
 

1 
 

 

 

 

 

 
 

                                              
                    

 
 

 و       
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 و           
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

       
 

 

 

 

 

  4ســـلــســـلــة األوائـــل الــذهـــبـــيّـــة فــي مــهــارات االتّــصــال م 

 تــحــلــيــل شــــرح 

 تــقــويـــم تـطـبــيــق

 مــع ضـبـط لـمـفـردات الـنّـصـوص كـافّــة  
 

 أسـئـلـة مـقـتـرحـة تُـحـاكـي أسـئـلـة الـوزارة 

 

 أسئلة سنوات سابقة       
 م2017 - 2007  

 

 

 هـذا الــكــتــاب 

طـريــقــك نــحــو 

ـز  اإلبــداع والــتّــمــيُـّ

 الُمعلِّّم: جعفر المحيسنإعداد 

 0797671562موبايل : 



 

2 
 

 

 

 

   : التّعريف بابن خلدون* 

د بن خلدون الحضرميا ، ُول  : اســمــه  -أّوالً  حمن بن ُمحمَّ مة ابن خلدون عبد الرا ن 732د في تونس سنة )العّلا أصل أندلسيا هـ( ينحدر م 

 إشبيليا .

ن العُلماء األندلسييان الذين هاجروا إلى تونس ، ق يَل فيه : : ثــقــافــتــه  –ثانياً  ن مفاخر التاخوم المغربياة تلقاى العلَم على عدد كبير م   مفخرة م 

  علِّّل ذلك ؟()

 : أبــرز أعــمــالــه  –ثالثاً          

ن ُكتب ابن  (2    شرح قصيدة )البردة( شرحاً بديعاً دلا على غزارة حفظه (1           ازي     لخاص كثيراً م  شيد والرا  ألاف ُكتباً في الحساب (3الرا

ن مقدمته المشهورة التي مــعــلــومـات عــن الــنَّــص : –رابعاً             ،ه كتبها في خلوت الناصا الذي بين أيدينا هو الفصل الثالث واألربعون م 

رت بــ) مة ابن خلدونـُمقواشتُه  مة كتابه الاذي سماه ) (ّدِّ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ، في أيام العجم والعرب والبربر ، وَمن ، وهي ُمقدا 

ن ذوي السُّلطان األكبر  ( .عاصرهم مِّ

 .ع ـمـتـُمجـلى الـبه عـواقـلم وعـظُّ ـال تناول في هذا الفصل أثر  :مــوضــوع هــذا الــفــصــل  –خامساً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

 شباه اآلمال بشيء يذهب . : ذاهب بآمالهم في تحصيلها  -1

 شباه قعود النااس عن الكسب بانغّلق األيدي . : انقبضت أيديهم عن الّسعي  -2

عايا بشيء ينقبض  : انقباض الّرعايا عن الكسب  -3  .شباه الرا

   شباه المعاش ببيت له أبواب . :             أبواب المعاش  -4

ن جميع أبوابها بد -5  ل ببناء ضخم له أبواب .شباه اآلما : خوله مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

       
 عن العمل والكسب والعُمران الكسل والتاوقاـف : انقبضت أيديهم عن الّسعي -1
 لة على البطالة .دال:   القعود عن الكسب  -2
 
 

 نتائج االعتداء على أموال النّاس  –الــفـــكـــرة األُولـــى 
يَنئذ   يل ها واْكت َساب ها؛ ل َما يََرْونَهُ ح  م ف ي تَْحص  م، ذاهٌب بآمال ه  ْن اعلْم أنَّ العُْدواَن َعلَى النَّاس  في أَْموال ه  ْن أنَّ َغايتََها وَمصيَرها، اْنت َهابُها م  ، م 

م يه  ْم َعْن السَّْعي في ذلك ، وَعلَى قَْدر  االْعت َداء  َون ْسبَت ه  وإذا ذَهَ .  أيد  عايا  ، يكونُ بَْت آمالُُهم في اْكت ساب ها وتَْحصيل ها، اْنقبََضْت أيدي ه  اْنق باُض الرَّ
يع  أَْبَواب  المَ عن السَّعْ  اً ف ي َجم  ، َكاَن القُعُوُد َعن  الَكْسب  َكذَل كَ ي في االْكت َساب  ، فَإ ذَا َكاَن االْعت َداُء َكث يَراً َعامَّ ل ذََهاب ه  ب اآلمال  ُجْملَةً،  ؛  عَاش 

يراً كاَن االْنق باُض َعن  الكْسب  على ن ْسبَت ه  .  ميع  أَْبواب ها، وإْن كاَن االْعت داُء يَس  ْن ج   ب ُدُخول ه  م 

نهايتها  :مصيرها /غييالهدف منها، والجذر :/ غايتهاحصل، والجذر هاعُ مْ جَ : تحصيلها /، وُمضياعفاقـد: ذاهب عدو/الظُّلم، والجذر  :العُـدوان

قفت وامتنعت :انقبضت نهب/ سلبها وأخذها ، والجذر  انتهابها : /صـيـر ، والجذر ، العمل، الكسب، العُمران :الّسعي  /قبض ، والجذر توا

دا  :االعتداء /يسعوالجذر  زق والعيش :أبواب الَمعاش يسر/ ، والجذرقليّلً  :يسيراً  /عدو، والجذر التاعداي وتجاوز الحا ، مجاالت طلب الرا

 نسب ، والجذرمقداره :/ نسبتهتعني مجموعة( الها جميعها )وجملةأز :ذهابه باآلمال جملة كسب/أخذها، والجذر  :ااكتسابه عيش/والجذر 

زق والجذر  االنقباض : ة النااس)رعيّة( مفردها :الّرعايا / م2017شتويّ  قبضتوقُّف النااس عن الساعي لطلب الرا  . رعي ، والجذر وهم عاما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الـتّـحـلـيـلـي : الــّشــرح

ن بِّــَخـراب العُــْمــران )ابــن خــلــدون( : –الوحــدة الـثّـامـنـة   الــظُّــلم ُمــْؤذِّ

 

 الــّصــور الــفــنّــيّـــة : )حفظ(

 

 الــّدالالت الــمــعــنــويّـــة : )حفظ(

 

 مـقــالــةالـفـّن األدبــّي :  اءة :ـــــاإلض

 اجـتـمـاعـيّــة أدبيّة

 الـــمـــعـــانــــي الـــّصـــعـــبـــة :
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 وّضح هذه النّتائج وما يترتّب عليها .بقة نتائج العُدوان على النّاس ، ذكر ابن خلدون في الفقرة الّسا. 1س

 (ُمــنــّصــص)   ؟ له آثار سلبّية اذكرها: الّظلم  ةبديلصيغة 
زق واالكتساب  انقباض أيديهم عن الساعي/ القعود عن الكسب / ذهابه باآلمال جملة  :جواب   .في تحصيل الرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (ُمـــنــّصــص)          الّنّص ؟  ، كما ورد فيال واالنقباض عن الّسعي في طلبهامو. ما العالقة بين االعتداء على األ1س

 ؟  والعمل الّظلمما العالقة بين :  ـةبــديــلصـيـغــة 
اً في جميع أبواب المعاشإذا كان االعتداء كثي: جواب  على نسبته .، وإن كان االعتداء يسيراً كان القعود الكسب كذلك، كان القعود عن راً عاما

 
 (صــصَّ ــنــمُ ):  ما يأتي  . علّل2س
 . عن الكسب كذلكإذا كان االعتداء كثيراً عاّماً في جميع أبواب المعاش كان القعود  -أ

ن جميع أبوابها .: اإلجــابـــة   إلذهابه باآلمال جملة بدخوله م 
  م2017شتوّي             العدوان على الّناس في أموالهم ذاهٌب بآمالهم في تحصيلها . -ب

ن أيديهم:  اإلجــابـــة ن أنا غايتها ومصيرها انتهابها م   . لما يرونه حينئذ  م 
 
 (ُمنّصص)    .انقبضت أيديهم عن الساعي  . ما نتيجة ذهاب اآلمال في العمل والكسب ؟3س
 
 اً دددااادــّم جــهِّ ــحـفـظ ومُ             :  ّضمير المخطوط تحته في ما يأتي. عالَم يعود ال4س
 (أموالهم) : ها، انتهابـهـا، مصيرـهـا، غايتـهـااكـتساب، ـهــاتحصيلـب(    (النااس): هــم، أيديـهــم، آمـالـهــم أموالــأ( 

 )االعتداء( .:   ــه، دخولــه ، ذهابـ  ـهنسبتـد(    (العدوان)، (النااس) : ـهنـولما يرجـ( 
 . ()اآلمال : ـهــاأبوابـ هـ(
 
د الُمشار إليه في ما يأتي : 5س ّم جددددااااً      . حّدِّ  حــفــظ وُمهِّ
 ( .االعتداء الكثير)  : ـذلك كان القعود عن الكسب كـ  -ب  االكتساب والتاحصيل()  : ذلك  انقبضْت أيديهم َعنِّ السَّعي فيأ( 
 
 م2017شتوّي    أسلوب األمر  النّّص ؟ما األسلوب اإلنشائّي الّطلبّي في عبارة )اعلم أّن( الواردة في . 6س
 
مت الهمزة بالّصورة التي جاءت عليها في كلمة )االعتداء( الواردة في النّّص ؟7س  م2017شتوّي    . لَِّم ُرسِّ

مت منفردة على الساطر؛  جواب:  . بعد ساكن)ألف(، متطّرفة ألنّها ُرس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ناعة والتا جارة العُْمران :  عمر ، والجذرالمجتمع  :قصَد ابن خلدون بالعُمران و ،ما يُعمر به البلد ويُحسُن حاله بوساطة الفّلحة والصا 
، أسباب العيش وُطْرق كسبه :المصالح والمكاسب /نفقرواجها وازدهارها ، والجذر  :نفاق أسواقه /وفر ، والجذركثرته واتاساعه :وفور
  الحال، مفردها الظاروف :األحوال نقض/ ، والجذر الثاّلثيا فسدت وتبدالت :/ انتقضتَضعُفْت وقلا اإلقبال عليها: كسدت /صلح وكسب  الجذر

ن السُّكاان :خلت دياره /البّلد :القُْطر /قــلا  :خـفّ  /حول والجذر  ْصر   مفردها :أمصار /خلو والجذر ،فرغت م  وهي البّلد والناواحي ،  مِّ
سلَط أو  الملك أو الوالي، والجذر :السُّلطان /وضع :حال / (خلل، والجذر لكليهما )فساده: اختالله ،اضطرب وفسد :اختلّ  مصر/والجذر 
ق ، والجذرابذعّر:  )مدد(/أصولها وعناصرها، والجذر / ماّدتها: سلطنَ    أفــقاألماكن والناواحي البعيدة ، والجذر اآلفاق :  /بذعر تفرا
 أولقطعة من األرض يحكمها وال ، والجذر : اإليالة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 شباه العمران ببضاعة رائجة . :  العمران ووفوره ونفاق أسواقه  -1
 شباه األحوال بشيء يُهَدم . :    انتقضت األحوال  -2

 نتائج العُمران وقعود النّاس عن المعاش . –الــفـــكـــرة الــثّــانــيـــة 
بيَن وجائ يَن، فإ   ب  ذاه  ، والعُْمراُن وُوفُوُره َونَفَاُق أسواق ه ، إناما هو باألعمال  وَسْعي النَّاس  في الَمَصالح  والَمَكاس  ذا قَعََد النَّاُس َعن  الَمعَاش 

ب ، َكَسَدْت أسْ  ْم َعن  الَمَكاس  يَالة  ف ي َطلَب  واْنقَبََضْت أَْيدي ه  ْن َغْير  ت ْلَك اإل  ، وانتَقَضت  األْحَواُل، واْبذََعرَّ النَّاُس في اآلفاق  م  واُق العُْمَران 
ُن ا ْزق  ف ْيَما َخَرَج َعْن ن َطاق َها؛ فََخفَّ َساك  ياُرهُ، وَخر  الرَّ ، وَخلَْت د  ؛ ل َما أَنََّها بَْت أَْمَصاُرهُ، واْختلَّ ب اْخت ّلل ه حاُل الدَّ لقُْطر  ْلَطان  ْولَة  والسُّ

، تَْفُسُد ب فََساد  َمادَّت َها َضُروَرةً .   ْلعُْمران   ُصوَرةٌ ل 

ر :  أســئــلــة الـكـتـاب الـُمـقـــرَّ

 

ـعــبـة :  الــمـعـانـي الــصَّ

 

 أســئــلــتـي الـُمـقـتـرحـة حـول الـفـقـرة :

 الــّصــور الـفـنّــيّــــة :
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 شباه الداولة والسُّلطان ببناء يضطرب  :  اختّل باختالله حال الدُّولة والسُّلطان  -3
  شباه الداولة والسُّلطان بالصاورة . :                       لما أنّها صورة للعُمران  -4
 شباه العمران ببضاعة رائجة . :  ونفاق أسواقه  العمران ووفوره -5
 يُهَدم . بشيء شباه األحوال :    انتقضت األحوال  -6
 .بشيء فاسد شباه أصول وعناصر الداولة والسُّلطان  :   تفسد بفساد ماّدتها   -7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ة وازدهار العمل ورواجه .داللة على ا :    ذاهبين وجائين  -1  لحركة الُمستمرا
 داللة على الب طالة . :    د النّاس عن المعاش ـقع -2
 داللة على السافر والتَّرحال .:     ّر النّاس في اآلفاق ـابذع -3
 داللة على أنا الدُّولة صورة للعُمران فإذا فسد فسدت الداولة . : لما أنّها صورة للعُمران تفسد بفساد ماّدتها ضرورةً  -4
 امتناعهم عن الساعي للكسب . :   انقبضت أيديهم عن المكاسب  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
ــْفـــظ(   انتشار العُمران ؟ . ناقش رأي )ابن خلدون( في أسباب1س  )حِّ

؛ فتاريخ الحضارات البشرياة :  اإلجــابــة باألعمال وسعي النااس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين ، وهو رأي صالح لكلا زمان ومكان 
عيفة آلت إلى الساقوط .  أي ؛ فالحضارة التي سعت وكدات أثبتت وجودها ، بينما الحضارة الضا ة هذا الرا   يُثبت صحا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
ّما ورد في النّّص . . اذكر نتيجة واحدة1س  م )ُمنّصص(2017شتوّي    تترتّب على قعود النّاس عن المعاش، مِّ

 .ابذعرا النااس في اآلفاق / انتقضت األحوال / كسدت أسواق العمران  جواب:
 م )ُمنّصص(2017شتوّي     . بم يكون وفُور العُمران ونَفاق أسواقه ، كما جاء في النّّص ؟2س

 .ي النااس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين وسع /األعمال  جواب:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــص)   . علِّّل ما يأتي : 1س  (ُمــنــصَّ
 وفور العُمران وازدهار أسواقه . -أ

 بسبب األعمال وسعي النااس في المصالح والمكاسب .اإلجــابــة : 
ق  -ب  . النَّاس في اآلفاقكساد أسواق العُمران وانتقاض األحوال وتفرُّ
 . بسبب قعود النَّاس عن المعاش وانقباض أيديهم عن المكاسب:  اإلجــابــة  

 واختالل السُّلطان جـ. قلّت ُسكَّان األقطار وخراب الّديار واألمصار
 .ألناها صورة للعُمران تفسد بفساد ماداتها ضرورةً : اإلجــابــة 

 
 (ُمــنــّصــص)   . اذكر نتائج ما يأتي : 2س
 سعي النَّاس ونشاطهم في المصالح والمكاسب . -أ

 وفور العُمران ونفاق األسواق .:  جواب
 تفّرق الّناس في اآلفاق . -ب

 .اختلا باختّلله حال الداولة والسُّلطان ، خربت أمصاره  ،خلت دياُره  ،خفا ساكن القُْطر  : جواب
 
د عائد الّضمير في ما يأتي : 3س ــّم جدددااااً ) . حّدِّ  (حــفـــظ وُمــهِّ
 . اإليالة        ـهـــانطاقــأ( 
 القُْطر .    ه وخربْت أمصار ه خلت ديارب( 
 العُمران      ـهاختّل باختاللـ،  ـه أسواقـجـ. 

 الداولة والسُّلطان   ، )مادنها(  صورة للعُمران ـهـا د. لما أنّ 
 
 دور  ؟ (ديار)  كتب الجذر اللُغوّي لكلمة. ا4س
ن النّّص طباقاً ؟ 5س   . (ذاهبين وجائين / نفاق وكساد) . استخرج مِّ

 : ـّدالالت الـمـعـنــويّــــةالـ

 الـُمـقـترحــة : تــيســئـلـأ

 

 أسـئـلـة الـكـتـاب الـُمـقـّرر :

 : الـفـقـرةاألســئــلــة الــوزاريّــة حــول 
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 . ضرب )ابن خلدون( مثاالً على لسان البوم في الفقرة الّسابقة :1س
ــْفــظ(لَِّم اختار الكاتب البوم دون سائر الطُّيور في تلك الحكاية ؟    -أ  )حِّ

 .والظُّلم يؤداي للخراب وبه يُضرب المثل فيهما ، رمز الشاؤم ونذير الَخراب  ألناه: جواب
ن الَخرابما المهر الذي طلبته أنثى البوم ؟  -ب  عشرين قرية م 

ي العرب أنثى البوم ؟  ي األنثى منها جـ. ماذا يُسّمِّ  .)أُم سليمان( البومة أو البوم يستوي فيها التاذكير والتاأنيث وكانت العرب تُسما
ن تلك الحكاية ؟   -د  إنا الظُّلم مؤذن بخراب العُمران وفساد الداولة وزوال الُملك .ما المغزى مِّ

ن عبارة : )إْن دامت أيام الملك، أقطعتك ألف قرية( الواردة في النّّص ؟ 2س  حــفــــظ() . ماذا تستنتج مِّ
وال : جواب ن العبارة أنا الملك كان ظالماً رعيته، وأنا ملكه بسبب ذلك ُمهداد بالزا  .يُستنتَج م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 كالم المسعودّي في أخبار الفرس عن الموبذان . –الــفـــكــرة الــثــالــثــة 

يُّ ف ي أْخبار  الفُْرس  َعن  الُمْوبَذَان   ْنَدُهم  –واْنُظْر في ذَل َك َما َحَكاهُ الَمْسعُود  ين  ع  ب  الدا  ْلَمل ك  ف ي  –َصاح  َض ب ه  ل  أيَّاَم بَْهراَم بن  بَْهراَم، وَما َعرا
ْلم  والغَْفلَة  َعْن َعائ َدت ه  َعلَى  َن الظُّ َع الَمل ُك أَْصَواتََها، وَسأَلَهُ َعْن إْنَكار  َما َكاَن َعليه  م  ْيَن َسم  ، ح  ثَال  ف ي ذَل َك َعلَى ل َسان  البُْوم  ، ب َضْرب  الم  الدَّْولَة 

ْيَن  ْشر  َها، فَقَاَل لَهُ : إنَّ بُْوَماً ذََكَراً يَُروُم ن َكاَح بُْوم  أُْنثَى، وإنََّها َشَرَطْت َعل يه  ع  نَ فَْهم  َكّلم  الَخَراب  ف ي أَيَّام  بَْهَراَم، فَقَب َل َشْرَطَها، َوقَاَل  قَْريَةً م 
، أَْقَطْعتُك  أَْلَف قَْريَة ، َوَهذَا أْسَهُل َمَرام  .   لََها : إْن َداَمْت أَيَّاُم الَمل ك 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ن أهل بغدادمؤ: المسعوديّ  خ وعالم مشهور م  ه ورواه والجذر  :حكاه/  سعد، والجذر را  صاحب الداين عند الفُرس  :الموبذان حكي/قصا
 نـكـر جحود وتكذيب ، والجذر :إنكار /قال فيه ما يُعيبه عّرَض به : /أحد ملوك الفُرس: بهرام بن بهرام/ موبذ، والجذر وحكيمهم وعالمهم

ن أموال ما يعود على ا :/ عائدتهروم يُريد، والجذر يروم:  غفل/، عدم االنتباه: الغفلة مطلب  :مرام /ودع، والجذروخراج وغير ذلكلداولة م 
، ويستوي فيه التاذكير رمز الخراب طائر يُضرب به المثل في الشاؤم وقُبح الصاورة والصاوت ، وهو  بوماً :/  )روم(أو هدف، والجذر 

ت :دامت /وضعت وفرضت :شرطت/ نـكـح، والجذر زواج: نِّكاح/  ( أُّم سليمانوالتاأنيث، ويُقال لألنثى منه )    دوم/ ، والجذر استمرا
 قطع .أعطيتك، والجذر  : أقطعتُك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

ح الّصورة الفنّيّة في جملة )أقطعتك ألف قرية( ؟ 1س  شباه البوم إنساناً يعطي . . وّضِّ
ن التّعريض بقّصة البوم ؟  2س ن الظُّلم والغفلة عن عائدته في الداولة .ليبيان للملك ما . اذكر هدف الموبذان مِّ  )حفظ(  كان عليه م 
ـْفــظ(     . ما الوسيلة التي استخدمها الموبذان لإلشارة إلى غفلة الملك وظلمه ؟3س  )حِّ

ً : جواب  أسلوب التالميح ال التاصريح بضرب المثال على لسان البوم ُمستخدما
 
ّم(        . عالم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي : 4س  )حفظ وُمهِّ
 (الموبذان):ه، فقال لــــهعّرض بـ جـ.    (الفُْرس: ) هم صاحب الّدين عند -ب   (مااالسم الموصول ) :المسعودّي  ه ما حكـا -أ
 (الَمل ك: ) ــه. سألـو (  البُوم: ) ـهـا، فهم كالمـــهــا أصواتــ هـ.   (الَمل ك) : ـه ، عائدت  ــهما كان عــلــي د.

     (البوم األنثى: )ـها ح( قال لـ   (          بوماً ذكراً : )ـه ز. شرطت علـيـ
د الُمشار إليه في ما يأتي : 5س  )حـفـظ(  . حّدِّ
 (الظُّلم والغفلة)  : ذلكبضرب المثال في  -ب  (  موضوع الظالم وأثره على الداولة والسُّلطان)  :ذلك وانُظر في  -أ
 
ّما يأتي : 6س ّم جداً ). ما الّضبط الّصحيح لكّل مِّ  (حــفـــظ وُمهِّ
ة )انُظر( .:  حرف الّضاد في الفعل )انظر( ب(   الكسرة )ن كاح( )نكاح( :  حرف النّون في كلمة -أ ما           الضا

ة )الفُرس(    : جـ( حرف الفاء في كلمة )الفرس( ما  .الفتحة )بَْهرام( : د( حرف الباء في كلمة )بهرام(    الضا

 لعدل في بناء مجد الّدولة والسُّلطان دور ا –الــفــكــرة الــّرابــعــة 
ه  ، فَقَاَل لَهُ  ، وَخَّل ب الُموبَذان  َوَسأَلَهُ َعْن ُمَراد  ْن َغْفلَت ه  هُ ،  أَيَُّها الَمل كُ :  فَتَنَبَّهَ الَمل ُك م  زُّ ، والق يام   إنَّ الُمْلَك ال يَت مُّ ع  يعَة  ،  هلل  ب َطاَعت ه   إالا ب الشَّر 

جَ  ف  والتَّصرُّ  ، وال ق َواَم للرا  جال  زَّ للَمل ك  إالا ب الرا  ، وال ع  ، وال ق َواَم للشَّريعَة  إالا ب الَمل ك  ه  َونَْهي ه  ، واَل َسبيَل إ لَى الَمال  إالا تَْحَت أَْمر  ال  إالا ب الَمال 
يزاُن الَمنْ  ، والعَْدُل الم  َمارة  إالا ب العَْدل  َمارة ، واَل َسبيَل للع  بُّ َوَجعََل لَهُ قَيا َماً َوُهَو الَمل كُ ب الع  ، نََصبَهُ الرَّ َوأَْنَت أَيَُّها الَمل ُك  .  ُصوُب بيَن الَخل يقَة 

ْنُهم ا َها َوُهْم أَْرباُب الَخَراج ، وَمْن تُْؤَخذ م  ار  ْن أَْربَاب ها َوُعمَّ يَاع ، فَاْنتََزْعتََها م  ، ألَْمَواُل، َوأَْقطَ َعَمْدَت إ لَى الضا  يَةَ والَخَدَم، وأَْهَل الب َطالة  ْعتََها الَحاش 
ن الَمل ك  . م م  ُحوا في الَخَراج  ل قُْرب ه  ياَع، وُسوم  َمارةَ والنَّظَر في العََواق ب ، وَما يُْصل ُح الضا   فَتََرُكوا الع 

 أســئــلــتــي الــُمــقــتــرحــة حـول الـفـقـرة :

 

 ُمــقــّرر :أســـئــلــة الــكــتــاب الــ

 الـــمــعـــانــــي الــّصـــعــــبـــة :
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ن ما بيانه هللا :الّشريعة /قوته وسلطانه :/ عّزه (رود)هدفه، مقصده، والجذر  :مراده /انفرد به :/ خالنبه ، والجذراستيقظ :تنبّه  لعباده م 
مات العيش والحياة: العمارة /طريق :سبيل/  قوم  ، والجذرأساس :/ قوامشرع ، والجذراألحكام والعقائد  / عمر، والجذر مقوا

ً قصدتَ  :عمدتَ / خلق ، والجذرالنااس :الخليقة/  وضعه :نصبه/ نصب ، والجذر الموضوع :المنصوب ولاى األمر والقيادة الذي يت :/ قيّما
ة والجذر  :انتزعتها/  قوموالمسؤولياة،   /رببوالمقصود أصحابها والجذر )رّب( مفردها  :أربابها/  ُسكاانها ُعّمارها :/  نزع سلبتها بالقوا

ن الملك، أعوانهاأل :اشيةالحخرج/ ، والجذر غلاة األرض :الخراج  ة م   ، والجذراالنقطاع عن العمل :البِّطالة/ حشو، والجذر هل والخاصا
ما، جميعها صحيح )مرجع المعلومة الساابقة : بطل  ا بالكسر أو الفتح أو الضا المعجم الوسيط ، معجم لسان ، ويُضبط حرف )الباء( فيها إما
 ضيع .وهي األرض الُمغلاة ، والجذر  ضيعةمفردها قب/ الّضياع: ع، والجذر عاقبةالناتائج، مفردها العواقب :  /(العرب

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 بالعدل . طريق وال بقاء له إالا الساناً شباه العمارة إن ارة :ال سبيل إلى المال إاّل بالعم -1

 شباه العدل بالميزان .العدل الميزان المنصوب بين الخليقة :  -2

ن أربابها وُعّمارها :  -3 ياع أشياء ثمينة انتزعت الّضياع مِّ  . تُنتَزع شبَّه الضا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
خه مكن أنْ ذكر الكاتب سّت دعامات يُ . 1س  )ُمنّصص( .  ، اذكرهاتُقّوي الملك وتُرّسِّ

جال ، المال ، العمارة ، العدل: اإلجــابــة   الشاريعة ، الُمْلك ، الرا 
 
ن الموبذان :2س ن غفلته بعد ما َسمع الحكاية مِّ  . تنبّه الملك مِّ
 )ُمنّصص(      صاحب الداين عندهم .ما الذي كان يُمثِّّله الموبذان حينذاك ؟  -أ
ن النّّص ما يدّل على تغيُّر سياسة الملك بعد سماع قّصة الموبذان .   -ب  )ُمنّصص(    استخرج مِّ

لُوا على رسومهم الساالفة، وأُخ : جواب ة وُردات على أربابها، وُحم  ن أيدي الخاصا ياع م  عت الضا  ذوا في أقبل الَمل ك على النَّظر في ُملكه، وانتُز 
نت الثاغور، وأقبل الملك على مباشرة             العمارة وقوَي َمْن َضعَُف منهم، فعُمرت األرض، وأخصبت البّلد وكثُرت األموال، وُشح 
ه بنفسه ، فحُسنت أياامه وانتظم ملكه             .أمور 

ن الغفلة وحاله بعد ذلك ؟  ص()ُمنصّ       جـ. وازن بين حال الَملِّك قبل الّصحوة والتّنبُّه مِّ
ا بعد صحوته أقبل الملك على :  جواب ارها؛ فانجلوا عـن ضياعهم، أما ن أربابها وُعما ياع م   قبل الصاحوة كان الملك ظالماً يسمح بانتزاع الضا

لوا على رسومهم الساالفة حيث أخذوا في           ة وُردات على أربابها، وُحم  ن أيدي الخاصا ياع م  عت الضا  .العمارة  النَّظر في ملكه وانتُز 
 
ن النّّص الّسابق ما يتوافق مع العبارات اآلتية : 3س  )ُمنّصص(      . استخرج مِّ
 " فرض هللا تعالى األمَر بالمعروف مصلحةً للعوام " )علي بن أبي طالب( أ(
ف:  جواب     ه إالا بالشَّريعة، والقيام هلل بطاعته، والتاصرُّ  .تحت أمره ونهيه  الَمل ك ال يتمُّ عزُّ
 )ابن الُمقفَّع(  "ال يُستطاُع السُّلطان إاّل بالوزراء، وال تنفع الوزراء إاّل بالموّدة والنّصيحة، وال تنفع الموّدة إاّل مع الّرأي  "  ب(
جال ، وال قوام:  جواب     زا للَمل ك إالا بالرا  جال إالا بالمال . ال ق وام للشاريعة إالا بالَمل ك، وال ع   للرا 

ن تلك العاطفة الخفّية التي تستفيق على حين غفلة في القلب وتمأل خالياه باألنغام الّسحريّة "جـ( ال    يُوَجد في داخل اإلنسان عاطفة أنقى مِّ
ن غفلته .:  جواب      فتنباه الملك م 
 
ــْفــظ(       . وّضح الفرق بين معاني الكلمات اآلتية : )الُمْلك، الَملَك، الَملِّك(؟4س  )حِّ

ة أو قبيلة و بّلد، والجمع ُملوك : / الَملِّكواحد المّلئكة  : الَملَك / ما يُْملَك ويُتَصَرُف به، والجمع أمّلك الُمْلك: جواب:  . صاحب األمر والسُّلطة على أُما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
ن هللا عزا وجل الَمل ك  العدل ؟. َمن القيم الذي يقوم على إقامة 1س  )ُمنّصص(      بأمر م 
 (ٌمنـــّصــص)          ، كما وردت في النّّص ؟. بيّن مظاهر الّظلم 2س

 : ما األمور المنافية للعدل والتي قام بها الَملِّك ؟ كما ورد في النّّص .صيغة بديلة 
ن أربابها   أ(:  جواب ياع م   الحاشية والخدم وأهل البطالة .إقطاعها ب(   انتزاع الضا

 
ح ذلك ؟تثبيت دعائم الحكم والسُّلطان،  . أشار النّّص إلى دور العدل في3س  (ـنـــّصــص)مُ       وّضِّ
 الخليقة ، نصبه هللا تعالى وجعل له قياماً وهو الملك . ، والعدل هو الميزان المنصوب بينال سبيل للعمران إال بالعدل :  جواب 
 

 أسـئــلــتــي الــُمــقــتــرحـــة :

 بـة :ـــعــــانـي الـّصـــــعـــمـــال

 

 أســئــلـــة الــكــتــاب الـُمـقـّرر :

 الـّصــور الــفــنّــيّــة :
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ح المقصود بها ؟. ورد 4س  (حـــفــظ)         في النّّص مصطلح )الغفلة( . وّضِّ
عياة . هنسيان:  جواب ة على الرَّ  وعدم تيقظه وانتباهه ألثر الظالم الوخيم وبخاصا
 بهرام بن بهرام ك المقصود في الحكاية ؟لِّ . َمن المَ 5س
ف تحت أمره ونهيه.  ال يتّم عّز الَملك إاّل بالّشريعة ، وّضح كيف يكون ذلك كما ورد في النّّص ؟ 6س  القيام هلل بطاعته والتاصرا
 استولى عليها الخاّصة ؟كانت بيد أصحابها، وحالها عندما . قارن بين حال األرض عندما 7س

ة العمارة والناظر في العكانت عامرة بأهلها وأصحابها ، في حين ترك : جواب ياع .ـواقـالخاصا  ب وما يُصلح الضا 

ن أصحابها ؟8س ن ضياع/ خلَّوا ديارهم  /انجلى النااس عن ضياعهم  . ما أثر انتزاع األراضي مِّ  )ُمنّصص(   آووا إلى ما تعذار م 

ح المقصود بالعدل كما ورد في النّّص ؟. 9س با وجعل له قياماً وهو الملك .هو الميزان المنصوب بين الخليقة ،   وّضِّ  )ُمنّصص( نصبه الرَّ

ن خالل النّصّ . لظلم الملك نتائج و10س  )ُمنّصص(      ؟ خيمة ، وّضح ذلك مِّ

ياع /لعواقب العمارة والناظر في اترك :  جواب ا أوقع الظالم على أصحابها األصليين / تركوا ما يُصل ح الضا   سامح حاشيته في الخراج مما

ن الملك .   ؟امحة الخاّصة والحاشية في الخراجعلِّّل : مس. 11س  )ُمنّصص(      لقربهم م 

 )حفظ(      لداللة على العد . ما داللة كلمة )الميزان( الواردة في النّّص ؟12س

د عائد الّضمير المخطوط تحته في ما يأتي : 13س  )حفظ(         . حّدِّ

  (الُمْلك) :  هال يتمُّ عـز -ب       (الموبذان) :   هعن ُمراد ـــهسأل -أ

                  (الميزان) :  ـهد. نـصـبـ     (هللا عزا وجلا )  :  ـهونهيـ ه، أمر ـهجـ. طاعتـ

ياع(:    هـا، أقطعتـ ها، ُعّمار ها، أرباب ـهـاهـ. انتزعت  )الضا

 (الحاشية والخدم) : ـهـم، قرب  واسومحز.   أرباب الخراج أو: (َمنْ )االسم الموصول :األموال ـهمو. تؤخذ منـ

مّ  )حفظ             . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية :14س   (وُمهِّ

ف :  د(   )طوع(طاعته :  جـ(    )قََوَم( القيام :  ب(   )نبهَ(تنبّه : أ(   )صرف(التّصرُّ

مّ حفظ )          األسلوب الوارد في التّركيبين اآلتيين :. سّمِّ 15س  (وُمهِّ

جال ب(    وزاريّ      أسلوب النا داء. :أ( أيُّها الملك     أسلوب الحصر . : ال عّز للملك إال بالّرِّ

 أمره ونهيه. ورد في النّّص طباقاً ، استخرجه ؟ 16س

 جناس ؟  )الَملِّك والُمْلك( . ما الُمحسَّن البديعّي بين كلمتي17س

 (حــفــظ)          اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية :  .18س

 (افتعلتها)  : ب. انتزعتها   (فيعل: )قيّماً   -أ 

ــّم جداً )         . اضبط الحروف اآلتية ضبطاً سليماً : 19س  (حــفــظ وُمـهِّ

ن )مراده(  -أ ة(  :حرف الميم مِّ ما ن )قوام( ب(    ُمراده )بالضا  وام )بالكسرة( .ـق    : حرف القاف مِّ

 ...( .  ه حرف الميم والالم من كلمتي الملك في عبارة )أيُّها الملك ، إّن الملك ال يتّم عزّ  ـ(ج

ما والساكون )الُمْلك( بالفتح والكسر، والثاانية )الَملِّك( األولى:  اإلجــابــة   . بالضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظُّلم الواقع على أرباب الخراجنتائج ال –الــفــكــرة الـخـامـسـة 
هم يَاع  ياع ، فانجلَْوا َعْن ض  ار  الضا  ن أَْرباب  الَخَراج  وُعمَّ ياَرهُ َوَوقََع الَحْيُف على َمْن بَق َي م  َن ال، وَخلَّْوا د  ياع ، فََسَكنُوَها، م وآَوْوا إ لَى َما تاعَذََّر م  ضا 

َمارةُ، وَخر   ياُع، فَقَلَّت  الع  َن الُملُوك  بَت  الضا  َع في ُمْلك  فَارَس َمْن َجاوَرُهْم م  عياةُ، وَطم  م ب اْنق َطاع  ؛  وقَلَّت  األْمَواُل، َوَهلََكت  الُجنُوُد والرَّ ه  ْلم  ل ع 
 الَمَوادا  التي ال تَْستَق يُم َدعائ ُم الُمْلك  إالا ب َها . 

 

 
شقا وصعُب ،  تعذّر :أوي /  ، والجذرسكنوا :آووا / خلو، والجذر تركوا خلّوا : / جلو ، والجذر خرجوا :انجلوا /الظالم والجور :الحيف -1

مات ،  :دعائم /مدد، والجذر صر والقواعدوالمقصود العنا ماّدة مفردها :المواد /قوم  ، والجذرتثبت :تستقيم/ عذروالجذر الركائز والمقوا
 . َعاَمةدِّ  ، مفردها دعم  والجذر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
ح الّصورة الفنّيّة في جمل1س  )حفظ(          . (لعلمهم بانقطاع المواد التي ال تستقيم دعائم الملك إاّل به):  ة. وّضِّ

ن منها الداولة بالداعائم  :وأ بالبناء الُملكشباه :  جواب  التي يقوم عليها ذلك البناء .  واألساسات  شباه العناصر التي تتكوا
 
ح داللة العبارة اآلتية : )هلكت الجنود 2س  )حفظ(     داللة على قلاة عددهم بسبب الظالم وعدم العدل .  والّرعية( ؟. وّضِّ
 (ُمــنــّصص)           . علِّّل : الّطمع في ُملك بالد فارس .3س

 يم دعائم الُملك إالا بها .ـلعلمهم بانقطاع المواد التي ال تستق:  جواب

 أســئــلـــتـي الـمـقـتـرحـــة :

ــــعــــبــــة :  الــــمــــعــــانــــي الــــصَّ
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ن 4س       كما يظهر في النّّص ؟ )الّرعية( نتائج الّظلم الواقع على أرباب الخراج. اذكر ثالثاً مِّ
  ص(ُمـنـّصـ)                                           صيغة بديلة : ما اآلثار الّسلبيّة لشيوع الّظلم ؟     
ن ضياع /انجلوا عن ضياعهم: جواب ياع /قلات العمارة  /خلاوا ديارهم وآووا إلى ما تعذار م  عية ه /قلات األموال /خربت الضا لكت الجنود والرا

 طمع في ُمْلك  فارس الملوك المجاورين لهم .       .
 
 )ُمنّصص(  انقطاع المواد الاداعمة لملكه، كه لْ الطامع في مُ  ،ه نودُ جُ  تْ ـَ كـلَـ هَ  . ما نتيجة ظلم الّرعية على الملك نفسه ؟ 5س
 
ن الفعل )آوا(، حرف )انجلوا، خلّ  ن الفعل: حرف الالم مِّ  ضبط ما يأتي ا. 6س  )حفظ(                                    وا( ؟والواو مِّ

بط للحرف:  جواب  . ين في الكلمات الثّلث هو  )الفتحة( : انجلَوا ، خلَّوا ، آَوواالضا
 
ن الّزيادة في األفعال اآلتية :7س   (حـفـظ)         . ما المعنى الُمستفاد مِّ

يرورة):  جـ. تستقيم   (الُمشاركة)  : جاورهم -ب  (المطاوعة): انجلوا أ(    . (الصا
 )حفظ(      ؟ . اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية : )انجلوا ، خلّوا ، تستقيم(8س

 .  : تستفعل(تستقيم  / : فَـعَّـواوخلاوا /  اْنفَعَوا:   )انجلوا  جواب:
 
 (حـفـظ)         . حّدد عائد الّضمير المخطوط  تحته في ما يأتي : 9س
ياع جميعها تعود على) .ها سكنو،  هم، ديار ــوا، خلّـ ــهــم، ضياعــ ــواانجلـأ(    ار الضا  ( .أرباب الخراج وعما
 . (ُملك فارس) :  همطمع في ُملك فارس َمن جاورب(   
 . ـهـابانقطاع المواد التي ال تستقيم دعائم الملك إاّل بـــهم لعلمـ ـ(ج  

 ( .المواد(، والثاانية تعود على)الملوكالهاء األولى تعود على):  اإلجــابــة     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
ن الَمل ك: الخاّصة بون م  لُوا /أُعيدت :ُرّدت/ خصص، والجذر المقرا الساابقة ،  :/ السَّالفة(رسمالضارائب، والجذر) :رسومهم/ أعيدوا :ُحمِّ
نة على حدود الداولة يُخشى  :الثّغور /(خصب، والجذر )بتت وامتألت بالخيراتأن أخصبت :/  بدأوا :أخذوا /( سلفوالجذر ) األماكن الُمحصا

/  نظماستقرا واستقام، والجذر  :انتظم ملكه/ ( بشر، الجذر )تدبير شؤونه :مباشرة أموره /(ثَْغر، ومفردها )(ثغرمنه هجوم العدوا ، الجذر )
 . كثُرت شُحنت : /( عـود، والجذر )نتيجة وأثر عائدة :/ ( فهماستفاد واعتبر ، والجذر ) :تفّهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      

 .شياء كانت متناثرة ثُم انتظمت شباه الُملك بأ انتظم ملكه : -1
ب للعُمران : -2  .شباه الظالم بوسيلة تخريب ودمار  الظُّلم ُمخّرِّ
سوم بوسيلة نقل ُحملوا على رسومهم الّسالفة : -3  يُحَمل عليها . شباه الضارائب والرا
 .شباه أياام ُحْكم  الَمل ك بشيء َحَسن  وجميل  َحُسنت أيّامه : -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (صـصّ ـنـمُ )         زى القّصة ؟ وما الّدليل على ذلك ؟. هل فهم الملك مغ1س

ة ؛ حيث نعم ، :  جواب اصة ، وُردَّت على أربابها .فهم الملك مغزى القصا ن أيدي الخا ياع م  عت الضا   أعاد الناظر في ُملكه ، وانتُز 
 بيّن الّسياسة الجديدة التي اتّبعها الملك في شؤون حكمه ؟. 2س

  (ُمـنـّصـص)         اإلجراءات التي تدّل على تغيُّر سياسة الملك ؟: ما بديل 
ه  (: أ جواب ة (ب     أقبل على الناظر في ُمْلك  اصا ن أيدي الخا ياع م  ياع على أربابها جـ  انتزع الضا  ( ُردات الضا
عية ؟(3س  (ُمــنــّصـص)                 . ما نتيجة الّسياسة الجديدة للّملِّك ؟ )ما نتائج العدل بين الرَّ

 ؟اإليجابيّة لرفع الّظلم عن الّرعية، كما ورد في النّصّ  ما اآلثار :ةبــديــلصيغة 
عية في العمارة :  جواب الَمل ك على  أقبل/ الثغورَشُحنت  /َكثُرت األموال  /أخصبت البّلد /َعُمرت األرض /قوي َمن َضعَُف منهم /بدأت الرا

   .حُسنت أيامه وانتظم ملكه  /  ُمباشرة أموره بنفسه
 . يُكتفى بذكر ثالث نقاط فقط :تــنــبـــيه  * 

 سياسة الملك الجديدة المتّبعة بعد سماع القّصة . –الـفـكـرة الـسَّـادسـة 
ة ، َوُردَّ  ْن أَْيدي الَخاصَّ ياُع م  َعت  الضا  ، واْنتُز  ه  َع الَمل ُك ذَل َك أَْقبََل َعلَى النََّظر  ف ي ُمْلك  ا َسم  لُوافَلَمَّ ،  ْت َعلَى أَْربَاب ها، وُحم  م السَّالفَة  ه  على ُرُسوم 

ْنُهم، فَعَُمَرت  األَْرُض، وأَْخَصبَت  الب ّلُد، وَكـثُـَرت  الثُّغوُر، وأَقْ  َي َمْن َضعَُف م  َمارة ، َوقَو  ، وأََخذُوا في الع  ه  ه  ب نَْفس  بََل الَمل ُك َعلَى ُمبَاَشرة  أُُمور 
، وأنا َعائ دةَ الَخَراب  في العُْمران  َعلَى الدَّْولَ فََحُسنَْت أَيَّاُمه، واْنتََظَم ُمْلُكهُ، فَتَفَ  ْلعُْمران  ٌب ل  كاية  ، أنا الظُّْلَم ُمَخرا  َم هذه الح  َم َمْن فَه   ة  ب الفََساد  .هَّ

 الـُمـقـتـرحـة :األســئـلـة 

 

ــــعــــبــــة :  الــــمــــعــــانــــي الــــصَّ

 الــّصــورة الــفــنّــيّــــة :
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ن 4س ــْفــظ)      حكاية )المسعودّي( ؟. ما الحكمة )العبرة( الُمستفادة مِّ  (حِّ
ب للعُمران (: أجواب   . عائدة الخراب في العُمران على الدَّولة بالفساد ب(  الظالم ُمخرا 

 
ن 5س ــْفـــظ)               العبارات والتّراكيب اآلتية : . ما الذي تستنتجه مِّ     (حِّ
ل في شؤون ملكه          على النّظر في ُملكه أقبل أ(   أْي أقبل على التاأمُّ
رائب القديمة  أُعيدوا إلى األرضا التيأْي            ُحملوا على رسومهم الّسالفة ب(  سوم والضا  كانت لهم مقابل دفع الرا
ته . بنفسه فّل يعتد أْي قام بمتابعة شؤون ملكه           أقبل على مباشرة أموره بنفسه  ـ(ج ن خاصا  على أحد م 
دها الداولةأْي أنا الظُّلم يؤداي إلى خراب العُمران وذلك ينتُج عنه فساد في العمران على الّدولة بالفساد          إّن عائدة الخراب  د(  ، ويُهدا 

وال واالنهيار .   بالزا
 
د عائد الّضمير في الكلمات اآلتية : . 6س  (ّم جددداااً ــهِّ ــمُ  حـفـظ )   حّدِّ
ياع:  ــهـاُردَّت على أربابـب(       تعود على الَمل ك:   ــهأقبل على النّظر في ملكـأ(     تعود على الضا 

ل  )أربابها( كّلهما تعود على:   ــهــمعلى رسوم ـــواجـ. ُحمِّ
 
د 7س ع الملك الُمشار إليه في العبارة اآلتية : ). حّدِّ ــْفـــظ)    حكاية الموبذان عن البوم  ؟ (ذلكفلّما َسمِّ  (حِّ
 
 . اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية : 8س

عت -أ لَْت(:  اُْنتُزِّ م :   )افتعَل(انتظم : -ب  )اُْفتُع   )تفعَّل(جـ. تفهَّ
 
 هاااااّم جددداااً . ما المعنى الذي أفادته الّزيادة في األفعال اآلتية : 9س

يرورة(أخصبت :  -أ  )التادريج(تفّهم :  -ب  )الصا
مت الهمزة بالّصورة التي جاءت عليها في كلمة10س  مكسورة وما قبلها ساكن أو ألف . ألناها )عائدة( ؟ . لَِّم ُرسِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
َوض   لون بجمع أموال الموكا  :/ ُجباةأجبره :فرض عليه/ ة، أخذه بالقوا ظلمه وقهره :بهغص / عـمـمأشمل، والجذر :أعمّ / مقابل أو بديل :عِّ

رائب والخراج / عدوالمتجاوزن الحدا، والجذر :وبــل/ المعتدون، والجذر سوء العاقبة :وبال /جـبـي، وجذرها (جاب  ، الجابي، مفردها )الضا
ةاآلخذون ل :بونالمـنه الُمحافظة،  :المراعية /الجنس اإلنسانيا  :النّوع البشريّ / المنع :/ الحظرهللا عزا وجلا : / الّشارعنـهــب ، والجذرها بالقوا

 . التاأويل والعدد :لّضبط والحصرا/ )أنـسـال( ، والجمعالولد والذُّرية النّسل :/ قصد ، والجذر)َمْقَصد( ، مفردهاأهدافه :مقاصده رعي/والجذر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
      

ن ذلك  -1  .شباه كثرة أنواع الظالم بالمطر الغزير  :   بل الّظلم أعّم مِّ

 بسبب الظالم . شبه النااس بحبل ينقطع :  مؤذن بانقطاع النّوع البشرّي  -2
بط والحصر  -3 ن أْن يأخذها قانون الضَّ بط والحصر بإنسان : أكثر مِّ  يستطيع أْن يأخذ األدلاة . ال  شباه قانون الضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (ُمـنـّصـص)      ؟  )تعريف الّظلم الواسع( ورد في النّّص ؟. عّدد أنواع الّظلم ، كما 1س
، أو فرض عليه:  جواب ، أو غصبه في عمله، أو طالبه بغير حقا   ، فُجباة األموال بغير حقااً لم يفرضه الشارع فقد ظلمه  ُكلا َمْن أخذ ُملك  أحد 

 ظلمة ، والمانعون لحقوق النااس ظلمة .بون لها والمنته، والمعتدون عليها ظلمة ،  حقا ها ظلمة          
 (ُمــنــّصــص)        كيف فسَّر الكاتب تحريم هللا سبحانه وتعالى للّظلم ؟ .2س

ن فساد العُمران وخرابه وانقطاع الناوع اإلنسانيا البشريا :  جواب ن تحريمه هو ما ينشأ عنه م    .الحكمة المقصودة م 

ــلـم وتـحـريـم الـشَّـرع لـه . –ـكـرة الـسَّـابـعـة الـف  أشكال الـظُّ
َوض  واَل َسبَب  َكَما ُهوَ  ْن َغْير  ع  ه، م  ْن يَد  َمال ك  ْلَم إناَما ُهو أَْخذُ الَمال  أو الُمْلك  م  ْن ذَل َك، َوُكلُّ َمْن واَل تَْحَسبَنَّ الظُّ ْلُم أََعمُّ م   الَمْشُهوُر، بَل  الظُّ

، أَْو َطالَبَهُ ب   ، أَْو َغَصبَهُ ف ي َعَمل ه  ، أَْو فََرَض َعلَْيه  َحقَّاً لَْم يَْفرْضهُ الشَّْرُع فقد َظلََمهُ، فَُجبَاةُ األَْمَوال  ب غَْير  َحقا َها َظلَ أََخذَ ُمْلَك أََحد  َمةٌ، غَْير  َحقا 
ي ُهَو والُمْعتَُدوَن َعلَْيَها َظلََمةٌ، والُمْنتَب ُهوَن لََها َظلََمةٌ، والَمان عُوَن ل ُحقُوق  النَّاس  َظلََمةٌ، َوَوبَاُل ذَل   ، الَّذ  َك ُكلا ه  َعائ ٌد َعلَى الدَّْولَة  ب َخَراب  العُْمران 
لْ  يم  الظُّ ع  ف ي تَْحر  ْكَمةَ الَمْقُصوَدةَ للشَّار  ه  الح  ، واْعلَْم أنَّ َهذ  ْن أْهل ه  ْن فََساد  العُْمران  َوخَ َمادَّتَُها؛ إلْذَهاب ه  اآلماَل م  ، م  ، ُهَو َما يَْنَشأُ َعْنهُ م  َراب ه 

د   يع  َمقَاص  يةُ للشَّْرع  ف ي َجم  ةُ الُمراع  ْكَمةُ العَاما يا ، َوْهَي الح  ٌن ب اْنق َطاع  النَّْوع  البََشر  ْفظ  الدَّْين  والنَّْفس  َوذَل َك ُمْؤذ  ْن ح  يَّة  الَخْمَسة  م  ُرور  ه الضَّ
ْلُم  ا َكاَن الظُّ . فَلَمَّ ْكَمةُ الَخَطر  ف يه   –َما َرأَْيَت كَ  –والعَْقل  والنَّْسل  والَمال  ، َكانَْت ح  يب  العُْمَران  ْن تَْخر  نَاً باْنق َطاع  النَّْوع  ل َما أدَّى إ ل يه  م  ُمْؤذ 

ْن أَْن يَأُْخذَُها قَ  . ُمْوُجوَدةً  َن القُْرآن  والسُّنَّة  َكث ْيَرةٌ، أَْكثَُر م  اً، وأَدلَّتُهُ م  مَّ يُمهُ ُمه  ْبط  والَحْصر  فََكاَن تَْحر   . انُوُن الضَّ

 الــمـــعـــانــــي الــّصـــعـــبــــة :

 الـــــــّصـــــور الــــفــــنّـــــيّـــــــة :                        

 

 ر :أســئــلـــة الــكــتــاب الــُمــقــرّ 
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ن تخريب العمران؟ على النّوع البشريّ لم بالمحافظة . ما عالقة الظُّ 3س  )ُمنّصص(      الظُّلم مؤذن بانقطاع الناوع البشريا لما يؤداي إليه م 
 )ُمنّصص(     تحريم الظالم .  . ما هي الحكمة العاّمة المراعية للّشرع في جميع مقاصده ؟4س
 
ن أهله ؟5س ر كيف يؤّدي خراب العمران إلى إذهاب اآلمال مِّ ــْفــظ)      . فّسِّ  (حِّ

ألناهم عندما ينتشر الظُّلم بأنواعه كافاة ؛ حيث يؤداي إلى فساد الُمجتمع، وتعما الفوضى والحيف ، ويتوقاف النَّاس َعْن إعمار الُمجتمع ؛ :  جواب
  وهالك بسبب َمل ك أو سلطان جائر . يدركون أنا مصير هذا اإلعمار زائل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 )ُمــنــّصــص(      . عالَم يعود وبال الّظلم ؟ ) ما نتيجة ُممارسة الّظلم ؟( 1س

ن أهله . :  جواب  عائد على الداولة بخراب العُمران ، الذي هو ماداتها إلذهابه اآلمال  م 
 )ُمنّصص(      والمال . حفظ الداين ، والنافس ، والعقل ، والناسل ، . اذكر مقاصد الّشرع اإلسالمّي الّضروريّة الخمسة ؟ 2س
 )ُمــنــّصـــص(                     . علّل ما يأتي :  3س
 وبال ذلك كلّه عائد على الّدولة بخراب العُمران . -أ 

ن أهله:  جواب       . إلذهابه اآلمال م 
 الّظلم مؤذن بانقطاع النّوع البشرّي . -ب

ن تخريب الناوع العمران  : جواب       .لما أداى إليه م 
 جـ. حكمة الحظر في الّظلم موجودة .

