذهابه باآلمال فً تحصٌل واكتساب األموال.  -أ
 ساب. انمباض أٌدي الّرعٌّة عن السعً فً تحصٌل الّرزق واالكت -ب
 المعود عن الكسب.  -ج

ع٢ً ايٓاع يف أَٛاهلِ إىل إذٖاب ملاذا ٜؤٍدٟ ايعدٚإ  -3  

   .َاهلِ يف حتضًٝٗا ٚانتطابٗا؟ نُا ٚزد يف ايٍٓطآ
 لما ٌرونه حٌنبٍذ من أّن ؼاٌتها ومصٌرها انتهابها من أٌدٌهم.  

 

 َٔ أٜٔ أخر ٖرا ايٓط؟    -4
المشهورة  عون من ممدمة ابن خلدونالفصل الثالث واألربهذا النص هو 

 التً كتبها فً خلوته، واشتهرت )بممدمة ابن خلدون(.  

َّ تؤدٟ نجس٠ االعتدا٤ يف أبٛب املعاش؟ نُا ٚزد يف  -5  إال

 المعود عن الكسب لذهابه باآلمال جملة.    ايٍٓط.     

   َا املكضٛد بكٍٛ ايهاتب: "اْكبغت أٜدِٜٗ عٔ ايٍطعٞ يف ذيو"؟  -6
 أي امتنع الناس عن طلب الرزق. 

 

 ني : إيٝ٘ يف امسٞ اإلغاز٠ اآلتٝسدد املػاز  -7

 )ذيو( يف قٛي٘: " اْكبغت أٜدِٜٗ عٔ ايطعٞ يف ذيو"
 اكتساب األموال وتحصٌلها. 

   )نريو( يف قٛي٘: "نإ ايكعُٛد عٔ ايهطب نريو" 

 كثٌرا عاّماً.   

َّ ٜعٛد ايغُري )اهلا٤( يف ايهًُ -8  ات اآلت١ٝ:  عال
 أموالهم ، أٌدٌهم : الناس.  -أ
 تحصٌلها ، اكتسابها، ؼاٌتهما، مصٌرها ، انتهابها: األموال.  -ب

 عدد ثالث١ َٔ أعُاٍ ابٔ خًدٕٚ.   -9
ً  -أ  دّل على ؼزارة حفظه.  شرح لصٌدة بردة البوصٌري شرًحا بدٌعا
 ص كثًٌرا من كتب ابن رشد والّرازي. لخّ  -ب
 فً الحساب.   ؾ كتابًاألّ  -ج

َا ايعالق١ بني االعتدا٤ ٚاْكباض ايسعاٜا عٔ ايطعٞ يف  -11 

 .االنتطاب؟ نُا ٚزد يف ايٍٓط
على لدر االعتداء ونسبته، ٌكون انمباض الّرعاٌا عن السَّعً فً 

جمٌعِ أبواِب المعاِش، كان االكتساب، فإذا كان االعتداء كثًٌرا عاًما فً 
إن كان االعتداُء ٌسًٌرا، كان االنمباض عن عن الَكسب كذلن، و المعود

 الكسب على نسبته.
 َا ٖٞ َكد١َ ابٔ خًدٕٚ؟  -11

ر، ودٌوان المبتدأ بَ هً ممدمة كتاب ابن خلدون الذي سّماه "كتاب العِ 
من عاصرهم من ذوي والخبر، فً أٌام العرب والعجم والبربر، و

  السلطان األكبر"

 ٚعض ايضٛز٠ ايف١ٝٓ اآلت١ٝ:  -12
  ا فً جمٌعِ أبواب المعاِش "" فإذا كان االعتداُء كثًٌرا عامً 

 شبّه المعاش )العٌش( ببناء له أبواب وولع علٌه اعتداء. 

ٌٍ ٖات درز  -13  َٔ ايهًُات اآلت١ٝ:  ن
 العدوان: عدو.        تحصٌلها: حصل.      اكتسابها: كسب. 

 ا: نهب. االعتداء: عدو.       مصٌرها: صٌر.        انتهابه
 الرعاٌا: رعً.       المعاش: عٌش          ٌسًٌرا : ٌسر.

 
















































