 . ألنا الظالم مؤذن بانقطاع الجنس البشريا :  جواب    
ن القرآن والسُّنّة .  د. جاءت أدلّة تحريم الظُّلم كثيرة مِّ

اً :  جواب     .ألن تحريمه كان ُمهما
 )ُمنّصص(     القرآن الكريم والسُّناة النابوياة الشاريفة .. ما أدلتنا الّشرعية في تحريم الّظلم ؟ 4س
ن العبارات اآلتية : )فّسر العبارات اآلتية أو وّضح(5س ــْفــظ(      . ماذا تستنتجه مِّ  )حِّ
ن فسـو ما ينشأ عـالحكمة المقصودة للّشارع في تحريم الّظلم ه -أ  العُمران .اد نه مِّ

ن تحريم هللا للظالم هو أنا الظالم يُفسد العُمران ويؤداي إلى انقطاع الناوع البشريا . : أيْ  اإلجــابــة        أنا الحكمة المقصودة م 
ن ب(   أْن يأخذها قانو الّضبط والحصر أكثر مِّ
ْن أْن تُحَصر .أْي أنا أدلاة تحريم الظالم في القرآن والسُّناة أكثر : اإلجـابــة         م 
د عائد الّضمير في ما يأتي :6س ــْفـــظ)          . حّدِّ  (حِّ
ْن يد مالك -أ    تعود على )حقااً( . :الّشرع  ــهجـ. لم يفرض    تعود على كلمة )أحد(:  ــهفي عمل ـــهغصب -بتعود على )المال(      :  ــهمِّ
   تعود على )األموال( : ـهـا... المعتدون علي ــهــابغير حقّ هـ.         تعود على )أحد( . : ــهد. فقد ظلم  
  تعود على اسم اإلشارة)ذلك( : ـــهوبال ذلك ُكلّ و.   
ن أهلـه ؛ إلذهابهـا ماّدتـهو  ز. الذي   مير )هو(:  ـهاآلمال مِّ  الهاء في  )الّدولة( :الهاء األولى تعود على  /( العمران) يعود على:  الضا

 ( .العُمران( تعود على )أهله( / الهاء في )خراب العُمران)إذهابه( تعود على )      
 ( .الّظلم( / الهاء في )عنه( تعود على )ارع في تحريم الّظلمالحكمة المقصود للشّ عود على )( يهوالضامير ):  ـه ما ينشأ عــن هو  ح.  
 (الّظلمتعود على )  : ـــهط. كانت حكمة الحظر في  
 (حــفــــظ)           حّدد الُمشار إليه في ما يأتي :. 7س
نْ  -أ    ن يد مالكه.... أو سببيعود على ) : ذلك الظُّلم أعّم مِّ  ( .ما ـالظالم أع): كلّه  ذلــكووبال  -ب   (أخذ المال أو الملك م 
 . (فساد العُمران وخرابه)  : مؤذن بانقطاع النّوع البشريّ  وذلـكجـ.    
 . لَم ُرسمت الهمزة بالّصورة التي جاءت عليها في كلمة )يأخذها( ؟ 8س

 والفتحة أقوى من الّسكون .،  وما قبلها مفتوح،  ساكنةُرسمت على ألف ؛ ألناها   جواب:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الّظلم ال يقدر عليه إال القادرون على ذلك . –الــفــكــرة الـثّـامــنــة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َن العُقُوبَات  الزَّ  َع ب إ َزائ ه  م  َراً َعلَى الظُّْلم  لَُوض  د  قَاد  نَ اَولَْو َكاَن ُكلُّ َواح  ه  م  اء  َغْير  َع ب إ ز  َرة  َما ُوض  ُر ُكلُّ أََحد  َعلَى  ج  لنَّْوع ، التي يَْقد  َدات  ل  الُمْفس 
ُر َعليه   ُر َعل ْيه  إالا َمْن يَْقد  ْلَم اَل يَْقد  ، إالا أنا الظُّ نا والقَتْل  والسُّْكر  َن الزا  ، فَبُول َغ ف ي ذَما  ؛  اْقت َراف َها م  ْن أَْهل  القُْدَرة  والسُّْلطان  ير  ألَنَّهُ إنََّما يَقَُع م  ه  وتَْكر 

يد  ف يه   ُع ؛  الَوع  ه  .َعَسى أْن يَُكوَن الواز  ر  َعل يه  ف ي نَْفس    للقَاد 

 

 
ة الجسدياة القدرة : /  زجـر المانعة ، والجذر  الّزاجرة :/    أزيَ  مقابله أو جانبه ، جذرها  إزائه :  قرفالقيام بها، والجذر / اقترافها : القوا

دات : ن لهو ولعب  وقتل وغيرها ، والجذر الُمفسِّ د البشر م  ن تحقيره  بُولغ في ذمه : / فَــَسـَد  ما يُفس   الحكاام وأعوانهم/ الّسلطان : أكثر م 
 .  وزَع  المانع ، والجذر الوازع :/   وعـدَ  التهديد ، والجذرالوعيد : 

 : الــُمـقــتــرحــــةـــتــي أســئــل

 الــــــمــــعـــــانـــــي الـــــّصـــــعــــبــــــــة :                   



 

11 
 

 
 
ــْفــظ)         ؟  . اشرح قول ابن خلدون : )إّن الظُّلم ال يقدر عليه إاّل َمْن يقدر عليه(1س  (حِّ

ة  وُسلطان فإناه قادر على :  جواب ن قوَّ مات الظالم م   ُممارست ه .أْي إنا َمْن يملك ُمقوا 
 )حــفـــظ(        مات )كالّزنا والقتل والسُّكر( ، علّل ذلك . رى )ابن خلدون( أّن الّظلم ال يُضاف إلى قائمة الُمحرَّ ي. 2س

ة :  جواب نا ألنا الظُّلم مرتبط بالقوا    .والسُّكر والقتل إلى ذلك ، وليس كلا واحد قادراً على الظالم والقُدرة في حين ال يحتاج الزا
ن عبارة : )عسى أْن يكون الوازع فيه للقادر عليه في نفسه( .3س ـــْفـــظ(         . ما الذي تستنتجه مِّ  )حِّ

ن ُظْلم  اآلخرين نتيجة:  جواب  لوازع  ذاتيا عندما يتذكار قـدرة هللا سبحانه وتعالى عليه . يجب على اإلنسان أْن يرتدع م 
ــْفـــظ(          . كيف فّسر )ابن خلدون( تأجيل عقوبة الظُّلم إلى اآلخرة ؟ 5س  )حِّ

ر هللا عزا وجلا الوعيد والتاهديد بعقاب الظاالمين وسوء مصيرهم . :  جواب  عسى أْن يكون الوازع للقادر عليه في نفسه ، وقد كرَّ
ن القرآن الكريم على تحريم الّظلم .6س ــْفــظ(              . هاتِّ دليلين مِّ  )حِّ
ً : )( قال تعالى أ  (وكذلك أخذُ ربا ك إذا أخذ القَُرى وهي ظالمةٌ إنا أخذه أليٌم شديدٌ : )( قال تعالى ب    (وَمْن يظلم منكم نذقه عذاباً أليما

 ( .فانظْر كيف كان عاقبةُ الظاالمين: )( قال تعالى جـ
تَابِّهِّ :7س َرُهـْم لِّيَْوم  تَْشَخُص فِّْيهِّ األَْبَصارُ  . قَاَل تَعَالَى فِّي ُمْحَكمِّ كِّ ُمْوَن، إِّنََّما يَُؤّخِّ ا يَْعَمُل الّظالِّ   [42إ ْبَراهيم :اآلية ]( )َواَل تَْحَسبَنَّ هللاَ َغافِّالً َعمَّ

عَاً يَتََوافَُق َمْع َمْعنَى اآليَةِّ السَّابِّقَةِّ . )ُمنّصص(          َن النَّّصِّ ُمْوضِّ  اْختَْر مِّ
ه وتكرير الوعيد فيه، عسى أْن  يكون الوازع للقادر عليه في نفسه . :  اإلجــابـــة ن أهل القدرة والسُّلطان فبولغ في ذما  إناما يقع م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 . علّل ما يأتي :1س

 (ُمــنــّصــص)  عليه إاّل َمْن يقدر عليه . الّظلم ال يقدر أ(

ن أهل القدرة والسُّلطان .:  جواب  ألناه ال يقع إالا م 

 (ُمــنــّصـــص)  وتكرير الوعيد فيه . ( بولغ في ذّم الّظلمْ ب

 عسى أْن يكون الوازع للقادر عليه في نفسه .:  جواب

ــْفــظ)؟  بيّن ذلك ، لردع فاعلهلم تُوَضْع عقوبة رادعة، بل له طريقة معيّنة . 2س  (حِّ

ن أهل القُدرة والسُّلطانألناه ال يقع :  جواب ن قتل وزنا وُسكر  ، ولكنا الشاارع الحكيم بالغ إالا م   ، وليس له عقوبة دنيوياة ، كما في المفسدات م 
ه وتكرار الوعيد فيه لعلا              فاعله ينزجر ويتركه لغير رجعة . في ذما

د عائد الّضمير في ما يأتي 3س ـّم جّداً ): . حّدِّ  (حـــفـــظ  وُمـهِّ
 . )القادر( تعود على :  ـهجـ. في نفس )الُمفسدات(  تعود على:  ـهـااقتراف ب( الهاء تعود على )الظُّلم(   :   ـه، عليــه، فيــه، ذّمـهإزائـأ( 
ــّم جـّداً حــفــظ ) . اكتب الجذر اللغوّي للكلمتين اآلتيتين : 4س  (وُمـهِّ

 رر(ــ)ك تكرير : ب(    )عقَب( العقوبات :أ(         
 سياق الشارح التاحليلي للدارس . أسئلة االستيعاب والتاحليل ُحلات في :ُمــلــحــوظــة عــاّمــة * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ن الخصائص الفنّيّة ألسلوب )ا1س ــْفـــظ) ندرة الّصور الفنّيّة :كما بدا في النّّص ،  بن خلدون( ،. مِّ  (حِّ

 علّل ندرة الّصور الفنّيّة عند ابن خلدون عاّمة . -أ 

ح ُمراده .ناياة باإلتيان بالحجج والبراهين ألناه انشغل عن الصاور الف:  جواب       التي تدعم رأيه وتوضا 

ن النّّص ، ووّضحهما . استخرج صورتين ب(     )سبق حلّه( .فنّيّتين مِّ

 أسلوب حسب الجدول اآلتي : ّل ـالنّّص مثاالً على كُ ب اإلنشاء الّطلبّي . استخرج من . مال ابن خلدون إلى استخدام أسالي2س

 ( .ال تحسبنا :  مثل  / النّهي رأيكما   / االستفهام، مثل :أيُّها الَمل ك :، مثل / النّداء اعلْم ، انظر ــر ، مثل :: )األم جواب

 حكاية:  تُقّدم العظة لها في قالب جذّاب، وفي النّّص لبست العظة ثوبلنُّصح الُمباشر، بل تُحبّذ أْن . النّفس البشريّة بطبعها ال تميل إلى ا3س

 ما رأيك في هذا األسلوب ؟  -أ

ن النُّصح الُمباشر ؛ ألنا :  اإلجــابــة   ْبرة اإلنسان هذا األسلوب برأيي أقرب للنافس البشرياة م  ة والتقاط الع  ى به في سماع القصا  يتروا

 اُستُخدم في القرآن الكريم .األسلوب منها ولجدوى هذا     

ل النُّصح المباشر أم تقديم النّصيحة في قالب جذّاب -ب  ؟ أيُّهما تُفّضِّ

 النافس البشرياة .حة في قالب جذااب ليسهل وقعه على تقديم الناصي:  جواب    

 

 الــــــتّـــــذّوق والـتّـفـكـيـر :                 

 

 أســئــلـة الـــكـــتـــاب الــُمـــقـــّرر :

 

 : ـــتــي الــُمـقــتــرحــــةأســئــل
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  األسلوبين لنُصحه .صديقك بالّصدق واألمانة ، استخدم أردت أْن تنصح  كّ ـبْ ــجـ. هَ 

 . (اإلجابة مفتوحة للطاالب)  جواب:    

 .فال داعي للتَّكرار . سبق حلّه في سياق شرح فقرات الّدرس 4س

 البيتين اآلتيين، ثُّم أجب عّما يليهما : في. أنعم النّظر 5س

ـلـتـهـا تـتحـّملُ   لُ   هي النّفس ما حـمَّ  وللّدهرِّ أيّـاٌم تـجـوُر وتَـْعـدِّ

لُ   مةٌ ـوال عاَر إْن زالْت عن الُحّرِّ نع   ولكنَّ عاراً أْن يزوَل التّجمُّ

ح إجابتك . الظُّلمة بما جاء في نّص )ابن خلدون( عن هل ترى لهذين البيتين عالق  ؟ وّضِّ

ن يعارض الظالم ، ويُبيان نتائجه السَّ خلدون( ابن ـ)؛ ف (ابن خلدون)ال عّلقة للبيتين بما ورد في نصا :  جواب ا الشااعر فيطلب م   لبياة ، أما

بر لمواجهة نوائب الدَّهر            ؛ فالداهر ُمتقلا ب ال يبقى على حال .اإلنسان التاسلُّح بالصا

 حلّه في سياق شرح فقرات الّدرس .. سبق 6س

ن األسباب وما يترتّب ع. 7س ن نتائج ، ذكر )ابن خلدون( عدداً مِّ  ضْع ُمقابل ُكّلِّ سبب  النّتيجة التي افترضها )ابن خلدون( ، ثُّم اكتب ليها مِّ

 اآلتي :  حكمك على هذا االفتراض حسب الجدول        

 الُحكم النّتائج األسباب

 كثرة االعتداء في أبواب  أ(
 المعاش    

ياع وترك  انجّلء النااس عن الضا
يار، وانقباض أيديهم عن السَّعي،  الدا 

 والقعود عن الكسب

 صحيح

 قعود النَّاس عن  ب(
 المعاش     

كساد األسواق، انتقاض األموال، 
ق النااس في اآلفاق  تفرا

 صحيح

ن  ياع م   جـ( انتزاع الضا 
 أربابها      

ترك العمارة، والناظر في العواقب، 
ياع  وما يصلح الضا

 صحيح

د( إقبال الَمل ك على ُمباشرة أموره 
 بنفسه 

 صحيح حُسنت أياام الَمل ك، وانتظم ملكه .

ن خالل أسئلة التّذّوق والتّفكير أبرز خصائص أسلوب )ابن خلدون( وهي : ملحوظة هاّمة :  نستنتج مِّ

 . استخدام أسلوب الموعظة في قالب جذااب -3   استخدام األسلوب اإلنشاء الطالبيا  -2   درة الصاور الفناياةنُ  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ن1س نْ  . ُعد إلى الفقرة قبل األخيرة مِّ  النّّص، واستخرج مثاالً على ُكّل مِّ
 ( .فساد ، الظُّلم ، أْخذ ، خراب):  مصدر صريح لفعل ثالثيّ  ب(  مالك(  أو)المانعون أ( اسم فاعل لفعل ثالثّي : 

 ( .أعما ، أكثر)د( اسم تفضيل :  )مشهور ، مقصودة( جـ( اسم مفعول لفعل ثالثّي : 
 . أعرب ما تحته خّط في الجمل اآلتية إعراباً تاّماً : 2س
ن يدِّ مالكه .وال تحسبَنَّ  -أ   الّظلَم إنّما هو أَْخذُ المالِّ أو الُمْلك مِّ

 ضمير   والفاعل / فعل مضارع مبنيا على الفتح التاصاله بنون التاوكيد الثاقيلة في محل جزم :/ تحسبنّ حرف نهي وجزم ال:)اإلعراب : 
 ( .أنت مستتر تقديره               

ع في ُمْلك فارس  -ب ن الُملوك . َمــنْ وَطمِّ     جاورهم مِّ
َع  "للفعل في محل رفع فاعل " الذي "  بمعنى مبنيا  اسم موصول )َمْن :اإلعراب :    " ( .َطم 

 . بيّن نوع )الالم( التي تحتها خّط في ما يأتي : 3س
ن أهلِّه . إلووباُل ذلك ّكلِّّه عائٌد على الّدولة بخراب العُمران ، الّذي هو ماّدتها ؛ أ(   ذهابه اآلمال مِّ
 حرف جرا يُفيد الساببياة والتاعليل .:  اإلجــابــة    
 عمُرَك إنّهم لفي سكرتهم يعمهون( لَــقال تعالى : )ب( 
ة وهو مضاف والكاف ضمير متاصل في محل جرا مضاف إليه(الم االبتداء )َعمُرك : مبتدأ :  اإلجــابــة     ما  مرفوع ، وعّلمة رفعه الضا
( .لــقال تعالى : )و جـ(  يّطّوفوا بالبيتِّ العتيقِّ
ن األفعال الخمسة / يّطّوفوا :الم األمر، حرف جزم :)الالم     . (فعل مضارع مجزوم بّلم األمر، وعّلمة جزمه حذف الناون؛ ألناه م 
 محذوف حسب التّعديل الوزارّي .. 4س
 )هااااّم جداً( لم ُرسمت الهمزة في الكلمات اآلتية على الّصورة الّظاهرة عليها :. 5س
مت على :   ُمؤذن  -أ ن الّسكون  ،  وما قبلها مضموم ،  ساكنةألناها  )واو(؛ُرس   .والّضّم أقوى مِّ
 .وما قبلها ساكن   مكسورة ُرسمت على نبرة ؛ ألناها :  جائين  -ب

 .ساكن  متطّرفة وما قبلها ألناها   ٌرسمت منفردة على الساطر؛ : جـ. االعتداء 
 . وما قبلها ساكن ، مكسورة ُرسمت على نبرة ؛ ألناها:  د. عائدته 
 . والّضّم أقوى من الّسكون  ، وما قبلها مضموم  ،ساكنة  ُرسمت على واو ؛ ألناها:  هـ. تُؤَخذ 

 

 قــــــضــــــايـــــــــا لُــغـــويّـــة :
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 0776494314خلويا :      مهارات االتاصال                                           إعداد الُمعلا م : جعفر المحيسن

 

ّم جّداً وحفظ( . أدبيَّة اجتماعيَّة مقالة:   الــفــّن األدبــيّ   )ُمهِّ
ة :   الكاتب  . مديرياة األمن العاما  –قسم العّلقات العاما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
اسخ، والجذر(، راس  أو الّراسيمفردها) الّرواسي : /   شمخ المرتفع ، والجذر  الشَّامخ : /بل عظيم  ج طود :  رسو وتعني الثاابت والرا
 )بَلورة( مفردها :بلورتين /فرعينقسم، والجذر  :/ يتفّرعضـمـر يُخفيه، والجذر :يضمره /رأثــ :َوْقـع /ذبب تدفع وتبعد ، والجذر تذّب :

جاجة الشافافة، والجذر  ن ثمر في أصل واحد، وتعني ما تراكم وتعقاد )عنقودة(ردها مف :عنقوديّتين/ بَلوروتعني الزُّ ، عـقـد والجذر ، م 
نان ، والجذر الالُغويا لها   تكفالن : / الجهاز العسكرّي واألمنيّ  عنيوبلورتين عنقوديتين ت أساسات  :دعامات/ استقرارثبات :  كـفـل/ تؤما

أجهزة  :استخباراتيّة/ ضويينضما وينتمي، والجذر  :ينضوي جنح/  ، والجذرجناح  فصائل وأقسام ، مفردها  :أجنحة /دعموقواعد والجذر 
التاابع والُمعين عند  :الّرديف / حـدث ، والجذر إيجاده :استحداثه /شاركت :أسهمت /خـبـر تعتمد على جمع األخبار حول أمر ما، والجذر 

حارس أو ُمراق ـب  :خفير /تحكم الجرائم الُكبرى أجهزة :أجهزة العدالة الجنائيّة/ أزر  ، والجذر الُمعاون :المؤازر /ردف، والجذر اجةالح
، الطاريقة واألُسلوب :الفلسفة ربط/ ، والجذر ُمتعلا ق :ُمرتبط / نـوي، والجذر قَْصد :نيّة /بشر بدأ ، والجذر  :باشر /خـفــرَ  ، والجذر أمنيا 

 درج التاقدم شيئاً فشيئاً ، والجذر  التّدريج :/  ولـد نشوء ، والجذر  والدة :/ خـلـو الوحدات ، والجذرالخاليا : / فلسف والجذر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ن الّرواسي الّشامخة : -1  هزة األمنياة والعسكرياة بالجبالشباه األج أو:العظيم بالجبل  شباه األردن  يقوم طود أردنّنا الّشامخ على مجموعة مِّ
واسي العظام بشخص قويا  تَذّب عنه وقع اإلساءة : -2  بشراسة .يدافع  شباه الرا
 . الضاخمة العنقودياة  بالبلورة شباه األجهزة األمنياة والعسكرياة  إلى بلورتين : العظام تنقسم هذه الّرواسي -3
 يكفّلن . شباه البلورتين بشخصين  بلورتين تكفالن : -4
 . له أساسات وقواعد شباه الوطن ببناء عظيم  ثبات دعامات الوطن واستقراره : -5
 جهاز الشارطة المجتمعياة بالحبل شباه لجهاز األمن العاّم ومرتبط به  :تابع  -6
ن أجهزة واجنحة : -7  . العسكريا بالعنقود شباه الجهاز العنقود العسكرّي وما يتفّرع عنه مِّ
 .شباه الجهاز األمنيا بالمولود الجديد  والدة هذا الجهاز األمنّي : -8
ديف والمؤازر : -9  معاون ومساعد . شباه الجهاز األمني بشخص  ليكون الرَّ

 .شباه ُكلا مواطن بحارس  ُكّل مواطن خفير : -10
  .شباه مجموعات الشارطة المجتمعياة بخّليا  تكاثر هذه الخاليا األمنيّة :  -11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            

 داللة على شموخ األردن وثباته أمام كلا التحدايات .الطاود الشاامخ تعني الجبل المرتفع عالياً : طود أردنّنا الشَّامخ  -1

 . تماماً كالجبال الراسخة داللة على ثبوت األردن واستقراره الّرواسي الثّابتة : -2

 .وحراسته  األردنا واستقراره على أمنفي الحفاظ داللة على لحمة الشاعب األردنيا وتكاتف أبنائه  ُكّل مواطن خفير : -3

ديف والمؤازر : -4 سمية  ليكون الرَّ سمياة وغير الرا  .داللة على تعاون األجهزة األمنية والعسكرية واألجهزة الرا

 حيوياة ونشاط الجهاز األمني وحداثته وقدرته في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره .  والدة هذا الجهاز األمنّي : -5

 مجموعة الّرواسي الثّابتة التي تحفظ أمن األردن واستقراره . –الـفـكـرة األُولــى 
َساَءة  َوَما يَقُوُم َطْوُد أُْرُدنا نا  ي الثااب تَة  الات ي تَْحفَُظ أَْمنَهُ، وتَذُبُّ َعْنهُ َوْقَع اإل  واس  َن الرَّ ُخ َعلَى َمْجُمْوَعة  م  ، الشَّام  ْن ُسوء  ٌل م  ُرهُ لَهُ َعُدوٌّ أَْو َجاه  يَْضم 

يَّتَْين  تَ  َظاُم إ لَى بَلاوَرتَْين  ُعْنقُود  ي الع  َواس  ه  الرَّ ُم َهذ  َعاوتَْنقَس  هُ وأََمان  ْكفُّلن  ثَبَاَت د  ُع َعْنهُ َمات  َهذا الَوَطن  واْست ْقرار  يُّ َوَما يَتَفَرَّ هُ؛ العُْنقُوُد العَْسَكر 
يَّة  وَ  َزة  َوأَْجن َحة  بَرا  ْن أَْجه  يَّة  وَغْير  م  يَّة  َوبَْحر  ي تَْحَت َهذَا ال َجوا  ليا  َوَعَّلقَات  ذَل َك، َوُعْنقُوٌد أَْمن يٌّ ب َما يَْنَضو  يَّة  َوأَْمن  َداخ  َزة  اْست ْخبَار  ْن أَْجه  ى م  ُمسمَّ

َهاز  األَْمن  العااما  َوُمْرتَب ٌط ب ه  ُمبَاَشرَ  َهاٌز تَاب ٌع ل ج  ْنها ج  ، واألََخيُر م  يَّة  ة  وُشْرَطة  ُمْجتََمع  ةُ، وَ َعامَّ داُف والفَْلَسفَةُ العَامَّ ُدُهَما الها قَْد أَْسَهَمت  ةً، َويَُوحا 
َهاز  األَْمن يا  " ال اَلدة  َهذَا الج  ان يا ةُ ف ي و  يَّةُ والسُّكَّ ياةُ والعَالَم  يَف الظُُّروُف والُمتَغَيا َراُت االْجت َماع  د  يَّة  " َواْستَْحَداث ه  ل يَُكوَن الرَّ ع  شُّْرَطة  الُمْجتَم 

نَائ   َزة  العََدالَة  الج  َر ألَْجه  ْسم  َوالُمَؤاز  ، َعلَى أََساس  الُمَشاَرَكة  بَْيَن ُمَؤسََّسات  الُمْجتََمع  الرَّ ة  َزة  الشُّْرَطة  ب َخاصَّ ة  ، َوأَْجه  ، يَّة  ب عَامَّ يَّة  ْسم  يَّة  َوَغْير  الرَّ
ْن َمقَُولَة  القَائ د  األْعلَى َجَّللَة  الَمل ك  َعْبد هللا  الثَّان ي اْبن  الحُ  َّلقَاً م  ، اْنط  يَّة  َهاُز الشُّْرَطة  الُمْجتََمع  َث ج  ن  َخف ْيٌر(. َوَعلَْيه  فَقَد  اْستُْحد  : )إنا ُكلَّ ُمَواط  سْين 

ْن آذارَ  ل  م  ْينَة   " أَبُو نَُصْير  " السََّكن يَّة  ف ي األَوَّ ه  َعَملَهُ ف ْعل يَّاً ف ي َمد  ُل أَْقَسام  ه  الَخَّليَا األَْمن يَّة  ف ي ُمْختَلَف ، َعلى ن يا 2006َعاَم  َوبَاَشَر أَوَّ ة  تََكاثُر َهذ 
يج  .   قَاً َوب التَّْدر  ق  الَمْملََكة  اَلح   َمنَاط 

ـعــــــــبــة :  الـمــــعـــــــانـي الـصَّ

 

 الـشُّـرطـة والــُمـجـتـمــع : -الــوحـــدة الــتّــاســـــعـــــة 

 

 الــــدَّالالت الـــــمـعـــــنـــــويّــــــة :

 

 الــّصــور الــفــنّــيّــة :

 الـــــّشـــــرح الـــــتّـــــحــــلــــيــــلـّي :
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التاواصل مع أفراد هذا ، ويقوم على جهاز خاصا بتحسين العّلقات الُمجتمعياة  داللة على أناه رطة المجتمعيّة :الجهاز بالشّ تسمية  -6

د أصّلً لخدمتهو،   الُمجتمع  م2013، شتوّي 2012، شتويّ 2011شتويّ             . ُوج 

ات المسلَّحة األردنياة الباسلة . العنقود العسكرّي : -7  داللة على القوا

 داللة على جهاز األمن العاما . : العنقود األمنيّ  -8

 داللة على كثرتها وانتشارها . الخاليا األمنية : -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ن قول جاللة الملك عبد هللا الثّاني:)إّن كّل مواطن خفير( ؟          شتوّي 1س  حـــفــــظ م   2014. ماذا تستنتج مِّ

 أْي أنا الداور األمنيا ال يقتصر فقط على أفراد الشارطة ، بل تقع مسؤولياة الحفاظ على المجتمع على عاتق أفراده جميعاً .:  جواب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ُمــنــّصــص استحداث وإنشاء جهاز الّشرطة المجتمعيّة ؟ بيّن كيف تم . 1س

الدة الّشرطة المجتمعيّة  أسهم ما الّذي: 2014وزارّي    ؟في وِّ

  أسهمت الظاروف والمتغيارات االجتماعياة والعالمياة والسُّكاانياة في والدة هذا الجهاز األمني واستحداثه .:  جواب

 

 ُمــنــّصــص              التي يقوم عليها طوّد األردّن الّشامخ ؟. ما دور الّرواسي الثّابتة 2س

ن سوء    تذبا عنه َوْقع اإلساءة وما ب(تحفظ أمنه    أ(    تكفّلن ثبات دعامات هذا الوطن واستقراره وأمانه .جـ( يضمره له عدوا أو جاهل م 

 ُمـنـّصـص                     اذكرهما .. تنقسم رواسي األردّن العظام إلى بلورتين عنقوديّتين ، 3س

ن أجهزة وأجنح (أ:  جواب ع عنه م   وبحرياة .ة برياة وجوياة العنقود العسكريا وما يتفرا

ن أجهزة استخباراتياة وأمنعنقود أمنيا بما ينضوي تحت هذا الُمس (ب  ى م  ة وُشرطة مجتمعياة . ما  داخليا وعّلقات عاما

 

ن األجهز . يتفّرع عن العنقودين4س  )ُمنّصص( ة ، اذكرها ؟مجموعة مِّ

 تُترك اإلجابة للطاالب   :جواب

 . وّضح المقصود بجهاز )الشُّرطة المجتمعيّة( كما ورد في النّّص ؟5س

 . وّضحها كما ورد في النّصّ  : هناك عالقة مترابطة ووثيقة بين جهاز األمن العاّم وجهاز الّشرطة المجتمعيّة ، صيغة بديلة 

ة .هو  : جواب  دهما الهدف والفلسفة العاما  جهاز جديد تابع لجهاز األمن العاما وُمرتب ط به ُمباشرة ، ويوحا 

ن استحداث )جهاز الّشرطة المجتمعيّة( ؟  بيّن. 6س  م2013شتوّي           الهدف مِّ

ة ، وأجهزة :  جواب ديف والمؤازر ألجهزة العدالة الجنائياة عاما ة .ليكون الرا   الشارطة خاصا

 (ُمــنــّصــص)     العدالة الجنائيّة وأجهزة الّشرطة . ومؤازراً ألجهزةعلِّّل : اعتبار جهاز )الّشرطة المجتمعيّة( رديفاً . 7س

 ما األساس الُمعتَمد في إنشاء جهاز )الشُّرطة المجتمعيّة( ؟بديل : 

سمياةعلى أساس الُمشاركة بين مؤسَّسات :  اإلجـابــة سمياة وغير الرا  الُمجتمع الرَّ

ن آذار عام   . متى باشر أّول أقسام الّشرطة المجتمعيّة عمله الفعلّي ، وأين ؟8س ل م   م ، في مدينة )أبو نُصير( .2006في األوا

 جهاز جديد مستحَدث إناه. ما الذي يُميّز جهاز الّشرطة المجتمعيّة ؟ 9س

عار الوطنّي الذي 10س  (ُمــنـّصــص)     قامت عليه فلسفة الّشرطة المجتمعيّة ؟. ما الّشِّ

 قول جّللة الملك عبد هللا الثااني : إنا ُكلا  مواطن  خفير .:  جواب

 )حـــفـــــظ(    . عالَم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي :11س

ن سوء  ه وما يضمر -أ  االسم الموصول )ما( . : له عدوٌّ أو جاهل م 

 )الوطن( على )بلورتين عنقوديتين( ، الهاء ألف االثنين :   ـهوأمانـه ن ثبات دعامات هذا الوطن واستقرارتكفال -ب

 أجهزة استخباراتياة وأمن داخليا . على :      ـهـاجـ. واألخير مـن

 جهاز األمن العاما .على  :مباشرة    ـهد. ُمرتَبِّط بـ    

 جهاز األمن العاما والشارطة المجتمعياة .:          هــمـا هـ. ويوّحد    

 جهاز الشُّرطة المجتمعياة .  :          ــهو. استحداث    

 . أساس الُمشاركة بين مؤساسات المجتمع:    فقد تّم استحداثــه ز. وعلـيـ    

ل أقسامه .جهاز الشارطة المجتمعياة:  ـهعملـه ح. وباشر أول أقسام      ، أوا

 الـُمـقـتـرحـة :أسـئـلـتــي 

 

 :ــة الــكــتــاب الــُمــقـــّرر أســئــل
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د 12س  )أجهزة وأجنحة( .( ؟ ذلك الُمشار إليه في عبارة )وغير. حّدِّ

 

 (حـــفـــظ) . اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية :13س

ى  هـ.       )ينفعل(:  ينضوي -د )يَتَفَعَّل(: تَفَّرع جـ. يَ     )تَْفعُل(:  تَــذُبُّ  -ب )الفواعل(: الّرواسي  -أ     )الُمفعَّل(: الُمسمَّ

ل(: و. ُمرتبط     ّلت(: الُمتغيّرات  ز.       )ُمْفتَع   . )استفعاله(:  استحداثهح.   )الُمتفعا 

ـّم جددداااً ) للكلمات اآلتية : الجذر اللغويّ . ما 14س  (حــفــظ ، ُمــهِّ

 (سمو أو سما) : د. الُمسّمى )قرر(جـ. استقرار :   )عـقـد(عنقوديّتين :  ب( ()سوأاإلساءة : أ(    

 )َعـل َم(: . العالميّة ح )َغـيََر(الُمتغيّرات : . ز    )فلسَف(: . الفلسفة     و  )َوَحَد(يوّحدهما :  (هـ  

 )خلف( : . ُمختلف ل )َشَرَك(: . الُمشاركة  ك     )َجن َي(: . الجنائيّة    ي )َسَكَن(:  السُّّكانيّة  (ط   

     . )َجَمَع(المجتمعيّة ، االجتماعيّة ، المجتمع :  (م   

ن الّزيادة في األفعال اآلتية :15س ــّم جددداااً ) . ما المعنى الُمستفاد مِّ  (ُمــهِّ

ث      )التاعدية(: أسهمت  -ب  ( )المطاوعة: أ( ينضوي     )الُمشاركة(:  باشر  -د  )الطالب(: جـ. استُحدِّ

 
مت الهمزة بالّصورة التي جاءت عليها 16س   (ُمـــهـــّم جـــددددااااً وحـــفــــظ) :في ما يأتي . لَِّم ُرسِّ

مت   : اإلساءة  -أ        . ألف مفتوحة وما قبلهاوقعت متوساطة ألناها ؛ ( ُمنفردة على الّسطر)ُرس 
مت : سوء -ب       فة ألناها؛ ( الّسطرمنفردة على ) ُرس   . وما قبلها ساكن متطرا
مت  : المؤازرجـ.        ن الفتح ألناها مفتوحة وما قبلها مضموم  ؛( واو)على ُرس  ما أقوى م   .؛ والضا
مت  : الجنائياة  د.        . ألناها مكسورة وما قبلها ألف أو ساكن ؛( ةنبر)على ُرس 
مت  : القائد  هـ.       . ألناها مكسورة وما قبلها ألف أو ساكن؛  (نبرة)على ُرس 
مت على  : ُمَؤسَّساتو.      ن الفتح ألناها مفتوحة وما قبلها مضموم)واو( ؛ ُرس  ما أقوى م   . ، والضا
 ســتـة  وألـفـيــن . حّول العدد الوارد في الّنّص إلى حروف ؟17س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األسس التي تستند إليها الّشرطة المجتمعيّة ومهاّمها الّرئيسة . الـفـكـرة الـثّـانـيـة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بُغْ  اذَ إنا هَ  َهاَز يَقوُم َعلَى اْنف تَاح  الشُّْرَطة  َعلَى الُمْجتََمع  الَمَحلا يا ك  نَْحَو األَحْ يَ ـالج  َداث  الُمتََوقَّعَة  َوُمعَالََجت َها، ال اْنت َظار ةَ الُمبادرة  ف ي التََّحرُّ
ف  َحَسَب  َها والتَّصرُّ ، َواْست نَاَداً إ لَى ذَل َك فَالشُّ ُوقُوع  يَّةٌ َطويلَةُ َمْبَدأ ردا  الف ْعل  يَّةُ ُخطَّةٌ ُشَرط  ْيَداً ف ي العََمل   ْرَطةُ الُمْجتََمع  الَمَدى، تَُمثا ُل أُْسلُوبَاً َجد 

َّلت ه  ب ُمَشاَرَكة  الشُّ  يا  ُمْستَن َدةً إ لَى فَْلَسفَة  التَّعَاُمل  َمَع اْحت يَاَجات  الُمْجتََمع  الَمَحلا يا  َوُمْشك  ن ْيَن َوالُمق يم   َرط  يل  الُمَواط  ، َوتَْفع  ّلت  يَن ل ُمَواَجَهة  الُمْشك 
ْيَمة  َوُمَكافََحت َها  يق  َمَع ُمْختَلَف  القُْدَرة  َعلَى ُمَواَجَهة  الَجر  ْنَها، َعْبَر التَّْنس  قَايَة  م  ه  الشََّراَكةُ َمْنُظوَمةَ َعَمل   األَْجَهَزة  الَمْسُؤولَة  ، َوتُعَدُّ والو  َهذ 

ه ، َوُمنَاس  َمَع ق يَم  الُمْجتََمع  وَعاَدات   ُمتَّلئ َمةً  ي بَةً ه  َوتَقَال يد  يَات  والتاْهد  ْلُوقُوف  ف ي َوْجه  التَّحدا  رة   ُمعَدَّالت   َدات  األَْمن يَّة  َواْرت فَاع  ل  يَمة  الُمعَاص   الَجر 
ه  الشََّراَكة  بَْيَن ك ، فَْضّلً َعْن أنَّ َهذ  ْجَرام  الُمنَظَّم  َوَجَرائ م  الَمْعلُوَمات يَّة  ْرَهاب  َواإل  ْلق يام  الشُّْرَطة  الُمْجتَ اإل  ْيَن ل  ع  يَّة  َواَْفَراد  الُمْجتََمع  تُوفا ُر الُمتََطوا  َمع 

لَمَهاما   َزة  األَْمن يَّة  ل  غ  األَْجه  ُم ف ي تَفرُّ ا يُْسه  مَّ ، م  َمةٌ ب الَمَهاما  البَسيَطة  ، َوهَي ُمْنَسج  ئ يَسة  ؛ أَْي أْن يَُكوَن ل كُ  الرَّ ل  لا  فَْرد  ف ي َمَع َمْفُهوم  األَْمن  الشَّام 
يُّ  قَة  َعْن َرُجل  الشُّْرَطة  الُمْجتََمع  َدْوٌر ف ي تَْحق يق  األَْمن  واالْست ْقَرار  الاذي ُهَو العَُموُد الف ْقر  يم  ُصوَرة  ُمْشر  َها ف ي تَْقد  ، إ لَى َجان ب  إ ْسَهام  للدَّْولَة 

ن يَن، َوب ناء  َرَواب ط  اال نَ ف ي أَْذَهان  الُمَواط  نَُها م  ، األَْمُر الاذي يَُمكا  ْلَطة  ن  والسُّ يد  الَخدَ  ْحت َرام  والثا قَة  بَْيَن الُمواط  َمات  األَْمن يَّة  العََمل  َعلَى تَْجو 
نيَن .       الُمقدََّمة  للُمواط 

 

 القدرة على مواجهة الحدث    :رّد الفعل / بدر ، الجذراإلسراع :الُمبادرة / بــغـي، والجذر  بهدف بغـية :/   فَـتََح    تواصل ، جذرها انفتاح :
من  المدى : / َسـنَـَد  اعتماداً ، الجذر استناداً :  ُمعتمدة مستندة :/   سلبَ طريقةً ومذهب، الجذر  سلوباً :/ أالمسافة والزا
 نسـقَ  التانظيم ، والجذر التّنسيق : /َوقَِّي  الحماية ، والجذر الوقاية :/  كـفحمقاومتها، الجذر  مكافحتها : / فعَل  تقوية ، والجذر تفعيل :
وتعني قدر قِّـْيمة  مفردها  :/ قيم ألَم  ، والجذر ومتوافقة ومتعاونةمجتمعة  :/ متالئمةنظم  ، والجذرجموعة متناسقة األجزاءم :منظومة

 (2015صيفّي )      التّحّدي   ومفردها حدو   الصعوبات والجذر التّحديات :/  قَــَومَ  ومكانة ، وجذرها 
ْفـق َحَسب :/  ُمـعـدَّلومفردها ، عــدَل  ن َسب ، والجذر معّدالت :/   التّهديد، ومفردها  هـدد  التخويف والوعيد ، الجذر  التّهديدات :  و 
 َعَصَر  الحديثة ، والجذر  :الُمعاصرة / جــرمَ  ُكلا أمر  سلبيا يُعاقب عليه القانون سواء أكانت ُمخالَفة أم ُجنحة أم جناية ، والجذر  الجريمة :
عب في النُّفوس ، والجذر  اإلرهاب : ن قبل  اإلجرام الُمنظَّم : / رَهـَب  التاخويف والعنف وبثا الرُّ ارتكاب الجرائم بتخطيط وإعداد ُمنظَّم م 

ن خّلل استخدام وسائل تقنية المعلومات جرائم المعلوماتيّة :/  منظامات عالمياة د م          . أيُّ َعَمل  َسلبيا وغير مشروع يُرتََكُب على نَْحو ُمتعمَّ
ة  مفردها  الَمهاّم :/ ُمــتــطــّوِّع ، ومفردها  طــوع  القيام بالعمل بإرادتهم واختيارهم ، والجذر  الُمتطّوِّعين : مَّ ، وتعني المسؤولياة ، َمهِّ

غ /همم روالجذ ْهــن  مفردها :أذهان /فـرغَ ، والجذر التخلاي للشيء واالستفراد له: تفرُّ  تكوين والجذر  :بناء /ذهـن والجذر ،وتعني العقل  ذِّ
ل عليها ، يساعدها ، والجذريُ  يُمّكنها :/   َرابِّطــة   ومفردها   ربـطَ  عّلقات وثيقة ، الجذر  روابط :/ بني  إتقان وتحسين ،  :/ تجويدمكنسها 

ن البلدان األخرى ، والجذر الُمقيمين : /   َجــَوَد  والجذر            . وجه  المقاومة ، والجذر   المواجهة :/ ُمقيم ومفردها ، قَــَوَم  القادمون م 
 . َسلَطَ الحكومة ، والجذر  السُّلطة :/    سجَم   مترابطة ، والجذر منسجمة :/  2015صيفّي        

ـعــــبــــة :  الــــمــــعــــانـــــي الـصَّ
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 .المحليا  يُفتَح على المجتمع  شباه الشارطة بباب  انفتاح الشُّرطة على المجتمع المحلّي : -1

 .األحداث بمرض يُعالَج  شباه حداث المتوقَّعة ومعالجتها :المبادرة نحو األ -2

 مواجهته . يتما  شباه الُمشكّلت والجريمة بعدوا  مواجهة المشكالت / مواجهة الجريمة : -3

  . شباه الشارطة المجتمعياة بُخطاة الشرطة المجتمعيّة ُخّطة شرطيّة طويلة المدى : -4

 .تتم مواجهته   شباه التاحدايات بعدوا  للوقوف في وجه التّحّديات : -5

 له عمود فقريا .الداولة بكائن حيا  شباهو/ من واالستقرار بالعمود الفقريا شباه األ الذي هو العمود الفِّْقرّي للّدولة : -6

 . شباه رجال الشارطة بالصاورة الُمشرقة تقديم صورة ُمشرقة عن رجل الّشرطة : -7

 األمنياة بالشايء تما تحسينه .شباه الخدمات تجويد الخدمات األمنيّة :  -8

 شباه روابط االحترام بلبنات تُبنى . بناء روابط االحترام : -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 (ُمنّصص) معيّة ؟. عالَم يقوم جهاز الّشرطة المجت1س

  : ما األساس الذي يقوم عليه جهاز الّشرطة المجتمعيّة ؟ ةبديلصيغة  

قعة قبلح الشُّرطة على المجتمع المحليا ، وايقوم على انفتا: جواب  وقوعها . لمبادرة نحو األحداث المتوا

 

 )ُمنّصص(             . علِّّل ما يأتي : 2س

 على االنفتاح على المجتمع المحلّيّ يقوم جهاز الّشرطة المجتمعيّة  -أ

ك نحو:  جواب  حسب مبدأ ردا الفعل .  األحداث المتوقَّعة وُمعالجتها ، ال انتظار وقوعها  بغية المبادرة في التاحرُّ

 تُمثِّّل الّشرطة المجتمعيّة أُسلوباً جديداً في العمل الُشَرطّي . -ب

 المجتمع المحلايا ومشكّلته بمشاركة المواطنين والمقيمين .استناداً إلى فلسفة التاعامل مع حاجات : جواب

 جـ. تجويد الخدمات األمنية الُمقّدمة للمواطنين .

 بسبب روابط االحترام والثا قة بين المواطن والسُّلطة .:  جواب

ف حسب مبدأ رّد الفعل ن التّصرُّ ك قد تكون أفضل مِّ  2015يفّي ص.       حـــفــظ  د. الُمبادرة في التَّحرُّ

ا مبدأ ردا الفعل فليس للمرء خياٌر فيه وليس ُمخططاً له . وألنا الُمبادرة تمنع وق:  جواب      ع الُمشكلة وتحدُّ منها ، أما

 

 جتمع المحلّي بمشاركة المواطنينهـ. تقوم فلسفة الّشرطة المجتمعيّة على التّعامل مع احتياجات الم

 ومكافحتها والوقاية منها  تفعيل القدرة على مواجهة الجريمةب(     لمواجهة المشكّلتأ(      : جواب

 

 )ُمنّصص(    اإلرهاب ، اإلجرام الُمنظَّم ، جرائم المعلوماتياة . . ما هي التّحديات والتّهديدات التي يتصّدى لها جهاز الشُّرطة ؟3س

 

 (ُمــنــّصــص)           . عّرف مفهوم الّشرطة المجتمعيّة حسب وروده في النّّص الّسابق .4س

 : ما فلسفة العمل التي يقوم عليها جهاز الّشرطة المجتمعيّة ؟ ةبديلصيغة 

يا مستندة إلى فلسفة التاعامل مع حُخطاة ُشَرطياة طويلة المدى: جواب  اجات المجتمع المحليا وُمشكّلته ، تُمثا ل أُسلوباً جديداً في العمل الشَُّرط 

 

  الّشراكة بين الّشرطة المجتمعيّة والمجتمع المحلّي ؟. وّضح طبيعة 5س

 (ُمــنــّصــص)                                            وائد الّشراكة بين الّطرفين ؟ــ: ما ف ةبــديــلصيغة 

 / األمنياة وارتفاع معداالت الجريمة الُمعاصرةهديدات التا الوقوف في وجه / مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليدهتُعدا منظومة عمل متّلئمة  جواب:

عين للقيام بالمهام            غتوفا ر الُمتطوا  ا يُسهم في تفرُّ ما ئيسة  البسيطة ، م   .األجهزة األمنياة الرا

 

ح المقصود بـ6س ــص)                 )مفهوم األمن الشَّامل( ؟ . وّضِّ  (ُمــنــصَّ

 الفقريا للداولة . أْي أْن يكون لكلا فرد  في الُمجتمع دوٌر في تحقيق األمن واالستقرار الذي هو العمود :  جواب

 

 الـّصـــور الــفــنّــيّــــة :

 األســـــئـــــلــــــة الــــُمــــقــــتــــرحـــــة :

 



 

17 
 

ن النّّص ) ؟. بيّن أهمية الّشراكة بين الّشرطة والمجتمع المحلّّي، كما ورد في النّصّ 7س  ؟ (نتائج الّشراكة وثمارها اإليجابيّةاستنتج مِّ

هم الّشرطة المجتمعيّة في تحقيقيها ؟ : ةبــديــلصيغة   حّدد ثالثة جوانب تُسِّ

غ األ : أ(جواب ئيسة         تُسهم في تفرا  تقديم صورة ُمشرقة عن رجل الشُّرطة في أذهان المواطنين . ب(جهزة األمنياة للمهاما الرا

 .تجويد الخدمات األمنياة الُمقدَّمة للمواطنين  د(           بناء روابط االحترام بين المواطن والسُّلطة جـ(   

 

 )ُمنّصص(              تقاليد المجتمع/ عادات الُمجتمع  /قيم المجتمع   . ما الجوانب التي تتالءم معها الّشرطة الُمجتمعيّة ؟ 8س

 

 (صــّصــنـمُ )      طة المجتمعيّة في أسلوبها الجديد ؟         . عالَم استندت الّشر9س

 المواطنين والمقيمين لمواجهة الُمشكّلت . استندت على فلسفة التاعامل مع احتياجات المجتمع المحليا وُمشكّلته بُمشاركة :  جواب       

 

 )ُمنّصص(   جرائم المعلوماتياةاإلرهاب / اإلجرام الُمنظَّم / ؟ ، اذكر ثالثة أشكال لها  لمعاصرة(ورد في النّّص مفهوم)الجريمة ا. 10س

 

 )ُمنّصص(     الُمقّدمة للمواطنين ؟. ما الذي يساعد الّشرطة المجتمعيّة على تجويد الخدمات األمنية 11س

 عن طريق بناء روابط االحترام والثاقة بين الُمواطن والسُّلطة .: جواب      

 

 )ُمنّصص(    ، في مواجهتها ؟ ة. اذكر التّحديّات والتّهديدات األمنيّة التي تُساهم الّشرطة المجتمعيّ 12س

 . جرائم المعلوماتياة/  اإلجرام الُمنظام / اإلرهاب / ارتفاع ُمعداالت الجريمة  : جواب       

 

 (ُمــنــّصــص)            بناء روابط االحترام والثاقة بين المواطن والسُّلطة . . ما الذي يتطلّبه تجويد الخدمات األمنيّة للمواطنين ؟13س

 

ّم جداً )         الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية :  . اكتب14س ــفـــظ وُمهِّ  (حِّ
   )شكَل(:  هـ. ُمشكالته     )َعلََج(: ُمعالجتها د.  )نظَر(: ـ. انتظار ج       )وقَع(: المتوقّعة -ب    )حلا أو حلَل( المحلّّي: أ(  

ئيسة :  ط.      )علَم(: ح. المعلوماتيّة  )َرفََع( : ز. ارتفاع             )سأَل(: و( المسؤولة   )َوثََق(:  لثّقة ي. ا)رأَس(    الرَّ
 

ورة التي جاءت عليها في ما يأتي : 15س مت الهمزة بالصُّ  (هـاااااّم جـددداااً ). لمِّ ُرسِّ

مت على المسؤولة :  -أ ن الساكون ساكن ألناها مضمومة وما قبلها )واو(؛ُرس   .  ؛ والضما أقوى م 

مت على:  ، جرائممتالئِّمة  -ب ن الساكون ألناها مكسورة وما قبلها ساكن )نبرة(؛ ُرس   . ؛ والكسرة أقوى م 

مت على: . الّرئيسة  جـ ن الفتحة ؛ والكسرة أقوىألناها مكسورة وما قبلها مفتوح )نبرة(؛  ُرس   . م 

 

ّم جداً )       تحتها في ما يأتي :. عالَم تعود الّضمائر المخطوط 16س  (ُمهِّ

 )الشاراكة( .:  ـها، يُمّكــنـ ــهــاإلى جانب إسهامـ ب((      المجتمع المحلاي) : ــهمع حاجات الُمجتمع الَمحلّّي وُمشكالتـأ( 

 (الجريمة)  : هـاوالوقاية منها مكافحتـ د(  (األحداث المتوقاعة)   : ـها، وقوع اـهــمعالجتـ جـ(

 (األمن واالستقرار)  العمود الفِّْقرّي :  هو  الذي و(

 

د الُمشار إليه فيما يأتي17س  (حــفــظ وُمهّم جداً ): . حّدِّ

  (انفتاح الشُّرطة على المجتمع المحليا ):   ذلك واستناداً إلى  -ب        (ز الشُّرطة المجتمعياةجها):  الجهازهذا  إنّ  -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . رطة المجتمعيّة والمبادئ التي تقوم عليهافلسفة الشّ  –الـفـكـرة الـثّـالـثـة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياة  َعلَى َمْبَدأ  االلت َزام   م، ُمقَاب َل  أَْفَراد  الُمْجتََمع  َساَعَدة  ب مُ  وتَقُوُم فَْلَسفةُ الشُّْرَطة  الُمْجتََمع  ّلت ه  لَة  َعلَى َحلا  ُمْشك  م، والعََمل  ب قُْدَرة  فَاع  واالْست َماع  إ لْيه 
َجال  الشُّْرَطة  والتَّعاوُ  ّلت  الت َزام  أْفَراد  الُمْجتََمع  ب ُمَساَعَدة  ر  ف  الُمْشك  يم  الَمْعلُوَمات  الّلز   ن  َمعَُهْم لتعرُّ َدة  َعلَى َحلا ها، َويَتْبَُع ذَل َك وتَْقد  اع  َمة  الُمس 

ئ   َن الَمبَاد  ْنَها ُجْملَةٌ م  ياة  َعْبَر االْهت َمام  ب الُمْجتََمع  الثا قَةُ بَْيَن َطَرفَْي ُمعَاَدلَة  الشُّْرَطة  المُ ؛  م  ه  واْحتياجَ  ْجتََمع   ات ه  َعلَى اْخت َّلف  َشَرائ ح  وأَْفَراد 
َها، ثُما َمْبَدأُ الُمْجتَمَ  ع  ، واْست ْقَّلليَّةُ القََرار  ف ي التَّعاُمل  َمَع الُموا ع  َوتََنوُّ ج  والُخَطط  يم  البَرام  يَّةُ التاعبير  ...الُمروَنة  ف ي تَْصم  ، وُحرا  ن  ، واالْنت قاُل ط 
ْن َمْوق ع  بالعَ  يا  م  ْمَن َمْفُهوم   ْوق ع  َردا  الفَْعل  َعلَى الَحَدث  إ لَى مَ  َمل  الشَُّرط  َّلت  ض  ، واْعت َماد  َحلا  الُمْشك  َمام  الُمبَاَدَرة  واْست بَاق  الَحَدث  األَْخذ  ب ز 

   الشُّْرَطة  الُمْجتََمعيَّة  .
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 /مجموعة   ُجملة : /تبع ، والجذريلي :يتبع )لزَم(/د، والجذرالتاعهُّ  :/ االلتزامُجْهد ُمؤثا ر :درة فاعلةقُـ /بـدأ  ، والجذرأساس وقاعدة مبدأ :

 مــرن ، والجذر المهارة والساهولة :المرونة/ شــرح  وتعني طبقات والجذر )شريحة( مفردها : / شرائح َصـَمــَم إنتاج ، والجذر  تصميم :
 . زمـم  تفويض وتوكيل األمر إلى صاحبه ، والجذر زمام : / قـلـل  انفراد ، والجذر  استقالليّة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

       

ن المبادئ : -1  شباه المبادئ بشخص يتبع . يتبع ذلك جملة مِّ
 رياضياة . معادلة بطرفي شباه الشارطة والمواطنين  الثّقة بين طرفي معادلة الشُّرطة المجتمعيّة : -2
ن الشارائح . :على اختالف شرائح المجتمع  -3  شباه المجتمع بمجموعة م 
 شباه التاعبير والحوار بشخص حرا . حريّة التّعبير : -4
 شباه القرار ببلد ُمستقلا . استقالليّة القرار : -5
ن مكان شباه العمل الشارطيا بشخص   : االنتقال بالعمل الّشرطيّ  -6  . لمكان آخريُنقَل م 
 . زمام القيادةب أوبدء به بالحبل شباه األخذ في العمل وال األخذ بزمام الُمبادرة : -7
  .شباه الحدث بمتسابق يتما التاجاوز عنه  استباق الحدث : -8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 )ُمــنّصـــص(      عيّة ؟.اذكر ثالثة أهداف للشُّرطة المجتم1س

 ( حلا ُمشكّلتهمـج   االستماع إليهم ب(  أ( مساعدة أفراد الُمجتمع :  جواب
 
 )ُمنّصص(     . اذكر الوسائل المتّبعة لتحقيق أهداف ومبادئ الّشرطة المجتمعيّة ؟ 2س

  وأفراده وحاجاته على اختّلف شرائح المجتمعاالهتمام بالمجتمع  (ب   الثاقة بين طرفي معادلة الشُّرطة المجتمعياة أ(  جواب:
 ( استقّللياة القرار في التاعامل مع المواطن وُحرياة التاعبير .د         مرونة في تصميم البرامج والُخطط ( الجـ         
ن موقع ردا الفعل على الحدث إلى موقع األخذ هـ           رة واستباق الحدث .بزمام المباد ( االنتقال بالعمل الشُّرطيا م 

 ( نقاط . 3: يُكتفى بذكر )مـلحــوظــة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
  )ُمنّصص(               كة بين الّشرطة وأفراد المجتمع ؟. عالَم تقوم مبادئ فلسفة الّشرا1س

 العمل بقدرة فاعلة على حلا مشكّلتهم . ب(   أفراد المجتمع واالستماع إليهم    االلتزام بمساعدةأ(     :جواب
   التزام أفراد المجتمع بمساعدة رجال الشارطة والتاعاون معهم جـ(    
 (ُمــنــّصــص)      . . علِّّل: التزام أفراد الُمجتمع بمساعدة رجال الشُّرطة والتّعاون معهم 2س

ف المشكّلت وتقديم المعلومات الّلزمة الُمساعدة على حلاها .: جواب  لتعرُّ
 
 (ُمــنــّصــص)          . ما الواجب المؤكل على أفراد الُمجتمع حتى تقوم الشُّرطة الُمجتمعيّة  بحل مشكالتهم ؟3س

ف المشكّلتالتزامهم بمساعدة رجال الشُّرط : جواب  .المعلومات الّلزمة والمساعدة في حلاها ديم  ـوتق ، ة والتاعاون معهم لتعرُّ

 

 )ُمنّصص( عياة ، وأفراد المجتمع المحلايا رجال الشارطة المجتمالوارد في النّص ؟  )طرفي معادلة الّشرطة( . وّضح المقصود بـ4س

 

                                                       (ُمـنـّصـص)     . التّعاون مع أفراد الشُّرطة المجتمعيّة ضرورة لغايتين ، اذكرهما ؟5س

ف على حلا  الُمشكّلت    أ(:  جواب  تقديم المعلومات الّلزمة لحلاها ب(  التاعرُّ

 

 (ُمــنــّصــص)            النّّص .  حسب ما ورد في طرفي معادلة الشُّرطة المجتمعيّة . كيف يتّم تحقيق مبدأ الثّقة بين 6س

عها:  جواب    . باالهتمام بالمجتمع وأفراده واحتياجاته على اختّلف شرائح المجتمع وتنوا

 
 (صُمنصّ )         حّدد عالَم يعود كّل ضمير مخطوط تحته في ما يأتي : . 7س

 )شرائح الُمجتمع(  :  هــاعلى اختالف شرائح المجتمع وتنوعــ -ب   )المشكّلت(:    ـهاحلّ الُمساعدة على  -أ

ــــور الــــفــــنّــــيّـــــة :  الـــــصُّ

 

 أسـئـلـة الـكـتـاب الــــُمـــقــــّرر :

 

ـعــــبــــة :  الــــمــــعــــانـــــي الـصَّ

 

 أســئــلـــتـــي الـــُمــقــتــرحـــــة :
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د الُمشار إليه في جملة )ويتبع 8س  )حفظ(         . مبدأ االلتزام بمساعدة أفراد المجتمع ( ؟ ذلـك. حّدِّ
 
ّم جددددااااً ) . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : 9س  (ُمهِّ

  ()صمم: هـ. تصميم    ()خلف: د. اختالف  ( )عون: ـ. التّعاون ج  ()سمع: االستماع  -ب  ()سعد: مساعدة  -أ       
 ()فهم: ي. مفهوم (   )عمد: ط. اعتماد            ()سبق: ح. استباق  )نقل(: ز. االنتقال        ()عمل: و. التّعامُل        

 
           )حفظ(               . اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية : 10س

 )استفعال(: د. استباق     )االفتعال(جـ. االستماع :   )االفتعال(االلتزام :  -ب  )فَْعلَلة(:  فلسفة  -أ
 
مام ؟ )زمام( حرف الّزاي في كلمة. ما الّضبط الّصحيح ل11س  )بالكسر( ز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابــعــة   آلــيّــة عـــمــل الـّشـرطـة الـُمـْجـتـَمـعــيّـة –الــفــكــرة الـرَّ
ُد الشُّْرَطةُ َعلَى تَ  قاية  والتاصداي للَجريمة  والسَّْيَطرة  َعلْيها، تَْعتَم  يّة   ْعيين  َوف ي آليَّة  َعَمل َها القَائ َمة  َعلَى الو  َر ُشَرطِّ ُمدَّة  َطويلَة  في الُمْوق ع   لُ َعنَاصِّ

، ل تَعْ  يز  ذَات ه  رِّ  ز  ْنَطقة  أََواصِّ ياألُلفَة  بَْينَُهْم َوبَْيَن أَْفَراد  الم  ل  ، َوتَْمك  ْن ُمعايََشة  َمَشاك  يا  فْيها، َوتَْحر   َها وَطب ْيعَة  السُّلُوك  َنُهْم م  د  ـقْ ـُص َعلَى عَ الُمْجتََمع 
يَّة  َمَع أَْفَراد  الُمْجتََمع  وُمؤسََّسات   ج  َمْدُروس  للتَّواُصل  َعْبَر النََّدَوات  االْجت َماَعات  الدَّْور  ْمَن بَْرنَام  ج  الثَّقَاف يَّة  ه  ض  ، َوتَْنف يذ  البََرام  والنََّشاَطات  الُمْختَل فَة 

ْجَراَءا َن اإل  ُن آل يَّةُ َعَمل َها ُحْزَمةً م  ، َوتَتََضمَّ يَّة  يَاض  يَة  الرا  عَات  واألَْند  س  والَجام  قائ يَّة  ف ي الَمَدار  ع  َواألَْحيَاء   ؛ت  الو  ثْل  ُمتَابََعت َها إ نَاَرة  الشَّوار  م 
َها  ، َوقيام  يَّات  ُمَراقَبة  السََّكن يَّة  ل تَْقل يل  فَُرص  اْرت َكاب  الَجريَمة  نيَن َوَحثا  اُصل  َمَع التَّوَ لألَْحيَاء  السََّكن يَّة  َوتَْقويت َها قَنََوات   ب عََمل  َدْور  َها لَُهْم َعلَى الُمَواط 

ْيَمة   ، أَْو قَْد يُثيُر ُشْبَهةً في اْرت َكاب  َجر  ُل إ ْخّلالً ب األَْمن  ْبَّلغ  َعْن ُكلا  َما يََرْوَن أَنَّهُ يَُشكا  يز  َعلَى تَْرب ية  اإل  ، َوتَْلتَف ُت ف ي آليَّة  َعَمل َها إلَى التَّْرك 
ي ْم، إ لَى َجان ب  َاألَْحَداث  َوتَأْه  ه  َراف  ف ي ُسلُوك  َن االْنح  ْلَحدا  م  م ل  ْجراَءات  ل ه  َن اإل  لَة  ف ي َعَدد  م  ثْل  تَْسيير  َدْوريَّات  َراج  يَّة  م  َّلج  ين يَّة  الع  التَّْحص 

ت   يَّة  األَْقفال  َوَجْود  ع  َواألَْحياء  السََّكن يَّة  واالْهت َمام  ب نَْوع  ل  َوَسَّلمَ الشََّوار  ، َواَل يَفُْوتَُهاَها للَمَصال ح  التََّجارياة  والَمنَاز  َعاية  إ   ة  األَْسَوار  ْيّلُء الرا 
ق  ب َمْن يَْدُخلُوَن الُمَؤسََّسات  وا واالْهت َمام   يَّةَ الّلح  ْصّلح  َز اإل  ْم ف  لَمَراك  َّلل  إ قَاَمت ه  ْرف يَّة  خ  ْم َمَهاَرات  ح  ْم بَْعَد ُمغاَدرات َها، ، ب إْكَساب ه  ْيَها، َوُمتَاَبعَت ه 

ّلن  َوتَْوفير  الب ْيئ ة   ْن ن َسب  الب َطالة  والفَراغ  اللذين  يُشكا  ُل م  ا يُقَلا  مَّ ْنهُ، م  يف  يَْعتاُشوَن م  ْزق  َشر  بة  ل َمْصدر  ر  ْن َدَواف ع  الَجريَمة  .  الُمنَاس             َداف عاً م 

 

ض التّصّدي :/ نفسه  :ذاته / أوَل  طريقة وطبيعة ، والجذر آليّة :  وزاريّ        صدي الُمقاومة ، والجذر أوالُمجابََهة  أوالمواجهة  أو التاعرُّ

بط وسيطر  جذرها :الّسيطرة روابط  :أواصر /خّلل: / عبرعـزز ، والجذرتقوية وتثبيت وَدْعم :تعزيز/ التاحكم والتامكن من الشايءوتعني الضا

ـرة  ، مفردهاوعّلقات ف أو االطّلع على ،  :ُمعايشة/ ألِّف ، والجذر المحباة أو التاوافق أو األُنس :األلفة/ أصـر، وجذرها  آصِّ معرفة أو تعرُّ

ف والفعل ، والجذر  السُّلوك : / عـيش أو التافاعل مع ، والجذر  /دور ، والجذرالُمتتاب عة الّدوريّة:  /إقامة، وتنظيم :عـقـد سلك/ التاصرُّ

ْمنَ  االجتماعات واللقاءات ،  :النّدوات / ضمن تشمل وتحوي، والجذر :تتضّمن /درس ، والجذرُمعدا له :مدروس /داخل الشايء وباطنه :ضِّ

 /قـنـو والجذر وطرق، وسائل :قنوات /أعمال تقي وقوع الجريمة :اإلجراءات الوقائية /مجموعة ُحزمة : / نَْدوة ، ومفردها  نـدو والجذر

ً  :إخالل حــثث/، والجذر تشجيعها :حثّها /  شبه  والجذر ، التباس :ّشْبهة /ثور، والجذر تنشر أو تهياج :يثير /خلـل والجذر وتقصيراً، إضعافا

شد سنا  دون الجريمة ُمرتكـب وتعني َحَدثمفردها  :األحداث /المنع: الحدّ   /ترغب، تُصرا تحرص: / أهـل والجذر ،وتدريب إعداد :تأهيل /الرُّ

لوالجذر  ُمشاة، :راجلة / حـصن والجذر والوقاية، الحماية :التَّحصينيّة /حـرف والجذر القويم، السالوك عن والميل الشاذوذ : االنحراف  /رجِّ

َرف إلى نسبة :حرفيّة /ولي والجذر  وتولايه، باألمر القيام أو إعطاء، :إيالء / فـوت والجذر عنها، يغيب :يفوتها َهن)الح   المكان :البيئة /(المِّ

         ُمعداالت :نِّسب /عيش والجذر الكريم العيش لهم يضمن :يعتاشون/ شرف  والجذر المنزلة، وعالي كريم :شريف  /بوأ  والجذر المنزل، أو

ً  / فـرغ والجذر الخالي، والمكان الُخلُوُّ  :الفراغ  وهم َدْوريّة  مفردها :الّدوريّات / بلغوالجذر  اإلخبار، :اإلبالغ/  دفـع والجذر سبباً، :دافعا

 . دور  والجذر.  ليّلً  يطوفون الشُّرطة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . شباه آلية العمل بشيء يقوم على شيء آخر :أو  شباه العمل الشُّرطيا باآللة وفي آليّة عملها القائمة : -1
 .عليه والسايطرة يتما التاصدي له شابه الجريمة بعدوا  التّصّدي للجريمة والّسيطرة عليها : -2
 يتما تقويته .بشيء ماديا شابه العّلقات  تعزيز أواصر األلفة بينهم : -3
ن اإلجراءات  -4  .شباه اإلجراءات الوقائياة بحزمة حطب  الوقائيّة :حزمة مِّ
 يُعاش معهم . شباه المشكّلت بأشخاص  معايشة مشكالتها : -5
 .شباه وسائل االتاصال مع المواطنين بقنوات الماء  تقويتها قنوات التّواصل : -6
ن االنحراف في سلوكهمللحّد  -7  سريع االنتشار . شباه االنحراف بوباء ومرض  : أو  شباه السالوك غير القويم بالسيل الجارف : مِّ
 . تُحصان ضدا العدوا بقّلع شباه اإلجراءات التاحصينياة  : اإلجراءات التّحصينيّة العالجيّة -8
 شباه االجتماعات بالحبل الُمنعق د .تحرص على عقد االجتماعات :  -9
 

ــــعـــــبـــــة :   الــــمــــعــــانـي الــــصَّ

 

ــــة : ــــــور الـــــفـــــنّـــــيِّـّ  الـــــصُّ
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 )حفظ(      .  علّل : إكساب المهارات الحرفيّة لَِّمن يدخلون المراكز اإلصالحيّة .1س

ن دوافع الجريمة .  : جواب ن نسب البطالة والفراغ واللاذين يُشكاّلن دافعاً م   للتاقليل م 
 
 )ُمنّصص(    وّضح كيف اكتسبت الّشرطة المجتمعيّة تميّزها عن سائر أجهزة األمن في الّدولة ؟ .2س

ن اإلجراءات الوقائياة/ التاصداي للجريمة والسايطرة عليها  جواب: ن حزمة م   االهتمام ب َمْن يدخلون المراكز اإلصّلحياة ./ تتضما
 
ن النّص جملتين تقابلهما في المعنى :. أنعم النّظر في البيتين الّشعريّين اآلتيي3س  )ُمنّصص(   ن ، ثُّم استخرج مِّ

ن الفراغ ِّ           لقد هاج الفراُغ عليك ُشغالً              وأسباُب البالء مِّ
ن دوافع الجريمة : جواب  .البطالة والفراغ يُشكاّلن دافعاً م 
 هلل دّر الـنّـائـبـات فــإنّـهـا                  َصدأ اللئام ِّوصيقَل األحرار        
   من تعمل الشارطة المجتمعياة على تقوية قنوات التاواصل مع المواطنين وحثاها لهم على اإلبّلغ عن كلا ما يروَن أناه يُشكال إخّلالً باأل جواب:
 .كاب جريمة أو قد يُثير ُشبهة في ارت         

 
ن الحيا. 4س ن دوافع الجريمة ؟ اشرح إجابتك وادعمها بأدلّة مِّ ن أّن البطالة والفراغ يُشّكالن دافعاً مِّ  ة إْن أمكن .هل تتّفق مع ما جاء في النّّص مِّ

ن أنا البطالة والفراغ قد يكونان أحد دوافع الجريمة ، وأنا الحاجة الشاديدة جواب: قد تدفع اإلنسان إلى فعل غير  أوافق على ما جاء فيه م 
ة عذراً للقيام بعمل غير مشروع، وا ن جانب آخر قد ال يكون من المقبول مطلقاً أْن تُشكال الحاجا عن  لبحثقانونيا ؛ ليضمن القوت والبقاء ، وم 

، سيكون أفضل بكثير من االنتظار والفرا    غ الاذي قد يسوق إلى الجريمة .أي عمل شريف مهما كان نوعه ومستواه في التاقبُّل االجتماعيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 )ُمنّصص( م2012شتوّي          .الوقاية ، التاصداي للجريمة ، السايطرة عليها  . عالَم تقوم آلية عمل الشُّرطة الُمجتمعيّة ؟1س
   )ُمنّصص(م 2012شتوّي             علّل ذلك .طويلة ، تعتمد الشُّرطة المجتمعيّة على تعيين عناصر شرطيّة لمّدة زمنيّة . 2س

ن معايشة مشكّلتها وطبيعة السالوك المجتمعيا فيها ، لتعزيز أواصر األلفة بينهم وبين أفراد المنطقة  : اإلجـابـة  .   وتمكينهم م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (ُمــنــّصــص)         لجريمة والّسيطرة عليها ؟. كيف تتصّدى الّشرطة الُمجتمعيّة ل1س

 ناصر شرطياة لمداة زمنياة طويلة .ـيين عـتمد على تعـتع  : عالَم تعتمد الّشرطة المجتمعيّة في آليّة عملها ؟ ةبديلصيغة 

 (ُمــنــّصــص)                   . علّل ما يأتي : 2س

   االجتماعات الّدوريّة مع أفراد المجتمع ومؤّسساته .تحرص الشُّرطة المجتمعيّة على عقد  -أ

ياضياة .:  جواب    للتاواصل عبر النادوات والنَّشاطات الُمختلفة ، وتنفيذ البرامج الثاقافياة في المدارس والجامعات واألندية الرا 

 . تتابع الّشرطة الُمجتمعيّة إنارة الّشوارع واألحياء الّسكنيّة .ب

 فُرص ارتكاب الجريمةلتقليل :  جواب

 . تقوية قنوات التّواصل بين الّشرطة المجتمعيّة والمواطنين .جـ

ُل إخّلالً باألمن :  جواب     . د يُثير شبهة في ارتكاب جريمةـأو ق، حثااً لهم على اإلبّلغ عن ُكلا ما يرون أناه يُشكا 

  . تركيز الشُّرطة المجتمعيّة على تربية األحداث وتأهيليهم .د

هم .:  جواب ن االنحراف في ُسلوك   للحدا م 

 

ن الّدوافع الُمسبِّّ 4س  والفراغ طالةالب  بة للجريمة ، كما ورد في النّّص ؟  . اذكر دافعين مِّ

 

 )ُمنّصص(      ؟ بها الّشرطة المجتمعيّة  التي تقوم الوقائيّة اإلجراءاتأربعة . اذكر 5س

ريات ُمراقبة لألحياء الساكنياة .ب(     ة الشاوارع واألحياء السَّكنياة  متابعتها إنارأ( : جواب    قيامها بعمل دوا

ن االنحراف في سلوكهم (دها قنوات التاواصل مع المواطنين           تقويت جـ(  التاركيز على تربية األحداث وتأهيلهم ؛ للحدا م 

 نقاط( . 3يًكتفى  بذكر ) ملحوظة :

 (ُمـنـّصــص)     . اذكر ثالثة إجراءات تحصينيّة تقوم بها الشُّرطة المجتمعيّة ؟ 6س

 االهتمام بنوعياة األقفال وجودتها للمصالح التا جارياة والمنازل وسّلمة األسوار (ب    في الشاوارع واألحياء الساكنياة تسيير دورياات راجلة أ( 

عاية واالهتمام بمن  (ـج  يدخلون المؤساسات والمراكز اإلصّلحياة .إيّلء الرا

 األســئــلــة الــوزاريّــــة حـــول الــفــقــرة :

 أســئــلـــتــي الــُمــقــتــرحـــة حـــول الــفـــقـــرة :

 الــفـــقــرة :أســئــلــة الـكــتــاب الــُمــقــّرر حـــول 

 

 

 

 تت 
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 ؟  لمن يدخلون المراكز اإلصالحيّة اذكر طبيعة االهتمام والّرعاية. 7س

ن نسب البطالة والفراغ، كما ورد في النّّص بيّن طرق ا:  ةبديلصيغة   ُمـنـّصــص     ؟لتّقليل مِّ

 سبة لمصدر رزق شريف يعتاشون منهتوفير البيئة المنا جـ(       متابعتهم بعد مغادرتها ب( إكسابهم مهارات حرفياة     أ(:  جواب

 

ن تو المنفعة ما. 8س ن نسب البطالة والفراغ ونسب ارتكاب الجريمة .    ؟ اإلصالحيّة فير مصدر رزق لألشخاص في المراكزمِّ  التاقليل م 

 

 (حــفـــظ)         )مفهوم المراكز اإلصالحيّة( ؟  . وّضح المقصود بـ9س

ن يرتكب جريمة مخالفة للقانون بهدف اإلصّلح والتاهذيب للكفا عن هذا الُجرم ـأماك:  جواب ن يشرف عليها جهاز األمن العاما يُحتجز فيه م 

ن هذه الجرائم .  مرةً أخرى وحماية المجتمع م 

 

 (ُمــنــّصــص)           ما الّذي تحرص عليه الشَّرطة المجتمعيّة ؟ . 10س

ياضياة ب(     عقد االجتماعات الداورياة مع أفراد المجتمع أ( :   جواب  .تنفيذ البرامج الثاقافـياة في المدارس والجامعات واألندية الرا

 

 )ُمنّصص(     يّة ؟ـالّشرطة المجتمع. ما الواجبات الُملقاة على أفراد المجتمع للتّعاون مع 11س

ل إخّلالً باألمن اإلبّلغ عن ُكلا ما ير أ(:  جواب  اإلبّلغ عن ُكلا  ما يُثير الشُّبهة في ارتكاب الجريمة . ب(  ون أناه يُشكا 

 

 (ُمــنــّصــص)              للّشراكة بين الّشرطة وأفراد المجتمع ، كما ورد في النّّص السَّابق ؟ . ما اآلثار اإليجابيّة12س

ن الجريمة قبل وقوعها ُمساعدة رجال الشارطة في التاصداي لها .:  جواب  المنع والحدا م 

 

 (ُمــنـّصــص (     وّضح ذلك . والمكان ، لى مبدأ التّحصين والوقاية للفرد . ترتكز الشُّرطة المجتمعيّة في عملها ع13س

ن االنحراف أ( الـفـرد :   في ُسلوكهم . التاركيز على تربية األحداث وتأهيلهم للحدا  م 

    تها للمصالح التاجارياة والمنازلاالهتمام بنوعياة األقفال وجودفي الشاوارع واألحياء الساكنياة ، و تسيير دورياات راجلةب( الـمـكـان : 

 وسّلمة األنوار .                   

 

د عالم 14س ــْفـــظ)          ائر الُمخطوط تحتها في ما يأتي :تعود الّضم. حّدِّ  (حِّ

  )الجريمة(   :ا ـهـوالسَّيطرة علي -ب   )الشُّرطة المجتمعياة(:  ــهــاوفي آليّة عمل -أ 

 )كلا ما( . : ـه. ُكّل ما يرون أنّـد  (عناصر ُشَرطياة): هـم جـ. تعزيز أواصر األلفة بينـ

 )َمن يدخلون المراكز اإلصّلحياة(: مهارات ــهــم. بإكسابو   )الشُّرطة المجتمعياة(:  ــهــا. وال يفوتهـ

 )المنطقة( :   هاوالسلوك المجتمعّي فيها مشاكل  -ح  )المراكز اإلصّلحياة( : ها... مغادرتـهـا . إقامتهم فيـز

  (الهاء تعود على مصدر رزق ،اإلصّلحياةالمراكز  )الواو تعود على َمن يدخلون :   ـهن مـنـو. يعتاشي

 )األحداث( : هـم ، سلوكهـم. تربية األحداث وتأهيلـك
 
ــّم جــدددداااً )     . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : 15س  (ُمــهِّ
   ندو() ألندية :ا هـ. (قفَ ـث)  :قافيّةالثّ  -د (روض):  ّرياضيّةجـ. ال  )نَطَق( المنطقة:  -ب وَم(ـ)ق  :القائمة -أ 

َي(ح. تقويتها :  )حيي( ز. األحياء :  (جرى) :و. اإلجراءات  )َرَكَز(:  ي. التّركيز )َوَطَن(  : ط. المواطنين )قَو 
  َوَر(ـ)نَن. إنارة:  زَل(ـ)نالمنازل :  م.     )َسيََر(ل. تسيير :   َو( ـ)َربَ تربية:  ك.
 
 (حـــفــــظ)          . ما الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية : 16س

ل(أ( أواصر :      )يفتعلون( : تاشونـجـ. يع   )إفالة(  :إنارة -ب  )فُواع 
 
 (هاااااّم جددداااً ) . لم ُكتبت الهمزة على الصورة التي جاءت عليها في ما يأتي :17س
مت:  ، إيالء األحياء -أ    فة و ُمنفـردة على الساطر ؛ ُرس    ما قبلها ساكن .ألناها ُمتطرا

مت الهمزة على نبرة؛ ألناها مفتوحة وما قبلها مكسور: البيئة  -ب ن الفتحة ُرس   . ، والكسرة أقوى م 
 
 صفة ُمشباهةالواردة في النّّص ؟  (شريف) . ما المعنى الّصرفّي لكلمة18س
 : . اضبط حروف الكلمات اآلتية في ما يأتي 19س

ن كلمةأ(  ن كلمة )الوقاية(:   كّلهما صحيحبالفتح أو الكسر : )المنطقة( حرف الميم مِّ قاية )بالكسر(ب( حرف الواو مِّ  الو 
ن الفعل ص )بالكسر)تحرص( :  جـ. حرف الّراء مِّ ن كلمة )ضمن( :        (تَْحر  ْمن )بالكسر(د. حرف الّضاد مِّ  ض 



 

22 
 

اً ؟20س  ارجع إلجابته في الناصا . . اضبط آخر ما تحته خّط في النّّص الّسابق ضبطاً تامَّ
 
 )النّدوات ، النّشاطات ، قنوات ، مهارات ، حرفّية( . . اضبط البناء الّصرفي للكلمات اآلتية : 21س

ْرف يَّة(:  جواب  )النََّدَوات ، النََّشاَطات ، قَنََوات ، َمَهاَرات ، ح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  /نزع  والجذر الخصومات : المنازعات / فرد عناصرها وأقسامها والجذر:  ُمفرداتها / تقليل : خفض / نوعتعدُّد، والجذر :  تنّوع
د قتُعـ :تُجّسِّ أي واالتفاق على أمر ما ، والجذر  التّفاوض :/  جـسد ، والجذر ما            كسب تمنحه وتُعطيه ، والجذر تُكسبه :/  فـوض تبادل الرا
: االستعاضة /عمل المكاتب الكتابيا  :العمل المكتبّي الورقيّ  /قـلـل، والجذر االعتماد على النافس :االستقالل  وسم/ ، والجذرصفة :سمة

 حفز/ ، والجذر تقوية :تحفيز/ بـكـر، والجـذر اختراع :ابتكار /أين، والجذر وقت :آن  / عـوض، والجذر االستبدال
أحاسيس،  :مشاعر تها، واجبها /مسؤولي :شأنها/ نمواالنتساب للشايء وُحباه، جذرها  :االنتماء/الشاعور األمنيا بالمسؤولياة :الحّس األمنيّ 

 . ثـقـف العلوم والمعارف والفنون التي يُطلب الحذق بها، والجذر   الثّقافة : / َشعَـرَ  والجذر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 شباه الُخطاة بنصا له مفردات .:  هذه الُخّطة على تنّوع مفرداتها -1
 يمأل النافوس . شباه الجريمة بشيء ماديا ملموس  تقليل أثرها في النّفوس : -2
 شباه الوعي االجتماعيا بماء يزداد . يزداد بها مستوى الوعي االجتماعّي : -3
ن مخاطر -4 نة الجهل : لتحصين المجتمع مِّ  . شباه أخطار الجهل بعدوا و أو شباه المجتمع بقلعة ُمحصَّ
ن العمل المكتبّي : -5 ر مِّ ُر منه . شباه العمل المكتبيا بعدوا   التّحرُّ  يتما التاحرُّ
 يتما تبادله . شباه الخبرات بشيء  ماديا  ملموس  تبادل الخبرات : -6
ن شأنها تحفيز العالقة : -7 عونشباه األساليب بأشخاص  ابتكار األساليب التي مِّ  يُشجا 
 . إنشاؤه يتما  مني واالنتماء ببناء شبه الحس األ : االنتماء الحّس األمني ومشاعربناء  -8
 شباه رجل الشارطة بدولة يتما استقّللها . أو: شباه االستقّلل والعمل الميدانيا بوسم قبيلة تكسبه سمة االستقالل والعمل الميدانّي : -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )ُمنّصص(    . تحصينياة ،عّلجياة  ،وقائياة  ،إجرائياة . اذكر مفردات ُخطَّة الّشرطة الُمجتمعيّة ؟ 1س
 
 المجتمع؟ في . ما النّتائج اإليجابيّة لتطبيق خّطة الّشرطة المجتمعيّة2س

ن أهداف ُخّطة الّشرطة الُمجتمعيّة ؟ةبديلصيغة    (ُمـنـّصــص)م 2011شتوّي         : اذكر ثالثة مِّ
 تجسَّد التَّقاُرب بين رجال الشُّرطة والُمجتَمع .  ب(  .خفض معدَّالت الجريمة وتقلال أثرها في النُّفوس  أ(:  جواب
ن أخطار الجهل .جـ(   يزداد بها مستوى الوعي االجتماعيا والثاقافة األمنية لتحصين المجتمع م 
 
 (ُمــنــّصــص) على رُجل الشُّرطة ؟ الُخّطة. ما النّتائج اإليجابيّة لتطبيق 3س
ر مستوى األداء ا أ(      ة مع الُمجتَمع كاالعتماد على النافس ب( لوظيفيا والمهنيا لرجل الشُّرطة تطوُّ  إكسابه مهارات تشاُركياة خاصا
 تكسبه سمة االستقّلل والعمل الميدانيا . د(  المنازعات إكسابه مهارة التافاوض في حلا  جـ(     

ن العمل المكتبيا الور هـ(      ر م  ن المسؤولين . قيا واالستعاضة عن ذلك بالتاوجيه التاحرُّ ن آن  آلخر م   (يُكتفى بذكر ثالث)   واإلرشاد م 
 
 (ُمــنــّصــص)علِّّل ما يأتي : . 4س
 ي والثّقافة األمنيّة .ي االجتماعـازدياد مستوى الوع -أ

ن أخطار:  جواب  الجهل الذي يؤداي إلى الجريمة لتحصين الُمجتمع م 

ـيّة ُخـطَّـة جهـاز الـشُّـرطـة الـُمـجـتـمـعـيّة      الـفـكـرة الخامـسة: أهـّمِّ
ع  ُمْفَرَدات َها ه  الُخطَّةُ َعلَى تَنَوُّ يَّ  ؛َهذ  ُم ف ي تَْحق يق  أَْهَداف  الشُّْرَطة  الُمْجتََمع  ، تُْسه  ين يَّة  يَّة  التَّْحص  َّلج  قَائ يَّة  والع  ْجَرائ ياة  والو  ْن َخْفض  ُمعَدَّاَلت  اإل  ة  م 

َجال  الشُّْرطَ  ُد التَّقَاُرَب بَْيَن ر  ، َوتَُجسا  َها ف ي النُّفُْوس  يَمة  َوتَْقل يل  أَثَر  يا  والثَّقَافَة  األَْمن يَّة  الَجر  ة  َوالُمْجتََمع ، َويَْزَداُد ب َها ُمْستوى الَوْعي   االْجت َماع 
َر ُمْستََوى األَ  ْن َشأْن َها أْن تَُطوا  ، َوم  يَمة  ي إ لَى الَجر  ر  الَجْهل  الذي يَُؤدا  ْن َمَخاط  ين  الُمْجتََمع  م  ْهن يا  ل تَْحص  يفيا  والم  ل َرُجل  الشُّْرَطة   َداء  الَوظ 

ة  َمَع الُمْجتََمع ، كاالْعت َماد  َعلَى النَّْفس  في اإلْجَراءات  الُمتََّخذَة   يَّة  َخاصَّ ة  ف  بإ ْكَساب ه  َمَهاَرات  تََشاُرك  رَّ ي الُمُرور   نَتيَجةَ الُمَماَرَسة  الُمْستَم 
د  في الم   َها، والُمْنفَر  قة  والت قَاء  أَْفَراد  َن ْنط  ر  م  َمةَ االْست ْقَّلل  والعََمل  الَمْيَدان يا  والتَّحرُّ ، وتُْكَسبُهُ س  العََمل  َمَهارة  التَّفَاُوض  ف ي َحلا  الُمنَاَزَعات 

ن آن  ) ْرَشاد  م  يه  واإل  نْ آلخرَ الَمْكتَب يا  الَوَرق يا  واالْست عَاَضة  َعْن ذَل َك بالتاْوج  َن الَمْسؤوليَن أَْو م  ، َكَما تُْكَسبُهُ القُْدَرةَ َعلَى  ( م  ْبَرات  تَبَاُدل  الخ 
ر  االنْ  سا  األَْمن يا  وَمَشاع  ْن َشأْن َها تَْحفيُز العَّلقة  َمَع الُجْمُهور  َوب نَاُء الح   ت َماء  .  اْبت َكار  األََسال يب  التي م 

ــــــالـ  ة :ــــيّــــــــنَّ ـــــــفـــــور الـــصُّ

 

ـعـبـة :  الـمـعـانـي الـصَّ

 

 الـــُمـقــــتــــرحــــة :األســــئـــلــــة 
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 تطّور مستوى األداء الوظيفّي والمهنّي لرُجل الشُّرطة . -ب
ة مع المجتمع . جواب:  بسبب اكتسابه مهارات تشاركياة خاصا
 عتماد رُجل الشُّرطة على الذّات .جـ. ا

د في المنطقة والتقاء أفرادها  جواب: ة في الُمرور الُمفر   . للُممارسات الُمستمرَّ
                                                      (حــفــظ)  د. وجوب إكساب رُجل الشُّرطة المجتمعيّة مهارة التّفاوض في حل الُمنازعات .

ن العودة إلى موقع عمله أو البحث عن  جواب:          ألنا هذه المهارة الزمة في عمله ؛ فهو يحتاجها حين ال تُمكانه الظاروف في بعض األحيان م 
جار أو الباس باستخدام مهارات التافاوض والدابلوماسياة في عمله . ن الضاروريا قيامه بفضا النازاع أو ش   استشارة ، ويكون م 

 
 )ُمنّصص( م2011شتوّي          المهارات التَّشاُركيّة التي تُكسبها الُخّطة لرجل الشُّرطة ؟ . اذكر5س

ر الّشرطة الُمجتمعيّة إلى تطوير األداء الوظيفّي لرجل الشُّرطة ؟  صيغة بـديـلة  : كيف تطّوِّ
       العمل الميدانيا  د(  سمة االستقّلل جـ(  التافاوض في حلا المنازعات ب(  االعتماد على النافس أ(  : جواب

ن شأنها تحفيز العّلقة مع الجمهور و(  التاوجيه واإلرشاد هـ(   القدرة على ابتكار األساليب التي م 

 

 الجهل . ما الذي يؤّدي ويُسبِّّب الجريمة ، كما يبدو في النّّص ؟6س

 

 (حــــفـــظ). وّضح المقصود بكّل من المصطلحات والتّراكيب اآلتية : 7س

غار الذين لم يبلغوا بعد وجعلهم أهّلً لّلنخراط تربية األحداث وتأهيلهم :  (أ      . في المجتمع بشكل إيجابيا  أْي تربية الصا 

 األعمال التي تُتاخذ لحماية األفراد وعّلج الُمشكّلت . جراءات التّحصينيّة العالجيّة :اإل (ب    

ة باألمن وأهمياته وأهدافه .الثّقافة األمنية :  (جـ      معرفة األمور الخاصا

ّس األمنّي ومشاعر االنتماء : (د       أْي تكوين شعور المحافظة على األمن وغرز الشاعور لدى المواطن بأهمياته والحاجة إليه . بناء الحِّ

 المجتمع .يتما فيه الناصح واإلرشاد ألفراد العمل في الميدان بعيداً عن المكاتب العمل الميدانّي :  (هـ    

 

 )ُمنّصص(       . كيف يكتسب َرُجل الّشرطة سمة االستقالل والعمل الميدانّي ؟8س

ن تبادل الخبرات :  اإلجـابــة ن المسؤولين أو م  ن آن  آلخر م  ن العمل المكتبيا واالستعاضة عن ذلك بالتاوجيه واإلرشاد م  ر م   .بالتاحرُّ

 

ف كيف يتّم تطوير مستوى األداء الوظيفّي والمهنّي لرجل الشُّرطة ؟ 9س  (ُمنـّصـص)       . صِّ

مة االستقّلل والعمل الميدانيا /  مهارة التافاوض في حلا المنازعات / االعتماد على النافس في اإلجراءات الُمتاخذة جواب:   . تكسبه س 

 

  (حـــفـــظ وهاااّم جــدددااً ) عالم يعود الّضمير المخطوط تحته في ما يأتي :  .10س

ن شأن ـهاويزداد بب(  )الجريمة(:  في النفوس ها وتقليل أثرأ(   طاة()الخُ :  ـهتكسب ،ها ـ، مِّ

ْنَطقة(:  هــاوالتقاء أفراد (جـ ن شأنـ د(   )الم   األساليب() : ـهـاالتي مِّ

 

 (حــفــــظ) إليه في العبارات اآلتية : . حدَّد الُمشار11س

ع مفرداتها  هذه -أ ( :  ذلك واالستعاضة َعْن  -ب  ( ة)ُخطاة الشُّرطة المجتمعيا : الُخطَّة على تنوُّ  )العمل المكتبيا

 

 (حـــفـــظ). اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : 12س

  )أخذ(: هـ. الُمتّخذة    )َشَرَك(: د. تشاركيّة(     )سوي :جـ. مستوى              (زيد: )يزداد -ب )قرب(: التّقاُرب -أ  

ة :       )مرَس(: و. الُممارسة     (وجه: )ي. التّوجيه ()لقيح. التقاء :    ()نزع  :ط. الُمنازعات       (مرا  أو مرر)ز. الُمستمرَّ

 )ميد(:  ل. الميدانّي   )َرَشَد( : ك. اإلرشاد  

 
رفّي للكلمات اآلتية : 13س  (ُمــنــــّصــص). اكتب الوزن الصَّ
لة(  :د. سمة  )افتعال(:  جـ. التقاء ()الُمْفـتعلة: الُمتَّخذة  -ب  )يفتعل( : يزدادأ(    )االستفالة( :هـ. االستعاضة )ع 
 
ت الهمزة على الّصورة الواردة في الكلمات اآلتية : 14س ــْفــظواّم اااااــه). لمِّ ُرسمِّ  (حِّ

مت الهمزة على  :    يؤّدي -أ ن الفتحة   ألناها مفتوحة وما قبلها مضموم ؛ )واو( ُرس  ة أقوى م  ما  .، والضا
مت على ألف ؛ ألناها ساكنة وما قبلها مفتوح  :   َشأْنِّها -ب ن الساكون ُرس   . ، والفتحة  أقـوى م 

 . مفتوحة وما قبلها ألف على الساطر؛ ألناها متوساطة ُرسمت  :   جـ. اإلجراءات
مت منفردة على الساطر ؛ ألناها :   ، انتماء ، بناءد. التقاء فة وُمتط ُرس    .ما قبلها ساكن را
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ن حرف الجّر )على( في جملة : )على تنّوع مفرداتها( الواردة في النّّص ؟ . 15س  يُفيد معنى الُمصاحبة .ما المعنى المستفاد مِّ
ّم جددددااااً )اضبط حروف الكلمات اآلتية : . 16س  (ُمهِّ
ن كلمة )المهني( أ(  ْهنيا  :الميم والهاء مِّ  العََّلقة )بالفتح(: العين في كلمة )العالقة( ب(  )كسر وسكون(الم 

 ب ناء )بالكسر(:  جـ. حرف الباء في كلمة )بناء(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالقة الشُّرطة المجتمعيّة بما جاء في الّشريعة اإلسالميّة . –الـفـكـرة الـسَّـادسـة 
يَّةَ  ،وُخَّلَصةَ القُول   ة   إنَّ الشُّْرَطةَ الُمْجتََمع  مَّ ر  الُمه  َن الَمَحاو  ها ب عََدد  م  يا ، إنََّما تَُحقا ُق َما كاألُ  ف ي اْهت َمام  َوار  والتَّعاُضد  الُمْجتََمع  ْسَرة  َوُشؤون  الج 

يَجا ْيَمات  َوتَْشريعات  بَْيَن األَْزَواج  واألَْبنَاء  والج  ْن تَْنظ  يَّةُ وَحثَّْت َعل يه  م  يعَةُ اإلْسّلم  ، حتَى اْرتَقَى َءْت ب ه  الشَّر  بعُضَها ران  واألفراد  والدَّْولَة 
، وا ي َعن  الُمْنَكر  ، والنَّه  بَادة ؛ كاألَْمر  ب الَمْعروف  ، والعََمل  َعلَى إ ْرَساء  الَخْير  إ لَى َدَرَجة  الع  ْيعَة  ، والبُْعد  َعن  الَخد  ، َوُمَحاَربَة  الشَّر  إلْحَسان  للَجار 

نْ  ، فَعََمُل اإل  ْيَجاب يُّ ي إ لَى الَخْير  الف ي الُمْجتََمع ، َوْهَو ُجلُّ َما يَْطَمُح إ ل ْيه  العََمُل األَْمن يُّ اإل  نْ  َسان  الدَّاع  َن الَجريَمة  أو يَق ُف ع  قَاية  م  َد َحدا  الو 
ْنَسان  الَخيا ر   اً إ لَى ب نَاء  اإل  اَها ُمْمتَدا ، بَْل يَتَعدَّ ْلب يَّة  فَات  السَّ ي لََها وُمَكافََحة  التَّصرُّ ه   التَّصدا  ، الاذي يُْصب ُح ف يه  الفَْرُد َرق ْيبَاً َعلَى نَْفس  والُمْجتََمع  السَّليم 

فَ  ه  ب اتا َخاذ  َوتَصرُّ َمايَة  نَْفس  َراً َعلَى ح  ل يا ، َويَْغدو قَاد  َّلل  قَانُون ه  الُخلُق يا  الدَّاخ  ْن خ  ْيَمة   إ ْجَراءات  ات ه  الذَّات يَّة  م  َن الَجر  قَاية  م  ْيَطة  والَحذَر  للو  الح 
  . ب الَوْعي  والثَّقَافَة  واْرت قَاء  الفَْكر  والنَّْفس  

 
 

داً  :ُزبدة الشايء، وُخّلصة الكّلم ُخالصة : لص فيه معنى العبارة ُمجرَّ ن الزوائد والفُضول، والجذر  ما استُخ  الموضوعات  :المحاور خلص/م 
ْحور( ، مفردها  تعني حقوق الجيران وامورهم وعّلقاتهم ،  :وشؤون الجوار العهد واألمان، الحليف أو النااصر، :وارالجِّ / حور ، والجذر )مِّ

عت :حثّت /وزاريّ         عـضـد، والجذر التاعاون والتاكاتف :التّعاُضد/ ورجوجذرها الالغويا   /رقيارتفع وصعد، والجذر  :ارتقى/ شجا
، والمصدر طمح ، والجذر يتطلاع ويستشرف ويأمل يطمح : جلل/معظم أو جميع والجذر  : ُجـلّ  /رسـو والجذر نشر، تدعيم، تثبيت :إرساء

َماحاً( ً / )ُطموحاً وط  ، الحذر واالحتراس :الحيطة /غدووالجذر يُصبح،  :يغدو /الشاخصياة الذّاتيّة:/  رقــبُمراقباً، محاسباً والجذر  :رقيبا
/ شأَن، والجذر وتعني الحال التي يُعتنى بها )َشأْن(مفردها :الّشؤون عدو/، والجذر يتجاوزها :يتعّداها /انتبه )حيط( خطأ   ، وطحوالجذر 
مه ، والجذر  : الُمنكر  . نـكـرما يقبحه الشارع ويُحرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

       
 يتناصرون ويتعاونون . شباه المجتمع بأشخاص  التّعاضد المجتمعّي : -1
   يُصعَد عليه .شباه العبادة بدرج  أو :يصعدون ،  شباه التانظيمات والتاشريعات بأشخاص  ارتقى بعضها إلى درجة العبادة : -2
 يُحاَرب . شباه الشَّرا بعدوا   ُمحاربة الشَّر : -3
 يتما االبتعاد عنه .شباه الخديعة بشيء ماديا  ملموس   البُعد عن الخديعة : -4
 .شباه الخير بأشياء تُثبات في األرضا أو بمسامير  إرساء الخير في المجتمع : -5
 . يطمح شباه العمل األمني بشخص وهو ُجّل ما يطمح إليه العمل األمنّي اإليجابّي: -6
 اإلنسان الخيار والمجتمع الساليم بالبناء شباه بناء اإلنسان الخيّر والمجتمع السَّليم : -7
  قي .ـيصعد ويتا شباه الفكر والنافس بشخص  ارتقاء الفكر والنّفس : -8
ةشباه الشاريعة اإلسّلمياة بإنسان  جاءت به الّشريعة : -9  . ذو حكمة يأتي بالخير لألما

 .شباه القول بكتاب له خاتمة ونهاية وخّلصة  خالصة القول : -10
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
ن . اشرح العالقة بين مضمون العبارة اآلتية وعمل الّشرطة المجتمعيّة : )عمُل اإلنسان الدَّاعي إلى الخير ال يقُف عند حّد الوقاية مِّ 1س

ــفـالجريمة أو التّصّدي لها ، بل يتعدَّاها إلى بناء اإلنسان الخيّر والمجتمع الّسليم( .   ـظ()حِّ
ة في إعداد:  جواب َن إعداده، وهي عملياة ُمستمرَّ الً على نوعية اإلنسان الخيار الذي أُحس  ن الجريمة وتخفيضها يعتمد أوا  الفرد  أْي أنا الوقاية م 

ن الجريمة ، بوجود إنسان جياد يمنع الخطأ قبل وقوعه .             بالتاربية الحسنة ،  وهو ما يضمن لنا مجتمعاً خالياً ما أمكن م 

ــْفــظ(. علِّّل : الّربط بين ما ورد في النّص وما جاءت به الّشريعة اإلسالميّة . 2س   )حِّ
   عليها الناصا كامّلً وإظهار صفة الشَّرعياة فيه .التي يقوم للتادليل على رفعة الهدف واستقامته ، وبيان القيمة :  جواب
ن : ـ. بع3س  د تعّرفك فلسفة الّشرطة الُمجتمعيّة، تنبّأ بمستقبل ُكّل مِّ
 المنطقة التي يُحسن أفرادها التّعامل مع رجال الشُّرطة المجتمعيّة . -أ 

 وارتفاع مستوى الثاقافة والوعي في الداولة . / وانخفاض أعداد الجريمة  /األمن واألمان المجتمعيا واالستقرار   :جواب   
 عالقات الجيران وعالقات أفراد األُسرة الواحدة . -ب 

ة  /  : جواب     اضد األسريا .التاع /  الطامأنينة والتافاهم أكثر متانة وأخوا
 
 

ـــعـــبـــة :  الــــمـــعـــانـــي الــــصَّ

 

ـــــالـ  ة :ـــيّـــــنّــــفــــور الــــصَّ

 

 أســــئـــلـــة الــــــكــــــتــــــاب الــــــُمــــــقــــــّرر :  
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 م2009توّي ش        األسرة ، شؤون الجوار ، التاعاضد المجتمعيا  المحاور الُمهّمة التي تهتّم بها الشُّرطة المجتمعيّة ؟ . اذكر1س
 

 )ُمنّصص( م2009شتوّي        . ما دور الشَّريعة في المجتمع ، كما ورَد في النّّص ؟ 2س

 تنظيمات وتشريعات بين األزواج واألبناء والجيران واألفراد والدُّولة .حثات الشَّريعة اإلسّلمياة على : جواب

 

ن الوقوع في الجريمة ؟ 3س  (وزارّي ُمــنــّصــص          . كيف يحمي اإلنسان نفسه مِّ

 سارتقاء الفكر والناف/ بالوعي والثاقافة   /خاذ إجراءات الحيطة والحذر  اتا : جواب

 

 )ُمنّصص(اإليجابّي ؟  اإلنسان الدَّاعي إلى الخير والعمل األمني . ما أوجه التّشابه بين4س

ح الّدور اإليجابّي الذي يقوم به اإلنسان الخيّر؟(صيغة بديلة :   2009شتويّ        )وّضِّ

فات السَّلبياة ، بل يتعدااها إل: جواب ي لها ومكافحة التاصرُّ ن الجريمة والتاصدا   ى بناء اإلنسان الخيار والُمجتمع الساليم .كّلهما ال يقف عند حدا الوقاية م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

 ؟ ة بما جاءت به الّشريعة اإلسالميّةالمجتمعيّ  ما عالقة عمل الّشرطة. 1س

 (ُمـنـّصـص) ، كما ورد في النّّص ؟ : ما الّذي تُحّققه الشُّرطة المجتمعيّة ةبديلصيغة 

ن تنظيمات وتشريعات بين األزواج واألبناء والجيران واألفراد والداولة ، حتى : جواب تحقاق ما جاءت به الشاريعة اإلسّلمياة وحثَّت عليه م 

 بعضها إلى درجة العبادة كاألمر بالمعروف والناهي عن المنكر . ارتقى

 

 (ُمــنــّصـــص) اإلسالميّة ؟عليها الّشريعة . ما التّشريعات االجتماعيّة التي تُحققّها الّشرطة المجتمعيّة ، وحثّت 2س

 ما هو ُجل ما يطمح إليه العمل األمنّي اإليجابّي ؟ صيغة بديلة : 

 العمل على إرساء الخير في الُمجتمع ./ البُعد عن الخديعة / محاربة الشار   / اإلحسان للجار/ معروف والناهي عن الُمنكر األمر بال: جواب

 

 . اذكر خصاص وسمات اإلنسان الخيّر في المجتمع الّسليم ؟3س

 (ُمـــنــّصـــص) : ما عمل اإلنسان الدَّاعي إلى الخير ؟ ةبديلصيغة 

ن خّلل قانونه الُخلقيا الدااخليا يُصبح رقيباً على    ذر . ـيغدو قادراً على حماية نفسه باتاخاذ إجراءات الحيطة والح / نفسه وتصرفاته الذااتياة م 

 

فاته الذّاتيّة ؟ 4س ن خّلل قانونه الُخلقيا الدااخليا . كيف يُصبح الفرد رقيباً على نفسه وتصرُّ  (ُمـنـّصــص) م 

 

ن الجريمة ؟ . ما هي إجراءات الحيطة5س  )ُمنّصص(        والحذر التي تقي مِّ

ن الجريمة ، كما ورد في النّّص ؟ ـةلــديــبصـيـغـة     ارتقاء الفكر والنافس الوعي / الثاقافة  /  : ما ُسبل الوقاية مِّ

 

 (ُمــنــّصــص)     اإليجابّي ، كما ورد في النّّص ؟  . ما هي أسس العمل األمني6س

ن الجريمة  والتاصداي لها   : أجواب لبياةب ( الوقاية م   ( بناء اإلنسان الخيار والُمجتمع الساليم .جـ ( مكافحة التاصرفات السا

 

ن المصطلحات الواردة في النّص الّسابق :7س ــْفـــظ)      . وّضح المقصود بُكّل مِّ  (حِّ

 يُحقا ُق األمَن للُمجتمع .ُكلُّ َعَمل  جياد  وُمفيد  العمل األمنّي اإليجابّي :  -أ

 .  ارتفاع قيمة الفكر وشأن النافس في أخّلقها وسلوكهاارتقاء الفكر والنّفس :  -ب 

 .السلوكيات غير المحمودة وغير اإليجابياة التي تترك أثراً سلبيااً على المجتمع وأفراده  جـ. التّصّرفات الّسلبيّة : 

 التي يفعلها الفرد بنفسه برضاه وليس فرضاً عليه . السالوكيااتد. التّصرفات الذّاتيّة :  

 

مت الهمزة على الّصورة التي جاءت عليها في ما يأتي :8س ــّم جــداً ) . لمِّ ُرسِّ  (ُمــهِّ

مت على  :   شؤون -أ  مضمومة وما قبلها مضموم .ألناها )واو(؛  ُرس 

مت  ، إرساء ، ارتقاء : األبناء -ب فة ُرس   ما قبلها ساكن .و ُمنفردة على السَّطر ؛ ألناها ُمتطرا 

 حـــول الــفــقـــرة : ـئــــلـــتــي الـــُمــقـــتـــرحـــةأسـ

 :األســئــــلـــة الـــوزاريّــــــة حـــول الــفــقـــرة 
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ــّم جدّ )اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : . 9س  (ددداااااً ُمـهِّ

 ()حسن : د. اإلحسان ( )عرف : جـ. المعروف ()شرع:  تشريعات -ب )نظم(  : تنظيمات -أ

فات  ف()وقـ  : ز. يقف )وجب( :و. اإليجابّي  )حرب(:   هـ. ُمحاربة  ()صرف:  ح. التّصرُّ

أً  )سلب(:   ط. الّسلبيّة  (مدد أو)مدَّ :ي. ُمـمـتدَّ

ق والتافكير أسئلة االستيعاب والتاحليل والتا  :هـاّمـة ــحــوظــة ـلمـ  ، وقد أشرت إليها باللون األحمر ، ُحلَّت في سياق الشارح التاحليليا للدارس  ذوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  إلى النّّص واستخرج ثالثاً من عالمات التّرقيم المختلفة ؛ ُمّسراً سبب استخدامها في المواضع التي جاءت فيها .ُعد  . 1س
 عند انتهاء المعنى وبداية  :النّقطة /قبل التافصيل والتاعداد / الفاصلة المنقوطة :  ة ، وعدم تمام المعنىعند انتهاء الجمل )الفاصلة : :جواب 

 ( .للدااللة على فقرة جديدة/ الفراغ في بداية كّل فقرة :  فكرة جديدة            
 
 . محذوف حسب ما هـو ُمقّرر من الوزارة .2س
 
ّما يأتي : )الّشرطّي ، دعامات ، حرفيّة( .  3س  . اضبط الحرفين األّول والثّاني في كّل كلمة مِّ

َعامات -ب   الشُّْرطيا أو  الشَُّرطيا  -أ         ْرفياةجـ.   د      ح 
ّما يأتي : )إيالء ، ارتقاء( . .4س  ُصغ اسم الفاعل واسم المفعول مِّ

 ( .ُمرتقًَى عليه/ اسم المفعول : ُمرتق   أو الُمرتق ي / اسم الفاعل : ُمولًَى له / اسم المفعول : ُمول    : )اسم الفاعل : جواب
 
ن الوزارة .5س  . محذوف حسب ما هو ُمقّرر مِّ
 
 الحروف وفائدتها في ما تحته خّط في الجمل اآلتية :. بيّن نوع 6س
مُ  -أ ْن  تحقيق أهداف الّشرطة المجتمعيّةفي  تُْسهِّ  . خفَض معّدالت الجريمةمِّ
ــنْ )  / حرف جرا يُفيد الظارفياة المكانياة المجازياة:  (في) : جواب   حرف جرا يُفيد بيان الجنس : (مِّ
ن  تحصين الُمجتمعلـ الثّقافة األمنيّة  و االجتماعيّ ها مستوى الوعي بــ ويزداد -ب        :   مخاطر الجهل مِّ

 حرف جرا يُفيد الساببياة والتاعليل/  :/ الالممع والتارتيب والُمشاركةعطف يُفيد الجحرف  :/ الواويُفيد الساببياة والتاعليل حرف جرا : )الباء(جواب:
ن)      .حرف جرا يُفيد الساببياة والتاعليل  : (مِّ
ـنْ االنتقال بالعمل الّشرطّي  .جـ  موقع األخذ بزمام المبادرة . إلى موقع رّدة الفعل  مِّ

ن( : جواب   .حرف جرا يُفيد انتهاء الغاية المكانياة / إلى : حرف جرا يُفيد ابتداء الغاية المكانياة : )مِّ
 
 . أجب عّما يأتي :7س
 الجمع في ما يأتي وهات مفرده : )أواصر ، تشريعات ، مقيمين( .سّم نوع أ( 

 )تشريع( .، ومفردها جمع مؤناث سالم)تشريعات(: )وهي صيغة منتهى الجموع(/ ا آصرة ، ومفرده)جمع كثرة(جمع تكسير: )أواصر( جواب:

 )ُمقيم( . جمع مذكار سالم ، ومفرده)مقيمين( :          
 حسب القلّة والكثرة : )أجهزة ، أهداف ، حلول ، أجنحة ، خاليا ، أذهان( .صنّف الجموع اآلتية  -ب
 .حلول ، خّليا )جموع الكثرة( : أجهزة ، أهداف ، أجنحة ، أذهان / )جموع القلّة( :  واب:ج    
 
   اكتب الوزن الّصرفّي للجموع اآلتية : )رواسي ، مشكالت ، شرائح ، منازل ، إجراءات( . جـ.
الت :  /  لـفََواع  )َرَواسي :  جواب:     ّلت ُمْشكِّ ل / َمنَازل : فَعَائ ل / َشرائِّح : ُمْفع   ( .إ ْفعَاالت/ إَِّجَراَءات : َمفَاع 
 
 . ميّز المصدر الّصناعّي من االسم المنسوب في المفردات التي تحتها خّط :8س

 طويلة المدى . المجتمعيّة استراتيجيّة شرطيّةالّشرطة  -أ        
 . (اسم منسوب/ شرطيّة : مصدر صناعيا / استراتيجيّة : اسم منسوب المجتمعيّة : )           

 .المعلوماتيّة والتّحّديات وجرائم  األمنيّةالّشراكة مع المجتمع مناسبة للوقوف في وجه التّحّديات   -ب        
 ( .مصدر صناعيا / المعلوماتيّة : اسم منسوب )األمنية :            

 
 . حّدد الجملة التي تتضّمن أحد أحد األخطاء الّشائعة ، وصّوبه معلاّلً الّسبب :9س

 الّشرطة المجتمعيّة وأفراد المجتمع يعمالن معاً . -ب  تعمل الّشرطة المجتمعيّة وأفراد المجتمع سويّةً  -أ
ا الجملة الثاانية هي الصاحيحة فهي تبيان حال الشارطة المجتمعياة وأفراد المجتمع ،  جواب:     وال  )الحال(فليس معناها  سويّة()أما
     االستواء والّسواسية .معنى  بل تفيد ،  االجتماع في عمل معيان    

ن الوزارة .10س  . محذوف حسب ما هو ُمقّرر مِّ

 الــلـــغــــويّــــة :الــقــضــايــا 
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ابع     إعداد الُمعلا م : جعفر المحيسن   0797671562هاتف :     مهارات االتاصال المستوى الرا

     

 اً دددااّم جدااااحــفـظ اإلضاءة ها

ن القصيدة .متتالية  ( أسطر10المطلوب حفظ )  :أسـئلــة حـول اإلضـاءة   مِّ

يَّاب .. َمن قائل قصيدة )غريب على الخليج( ؟ 1س  بدر شاكر السا 

 م .1926ُول َد في بلدة جيكور قرب البصرة في العراق عام . متى ُولِّد الشَّاعر ؟ وأين ؟ 2س

 

 :  ما يأتي علِّّل. 3س

 . (الّسيّاب) غنى التّجربة الّشعريّة والثّقافة األدبية لـ -1

 اإلنجليزيا واطاّلعه على الثاقافة األجنبياة .لدراسته األدب :  جواب     

 الّرائد الحقيقّي للشَّعر الحديث . (الّسيّاب)يُعّد   -2

 عمق صورته الشاعرياة .ب(    افته األدبية وتجربته الشاعرياة أ( بسبب غنى ثق  : جواب

ن عيون قصائد الّسيّاب .  -3      تُعّد قصيدة )غريب على الخليج( مِّ

ن صور معاناة الوطن العربيا آنذاك .:  جواب   الشتمالها على كثير م 

 

عر الحديث مع الشااعرة نازك المّلئكة .  . ما مكانة )الّسيّاب( في الّشعر العربّي ؟4س ائد الحقيقيا للشا   يعدُّه بعض الناقااد الرا

 

 . األدب اإلنجليزيا   ب(اطاّلعه على الثاقافات األجنبياةأ( دراسته  اب والتي أغنت تجربته الّشعريّة ؟  . ما مصادر ثقافة الّسي5س

 

ن سمات شعر. اذكر 6س ّم جداً          (ميزات أو خصائص شعره) ؟ (الّسيّاب) ثالثاً مِّ  وزارّي ُمهِّ

ة جـ(      ( عمق الصاورة الشاعرياة ب ( االتاكاء على األسطورة    أ : جواب  العربياة .صدق االنتماء للوطن )العراق( واألُما

 

 .م 1964عام . متى توفّي الّسيّاب ؟ 7س

 

ن دواوين )الّسيّاب( ؟  . اذكر ثالثاً 8س ــّم جدددااااً مِّ  ُمــهِّ

  شناشيل ابنة الحلبيا  و(      إقبال  هـ(    المعبد الغريق د( أساطير   جـ(أزهار ذابلة      ب(    أُنشودة المطر أ(:  جواب

 

ت منه قصيدة 9س  وزارّي هاّم جّداااً                أنشودة المطر   ؟ (غريب على الخليج). ما اسم الّديوان الذي أُخذِّ

 

 . بيِّّن أهمية قصيدة )غريب على الخليج( ؟10س

يااب  ـتع أ(  ن عيون قصائد السا  وح الوطنياة المبثوثة فيها    ب(  تبر م  ن صور معاناة الوطن العربيا آنذاك  (جـالرا  اشتملت على كثير م 

 

مت فيه القصيدة). ما مناسبة القصيدة ؟11س ّم جداً       (؟ ما الجّو العاّم الذي نُظِّ  وزارّي ُمهِّ

ياع والمعاناة التي  : جواب  اغتراب الشااعر عن وطنه أو مرضه؛ إْذ كان يرق ُد مريضاً في إحدى مستشفيات الكويت، إضافة إلى الفقر والضا

 كان يعيشها الشااعر.          

 

 . صف الّظروف التي جعلت الّشاعر يُبدع في قصيدته ؟12س

ياع     ب(  كان يرقد مريضاً في أحد مستشفيات الكويت أ(:  جواب ة  سيائة  .جـ( كان يُعاني الفقر والضا  كانت أوضاع الوطن العربيا بعاما

 

 . الروح الوطنياة العالية / معاناة الوطن العربي وقتذاك /معاناة الشااعر في غربته    . عالَم اشتملت قصيدة )غريب على الخليج( ؟13س

 

 

 

 

 الـــخــلـــيـــج :غــــريـــب عـــلـــى 
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ن حرا  أو عطش أو تعب ، والجذر )لهث( يلهث : ،  هجر ، والجذر وزاريّ      منتصف الناهار عند اشتداد الحرا  الهجيرة :/  أخرج لسانه م 

 . وهو شراع السافينة         وزاريّ   )قِّْلع(مفردها القُلوع :/   جثَم  والجذر وزاريّ  ،     الكابوس الُجثام :/  هواجروالجمع 

/  نَشرَ تُبَسط وتُمدا، والجذر  تُنَشر:/ َطـوِّيَ  يُضما بعضها فوق بعض، والجذر :تُطوى/  أصلوقت اصفرار الشامس لمغربها، والجذر  :األصيل

حيل، حـلر، والجذر السَّفر :الرحيل /  كـدحَ  الكْسُب بمشقة ، والجذر  ُمكتدحون : / َدفََع وامتأل :زحمَ  / )مصدر صريح قياسّي لفعل ثالثّي(والرا

ل في اليابسة ، والمقصود هنا ) الخليج : ن الماء ُمتوغا  ارة كثيرو اإلبحار  :وجّواب/  خلَج والجذر ، (الخليج العربيّ امتداد م  ،  والسافربحا

ن ثيابه  : عاري /حـفـي وجذرها )ُحفاة( َمْن مشى بّل حذاء ، وجمعها  حاف : / جَوابوهو صيغة مبالغة ، مفردها جوَب  والجذر د م  الُمتجرا 

ن القوم أو البلد، وهو  الغريب:/ عري، والجذر  ُجل ليس م  ُح البصر/ غربوالجذر  وزاريّ       الّشاعر نفسه، )بدر شاكر الّسيّاب(الرا  :يُسّرِّ

د ، والجذر  الُمحيَّر :/   سرح يُرسُل النَّظَر بعـيـداً ، والجذر  )عمود( مفردها  :أعمدة/ هدد، والجذر يهدم يهّد : / حيَر  المضطرب والُمتردا 

د / )ضوأ( ، والجذرالناور :الّضياء/  عـمـد، والجذر اسهوعمود الشايء هو قوامه وأس  :نشيج/  صعدَ يزيد أو يندفع ويرفع ، والجذر  :يُصعِّّ

در د في الصا ، هدر، والجذر تفع صوتهير :يهدر رغوه/ َعـبـب ، والجذرارتفاع الموج واصطخابه :ابالعُبّ /  نشجَ ، والجذر الصاوت المتردا 

رجج ض ، والجذر صوات العالية المختلطةاأل :/ الّضجيج ـورغ األم التي  :الثّكلى/ قرروالجذر  أعماق  :قرارة / فـجرَ  ، والجذر انشقا  :/ تفجَّ

 . لعــو، والجذر يبكي بصوت مرتفع :يعول/ أمامك :دونك /ارتفاع ماء البحر على الشااطئ  :الـمـدّ  /ثكـل، والجـذر  وزاريّ   فقدت ابنها    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       

يح بالكائن الحيا  شباه الريح تلهث بالهجيرة : -1  م2008شتويّ يلهث        الُمتعَب الذي  الرا 

ة بالكابوس  كالجثام على األصيل :  -2 يح الحارا  . نائم تزعجه الكوابيس في نومهشباه األصيل بإنسان  :أو /شباه الرا

ح البصر الُمحيَّر في الخليج : -3  قلق مضطرب .شباه بصره بإنسان ُمحتار  يُسّرِّ

وئياة  أعمدة الّضياء :يهّد  -4  .شبه آمال الغريب باألعمدة الضا

ن نشيج : -5  شباه الناشيج بآلة هدم لهذه األعمدة . بما يُصعَّد مِّ

ن العُباب : -6  شباه الناشيج بموج البحر المرتفع .  أعلى مِّ

ن أعماق نفسه شباه الصوت  صوت تفّجر في قرارة نفسي : -7 ادر م  رة  :أو بالبركان  الصا   شباه قرارة نفسه بمكان لهذا :  أو بالقنبلة المتفجا

 أو القنبلة .البركان      

 البنها .شباه فقدانه لوطنه بفقدان األما :  أو شباه نفسه بأم فقدت ابنها  نفسي الثّكلى : -8

ة صوته بمدا البحر كالمّد يصعد : -9 دا بإنسان يصعد .: أو/  شباه قوا  شباه الما

ة صوته بالساحابة وبالداموع  كالسَّحابة كالدموع : -01  .   شباه قوا

يح بإنسان يصرخ  الّريح تصرخ بي : -11  م2014شتوّي   .شباه الرا

 .شباه الموج بإنسان يبكي  الموج يعول بي : -21

يح والموج .شباه العراق إنساناً  عراق .. عراق  : -31  تناديه الرا

 

ل   ثقل الغربة على روح الّشاعر ونفسه –الـمـقـطـع األوَّ
، على األصيل   يُح تَْلَهُث بالَهجيرة ، كالُجثَام   الرا
حـيـل    وَعلَى القُلوع  تََظلُّ تُْطَوى أَْو تُنشَُّر لـلـرَّ
ابُـو ب ـحـار   ُحـوَن  َجـوَّ نا ُمـْكـتَد   َزَحَم الَخليَج ب ه 

ْن ُكلا  َحاف  ن ْصف  عاري  م 
، مال   َعلَى الَخل يج   َوَعلَى الرا 

يََّر ف ي الَخليج   ُح البََصَر الُمح   َجلََس الغَريُب، يَُسرا 
ْن نَشيج   ُد م  يَاء  ب َما يَُصعا  َدةَ الضا  َويَهدُّ أَْعم 

َن الضَّجيج   َن العُبَّاب  يَْهُدُر َرْغـُوهُ َوم   " أَْعلَى م 
ي الثَّْكلَى َر ف ي قَـَرارة  نَْفس  ـَراقْ :  َصْوٌت تَفَجَّ  ع 

، كالدُُّموع  إ لَى العُيونْ   َكالَمدا  يَْصعَُد، كالسَّحابَة 
يُح تَْصُرُخ بي ـراقْ :  الرا   ع 

ُل بي  وى عـ راقْ :  َوالُموُج يُْعو   ! عـراْق ، عـراْق، لَْيَس س 
 البَْحُر أَْوَسُع َما يَُكوُن وأَْنَت أَْبعَُد َما تَُكوُن 

 والبَْحُر ُدونََك يا عراْق 

 الــــّشــرح الـتّــــحــلـــيــلـــّي الــــوافــّي :

 

ـــعـــبــــة :  الــــمـعـــانـي الــــصَّ

 الــــــّصـــــــور الــــــفـــــنّــــيّــة :
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ن الدامج بينه وبين المعنى الجديد الطارئ على الكلمة أو الجملة بشكلا عاما  :بالّداللة المعنويّة المقصود     المعنى المعجميّ  وإيااك م 

 إالَم ، ما الّداللة اإليحائيّة أو  ما الّداللة المعنويّة  ، فكّلهما مختلف ، ويأتي سؤال الداللة المعنوياة بعدة صور منها :للكلمة            

ا يأتي . ما الّداللة الّرمزية،  ترمز الكلمات االتية أو الجمل اآلتية             لكلا مما

 : العبارات الّدالة على اليأس واأللم والتّشاؤم وفقدان األمل وثقل الغربة  -أوالً 

/ أعلى من العُباب يهدر رغوه ومن الّضجيج / والبحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما  ياءالخليج  / يهّد أعمدة الضّ )يُسّرح البصر الُمحيّر في 

 .( تكون ... والبحر دونك يا عراق

 :   والحرمان والمشقّة الفقر والبؤس العبارات الّدالّة على  -ثانياً 

ن كل حاف  نصف عاري       )  ( .م2008شتوّي زحم الخليج بهّن مكتدحون جّوابو بحار / مِّ

 : العبارات الّدالّة على الّشوق والحنين للعراق وألم البعد عن الوطن  -ثالثاً 

فّجر / الّريح تصرخ والموج )تظّل تُطوى : وتدّل كذلك على عدم إبحار الّسفن / تُنّشر للّرحيل : وتدّل كذلك على إبحار السُّفن / صوت ت

ن نشيج  . (، نفسي الثّكلى يعول بي / بما يُصعّد مِّ

     دالالت أخرى : –رابعاً 

يح تلهث بالهجيرة كالجثام :  -1  . في غربتهوتعبه الّشديد داللة على معاناة الّشاعر الرا 

ياءأعمدة  -2  .أمل الّشاعر بالعودة  فالمقصود : ، األصيل  الضا

ة والشاداة والغضب والهّلك :  الّريح  -3  .رمز للقوا

حيل  : القُلوع، الموج  -4   . رمز للسَّفر والرَّ

حال    :  الخليج والبحر -5                                     .والحيلولة دون العودة، والمقصود هنا الخليج العربيا وشطا العرب  رمز للغربة والترا

مال -6  . والحرقة واأللم والقلق والحيرة وتّلشي اآلمال بالعودةالمعاناة :   الرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 )حفظ(       . الشااعر بدر شاكر الساياب  . َمن الغريب المقصود في المقطع ؟1س

در( ؟. 2س ن العُباب يهِّ ن المقصود في قول الّشاعر : )أعلى مِّ  )حفظ(      .  الناشيج مِّ

 )حفظ(   2014شتوّي         .صوت الحنين إلى العراق . ما الّصوت الّذي تفّجر في نفس الّشاعر ؟ 3س

 )ُمنّصص(   . الداموع في العيون /السَّحابة الدااكنة  /مدا البحر . بم شبّه الشَّاعر الّصوت الذي تفّجر في نفسه ؟ 4س

 م2014شتوّي . كيف تفّسر تكرار كلمة )عراق( في المقطع ؟      5س

ن شعور بالغربة ، ُمرفقة بأحاسيس الحنين والوجد : جواب داللة على مدى سيطرة فكرة االغتراب على الشَّاعر ، وما يترتاب على ذلك م 

  واأللم والتامناي .

 م2008صيفّي     ق ــْلـع ما مفرد كلمة )القلوع( مع ضبط حرف )القاف( ؟  .6س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ّم جّداً  حــفــظ)     . كيف تبدو صورة الغريب كما يظهر في المقطع الّسابق ؟1س   (ُمهِّ

 : ما المالمح العاّمة لصورة الغريب، كما يبدو في المقطع الّسابق ؟ صيغة بديلة 

ن الضاجيج الُمتردَّد في داخالصاوت /ال يحدوه األمل بالعودة لوطنه /حائراً يرسل بصره في الخليج يجلس /متعباً  :جواب ن الموج وم   له أعلى م 

 

 (حـــفـــظ). علِّّل ما يأتي : 2س

 تشبيه الّريح باإلنسان الالهث العطشان . -أ

 عبا ر عن نفس الشااعر الُمتعبة وشعورها بالغربة .يلُ :  جواب

 ازدحام الخليج بالبحارة والغرباء . -ب

 الفقر والبؤس .طلباً للرزق وتحسين الحال بسبب :  جواب

 حيرة الغريب وهو جالس على رمال الخليج . جـ.

 ألناه يُحبا وطنه ومتعلا ق بالعودة إليه ولكناه ال يستطيع .:  جواب

 

 : واألسئلة الوزاريّة حول المقطع أســئــلـــة الــكــتــاب الــُمــقـــّرر

 الــمـقــطــع حـــول الــــفــــقـــرة :تــي ســئــلـأ

 )حفظ( الـــــمـعـــــنـــــويّـــــة :الـــــــّدالالت 
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ن قرارة نفسه بمّد البحر والّسحابة د.  . تصوير الّشاعر للّصوت المنفجر مِّ

 . وللتاأكيد على شدة شوقه وحنينه لوطنه ليُبيا ن أنا مصابَه أمٌر عظيمٌ : جواب

 تكرار كلمة )الّريح( في القصيدة . هـ.

 للتاعبير عن حالة الدامار والمعاناة واآلالم التي يعيشها الشااعر في الغربة ويعيشها بنفس الوقت شعب العراق في تلك الفترة . :  جواب

 هدم الغريب ألعمدة الّضياء .  -و

ن نشيج ، بسبب فقدانه األمل بالعودة لوطنه .  : جواب  لما يصدر عنه م 

 تشبيه الّشاعر نفسه باألّم الثّكلى . -ز

 .الشَّاعر فقدت ُكلا شيء  ؛  فكأن نفس ابنها الوحيد األما  دُ ـقُ ـفْ ـ، كما تَ وطنه العراق دَ ـقَ ـألناه فَ :  جواب

 
 (حفظ) . إالَم ترمز عبارة )قرارة نفسي( ؟3س

ة هذا الصاوت داللة: جواب   . كلا نفسه ، وهذا كلاه للتاعبير عن شوقه لوطنهفهو مأل عليه  وعمقه الشاديد على قوا
 
ن هذه المظاهر ؟البائسة الحزينة المترّدية  ليعبّر عن حالته  أسقط الشاعر في المقطع الّسابق مظاهر الّطبيعة. 4س   ، اذكر ثالثة مِّ

ّم جّداً             ؟ التي استخدمها الّشاعر للتعبير عن حالته  البائسةالمظاهر الكونيّة  : ما بديــل  )ُمنّصص(ُمهِّ
يح     أ(  : جواب د  جـ   ( الموج   بالرا  ( الساحاب د      ( الما

 

ف حالة البؤس والّشقاء التي بدت على البحارة والغرباء وهم على ظهر السُّفن ؟ 5س  (ُمــنــّصــص) . صِّ

 أنصاف ُعـراة أو:( لباسهم ال يكاد يستر أجسادهم جـ  ( ُحفاة    ب    دائمو الحركة والتانقال( :  أجواب

 

ارة ؟6س ف حال الخليج الذي احتضن الغرباء والبحَّ  (ُمــنـــّصــص) . صِّ

م بالسافن أ: جواب ن العراقيين القادمين والمغادرين ( ب   ( ُمزدح  ة م  د حركة دائبة مستمرَّ  َشه 

 

 (حــفـــظ) يبدو الشَّاعر فاقداً لألمل تلو األمل ، ما الدَّليل على ذلك ؟. 7س

ن نشيج وبُكاء شديد في صدره ، إضافة لصوت الموج الهادر وصوت الضاجيج  : جواب  ، ولذا نراه يقول بقدر اتاساع وذلك بما يصدر عنه م 

 .فأنا بعيد عن وطني  ه وبُعده البحر وامتداد           

 

 (ُمــنــّصــص) كيف عبّر الّشاعر عن مدى ضيقه وشّدة تألّمه في الغربة ؟. 8س

ر في قرارة نفسه د( الضاجيج     جـ( الموج الهادر    ب( الناشيج    أ( : جواب  الصاوت الُمتفجا

 

ن العودة لوطنه العراقالعائق الذي يما . 9س  (ُمـنـّصــص)  البحر ومدى اتاساعه .  ، كما يبدو في المقطع الّسابق؟ منع الّشاعر مِّ

 

ب عنه ال  ؟ (عراق) . ما داللة تنكير الّشاعر لوطنه بـ10س  (حفظ)   نفسه . يحتاج لتعريف فهو مستقرا في أعماقألنا وطنه المغتر 

 

 (حفظ) في المقطع الّسابق؟، كما ظهر اله وحال البّحارة جوابو البّحارَربِّط الّشاعر بين ح لِّمَ  .11س

ارة  –للعّلقة الوثيقة بين الحالين : جواب  أللم االغتراب  لفقر والبؤس وسوء الحال إضافة د وافكّلهما يعاني التاعب واإلجها –حاله وحال البحا

 

ن الّصوت المنفجر في نفس الّشاعر ، 12س  (حفظ) المّد والّسحابة ودموع العين ؟وبين . ما وجه الّشبه بين ُكّل مِّ

   األمل أو تّلشي اآلمال بالعودة .فقدان  جواب:

 

ـــْفــــظ)  . ما العاطفة البارزة في المقطع السَّابق ؟13س  (حِّ

  التي بدت على الّشاعر في المقطع السَّابق ؟ (النفسيّة) ما الحالة الّشعورية: ةبديــل صيغة

 (8-5)عاطفة التشاؤم وفقدان األمل  ب(   (4-1) عاطفة الحزن واأللم والتاحسار لبعده عن وطنه أ(  :جواب

 . األخيرة بالغضب( كما يبدو في األسطر السابع )الشاعور عاطفة الغضب جـ(    

ابو بحار . . ما الّدليل على كثرة السفن التي ال تبحر ، كما ورد في النّّص ؟14س  (حفظ)  زحَم الخليَج بهنا ُمكتدحون جوا

مير المخطوط تحته في ما يأتي : 15س ـّم جـّداً    . عالَم يعود الضَّ  حــفــظ وُمـهِّ

 (القلوع) : (ـهنّ تظلُّ، تطوى ، تُنشَّر( ، )زحم الخليج بـالّضمير المستتر في الفعل )أ( 

 ( .الصاوت( : )يصعد الّضمير المستتر في الفعل )كالمّد  .جـ   (نشـيـج)  :  ه يهدُر رغو ب(



 

31 
 

ــّم جــّدددداااااً ) اضبط حروف الكلمات اآلتية : . 16س ــْفـــظ وُمــهِّ  (حِّ

ن كلمة )الجثام( -أ ن كلمة )القلوع( -ب    )بالّضّم(الُجثام   :  حرف )الجيم( مِّ  )بالّضّم( . القُلوع :  )القاف( مِّ

ن الفعل )تطوى( جـ.  ما( تُْطَوى: حرف )التّاء( مِّ ن د   )بالضا  )بالّضّم( . تُنشَّر:  الفعل )تنشَّر(. حرف )التّاء( مِّ

ح(هـ ن الفعل)يسّرِّ ح :   . حرف )الياء( مِّ  (بالّضمّ الُمحيار ):   الميم في )المحيّر(  و.  )بالّضّم(يُسرا 

ن الفعل)يهّد( ن )يصعد( ح )بالفتح والّضم( دُ ـيَهُ   :  ز. )الياء ، والهاء( مِّ د ):  . حرف )الياء والعين( مِّ  (والكسربالّضّم يُصعا 

ن الفعل )يعول(ط لُ  : . )الياء والواو( مِّ ن الفعل )تصرخ( ي.  )بالّضم والكسر( يُْعو       )بالّضّم(تصُرُخ  : الّراء مِّ

ن كلمة )العباب( ك ما(العُبا  : . حرف )العين( مِّ  م2014شتوّي       اب )بالضا

 

ن كلمة 17س ن كلمة )حاف( وعدم حذفها مِّ ــفــظ) )عاري( .. علِّّل : حذف الياء مِّ  (حِّ

ن كلمةمنعاً اللتق: جواب  . لضرورة شعرياة )عاري( اء السااكنين، في حين لم يتما حذفها م 

 

  اقـبــطا ـال؟  (تُنّشر وتُطوى) . ما الُمحسَّن البديعّي الذي تمثَّل بين كلمتي18س

 

ّم ) . اضبط آخر الكلمات المخطوط تحتها في ما يأتي :19س ــْفــظ وُمهِّ  (جداً حِّ

ن ُكّل حاف ب(   الخليَج )بالفتح( :  بهنّ  الخليج  َزحم  أ(   نصف  )بالكسر( : عارينصف  مِّ

حُ  م(:  ـوهيهدر رغ د(  البصَر الُمحيََّر )بالفتح(   :البصر الُمحيَّر  جـ. يُسّرِّ  رغُوهُ )بالضا

 

ر( ؟ 20س ح، يُصعَّد، تفجَّ ة والكثرة والمبالغة. ما المعنى الذي أفادته الّزيادة في )تُنشَّر، يُسّرِّ ـْفــظ) القوا  (حِّ

ن توظيفها ؟21س  . استخدم الّشاعر أفعاالً تدّل على الحركة ، استخرجها ، مبيّناً الهدف مِّ

ُر( ، والهدف منها بيان شداة الحنين والشاوق للوطن ، وللتاعبير عن حالة السافر والتارحال التي :  جواب د ، يَْهد  ر ، يُصعا   عاشها )يَُهدا ، تفجا

 الشااعر وأبناء وطنه وقتذاك .           

 . روح ، علو. اكتب الجذر اللغوّي للكلمات : الّريح ، أعلى ؟ 22س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدار  األفالك : سطن/والجذر  )أساطين(،قُرص تُسجل فيه أصوات الغناء والموسيقى، الجمع  :أسطوانة /حركة : دورة /الماضي األمس :

 ، ر : / )بفتح الفاء والّلم(فَلَك  مفردها الذي يدور فيه الجرم الساماويا فترة قصيرة كلمح  لحظتين :/ ( كــورتلفا ، وتُحيط به ، والجذر ) تُكّوِّ

وتعني ما يراه اإلنسان في  )ُرْؤيا(مفردها الّرؤى : /  زلـقَ  يتزيانان ويتنعَّمان ، والجذر  يتزلَّقان :/ لحظ والجذر، )لَْحظة(البصر ، مفردها 

ما  األشباح : /(ظ كظـامتأل ، والجذر ) اكتّظ :( / دلهمكثَُف واشتدا ، وادلهما الليل أْي اشتدا ظّلمه ، والجذر ) ادلهّم :/  رأيالمنام ، والجذر 

ال  ال يؤوب :/خطف ، والجذر تسرع في أخذه، تسرق :تخطف / ( شبح )، والجذر)َشبَح(يظهر لك شخصه غير واضح المعالم، ومفردها

يَق ، والجذر )َدْربمفردها ) الدُّروب : /( إيابلمصدر )، وا أوب يعود ، ال يرجع ، والجذر  الباحثة  :الُمفلّية/ (درب( وتعني الطاريق الضا

ن قَْمل أس م  ا في الرا زام :/ (وشوشتهمس، تتكلام بصوت منخفض ال يكاد يُسمع ، والجذر) توشوش : /( فـلـي، والجذر )ونحوه عما  حِّ

( شاعر أمويا معروف الشاعر عروة بن حزام  / ، انصدع ، وظهر ما في داخلهانشق ُشّق :  /وهو شاعر عذريا )نظم الشاعر العذريا

ـن ذكـريـاتـه فـي الـعـراق .  الــمـقـطـع الـثّـانـي : الـعـودة إلى ذاكـرتـه مـسـتجـمعـاً صـوراً مِّ
راُق ... -1 ْعتَُك يا ع  ْيَن َمَرْرُت بالَمْقَهى، َسم   باألَْمس  ح 
 َوُكْنَت َدْوَرةَ أُْسُطَوانَةْ  -2
ْن ُعُمري، تُكَ  -3 َي َدْوَرةُ األَْفّلك  م  ُر لي َزَمانَهْ ه   وا 
، َوإ ْن تَُكْن فَقََدْت َمَكانَهْ ف   -4 َمان  َن الزَّ  ي لَْحَظتين  م 
ي في الظَّّلم   -5 َي َوْجهُ أُما   ه 
َؤى َحتَّى أَنَاْم ، -6  َوَصْوتَُها، يتزلَّقان  َمَع الرُّ
ْنهُ إ ذَا اْدلََهمَّ َمَع الغُروْب  -7  َوْهَي النَّخيُل أََخاُف م 
ْفل  ال يَُؤوُب   -8  ب األَْشبَاح  تَْخَطُف ُكلَّ ط 

 فاْكتَظَّ
َن الدُّروْب، -9  م 

َزام   -10 ُش َعْن ح   َوْهَي الُمفَلا يةُ العَجوُز َوَما تَُوْشو 
 َوَكْيَف ُشقَّ القَْبُر َعْنهُ أََماَم )َعـْفراَء( الَجميلَةْ  -11
 فَاْحتَاَزها .. إ الا َجديلْة  .  -12

ـــانـــــــي :  الـــمـــقــــطــــع الـــثَـّ

 

 الــــمـــعـــانـــي الــّصــعــبــة :
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ن غيره محبوبة الّشاعر )عروة(  عـفـراء : قت به بعد زواجها م  جا ثُم مات ولَح  الّظبية التي يعلو  :، والعفراء لغةً تعني، أحبا بعض ولم يتزوا

ها، والجذر ) احتازها : / بياضها ُحمرةً  ن الشاعر ، والجذر )جديلة :  / (حـوزامتلكها ، أو ضما  .( جـدلالخصلة م 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  نادي .شبَّه العراق بشخص يُ  سمعتك يا عراق : -1
 شباه العراق بدورة األسطوانة . وكنت دورة أسطوانة : -2
ن عمري : -3  ال تتغيار وال تتبدَّل .شبه ذكرياته وحياته بأكملها بدوران األجرام  الساماوياة  هي دورة األفالك مِّ

قة تما جمعها ولفاها شباه دورة عمره بماداة تكّور لي زمانه : -4  . ُمتفرا 

بيح  في الّظالم :هي وجه أّمي  -5 ه الصا  .شباه ذكرياته في العراق بوجه أما

ه  هي وجه أّمي في الّظالم وصوتها يتزلّقان مع الرؤى حتّى أنام : -6 ينان . وصوتها بشخصين  شباه وجه أما  يتزا

 شباه الناخيل بشيء ُمخيفأو:  ه دورة عمره بالناخيل شبا  : هي النّخيل أخاف منه -7

 . الناخيل بمكان موحش ُمخيف ممتلئ باألشباح هشبا  تخطف ُكّل طفل ال يؤوب : فاكتّظ باألشباح -8

 .ه ذكريات حياته ودورة عمره في وطنه بالعجوز المفلاية المسلاية شبا  وهي الُمفلّية العجوز : -9

 . شباه القبر بجسم ماديا ملموس يُشقا ويتصداع وكيف ُشّق القبر : -10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . داللة على ذكريات الماضي في وطنه والحاضر البائس في الغربة دورة أسطوانة : -1

 . وتتابع أيامه داللة على دورة عمره التي انقضت دورة األفالك : -2

 شه في وطنه ، والحاضر في الغربة داللة على الماضي الذي عا لحظتين : -3

  . اق وبعده عن ذكريات وطنه الساعيد / اإلشارة إلى ُغربة الشااعرفقدان ذكرياته في العر فقدت مكانه : -4

 . والطامأنينة رمز للعطف والحنان واالستقرار وجه أمي : -5

 . والقهر رمز للظالم والتاسلاط   الّظالم : -6

احة والطامأنينة /  :الّرؤى -7   . في وطنه العراقرمز للماضي الجميل  : أورمز لّلستقرار والرا

 . رمز للخوف والفزع رمز للخصب والخير والعطاء، وعند األطفال النّخيل: -8

ن وطنهم ملقياً بهم في غياهب الغربة ) األشباح : -9 النخيل إذا رمز للذعر والخوف ، رمز لّلستعمار الغاشم الذي خطف أهل العراق م 

 . (ادلهّم مع الغروب

ن الّدروب :  -10  . على االغتراب عن الوطنداللة تخطف ُكلَّ طفل ال يؤوب مِّ

 رمز لشداة ألم الغربة ومعاناتها وطولها واستمرارياتها . لّدروب :ا -11

 الجميل .لماضي عطف والحنان واجدة الشااعر رمز لل : الُمفلّية العجوز -12

زام -13  اهر العفيف ، حبه لوطنه العراق .رمز للُحبا الطا  : وعفراء حِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (          يُكتفى بذكر ثالث ذكريات .ُمــنــّصــص) . ما الذكريات التي استعادها الّشاعر في هذا المقطع ؟1س

      وقصص األشباح الُمرعبة تذكره الناخيل ب( تذكاره عندما مرا بأحد المقاهي فسمع أغنية ذكارته بالعراق    أ( : جواب

ه  جـ(   حكاية حزام وعفراء هـ(          تذكُّره صورة جداته المفلاية د(     تذكاره وجه أما

ن واقعه األليم اعر للذّكريات في هذا القصيدة ؟ . لم لجأ الشّ 2س   (ُمنّصص) .هروباً م 

 (حــفـــظ)  ما الّطريقة التي كانت األُّم تنّوم فيها طفلها ؟ .3س

 .أنغام أغانيها الهادئة المطمئنة  ابنها فيشعر بالطامأنينة ثُم ينام، وكانت ينام على كانت األُما تُحدا ث  جواب:

 

 

يّاب :4س  . قال بدر شاكر الّسِّ

 هي وجه أُّمي في الّظالم

زام .  وهي الُمفلّيةُ العجوُز وما توشوش عن حِّ

 وقال محمود درويش :

 أُّمي" أحنُّ إلى ُخبزِّ أُّمي ... وقهوة أُّمي ... ولَْمَسةِّ 

ن دمعِّ أُّمي "       وأعشُق ُعمري؛ ألنّي إذا متُّ أخجُل مِّ

 أســــئـــلــــة الــكــتـــاب حـــول الــمــقــطــع الــّسـابـــق :  

 

ـــــور الــــفــــنَّــــيّـــــة : )حفظ(  الـــــصَّ

 

 )حفظ( :الــّدالالت الــمــعـــنـــويّــــة  
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ــّم جـّددددااااً ) لماذا تأخذ األُّم مكانة متميّزة عند الّشعراء ؟ -أ ْفـــظ وُمــهِّ  (حـِـّ

 ألنا األُما رمز الطامأنينة واالستقرار وذكرها يثبات مشاعر الحنان والدافء في النافس البشرياة .  : جواب

ــْفــظ(  فهي نبع الُحبا والحناننعم ، اتافقا ؛  هل اتّفق الّشاعران في ما تُمثِّّله األُّم ؟ -ب   )حِّ

ه عليه عند موته؟  لَِّم يعشُق محمود درويش عمره جـ. ن ُحزن وبُكاء أُما  )حفظ( خوفاً م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــْفــظ)لّشاعر ؟ . ما الذي جعل الواقع أليماً لدى ا1س  (حِّ

 الذاكريات التي يتذكارها دوماً وهو في وطنه فيقارن بينها وبين حاضره األليم . أ( :  جواب

     رغبته الشاديدة في العودة لوطنه ووقوف صعوبات عداة منها البحر والناقود عائقاً أمام ذلك .ب(       

ــْفـــظ):  ما يأتي . علّل2س   (حِّ

 لألساطير في شعره . أ( توظيف الّسياب

 . ليُعبا ر عن مدى حبه لوطنه العراق : جواب   

 ب( تكرار الّشاعر للضّمير المنفصل )هو( .

  . تأكيداً لشداة تعلُّقه بوطنه وبذكرياته هناك : جواب   

 

ــْفـــظ) . ما الذي تّم تسجيله على )األُسطوانة( ؟3س  (حِّ

ل على هذه األُسطوانة ذكريات:  جواب ن معاناة وألم اغتراب . ُسجا   الماضي الساعيد ، والحاضر األليم بما فيه م 

 

 )ُمنّصص( تُمثال دورة حياته وعمره . ؟للّشاعر األسطوانة  . ما الذي تُمثِّّله4س

ــْفـــظ) . ما الذي توحي به عبارة : )فاحتازها إاّل جديلة( ؟5س  (حِّ

  يتما .لوطنه العراق لما  لم يتما ، وفي هذا إشارة إلى أنا حباه وحنينه  إشارة إلى أنا ُحبَّ حزام لعفراء:  جواب

 

ــْفــظ وهااااّم جددددااااً ) العواطف البارزة في هذا المقطع ؟ . ما6س  (حِّ

 ( .12 -5)عاطفة حبا األما وطبيعة بلده وجداته الُمفلاية  ب(       (4-1)عاطفة الحنين للماضي  أ( : جواب

 

ن حكاية حزام وعفراء ؟ . 7س   (حفظ) البُعد االجتماعيا بتوظيفه لألساطير .ما البُعّد الُمستنتج مِّ

 

  برزتا بوضوح في المقطع السَّابق ؟ . اذكر ثالث سمات فنّيّة8س

ة عروة بن حزام ومحبوبته عفراء( (ب    ُعـْمق الصاورة الشاعرياة أ(:  جواب  االتاكاء على األسطورة كـ)األشباح ، قصا

 استخدام اللغة الموحية الُمكثَّفة . (جـ            

 

ّم جّداً مائر المخطوط تحتها في ما يأتي : ). عالّم تعود الضّ 9س  (ُمهِّ

ر لي زمانأ(   ( .الهاء تعود على )العراق : ـــهفَقََدْت مكانوإْن تَُكن ب(    ( الهاء تعود على )العراق:  ـــهتُكّوِّ

ي(:  ـهــاد. وصوتـ  يعود على )دورة أسطوانة( :  وجه أُّمي في الظَّالم هي  جـ.  الهاء تعود على )أُما

ي وصوتها( .أألف االثنين تعود على )وجه :  ن مع الّرؤىــاهـ. يـتـزلّـق  )النَّخيل( .الهاء تعود على  : ـــه و. أخاف مـن ما

زام(  : ــهز. وكيف ُشّق القبر عن  الهاء تعود على )عفراء( .:  إاّل جديلة هــا ح. فاحتاز   . الهاء تعود على )ح 

 

مت الهمزة بالّصورة التي جاءت عليها في ما يأتي :. 10س ــْفــظ) لَِّم ُرسِّ  (هااااّم وحِّ

َؤىأ(  مت على )واو( ؛ ألناها :   الرُّ ن الفتحة ، وما قبلها مضموم   مفتوحةُرس   .والّضّمة أقوى مِّ

مت على )واو( ؛ ألناها :   يَُؤوبب(  ن الفتحة ، وما قبلها مفتوح    مضمومةُرس   .والّضّمة أقوى مِّ

مت   :  عفراء جـ( فةعلى الساطر؛ ألناها منفردة ُرس    .ساكن  بعد،  ُمتطّرِّ

 

ّم جدددّدااا). ما الّداللة الّرمزيّة لـ )ادلهّم ، الغروب( ؟ 11س ــْفــظ وُمهِّ  (حِّ

 .اليأس وانقطاع األمل بالعودة للماضي والوطن الغروب :  ب(  ائسة التي ال انبعاث لألمل فيها   نفسياة الشااعر الب ادلهّم : أ( : جواب

 

 )حفظ( التاعجُّب. ما المعنى الذي خرج إليه االستفهام )كيف ُشق القبر عنه( ؟ 12س

 أســئــلـــتـــي الــُمــقــتــرحـــة حــول الــمــقــطــع الـّسـابــق :
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د حّب العراق وُحب محبوبته في نفسه . –الـفـكـرة الـثّـالـثـة   مخاطبة محبوبته ، والحديث عن توحَّ
راَق ُروحي أو َحبَْبتُك  أنت  فـيـه -1  ؛ أَْحبَْبُت فيك  ع 
ْصبَاُح  -2  ُروحي أَْنتَُما، وأَتَى الَمَساءْ يَا أَْنتَُما، م 
عَّا في ُدَجاهُ فََّل أَتيهْ  -3  َواللَّْيُل أَْطبََق، فَْلتَش 
يب  إ لَيَّ َمـا َكُمَل اللَّقَاءْ  -4 ئْت  ف ي البَلَد  الغَر   ! لَْو ج 
َراُق َعلَى يََديَّ .. ُهـَو اللَّقَاءْ  -5  ! الـُمـْلتَقَى ب ك  َواْلع 
ي اْشت َهاءْ َشْوٌق يَُخضُّ  -6 ، َكأَنَّ ُكلَّ َدم  ي إ لَْيه   َدم 
 إ لَى الَهَواءْ ُجْوٌع إ لَْيه  .. َكُجْوع  ُكلا  َدم  الغَريق   -7
اَلدةْ  -8 َن الظَّّلم  إ لَى الو   !  َشْوُق الَجن ين  إذَا اْشَرأَبَّ م 
ُن أْن يَُخوَن الَخائ نُونَ  -9  ! إ نا ي ألَْعَجُب َكْيَف يُْمك 

 ؟ أَيَُخوُن إْنَساٌن ب َّلَدهْ   -10
ُن أَْن يَُكونْ  -11  ؟ إْن َخاَن َمْعنَى أَْن يَُكوَن، فََكْيَف يُْمك 
َواَها، والظَّّلْم  -12 ْن س  ي  م   الشَّمُس أَْجَمُل ف ي ب ّلد 
َراقْ ؛  َحتَّى الظَّّلُم، ُهنَاَك، أَْجَملُ  -13 ُن الع   فَْهَو يَْحتَض 

 

 
ة، أو فلتنتشرا :فلتشعّا / أظلَم بشداة أطبَق : /صبح، والجذر سراج :مصباح ، دجو مه وسواده ، والجذرظّل :شعع/ ُدجاه، والجذر فلتنيرا بقوا

، ال أضيع :ال أتيه /مفردها )ُدْجيَة( ك  :يخضّ  /حنين :شوق/ )لَقَِّي(، والجـذر اللقاء :الملتقى/ اكتمل وتما  َكُمَل :/  )تَيَهَ( ، والجذر ال أضلا يُحرا 
غبة الشاديدة :اشتهاء /)َخّض أو َخَضَض(، والجذر ويدفع َمدا عنقه  :)َجنََن(/ اشرأبّ ، والجذر الوليد في رحم أمه :الجنين /)َشَهَو(، والجذر الرا
يضما ويحتوي أو تولاى رعايته والدافاع عنه ،  يحتضن :/ (َخَونَ ، والجذر )مفردها خائن ،الغادرون :الخائنون /)شرأب(، والجذرلينظر

 ( .احتضان)والمصدر  ( حضنوالجذر)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 م2010        العراق ومحبوبته بالمصباح . شباه :أنتما مصباُح روحي -2       شباه العراق بروحه . أحببُت فيكِّ عراُق روحي : -1
 شباه الهموم والمصائب والغُربة بالليل الشاديد الساواد . واللّيُل أطبق : -4  شباه المساء بشخص يأتي . أتى المساء : -3
 المزيل لظلمة الليل .شبه محبوبته ووطنه العراق بالناور القويا  فلتشّعا في ُدجاه : -5
 محسوس يحمله الشااعر شباه العراق بجسم ملموس  والعراق على يدّي : -6
ك دمه شب شوٌق يخّض دمي إليه : -7  بشخص يشتاق .شباه دمه  كأنَّ ُكّل دمي اشتهاء : -8  ه شوقه للعراق بشيء يُحرا
 (2015)يحتضن شباه الظاّلم بإنسان فهو يحتضن العراق: -10           شبه شوقه لوطنه بالجوع  إليه :جوٌع  -9

 . شبه شداة شوقه لوطنه بحاجة الغريق للهواء كجوع ُكّل َدمِّ الغريق إلى الهواء : -11
 شباه شوقه لوطنه كشوق الجنين للوالدة والحياة الجديدة . شوق الجنين : -12
ن الظالم :إذا اشرأّب  -31  يمدا منه عنقه . شباه الظاّلم بنافذة أو ببحر واسع مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 . بالعودة داللة على األمل مصباح روحي : -1

ن الداالالت  )اختر واحدة . االضطهاد : أو القهر   :  أو  الظالم   : أو  الخوف والهموم والمصائب  : والّظالم والّدجى المساء والليل -2 م 

 م2010صيفّي        ؛ فجميعها صحيح(األربع

يق النافسيا الشديدينوالّليُل أطبق :  -3 عَّا : -4                داللة على المعاناة والضا ن المصائب تُشِّ ر م    داللة على األمل والتَّحرا

 .داللة على شداة تعلاقه بوطنه العراق  والعراق على يدّي : -6                                                         الكويت البلد الغريب : -5

ن شوق يخّض ...  جوع إليه ... شوق الجنين ... : -7  م2015صيفّي  داللة على شداة حنينه وشوقه لوطنه العراق األسطر مِّ

ن الظالم والقهر والمعاناة . الجنين والوالدة : -8 ر م   رمز للحياة الجديدة ، رمز للتاحرُّ

ياة ورمز لجمال طبيعة العراقرمز للحياة الجديدة ورمز للتاحرر وال الّشمس : -9  . حرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )حفظ(              م2010صيفّي  . العراق ومحبوبته؟  . َمن الُمخاطب في المقطع الّسابق1س

 

 الـــــّصــــور الــــفــــنّـــــيّـــــة :  )حفظ(

 

 الــــدَّالالت الـــــمــــعــــنـــــويّـــــــة :

 

 أســئــلــة الـكـتـاب الـُمـقـّرر واألسـئـلة الـــوزاريّــــة حـــول الــمــقــطــع :

 

ــــعــــبــــة :  الـــمـــعـــانــــي الــــصَّ
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 )حفظ(            م2010صيفّي   . تحّدث الشَّاعر عن لقاءين : لقاء تاّم وآخر ناقص ، بيّنهما .2س

 لقاء الشَّاعر بمحبوبته داخل العراق .   اللقاء التاام  :  اإلجـابـة

 بمحبوبته خارج العراق .لقاء الشااعر    اللقاء النَّاقص  

 

ب منه الشَّاعر في المقطع السَّابق ؟3س  )حفظ(             )الكتاب الُمقّرر( م2010صيفّي         . ما الذي يتعجَّ

ن خيانة اإلنسان لوطنه .: اإلجـابـة ب م   يتعجَّ

 

 )حفظ(              في وطنه العراق أين يرى الّشاعر مكان اللقاء الحقيقّي بينه وبين محبوبته ؟. 4س

 )حفظ(           م2015صيفّي      ؟ متى يكون اللقاء الحقيقّي بالمحبوبة ، كما يظهر في األسطر الّسابقة:  صيغة بديلة

 

ن سواها ، علل ذلك  . يرى الشَّاعر أنّ . 5س  )حفظ(            م2015صيفّي   شمس العراق هي أجمل مِّ

 ألناها شمس وطنه العراق ، ويستحضر فيها جمال وطنه . :اإلجـابـة

 

د العراق وحبيبته في نفسه ؟ 6س  )حفظ(            .يجد فيها العراق ويجدها فيه . كيف عبَّر الشَّاعر عن توحُّ

 

الّة على ذلك ؟ . يرى الّشاعر أّن لقاءه حبيبته خارج العراق ناقص7س  )حفظ(    . الغريب ما كمل اللقاء لو جئت إلى البلد . ما العبارة الدَّ

 

حها .ـيّ ـنّ ـ. رسم الشَّاعر مالمح الشَّوق والحنين الذي يستبّد به للعراق بصورة ف8س  )حفظ(          ة ُمعبِّّرة ، وّضِّ

ن الصاور الفنياة .11،  10،  9،  8،  7ُعد إلى الناقاط رقم ) : اإلجـابـة  ( م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )حفظ(               تكرار الّشاعر لكلمة )الّظالم( في المقطع السَّابق .فّسر : . 1س

 ليؤكاد على أنا ُكلَّ ما في العراق جميل حتى ولو كان ُمؤلماً وُمظلماً .: اإلجـابـة

 

ن العراق ومحبوبته ، بالنّسبة للشَّاعر ؟ 2س ــْفــظ)            . ماذا يُمثِّّل ُكّل مِّ  (حِّ

 كّلهما يُمثال بالنسبة له األمل بالحياة إذا قست عليه الهموم والمصائب بآالمها ؛ بهما  يعرف طريقه إذا ظلا وتاه .: اإلجـابـة 

 

ن ال. يعيش الّشاعر في المقطع السّ 3س نها ؟ هموم والمعاناة ، ابق حاالت مِّ ــْفـــظ)        الغربة الفقر  ، المرض ، اذكر ثالثاً مِّ  (حِّ

 

 بين شوق الّشاعر لوطنه ، وشوق الجنين للوالدة ؟ )وازن( قارن. 4س

  .يشتاق الشااعر لوطنه العراق كشوق الجنين للوالدة ؛ فكّلهما يتطلاع لحياة جديدة مليئة بالتفاؤل واألمل :  اإلجـابـة

 (ُمنّصص)     سيطرت على الّشاعر في المقطع السَّابق ثالثة مواقف انفعاليّة ، اذكرها . . 5س

ن خيانة  جـ(   ُحباه لمحبوبتهب( ُحباه لوطنه       أ(: اإلجـابـة ب م   الخائنينالتاعجُّ

ــْفــــظ)        في المقطع السَّابق ؟ . اذكر ثالث عواطف برزت6س  (حِّ

 (8-1)الوطن والمحبوبة والشاوق إليهما عاطفة حبا أ( :  ةاإلجـاب

   . (11-9)  عاطفة الكراهية لخائني الوطن  ب( 

 ( .13 -12) اطفة اإلعجاب بجمال طبيعة الوطن عب( 

ن سمات شعر )الّسيّاب( صد. 7س  )ُمنّصص(      المقطع ما يدّل على ذلك . العربيّة ، استخرج ِّمن ق االنتماء لوطنه العراق ولألّمة مِّ

ن سواها، والظَّّلمب(  إناي ألعجُب كيف يُمكن أْن يخون الخائنون ... فكيف يمكن أْن يكون     : أ( اإلجـابـة  الشامس أجمل في بّلدي م 

  حتاى الظَّّلُم، ُهناك، أجمُل ؛ فهو يحتضُن العراقْ  جـ( 

 

ن االغتراب ، اذكرهما .8س ْفظ(             . يظهر في النّّص نوعان مِّ ّم جداً )حِّ  ُمهِّ

 .  الغربة النافسياة الوجدانياة ؛ فالحب ال يكتمل في الغربة واللقاء ال يتما ب(      ؛ غربة الشااعر عن وطنه الغربة الحقيقياة المكانياة أ(  جواب:

ن وجهة نظ9س  (ُمنّصص)      ر الّشاعر ؟ ـ. أين يكمن الجمال الحقيقّي مِّ

 .في وطنه العراق ، فالشامس والليل والظاّلم أجمل ما تكون في وطنه العراق : جواب

 الـــُمـــقـــتـــرحــــة حــــول الـــمـــقـــطــــع :أســئـــلـــتـــي 
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 (حفظ)     . استخدم الّشاعر في المقطع الّسابق المتطابقات )المتقابالت( ، ما داللة ذلك ؟10س

ن الّلعودة(: اإلجـابـة  جاء واليأس)رجاء العودة واليأس م   داللة على اضطراب نفسه ما بين الرا

 

ـــْفـــظ)          اشرح الّسطر الشعرّي الحادي عشر شرحاً تاّماً ؟. 11س  (حِّ

 إنا َمن يخون وطنه ، فهذا خائن لوجوده وكيانه وحياته كلاها .: اإلجـابــة 

 

ـــْفـــظ)       حّدد عود الّضمير المخطوط  تحته في ما يأتي :. 12س  (حِّ

 . (العراق( ، الهاء تعود على )المحبوبةالكاف تعود على ):    ـهأنتِّ فـي ـكِّ عراق روحي أو حْبتُ ـكِّ أحبْبُت في -أ

 الهاء تعود على)اللايل( / على العراق والمحبوبة:  هفي ُدجا ـا جـ. فلتشعّـ   (العراق والمحبوبة)  : مصباح روحي أنتما  يا -ب

 )العراق( : ــهشوٌق يخّض دمي إلـي هـ.    (يعود على )الُملتقى:  اللقاء هو  د.

 )إنسان(:  هز. أيخوُن إنساٌن بالد     )العراق( :  ــهو. جوٌع إلي

ن سواح.   )الظاّلم( : يحتضُن العراق ـهـو ط. ف  )الشامس(:   هـاالّشمُس أجمل في بالدي مِّ

 )األما أو المحبوبة(: ـتِّ ي. جـــئـــ

 

د الُمشار إليه في جملة )حتّى الظَّالم 13س  الـعـراق أجمل( ؟ ُهناك. حّدِّ

   الغّي لالستفهام في ما يأتي :ما الغرض الب. 14س

ـب ؟ كيف يُمكن أْن يخون الخائنون أ(  عـجُّ ب والنافي  ب( أيخون إنساٌن بالده ؟  واإلنكار الـتـا  .التاعجا

ُن أْن يكون ؟ ب والنافي .  جـ. فكيف يُمكِّ  التاعجا

 

 . اضبط الحروف اآلتية حسب ورودها في المقطع : 15س

ما )ُدجاه(  أ( حرف الّدال في )دجاه( : ( الهمزة والتاء  في تركيب )جئت(ب(      بالضا ئْت   بالساكون والكسر )ج 

م )َكُمل(    جـ( الميم في الفعل )كمل(:  الدة(بالكسر : حرف الواو في كلمة )الوالدة(  د  م2015صيفّي    بالضا  )الو 

ن تركيب )سواها( واها(:  هـ. حرف الّسين مِّ  . بالكسر )س 

 

ن الّزيادة في األفعال االتية :16س  (حفظ) . ما المعنى المستفاد مِّ

 (المطاوعة) : يحتضن -ب         (المبالغة والكثرة)  :اشرأّب  -أ    

مت الهمزة بالّصورة التي وردت عليها في ما يأتي :. 17س ــْفــظ هاااامّ ) لم ُرسِّ  (حِّ

مت على نبرةجئت : أ(    ن الّسكون،  وما قبلها مكسور،  ساكنة ؛ ألناها  ُرس   . والكسرة أقوى مِّ

مت منفردة على الساطر؛ ألناها : ، اشتهاء ، الهواء اللقاء ب(   . ساكن بعد  ،  ُمتطّرفةُرس 

مت على ألفاشرأّب :  (جـ  .مفتوحة وما قبلها مفتوح ؛ ألناها  ُرس 

مت على نبرةالخائنون :  (د  .  والكسر أقوى من الّسكون ، بعد ساكن،  مكسورة ؛ ألناها  ُرس 

 

 . ماذا أفاد تنكير كلمة )إنسان( الواردة في المقطع السَّابق ؟ 18س

 . (وضيع منحطا القدر والمكانة) أو : التاحقير وتقليل الشاأن :  جواب

 الطاباق)الّشمس والّظالم( ؟  . ما الُمحسَّن البديعّي بين كلمتي19س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لّرابعة: تحّسر الشاعر على حاله ووصف حالته في الغربةالفكرة ا
 َواَحـْسـَرتَـاهُ ، َمـتـى أَنَـامْ  -1
َسـادة   -2 ـسُّ أنا َعـلَـى الــو   فـأَح 
ـَراُق ؟ -3 ـْطـُرَك يَـا ع  ً فـيـه ع  ـْيـف ـيا  َطّلا ــْن لَـْيـل ـَك الـصَّ  م 
 َوالـُمـُدن  الغَريبَةْ  بَْيَن القَُرى الـُمـتَـَهـياـبَات  ُخَطايَ  -4
 َغنَّْيُت تُْربَتََك الحبيبَْة ، -5
ين  أَْشعََث، في -6 َب القََدم  ُب، ُمتْر  ْلـُت أَْضر   َمـا ز 
 الدُّروبْ  -7
 ْحَت الشُّموس  األَْجَنبيَّْة،تَ  -8
يَّةْ  -9 َؤال  يََداً نَد  ، أَْبُسُط بالسُّ  ُمتََخاف ق  األَْطمار 

ْن ذُ  -10 ىَصْفَراَء م  اذ  َغريب  :  لا  َوُحمَّ  ذُلا  َشحَّ
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 بَْيَن العُيون  األَْجنَب يَّْة، -11
يَّْة " -12 َرار  .. أَْو  " َخط  ، واْنت َهار  واْزو   بَْيَن اْحت قار 
يَّةْ  " -13 ْن  " َخط   َوالَمْوُت أْهَوُن م 
ُرهُ العُيوُن األجنَبيَّةْ  -14 ْشفَاق  تَْعص  ْن ذَل َك اإل   م 
 !  قََطرات  ماء  معدنياةْ  -15
، يا قطراُت، يا َدُم، يا .. نُقودُ  -16  فَْلتَْنَطف ْئ، يا أنت 
راَع، َمتَى أعودُ  -17 يُط ل َي الشا  يُح، يا إبََراً تَخ   يـا ر 
راق   -18  ؟ َمتَى أعودُ  ؟  إلَى الع 
ْجَداٌف يَرودُ  -19  يَـا لَْمعَةَ األَْمواج  َرنََّحُهنَّ م 
بَهُ الَكبيَرةَ، يا نُقودُ  -20  !  ب َي الخليَج، و يا َكواك 

 

 

ع والتاحسُّر الشَّديدين  أسلوب ندبة، يُفيد وا حسرتاه : ّس : / التَّفجُّ  . طلل، والجذر م 2012صيفّي       النادىطاّلً :  أشعر/ أُحِّ

أس ، الجذر  الوِّسادة :  ()هيبالخائفات ، والجذر  الُمتهيّبات : / م2012صيفّي   ()وسدُكلا ما يوضع تحت الرا

أسير ُمسرعاً ، أضرب : ( / نيـغ) ، والجذر أنشدتُ  : غنّيَتُ  / (خطو)، والجذر )ُخْطوة(يخطوه اإلنسان في مشيه، مفردها  ما :ُخطاي 

ب القدمين :/  (ضربوالجذر) خ الشَّعر  أشعث : /  تربممتلئة بالتاراب والجذر  ُمتْرِّ ب ، والجذر ) ُمتخافق :/ متاس    (قخـفـُمضَطر 

ْمر(، مفردها الثاوب القديم البالي :األطمار طُ / (َطـَمـرَ )، والجذر)طِّ ستجداء أو اال :الّسؤال /(ندي)كريمة، والجذر :نديّة /بسطَ ، والجذر أَمدُّ  :أبسِّ

دقة، والجذر ن مرض ونحوه ارتفاع :َحّمى /َضْعف :ذُلّ / صفرضعيفة هزيلة ، والجذر  :صفراء/ (سأل)طلب الصا ، درجة حرارة الجسم م 

ن شداة الفقر، والجذرالسائل الُملحا في  :شّحاذ/  (حمموالجذر ) ، إغضاب: انتهار /(رحـقـ)، والجذرإهانة واستحقار :/ احتقار(شحذ)الساؤال م 

حمة  :اإلشفاق / أسهل :/ أهونة عامياة تقال للشافقة والتارحمكلم َخطيّة :/  ( زوِّر)ميل وابتعاد وانحراف، والجذر :/ ازورار(نهروالجذر ) الرا

/  )إِّْبرة( ، مفردهاأداة تُخاط به المّلبس إبراً :/ (عصرتبكي بغير صدق بهدف االستخفاف ، والجذر ) تعصره : / (قـشفوالحنان ، والجذر )

راع عة، والجمع )(شرع، جذرها)شراع السافينة :الّشِّ )َمْوج( مفردها  :األمواج / نور وضياء :لمعة /(رنح، والجذر)حركاهن: حهنّ رنّ / (أَْشرِّ

ن سطح الماء تتابع، والجذر) ك به السافينة: مجداف /(وجمــوهو ما عّل م  ، والجذر يطلب :يرود /( جدفوالجذر )وهو اسم آلة ، خشبة تُحرَّ

 . نجومه كواكبه :/ (  رود)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ن ليلك الّصيفّي طاّلً فيه عطرك :  -1  بالعطر . شباه رائحة طبيعة بّلدهمِّ

 م2012صيفّي           . الُمتهيابباإلنسان  شباه القرى  بين القرى المتهيّبات ُخطاي : -2

 شباه مدن الغربة بأشخاص ُغرباء المدن الغريبة : -3

ل بهاأو: /  شباه تربة العراق باألغنية : تربتك الحبيبةغنيُّت  -4   . شباه تربة وطنه بمحبوبة يتغزا

 . شباه بّلد الغربة بالشاموس الغريبة عنه  تحت الّشموس األجنبيّة : -5

 .إنساناً متسوالً بائساً في بّلد الغربة  شباه نفسه متخافق األطمار : -6

 شباه اليد بإنسان يُسأَل .: أو شباه يده بالنادى  أبسط بالّسؤال يداً نديّة : -7

ن ذّل وُحّمى : -8   مريضاً شاحباً . شباه يده إنساناً  صفراء مِّ

 م2016صيفّي        . شباه الداموع المصطنعة بشيء يُعصر  تعصره العيون األجنبيّة : -9

 . شباه الدموع المصطنعة  بقطرات ماء  معدنياة  قطرات ماء .. معدنيّة : -01

 التي يُريد منها أنا تنطفئ . شباه دموعه بالناار  فلتنطفئ يا أنتِّ ، يا قطرات : -11

 . يناديهشبَّه الدام والناقود بشخص :  أو أن تنطفئ يريد شباه الدام والناقود بالنار  :أو/ شباه دموعه بالدام والنقود  يا دم .. يا نقود : -21

يح واإلبر بشخصين يا ريح .. يا إبراً تخيط لي الشَّراع، متى أعود : -31  يخاطبهم ويسألهم .  شباه الرا

 .  شباه األمواج الّلمعة بأشخاص يتمايلون  يا لمعة األمواج رنّحهّن مجداف : -41

 يطلب ويتمناى . شباه المجداف بإنسان  مجداف يرود : -51

 . شبه الكواكب والناقود بإنسان يسأله  الكبيرة يا نقود :يا كواكبه  -61

 

 

 

ـــعـــبــة  الـــــمـعــــــانــــي الـــــصَّ

 

ــــــور الــــفــــنّـــــيّــــــة :  الـــــصُّ
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فه وحنينه لوطنه  الوسادة ، ليلك الّصيفّي ، طاّلً فيه عطرك : -1  الخير  : رمزالطالا والنادى: أو/جمال الطَّبيعة في بّلده : أوداللة على تلها

 . والعطاء والكرم     

 . / استنكار وجوده فيها شداة الشاعور بالغربة القُرى الُمتهيّبات ُخطاي : -2

 رمز للغربة واالغتراب والبعد عن الوطن .، ُمدن االغتراب، ُمدن الكويت  الُمدن الغريبة : -3

 .رمز لشداة الشاوق لوطنه ، و رمز لجمال طبيعة وطنه  تُربتك الحبيبة : -4

ب القدمين أشعث ... متخافق األطمار : -5   . لفقر وسوء الحالرمز ل ُمترِّ

 في الغربة .  وضياعه استمرار معاناته وبؤسه ما زلُت أضرب : -6

 وبة إنزال الداموع داللة على عدم صدقها .عكناية عن ص تعصره الّدموع : -7

 التي أثقلت كاهله . لغربة رمز ل الّشموس األجنبيّة : -8

 رمز للفقر والبؤس وسوء الحال وذلاه وانكساره في بّلد الغربة أبسط بالّسؤال : -9

  )وصف حالته في وطنه(العبارة الّسابقة  دليل على  داللة على أناه كريم األصل عزيز النافس: أو رمز للكرم والعطاء يداً نديّة : -10

ى : -11 ن ذُّل وُحمَّ  م 2016صيفّي          . رمز للفقر  والمرض  صفراء مِّ

 .ألم االغتراب : أوالنااس الغرباء في بّلد الغربة  العيون األجنبيّة : -21

ن خطيّة : -13  رمز لرفعته وكبريائه وترفاعه عن الشَّفقة . الموت أهون مِّ

ادقة . قطرات ماء معدنيّة : -14 ن العواطف الصا  كناية عن الداموع الكاذبة الخالية م 

ّم جددداااً )      رمز لّلستعمار والقهر واأللم والمعاناة الدّم : -51   (ُمهِّ

فاهياة والقُدرة والسالطة . نقود : -16 ّم جدددداااااً )            رمز للرَّ  (ُمهِّ

حيل  يا ريح : -71 ة  :أورمز للحنين والشاوق للوطن : أورمز للسافر والرا ك أشرعة السافينة للعودة للوطن رمز  للقوا  .التي تُحرا

حيل والسافر والعود للوطن . :واإلبر والمجدافالّشراع  -18  رمز االستعداد للرا

 رمز لألمل في العودة . لمعة األمواج ... يا كواكبه الكبيرة : -19

 داللة على ألم االغتراب . ذُّل شّحاذ غريب : -20

 داللة على شعوره بالغربة عن وطنه العراق ، وتمنايه العودة إليه .متى أعود :  -21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 (م2012صيفّي ) ق .الّساب كما ورد في النّصّ  اعر ،لشَّ . عالَم يتحسَّر ا1س

 (ُمنّصص) الناوم في العراق .عدم : ما الّذي يجعل الّشاعر يتحّسر ؟  ةبديلصيغة 

 (ُمنّصص)وزارّي         . اشرح الّصورة التي رسمها الشَّاعر لنفسه في بالد الغربة ؟ 2س

ل بائس   أ( : جواب  مّلبسه بالية وشهره متاسخ متلبا د .جـ(   ينهشه المرض والجوع واأللم  ب(     متسوا

ل . اشرح حال الّشاعر كما ظهر في السَّطر األخير ؟ 3س  م2012صيفّي          (حفظ)ثيابه بالية ، الفقر والتاسوا

 (حــفــظ). هل يُعبَّر الّشاعر عن نفسه في هذا المقطع، أم إنّه يُعبِّّر عن أي غريب؟ 4س

 . يُعبا ر الشااعر عن نفسه، وينطبق هذا على ُكلا غريب عن وطنه:  جواب

ن الموت ؟5س ــفــظ) نظرات اإلشفاق عليه في بّلد الغربة .  ما الذي يراه الشَّاعر بأنّه أصعب مِّ  (حِّ

ب القدمين أشعث ، في الدُّروب(  يُعبّر عنها. ما الحالة الّشعوريّة التي 6س  م2016صيفّي (   حفظ). قول الّشاعر : )ما زلُت أضرُب ، ُمتْرِّ

د . جواب: ياع والتاشرُّ  الضا

 م2016صيفّي       (حفظوّضح الموازنة التي عقدها الّشاعر في األسطر الّسابقة ؟ ). 7س

ن نظرات اإلشفاق عليه في الغربة  جواب:  .الموت أهون عليها م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ن الهموم ، اذكرها .يمزج الّشاعر في هذا المقطع بين . 1س  (حــفــظ) نوعين مِّ

ن  العراقياين  الهّم الجماعيّ ب(    متمثاّلً بغربته عن وطنه ، ومرضه في الكويتالهّم الفردّي أ(   جواب:  .للمهاجرين م 

 

ن المقطع الّسابق ؟2س  . ما الذي يراه الّشاعر إذالالً وإشفاقاً له ، كما فهمت مِّ

ل مدا يده لطلب الم جواب:  . شفاق وحقيقتها الذُّلا والمهانةسماعه كلمة )خطياة( والتي ظاهرها العطف واإل /ساعدة فيشعر بأناه غريب متسوا

 أســـئـــلـــتــــي الـــُمـــقـــتـــرحــــة حــــول الــمـــقـــطـــع :

 الـــــدَّالالت الــــــمــــعـــــنـــــويّــــــة :

 

 أســــئـــلـــة الــكــتــاب الــُمــقــّرر واألسـئـلـة الـوزاريّــة حـول الـمـقـطـع :  
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ن خالل المقطع الّسابق ؟3س  )ُمنّصص(    . يرفض الّشاعر الذّل واالنتهار والهوان ، أشر إلى ذلك مِّ

 يبدو الشااعر رافضاً للداموع المصطنعة والـدام والناقود . :فلتنطفئ يا أنت  يا قطراُت ، يا دُم ، يا ... نقود : جواب

 

ّم جدددااااً ) ()ُمنّصص التي استخدمها الّشاعر للتّعبير عن شّدة شوقه لوطنه ؟ (الظواهر الكونيّة)الّطبيعيّة  ما الّظواهر .4س  (ُمهِّ

 الكواكب هـ(   األمواج   د(  الشاموس  تربة بّلده  جـ( فصل الصايف   ب( أ( : جواب

 

 (ُمـنـّصـص)      . ما الوسائل الُمعينة على عودة الّشاعر لوطنه، كما ظهر في النّّص؟5س

يحجـ( السافينة    ب( األمواج    : أجواب  ( المجدافهـ( اإلبر     د     ( الرا

 

 )ُمنّصص(       الغناء لتراب الوطن. ماذا يُرافق الّشاعر دائماً في غربته ؟ 6س

 

 (صُمنصّ )      ال إنسانيّة ، اذكر أبرز مالمحها ؟. واجه الّشاعر في غربته معاملة مؤلمة 7س

 اإلشفاقد(   األزورار جـ(  االنتهارب(   االحتقارأ( :  جواب

 

ـفـــظ) علّل ما يأتي : .8س  (حِّ

 تمنّي الّشاعر النّوم .أ( 

 ليرى العراق في منامه .: اإلجـابـة   

 المستمّر لوطنه .تذّكر الّشاعر ب( 

ن واقعه األليم .: اإلجـابـة     للهروب م 

 وصف شمس بالد الغربة بـ)الشموس األجنبيّة( . ـ(ج

 ه الشاديد بالغربةرلشعو: اإلجـابـة   

 دعوة الّشاعر للدموع المعدنيّة باالنطفاء . د(

 ألناها دموع مصطنعة ال عاطفة وال شعور فيها .: اإلجـابـة    

 تكرار الّشاعر لكلمة )األجنبّية( في المقطع السَّابق . هـ(

 للدااللة على شعوره الشاديد بالغربة وألمها .: اإلجـابـة    

 تكرار الّسؤال )متى أعود( . و(

 نظراً للشاوق والحنين الشاديدين تجاه وطنه وأمله الكبير بالعودة .: اإلجـابـة    

 

ــفظ) الّشاعر شخصيّة أم جماعيّة ؟ وّضح إجابتك .هل المعاناة التي يعانيها  .9س  (حِّ

ة ، كذلك فالفقر والغربة ونظرات االحتقار واالنتهار واالزورار  ؛ جماعيّة معاناة عاّمة : جواب ياع الذي يُعانيه هو معاناة إنسانياة عاما فالضا

ه وحده ، كما أنا حلم الناقود وتمناي العودة للوطن هو حلم كلا   . عراقيا مغترب يعاني ذُلا الغربة وآالمهاال تخصا

 
                                                                  (ُمــنـّصــص) . يبدو الّشاعر غاضباً ثائراً ، ما الجوانب التي تُبرز ذلك ؟10س

يحب       ( الناقود: أ جواب  ( الكواكبهـ        األمواج  (د               األبر (جـ             ( الرا 
 
 )ُمنّصص(      النوم في وطنه. ما الّذي يتمنّاه الّشاعر في المقطع الّسابق ؟ 11س
 
ن النّّص الّسابق عاطفتين برزتا بوضوح ؟12س ـّم جدددداااً  )حفظ( . استنتج مِّ   ُمـهِّ

 (19، 18،  17،  5)حبا الوطن والشاوق إليه عاطفة  ب(   (4-1)التاحسار في مطلع القصيدة عاطفة أ( : اإلجـابـة
ياع عاطفة األسىجـ(    (15-6)على وضعه األليم   والحزن والضا

زاريا عن العاطفة بطريقة أخرى منها :مــلــحــوظــة هــاّمــة   :قد تأتي صيغة الساؤال الو 
 سيطرت على الّشاعر في المقطع الّسابق ؟ما الحالة النّفسيّة التي /   ما الحالة الّشعوريّة في المقطع الّسابق ؟

 
ــْفظ) . يشعر الغريب في المقطع الّسابق بالذّل واالحتقار ، بيّن ذلك ؟13س  (حِّ

 . الدموع المصطنعة الكاذبة /خطياة( للتعبير عن حاله البائس  ) كلمةاستخدام  /عيون األجنبياة بازدراء واحتقار  تنظر إليه ال جواب:
 
 )ُمنّصص(     ودــقـالنا  . ما العائق الذي وقف في طريق عودته لوطنه ، كما ظهر في المقطع الّسابق ؟ 14س
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 (ــفـــظح)        . كيف كانت العيون األجنبيّة تنظر للّشاعر في غربته ؟15س
 نظرة شفقة ودموع مصطنعة ب(  نظرة احتقار وانتهار وازورار  (أ: اإلجـابــة

 
 الّضمير المخطوط تحته في ما يأتي : . حّدد عائد16س
ن ليلـأ(  يفيّ  ـَك مِّ ً :  كعطر ـه طاّلً فيـ ب(   )العراق(: ـه ، كواكبـ ـك ، تربتـ الصَّ   ، والكاف تعود على العراق()طّلا
 . )اإلشفاق(:  العيون األجنبيّة هتعصر جـ(
 
ّم جدددّداااا)   التامناي ؟ولألمر في قوله تعالى : )فلتطفيء(  . ما المعنى البالغّي لالستفهام: )متى أنام( و)متى أعود(17س  (ُمهِّ
 
 طفأ. اكتب الجذر اللغوّي للفعل )تنطفي( ؟ 18س
 
ــفـــظ)  تنكير كلمتي شحاذ وغريب .علّل : . 19س  (حِّ

 . ألنها ال تخصا الساياب وحده بل تخصا كل شحاذ وكل غريب في أرض الغربة :اإلجابة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمنية الّشاعر في العودة لوطنه ، والحديث عن وسائل العودة  -الفكرة الخامسة  
بيَها  -1 ي َراك   فار  َعْن س  لَْيَت السَّفَائ َن اَل تُقاض 
، بّل ب َحار  ـأْو لَْيَت أنا األَرَض كاألُف -2  ! ق  العَريض 
يُد، -3 ْلُت أَْحُسُب يَا نُقوُد، أَُعدُُّكنَّ وأستز   َما ز 
ْلُت، أُنْ  -4 ْن ُمَدد  اْغت راب يما ز   ق ُص، يَا نُقوُد، ب ُكنَّ م 
ْلُت أُ  -5  ُد ب الت َماَعت ُكنَّ نَاف ذَتي َوبَاب يـْوق  َما ز 
فَّة  األُ  -6 ث يني يَا نُقُودُ ف ي الضا   ْخَرى ُهنَاَك فََحدا 
 ؟ َمتَى أَعودُ ؟  َمتَى أَعودُ  -7
ُف  -8 يدُ ، قَْبَل أَتَُراهُ يَأْز   َمْوت ي ذَل َك اليَْوُم السَّع 
َن السََّحاب   -9 بَاح ، َوف ي السََّماء  م   َسأَف يُق ف ي ذَاَك الصَّ

َسٌر َوف ي النََّسَمات  بَْرٌد ُمْشبٌَع ب عُُطور  آب   -10  ك 
ْن نُ  -11 َجاب  وأُزيُح بالثَُّؤباء بُْقيا م  ي َكالح   عاس 
ا ال  -12 فُّ َعمَّ ، يَش  َن الَحرير   يَبيُن َوَما يَبينْ م 
ْدُت اَل أَْنَسى، َوَشكا  في يَقين   -13 ا نَسْيُت َوك   َعمَّ
يُء ل ي  -14 ْن ث يَاب ي  –َويُض    –َوأَنَا أَُمدُّ يَدي ألَْلبََس م 
ْن َجَواب  ـَما ُكْنُت أَْبَحُث َعْنهُ ف ي عَ  -15 ي م   تََمات  نَْفس 
باب  لََم يَْمألُ الفََرُح الَخف يُّ  -16 ي َكالضَّ عَاَب نَْفس   ؟ ش 
ُ اليَْوَم َواْندَ  -17  ! ن ي أَُعودُ فََق السُّروُر َعلَيَّ يَْفَجأ

 

 
فار / ()قضيال تأُخذ أجراً، والجذر :ال تُقاضي / سفن، والجذر مفردها َسفينة الّسفائن :  النَّاحية الواسعة  :األُفق العريض /السافر والتَّرحال :سِّ
يادة استزيد:/ دُّ أَعـ أحسُب : منمفردها )ُمّدة(  ُمـدد: / ()زيد، والجذر  اطلب الزا ن الوقت أو الزا ل، والجذر) أوقـد :/  وهي الفترة م  (      َوقَـدَ أُْشع 

ن جهة البصرة ، والجذر  :األخرىالّضفّة  /(لـمـعلمعان أو ضياء، والجذر ) :تكنّ التماعـ ُف : / ضـفـفالشااطئ م  فيقترب ، والجذر ) يأزِّ  ( أزِّ

ن النوم ، والجذر  سأفيق : َسٌر :/  فـوقَ سأستيقظ م  ْسرة(  كِّ ن الشايء مفردها )كِّ  وهي مفردها )نَْسمة( النَّسمات :/ وهي الجزء المقطوع م 

د :يحأز/ ( شبع، والجذر)ممتلئ :ُمشبَّعٌ /  (نسم)الهواء الطاياب الخفيف ، والجذر (    ثأبالتثاؤب ، والجذر ) الثّؤباء :/ (زيح، والجذر)أُزيل وأُبع 

فُّ / (حجبَ )السااتر والحاجز، والجذر :بالحجا/ (بقي، والجذر )بقياةبُقيا :  يكشف ، يُظهر ما : يبين /(شــفّ ، والجذر )يكشف ما خلفه :يَشِّ

ن خّلله        المستور ،  الخفّي:/ (عـتمَ (، والجذر)َعتْمةمفردها ) ،ظّلم :عتمات /( بينوالجذر ) ، م2009صيفّي  وراه ، تستطيع الرؤية م 

عاب :/  خفيَ والجذر  ْعبمفردها ) شِّ باب/  شعبَ ( وهو الطاريق ، والجذر شِّ / اندفق : (ضبب)ب يغشى األرض كالدُّخان، والجذرسحا :الضَّ

 . (فـجـأ، والجذر )يفاجئني، ويُباغتني :يفجأني /(دفـقَ )سال، اندفع، والجذر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أجرة السافر . يتمناى عليهم أالا يأخذوا  شباه السافن بأشخاص  : ليت السَّفائن ال تُقاضي راكبيها -1

  .ها كاألفق العريض شباه األرض بأنا  ليَت أّن األرض كاألُفق العريض : -2

 يُنادي عليه ويُخاطبه .شباه الناقود بإنسان  ما زلُت أحسُب يا نقود : -3

ــــعـــــبـــــــة :  الـــــمــــعــــانــــي الــــصَّ

 

ــور الــفــنّـيّــة : )حفظ(  الــصُّ
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ن ُمدد اغترابي : -4  .شباه فترات غربته بشيء ما يتما إنقاصه  ما زلُت أُنقِّص مِّ

 .شباه الناافذة والباب بالناار التي يوقدها  :أو .شباه لمعان الناقود بالناور الّلمع  ما زلُت أوقد بالتماعكّن نافذتي وبابي : -5

 م2011صيفّي        .يُحداثه عن العودة شباه الناقود بإنسان   أو:  شباه الناقود بالفتيات حّدثيني يا نقود : -6

 شباه يوم عودته للعراق بالضايف أو بإنسان يأزف قبل موتي ذلك اليوم الّسعيد : -7

َسٌر : -8 ن الّسحاب كِّ غيرة  وفي السَّماء مِّ  .شباه السُّحب والغيوم بالقطع الصا

  شبه النسمات الخفيفة الهادئة بالعطور وفي النَّسمات برٌد ُمْشبٌَع بعطور آب : -9

ن نعاسي -10   :أو شباه الناعاس بماداة تُمَسح وتَُزال  :أوح سَ مْ ويُ يُزيل  شباه تثاؤبه بشيء محسوس ملموس  : كالحجاب وأزيح بالثّؤباء بقيا مِّ

 شباه النُّعاس بالحجاب         

ا ال يبين وما يبين : -11 فُّ َعمَّ ا يبين وما ال يبين . شباه نعاسه بالحرير  يَشِّ  الذي يكشف عما

 شباه الشاك واليقين جسمين متداخلين في بعضهما .  شّك  في يقين : -12

ن ثيابي : -31  الذي يُضيء طريقه .  شباه يوم عودته للعراق بالناور  ويُضيء لي وأنا أمدُّ يدي أللبس مِّ

 .شباه مشاعر الياأس والتاشاؤم في نفسه بالعتمة : أو  شباه نفسه بمكان ُمظلم  عتمات نفسي : -41

عاب نفسي كالّضباب : -51 باب  شباه نفسه بطرقات يمأل الفرح الخفّي شِّ باب   : أومليئة بالضا   م2009شتوّي        .شابه الفرح الخفيا بالضا

ة ليباغته .شباه السارور بالماء  اندفق السُّرور علّي يُفجأني : -61  الذي اندفع بقوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

حيل الّسفائن : -1  رمز للسافر والرا

 تاحسُّر على عدم امتّلك الناقودداللة على األلم وال ال تُقاضي راكبيها عن سفار : -2

 داللة على فقر الشااعر وعدم قدرته على جمع المال . ما زلُت أحسب يا نقود : -3

 األمل والتافاؤل بالعودة . أوقد بالتماعكّن : -4

 رمز لألمل واالنطّلق والعودة لوطنه .  وبابي : نافذتي -5

 م2011صيفّي     شطا العرب أو:البصرة  أو: العراق الّضفّة األُخرى : -6

ن وطنه . يأزف : -7  داللة على األمل بالعودة واالقتراب م 

 .موت آماله بالعودة   أو: المقصودة بالموت هنا ألم االغتراب ومعاناتها :  َمْوتي -8

 م2009صيفّي        يوم العودة إلى وطنه . اليوم السَّعيد : -9

 م2012شتوّي        صباح العودة إلى وطنه . الّصباح : -10

 داللة األمل والتافاؤل . سأفيق : -11

 رمز الخير والعطاء والجود الّسحاب : -12

احة والساكينة وتخفيف اآلالم  النّسمات : -13  رمز للرا

ن آالم الغربة  :عطور آب  -14  .االرتياح والتافاؤل والتاخفيف م 

 رمز للكآبة والملل .الثّؤباء :  -15

 الغربة لذكريات وطنه . ب  جْ حَ داللة  على  :الحجاب  -16

 وتبدال الحال  رمز للتنعُّم والدَّالل والغبطة الحرير : -17

ياع معاناة وآالم الغربةرمز لل :  عتمات نفسي -18  والضا

 . هوالالفرح وسرعة زوضوح االضطراب وعدم داللة على  باب :الضّ  -19

 .الشاك في عودته للوطن / اليقين : استمرار غربته المؤلمة  شك ويقين : -20

 . الطاويل الذي ال يكاد ينتهي  رمز أللم الغُربة ُمدد اغترابي : -12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

باح 1س  م2012شتوّي   صباح العودة إلى العراق الذي يُشير إليه الشَّاعر ؟. ما الصَّ

 )حفظ( امتالء المقطع الّسابق بالفرح . . علِّّل  :2س

 ألنا الشَّاعر تحدَّث فيه عن رغبة ُمحبَّبة إلى نفسه وهي العودة إلى العراق .: جواب

 (حفظ) ؟ مستعيناً بذاكرته. هل تحقَّق ما يتحدَّث عنه الشَّاعر، أْم أنه يرنو إليه 3س

 ال ، لم يتحقَّق وبقيت أُمنياته بالعودة أحّلماً وذكريات ُمعلَّقة .: جواب

 الـــــمـــــعـــــنـــــــويّـــــــة : )حفظ(الــــــدَّالالت 

 

 الـمـقـطـع :أســـئــلــة الـكـتـاب واألسـئـلـة الـوزاريّــة حـول 
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 )حفظ( م2012شتوّي      . كيف رسم الّشاعر صورة )الّسماء والنَّسمات( في المقطع الّسابق؟4س

ن السُّحب  أ( : جواب  الناسمات فيها برد ممتلئ بالعطور .وصف ب(   وصف الساماء بأنها تنتشر فيها قطع م 

 

 )حفظ( م2011صيفّي  . ما الذي يتمنّاه الّشاعر في المقطع الّسابق ؟5س

ارة األجرة   أ(  : جواب  أْن تكون األرض أفقاً عريضاً بّل بحارب(  عدم أخذ البحا

 

ن األمر والتّحّدي إلى التّمّني . وّضح ذلك . 6س  (حفظ) .انتقل الّشاعر في هذا المقطع مِّ

ن النَّاس والذُّلا واالحتقار ، إالا أنا ذلك ال يتحقاق بأمره ؛ فلجأ إل: جواب ى تمناي جاء األمر والتاحداي إلنهاء حالة الغربة ومواقف اإلشفاق م 

 . العودة إلى العراق

 

 )حفظ( م2011صيفّي  ود ليوّجه إليها سؤاله : )متى أعود؟( ؟      ار الّشاعر الّنق. لماذا اخت7س

 . ألنا الناقود وسيلة العودة: جواب

 )حفظ(  م2011صيفّي       )أتراه يأزف ، قبل موتي ذلك اليوم السَّعيد ؟( ما المعنى الذي خرج إليه االستفهام في قوله : .8س

 تخسر نصف عّلمة الساؤال(وحدها ) )التاحسُّر(: إذا كتبتمـلـحـوظـة هاّمة/   التامناي والتاحسر: جواب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      

 

 (حـفـظ)         التامنيا ّسابق ؟ . بَِّم بدأ الّشاعر مقطعه ال1س

 

 (حفظ)           . علّل ما يأتي :2س

ْرُص الّشاعر على َجْمع النّقود وعّدها واالستزادة منها . -أ  حِّ

 أمّلً في العودة لوطنه .: اإلجـابـة

ن راكبيها .ب  . تمنّي الشَّاعر عدم أخذ البّحارة األجرة مِّ

ن العودة لوطنه .ألنا الشَّاعر ال يملك : اإلجـابـة نه م   نقوداً التي تُمكا 

 . تمنّي الّشاعر أن تكون األرض كلّها يابسة بال بحار .جـ

ن الوصول لوطنه على أقدامه دون أْن يُدفع الناقود .: اإلجـابـة  حتى يستطيع م 

 . وصف فرحه بـ)الفرح الخفّي( .د

 والفرح معاً .ألناه ما بين الشَّك واليقين ، يشعر باليأس : اإلجـابـة

 . تَكرار أسلوبّي التّمنّي واالستفهام في المقطع الّسابق .هـ

فه لوطنه .: اإلجـابـة  لشوقه وحنينه وتلها

 . تَكرار الّشاعر لكلمة )النقود( في المقطع الّسابق .و

ئيسة لوطنه ، وهي الت: اإلجـابـة  بسبب عدم امتّلكه لها . ي تُشكال العائق في عودتهألناها وسيلة عودته الرا

 

ل النُّقود بالنّسبة ل3س  (حفظ)    نافذته وبابه إلى الوطن( ؟ 5لّشاعر، كما يبدو في الّسطر ). ماذا تُشّكِّ

 

ن ُمدة اغتراب الّشاعر وبعده عن وطنه ؟4س  الـناـقـود . ما الذي يُنقِّّص مِّ

 

ن المقطع الّسابق أّن البحر كان عائقاً كبيراً في . 5س  طريق عودته لوطنه ؟  كيف تستنتج مِّ

ن خّلل تمنايه أْن ت: جواب  بحار )كتابة المقطع وحده صحيح( .، بّل ليت أنا األرض كاألُفق  العريض  : أوكون األرض كلاها يابسة بّل بحار م 

 

 (هااااامّ )   ؟ ، بيّنها مالمح عودته لوطنه. رسم لنا الشَّاعر في المقطع السَّابق ، 6س

باح)أ( سيستفيق مبكاراً : جواب ن الساحاب كسٌر(ب(             (سأفيق في ذاك الصا ن الساحب الصغيرة في الساماء)وفي الساماء م   . قطع م 

ن الهواء خفيفة لطيفة كالعطر)وفي الناسمات برد ُمشباع بعطور آب(جـ(   . نسمات م 

 

ن صور مِّ . رغم تشاؤم الّشاعر 7س  (ُمـنـّصـص)   منها .   التّفاؤل، استخرج ثالثاً ن العودة ، إاّل إنّه يرسم لنا بين الحين واالخر بعضاً مِّ

باح جواب: ن ثيابي /  سأفيق في ذاك الصا  الناسمات مشبعة بعطور آب /فق السُّرور عليا يُفجأُني أعودواند /ويُضيء لي وأنا أُمدا يدي أللبس م 

 : ــئــلـــتـــي الـــُمــقـــتـــرحـــــة حــــول الــــمـقــــطــــعأسـ
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 (حفظ)   كان يبحث عن أسئلة احتار في اإلجابة عنها . ما الذي كان الّشاعر يبحث عليه في َعتَمات نفسه ؟. 8س

 

باب   . ما األسئلة التي احتار الّشاعر في اإلجابة عنها ؟9س  (ُمنّصص)   لم  يمأل الفرح الخفيا شعاب نفسي كالضا

 

ــْفــظ)         تجّلت في المقطع الّسابق ؟ . اذكر ثالث عواطف10س  (حِّ

 ( عاطفة التاحسر على معاناته في الغربةجـ         ( عاطفة االنتماء للوطن واألمةبعاطفة الشاوق والحنين للوطن     أ(: جواب

 

ّم جددداااً    منها ؟ اذكرها ، مبيّناً الغرض بشكل بارز في المقطع السَّابق ،  ف الّشاعر عناصر الّطبيعة. وظ11س  (ُمنّصص) ُمهِّ

باح  /األفق العريض  /السافائن   :جواب باب الناسمات/  الساحاب /الساماء  /الصا  لخدمة المعنى المطلوب .، والغرض منها :  والضا

 

ن النّص ثالث ظواهر كونيّة وّظفها الّشاعر ؟12س باب . استخرج مِّ ّم     الساحاب ، نسمات الهواء ، الضا  (ُمنّصص) جددداااً ُمهِّ

 

 (حفظ)      الشاك بالعودة إلى العراق وإناه ما زال في الغربة ه : )يشّف عّما ال يبين وما يبين( ؟. ماذا يقصد الّشاعر بقول13س

 

 (حفظ)      وعد عودته للعراق ، والعكس صحيح كلاما زادت نقوده اقترب م . كيف يُنقص الّشاعر بالّنقود ُمدد اغترابه ؟14س

 

 (ظحفْ )         اليوم الساعيد( ؟ ويُضيء لي وأنا أُمدُّ يدي). َمن المقصود بقول )الّسياب( : 15س

 

د عائد الّضمير المخطوط تحته في ما يأتي :. 16س  (حفظ)            حّدِّ

ثينـب(      (لكاف تعود على الناقودا)  ـّن :ـكـما زلت أوقد بالتِّماَعتِّ  -أ  (الياء تعود على الشَّاعر:  ) يا نقود ـي حّدِّ

    (جواب: ) ــهما ُكنُت أبحُث عنـ د( (اليوم الساعيد، الّضمير المستتر في الفعل )يُضيء( : ) يأزُف قبل موتي هجـ. أُتُرا

 

 . ما المعنى الذي خرج إليه االستفهام في قول الّشاعر : 17س

باب :  )لَِّم يمأل الأ(   (االستبطاء والتمنيا )    متى أعود ؟ ب(   (التاعجُّبفرح الخفّي شعاب نفسي كالضَّ

 

 (ظحفْ )       . ما المعنى البالغّي الذي يُفيده التّمنّي في قوله : 18س

 ليت أّن األرَض كاألفق العريض بال بحار . ب(    أ( ليت الّسفائن ال تُقاضي راكبيها 

 والتاحسُّر االستحالة: جواب

 

 (ظحفْ )      التامناي ي يُفيده األمر في قوله)حّدثيني يا نقود( ؟ما المعنى البالغّي الذ .19س

 

د الُمشار إليه في ما يأتي : 20س ــّم جــددددااااً ــْفــظ وح)            . حّدِّ  (ُمــهِّ

فة األخرى: ) ُهناك في الّضفة األخرىأ(   (اليوم الساعيد) :اليوم الّسعيد ذلك  أتراه يأزف قبل موتيب(   (الضا

 ( .صباح العودة للوطن)  : ذاك الصباح  جـ(

 

ن المقطع الّسابق طباقاً ؟21س  (ظحفْ )        . استخرج مِّ

 ، يَبين ال يبين د(     شكا ويقينجـ(   نسيُت ال أنسى   ب(  استزيد وأُنقص    أ(     :جواب

 (حفظ)        ما يأتي :. ما المعنى الذي أفادته الّزيادة في 22س

 (التاعدية: ) هـ. أُوقـدُ   )الُمطاوعة(: د. اندفق )الكثرة والمبالغة(      : جـ. حّدثيني )الطالب( : استزيد -ب )الُمشاركة( : تُقاضي -أ

 

ــْفـــظ                     . اضبط حروف الكلمات اآلتية :23س  حِّ

فار )بالكسر( :  حرف الّسين في كلمة )سفار(أ(   أُنق ُص )ضم وكسر( :الهمزة والقاف في الفعل )أنقص(  ب(   س 

م(أُوقــ:  الهمزة في الفعل )أوقـد( د(   ُمَدد )ضم وفتح(: حرف الميم والّدال في )مدد(  جـ(  ُد )بالضا

ف )بالكسر( : هـ. حرف )الّزاي(في الفعل )يأزف( ن )كسر(و.    يأز  َسر :   الكاف والّسين مِّ  )بالكسر والفتح(ك 

ن )النّسمات( ن الفعل )يشّف ويبين(  النََّسَمات )بالفتح( : ز. النون والّسين والميم مِّ فا ويَبين )بالفتح(:   ح. الياء مِّ  يَش 

ن )عتمات( :  ط. العين ن )شعاب(:    َعتََمات )بالفتح(والتّاء والميم مِّ عاب )بالكسر(ي. حرف الّشين مِّ  ش 
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 (حفظ)        . السافينة ، ُمداة. ما مفرد كلمتي : الّسفائن ، ُمدد ؟ 24س

 

 (ظفحِّ )       يكثر في هذا المقطع الّطباق ، ما داللة ذلك ؟ . 25س

 الحقيقة والخيالالتاشاؤم وبين ، وبين التافاؤل ووالّلعودة الشااعر يعيش تناقضات بين العودة، فسياة الشاعر المليئة بالتاناقضاتيعكس نف :جواب

باح): ن اسم اإلشارة )ذاك( في المقطع: تما حذف الّلم م  فـائـدة قيّمة  باح) :ولم يقل (سأفيق في ذاك الصا  ، ما داللة ذلك ؟(سأفيق في ذلك الصا

 تُترك اإلجابة للطاالب بناء على فهمه العاما للقصيدة بشكل عاما .   :اإلجـابـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحسُّر الّشاعر على فقدان النقود أمل عودته لوطنه . –الـفـكـرة األخيرة 
راق  !وا َحْسَرتَاهُ فَلَْن  -1  أَُعوَد إ لَى الع 
 َوَهْل يَعُودُ  -2
ُزهُ النُّقُوُد ؟ َوَكْيَف تُدََّخُر النُّقُودُ  -3  َمْن َكاَن تُْعو 
 َوأَْنَت تَأُْكُل إْذ تَُجوُع ؟ َوأَْنَت تُْنف ُق َما يَُجودُ  -4
َراُم ، َعلَى الطَّعَام  ؟ب   -5  ه  الك 
راق   -6 يَنا َعلَى الع   ل تَْبك 
َوى الدُُّموع   -7  فََما لَدْيَك س 
يَاح  َولْلقُلُوع  ! -8 َك ُدوَن َجْدَوى ، ل لرا  َوى اْنت َظار   َوس 

 

 (دوــجبّل فائدة، والجذر) :دون جدوى /(جوديُعطي بّل مقابل، والجذر) يجود:/ (دخــر)تُخبأ، والجذر :تُّدّخر/ (عــوز)، والجذرتنقصه :تعوزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 إنسان يُبَكى عليه .شباه العراق ب لتبكيّن على العراق : -1

ياح والقلوع بشخص يُنتََظر . انتظارك للّرياح والقلوع : -2  شباه الرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ، ورمز للحزن واأللم .تاحسُّر الياأس وال :الدُّموع  فما لديك سوى -1

 األلم والحزن واالستسّلم للواقع الُمعاش . لتبكيّن على العراق : -2

 داللة على فقدان األمل بالعودة انتظارك دون جدوى للّرياح والقلوع : -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ن النّّص 1س ن الحاالت اآلتية :. مثّل بمقاطع مِّ فْ )       الّسابق على ُكّل مِّ  (ظحِّ

 صيغة بديلة : ما الحالة الّشعورّية )العاطفة ، الحالة النّفسيّة( التي تبدو على الّشاعر ؟

  لتبكيان على العراق فما لديك سوى الدُّموع:  اليّأس واالستسالم  (أ

 وا حسرتاه فلن أعود إلى العراق !:   الحسرة   (ب

 

ن العودة إلى وطنه العراق ؟ 2س  (حفظ)    ، التي يُصعَب توافرها لمن يبحث عن ثمن طعامالناقود . ما الذي يمنع الّشاعر مِّ

 صيغة بديلة : بَم بّرر الّشاعر عدم قدرته على العودة للعراق ؟

 

 (حفظ)   الشااعر يائساً ُمتشائماً .ال ، لم يكن متفائّلً ، بل ظهر  . هل كان الشَّاعر ُمتفائالً في المقطع الّسابق ؟3س

 

ح المقصود بقوله: )وكيف تُدَّخر النّقود، وأنت تأكل إذ تجوع؟ وأنت تُنفـق ما يجود به الكرام، على الّطعام، لتبكيّن على العر4س  اق ؟. وّضِّ

ة ، وهي أنا العودة مستحيلة في ظلا عدم توفار الناق:   جواب ئيسة للعودة التي يُصعب تواجدها لمن يكشف لنا الشااعر الحقيقة الُمرا ود وسيلته الرا

 يبحث عن ثمن لطعامه .

 

 :الـــــــّدالالت الـــــمـــــعـــــــنــــــويّــــــة 

 

 الـــــّصـــــــور الـــــفـــــنّـــــيّـــــــة :

 : 

 

 أســـئـــلـــة الـــكـــتــــاب الــــُمـــقــــّرر حــول الــمـــقـــطــــع :

ــــعـــــبـــــة :  الـــمـــــعــــانــــي الــــصَّ
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عر الُحّر :5س  . تُمثّل قصيدة )غريب على الخليج( نموذجاً للّشِّ

د التّفعيلة الّرئيسة في القصيدة .   -أ لُن )ب ب حّدِّ  (-ب  –ُمتَفَاع 

ن القصيدة .    -ب ــّم جداً )   عّدد أبرز خصائص الّشعر الُحر ُممثِّّالً عليها مِّ  (ُمــهِّ

 :  اإلجـابـة

ن القافية أو على األقل التانويع فيها . ب(      تُبنى القصيدة فيه على وحدة التافعيلة أ( ر م   التاحرُّ

 الوحدة الموضوعياة ؛ فقد كانت تتحداث عن موضوع واحد وهو)الغربة وآالمها( جـ(

 مقاطع القصيدة كلها تخدم غرض واحد وهو الحديث عن الغربة . :الوحدة العضوياة  د(

مز واألساطير ،  مثل : الشاموس األجنبياة رمز للغربة ، والناقود رمز فالّرمز  هـ( استخدام الرا

فاهية وال       .مثل : عـفـراء وحزام ، واألشباح  واألسطورة قُدرة والسُّلطة ، واألم رمز للطامأنينة والحنان للرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ّم يتحسَّر الّشاعر في المقطع السَّابق ؟ 1س  (حفظ)      يتحسار على عدم عودته للعراق .. مِّ

 (ُمــنـّصـص)     ؟  توفير الّنقود الكافية كما ورد في النّصّ  الّشاعر على عدم قدرة. فّسر 2س

 على طعامه . يجود به الكرام عليه ينـفـقـه ُكلا ماب(    ال يُوفارها ألنه يسدا بها جوعه أ( : جواب

 

 (ــظحــف)      لعدم قدرته على العودة إليه. لَِّم يريد الّشاعر البكاء على العراق ؟ 3س

 

 (ــْفــظح)         عاطفتين برزتا في المقطع السَّابق ؟. اذكر 4س

 عاطفة التاشاؤم واالستسّلم للواقع األليم .ب(    سُّر على عدم العودة إلى العراق عاطفة التاحأ(  : جواب

 االنهيار واليأس وتحّطم حالته النّفسيّة   :، والّسبب  نادرة شبيهاتورموز وت  فنياةجاء هذا المقطع بصور   :مــلــحــوظـــة 

 

 (ـْفـظح)        البكاء وذرف الداموع / االنتظار دون جدوى . ماذا تبقّى للّشاعر ليربطه بوطنه العراق ، كما ورد في المقطع السَّابق ؟5س

 (ــْفــظح)             . ما المعنى الذي أفاده االستفهام في ما يأتي :6س

 (التاعجُّب) وكيف تُدَّخر النّقود ؟ب(  (النافي) :  وزه النُّقود ؟ـَمن كان تعود ـوهل يعأ( 

 تُترك اإلجابة للطاالب . . علّل : قلة الّصور الّشعرية في المقطع األخير ؟7س

 

ــْفـــظ )هااااّم جددداااً )      ؟ قنوطه ويأسه في نهايتها رغم  الّرياحفي بداية القصيدة واستخدام  (الّريح).  علل استخدام كلمة 8س  (حِّ

ياح تحمل في طيااتها الخير والحياة ؛كأن هناك بارقة أمل ولو ضئيلة بالعودة للوطن  :جواب ، وارتباطها بكلمة القلوع دليل على واألمل فالرا

ئيل  . ذلك األمل الضا

اً .9س  . أعرب تركيب )وا حسرتاه( إعراباً تامَّ

النادبة / حسرتا : منادى مندوب منصوب ، وعّلمة نصبه الفتحة وهو مضاف ، الياء المحذوفة ضمير متاصل )وا : حرف نداء يُفيد : جواب

 مبنيا في محل جرا مضاف إليه / واأللف : للنادبة / الهاء : للسَّكت( .

 

ن : )تبكيّن ، انتظارك( ؟ 10س  ي ، نظركب. ما الجذر اللغوّي لكّل مِّ

 

مت الهمزة على ألف في الفعل )تأكل( ؟ 11س ن الّسكون؛  وما قبلها مفتوح،  ساكنةألناها . لم ُرسِّ  . والفتح أقوى مِّ

باق .؟   (تأكل وتجوع / تدّخر ، تنفق). ما الُمحسَّن البديعّي بين الفعلين 12س  الطا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 السافينة ، ق ْلع ، ُمداة .ما مفرد الجموع اآلتية الواردة في القصيدة : الّسفائن ، قلوع ، ُمدد ؟  .1س

ياق الذي وردت فيه :  .2س  اضبط الجملتين اآلتيتين ضبطاً نحويّاً حسب الّسِّ

ن ذّل وحّمى : ذّل شحاذ غريب . -أ           صفراء مِّ

ى : اإلجـابـة  ْن ذُلا  وُحما اذ  َغريب  .َصْفراَء م   : ذُلا  َشحَّ

 لو جئت في البلد الغريب إلّي ما كمل اللقاء  . -ب        

ئت  في البلد  الغريب  إليَّ ما َكُمَل اللقاءُ :  اإلجـابـة             . لْو ج 

 أســـئـــلـــتــي الــُمــقـــتـــرحـــة حـــول الــمــقــطـــع الــّســابـــق :

 قــضــايــا لــــغــــويّـــــــة :
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ن الفعلين )أحببُت ، يحتضنُ 3س بط التَّام .( مع  ، تعصره ، يؤوب . ُصغ اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر الّصريح مِّ  الضَّ

ن الفعل )أحببت(  با : )    أ( اسم الفاعل مِّ ن الفعل )أحببت(   (ُمح   (ُمَحبا : ) ب( اسم المفعول مِّ

ن الفعل )أحببت(  ن الفعل )يحتضن(  (إ ْحباب) :  جـ( المصدر الّصريح مِّ ن(:   د( اسم الفاعل مِّ  )ُمْحتَض 

ن الفعل )يحتضن( ن الفعل)يحتضن(:   )ُمحتََضن(:     هـ( اسم المفعول مِّ  (احت ضان)و. المصدر الّصريح مِّ

ن الفعل)تعصره(  (َعْصرح( المصدر من الفعل )تعصره( : ) (معصور  ، عاصر) : ز( اسم الفاعل واسم المفعول مِّ

ن الفعل )يؤوب( اسم الفاعل واسم المفعول ط.  ن الفعل )يؤوب( : ) ي( (آئ ب ، َمؤوب إليه: ) مِّ  ( .إ يَاب: أوأْوب المصدر مِّ

 

 . أعرب ما تحته خّط في ما يأتي : 4س

ن ليلك الّصيفيّ   فيه عطرك يا عراق .طاّلً  أ( فأحّس أن على الوسادة مِّ

 مفعول به منصوب ، وعّلمة نصبه تنوين الفتح .طاّلً :     

ن ذُّل  وُحّمى . صفراَء  ب( أبسُط بالسُّؤال يداً نديّةً   مِّ

ن الصارف،  وعّلمة نصبه الفتحة ،نعت منصوب صفراء :       . ألناه ممنوع م 

 يا عراق . دونَكوالبحُر جـ( 

 .ي محل جرا مضاف إليه فمتاصل مبنيا ظرف مكان منصوب ، وعّلمة نصبه الفتحة الظااهرة ، وهو مضاف والكاف ضمير : دونك    

 )البحر( .في محل رفع خبر المبتدأ  )دونك( وشباه الجملة الظارفياة    

 في بالدي .أجمُل  الّشمسُ د(  

مة ، مرفوع   خبر المبتدأ :أجمل       .الظااهرة على آخره وعّلمة رفعه الضا

 

 أسلوب ندبة. ما األسلوب اللغوّي المتضّمن في تركيب )وا حسرتاه( ؟ 5س

 . محذوف من قبل الوزارة .6س
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ّم جّداً          :مـقـالـة اجتماعيّة  :الـفـّن األدبــّي   ُمهِّ

 عالقة التّراثين الّشعبيّين األردنّي والفلسطينّي وعالقتهما بالتّراث العربّي  : الفكرة األولى
ُل ال يَن ب َحال  َعن  التُّ التُّ  يَْنفَص  ْن تآخ  وتواُصل  لما بيَن األُْرُدنا   ؛ راث  الشَّْعب يا  في األُْرُدنا  راُث الشَّْعب يُّ في ف لَْسط  يَن م  ْن وف لَْسط  ، ووشائ َج تنبث ُق م 

نَ  لَة  م  مان   قاعدة  َحَضارياة  ُمْشتََرَكة  صنعَها األجداُد َعْبَر أحقاب  ُمتطاو  ه، الزَّ ، فإنا التُّراَث الشاعبيَّ في َهذين  القُْطرين  ال  وفي الوقت  نَْفس 
ةَ قَ ؛ في األقطار  العربياة  األخرى ينفصُل َعن  التُّراث  الشاعبيا   َن اللُّ ألنا ثَمَّ َم ُمْشتََركة  م  ، والتااريخ ، والحضارة  واس  ُق الُجذوَر غة  ، والُمعتَقَدات  تُعما 

دةَ لهذه  األُ الوَ  ة  اح  يَّ لهاما َع الحضار  ُع في إطارِّ الَوْحَدةِّ  ، وتُغني التانوُّ ، ُخصوصيااٌت ينطب ُع بها تُراثُه فلُكلا  قُْطر  عربيا   .  وإّن ظّل هذا التّنوُّ
هم ، وإنا ظلا تُراُث المدينتين  معاً ففيا األُردنا  ُخصوصياةٌ ينماُز بها فَنُّ أبناء  الكرك  وتُراث هم عن الفنا  الذي يُْعَرُف به أهُل الفُحيص  وتُراث  

ْن َوْحدة  الناسيج  الُكليا  لتُراث  األُردنيايَن جميعاً .      جزءاً م 

   

 

ن العادات والتاقاليد والسالوكات االجتماعياة والثاقافياة واالقتصادياة ) التُّراث : وزارّي        ورث، والجذر ( لشعب ماالموروثةهو مجموعة م 

ة  والموداة ، والجذر  أو:عّلقة أخوياة قوياة  تآخ  : / م2008/2010/2013/  م2000 روابط وعّلقات ، مفردها  وشائج : / أخواألُخوا

الُمداة الطاويلة  :أحقاب /خّلل :َعْبرَ  / بـثـق ، والجذرتنطلق ، تنشقا  تنبثق : / وشـج والجذر، م 2001م ، صيفّي 2011صيفّي       وشيجة

من      ن الزا طويلة  :ُمتطاولة/ حقب والجذر، )يُشتَرط الّضبط بالّشكل للمفرد( م2001صيفّي  وُحقُب      ُحْقب، مفردها م2011صيفّي   م 

اً  العقيدة والُحكم الذي ال يقبل الشاكا فيه لدى معتقده،  الُمعتقدات: /قاسمومفردها ، قسم، والجذر عناصر: قواسم /هناك: طول/ ثّمة ، والجذرجدا

ق : / دـقـع، والجذرُمْعتَقَد مفردها ي ، والجذر  تُعّمِّ ، وتُزيده ، تُكثر تثريه :تُغني /جـذر وجذرها ،َجْذر ، مفردهااألصولالجذور : /  عمقتُقوا 

ع :  غني / والجذر ، مميازات وصفات ، : ُخصوصيّات /أطر  والجذر، أُُطرحدود، جمعها : إطار نوع/ ، والجذرالتاعدد :أوتعدُّد األنواع التّنوُّ

نسج  ، الجذرالتارابط: النّسيج /ميز ، والجذرينفرد ويمتاز: ينماز طبع/، والجذر يتاصف ويتمياز: ينطبع /خصص والجذر، خصوصيّةمفردها 

ن قاعدة حضاريّة :  / قيا العلميا أساس قويا م  ن مراحل التقدُّم اإلنسانيا واألدبيا واالجتماعيا في مرحلة  مظاهر الرُّ )ما تحته خّط . سامية م 

    هو مفهوم الحضارة( .

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

                  

 . شباه التاراثين بتوأمين لتّراث الّشعبّي الفلسطينّي عن التّراث األردنّي :ال ينفصل ا -1

ن تآخ  :  -2   .شباه األردنا وفلسطين بفردين تآخيا لما بين األردّن وفلسطين مِّ

ق الجذور الواحدة لألّمة :  -3 ةشبا تعّمِّ  .بشجرة لها جذور  العربياة ه األُما

 .شباه القواسم المشتركة بكائن حيا قواسم مشتركة تُعّمق الجذور الواحدة لألمة :  -4

دة  ث األردني بثوب منسوجالتاراشباه   : وحدة النّسيج الكلّي للتّراث -5 ن خيوط متعدا   .م 

 . ه الوشائج بمادة صنعها األجدادشبا  ها األجداد :ـضاريّة صنعـدة حـقاع -6

ة به تُميازه عن غيرهشباه التُّراث باإلنسان الاذي له طباع  بها تُراثه :خصوصّيات ينطبع  -7 ؛ ليُبيان أنا ل ُكلا  تُراث ميزاته  وأخّلق خاصا

د بها .  وخصائصه التي يتفرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

                                                                

ن تآخ  لم -1  . وشداة التحامهما داللة على وحدة هذين البلدين        :  ا بين األردّن وفلسطين مِّ

 . داللة على الحضارة الُمشتركة بين األردنا وفلسطين       :   قاعدة حضاريّة مشتركة  -2

ن اللغة والتّاريخ ... إلخقواسم مشتركة  -3  ة         :  مِّ  العربياة ذات أُصول واحدة .داللة على أنا األُما

 . داللة على دور التُّراث في جمع الشَّعب وتوحيده       :         وحدة النّسيج الكلّي لتراث األردنيّين -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ح سبب عدم إمكانيّة 1س / أو :  م2001/ صيفّي  م2011صيفّي      الّشعبّي األردنّي الّشعبّي الفلسطينّي عنِّ التّراث انفصال التّراث . وّضِّ

 )علّل التحام التّراثين معاً( .

    صيغة بديلة : ما سّر التحام التُّراث الّشعبّي في فلسطين واألردّن ؟   

ن قاعدة حضارياة مشتركة صنعها األجدا لما بين األردنا : جواب  ْن تآخ  وتواصل ووشائج تنبثق م  من وفلسطين م  ن الزا  د عبر أحقاب متطاولة م 

ــيــنِّّيِّ  –( 11الوحدة ) ــراثِّ الـشَّــعَـبِّّيِّ الـفِّـــلَْســطِّ ــــَن الـتُـّ  لَـمـــَحــــاٌت مِّ

 

 الـــمــــعــــانــــي الـــــّصــــعــــبــــة :

 

 )حفظ( الــــــّصـــــــور الـــــــفـــــــنّــــــيّـــــــة :

 

 الـــّدالالت الـــــمــــعــــــنـــــويّــــــة :

 

 أســـئــــلـــــة الـــكـــتـــاب الــُمـــقـــرر  :
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  واألردّن عن تراث سائر الّدول العربّية . . بيّن الّسبب الذي ساقه الّنّص لتفسير عدم إمكانيّة فصل التّراث الّشعبّي في فلسطين 2س

 (ُمنّصص)        عن عالقة التّراث العربّي ببعضه . تحّدثصيغة بديلة : 

ن اللغة والتااريخ والحضارة :جواب ة قواسم مشتركة م  ع الحضاريا لها . ألنا ثما ة وتُغني التانوا ق الجذور الواحدة لألما  والمعتقدات تُعما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  (    حفظ) م2001صيفّي  /2011 صيفّي   بين أقطار األّمة الواحدة . . بيّن أهميّة وجود قواسم مشتركة1س

 ؟ تّاريخ في بناء التّراث الّشعبّي الُمشتركوال : وّضح دور اللغةصيغة أخرى 

ة أ(   : اإلجـــابـــة  ق الجذور الواحدة لألُما ع الحضاريا لها  ب(        تُعما   .تُغني التانوا

 

 (حفظ)م 2001صيفّي . اشرح العبارة اآلتية : )وإْن ظّل هذا التنّوع في إطار الوحدة( المخطوط تحتها في النّّص الّسابق .      2س

ن عناصر مشابهة لما جواب: ن هذا التامياز فإناه يتضمَّ غم م   لكلا قطر عربيا تراث شعبيا خاصا به له هوياة وشخصياة مميازة ، ولكْن على الرُّ

 .يوجد في األقطار األخرى تُوَجد اللُْحمة والتاواصل بين تراث هذه األقطار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ن التّراكيب اآلتية : 1س    (حفظ)          . اشرح ُكّل مِّ

  ربّي خصوصيّات ينطبُع بها تراثه .لكّل قطر ع -أ

اً ل: جواب  ة به، أيا إنا لكلا قطر عربيا تُراثاً خاصا  والتي تميازه عن انواع التاراث في األقطار العربياة األخرى .ه السامات والمظاهر الخاصا

ْن وحدة النّسيج الُكلّي .تراث المدينتين  -ب  جزء مِّ

ن للتاراث األردنيا الكرك والفُحيصإنا تراث المدينتين ):  جواب  ويدخل في تكوينه األساسيا ليجعله وحدة ُمتكاملة . ( هو جزء ُمكوَّ

 

ن خالل النّّص ؟2س  (ظحف)        . في األردّن خصوصيّة تُراثيّة بارزة ، وّضح ذلك مِّ

 في األردنا خصوصياة ينماز بها فنا أبناء الكرك وتُراثهم عن الفنا الذي يُعَرف به أهُل الفحيص وتُراثهم ، وإْن ظلا تُراث المدينتين: جواب

ن وحدة الناسيج الكليا لتُراث األردنياين جميعاً .   معاً جزءاً م 

 

ن القواسم الُمشتركة بين الّدول العربيّة ؟3س  (صُمنّصـ)           التااريخ ، الحضارة ، الُمعتقدات اللغة ، . اذكر أربعة مِّ

ح إجابتك . هل يتشابه التُّراث الّشعبّي العربّي تشابهاً تاّماً في جميع األقطار العربيّة4س  . ؟ وّضِّ

الكرك وتُراثهم عن الفنا الذي ال ، بل لكلا قُطر  عربيا  ُخصوصياات ينطبع بها تُراثُه ، ففي األُردنا خصوصياة ينماز بها فنا أبناء : جواب

 يُعَرف به أهل الفحيص وتُراثهم .

 

ّم جددداااااا(    عالَم تعود الّضمائر اآلتية : . 5س  حفظ )ُمهِّ

ة(:  (هــاالهاء في )وتغني التّنّوع الحضارّي لـ -ب  )قاعدة حضارياة(األجداد( : صنعها  الهاء في الفعل ) -أ  تعود على)األُما

 . (قُطر عربيّ ) (، والهاء الثانية تعود علىخصوصيّات) الهاء األولى تعود على ( :ـهتُراثــ هــا)ينطبع بــجـ. الهاء في 

 ( .أهل الكرك(، والثاانية على )خصوصيّةالهاء األولى تعود على )( : هــمفّن أهل الكرك وتراثـ ـهــاد. الهاء في جملة )ينماز بــ

 )الفّن( . الهاء تعود علىأهل الفحيص( : ــه يُعَرف بـهـ. الهاء في جملة )عن الفّن الذي 

 

ّم جددداااااا(  . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : 6س  حفظ )ُمهِّ

 (حضر) هـ. حضاريّة :   (دـقع) د. قاعدة : (وصل) جـ. تواصل : )شعب(  الّشعبّي : -ب  (صلـف) ينفصل : -أ

  )ورث( ط. التُّراث : (أرخَ ) ح. التّاريخ : (شرك) و. مشتركة :

 

ن الّزيادة في األفعال اآلتية : 7س  . ما المعنى الُمستفاد مِّ

 .)التاعدية( جـ. تُغني :    ( الكثرة والمبالغة)تعّمق :  -ب  )المطاوعة(:  ، ينمازينفصل، ينبثق، ينطبع -أ

 . اكتب الوزن الّصرفي للكلمات اآلتية : 8س

 (لةـتعـفـمُ )هـ. مشتركة :       (لـعفَ نْ تَ )تنثق :  -د (لائ  ـعَ ـفَ )جـ. وشائج :    (لـفاعُ تَ )ل : واصُ تَ  -ب          (اع  ـفـت)تآخ  : أ( 

ق :       (لـواع  ـفَ )قواسم :  -ز     (ُمتفاعلة)متطاولة :  و(  (ّلتـالُمفتع)الُمعتقدات :  ط.   (لـفعا  تُ )ح. تُعّمِّ

 األســـئــــلـــــة الـــوزاريّــــــــة حـــــول الـــفــــقــــرة  :

 

 ــــول الـــفــــقــــرة  :أســـئــــلـــــتــــي الـــُمـــقـــتـــــرحــــــة حـ
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 م2001صيفّي           اللتقاء السااكنينمنعاً  . علِّّل : حذف ياء كلمة )تآخ ( ؟9س

 م 2001صيفّي        . )وفي الوقت نفسه( في تركيب )نفسه( التي تؤّديها كلمة . ما الوظيفة10س

 توكيد كلمة )الوقت( ونفي االحتمال والشاكا والمجاز عنه .: جواب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راث الّشـعـبـيّ  –الــفــكــرة الـثّـانـيـة   مــجــاالت الــتُـّ
بَةٌ تَْشَمُل  ن الشاعر  العاميا وَمجاالُت التُّراث  الشَّْعب يا  ُمتََشعا  ناعات  التاقليدياة ، وفنوناً م  َن األلعاب  والصا  قَص والموسيقا ، وأنماطاً م  ناَء والرَّ الغ 

َن الحكايات  والُخرافات  واألساط َن الطابا  الشاعبيا  وأدوات ه  ، واألمثال  ، وُضروباً م  ير  ، والعادات  والتاقاليد  في األفراح  واألتراح  ، وُصنوفاً م 
ليا  واأللبسة  واألزياء  الشاعبياة   فَْضّلً   . َعن  الح 

ة ـق  ـات  الُمستاعَ مَ كما لُكلا  الشُّعوب  والجَ  –وللشاعب  الفلسطينيا   ، ومَ تُراثُه الثَّقَ  –را ، وُمعْ  نُهُ وْ زُ خْ اف يُّ َمةُ رَ يُدهُ الُمتَ ال  قَ ، وتَ  ةُ اصَّ اتُهُ الخَ دَ ـقَ ـتَ ـالف ْكريُّ اك 
ْنهَ صَ ق  نْ مُ  وْ ا أَ هَ يْ لَ يفَاً إ  ، ُمض   ةً هَ افَ شَ السَّلف  مُ  ُف َعن  ا الَخلَ تَواَرثَهَ  دْ ـ، وقَ  َعْبَر األجيال   الً ف   وْ ا أَ اً م  ه  .ج  تَ ُمسْ وَ  اهُ وَ ـهَ اً ل  عَ بَ تَ ؛  اهَ يْ ـُمعدا   داات  َعْصر 

 

بة : عة، والجذر )شعب( ُمتشعِّّ ن واقع أو تخيُّل، وهي ما مفردها حكاية: الحكايات /ُمتنوا  ـكـايـة، مفردها يُحكى ويُقصا م    حـكي :والجذر  حِّ

نف ، ، ومفردها نمَط ، صنَف ، ضرَب ، جوَل   :أنواعاً، وأشكاالً، والجذر على التاوالي  أنماطاً ، صنوفاً ، ضروباً ، مجاالت : نََمط ، صِّ

ن كّلم أو ُمرَسلة  :األمثال/  )قـلـد(تعتمد على اآللة غالباً، والجذرالقديمة المتوارثة ال  التّقليديّة :/  َضْرب ، مجال ن القول مقتطفة م  جملة م 

ن وردت فيه إلى ما شابهه دون تغيير         ما  إضافة إلى ، زيادة على . فضالً عن :/  (َمثَل، مفردها )م2000وزارّي بذاتها ، تُنقل م 

وتعني األباطيل واألحاديث العجيبة  (سطورةأُ )مفردها: األساطير/ خرفوهي الحديث الُمستملَح المكذوب، والجذر )ُخرافة( مفردها: الُخرافات

ن غير جهد  َعـادةمفردها) العادات:سطر/المكذوبة، والجذر  د عليه اإلنسان ويُفعَل م  ، مفردها األحزان: / األتراحعود، والجذر(وهي ُكلا ما تعوا

ينة ، مفردها الُحلّي : /  ترح، والجذر  تََرح ْلية الزا عة ، جذرها) المتراكمة :/  حلووالجذر ، حِّ           ورث، والجذر تناقلها :/ توارثها (ركمالمتجما

ة التي يُقلاد فيها العادات المتوارث التّقاليد : / جدد، والجذر ُمستَجد، مفردها الجديد في زمانه: هوي / ُمستجّدات، والجذر ميوله ورغباته: واهه

ن أفكار ومبادئ ، والجذر :الفكريّ / مخزونه قــلــد، والجذر تقليد، مفردها الخلف السالف األبناء : / الخلفخزن ما يختزنه النااس في عقولهم م 

واية الشافوياة المسموعة : / مشافهةسلفوجذرها  ،سالف، مفردها الفائت )اآلباء واألجداد(الجيل : الّسلف خلف/والجذر ، خالفمفردها ،  بالرا

ن جيل إلى جيل ، وقد خبروه الّطّب الشَّعبّي : /  دلع ُمغياراً ، والجذرُمعّدالً : / شفه ، والجذر  الممارسات الطابياة والعّلج الُمتوارث م 

 بالتاجربة والُمحاولة دون أُسس علمياة أو استناداً إلى مختبرات علمياة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

بة  -1  راث بشجرة .شبه مجاالت التا  :   مجاالت التّراث متشعِّّ
ن تراث شباه : مخزونه الفكرّي  للّشعب الفلسطينيّ  -2    الشاعب الفلسطينيا بشيء ُمخزا
عة فوق بعضها البعض . :   وتقاليده المتراكمة  -3  شباه التقاليد بأشياء متجما
 شباه المخزون الفكريا والتاقاليد بأشياء ثمينة . :  وقد توارثها الخلف عن الّسلف  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
ن جيل  إل1س  (ُمــنــّصــص)            مشافهة ى جيل ؟. كيف ينتقل التُّراث مِّ
 
ر سبب اإلضافة إلى التُّراث أو اإلنقاص منه أو التّعديل عليه ؟. 2س  (حــفــظ)      فّسِّ

ن خصوصياة واحتياجات وطبيعة حياة تدفع باألفراد لإلنقاص أو : جواب لمناسبة حال العصر الذي يعيشه ُكلا جيل ، ولما لكلا عصر منها م 
يادة أو التاعديل  . الزا

 
ح عالقة ُمستجّدات العصر بالتّراث الّشعبّي وأثرها فيه .3س  (ُمـنـّصــص)          . وّضِّ

 في التاراث الشاعبيا ؛ فيُجرى عليها بعض اإلضافة أو الناقص أو التاعديل وفقاً الستجابة النااس للُمستجداات . توثار:  جواب
 
ن مجاالت . 4س ن األلعاب  التّراث الّشعبّي عند أّي مجتمع  ؟اذكر أربعة مِّ قص ، الموسيقا ، أنماط م   (ُمــنــّصــص)  الغناء ، الرا
 
  حسب ما يريد ويرغب ويتناسب مع حياته ومستجداات عصره .. وّضح المقصود بـ )تبعاً لهواه( ؟ 5س
 
 (حفظ)        والّشعوب الُمستقّرة ؟ فّسر إجابتك . هل توافق على إقرار الّنّص الّضمنّي بعدم وجود تراث إاّل للجماعات. 6س

من عادات ة  نعم؛ ألنا التاراث بطبيعته عملياة تراكمية، وفيها عملياات تعديل وإنقاص وزيادة يفرضها االستقرار للشاعب ليكون له مع الزا خاصا
ن مجاالت التاراث ُمتعلاقة وُمترابطة مع الطابيعة الجغرافياة  ة بهذه الجغرافياةفي كلا مجال م  ن سلوكات خاصا  لمنطقة االستقرار، وما يتبع ذلك م 

 أســئـــلـــة الــكـــتــــاب الــُمــقــّرر حــول الــفــقــرة :

 

 الــــــّصــــور الـــــفــــــنّــــــيّــــــــة : 

 

 الـمـعـانــي الـــــّصــــعــــبــــة :
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ّما يأتي ، وانظر أيُّهما ُمتضّمن في اآلخر حسب رأيك ُمعلاّلً اإلجابة :7س  (حفظ)          . أنعم النّظر في كّل متقابيلين مِّ
 نقاص( )التّعديل( و )اإلضافة واإل -2   )المخزون الفكرّي( و )الُمعتقدات الخاّصة(  -1
نة : جواب  ة متضما  تُشكال مجمل المخزون الفكريا لإلنسان ولشعب  ما . الُمعتقدات في المخزون الفكريا ؛ ألنا مجموعالمعتقدات الخاصا

يادة واإلنقاص، فهما يُشكاّلن في الناهاية عملياة التاعديل؛ فالثاانية ا التاعديل واإلضافة واإلنقاص؛ فيأتي التاعديل بمعنى الزا نة في األولى  أما  .ُمتضما
 
ح نوعيّة الُمستجّدات التي ترى أنّها تؤثِّّر في التُّراث الشَّعبّي .. 8س  (حفظ)             وّضِّ

  واالنفجار المعرفيا ، التاقنية ، االتاصاالت والمواصّلت ، شبكات المعلومات العالمياة .العولمة : جواب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

ن األُمم ؟ . ما أبرز عامل )شرط( لوجود ترا1س  )ُمنّصص(      االستقرارث ألّي أُّمة مِّ

 

 (ُمــنــّصــص)        . فّسر المقصود بالعبارات اآلتية : 2س

 لكّل شعب  مخزونه الفكرّي .أ(       

ة به والتي  أيْ  : جواب           ن الشعوب األفكار الخاصا  في حياته العملياة .ويحتفُظ بها ويعمل بها ويتمثالها   يختزنهالكلا  شعب  م 

 وتقاليده المتراكمة عبر األجيال .ب(       

ن أْي للشعب الفلسطينيا كما للشعوب األخرى مجموعة  :  جواب           ة واحدة ، وإناما تكَونت بفعل والتقاليد الا العادات م   تي لم تتكون مرا

 األجيال المتعاقبة وتوارثها الخلف عن السالف .           

 توارثها الخلف عن الّسلف مشافهةً . جـ(       

 .غير المكتوبة المسموعة أْي قام بنقلها جيل األبناء عن اآلباء بأسلوب الرواية :  جواب          

 تبعاً لهواه وُمستجّدات عصره . د(       

 .أْي حسب ميوله ورغباته واألمور الُمستحَدثة الجديدة في عصره :  جواب          

 

ن الخلف والسَّلف تجاه التُّراث عادة ؟ 3س  (ُمـنــّصــص)      . ما دور ُكّل مِّ

 التاعديل تبعاً لهواه ومستجداات العصر جـ(  اإلنقاص منهب(    اإلضافة لمخزون التُّراثأ(  :  جواب

 

ــْفــظ)            . التُّراث الّشعبّي عرضة للتّغيير ، كيف يكون ذلك ؟ 4س  (حِّ

يادة على الموروث فيه ، أو ترك أو تعديل في بعض جوانبه ؛ وذلك حتاى يتمشاى مع الظاروف الجديدة التي تمرُّ :  جواب التاغيير يتمثال في الزا

 بها األجيال التي تعيش تراثها .

 

د الجوانب التي يورثها الخلف للّسلف ؟. 5س  (ُمــنــّصــص)        حّدِّ

 ؟ّرة، كما ورد في الّنّص الشُّعوب الُمستق وخصائص الجماعات : اذكر مميّزاتصيغة بديلة 

ة ، التاقاليد:  اإلجـــابـــة   ، المعتقدات الخاصا ، المخزون الفكريا  . التاراث الثاقافيا

 

 (ظحف)           . عالَم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي : 6س

  الشاعب الفلسطينيا  على:      الثّقافيّ  ـه الهاء في تُراثـــأ( 

ة والتاقاليد المتراكمة:   هــا... مضيفاً إليــ الخلف عن الّسلف ـهــا وقد توارثــ ب(  المخزون الفكريا والمعتقدات الخاصا

 تعود على الخلف  :     ه ومستجّدات عصره لهوا جـ(

 

فْ )                 ُمضيفاً، ُمنقصاً، ُمعّدالً، األزياء( .)الغناء، العاّمي، الُمستقّرة، . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : 7س  (ظحِّ

 غني ، عمم ، قرر، ضيف، نقص، عدل، زيي جواب:

 
 (ظحف)                . ما الوزن الّصرفّي للكلمات االتية :8س
لة  أ( ة : الُمستفعلة جـ(       األساطير : األفاعيلب(      متشعابة : متفعا         توارثها : تفاعلهاد(   الُمستقرا

 ُمستجداات : ُمستفعّلتو(  مشافهةً : ُمفاعلةهـ( 
 
ن الّزيادة في الفعل )توارثها( ؟ 9س  المشاركة. ما المعنى المستفاد مِّ
 الطاباق    ؟( وُمنقص واألتراح، مضيف، األفراح لمتي: )الخلف والّسلف. ما المحسَّن البديعّي بين ك10س

 أســـئـــلــــتــــي الــــُمــــقــــتـــــرحــــــة حـــول الــفـــقـــرة :
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 يّ ــنــيــطــســلـفــراث الــتُّ ــلـة لــزدوجــمــة الــيّ ــمــــاأله –الــفــكــرة الـثّــالــثــة 
، وهو  ؛ ويَتميَُّز التُّراُث الشاعبيُّ في ف لَْسطيَن ب أهميَّة  ُمْزَدَوَجة   ه  يه  الشَّْعب ، وفي تَْصوير  أَْنَماط  َحيات ه  وُسلُوك  ما  في تَْوج  فهو يَْضَطلُع ب دور  ُمه 

تَاق  م   ، وتَْوق ه  إلى االْنع  ّلت ه  وأُْمن يات ه  ه، وُمْشك  ْن َحياة  هذا الشاعب ، وأفكار  ُس الكثيَر م  ؛ ْن قُيود  التََّحكُّم  والتَّ إلى جانب  ذلَك يَْعك  َسلُّط  األَْجنَبياين 
نايتَُهم َرةً ال تُتيُحها لهم ُكتُُب  ؛ ولهذا يُول ي ُعلَماُء االْجت ماع  و " األْنثَروبولوجيا " التُّراَث الشَّْعب يَّ ع  يَن فَُرَصاً نَاد  التااريخ  ألناه يُتيُح ل لدَّارس 

ُمهُ التُّ  ف  طبيعة  الحياة  الشاعبياة  ب َما يُقدا  َز واألْقن عَة  ل تَعَرُّ قَة  ، ال تختبُئ وراَء الَحواج  ْن ُصَور  أصيلَة  َصاد     . راُث م 

 

ف، الجذر ضلع /سلوك: يتكفال، والجذر  بـ،ينهض  بـ،يقوم : يضطلع/ م2008شتوّي زوج       ذات جانبين، والجذر : مزدوجة سلك / تصرا

ر/ االنعتاق: م2008شتوّي        توق، والجذر شوقه ، اشتياقهعكس/ توقه: يُظهر، والجذر يعكس:  روابط عتق/ قيود:  والجذر، التاحرا

 / عني، والجذر اهتمام: ولي/ عناية، والجذر يُعطي، يخصا : يولي حكم وسلط/االستبداد والسايطرة، والجذر التّحّكم، التّسلُّط:  قيد/،مفردها 

ندر/ ال تختبيء: فريدة، ال مثيل لها، قليلة التاكرار، والجذر درس/ نادرة: الباحثين، والجذر تيح/ الّدارسين :  يُعطي، يُهييء ، والجذريُتيح: 

 . قنع، والجذر وهو ما يستر به الوجهقناع، مفردها حجز/ األقنعة : والجذر  حاجز،الموانع، مفردها / الحواجز:  خبأال تختفي، والجذر 
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ّم في توجيه الّشعب :التُّ  -1 ه الشاعب .  أو قائد شباه التُّراث بإنسان راث الّشعبّي ... يضطلع بدور ُمهِّ  يوجا 

 شباه التاراث الشاعبيا بآلة تصوير . تصوير أنماط سلوكه : -2

ن حياة الّشعب : -3  .شباه التاراث الفلسطينيا بمرآة عاكسة  يعكس الكثير مِّ

ن  -4  شباه التاحكم والتاسلط بقيود وحبال قيود التَّحكُّم والتَّسلُّط :وتوقه إلى االنعتاق مِّ

 .ال يختبئ  شباه صور التُّراث الشاعبيا الفلسطينيا بإنسان : صور أصيلة صادقة ال تختبئ وراء الحواجز واألقنعة -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ح 1س  (ظــفــحم 1999وزارّي )      روبولوجيا( ؟    المقصود بمصطلح )األنث. وّضِّ

 . علم اإلنسان الذي يتناول تراثه وعاداته وتقاليده وقيمه وأنماط عيشه:جـــابـــة اإل

 

 (ُمنّصص)            . للتّراث الفلسطينّي أهميّة مزدوجة ، وّضح ذلك ؟ 2س

 م2008شتوّي  يتميّز التّراث الفلسطينّي بأهميّة مزدوجة ،علّل ذلك .      : صيغة بديلة

ما في توجيه الشَّعب  أ(:  جـواب  وسلوكه . تصوير أنماط حياة الشاعب ب(   يضطلع بدور ُمه 

ن حياة الشاعب وأفكاره ومشكّلته  جـ( ن قيود التاحكُّم والتاسلُّط . يعكس توق الشاعب د( هوأُمنيات يعكس الكثير م   إلى االنعتاق م 

 

 (ُمـنـّصــص)    واألنثروبولوجيا التُّراث الّشعبّي عنايتهم .  االجتماع يولي علماء. علِّّل : 3س

ْن صور  أصيلة  صادقة  ال  :جواب مه م  ف إلى طبيعة الحياة الشاعبياة بما يُقدا   . تختبئ وراء الحواجز واألقنعةيُتيح للداارسيَن فرصاً نادرة للتاعرُّ

 

 (م حفظ2008شتوّي )        الحياة الّشعبيّة ؟جع التَّاريخيّة في توضيح طبيعة . قارن بين التُّراث الّشعبّي والمرا4س

ن خّلل الصاو ف طبيعة الحياة الشاعبياة م  ادقة التُّراث الشاعبيا يُتيح للداارسين فرصاً نادرة لتعرُّ  .      ال تتيح ذلك بينما كتب التااريخر األصيلة الصا
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م التّراث الّشعبّي للّدارسين صوراً أصيلة ال تختبئ وراء الحواجز واألقنعة .        1س ح المقصود بالعبارة االتية : يُقّدِّ  (ظ)حف   . وّضِّ

إنا التاراث الشاعبيا يعكس ويكشف صورة صادقة وحقيقياة عن عادات وتقاليد وقيم ذلك الشاعب دون أْن يكون في تلك الصاورة أي  :جواب

ن زيف أو تزوير   .( داللة على البُعد عن الكذب والّزيف والتّظاهرجيل إلى جيل مشافهة. )؛ ألناه ينتقل م 

 

 (حفظ)       العلم الذي يدرس العّلقات االجتماعياة بين البشر . . وّضح المقصود بــ )علم االجتماع( ؟2س

 

 (حفظ)(                 الظالم واالستعمار واالستبداد والمعاناةترمز إلى ). إالم ترمز الكلمات اآلتية : الحواجز ، التّحكم ، التّسلط ؟ 3س

 

ــّم جدددداااً ). هات الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : 4س  (ُمــهِّ

 ( .حيو). حياة : هـ      (أرخ) التّاريخ :(       د. مني)أمنيات :  .جـ  (وجه) توجيه :. ب  (ميز) يتميّز : -أ

 الــــفـــنّـــيّــــــة :الـــــّصــــــور 

 : أســــئـــلــــة الـــكــــتــــاب واألســـئـــلـــة الـــوزاريّـــــة

 

 الــــــمـــــعــــانـــــي الـــــّصـــــعـــــبــــــة :

 

 األســـــئــــلــــة الــــُمـــقـــتــــرحــــة :
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 ّم جدددداااً ُمهِّ . حّدد عالم تعود الّضمائر اآلتية : 5س

      (الشاعب)  : ه وأمنياته ومشكالته ... أفكار ه وسلوكه أنماط حياتـأ( 

/  الهاء األولى :  ... :ـها للّدارسين فُرصاً نادرة ال تتيحـيُتيح   ـه ألنّـــب(  ً  الهاء الثّانية :التُّراث الشاعبيا  . فرصا

مـ ن صور أصيلة صادقة  :ــه جـ. بما يُقّدِّ   . م 

 

 حـفــظ . اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية : 6س

  (تفتعل) هـ. تختبئ :  (االنفعال) د. االنعتاق :    (يفتعل) يضطلع :جـ.      (ُمفتعلة) ُمزدوجة : -ب  (لـيتفعَّ ) يتميّز :أ( 

د الُمشار إليه في جملة )وهو إلى جانب . 7س  (حفظ)      . سلوكهحياته وتوجيه الشَّعب وتصوير أنماط ؟   (ذلـــكحّدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن أبرز ألوان التّراث الّشعبّي . –الــفــكــرة الــّرابــعــة   األغنية الشعبيّة الفلسطينيّة مِّ
اً هو األُْغنيةُ الشَّعبياةُ الف لسطينياةُ وأبرُز ألوان  التُّراث  التي يُوليها الدَّارسوَن اهتماماً خَ  ، قُ ـوما يُراف   اصَّ ن َرقََصات  وَدبََكات  وألَحان  ها م 

ْنها للنا ساء  . وتَ  ياما ماواألزياُء الشاعبياةُ وال س   اغة  يَ ا، وص  ات هَ مَ ل  ُس األُغنيةُ الشاعبياةُ الف لسطينياةُ التي تَْشترُك األجياُل في إبداع  كَ ك  عْ كاَن م 
ن بَ مُ ياة  وهُ يَّةً ألشكال  الحَ قيقةً حَ وراً دَ ات ها، صُ اعَ قَ يْ إ   ها، وهي تُعبا ُر م  ْجدان  عْ وم  يا ، وأحّلم  النَّاس  برائحة  ض  الوجوه  َعن  اْندغام  الو  الَجماع 

خ  بالعََرق  والهَ بَ ـاألرض  ، وعَ  ةَ اعتزاز  الف لسطينيا  ب  ق  التُّراب  الف لسطينيا  الُمضمَّ ُر قُوَّ ه  وتَ يَ ق  ما  والدَّم  ، كما تُْظه  ه وتَضْ الَ قَ م  ، يد  حيات  أبنائ ه 
ُف أحّلَم الُمْستَْقبَل  وأمانيَّ النَّ  ة  .يْ ـاس  في العَ وتَْستَْشر  زَّ ن طبيعة  الم   ش  ب ُحريا ة  وَكرامة  وع  طقة  نْ وتأخذُ األُغنيةُ في ف لْسطيَن لونَها الخاصَّ م 

م  قَ وْ مَ اويلُه، وتبَع ذلَك أْن صاَر ل  وَ ومَ  اغنيةٌ، وللسَّهل  والسااحل  والوادي والبوادي والسَّفح  أهازيُجهُ ُر فيها، فللجبل  أُ هَ ظْ التي تَ  يتون  س  ْطف  الزا
م  الَحْرث  والب ذار  والَحصاد  وإيقاعات  م ةٌ تَْختلُف َعْن أغاني َمواس  ْمضيات  والُكروم  .أهازيُج خاصَّ        واويل  َجْني محاصيل  الح 

 

  
 صوغتشكيل ، ترتيب ، والجذر بدع / صياغة : إيجاد، ابتكار، والجذر / إبداع : أشكال، أنواع رفق/ ألوان : يُصاحبها، والجذر يُرافقها : 
ن الغناء الشاعبيا الُمطرب)مّوال( مفردهاوقع/ مواويل: ألحانها، أنغامها، والجذر إيقاعاتها:   /قطفجني:  /مول، والجذر وهو نوع م 
مير والشاعور، والجذر  الوجدان: تنظر إلى، تتطلاع، ضمخ/ تستشرف: المجبول والُملطاخ، والجذر / الُمضّمخ: رائحة طيابةوجد/ عبق: الضا
ني وتعأهزوجة مفردها  :أهازيج /طابعها: / لونها الخاصّ أسفل الجبل: دغم/ الّسفحاندماج ، اتاحاد ، والجذر : اندغامشرف / والجذر 

 وسم .يتون ، والجذر وقت حلول قطف الزا  موسم : /هزج األغنية، والجذر 
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 . مختلفة في نسيج واحد موعة ألوان أشكال التُّراث بمجشباه  وأبرز ألوان التُّراث : -1
 .شباه األغنية الشاعبياة بمرآة  تعكس األغنيّة الشَّعبيّة صوراً دقيقة حيّة ألشكال الحياة : -2
 شباه الوجدان ورائحة األرض بماداتين : أو شباه الوجدان وأحّلم النااس بشخصين :برائحة األرض اندغام الوجدان الجماعّي وأحالم النّاس -3

       ً  . تمتزجان معا
 شباه األغنية الفلسطينياة بإنسان . تستشرف أحالم المستقبل : -4
خ بالعرق والهّم والّدم : -5  شباه العرق والهما والدام بمكونات مادة عطرياة . عبق التُّراب الُمضمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 (ُمـنـّصــص) . لألغنية الّشعبيّة مكانة خاّصة؛ إذ يوليها الدَّارسوَن اهتمامهم : لــلِّّ ــ. ع1س

ن النّصّ صيغة بديلة   الفلسطينيّة . أبرز سمات األغنية الّشعبيّة   : استخلص مِّ

ّم )عّلل ذلك(      . تعكس صوراً دقيقة حياة ألشكال الحياة وهمومهاألناها  -أ  ُمهِّ
 جواب علل   الوجدان الجماعيا وأحّلم النااس برائحة األرض .تعبا ر عن اندغام   -ب

ة اعتزاز الفلسطينيا بقيمه وتقاليده وتضحيات أبنائه .جـ.   )ب+جـ+د( هو           تُظهر قوا
 تستشرف أحّلم المستقبل في العيش بحرياة وكرامة . -د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 
 (ّصصُمن)           . علّل ما يأتي : 1س
 ليس لألغنية الّشعبيّة لون واحد بل ألوان متنّوِّعة . أ(

 أو : للّسهل والّسفح والجبل والوادي أهازيجه ومواويل خاّصة .    
ن طبيعة المنطقة التي تظهر فيها وكذلك ترتبط بالموسم الذي تُقال فيه .: جواب  ألناها تأخذ لونها الخاصا م 

 الـــــُمــــقــــرر :أســـئـــلـــة الــكــتــاب 

ـــور الــــفــــنّـــيّـــة :  الـــصَّ

 

ــــــعــــــبــــــــة :  الـــــمـــعــــــانــي الــــــصَّ

 

 أســــئــــلــــتـــــي الـــُمـــقــــتـــــرحــــــة :
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خ  ب(  بالعرق والهّم والّدّم .التّراب الفلسطينّي مضمَّ
ة .:  جواب  بسبب تضحيات أبنائه وأمانيهم في العيش بحرياة وكرامة وعزا
  تستشرف األغنيّة الفلسطينّية أحالم المستقبل وأماني النّاس . جـ.

ةً .:  جواب زا  بسبب توق الشاعب الفلسطينيا إلى العيش بُحرياة وكرامة وع 
 
ن العبارات2س  (ظحف)       :  ين اآلتيتين. ما المقصود بكّل مِّ
 وهي تُعبِّّر عن مدى اندغام الوجدان الجماعّي وأحالم النّاس برائحة األرض . -أ

يشون عليه ومنه يستمداون جذورهم  تُعبا ر األغنية الفلسطينياة عن مدى تشبُّث الفلسطينياين وتمسُّكهم بأرضهم وتراب وطنهم الذي يع: جواب
ن أجلها ، فُجب لت بعرقه ودمه .تلك األرض وذلك التُّراب   اللذين شهدا عذابه ومعاناته وتضحياته بُكلا نفيس م 

خ بالعرق والهّم والّدمِّ . -ب  وعبق التّراب الفلسطينّي الُمضمَّ
ن األرض الفلسطينياة والتي هي بفعل دماء الشُّهداء الذين سقطوا دفاعاً عن ُكلا    :جواب ائحة الطايابة التي تفوح م   هذا الثَّرى الطايا ب . أْي الرا

 
 (ُمنّصص)     .  بالقيم والتَّقاليد وتضحيات أبنائه تُظهُر األغنية الشَّعبيّة في فلسطين االعتزاز  .3س
ن النّّص تُبرز هذه القيم ؟ أعطِّ ثالثة أم -أ ة .، الُحرياة ، الكرامة ثلة مِّ زا  الع 
ن التّقاليد  -ب  والتّضحيات .مثاالً واحداً على ُكّل مِّ

يتون ، التّقاليد جواب: ح والتّضحيات : مثل موسم الحصاد وقطف الزا  . بالعرق والدام والهما  عبق التُّراب الفلسطينيا الُمضمَّ
 
ح طبيعة العالقة بين األغنية الفلسطينيّة والّطبيعة فيها . . 4س  (ُمنّصص)      وّضِّ

ن أين تأخذ األغنية صيغة بديلة   الفلسطينيّة خصوصيّتها ؟: مِّ
ن ، وهيإيقاعاتهاالشاعبياة الفلسطينياة تشترك األجيال في إبداع كلماتها وصياغة  إنا األغنية: جواب طبيعة المنطقة التي تظهر  تأخذ لونها م 
 فللجبل أغنية ، وللساهل والبوادي أهازيجه ومواويله . فيها ؛ 

 
 (ُمنّصص)         . بَِّم يرتبط الغناء الّشعبّي هناك ؟ 5س
ن المواسم أ(   يتون؛ حيث صار له أهازيج تختلف عن غيره م   .موسم قطف الزا

ة تختلف عن غيرها  ب(  .مواسم الحرث والبذار والحصاد ؛ حيُث صار لها أهازيج خاصا
ة بها مواسم جْني محاصيل الحمضياات والكروم؛ حيُث صار جـ(  . لها إيقاعات ومواويل خاصا
 
 (ُمــنــّصــص)   تشترك األجيال في إبداع كلماتها وصياغة إيقاعاتها األغنية الّشعبيّة الفلسطينيّة ؟  وتشّكلت . كيف نشأت6س
 
ن خالل النّّص .7س  (ُمنّصص)    . تستشرف األغنية الفلسطينيّة أحالم النّاس وأمانيهم ، وّضح ذلك مِّ

 .الحريّة والعّزة والكرامة  الفلسطينياة هياألحّلم واألماني التي تعكسها األغنية :  جواب
 
 (ُمــنــّصــص). يبيّن النّّص الّسابق أّن أهّم عنصرين يُسهمان في بناء األغنية الفلسطينيّة ، عنصرا  الّزمان والمكان ، وّضح ذلك .   8س
مان : صار :  جواب   ة ....عنصر المكان متمثاّل بطبيعة المنطقة التي تظهر فيها ، وعنصر الزا يتون أهازيج خاصا  لموسم قطف الزا
 
 (ظحفْ )            . بين الّداللة الّرمزيّة للكلمات والتّراكيب اآلتية :         9س
ر واألمل بالعودة :أحالم النّاس -ب         وحدة الشاعب في اآلمال واآلالم : الوجدان الجماعيّ  -أ ية واالستقّلل والتاحرا  رمز للحرا

         . القداسة والطاهارة ،والتمسُّك بها  ُحبا األرض: األرضّ جـ. رائحة 
كية ـقيمة األرض والتاشبث بها ، إشارة للشاهداء الذين ع: د. عبق التّراب قوا التاراب برائحتهم الزا  .ما

        .عب الفلسطيانيا وتعبه واكتداحه رمز لمعاناة الشا : هـ. العرق
كياةرمز لدماء : . الُمضّمخو  . الشاهداء الذين رووا التاراب بدمائهم الزا
  رمز للمعاناة وظلم االحتّلل: . الهمّ ز

 رمز لأللم والمعاناة ، رمز للشاهادة في سبيل هللا ، رمز للتاضحية وُحب األرض والتاراب .ح. الّدم :
 
ن طبيعة منطقة ظهورها ؛ فما الذي 10س  (ُمنّصص)    تبع ذلك ؟. األغنية الّشعبيّة تأخذ لونها الخاّص مِّ

ة تختلف عن أغاني مواسم الحرث والبذار والحصاد ، وإيقاعات ومواويل جني :  جواب يتون أهازيج خاصا تبع ذلك أْن صار لموسم قطف الزا
 .محاصيل الحمضياات والكروم 

 
 (حفظ)          . عالم تعود الّضمائر اآلتية :11س
  )الحياة(       :ـهــا ألشكال الحياة وهمومـ جـ(         األزياء :هــا ما كان مـنـــ -ب  تعود على )ألوان(  :ـهـــا يوليــأ( 
 )المنطقة( :ـهــا التي تظهر فيـهـ(     الفلسطينيا : ه وتقاليد هبقيم د(
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ن طبيعة ار إليه في عبارة : )وتبع ذلك( ؟ . َمن الُمش12س  المنطقة التي تظهر فيها( .جملة )تأخذ األغنية في فلسطين لونها الخاصا م 
 
 . ما الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : 13س
 )عزز( : اعتزاز( 5     )روح(: رائحة( 4  )حـيـو(:  حيّة( 3 ق(ـ)دق : دقيقة (2  )شرك( :تشترك  (1
 )حصل( :محاصيل( 10 ()خلف  : تختلف (9         بل()قـ: المستقبل( 8 (ضحي):  تضحيات( 7  ()قـوم : قيم (6
 
 (حفظ) الطالب. ما المعنى الذي أفادته الّزيادة في الفعل)تستشرف( ؟ 14س
 . ما الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية : 15س
 ل(ع  فْ تَ سْ )تَ  : د( تستشرف  عال()افت  :اعتزازجـ(   )انفعال(اندغام:  (ب  تفتعل():  تشترك (أ
 
 (حفظ)ناقص  جناس. ما الُمحسَّن البديعّي بين كلمتي )الوادي والبوادي( ؟ 16س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأهميّتها  وصف أنواع وأغراض ومناسبات األغنية الفلسطينيّة –الــفـــكـــرة الـــخـــامــســـة 
ا في الَمرَ  عاة  نَقََل الُحدَ  دْ ـقَ ـي فَ بلياة  والبَواد  ي الجَ اع  أما ان  ـيات قُْطعَ ـاع  ، ورَ يا  ات  الحَ يَ ـتَ ـفَ م ب  َمهُ َّل م وأحَ اتَهُ َر َصبَوَ وَّ ا صَ مَ ، كَ  اُء الشافاُف ُمعاناة  الرُّ

أن  ـاع  مَ ـال ْطبة  وزَ بَ اسَ الف لَْسطينياةُ في ُمنَ وبرَزت  األُغنيةُ  . ز  والضَّ ْن خ  تَ وَ ات  األفراح  م  َدْت لَ ، ان  اج  وخ  ي السََّمر  واألَْعراس  َرقََصات  ال  يَ وَشه 
ْجوز  واليَْرغول  والشَّبَّابة  .وس  ام  اآلالت  المُ غَ نْ ات  وَدبََكات  الشُّبَّان  وُهْم يُغناوَن على أَ الشَّابَّ   يقياة  الشَّعبية  " كالم 

يَّة  لَـ ياةَ عَ ـاع  مَ ت  َق اجْ ائ  ثَ يَن وَ ث  اح  دي البَ يْ َن أَ يْ ُع بَ تَضَ  ريئةَ ازيَج البَ ي واألهَ ان  غَ إنا تلَك األَ  َن األََهما  ُر َعادَ  يَ هْ فَ  ؛ى قَْدر  َكبير  م  ات  النَّاس  تُصوا 
ن أعْ وتَقَ  ، مع ما يتخلَّلُها م  ، كالحَ رَ ـاليَدُهم في هذه  الُمناَسبات  ، وَعْقد  الق  أدَ ث  عْن يْ د  اف  ْطبة  فَ رَ بياات  الخ  ، وليلة  الزَّ ، ان  يَن ـواالْحت فَاء  بالمْدعاف  وا 

ْن َدْور  تَْرويْحيا ، فَ ان  ذه  األَغَ هَ ا ل  افةً إلى مَ إضَ  . والعَروسين   ياة  ـُدودة  ب َشقاء  الحـلُّ للنُّفوس  والُجُسوم  الَمكْ ظَ تَ  –ها ت  اءَ رَ ى بَ لَـ عَ  – يَ هْ ي م 
، فُ مَ ب  العَ ـتاع  ـومَ  احَ صَ رْ ـل  ، في حين  ةً للرَّ َن األَْزجال  والَمواويل  الف لَْسطينياة  ُهمُ  ة  والُمتْعة  ُل الكثيُر م  م ـوَم الُمغْ تَْحم  بيَن، وتُعَبا ُر َعْن أشواق ه  تَر 

م، كَ طَ إلى أوْ  ُر فَ مَ ان ه  م، وفَ لَ إ   ونَ ودُ ـعُ يَ  مْ هُ َن وَ يْ ب  ائ  ْرَحةَ الغَ ـا تُصوا  م وذَ َح أَ رَ ـى قُراهُم وُمدن ه  م َوُهْم ويه  هل يه    يَْستَْقب لوَنهم .م ب ه 

 

 

ر، بيان ، وضاح نقَل :  عاة لإلبل، غالباً ما يكون فيه ل/ الُحداء: صوا قيق،حدو /الّشفّاف: والجذر ، مسة حزينة نظراً للوحدة والتاعبغناء الرُّ  الرا

 /الماشية البيضاءصبو/ الّضأن: والجذر َصْبوة، العشق واللهو، مفردها عني / صبواتهم : والجذر ، أتعاب ومصاعبشفف/ معاناة : والجذر 

ن الذاكر واألنثى، الطاهور، والجذر ختان:   أدلاة  وثائق:برؤ/ البسيطة، والجذر / البريئة: الحديث بالليل، الساهرختن/ الّسمر: موضع القطع م 

وجين بعقدخلل/عقد القرآن: يُصاحبها، يُرافقها، والجذر / يتخلّلها: تنقلوثق/ تُصّور: ومستندات، والجذر   ،االحتفال/ االحتفاء: الجمع بين الزا

/  شقو، والجذر ُعْسر وتعب وشداةكدد/ شقاء: الُمتعبة ، الُمرهقة، والجذر روح/ المكدودة : ُمسلاي ، ُمريح، والجذر حفو/ ترويحّي :  والجذر

 . ذو( أقاربهم ، مفردها  ذويهم :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عاة :نقل  -1  . شباه الُحداء بإنسان / شباه الُحداء بجسم شفااف الُحداء الّشفاف معاناة الرُّ

دْت  -2 دشبَّه ليالي السَّمر بإنسان  ليالي السَّمر واألعراس :َشهِّ  . يُشاه 

 .شباه األغاني واألهازيج بشخص بريء  إّن تلك األغاني واألهازيج البريئة : -3

 شباه الهموم بشيء ثقيل يُحَمل  أوشباه األزجال والمواويل بأشخاص يحملون أثقاالً  :الفلسطينيّة هموم الُمغتربينويل تحمُل األزجال والموا -4

ر :  أوشباه الُحداء بآلة تصوير لألشياء كما صّور صبواتهم وأحالمهم بفتيات الحّي :  -5 شباه الصبوات واألحّلم بشيء ماديا ملموس يُصوَّ

 الحيا بالُحلم . شباه عشقهم لفتيات: أو

 يظهر . بشيء ماديا شباه األغنية الفلسطينياة  :أوشباه األغنية بصورة تبرز وتظهر األغنية الفلسطينيّة في مناسبات األفراح : برزت  -6 

ر شباه األغاني واألهازيجتُصّور عادات النّاس وتقاليدهم :  -7  . بآلة تصوير وعادات النااس بشيء ملموس يُصوَّ

ن أعراف :  -8   .بماء يتدفاق شباه األعراف   :أوشباه األعراف بشيء يُرافق ويُصاحب مع ما يتخلّلها مِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ة .تُعدُّ األغاني واألهازي . علِّّل :1س  (صُمنصّ )        ج وثائق اجتماعيّة ُمهّمِّ

ر عادات ال :جواب ن نااس وتقاليدهم في هذه المناسباتألناها تُصوا  ن أعراف، مع ما يصاحبها م  ن دور ترويحيا يخفا ف م  ، إضافة لما لها م 

 . متاعب الحياة

 (صُمنصّ )    حسب ما أشار إليه النّّص . بيّن المظاهر الحياتيّة التي تحملها األزجال والمواويل الفلسطينيّة . 2س

د ثالثة مضامين :  صيغة بديلة  ؟الفلسطينيّة لألزجال والمواويل  )مواضيع( حّدِّ

 .فرح أهليهم وذويهم بهم وهم يستقبلونهم  / فرحة الغائبين وهم يعودون إلى قراهم ومدنهم / أشواقهم إلى أوطانهم /هموم المغتربين:  جواب

 أســئـــلـــة الـــكـــتـــاب الــُمــقـــّرر :

 الــّصـــور الــــفـــــنّـــــيّــــــة :

 

ـــــعــــــبــــــة :            الــــمــــعـــــانـــــي الـــــصَّ
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 اإلسراء والمعراج، المولد النابويا ، ليلة القدر، الهجرة النابويةا  ؟ لمواسم ومناسبات دينيّة نحتفي بها ونحييها في األردن هاتِّ مثاالً  .3س

ح أثر الّطبيعة الجغرافيّة في األغنية الّشعبيّة وطبيعة لحنها ؟ 4س  (ظحفْ )     . وّضِّ

ب عمله أو الوجهة التاشجيعياة في العمل في مواسم : جواب دالحصاد والقطاف والبذارإنا أغنية الساهل تعكس ما يتوجا ا ال يُوجا ما في المناطق  ، م 

ن الغناء الفرديا الجبلياة أو البوادي  اً م  عي للماشية ال تستلزم عمّلً جماعيااً بل فرديااً وهذا يفرض نوعاً خاصا  .كالُحداء  مثّلً ، فعملياة الرا

 (ظحف)      لماذا تميّز الُحداء دون األلوان الغنائيّة األخرى في البوادي والمراعي الجبليّة ؟ .5س

نة الحزينة  جواب: عاة ، وله لحٌن يميل للرا  .ألناه غناء فرديا يُناسب الحال التي يكون عليها الرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ن مظاهر الحياة العاّمة في فلسطين ؟ 1س  (ُمـنـّصـص)      . ما الذي نقله الُحداء الّشفاف مِّ

عاة     أ(   جواب: ر صبواتهم وأحّلمهم بفتيات الحيا ب(   نقل معاناة الرُّ  صوا

 (صُمنصّ )     اذكر ثالثة أدوار وفوائد لألغاني واألهازيج في حياة الّناس ؟ . 2س

 مجاالت عّدة ، اذكر ثالثة منها . األهازيج دوراً كبيراً فيتلعب : صيغة بديلة 

ن األهمياة أ( :  جواب ة على قدر كبير م   تصوير عادات النااس وتقاليدهم     ب(  تضع بين أيدي الباحثين وثائق هاما

احة جـ(   .الداور التارويحيا لها فهي فرصة للرا

 (صُمنصّ )      تبرز األغنية الّشعبيّة الفلسطينيّة في مناسبات كثيرة حّددها ؟ .3س

فاف  ب(  عقد الق رآنأ( :  جواب تانال د(  االحتفاء بالمدعوين والعروسين  (جـ   ليلة الزا   خ 

ن النّّص العوامل المؤثِّّرة على األغنية في فلسطين ؟4س ة /الطابيعة في فلسطين   . استخلص مِّ  المناسبات العاما

      (ُمنّصص)      ؟ مضمونه. ما لون األغنية التي ظهرت في المراعي الجبليّة والبوادي ، وما 5س

أن . :ومضمونه  ، الُحداء الشافاف: جواب              تصوير أحّلمهم بفتيات الحيا وراعيات قطعان الماعز والضا

 

ح المقصود بالعبارات والتّراكيب اآلتية : . 6س فْ )         وّضِّ  (ظحِّ

ر صبواتهم :أ(            .أْي عبَّر عن عشقهم ولهوهم في األيام الخوالي  كما صوَّ

عبة الجسوم المكدودة بشقاء الحياة:ب(            . أي األجسام الُمرهقة بسبب ظروف الحياة الصا

 (حفظ)       . وّضح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات اآلتية : 7س

ن الشاؤون ، ما يصدره الحاكم كتابةً في شأن  ( ، وهومرسوممفردها ) مراسم : -أ ة القانون . نفتكو م   له قوا

 . ما تعارف النااس عليه في عاداتهم( ، وهو ُعْرفمفردها )األعراف :  -ب

 . والتاقاليد الُمتعاَرف عليها والُمصاحبة للخطبةالعادات أدبيّات الخطبة : جـ. 

ياة ( َزَجلمفردها ) األزجال :د.  ن الغناء الشاعبيا تغلب عليه العاما  .نوع م 

 

 (ُمنّصص)        لألغنية الفلسطينيّة ؟  . بيّن الّدور الترفيهيّ 8س

احة والمتعة .   جواب:  تظلا للنافوس والجسوم المكدودة بشقاء الحياة ومتاعب العمل ، فرصة للرا

ن موضوعات األزجال الفلسطينيّة ومواويلها )المغتربون( ؛ تحّدث عن ذلك ؟9س  (ُمنّصص)     . مِّ

ر فرحة الغائبين وهم يعودون إلى قُراهم تحمل هذه األزجال والمواويل هموم المغتربين ، وتُعبا ر عن شوقهم ألوطانهم ؛ كما :  جواب تُصوا

 ومدنهم ، وفرح أهليهم وذويهم بهم وهم يستقبلونهم .

 

د عالَم يعود الّضمير المخطوط تحته في ما يأتي : 10س ــْفـــظ هاااامّ             . حّدِّ  حِّ

ر صبواتــأ(  عاة)  : ـهـــم كما صوا ر عادات النااس ( ب    (الرُّ  (النّاس) : هـــموتقاليدفهي تصوَّ

ن أعرافـهــا مع ما يتخلَّلـ( جـ  (األغاني)  :ـهـــا فهي على براءتـ( د   (المناسبات) : م 

 (الغائبين) : هـم... يستقبلونـهم وذويهم ، وفرح أهليهم ومدنهم قرا و(  (تربينـالمغ) :ـهــم  إلى أوطانــهــم تعبا ر عن أشواقـ هـ(

 (الغائبين):  دونــويـع ح( (أهليهم وذويهم) : (يستقبلون) الفعل )واو الجماعة( في ز(

 

ّم جددداااً( حفظ        . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : 11س  )ُمهِّ

عاة المراعي (1   (نسب) :مناسبات  (4   (فتي): فتيات  (3         (بدو) :البوادي  (2 (رعي) : ، الرا

  (وـدع) : المدعوين (8  (أدب) :أدبياات  (7  ( جمع) :اجتماعياة  (6  (بحث) :الباحثين  (5

 ( يبغ): الغائبين  (12 (شوق) :أشواقهم  (11  ( غرب) : المغتربين (10  ( تعب) :متاعب  (9

 : )رسم(مراسم ( 15  (وضعَ ) :     تضع  (14  ( قبل) :يستقبلونهم  (13

 :أســـئـــلــــتـــــي الـــُمـــقــــتــــرحــــــة 
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 .ات( )َرقََصات ، َدبََكات ، َصبََواتهم ، فَتَيَ    ( ؟، صبواتهم ، فتيات )رقصات ، دبكات: البناء الّصرفّي للكلمات اآلتية. اضبط 12س

 

 .ُمفاعّلت ، تَعَل ، يَتَفَعَّلها )مناسبات ، تضع ، يتخلّلها( ؟ . اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية : 13س

 

 . بيّن سبب كتابة الهمزة المتوسطة على الّشكل الواردة عليه :14س

طة على ألف ؛  الّضأن :أ(  مت متوسا  ن الّسكون ،  وما قبلها مفتوح ، ساكنةألنها ُرس    .والفتحة أقوى مِّ

مت على نبرة ؛  :، وثائق ، الغائبين يئة البرب(  ن السكون، بعد ساكن  ،  مكسورةألناها ُرس   . والكسرة أقوى مِّ

 .وما قبلها ألف ،  مفتوحة ها ألنَّ ؛ ُرسمت منفردة على الساطر  براءتها : جـ( 

 

 يُفيد معنى الُمصاحبة .؟  براءتها(ن حرف الجّر )على( في تركيب )على . ما المعنى الُمستفاد مِّ 15س

ّبان( ؟ 16س  طباق. ما الُمحّسن البديعي الوارد بين كلمتي )الّشابّات والشُّ

 بّي الفلسطينيّ ـّشعـاث الرتّ ـالي ـاء فـيـبـط األنـبـهـن مـيـطـلسـون فـر كـأث –الفكرة الّسادسة 
ا كَ ولَ  لياء  وَمقَامات  وْ ض  األَ عْ ارة  أَْضرحة  بَ يَ ز  وا ب  ومُ قُ أْن يَ سطينياون َـلَ ف  ـتاد الـباُت الداينياةُ ، وقد اعرْت فيها الُمناسَ بياء  َكثُ نْ سطيُن َمْهب َط األَ ف لَ  تْ انَما
َم ف   لكَ ، وذَ ينَ ح  ال  ض  الصَّ عْ بَ  ْنها على ن  ـُمعيَّنَة  عُ ي َمَواس  َف م  ةً ـعْ اق  الشَّ طَ ر  ُم النابيا  ؛  ب  الف لَْسطينيا عاما ُم النابيا  صالح  مُ  َمْوس  وسى وَمْوس 
   . ة النااس  رَ ـاك  وُحضوٌر في ذَ ا ُخصوصياةٌ هَ لَ  الُ زَ ا تَ ، مَ  االتٌ ـفـتـواح لُ ـومآك اٌر وأدعيةٌ َم أذكواس  المَ  ه  ذ  ـهَ  خلالُ تَ يَ  انَ وكَ  .  ّلمُ ا السَّ ـمـهُ يْ ـلـعَ 

 

 

الحون، مفردها / األولياء: وهو القبرضريح مفردها / أضرحة: مكان نزول الوحيمهبط:   برز/واضحة ، ظاهرة، والجذر ولّي / بارزة: الصا

الحين، مفردها  مقامات : ْكر ، مفردها حضر/ األذكار : األدعية ، وجود ، والجذر قوم / حضور: والجذر َمقام، قبور الصا  ذكر .والجذر ذِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سل بالطايور  فلسطين َمْهبِّط األنبياء : -1 ساالت الساماوياة  وشباه فلسطين بمكان الهبوط شباه الرا  .والُمستقرا لهذه الرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (ُمنصَّص) موسم النبي موسى وموسم النبي صالح عليه الصّلة والسّلم   اذكر موسمين  من المواسم الدينية في فلسطين ؟ .1س

ح العالقة بين المواسم الّدينيّة والتُّراث الّشعبّي ؟ . 2س  فْ )       وّضِّ  (ظحِّ

ن احتفاالت؛ ألنا المواسم الدايعّلقة وطيدة جواب: ن نياة وما يجري فيها م  اً م  ل ُجزءاً ومجاالً ُمهما ، وكيفياة تأديتها والعادات الُمتابعة فيها تُشكا 

  . التُّراث الشاعبيا 

  م ُمـنـّصـص2004شتوّي   . ما أثر كون فلسطين مهبط األنبياء ؟ 3س
 تلك المناسبات أذكار وأدعية ومآكل واحتفاالتكان يتخلال / لقيام بزيارة األضرحة والمقاماتاعتاد الفلسطينياون ا /ت فيها المناسبات الداينياةكثُر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ح المقصود بالعبارة ا. 1س  (حفظ)           خصوصيّة وحضور في ذاكرة النّاس .آلتية : هذه المواسم ما تزال لها وّضِّ
ن غير تعصُّب  .الفلسطينيا بخاراً  في ذاكرة الشاعب أْي أنا لهذه المواسم أهمياة وحضو:  جواب ة العامل الداينيا في نفوسهم م  ة ؛ نظراً لقوا  صا

 
 (ُمنّصص)           . ما الذي كان يتخلّل المواسم الّدينيّة في فلسطين ؟ 2س

ن األعمال الخاّصة لدى الّشعب الفلسطينّي ، اذكرها ؟  صيغة بديلة : تركت المواسم الّدينيّة مجموعة مِّ
           مآكل واحتفاالت ،أذكار وأدعية      جواب:

 
 (ُمنّصص)           ألناها كانت َمْهب ط األنبياء . لَِّم كثُرت المناسبات الّدينّية في فلسطين ؟3س
 
 . عيّن عائد الّضمير في الكلمات اآلتية : 4س
ـنْ  -ب    (فلسطين) :المناسبات الّدينّية  ـهـا كثرت في -أ ف مِّ  (مواسم): على نطاق الّشعب الفلسطينّي  ـها ُعرِّ

 (الفلسطينياون)  : بزيارة أضرحة بعض األولياء ـوا جـ. أْن يقومـ
 . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : 5س
 يََن(ـ)عَ : هـ. ُمعيّنة        )ولي(: األولياء د.  )ضرح(: جـ. أضرحة  ( ودـ)عاعتاد :  -ب  )نبو(: األنبياء  -أ 

 . (فـل)ح: احتفاالت  .ح  (لـ)أك:  مآكل  ز. ( وـ)دع: و. أدعية  

 

 أســـئـــلـــتــــي الـــُمـــقــــتــــرحــــة حـــول الــفــقــرة :

ـــــعـــــبــــــة :  الــــمــــعــــانــي الـــــصَّ

 

 أســئـــلـــة الــكـــتــاب الــُمــقــّرر واألســئــلـــة الــوزاريّـــة حــول الـفـقــرة :

 الــّصــور الــفــنّـــيّــــة : 
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 ةـيّ ـنـيـطـسـلـفـة الـيّ ـبـعـشّ ـة األزياء الـيّ ـمـأه –ة ـعـالــفــكــرة الّساب
َزةٌ َدالَّةٌ عَ  ا األزياُء الشاعبياةُ الفلسطينياةُ، فَْهي َعّلَماٌت بَار  يَّة( .  َحلَّ أَْفَراُدهُ واْرتََحلُواما حيثُ  لَى ُهوياة  َهذَا )الشاعب(أما ُكْبَرى  َولََها أَْيَضاً )أَهما

اً يَْنَماُز أََحُدُهَما َعنِّ اآلخرِّ بِّالذَّْوقِّ الالاألَْمُر و .ف ي نَْقل  تُراث  السَّلف  إ لَى الَخلَف   يَّاً نِّْسويَّاً َخاصَّ ْنَطقة  في فِّلَْسطيَن زِّ ُكّلِّ مِّ  فُت لِّلنََّظرِّ أنَّ لِّ
لّيِّ ا ، وبأْصنافِّ الحِّ يرِّ رِّ التي تعلو )الّرؤوس( لخاّصِّ في تْحليتِّهِّ بُِّخيوطِّ الَحرِّ دورِّ والَجواهِّ يَُّن بها الصُّ يٌّ  –َعلى الُجَملة   –وهو   . ، أْو تُزِّ ز 

ه  وأْشكال ه  وألوان ه  تََجانَُساً وتَنَاُسقاً يَنُ  ّلل  ُخطوط  ْن خ  ، ويَْلَمُس الَمرُء م  يل ه  .  يَتَميَُّز باالْحت َشام  والَجَمال  ه  وتَْفص  ان  َعلَى ذَْوق  فَريد  في تَْطريز   مَّ

 

 

 
 لفتالُمنباه والمثير ، والجذر الالفت : /  األسلوب ، الصاورة الخاصاة / الذّوق الخاّص : مـيـزيختلف ويفترق والجذر  ينماز : /أقام  حّل :

 لمسيشعر ويُحسا ، والجذر يلمس : /  حشمالوقار والحياء ، والجذر االحتشام :  / حلوتزيينه ، والجذر  تحليته : / منسوباً للنا ساءنسويّاً : 
 ً ً : / تناُسقاً جنس، والجذر تماثل وتشابه: تجانسا  نادر، ،منفرد : نمم/ فريد ، والجذر يُعبا ران ويكشفان: / ينّماننسق والجذر ترتيباً وانسجاما

ي وهو اللباساألزياء : /  طرزخياطته وزخرفته ، والجذر تطريزه : / وحيد ، ُمميَّز  . زبر واضحة وظاهرة ، والجذربارزة : /  مفردها الزا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 شباه األزياء الفلسطينياة بالعّلمات البارزة الواضحة . الفلسطينيّة فهي عالمات بارزة :أّما األزياء الّشعبيّة  -1
ي الفلسطينيا بتذوقا الطاعام .ينماز أحدهما عن االخر بالّذوق الّخاص :  -2  شباه تمايز الزا
    شباه خيوط الحرير  بحلي الذاهب والمجوهرات .تحليته بخيوط الحرير :  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 )ُمنّصص( م2015 م/2004 شتويّ   . َوّضح أهميّة األزياء الّشعبيّة الفلسطينيّة ؟ 1س

 نقل تراث السالف إلى الخلف . ب(  ت بارزة دالاة على هوياة الشاعب عّلما أ( : جـواب
 
ّي الشَّعبّي الفلسطينّي ؟ . بِّم يمتاز2س  (ُمنّصص)م 2015شتوّي     الّزِّ

ان على ذوق فريد في تطريزه وتفصيلهب(   االحتشام والجمال   أ(   جواب:  فيه تجانس وتناسق ينما
 
ح المقصود بــ)هويّة( الشَّعب ؟ .3س   (ظـفـح)م  2015شتوّي      وّضِّ

 . وجوده وكيانه وحضارتهتثبت ويُعرف به ، ويحمل عّلمته الداالة التي  ما يُمياز الشاعب عن الشاعوب األخرى  : جواب
 
ح الّسبب وراء 4س  (ظــفـح)  ؟ تمايز األزياء للمناطق المختلفة في فلسطين. وّضِّ

ة : جواب ن األزياء ، فما يُناسب الجبل  تتمياز ُكلا منطقة بطبيعة خاصا    اجتماعياة وجغرافياة وُرباما اقتصادياة أيضاً ، وهذا يفرض نوعياة ُمعيانة م 
ن التاكياف في تصميم وتفصيل وتطريز األزياء .            قد ال يُناسب السُّهول أو البوادي ، إضافة إلى ما تفرضه طبيعة العمل وحجمه م 

 
ن منطقة ألخرى ؟. 5س  (ُمنّصص) م2015شتويّ           كيف تختلف األزياء الشَّعبيّة والنسويّة في فلسطين مِّ

د أوجه صـيـغـة بـديـلـة    التّمايز بين األزياء الّشعبيّة الفلسطينيّة ؟: حّدِّ
 صيغة بديلة أخرى : ما جوانب اختالف الّزّي الفلسطينّي فيما بينه ؟

دور . : جواب ؤوس أو تُزيَّن بها الصُّ  بالذاوق الخاصا في تحليته بخيوط الحرير، وبأصناف الحلي والجواهر التي تعلو الرا
 
ي الناسوي الفلسطينيا   . ما الفكرة التي يُعبِّّر عنها الجزء المخطوط تحته في النّّص ؟ 6س  )حفظ( م2000وزارّي         مميازات الزا
 
ن الـفـقـرة الّسابقة مثالين على الّطباق ؟  7س  (حفظ) م2015شتوّي          حلا وارتحلوا ، السالف والخلف. استخرج مِّ
 
ً   الّصرفي لكلمة )نسوياً( ؟. اضبط البناء 8س يَّا  (حفظ)م 2001وزارّي                   ن ْسو 
 م2000وزارّي ن في النّّص بالّشكل ؟                                   . اضبط آخر الكلمات الثاّلث الموضوعة بين قوسي11س. 9س
   (بالفتح) الرؤوسَ /  (تنوين الّضمّ )أهمياةٌ /  )بالكسر( الشاعب   جواب: 
 
ق في المعنى بين )ينماز( و)يمتاز( وفق ورودهما في النّّص ؟      . 10س    م2000وزارّي     فّرِّ

 . بدا فضله على غيره( : يمتازيختلف ويفـترق وينـفـصل /  ينماز :)جواب: 
 
 
 

ــيّـــة : ـــور الـــفــنِّـّ  الــصَّ

 

 الــــمــــعـــــاني الـــّصـــعــــبـــة :

 : ـــلــــة الــكــتـــاب الــُمــقــّرر واألســئــلــة الــوزاريّــةأســـئ
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ن خالل خطوط وأشكال وألوان الّزّي الفلسطينّي ؟. 1س  (ُمـنـّصــص)      ماذا نلمس مِّ

ح ذلك ؟  صيغة بديلة : ً تجانس نلمس فيه يتميّز الّزي الفلسطينّي بالجمال ، وّضِّ ً وتناسق ا ان على ذوق فريد في تطريزه وتفصيله ا  ينما
 
ان المخطوط تحتها في النّّص ؟  (ينّمان) في تركيب لّضبط الّصحيح لحرف النّون األول. ما ا2س  )بالّضم( .ينُما
 
د عائد الّضمير في الكلمات اآلتية : 3س  . حّدِّ
ً ):  عن اآلخرهــا ينماز أحد -ب    (األزياء الفلسطينياة: ) أيضاً أهميّة كبرى هــاولــ -أ  (زيااً نسويا

 (الحلي والجواهر: ) الّصدور ـهــا د. أو تُزيَّن بــ     (أحدها) : بخيوط الحرير ــه جـ. تحليت
ً : ) نــاو. ينّمـ  (زيا تعود على )الهاء :  هـوتفصيل ه.. تطريز هـوألوان هوأشكال ههـ. خطوط  (تجانساً وتناسقا

 
 . ما الجذر اللغوّي للكلمات االتية : 4س
   )حلو( تحليته : (هـ ـل()رح ارتحلوا : د( ()فصل تفصيله : (جـ   ()هوي  :ـويّة ه(ب  ــل()دل ة :ـدالّ  (أ 
 . ()طرز تطريز : (ز  ()زين : تُزيَّن  (و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تها في التُّراث الفلسطينيّ األمثال العاّميّة وأهميّ  –الــفــكــرة الــثّــامــنــة 
ُن  ها تَْختَز  ياة ، وهي على ق َصر  هاكما يَْزَخُر التُّراُث الشَّعبيُّ في ف لَْسطيَن باألَْمثال  العَام  ْن خصائ ص  ةً. وم  ْبرات  خاصَّ  ؛ َمَواق َف ُمعَيَّنَةً، وخ 

َرة ، وُسهولة  تَْلقين ها ها في الذَّاك  ْفظ  م  .  ُسهولة  ح  ت ه  م، وَعْن قُوَّ ه  ه م َوبُْؤس  م، وَعْن فَْقر  وهي تَتَحدَُّث ب عََفوياة  ُمْطلَقَة  َعْن َسعَاَدة  النَّاس  وَشقائ ه 
ل ينَ  ْن تَخاذُل  الُمتََخاذ  ، وتَْسَخُر م  ياء  ة  واألَْقو  ن َشأْن  القوا يَن تُعلي م  م ح  ُف األْمثاُل الشَّْعب   .  وَضْعف ه  لَة  َكَما تَْكش  يةُ الف لَْسطينياةُ َعْن َمَدى ص 

م في األَْقَطار  العَ  ة  العََرب ، وَعّلقَة  الف لَْسطينيايَن بإْخوان ه  يا  ألُمَّ ي الَحَضار  ر  الف لَْسطينيُّ بالَماض  ْن َهذا التَّطابُق  أو التَّشابُه  الَحاض  َرب يَّة  األُْخرى م 
ية  في ت ْلَك األَْقَطار  . بيَن األْمثَال  الف لَْسطينياة  واألم  ثال  الفَصيحة  والعَام 

 

 

 

اً : / ُمطلقة زخريمتلئ، والجذر  :يزخر إعادة : / تلقين  اللهجة الدَّارجة: / العاّمية فـقـر : بؤس  / تحتفظ :تختزن  / عّلقة: صلة / كبيرة جدا

م تُعـلي :/ الكّلم لحفظه  د وتُعظا   .  بـتهزأ تسخر :  /و تكلُّف دون قصد  أ فويّة :/ ع  تُمجا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
 .شباه األمثال بشيء ماديا يمأل المكان  أو :شباه التُّراث الفلسطينيا بالبحر  باألمثال العاّميّة :كما يزخر التُّراث الفلسطينّي  -1
 للعرب بخيطين متواصلين . الفلسطينيا والماضي الحضاريا شابه الحاضر  صلة الحاضر الفلسطينّي بالماضي الحضارّي ألّمة العرب : -2
ة  -3  شباه األمثال الشاعبياة بالذااكرة . :تختزن مواقف ُمعيَّنة ، وخبرات خاصَّ
 يتحداث بتلقائياة وعفوياة .  شباه األمثال الشاعبياة بإنسان  تتحدَّث بعفويّة ُمطلقة : -4
ن تخاذل الُمتخاذلين :  -5  ن الُمتخاذلينيسخر م  شباه األمثال الشاعبياة بإنسان  تسخر مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

ح ذلك . هل ترى في 1س ْفظ). إعالء األمثال الّشعبيّة للقّوة واألقوياء عالقة بالّظروف الحياتيّة التي يعـيشها أهل فلسطين في العصر الحالي؟ وّضِّ  (حِّ

ة وعدم الضاعف، فهي نعم: جواب ، وهم بسببه ، وهم أحوج ما يكونون لذلك في ظلا ظروف االحتّلل اإلسرائيليا ومعاناتهم الداائمة بحاجة لتربية القوا

وح المعنوياة فيه ة الرا  م .  يضمنون بهذا استمرارياة العيش والكرامة انتظاراً لزوال االحتّلل وعودة المياه إلى مجاريها عبر إيمانهم وقوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
ن خصائص األمثال العاّميّة ؟ 1س  (ُمنّصص)م 2013صيفّي       . اذكر ثالثاً مِّ

 قصيرة / عفوياته المطلقة / سهولة تلقينها / سهولة حفظها في الذااكرة  جواب:
  (ُمنصَّص)               ما الذي تكشفه األمثال الّشعبيّة الفلسطينيّة ؟  . 2س

 م2013صيفّي          : عالَم يدّل التّطابق والتّشابه بين األمثال الفلسطينيّة واألمثال الفصيحة والعاّميّة لألقطار العربيّة ؟    ةلصيغة بدي
ة العرب وعّلقة الفلسطينياين بإخوا: جواب  نهم في األقطار العربياة األخرىتكشف عن مدى صلة الحاضر الفلسطينيا بالماضي الحضاريا ألما

 

 : ـوزاريّــــة حــول الـنّــصّ األســـئــلــة الــ

 

 أســـئـــلــــتــــي الـــُمـــقــــتــــرحــــة حـــول الـــفــقـــرة :

 الـمـــعــــانــــي الـــّصــــعـــــبـــــة :

ــــيّــــــة : ـــــور الــــفـــــنَـّ  الــــصُّ

 

 الــُمــقـــّرر : أســـئـــلـــة الــكـــتـــاب 
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ن قّوة النّاس وضعفهمكيف تتناول األمثال الّشعبيّ  .3س  م2013صيفّي               ؟   ة ُكاّلً مِّ

ن تخاذل الُمتخاذلين .: جواب ة واألقوياء وتسخر م  ن شأن القوا  تُعلي م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . يزخر التّراث الفلسطينّي باألمثال العاّميّة . 1س

ح المقصود باألمثال الّشعبيّة أ(    (ُمنّصص) . وّضِّ

ة، أقوال قصيرة موجزة تخ :لامثاأل): جواب تحمل ، و سهلة الحفظ والتالقين وتُستخَدم في مواقف ُمشابهة تزن مواقف ُمعيَّنة وخبرات خاصا
   وسعادتهم وضعفهم وفقرهم وبؤسهم .انعكاساً واضحاً لشقاء النَّاس 

 (ُمنّصص)لسطينيّة ؟ ـفـة الـيّ ـبـعـشّ ـثال الـدَّث األمـحـتـمَّ تـع ب( 
ن النّصّ صيغة بديلة  ن الموضوعات  : استخلص مِّ  . تتضّمنها األمثال الّشعبيّةالتي  ثالثة مِّ

 : جواب 
تهم وضعفهمفقرهم تتحداث بعفوياة مطلقة عن سعادة النااس وشقائهم و (1 هم وعن قوا ة واألقوياء؛ وبؤس  ن شأن القوا ن تخاذل الُمتخاذلين فتُعلي م   .، وتسخر م 

ة العرب.( 2  تكشف عن صلة الحاضر الفلسطينيا بالماضي الحضاريا ألُما
 تُعبار عن عّلقة الفلسطينياين بإخوانهم في األقطار العربياة األُخرى . (3

ح ذلك إّن واقع فلسطين ترك أثراً على أمثالها العاّميّة جــ(  (ُمنّصص)               . ، وّضِّ
ن خّلل تداول األمثلة الشاعبياة التي تتحداث ع: جواب       :ن ـلقد ظهر ذلك م 

ن تخاذل الُمتخاذلين . (2       ة النااس وشقائهم وفقرهم وبؤسهم سعاد (1 ة واألقوياء وتسخر م  ن شأن القوا  قوتهم وضعفهم حين تعلي م 
ن األمثال الّشعبيّة الفلسطينيّة عن عالقة الفلسطينيّين بإخوانهم في د(   (صـنصّ ـمُ )         األقطار العربيّة األخرى ؟        كيف يُستدلُّ مِّ

نيُستدلا على عّلقة الفلسطينياين : جواب  الفلسطينياة واألمثال الفصيحة والعامياة في األقطار العربياة .التاطابق والتاشابه بين األمثال  بإخوانهم العرب م 

 
ح الّسبب الكامن وراء النّتيج2س ْفظ األمثال؟ . وّضِّ ر في الحياة   اخـتزانها م/ قصرها ل ة اآلتية: سهولة حِّ  (ُمنّصص)واقف ُمعيانة تتكرَّ
 
 . ما األصل الثاّلثّي لكّل من الكلمات اآلتية : 3س
 )عـفـو(هـ. عـفـويّة :  ( )عمَّ أو عممد. العاّميّة :             ()علوجـ. تُعلي : )وصل(    صلة :  -ب  ()لقنتلقين :  -أ
 
 يعود على )الفلسطينياين( .؟   (مــهــوعالقة الفلسطينيّين بإخوان). عالَم يعود الّضمير الهاء في عبارة4س
ن النّّص مثالين على الّطباق ؟5س تهم وضعفهم( . استخرج مِّ  . )سعادة وشقاء( و )قوا
 . اضبط حروف الكلمات اآلتية :6س
ن كلمةا -ب  )بالفتح(يَزَخُر  : )يزخر( حرف الياء والخاء من الفعل -أ اد م   )بالكسر والفتح( َصرهاـقِّ   :)قصرها(لقاف والصا

ن الفعل )تعلي( جـ.  ما(لي ـتُع :التااء م   )بالضا
 
ّم جدّ ) : . علِّّل رسم الهمزة على الّصورة الواردة عليها في الكلمات اآلتية7س  (اً ُمهِّ
مت على : خصائصها وشقائهم -أ    ن الّسكون،  بعد ساكن ،  مكسورةألناها ؛  (نبرة)ُرس   . والكسر أقوى مِّ
مت   : بــؤسـهـــم -ب    ن الّسكون ،  وما قبلها مضموم،  ساكنة( ؛ ألناها واوعلى )ُرس   .والّضّمة أقوى مِّ
ن الّسكون،  قبلها مفتوحوما ،  ساكنة ألناها ؛ (ألفت على )ـمـُرس    : شـــــأنجـ.      . والفتحة أقوى مِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي الفلسطينّي في تعميق األخوة والعالقة بين األرض واإلنساندور التّراث الّشعب –الفكرة التّاسعة 
ة   ه  ذ  ـهَ  ْد أْدَرَك أبناءُ ـوق نْ ـعا للتُّراث  الشَّ مَ األُما ج ، ومَ اخ  ي الدَّ ف  ف لَْسطيَن  اء  نَبْ أَ  نَ ي بيْ آخ  يد  روح التَّ س  جْ ي تَ ر  ف  وْ دَ  بيا  م  ا ل َهذا التُّراث  ل  والَخار 
لة  ـكَ  ْن ص  ْن رَّ عَ ا تَ مَ  ب  بَ سَ ، بَ  هار  ثَ د  ـوانْ  ه  ـ  اعيَ َخْشيةَ ضَ  ي تَْدوين ه  وا ف  ـنََشطُ ، فَ  في تَْعميق  العَّلقة  بيَن األرض  واإلنسان  ذلَك م  َضْت لَهُ ف لَْسطيُن م 

ْن انقنَبْ َن أَ يْ ْت بَ دَ ـاعَ بَ َكَوارَث نََكبَات  و َف م  راض  جيل  األجداد  واآلباء  الذيَن يَْحفَُظوَن ذلَك التُّراَث ـاء  القَْرية  الواَحَدة ، أضْف إلى ذلك التَّخوا
 ويَروونَه.

ينياة  ، واخْ  رة  الشَّْعب ياة  الف لَْسط  ْن هَ طَ ت  وإذا َعل ْمنا أنَّ الُمْحتَلَّ اإلسرائيليَّ يَْسعَى إلى َمْحو  الذَّاك  ، حيَن انتحَل الكثيَر م  ذا اإلرث  ـاف  تُراث ها الُمميَّز 
ه ُزوراً في ُمحاولة  ل َطْمس  الَمْوه  ـل نف كائز  ـيزةً م  ـذا التاراث  َرك  ـُر تدوين  هـدا أمـغ –ذا ـإذا َعل ْمنَا ه –بياة  الف لَْسطينياة  الخّلاقة  ـبة  الشَّعـس  َن الرَّ

َن االْست ّلب  ـفي أع ةُ، وأمانةً بياةُ واإلسّلميا رَ ـوياتُهُ العَ ـب ، وهُ ـذا الشاعـوُد هـليها وجـقوُم عالوطنياة  التي يَ  ناق  العََرب  جميعاً َعلَيُهم َصْونُه م 
 والتَّشويه  .     

 

 /دثـر ضياعه ، والجـذر اندثاره : / دون ، والجـذركتابته وتسجيله تدوين :/  جـداوا وسارعـوانشطوا :  /جسد ، والجـذرتثبيت تجسيد:

 كـرث، والجذر ، وهي المصيبة العظيمة والخراب الواسع)كارثة(مفردها :كوارث ب/نكوتعني مصيبة مؤلمة، والجذر  )نَْكبة(مفردها  :نكبات

ة :/االستالبخطف، والجذر سرقة :/ اختطافحفـظه وحمايته :صونهركز/  ، والجذرالقاعـدة ، وتعني)ركيزة(مفردها  ركائز : ، األْخذ بالقوا

  ورثالموروث ، والجذر اإلرث : /   قرض، والجذر ذهاب وفناء :/ انقراضلنحاداعاه ونسبه إليه، والجذر  :/ انتحلبسلوالجذر 

 أســـئــلـــتـــي الــُمـــقـــتـــرحـــة حــول الــنّـــصّ 

 : ـوزاريّــــة حــول الـنّــصّ الــ

ّم  ّدددداااااً ُمهِّ  جِّ

ـــــعـــــبـــــة :  الـــــمـــــعــــــانـــــي الـــــصَّ
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ب ظلماً، والجذر  :/ الُمحتلّ كذباً زوراً : روي/ ، والجذر ينقلونه :يروونه  البراعة: /الموهبة خلق الُمبدعة، والجذرالخالّقة : /   حللالُمغتص 

قـبيح والتاحريف ، والجذر التّشويه :  /إزالة وإخفاء  محو وطمس :  سعي /يهدف ، والجذر  يسعى :وهب / والذكاء، والجذر    شوهالتـا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 بالجسد . شباه التاآخي تجسيد روح التآخي : -1

 . إنسان آخر على عّلقة قوياة مع شباه األرض بشخص  تعميق العالقة بين األرض واإلنسان : -2

 شباه الذااكرة بشيء  يُمحى . الُمحتّل اإلسرائيلّي يسعى إلى محو الذّاكرة : -3

 شباه التاراث الفلسطينيا بشيء  ثمين يتما اختطافه . واختطاف تراثها الُمميّز : -4

 شباه الموهبة الفلسطينياة بشيء  يسعى الُمحتلا لطمسه . طمس الموهبة الّشعبيّة الفلسطينيّة الخاّلقة : -5

كائز الوطنيّة : -6 ن الرَّ  وأساس لبناء عظيم . دة ـشباه تدوين التُّراث بقاع غدا أمر تدوين التّراث ركيزة مِّ

ن االستالب والتّشويه : عليهم صونه -7  .يسعى الُمحتلا لتشويهه   فلسطينيا بوجه مشرق جميلشباه التاراث ال مِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ح الـعـالقة بين الُمحتّل اإلسرائيلّي وعـمليّة تدوين التُّراث 1س  (حفظ)      .. وّضِّ

ابتعاد الُمحتلا اإلسرائيليا كان السابب الُمباشر في التافكير في تدوين التُّراث والبدء به ، فهو سبب تفريق الشَّعب الفلسطينيا وشتاته، و:  جواب

ن عملياات االنتحال والتازوير ومحاوالت َطْمس الهويا  ا يقوم به م  ة أهل القرية الواحدة والمدينة الواحدة عن بعضهم البعض ، فضّلً عما

 .والذااكرة الفلسطينياة الخّلاقة 

 . علّل ما يأتي :2س

ن الّركائز الوطنيّة الهاّمة . -1    (ُمنّصص)            تدوين التّراث الفلسطينّي يُعّد ركيزة مِّ

ن انقراض جيل األجداد واآلباء الذين يحفظونه ويروونه ب  ( لدوره الُمهما في تجسيد روح التاآخي بين أبناء فلسطين أ   جواب: ف م   .( التاخوا

 . ( لسعي الُمحتلا طمس ومحو الذااكرة والموهبة الشاعبياة الفلسطينياة واختطاف تراثها الُمميازجـ   

ْفظ)     سعي االحتالل إلى طمس الذّاكرة الشعبيّة الفلسطينيّة ومحوها .   -2  (حِّ

ن جذوره ليسهل تعايشه : جواب  غـبة في اقتّلع هذا الشاعب م  ، والرا ليضمن عدم وجود تُراث شعبيا يعكس حضارة الشَّعب الفلسطينيا

ن الفلسطينياين  ن األرض ، وبالتاالي تضعُف عّلقة هذا الشاعب بأرضه وببقياة أفراده م   . واندماجه في أيا بقعة م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (ُمنّصص) م2010 شتويّ           أهّميّة التُّراث الفلسطينّي كما ورد في النّّص ؟ . بيّن1س

 تعميق العّلقة بين األرض واإلنسان .  ب(      تجسيد روح التآخي بين أبناء فلسطين في الدااخل والخارج  : أ(جواب

 

 . علِّّل ما يأتي بناء على قراءتك للنّّص: 2س

 (ُمنّصص) 2001 صيفيّ        ( الخوف والخشية على ضياع التّراث الفلسطينّي واندثاره . 1

ن نكبات وكوارث باعدت بين أبناء القرية الواحدة  -أ  : جواب ضت له فلسطين م   .بسبب ما تعرَّ

ن انقراض جيل األجداد واآلباء الذين يحفظون هذا التاراث ويروونه  -ب ف م    .التاخوا

 (صُمنصَّ )م  2001 صيفيّ    الفلسطينّي . الُمحتل الختطاف التُّراثسعى  (2

قةطمس ومحو الذااكرل :جواب ً ، وة والموهبة الفلسطينياة الخّلا  . انتحال التُّراث زوراً وبهتانا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (ُمـنــّصــص)      لتُّراث الفلسطينّي ؟ما األخطار التي واجهت وتواجه ا. 1س
 سعي الُمحتلا لطمس ومحو الذااكرة والموهبة الفلسطينياةجـ(            انقراض جيل األجداد واآلباءب( الكوارث والناكبات       : أ(جواب

 
ن النّّص واجب أبناء األّمة تجاه التُّراث الفلسطينّي ؟2س  (ُمـنـّصـص)             . استخلص مِّ

ن االستّلب والتاشويه (ب                     وين هذا التُّراث       ( تدأ   : جواب  صونه م 
 
 (ُمـنـّصـص)    ؟ . ما الّطريقة التي اتّخذها الُمحتّل في سعيه لمحو الذّاكرة الفلسطينيّة3س

ن اإلرث الفلسطينيا لنفسه زوراً وكذباً .انتحل الكثير  ب(        ( اختطاف تراثها الُممياز    أ       جواب:  م 

 أســــئـــلـــتـــي الـــُمــقــتــرحـــة حـــول الـــفـــقـــرة :

 حـــول الـــفـــقـــرة : األســــئـــلـــة الـــوزاريّــــة

 أســــــئـــلـــة الــكــتــاب الــُمــقــّرر :

 ة :ــــتــرحـــــُمــقـــالـ

 

 الـــــّصـــور الـــــفـــــنّـــــيّــــــة :
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 (ُمنّصص)             . كيف حاول الُمحتّل اإلسرائيلّي طمس الموهبة الّشعبيّة الفلسطينيّة الخالّقة ؟4س
ن (جـ         ( اختطاف تراثها الُمميازب         الذااكرة الشاعبياة الفلسطينياة ( حاول محو أ : جواب  . اإلرث الفلسطيني زوراً  انتحل الكثير م 

 
لت في أعناق العرب جميعاً ؟5س  (صُمنصّ )     تدوين التُّراث الشاعبيا الفلسطينيا  . ما األمانة التي ُجعِّ
 
ف أمر تدوين التُّراث الشَّعبّي الفلسطينّي ؟6س  (صُمنصّ )         . بَِّم ُوصِّ

كائز الوطنياة التي يقوم عليها و  جواب: ن الرا  واإلسّلمياة . جود هذا الشاعب وهوياته العربياة ركيزة م 
 قـرو( ؟ القريةاألصل اللغوّي لكلمة ) اكتب .7س
 
فْ )      . عالَم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي : 8س  (ظحِّ
ة: )ـوا نشطـف أ(  (التُّراث)  : ه واندثار ـه وضياع ـه تدويـن (ب    م2010 شتويّ      (أبناء هذه األما
ضت ل (جـ  )جيل األجداد واآلباء(  : ن ذلك التُّراثــويحفظ (د   نكبات وكوارث أو:االسم الموصول )ما(  :  ـه بسبب ما تعرَّ
اء) : ـناوإذا علم( و  ، والواو تعود على جيل األجداد واآلباء(التُّراث على)الهاء تعود :  ـهيروونــ (هـ  (الُكتااب أو القرا
(  : ـه لنفســ (ح    )الذااكرة الفلسطينياة( : الُمميّز   ـهـاواختطاف تراث( ز  .)الُمحتلا اإلسرائيليا
 . )هم : العرب / الهاء الثانية : التُّراث( :ـه صونــهم عليـ( ط
 
ّم جددددااااً  . بيّن الُمشار إليه في ما يأتي : 9س  (حفظ)ُمهِّ
ياع واالندثار والناكبات والكوارث  :ذلك  أضف إلى (ب      )دور(  : ـذلك كـ( أ      الضا

 سعي الُمحتل لمحو الذااكرة واختطاف تراثها الُمميَّز : هــذا إذا علمنا  (جـ
 
 م2001/م 2010شتوّي    تحتها في النّّص ضبطاً تاّماً .      . اضبط الكلمات المخطوط10س

 .( بالفتحكوارَث )/ ( بالفتحفلسطيَن )/ ( بالكسراألمة  ): جواب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ن  : 5+ س 4+ س 1ملحوظة : س  قبل الوزارة .محذوف مِّ

ن : 2س ن النّّص مثاالً على كّل مِّ ن الفقرة األولى مِّ  . استخرج مِّ
ةأ( اسم إشارة مبنّي في محل نصب ظرف : ) عجـ( مصدر لفعل خماسّي : )  (قواسمب( جمع تكسير : ) (ثما  (التانوا

 ( ر الوحدةفي األردنا ، في إطاهـ( شبه جملة في محل رفع خبر : )    (الشاعبيا د( اسم منسوب : )
 ( نفسهز( توكيد معنوّي مجرور : )   (مشتركةو( نعت مفرد مجرور : )

 
   . أ( جد الفعل الماضي للمصدر )تآخي( ومجّرده الثاّلثّي .3س

ده هو )تآَخىالفعل الماضي منه هو ): جواب  ةً وإخاوةً أخا( ، ومجرا  .(، ونقول : أخا فّلن أُخوَّ
ن المصدر )تآخي( .ب( ُصغ اسم الفاعل واسم          المفعول مِّ

 : )ُمتاَخى فيه( . اسم المفعول /( ُمتآخ  اسم الفاعل ): جواب

ابع تحديداً عن : ما مصدر الفعل ) :تنبيه هاّم   (أخاما مصدر الفعل ) أو :( ؟ تآخىقد تُسأل في االمتحان الوزاريا في الساؤال الرا

 )تآخى( ؛ فانتبه لذلك رعاك هللا .  من الفعل ُصغ اسم الفاعل أو اسم المفعول
 
دت :. 6س  بيّن نوع الحروف التي تحت ُكّل منها خّط وفائدته إْن ُوجِّ
عاة(فــقـد  البواديو  المراعي الجبليّة  في   أّما) -أ  نقل الُحداء الّشفّاف ُمعاناة الرُّ

واقعة في جواب الفاء : حرف عطف يُفيد الجمع والُمشاركة /الواو :  / حرف جرا يُفيد الظارفياةفي :  / حرف شرط تفصيليا أّما : ):  جواب
بط   حرف توكيد يُفيد التاحقـيـق( .قـد :  /الشارط للرا

 . براءتها فرصةً للّراحة والُمتعة على ألغنية فهيل ينبغي أاّل ننسى الّدور التّرويحيّ  -ب
 . (يُفيد المصاحبةحرف جرا / على : حرف جرا يُفيد االختصاص الالم : ):  جواب

نْ جـ. يظّل تراث الكرك والفحيص معاً جزءاً   وحدة النّسيج الكلّي لتراث األردنيّين جميعاً . مِّ
 .حرف جرا يُفيد بيان الجنس أو بيان الناوع  جواب:

 
ّما يأتي :7س  . بيّن نوع )ما( في كل جملة مِّ

ف إلى طبيعة الحياة ن صور صادقة أصيلة . ـمـاب أ( يُتيح للّدارسين فرصاً نادرة للتّعرُّ  يُقّدمه مِّ
 بين األردّن وفلسطين وتآخ   وتواُصل . ماب( التّراث الّشعبّي في فلسطين ال ينفصل بحال عن التّراث الّشعبّي في األردّن لـ

 إلهنا إله واحد ال شريك له . مـاجـ( إنّــ
 حييُت . ماد( إنّي ُمقيٌم على العهد 

 .افاة زائدة ، مصدرياة زمانياة موصولة ، موصولة ، ك جواب:

 قـــضـــايـــا لــــغــــويّـــــة :
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ـــْفـــظ  * ّم جداً      ( أبــيــات وال يُــشــتــرط الـتّـرتـيــب8)الــمــطــلــوب : حِّ  ُمهِّ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 
 
ذت منها األبيات السَّابقة ؟ـيـصـ. ما مناسبة الق1س  م2008/ 2012وزارّي            دة التي أُخِّ

حمن الشهبندر عيم الساوريا زيارة الزا : جواب  لألردن . عبد الرا
 
ن اآلثار المطبوعة للّشاعر مصطفى وهبي التّل ؟2س  وزارّي         . اذكر اثنين مِّ
ن قريشب  ( ديوان عشياات وادي اليابس   أ      جواب:   ( أوراق عرار الساياسياةجـ    ( األئمة م 
 
بغة الوطنياة/ النازعة اإلنسانياة   أشعار مصطفى وهبي التَّل سمتان . اذكرهما ؟ . غلبت على3س  م2010وزارّي              الصا
 وّضح ذلك .. تغلب على شعر )عرار( النّزعة اإلنسانيّة ، والنّزعة الوطنيّة ، 4س

 حيث نجده مناصراً للفقراء حامّلً على الُمستغلاين  . :النّزعة اإلنسانيّة  :جواب
  وكان شعره منبراً يُعبار فيه عن آمال أبناء وطنه وآالمهم .خلاد فيه ُمدن األردنا وقُراه في شعره ، : النزعة الوطنيّة 

 
 . علّل : تخليد )عرار( في شعره ُمدن األردّن وقراه .5س

عره كان منبراً يُعبار : جواب   فيه عن آمال أبناء وطنه وآالمهم .ألنا ش 
 
 م2013/2011وزارّي                       ديوان عشياات وادي اليابس   ؟ الذي أُخذت منه القصيدةالّديوان . ما اسم 6س
 
ن حيث : 7س ف بالّشاعر مِّ  . عّرِّ
 تلقاى تعليمه في إربد ثُما واصله في دمشق .تعليمه :  (جـ        م1899ُول د في إربد عام مولده : ( ب مصطفى وهبي التال اسمه :  (أ
ن نواحي شرق األردنا ، ُمعلام ، حاكم إداريا أبرز أعماله :  (د  قاضي ، محامي . لثّلث م 
ّم جداً           لُقا ب بعرارلقبه :  (و  وُدف ن في تلا إربد حسب وصياته  م1949توفاي عام وفاته :  (هـ  ُمهِّ
 ( .عّشيات وادي اليابس)  : أشعاره ُمبعثرة لم تُجَمع إالا بعد وفاته في ديوان عنوانه بقيتأشعاره :  (ز
 
ان .. أين ألقى )عرار( هذه القصيدة ؟ 8س  في العاصمة عما
ب فيها با /هم وحكمتهم الساياسياةبمجد بني هاشم ومناق ؟ضوعات التي تناولتها هذه القصيدةالمو . ما9س عيم الساوريا يُرحا   وزيارته لألردنلزا
 الــمـــدح. ما الغرض الّشعرّي للقصيدة ؟ 10س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 اإلشـادة بـزيـارة الـوفـد الـّسـورّي وبـيـان صـفـات الـوفـد وصـفـات الـّزعـيـم الـسُّـوريّ  –الـفـكـرة األولــى 

ـْن أَيَّــام  َعــْدنَـان         -1 ــزا  وُسـْلـَطـان              يَـْوٌم ل ـَرَغـَداَن م  ـْن ع   أعــاَد َمـا َكـاَن م 
فَـةٌ       تَ  -2 ـيـب  َوُشـبَّـان              ـَزاَحـَمـْت ف ـْيـه  أَْبَطاٌل َغـَطـار  ـْن ش  ب  م  ــَن األََعــار   م 
ـيَـ -3 ـْدَرةٌ َكـالـدُّرا  مَ ــهُ ـُؤمُّ ــْم م  ـيـَْك َمـا ق ـْيـَل َعـْن قُسا  َوَسَحْبان                     قُـهُ ـْنط   يُـنـْس 
ـْن َسَراة  الـقَـْوم  أْنَجـبُـُهـم       َوبَْينَهُ  -4 ـْن أََدب  جَ             ـْم م  ــئْـَت م  ــْرفـان  َمـا ش   ــما  وع 

 
 
 
ْن أيَّامِّ عـدنانِّ  -1 ّز  وُسْلطانِّ   يوٌم لرغداَن مِّ ْن عِّ  أعاد ما كاَن مِّ
ان أول قصور الهاشمياين  :رغدان / يوم زيارة الوفد الساوريا والوفد المرافق له :)يوم اني :ـمعـال ن أجداد العرب :عدنان /في َعمَّ دٌّ م    / ج 

ة ومجد عّز :  .( ، وسلط  سلطن ، والجذر  قوة وسيطرة سلطان : / قوا
ن أيام، فخر واعتزاز زيارة الوفد الساوريا هو يوم  يومإنا  :شرح البيت   ، أعاد أيام العرب العظيمة .العرب المجيدة منذ جداهم عدنان ويوم م 

ئيس الساوريا بإنسان  : الّصورة الفّنيّة  . أعاد للعرب مجدهم شباه يوم زيارة الرا
 ( .أيّام العرب العظيمة على مّر التّاريخ إشارة إلى أيّام عدنان :): الت المعنويّة الّدال
 
 

 ّي :ـــلـــيــــلــــحـــــتّــــرح الـــــّشــــال

 شــــــرح األبـــــيــــــات :

 

 

 أّمــــوا َعــمــيــد قُــريـــش فــي أرومــتــه –الوحدة الثانية عشرة 

 : شعر عموديّ يّ الفّن األدب
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يب وُشبَّانِّ     تََزاحمْت فيه أبطال غطارفةُ  -2 ْن شِّ َن األَعاربِّ مِّ  مِّ
فريف طْ غِّ  مفردهاغطارفة : شجعان /  أبطال : / ـم زح  تدافعت في مكان ضياق ، والجذر تزاحمت :)الـمـعـانـي :  الساياد  وهو أو ُغَطارِّ

 مفردها شيب : / عرب، والجذر  المشهورون بفصاحة اللسان العربوهم  َعريبمفردها  /األعارب :  غطرفالشاريف الكريم ، والجذر 
جولة شاب مفردها : ُشبّان وهو َمْن غطاى رأسه الشايب وَكبُر / أشيب  . ( وهو َمْن أدرك سنا البلوغ ولم يصل مرحلة الرُّ

ن العَرب الساورياين واألردنياين كباراً وشبااناً .:  شـرح الـبـيـت  تدافعت األبطال وتزاحمت م 
ً : الـّصـورة الـفـنّـيّـة   شباه الحضور بالسادة الكرام الشاجعان .: أو/ شباه قصر رغدان مكاناً رحباً واسعا
، وداللة على ُحبا هذا المكان  داللة على كثرتهم / تزاحمت : داللة على األبطال الشُّجعان الشارفاء الكرماء : )غطارفة :الـّدالالت المعنويّة

 ( .وتجسيداً للوحدة العربياة
 

            ************************************************************************************* 
ْدَرهٌ  -3 قُهُ كالدُّر  يؤّمُهم مِّ   بانِّ يُنسيَك مـا قـيـَل َعْن قُـّس  وَسحْ    َمْنطِّ

دره أمم يتقدامهم ويرأسهم ، والجذر يؤمهم : )الـمـعـانـي :  ه،والجمع  َدَره  زعيم القوم وشريفهم ، والجذر :  /مِّ ة مفردهاالـّدر : / َمدارِّ   ُدرَّ
اسم لخطيب جاهليا مشهور وهو قس بن ساعدة األيادي " / قُّس :  نـطـق  "كّلمه ، والجذر / منطقه :  درر  وهي اللؤلؤ العظيمة ، والجذر

  . (اتاصف بالفصاحة والبّلغة ويُضرب به المثل لبّلغته الباهليا اسم لخطيب أمويا مشهور وهو سحبان بن وائل سحبان :  /
 .يتقدام هؤالء األبطال الشاجعان زعيم يتصف بالخطابة والفصاحة والبّلغة لدرجة تفوقه في ذلك على أشهر خطباء العرب قس وسحبان  :الشرح

عيم السُّوريا باللؤلؤة  شباه ك:  الـّصـورة الـفـنّـيّـة  م 2015وزارّي       ّلم الزا
 . (داللة على فصاحته والقيم البليغة التي يحملها الّدر منطقه :): الـّدالالت الـمـعـنـويّة

 
              ********************************************************************************************** 

ن َسراة القَْومِّ أنجَبُهم  -4 رفانِّ    وبينَُهم مِّ ْن أدب  َجّم  وعِّ ئَت مِّ  مـا شِّ
يا مفردها راة : سَ )الـمـعـانـي :    /نُجباء والجمع   ـبَ نَـج  أفضلهم ، والجذر  أنجبهم : /  ســرو، وهو السايد الشَّريف ، وجذرها  َسر 
 . ُحْسن تدبير األمور(عرفان : كثير / جـّم : محاسن األخّلق /  أدب :     

 والذاكاء والحكمة وحسن التادبير والساياسة . ون باألدبويتاصفلقد حضر الوفد الساوريا  وكان فيهم سادة القوم وأذكاهم :  شـرح الـبـيـت
عيم الساوري ووفد : الّصورة الفّنيّة  . ه بشيء عالشباه الزا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
فْ )      . علِّّل ما يأتي :1س  (ظحِّ
 ورّي باليوم العظيم .وصف الّشاعر يوم زيارة الوفد السّ أ( 

ة العرب : جواب  .ألناه أعاد مجد وسلطان وعزا
 ازدهاء قصر رغدان العامر بيوم زيارة الوفد الّسورّي .ب( 

 ألناه التقى فيه عرب شرفاء كرماء كباراً وصغاراً .: جواب
 جـ. الّربط بين عدنان ورغدان .

ن تشابه في العزا والمجد .لما بين  : جواب  الطارفين م 
 د. يبدو الّشاعر مبتهجاً مسروراً .

ن أبعاد قومياة ووطنياة ؛ حيث أعادت عزا العرب وسلطانهم .: جواب يارة التااريخياة للوفد الساوريا وما تحمله م   بسبب الزا
ن الّزّوار بالنجباء وأصحاب العقول  . )الكتاب الُمقّرر( هـ. وصف الّشاعر سراة القوم مِّ

 .رأوا الوحدة العربياة الطاريق األمثل في لما الشامل العربيا ألناهم  ، وهم أذكياء داللة على منطقهم القويا وبّلغتهم :جواب
 
 . اذكر األفكار الفرعيّة لألبيات الّسابقة ؟2س

 اإلشادة بالضايف والوفد المرافق له . :( 4، 3،  2البيت )  توضيح قيمة وأهمية هذا اليوم  :البيت األّول  : جواب
 
تها  . ما أهميّة يوم رغدان ، كما يظهر في البيت األّول ؟3س تها وقوا ة عزا ــْفــظ       أعاد لألما  )وزارّي( حِّ
 
 م2008وزارّي                (حفظ) ، استخلص ما يدّل على ذلك .إلى سعة اّطالع الّشاعر وثقافته . يشير البيت الثّالث4س

ن ُخطباء العرب وُهما : قس بن ساعدة ، وسحبان بن وائل .: جواب ين م   إشارة الشَّاعر إلى خطيبين ُمهمَّ
 
ن سما .5س ن النّّص ما يدّل على ذلك ؟التّأثّر بالتُّراث (عرار)ت شعرمِّ  (حفظ)     ، استنتج مِّ

ل )عدنان( : جواب ل أشار إلى جدا العرب األوا ، وفي البيت الثاالث أشار إلى أشهر خطباء العرب في عصور مختلفة ، قس بن في البيت األوا
 ساعدة الجاهليا ، وسحبان بن وائل .

 (ُمنّصص)       . بَِّم وصف الّشاعر الّزعيم الّسورّي في األبيات الّسابقة ؟6س
 حنكة وحسن تدبير ذو/ والعلمألدب كثير ا /وفصيح كّلمه حكيم /خطيب بليغ /شريفسياد  :بـ ح ذلك في البيت الثاالث حيث وصفهيتاض: جواب

 نقاط  3يُكتفى بذكر            

 األســـئـــلــــة الـــُمـــقـــتـــرحـــة:
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 (ُمنّصص)      . بِّم وصف الّشاعر الوفد المرافق للّزعيم الّسورّي في البيت الثّاني ؟7س
 نقاط 3يُكتفَى بذكر   المعرفة الواسعة د(    األدب الكثير   جـ(      رجال ُشرفاء ب(    سادة ُكرماء   أ(  :جواب

 
 (ُمنّصص)     الفصاحة والبّلغة . ما الّصفة الُمشتركة بين الزعيم الّسوري وقّس وسحبان ؟8س
 
 (حفظ)       . ما الفرق في الداللة بين كلمتي )األعارب واألعراب( ؟9س

 . العرب سكاان الباديةوهم )أعرابّي( األعراب مفردها  / وتعني فصيح اللسان )عريب( األعارب مفردها: جواب
 
ــفــظ       . ما الّداللة اإليحائيّة )الرمزيّة( للكلمات اآلتية : 10س ّم جدددداااً )حِّ  (ُمهِّ

ة والمستقبلُشبّان :  -ب     الحكمة والخبرة والحنكة الّشيب :  -أ  رمز للقوا
 
ن األبيات الّسابقة سمتين فنّيتين امتازت بهما األبيات ؟       11س ــْفــظ وهاااامّ     . استنتج مِّ  حِّ

ل والثاالثالتاأثُّر بالتُّراث أ(: جواب ة األلفاظ والمعاني )غطارفة ب(    ؛ كما في البيتين األوا  الصاور الفناياة ُمعبارة .جـ(        ، مدره(قوا
 
د عائد الّضمير المخطوط . 12س  تحته في ما يأتي :  حّدِّ
 تعود على )أبطال غطارفة(   : ـهــم يؤّمــ -ب    قصر رغدان( الهاء تعود على )  : ــهتزاحمت فـي -أ

عيم الساوريا : ــه جـ. منطق درهٌ(:  أو الزا  المخاطب أو الساامع أو القارئ  : ـكد. يُنسيـ    تعود على )م 
مير يعود على )أبطال غطارفة( . :  هــمهـ. وبينـ  تعود على )َسراة القوم( . : هــمو. أنجبـــ    الضا

 
 ( .)نسي ، شيأ ، عرف  . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات : )يُنسيك ، شئت ، عرفان( ؟13س
 
ّما يأتي : 14س ن البديعّي بين كّل كلمتين مِّ  ، طباق سجع ؟ (شيب وُشبّان( ، )سلطان وعدنان). ما الُمحّسِّ
 
مت الهمزة على ال15س  هااااامّ      ّصورة التي جاءت عليها في كلمة )يؤّمهم( ؟. لَِّم ُرسِّ

مت على )واو( ؛ ألناها رُ  جواب:  ن الفتحة ،  وما قبلها مفتوح ،  مضمومةس    .والّضّمة أقوى مِّ
 
 هااااااّم جدددداً      . اضبط حروف الكلمات اآلتية : 16س
ن  -أ ن )مدره( -ب      )بالفتح(َغـطارفة  : (غطارفة)الغين مِّ دره :الميم مِّ قه :  )منطقه(جـ. الميم من        )بالكسر( م   )بالفتح(َمنط 
ن الفعل )ينسيك(. د ن )قّس(: . هـ         )بالّضم(يُنسيك   : الياء مِّ ن )سراة( : و         )بالّضم(قُـس القاف مِّ  )بالفتح(َسراة . الّسين مِّ
ن )عرفان( . حرفز ـرفان : العين مِّ ن )جّم( :  -ح       )بالكسر(ع   )بالفتح( َجما الجيم مِّ
 
ن الّزيادة في الفعل )تزاحمت( ؟ 17س  الُمشاركة. ما المعنى المستفاد مِّ
 

ْدَره(18س ْفعَل .فَعَاللة ، فُعّلل ،  ؟ مع الّضبط التّاّم  . اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية: )غطارفة، ُسلطان، مِّ  م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـن زيـارة الـوفـد والـحـديـث عـن صـفـاتـه واالفـتـخـار بـاألردن سـيّـد األوطــان ) –الـفـكـرة الـثّـانـيـة    (8 -5الـهـدف مِّ
ـٌل        ـَوحْ ـلـْ يَْدُعوَن ل   -5 اء  ، ال َوج  ْيه      َدة  الغَـرَّ  ْم َمـْن ف ـيه لَْونَان  ـهُ ـنَـيْ ـم ، واَل بَ ـفـ 
 ل  وإ يـَمان  ـْقــْن َعـــَر مـ  ـفَـجَّ ــْزٌم تَــحَ            مـهُ ـمُ ـص  ـْعــيَ ُمَوفَّـقُـوَن إ لَى الَخْيَرات   -6
َمـْشــُق إ لَى َعـ -7 ـاَن َزائ ـَرةً ـَجـاَءْت د   َوَطـالَـَمـا َسـاَدت  األَْوَطـاَن أَْوَطـان ـي           مَّ
ُكــُم         -8 ـياـةَ َمـا َزالــْت كـَعَــْهــد  ـْن َعـْلياء  َعـْدنان     إنَّ الَحـم  ـيـن  م   ذُْخــُر الـَمـيام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ٌل   -5  فيهم ، وال بينهم َمْن فيه لونان      يَدعوَن للَوْحدةِّ الغَّراءِّ ، ال َوجِّ

 .( وزاريّ        خائف/ وجل :  غرر والجذر  المشهورة الواضحة ،/ الغّراء : وحدة الداول العربياة الـمـعـانـي : )الوحدة : 

 لقد جاء الوفد الضايف وهدفهم الوحدة العربياة بّل خوف أو نفاق .:  ترح البيشـ

 شباه الوحدة بشيء واضح / وشباه المنافق بشيء ذو لونين .: الـّصـورة الـفـنّـيّـة

 . (: داللة على صفة النّفاقلونان ): الـّدالالت الـمـعـنـويّـة

 

 

 شــــــرح األبـــــيــــــــــات :
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ُمُهم        -6 ْن َعْقل  وإِّْيَمانِّ   ُمَوفَّقُوَن إلى الَخْيراتِّ يَْعصِّ َر مِّ  َحْزٌم تَفَجَّ

ة واإلرادة: َحْزم/  عصم، والجذر همفظيح :يعصمهم/وفـق ، والجذر مهدياون في سعيهم للوحدة :موفّقون): المعاني ر/ القوا انبعث وخرج : تفجَّ

 . ( يمن ، والجذر  يقين صادقإيمان :  /

 في ذلك على العقل واإليمان . دة بقوة وإرادة صادقتين معتمدونحْ ون في سعيهم نحو الوَ ـهم موفاقون ومهديا  :  شـرح الـبـيـت

ر منه الماء .شباه العقل واإليمان بنبع و،  شباه الحزم بماء، و شبه الحزم بشيء يحفظ صاحبه :الـصـورة الـفـنّـيّـة  تفجا

 . (إشارة للوحدة العربياة الخيرات : / د الضايف ومضيفيهـداللة على المبادئ الساامية النبيلة للوف : العقل واإليمان):  الـمـعـنـويّـةالـّدالالت 

 *********************************************************************************************** 

اَن زائرةً          -7  وطالما سادتِّ األوطاَن أوطاني  جاءت دمشُق إلى َعمَّ

(أوطاني : /  وطن الداول العربياة ، والجذر  األوطان : / سود عُظمت وقادت وتقدامت ، والجذر  سادت :)الـمـعـانـي :   . األردنا

 الهاشمياين على الوطن العربيا بأكمله ؛ فهم أسياد العرب منذ القدم .لقد زار الوفد الساوريا األردنا تأكيداً لسيادة  : شـرح الـبـيـت

ـورة الـفـنّـيّـة   : الـصُّ

ان بفتاتين جاءت دمشق إلى عمان زائرة : أ(   م2012وزارّي         تتزوران . شباه دمشق وعما

 . شباه األردن بالساياد القائد سادت األوطان أوطاني : ب(
*************************************************************************************************** 

ُكم       -8 يَّةَ َمـا َزالَْت َكعَْهدِّ ـْن َعْليَاءِّ َعْدنانِّ    إّن الَحمِّ ينِّ مِّ  ذُْخُر الَميَامِّ
ة الناخوة :الحميّة): المعاني   وهو ،ميمون مفردها: الميامين /ما يُخبأ لوقت الحاجة: ذُخر /عرفتمكما : عهدكم /حمي، والجذر ، األنفةوالعزا

ـْلية أشراف ، والمفرد علياء : /م 2012وزارّي         نيموالجذر  ، "الُمبارك  "              .(  وـلـع ، والجذر عِّ
ة والشارف هي صفتكم :  شـرح الـبـيـت  وصفة آبائكم القدماء منذ جداكم عدنان . -أياها العرب  –إنا المحافظة على العزا

 . شباه الحمياة بالذاخر :أو مياة بشيء ماديا شباه الح:  الـّصـورة الـفـنّـيّـة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2014صيفّي    (حفظ)  الوارد في البيت الّسابع ؟( وطالما سادت األوطان أوطاني). إالَم يرمي الشَّاعر بقوله : 1س

    داللة على سيادة الهاشمياين ومكانتهم .   : جواب
 
 . استخدم الّشاعر في البيت الّسادس كلمتي )موفّقون( و)يعصمهم( :2س
 هل تلمس في استخدامه لهما أثراً دينيّاً ؟ اشرح إجابتك . -أ

ن النَّاسيعصمك  وهللا( ، )إاّل باهللِّ تَْوفِّيقي  وَمـا): نعم ، يظهر التاأثر الدينيا في هاتين اللفظتين حيث قال تعالى : جواب ( ؛ والعصمة تكون مِّ
ن ا ن العصمة والتاوفيق ال يكون إالا للمسعى الخيا ر النَّابع م   إليمان واإلخّلص .لألنبياء ، وقد وهبهم هللا العقل واإليمان والحزم ، وهذا نوع م 

ن القصيدة تستنتج منها ما يدّل على هذه الّرؤية . -ب د مواضع مِّ  يرى الشَّاعر أنَّ ضيوفه موفَّقون إلى الخيرات ، حّدِّ
ن دعوتهم إلى الوحدة دون خوف  أو نفاق:  البيت الخامس  : جواب  وما جاء فيه م 

ن أجل أمتهم وقد :  البيت الّسادس   وفاقوا في ذلك بكل حزم .فهم دعاة خير م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 م2014 صيفيّ     ؟الفي البيت الخامسالوارد ( وال بينهم َمْن فيه لونان): ر عن الممدوحين بقولهيها الشَّاع. ما الّصفة التي ينف1س

        .  ُمنافق  : أوالنا فاق : جواب
يارة أو:توضيح هدف زيارة الوفد  . ما الفكرة الّرئيسة التي يُشير إليها البيت الخامس ؟2س                الوحدة العربياة هدف الزا
 (2014صيفّي )           البيت الساادس. حّدد البيت الذي يظهر فيه األثر الّدينّي ؟ 3س
عيم الساوريا ومرافقيه لألردنا والتارحيب بهم استخلص الفكرة الّرئيسة في البيت الّسابع ؟. 4س   م(2010شتوّي )      زيارة الزا
  م2010 شتويّ             زور اكتب الجذر اللغوّي لكلمة )زائرة( ؟. 5س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 (ُمنّصص)    ضيف . كما يظهر في البيت الخامس ؟الّشاعر بالوفد ال. ما الّصفات التي أشاد بها 1س

اء    أ(  جواب:   الصادق: أوعدم النا فاق  جـ(  )الشاجاعة(  : أوعدم الخوف  ب(  يدعون للوحدة الغرا
د الفكرة التي يشير إليها البيت الّسادس ؟2س ائر فهم ُدعاة خير وإصّلح  . حّدِّ  (حفظ)   اإلشادة بالوفد الزا
 (حفظ)  بة والعروبة واألهداف الُمشتركة المح ؟ الّسابع ما العالقة التي تربط عّمان بدمشق ، على ضوء فهمك للبيت .3س
فْ )   الحمياة هي إرث الهاشمياين منذ أجدادهم حتى اليوماذكر الفكرة التي يشير إليها البيت الثّامن ؟ . 4س  (ظحِّ
فْ )      . استنتج سمتين فنّيتين امتازت بهما األبيات الّسابقة ؟ 5س  (ظحِّ

 استخدام أدوات التاوكيد ، كما في البيت الثاامن . ب(      يا ، كما يظهر في البيت الساادس التاأثُّر الداين أ(:  جواب

 أســـــئـــلــــة الـكــتــاب الــُمــقــّرر :

 

 األســــئــــلـــة الـــوزاريّـــــة حــول األبـيــات :

 ـــئــــلـــتــي الـــُمـــقـــتـــرحـــة حـــول األبــيـــات :أسـ
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د عالم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي : 6س  . حّدِّ
ٌل فيـ -ب  (الوفد الساوريا   أو: )سراة القوم:  نـويدعـ -أ  (الوفد الساوريا  أو: الهاء تعود على )َسراة القوم:  هـموال بين ـهمال وجِّ

 (الوفد الساوريا : أوُسراة القوم الهاء تعود على ):  هــمد. يعصمــ تعود على االسم الموصول )َمْن(الهاء : ـهجـ. َمــْن فـيـ
مير الكاف يعود على)ا:  كــمو. كـعـهـد ُمتكلا م تعود على الشااعر نفسه ياء ال : ــيهـ. أوطانـ  الوفد الساوريا أو أبطال غطارفة(لضا

 
ر( ؟7س ن الّزيادة في الفعل )تفجَّ فْ )           المبالغة والكثرة . ما المعنى الُمستفاد مِّ  (ظحِّ
فْ )         الَوْحَدة. اضبط البناء الّصرفّي لكلمة )الوحدة( ؟ 8س  (ظحِّ
 
  (حفظ)    ؟ )حزم ، عّمان ، األوطان ، ذخر(ت اآلتية حسب ورودها في النّّص :. اضبط آخر الكلما9س

اَن )بالفتح( ، األوطاَن )بالفتح(: جواب م( ، َعمَّ ما( حزٌم )بالضا  ، ذخُر )بالضا
 
  (ظحفْ )              . اضبط حروف الكلمات اآلتية : 10س
ن )ذخر( -أ ما( :الذّال مِّ ن الفعل )يعصمهم( -ب   ذُخر )بالضا ن )الميامين(:    يَعصمهم )بالفتح( :حرف الياء مِّ  الَميامين )بالفتح(جـ. الميم مِّ
 
مت الهمزة على الّصورة التي جاءت عليها في ما يأتي :11س  هااااّم جددداااً  . لَِّم ُرسِّ
مت منفردة على الساطر؛ ألناها  :الغّراء  -أ فةُرس   .ساكن  بعد،   ُمتطّرِّ
مت منفردة على الساطر؛ ألناها   : جاءت -ب ن السكون،  بعد ساكن،  مفتوحة ُرس   . والفتح أقوى مِّ

مت على نبرة ؛ ألناها  :جـ. زائرة  ن الّسكون . . ساكن بعد،  مكسورةُرس   والكسر أقوى مِّ
مت منفردة على السَّطر؛ ألناها   :د. علياء  فةُرس   .  بعد ساكن،  ُمتطّرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يين ودورهم في لّم الّشمل العربّي الهاشم مدح  –الـفـكـرة الـثّـالـثـة 
م   -9 ْنوان  َزَم واألُْرُدنَّ ـبَأنا َزمْ                  ةً           ــبَ ــاط  ـوَن أَْدَرى النَّاس  قَ ـيُّ ـوالَهاش    ص 

قَـت  األَسْ  -10  إْخواناً بإْخوان   فَالقَْصُد يَْجَمعُ                  اُء واْخـتَـلَـفَــْت          ـَمــإ ذَا تَفَـرَّ

نوانِّ    والهاشميّوّن أدرى الّناسِّ قاطبةً  -9  بأّن زمزَم واألردّن صِّ
ً : قاطبة /دري، والجذر أعلم: أدرى): الـمـعـانـي مة: زمزم /ـطبق، والجذر جميعا ْنومفردها  :صنوان/ ماء زمزم والمقصود مكاة المكرا   صِّ

ن أصل واحد  ، والجمع منها هو وتعني  ْنوانٌ  متماثّلن م   . (صنو والجذر،  صِّ
 . إنا الهاشمياين هم أعلم النااس بأن األردنا والحجاز أصلها واحد:  شـرح الـبـيـت

 .التاذكير بوحدة األردن والحجاز   : للبيت فرعيّةالـفـكرة ال
 . األردن والحجاز بشقيقين( )زمزم واألردنا صنوان  : شباه: الـّصـورة الـفـنّـيّـة

 .الهاشميين هم دعاة للوحدة  البيت بأكمله يدلا على أنا : الـدَّالالت الـمـعـنـويّـة
 *************************************************************************************** 

قت األسماُء واختلفتْ  -10  بإخوانِّ فالقْصُد يجمُع إخواناً    إذا تفرَّ
عت: / اختلفت فرق، والجذر ت واختلفتتباين :)تفرقت: المعاني أبناء  :/ إخواناً بإخوانالغاية والهدف: القصد /خلف، والجذر تغايرت وتنوا

 . (القطر العربيا الواحد 
ة العربياة .: شـرح الـبـيـت  مهما اختلفت أسماء البلدان العربياة ولكنا هدفهم واحد وهو الوحدة واألخوا

 رغم تعدد األسماء واختّلفها الوحدة العربياة :للبيت الـفـكـرة الفرعيّة
ق : الّشطر األّول:  الـصـورة الـفـنّـيّـة  . يجمع العرب بإنسان  أو الهدفشباه القصد و: الّشطر الثّاني وينفصل /  شباه األسماء بشيء يتفرا

ئيسيا  داللة على الهدف المحوريا : القصد /سمو والجذر،  تعداد أسماء الداول العربياةعلى داللة  األسماء : : ) الـّدالالت الـمـعـنـويّـة وهو  الرا
 . (الوحدة العربياة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 إالَم يرمي الّشاعر بـ : .1س

 بأّن زمزم واألردّن صنوان  والهاشميّون أدرى النّاس قاطبة        
ل رحمه هللا ، وإعطاء األردنا صفة السامو والطاهارة : جواب بط بين األردن ومكاة إظهاراً لنسب الملك عبد هللا األوا الوحدة بين األردنا  : أوالرا

 التاآخي بين األردنا والجزيرة العربياة .: أو   والحجاز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
ن البيت العاشر ؟  . 1س ن الزيارة الوحدة العربياةكيف علّل الّشاعر مقدم الوفد الّزائر كما تفهم مِّ  م2015شتوّي  الهدف م 

ن الزيارة الوحدة العربياة: ما الفكرة في البيت العاشر ؟  صيغة بديلة  )حفظ(  م2012شتوّي      الهدف م 
 
 

 أسـئـلـة الــكــتــاب  الـُمـــقــّرر :

 ( :10،  9األســئـــلـــة الـــوزاريّــــة حـــول الــبــتــيـــن )
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 (حفظ)   هم أدرى النَّاس بأهمياة الوحدة العربياة . ما الذي يُميّز الهاشميّين ، كما يظهر في البيت التّاسع ؟1س
 (حفظ)    للوحدة .ين ـالفخر واالعتزاز بالهاشمياين الداع. ما العاطفة البارزة في البيت التّاسع ؟ 2س
 (حفظ)       ُحبا الوحدة العربياة . ؟ما العاطفة البارزة في البيت العاشر  .3س
 (حفظ)       . وّضح المقصود بـ)إخواناً األولى( و)إخوان( الثّانية ؟4س

ائر / إخوان الثانية : الوفد الُمضيف األردنيا  جواب:  . إخواناً األولى : الوفد الزا
قت ويجمع( الوارد في البيت العاشر ؟ 5س ن البديعّي بين كلمتي )تفرَّ  الطاباق. ما الُمحّسِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(15 -11)اإلشادة بالملك عبد هللا األّول وصفاته وبيان فضله على العرب  –الفكرة الّرابعة 
 ثـانيْوئ ل  ْن مَ ـه          َوَمـا لَُهْم َغْيُره م  ـت  ـومَ ي أَرُ ـش  ف  ْيـرَ ـيَد قُ ـمـوا عَ ـأَمُّ  -11
ـْم والـَمـّلذُ لَـُهـْم         والسَّاب ُق الـفـَذُّ ال َكـلٌّ َواَل َوان ي -12  ُهـَو الـبَـقـيَّـةُ ف ـْيـه 
ْن بَْحر  َرْغدان -13 ْن َرغد         إالا إ ذَا اْغتََرفُوا م   لَْن يبلَُغ العُْرُب ما يَْرُجون م 
ــْلــٌم َوفَـــْضـــٌل َوآَراٌء مُ  -14 َدةٌ         ع  ي ُهَو الدَّانيـــَسـدَّ ةٌ تَْجعَُل القَاص  مَّ  َوه 
ـ -15 ـْكَمةٌ تَـق ـُف األَْحــَداُث َحــائ ــرةً         إ َزاَءَهـا َوْهـَي فـ   لا  َوإ ْذَعـان  ي ذُ َوح 

 

وا َعميَد قُريش  في أَُرومته   -11 ن مْوئل  ثاني  أمُّ  وما لهم غيُره مِّ
 / األّول هللاالملك عبدإشارة إلى  :عميد قريش/ عمد، والجذر مورعتَمد عليه في األالسايد المُ : /عميد أمم ، والجذر قصدوا: أّموا) :الـمـعـانـي
 ( . وأل مرجع وملجأ ، والجذر موئل :  /  أرم ، والجذر  م2016 وزاريّ        مسكنه أرومته :

ل في قصره العامر فهو الملجأ اآلمن والوحيد بالناسبة للعرب . : شــرح الـبـيـت  لقد قصَد الوفد الساوريا الملك عبد هللا األوا
ـورة الـفـنّـيّـة ل بالملجأ اآلمن .: الـصُّ  شباه الملك عبد هللا األوا

 . (شرف الناسب الهاشميا  :أو  رغدان إشارة لقصر أرومته :): الـدَّالالت الـمـعـنـويّـة
ل الملجأ الوحيد اآلمن للعرب: للبيت الفكرة الفرعيّة  . الملك عبد هللا األوا

 ****************************************************************************************** 
 والسَّابُق الفذُّ ال َكلٌّ َوال وانِّي  . هو البقيّةُ فيهم والَمالذُ لهم 12

ن الشا : البقيّة): الـمـعـاني  / سبق، والجذر متقدام في فعل الخيرال: الّسابق /وذــل  والجذر، الملجأ اآلمن/ المالذ : يـقـبيء ، والجذر ما بقَي م 
 . ( ونيضعيف فاتر، والجذر  : /واني  كلل   يعتمد على غيره، والجذر ضعيفكّل :  / العالية المنفرد بمكانتهالفذّ : 

د في قضايا األمة بّل  ضعف أو ملل أو تقصير .: شـرح البيت ل هو ملجأ وحصن العرب اآلمن وهو المتفرا  الملك عبد هللا األوا
ل بالملجأ اآلمن .:  الـّصـورة الـفـنّـيّـة  شباه الملك عبد هللا األوا

 ( .11الساابق )نفس فكرة البيت :  للبيت الفكرة الفرعيّة
 ****************************************************************************************** 

ن رغد     -13 ن بحر رغدان   لن يبلَغ العُْرب ما يرجون مِّ  إاّل إذا اغترفوا مِّ
 . ( غـرف أخذوا ، والجذر اغترفوا :  / طيب العيشرغد :  /  رجو يتمناون، والجذر / يرجون : العََرب / العُرب :يصليبلغ : )ي : المعان

ن خبرة وحنكة الملك عبد هللا الساياسياة .:  شـرح الـبـيـت  لن يُحقا ق العرب أهدافهم النابيلة الساامية كالوحدة والعيش الرغيد إالا إذا استفادوا م 
 شباه قصر رغدان بالبحر .:  أودائم العطاء شباه حنكة وخبرة الملك عبد هللا بالبحر  :الّصورة الفـنّيّة

ة: أو: إشارة لحكمة جّللة الملك عبد هللا الواسعة بحر رغدان ): الّدالالت المعنويّة  . (إشارة للهاشمياين أحرار األُما
 . ال غنى للعرب والمسلمين عن الهاشمياين:  للبيت الفكرة الفرعيّة

 ***************************************************************************************** 
ْلٌم وفَْضٌل وآراٌء ُمسدَّدةٌ  -14 ةٌ تَ     عِّ مَّ انيَوهِّ ي هو الدَّ  جعُل القاصِّ

 والجذر،  حكيمةصائبة وُمسّددة : /  رأيَ  والجذر وزاريّ       رأيأفكار وُمعتقدات ، مفردها :  آراءإحسان ورفعة /فضل : )الـمـعـانـي : 
 . ( دنـو القريب ، والجذر الّداني : ،   قصو البعيد ، والجذر القاصي :  /القويا  العزمهّمة :  /  سدد

ل بالعلم والفضل واألفكار الحكيمة :  شرح البيت ديتاصف الملك عبد هللا األوا ة ، به تتوحا  ويصبح البعيد قريباً . األُما
ل بشيء قويا  ا شباه آراء آراء ُمسّددة :: الّصورة الفـنّيّة  ّمة تجعل القاصي هو الّداني :  /لملك عبد هللا األوا ة الملك عبد هللا بشيء وهِّ شباه هما

ب البعيد   .يقرا
ته .: الفكرة الفرعية للبيت  ْلم الملك عبد هللا وحكمته وهما  اإلشادة بع 

 ***************************************************************************************** 
ْكمةٌ تقُف األَحداُث حائرةً  -15   إَِّزاَءها َوْهَي في ذُّل  وإِّْذَعانِّ     وحِّ

ْلم واسعحكمة : )الـمـعـانـي :  أي ع  ، مضطربة ،قلقةحائرة :  /حدث، والجذر وتعني ُمصيبة الداهر َحَدث/األحداث : مفردها  ، سداد في الرا
 . (ذعنخضوع ، والجذر إذعان : ضعف ومهانة / ذُل :  / أزيَ ، والجذر  ، مقابلها اتجاهها/ إزاءها :  حـيـر، والجذر  مترددة
ة العربياة ، : الّشرح  وتجعلها خاضعة منقادة لحكمته . إنا حكمة الملك عبد هللا تُساهل كل مصيبة أو حدث خطير يُحيط باألما

 . ذليل خاضع  شباه األحداث بإنسانالّشطر الثّاني : /حائرشباه األحداث بإنسان  : ( الّشطر األول) : الّصورة الفّنيّة
ل  : الفكرة الفرعيّة للبيت  .اإلشادة بحكمة الملك عبد هللا األوا

 أســـئـــلـــتـــي الــُمــقـــتـــرحـــة حــول الــبــتــيـــن :

 الــــّشــــرح والــــتّــحـلـــيـــل والـــُمـنـاقَـــشــــة :
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 (حفظ)       ( ؟      13. وّضح نوع وداللة )الّرغد( الوارد في البيت )1س

ة ب(   االستقرار الساياسيا واالجتماعيا واالقتصادي  أ(  : جواب  كرامة الوطن والمواطن واألما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
ن موئل ثاني " ؟  . ما داللة قول الشَّاعر : " وما1س  )حفظ( م2009شتوّي    هللا هو الملجأ الوحيد للعربالملك عبد لهم غيره مِّ

ن موئل ثاني( ؟بـديـل  ل  : إالَم يرمي الّشاعر بقوله : )وما لهم غيره مِّ  )حفظ( م2016شتوّي    أي ليس لهم بديل غير الملك عبدهللا األوا
 )حفظ( م2009شتوّي           الفذّ ال كّل وال واني( ؟. ما معنى قول الشَّاعر : )والسَّابق 2س

ل: جواب نهو الساابق والمبادر إلى الخيرات  إنا الملك عبد هللا األوا  .أو تقصير  دون ملل م 
 )حفظ( م2013صيفّي          (؟14. اشرح األثر الذي تحدثه هّمة الممدوح كما يظهر في البيت)3س

  تجعل الصاعب سهّلً .: أوتجعل البعيد قريباً : اإلجـابـة
 م )ُمنّصص(2017شتوّي           علم ، فضل ، آراء ُمسدادة . ما الّذي يجعل البعيد قريباً ، كما ورد في األبيات ؟4س
 م)ُمنّصص(2017شتوّي           حّدد البيت الّذي يُشير إلى أّن الممدوح هو ملجأ القادمين إليه . .5س

 .المّلذ لهم أو: (12البيت ) جواب:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 (ظحفْ )               ؟ (14. بَِّم وصَف الّشاعر الملك عبد هللا األّول في البيت )1س

ة عالية  :جواب ْلم وفَْضل ورأي سديد وهما ب كل بعيد  صاحب ع   .تقرا
 
ن 2س  (ظحف)         ؟ (15،  13،  12،  11) األبيات. استخلص صفات الملك عبد هللا مِّ

 . الحكمة وحسن التادبير ، الساابق الُمتقدام في فعل الخيرات بّل تقصير أو ملل  ، ملجأ العرب وحصنهم  ، عميد العرب والمسلمين  :جواب 
 
ن استعادة مجدهم وعّزتهم ، كما و .3س  (حفظ)    ؟ (14،  13)البيتين رد في كيف يتمّكن العرب مِّ

ل؛ باالعتماد على حكمة وعلم وفضل وآرا: جواب فهو بالخصال الخمسة الساابقة هو الوحيد الذي سيحقق لهم ء وحنكة الملك عبد هللا األوا
      الوحدة العربياة .

 
ل وصفاته ما العاطفة البارزة في األبيات الّسابقة ؟  .4س  (حفظ)  الحسنة .الفخر واإلعجاب واالعتزاز بالملك عبد هللا األوا
 
 (حفظ)    ( ؟15،  14. بَِّم وصَف الشَّاعر الّسياسة النّاجحة للهاشميّين كما ورد في البيتين )5س

أي السَّديد    ب( العلم:  جواب ة القوياة وعدم الضاعف .جـ( الحكمة والصادق      د(    الساياسة النااجحة هي الُمرت كزة على : أ( الرا          الهما
 
 (حفظ)     ( ؟ وهّمة تجعل القاصي هو الّداني). إالَم يرمي الّشاعر بقوله : 6س

 إشارة إلى قدرة الملك عبد هللا المؤساس على تقريب العرب منه .:  جواب
 
 (ظحفْ )          ( ؟15. بَِّم وصف الّشاعر حكمة الملك عبد هللا الواردة في البيت )7س

 واألخطار التي تُحيط باألمة وتقف هذه المصائب أمامها خاضعة ذليلة .تُذلال الصاعوبات والهموم :  جواب
 
 (حفظ)    حدة إال باالستعانة بالهاشميّين ؟. علِّّل : لن يحصل العرب على الحياة الرغيدة والو8س

ة العالية التي يتمتاعوا بها .        ة وحنكتهم وحكمتهم وبُعد نظرهم والهما  لمكانة الهاشمياين الهاما
 
 (حفظ)        بيّن نوع الُمحسَّن البديعّي في ما يأتي :  .9س
  ( جناس ناقص)  : رغدانرغد ،  -ب    (الطاباق) : القاصي والّداني -أ
 
 . حّدد عائد الّضمير المخطوط تحته في ما يأتي :10س
فَة: أوالوفد الساوريا : ) ــوا أّمــ -أ لالملك عبد ) : ـهأرومتـ -ب  (أبطال َغَطار   (هللا األوا

لالوفد الساوريا  : هغيرهـم جـ. وما لـ ل ، الملك : ـهـمالبقيّة فيهو د.   ، الملك عبد هللا األوا ائر .عبد هللا األوا  الوفد الزا
ائر ت  : هـمهـ. والمالذ لـ  تعود على )حكمة(:  هــاو. إزاء  عود على الوفد الساوريا الزا

 )األحداث(يعود على  : في ذّل  وإذعانهي ز. و
 
ل داللة على شأنه العظيم وعلوا مكانته  ( ؟12. ما داللة الّضمير )هو( في البيت )11س  (حفظ) .يشير إلى الملك عبد هللا األوا

 أســئـــلـــة الــكـــتــاب الـــُمــقـــّرر :

 األســئـــلـــة الــوزاريّـــة حــول األبيات :

 أســـئــلـــتــي الــُمــقــتـــرحـــة حــول األبــيــات :
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 . ثني ، وقــف  ؟ ، تقف( . اكتب الجذر اللغوّي لكلمتّي )ثاني12س
 
مت الهمزة بالّصورة التي جاءت عليها في الكلمات . 13س  هااااّم جددداااً      اآلتية :لَِّم ُرسِّ
مت على نبرة ؛ ألناها :  ، حائرة موئل -أ ن الّسكون ؛  وما قبلها ساكن،  مكسورة ُرس   . والكسرة أقوى مِّ
مت منفردة على الساطر؛ ألناها إزاءها :  -ب ن الّسكون  والفتحة ، بعد ساكن  ، مفتوحةُرس   .أقوى مِّ
 
فْ )                . اضبط حروف الكلمات اآلتية : 14س   (ظحِّ
 .لا )بالفتح( ـكَ :  الكاف في )كّل(جـ.   الَمّلذ )بالفتح( :  الميم في )المالذ( -ب     ما( أَُرومته )بالفتح والضا :  الهمزة والّراء في )أرومته( -أ

ن )رغد(د.  ن )رغدان(هـ.       )بالفتح(  دـغر  : الّراء والغين مِّ  رغـدان )بالساكون(  : الغين مِّ
ن )هّمة( ة )بالفتح( ـه  :  و. حرف الهاء مِّ ن كلمة )ذّل(      مَّ ما(:  ز. حرف الذّال مِّ  ذُلا )بالضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :( 17-16أسـبـاب الـّسـيـاسـة النَّاجـحـة ) –الـفـكـرة الـخـامـسـة 
ْفـق  ب ّل َصـَخـب       -16 ياسةَ فـي ر  ياَســة  فـي َمـْيــن                     إنا السا   وبُـْهـتـان  َغـْيـُر الـسا 
ُب الفَْعل  لَْم يُْفل ْح وإ ْن َصَدقَـْت       -17 ـْيـنَـاً بَـْعـَد أَْحـيَان                    وَكاذ  ـيـُب ح  ـْنـهُ األاَلع   م 

  حـلـيـل والـُمـنـاقَـشـة  :الـّشـرح والـتَـّ
 في رفق  بال َصَخب   -16

 وبُهتان غيُر الّسياسةِّ في َمْين         إّن الّسياسةَ
/  مـيـن، والجذر  كذبَمْين :  الصاوت العالي//صخب :  لين وُحْسن معاملة وتدبير/ رفق : سوس، والجذر قيادة النااس: الّسياسة) :المعاني
 (بـهـتباطل ، والجذر بُهتان : 
 . وبّل كذب أو خداعالهدوء واللين، دون صخب أو ضجيج حيث وصَف الشااعر سياسة الهاشمياين بأناها سياسة حكيمة، تمتاز ب :الّشرح

ي على الساياسة المبنياة على الخداع والكذب:  الفكرة الفرعيّة  . تفضيل الشااعر للساياسة المبنياة على الحكمة والتاروا
ُن اعتبار البيت السَّابق حكمة تصلح في ُكلا زمان ومكان .:  مـلــحــوظــة   يُمك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منه األالعيُب حيناً بعد أحيان   وكاذب الفعل لم يُفلِّح وإْن صدقَتْ  -17

ً / حينلعبوالجذر ، ألعوبةالمكر واالحتيال ، مفردها األالعيب :  /ينجح  يُفلح :)الـمـعـانـي :  ن الدَّهر:  ا  ( .حين، والجذر  وقت م 
ن تي يقوم صاحبها بالكذب واالفتراءإنا الساياسة ال: الّشـرح   س بمكره وأالعيبه فمصيرها الفشلخداع الناا، لن تفلح حتاى وإْن تمكان صاحبها م 

 م2016شتوّي  .     الذي يصدق  شباه األالعيب بالشاخص : الّصورة الفّنيّة
 الساياسة الخادعة ال بدا أْن تنكشف يوماً ما .:  الـفـكرة الفرعيّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 (ظحفْ )   ذلك ، ثُّم أعد صياغتها بأسلوبك .اجحة ، عيّن المواضع الّدالة على لنّ . وصَف الّشاعر طبيعة الّسياسة ا1س

 .( 17،  16انظر شرح البيتين ): جواب
 (ظحفْ )      انظر شرح البيت . كيف يرى الّشاعر الّسياسة في البيت الّسادس عشر ؟2س
ن أشكال 3س  (حفظ)      الّضعف ؟. ما رأْيك في َمن يقول : إّن الّسياسة في رفق هي شكل مِّ

فق حتاى في المواقف التي  أرى:  جواب ا إذا كانت تتاصف بالرا ن أْن تكون ضعيفة ، أما الساياسة في رفق مع الحزم عند الحاجة إليه ال يُمك 
ة فيها فهي ضعيفة ؛ ألناها ستؤداي إلى الفوضى وضياع الحقوق والهيبة .                  يجب الحزم والقوا

 (ظحفْ )م 2017شتوّي   وهل تراها مرادفة في المعنى لسياسة المين والبهتان ؟. ما المقصود بالّسياسة الّصاخبة ؟ 4س
مها الشاهرة حتىلتارويج والعلنياة في كذب وبهتانهي الساياسة التي تعتمد على ا :جواب ، وهو ما يمكن لو لم تكن مسيرتها حسنة السايرة ، ويها

 . معاني الكذب والتازوير والباطل أْن يحمل
د بن عبد هللا البغدادّي :5س  . قال ُمحمَّ

 هل سوى لحم  وعظم  وعَصبْ    أْم ترى فضلهمو في خلقهم  
ـــــرام  وأدبْ    إنّما الـفـضُل بـحـلـم  راجـح     وبـــــأخـــــالق  كِّ

 وقال عرار :   
اني  دَّدةٌ ــســـٌل وآراٌء مُ ــضــٌم وفـعـْلــ    ةٌ تجعُل القاصي هو الدَّ مَّ  وهِّ
 إزاءهـا وهـي فـي ذُّل  وإذعــان  ُف األحداُث حـائـرةً ــقِّ ــةٌ تـمَ ـكْ ـوحِّ    
 في رفق  بال صـَخـب     

 غيُر السَّياسةِّ في َمْين  وبُـهـتانِّ   إنَّ السَّياَسةَ
 األالعيُب حيناً بعَد أحـيـانمـنـه     وكاذُب الفعل لم يُفلِّْح وإْن صَدقَْت       
 (حفظ)    وازن بين قول البغدادي وعرار في ما يعّده ُكّل منهما مصدراً للفضل وعلّو  الّشأنِّ . -أ

الفضل واألدب الجما ، ويزيد عرار في أنا األخّلق العقل ، وامتّلك  ورجاحةيتافق كّلهما على أنا الفضَل ليس في الُخْلق بل في الُحلم : جواب
فق في َحْزم ، وفي الساياسة الحكيمة وعدم التاّلعب بالنَّاس .  ناتج أيضاً عن الرا

ر إجابتك -ب  ؟ أيُّ الشَّاعرين تراه ُمجيداً أكثر في التّعبير عّما أراد ؟ فّسِّ
ن البغداديا :  جواب ن علوا  الشاأن  والفضل  . أرى أنا )عرار( قد اجاد أكثر م   ؛ فقد زاد عنه في ذكر بعض المناقب التي تزيد م 

 أســــئـــلــــة الــكــتــاب الــُمــقـــّرر :
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ن الّسمات األسلوبيّة في القصيدة :6س ن النّّص الّسابق ما يُشير إلى ذلك .استخدام أدوات التّوكيد  . مِّ  (ُمنّصـص)   ، هات مِّ
 . )إّن(حيث استخدم أداة التاوكيد ( ؛ 16)البيت  : اإلجـابـة

ليس بذات األهمياة ألنا اإلجابة مفتوحة وال يوجد  - (5،  3)كما في الساؤالين –وجهة الناظر وإبداء رأيك األسئلة التي تتطلاب : هاّمة وظـةملح
أي ُمحتمّلً    الصدق . إجابة نموذجياة ُمحدادة ، فقد يكون رأيك مخالف تماماً لوجهة نظر طالب آخر أو ُمعلا م آخر ، وتكون هذه اإلجابة وهذا الرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
ياسة ، اذكرها ؟     إلى نوعين مِّ  (16). يُشير البيت 1س  (حفظ) م2011شتويّ  ن الّسِّ

فق والهدوء الساياسة القائمة أ( : جواب  .الساياسة القائمة على الكذب والبُهتان ب(    على الرا
 
 )حفظ(م 2017شتوّي ( ؟       16. اذكر الّسمة األسلوبيّة التي تظهر في قول الّشاعر : )إّن الّسياسة في رفق( الواردة في البيت )2س

  .استخدام األسلوب الخبريا  أو:استخدام أدوات التاوكيد  جواب:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 (ظحف)      .   كما يراها الّشاعر في البيتبيّن طبيعة الّسياسة النّاجحة  .2س

 : الّسياسة عند الّشاعر لها معايير وأُسس محّددة ، اذكرها .بـديـل
دق تعتمد على الحكمة والوقار: جواب فق والصا  . لى الكذب والبهتانع ال والرا

 
ــْفـــظ) هاااااام جداً     . ما الذي يرمي إليه الّشاعر في البيتين الّسابقين ؟3س  (حِّ

عي:  جواب  قائمة على الحكمة والتاعقل والهدوء واللين . بسياسة م الساوريا بأنهما يقودان وطنهمايمدح الملك عبد هللا والزا
 
 (ظحف)        ؟. قارن بين الّسياسة القائمة على الّرفق والحزم ، وبين سياسة الكذب والنِّّفاق 4س
 سياسة حكيمة وناجحة . :سياسة الّرفق والحزم    
داع:  سياسة الكذب والنِّّفاق     . ومصيرها الفشل ولو بعد حين، سياسة قائمة على الكذب والخ 
 
ن البيتين الّسابقين ؟5س  (ظحْفـ)       . ما العاطفة المستشفّة مِّ

فق والحزم وا االفتخار بسياسة الملك عبد هللا األ أ( :  اإلجـابـة  كـره الكـذب والنافاق الساياسيا . ب(  ل القائمة على الرا 
 
ن البيتين طباقاً 6س فق وَصَخب( .؟ . استخرج مِّ  )ر 
 
 (ظحفْ )         . اضبط حروف الكلمات اآلتية : 7س
ن كلمة )رفـق( -أ ْفـق )بالكسر( :  حرف الّراء مِّ ن )صخب( -ب   ر   َصَخب )بالفتح( .:  الّصاء والخاء مِّ

ن كلمة  ن )بهتان(  م2017شتويّ َمْين )بالفتح( :  )مين(جـ. حرف الميم مِّ ما والساكون(:  د. الباء والهاء مِّ  بُْهتان )بالضا
ن كلمة ما والساكون( العُْرب : (العرب) هـ. العين والّراء مِّ  )بالضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف ورفاقه ) –الـفـكـرة الـسَّادسـة   (21-18إعادة التّرحيب بالّضِّ
ــرا  وإ عــّلن              ـَداً     فَـَمـْرَحـبَـاً بـزعـيـم  لَـْم يَــُرْم أَبَـ -18 ـيـقَـة   ف ـي س   َغــْيــَر الــَحــق 
ــلُء الــعــيـون   -19 ـْيـَوان  لَـُهـْم قَـْدٌر                  َوَحـْولَـهُ نُـْخـبَــةٌ م   َسـَمـا َشـَرفَـاً َمـا فَـْوَق ك 
 ب ــُكـــْم َوَزيَّــــَن ت ـــْيــــَجــانَـاً ب ــت ــْيــَجان                   فَــَحــقَّــــَق هللاُ آَمــاالً ُمــعَــلَّــقـــةً  -20
ْن أبناء  َمْملََكة   -21 ـلا  الـسَّـابـ ق  الـبَـان ـيتَــَوحَّ                  َحتاى نََرى العُْرَب م   ــَدْت تَـْحــَت ظ 

 
 

  
ّر  وإعالنِّ    فمرحباً بزعيمِّ لم َيُرْم أبداً  -18  غيَر الحقيقةِّ في سِّ

 / الّزعيم الّسوريّ حاكم ، والمقصود زعيم : / رحـبكلمة تُقال للتارحيب وتدلا على سعة التارحيب واالستقبال ، والجذر مرحباً : )الـمـعـانـي : 
 . (علن، والجذر  جهر وإفصاحإعالن :  فاء /ـخ: سرّ  / حـقـق ، والجذر إشارة للوحدة العربياة: / الحقيقة روم، والجذر لم يطلب: مرُ ـَ يلم 

ب : الّشرح  ئيس الساوريا واصفاً إياه بأناهيرحا  ن أجلها في السارا والعلن  لم يطلب بالرا  .سوى الوحدة والعمل م 
عيم الساوريا شباه الحقيقة أو الوحدة العربياة بشيء ضائع  )لم يرم غير الحقيقة في سرا وإعّلن :: الّصورة الفّنيّة شباه : أويبحث عنه الزا

 .الحقيقة بشيء يُطلب 
عيم الساوريا بصدق سياسته وبحثه عن الوحدة: الفرعيّةالفكرة   . َمْدح الزا

ئيس الساوريا  :عاطفة البيت   . عاطفة االفتخار واالعتزاز بسياسة الرا

 الـــّشـــرح والـــتّـــحـــلــيــــل والـــُمــنــاقـــشـــة :

 

 األســئـــلـــة الـــوزاريّـــة حــول الــبــتـــيــن الــّســابــقــيــن :

 أســـئــــلـــتـــي الـــُمـــقـــتـــرحـــة :
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لُء العيون   َوَحْولَ  -19  يوانلهم قَْدٌر سما شرفاً ما فوق كِّ    هُ نُْخبَةٌ مِّ
ارتفع : / سماشأن ومكانة وقيمة در:ـق /تون لّلنتباه ومثيرون لهـفـمل: ملء العيون /نخب، والجذر مختارة مجموعة متميازة :)نخبة: الـمعاني

ن / / ما فوق :عظمة ومجد / شرفاً : سمووعّل ، والجذر   . (رب به المثل في العلوا واالرتفاعيُض نجم عال  في الساماء : كيوان أعلى م 
عيم الساوريا مجموعة متميازة تمأل : الشَّرح   . العيون بمكانتهم وقيمتهم وعلمهم وشرفهم المتمياز تعلو على النجم كيوانومع الزا

شبه علو المكانة  قدر سما شرفاً ما فوق كيوان : /شباه مرافقي الزعيم الساوريا بشيء يمأل العيون نخبة ملء العيون : ): الّصورة الفّنيّة 
ق على علوا النجم كيوان( المتميازة للوفد الضايف بشيء عال    . تفوا

فيعة داللة على التاقدير وعلوا المنزلةملء العيون : ): الّدالالت المعنويّة  . (ومكانتهم الرا
 . اإلشادة بمكانة وقدر الوفد الساوريا العالية:  الفكرة الّرئيسة للبيت

 .االعتزاز واالفتخار بقيمة وقدر الوفد الضايف :  العاطفة
 ********************************************************************************************* 

 بُِّكْم َوَزيََّن تِّْيَجاناً بِّتِّيجانِّ      فحقَّق هللاُ آماالً ُمعلَّقةً  -20
مرغوبة ومرتبطة بكم ، والجذر / ُمعلَّقة :  أَمـِّلذر ـوالج، وغاياتطموحات / آماالً :  الّدعاء، يُفيد الفعل معنى استجاب حقّق :) الـمـعـانـي :

ل وحسان ، والجذر / زيّن :  قـلـع ن ذهب وغيره ، والجذر  وهو تاج: مفردها / تيجان  زينجما  . (تـوجما يُوَضع فوق رؤوس الملوك م 
الهاشمياين والعيش بحرياة  وأْن يُزيان هللا تيجانهم بتيجان ، عليهم بأنا يُحقا ق آمال أمتهم المعقودة –عزا وجلا  –يدعو الشااعر هللا : الـّشـرح 

 . ووحدة وكرامة
ة بشيء ُمعلاق /آمال معلَّقة بكم : ):  الـّصـورة الـفـنّـيّـة  (شيئاً آخرشباه تيجان الهاشمياين بشيء يُزيان  زيّن هللا تيجاناً بتيجان : شباه آمال األُما

 . ال العرب بالوحدة والعيش الرغيدالداعاء بتحقيق آم:  الفكرة الرئيسة للبيت
 بتحقيق الوحدة العربياة . عاطفة وطنيّة قوميّة  :العاطفة 

ً  / داللة على الوحدة العربياة :اآلمال الُمعلَّقة): الّدالالت المعنويّة  . إشارة وداللة على الهاشمياين(: تيجان / الوفد الساوريا إشارة وداللة على  :تيجانا
 ********************************************************************************************** 

ْن أَْبنَاءِّ َمْملَكة  َحتَّى نََرى العُْرَب  -21 ّلِّ السَّابق البانِّي       مِّ دْت تَْحَت ظِّ  تَوحَّ
ل ،بالخيرالُمتقدام  الّسابق : / تحت قيادة تحت ظّل : /العََرب  :العُرب)ي: المعان  مؤسا س: الباني/ سبق، وجذرها والمقصود الملك عبد هللا األوا

ل ، وجذرها   . ( بـنـيالمملكة األردنياة الهاشمياة والمقصود جّللة الملك عبد هللا األوا
ل صاحب الفضل والخيراتيرجو الشااعر الوحدة ويدعو هللا لتحقيقيها حتى يُصبح العرب أجمعين دولة واحدة بقيادة : )الـشـرح   . (الملك عبد هللا األوا

 التي يستظلا الناس تحت ظّللها .شباه قيادة الملك عبد هللا الحكيمة بالشاجرة  : الّصورة الفنيّة
د:  الفكرة الّرئيسة للبيت لتمناي الشااعر قيام دولة عربياة موحا  . ة بقيادة الملك عبد هللا األوا

داللة وإشارة إلى الملك عبد هللا : الّسابق إشارة إلى الوحدة بين األردنياين والساورياين ووحدة العرب أجمع /: أبناء مملكة): الّدالالت المعنويّة
ل الُمبادر والساابق إلى لما الشامل العربيا / ل مؤساس المملكة األردنياة الهاشمياة الباني :األوا  . (د العربوباني مج داللة وإشارة إلى الملك عبد هللا األوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ن األبيات الّسابقة ، ما يُدلِّّل على هذه الرؤية ؟. 1س   (ظحف)           يرى الّشاعر أّن ضيوفه موفّقون إلى الخيرات ، حّدد مِّ

ن الساعي إلى (18)يظهر ذلك في البيت :  جواب هم وعّلنياتهم واحدة؛ وما جاء فيه م   . الحقيقة دائماً وأنا سرا
 
 (حفظ)     . العربياةالوحدة   ؟ )آماالً ُمعلَّقة( بما يتّفق وداللة الّسياق . اشرح قْصَد الّشاعر في قوله2س
 
ابق الباني( ؟3س  (ظحف)              . إالَم يرمي الّشاعر بقوله : )توّحدت تحت ظّل الّسِّ

ل : جواب  اعي إلى الوحدة ولما شتات العرب .وهو الساابق إلى الخيرات والدا  –رحمه هللا  –إشارة إلى الملك عبد هللا األوا
 
ن القصيدة ؟4س ن أمنية الشَّاعر في البيت األخير مِّ ح المشاعر التي تنعكس مِّ  . وّضِّ

 صيــغــة بــديــلــة : ما العاطفة التي يعكسها البيت األخير ؟
جاء لتحقيق ما يصبو إليه شاعر االنتماء والوطنياةم : جواب ن الوحدة، ومشاعر الرا  . العرب م 
 (ظحف)           . اهتّم )عرار( بوصف الممدوح بصفات وفضائل ُخلُقيّة ومعنويّة ، علِّّل ذلك . 5س

فق ولين الجانب ألناه يدلا على انتماء ووطنياة متميازة وللتاعبير عن مدى إعجابه به وبسياسته : جواب وحكمته وحنكته التي تقوم على الرا
 واالبتعاد عن الصاخب والضاجيج ، كما أنا الصفات الُخلُقياة والمعنوياة أكثر تأثيراً وإقناعاً للساامع .

 
 (ظفْ حِّ )       . قّسم الّشاعر المديح في القصيدة بين الّضيف والُمضيف :6س
ياسيّة في الوطن العربّي في بداية القرن العشرين ؟  -أ ر ذلك في ضوء معرفتك األحداث الّسِّ  هل ترى ما يُبّرِّ

ن محاوالت  جواب: ن سيطرة استعمارياة إنجليزياة وفرنسياة ، وما تّلها م  نعم ، فقد كانت األحداث الساياسياة في بداية القرن العشرين م 
رياة ، وخيانات غربياة للعر  . ب ، جعلت الشااعر يُعَجب بالضايف والمضيف ألنهما سعيا للوحدة العربياة قوالً وفعّلً تحرا

  ما البُعد الذي أثاره حماسة الشَّاعر في هذه الّزيارة ودفعه إلى نَْظم القصيدة ؟ -ب
يارة التااريخياة : جواب التي جاءت في وقتها ؛ فقد ُعرف عن الشااعر  بُعد قوميا ووطنيا أمّلً بالوحدة وتجسيدها على أرض الواقع بعد هذه الزا

 وطنياته وقومياته وانتماؤه للوطن .

 أســـئـــلـــة الـــكـــتـــاب الـــُمـــقـــّرر :
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 م2010/  م2008وزارّي         ن )سرا وإعّلن( الطاباق بي ( ؟18ما الُمحسَّن )اللون( البديعّي البارز في البيت ). 1س
 (ظحفْ )      ؟ وبَِّم مدحه الّشاعر ؟ المقصود في البيت الثّامن عشرَمن الّزعيم . 2س

دق وقول الحقيقة: جواب عيم الساوريا عبد الرحمن الشاهبندر، ومدحه بالصا  . الزا
 
ن القصيدة :3س  (ظ هاااامّ حفْ )     . ما المشاعر التي تعكسها الجمل المقاطع اآلتية مِّ

يوف .   فــمــرحــبــاً بــزعــيم  -أ  االعتزاز والتارحيب بالضا
 ُحب الوحدة العربياة .   حقّق هللا آماالً معلّقة   -ب

ل .   جـ. تحت ظّل الّسابق الباني   االفتخار واإلشادة بالملك عبد هللا األوا
 
دق  . ماذا اشترط الّشاعر لتحقيق اآلمال الُمعلَّقة ؟4س  (ظحفْ ) . واللين والحزمالجهد والعمل العربيا المشترك مدعومين   بالصا
 
د عائد الّضمير المخطوط تحته في ما يأتي :5س  هاااااامّ         . حّدِّ
كُ       تعود على )نخبة( : قـدر ـهــم لــ -ب ( 18تعود على )زعيم( في البيت ): ــه وحــول -أ  تعود على )نخبة( .  : ــمجـ. آماالً بـِـّ
 
دت( ؟ ،ملء ). اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : 6س  )مأل ، ملَك ، وحد( .   مملكة ، توحَّ
 
مت الهمزة بالّصورة التي7س ــلء) جاءت عليها في كلمة . لَِّم ُرسِّ  م2016شتوّي      ( ؟ مِّ

مت : جواب فة على الساطر ؛ ُرس  ن الّسكون  ؛وما قبلها ساكن ، مضمومة ألناها ُمتطرا   . والّضّمة أقوى مِّ
 
 جـــداً  هـاااااامّ                    . اضبط حروف الكلمات اآلتية : 8س
ن الفعل )يرم( -أ ما( ـي:  حرف الّراء مِّ ن كلمة )العرب( -ب    ُرم )بالضا ما( .ـعُ ـال:  حرف العين مِّ  ْرب )بالضا
 
ن الفعل (الواو). علّل : حذف حرف العلّة 9س  منعاً اللتقاء السااكنين . ؟ (18) في البيت (يرم) مِّ

 .جميع أسئلة الكتاب االستيعاب والتاحليل والتاذوق والتافكير ُحلات في سياق الشارح التاحليليا للقصيدة  ملحوظة هاّمة : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
د عناصر الجملة األسميّة 1س  : ( مبيّناً نوع الخبر1،4في البيتين). حّدِّ
ن أيّام عدنان  -أ ن عـّز  وُسلطان   يوٌم لرغدان مِّ  أعاد ما كان مِّ

 ( .مفرد/ نوع الخبر : يوم / الخبر : محذوف تقديره هو )المبتدأ :  جواب:
 
ن سراة القوم أنجبهم  -ب رفان   وبينهم مِّ ن أدب  َجّم  وعِّ  ما شئَت مِّ

 ( .شبه جملة ظرفياة/ نوع الخبر : بينهم / الخبر : أنجبهم )المبتدأ :  جواب:
 

ن علياء عدنان   جـ. إّن الحميّة ما زالت كعهدكم   ذخُر الميامين مِّ
/ كعهدكم / خبر ما زال : ضمير مستتر تقديره هي / اسم ما زال : جملة إسمياة/ نوع الخبر: ما زالت خبر إّن : / الحمياة )اسم إّن :  جواب:

 . (مفرد/ نوع الخبر : ذخر هي / الخبر : ضمير مستتر تقديره / المبتدأ :  شبه جملةنوع الخبر : 
 

لُء العيون ِّ   لهم قدٌر سما شرفاً ما فوق كيوان   د. وحولَه نخبةٌ مِّ
 ( .شبه جملة/ نوع الخبر : لهم / الخبر : قدر / المبتدأ : شبه جملة ظرفياة / نوع الخبر : حوله / الخبر : نخبة )المبتدأ :  جواب:

 
 . سبق حلّه .2س
 . . محذوف3س
 : . اختّصت بعض الّظروف باستخدامات خاّصة مثل )قّط ، أبداً( 4س
مان المستقبل منصوب وعّلمة نصبه تنوين الفتح .  الوارد في البيت إعراباً تاّماً ؟أعرب )أبداً(  -أ   ظرف للزا
  )أبداً( صحيحاً في البيت ؟ لماذا ؟هل يُعَد استخدام الشَّاعر للظرف  -ب

من الماضي ، واألصل أْن نستخدم )أبداً( ـ، ليس صحيحاً ؛ فال: جواب وهو ظرف  )قّط(ظرف للمستقبل ، والجملة )لم يرم أبداً( تدلا على الزا
مان الماضي . مجمل القول ا  ذَب أبداً( و)ال أفعل ذلك أبداً(: )لْن أكمثل)ال(  وحرف النافي )لن( يستخدم معها حرف النصب: )أبداً( للزا . أما

 . )لم يدرْس قطُّ( و)ما درَس قطُّ(  :مثل )ما( وحرف النافي  )لم(فنستخدم معها حرف الجزم )قّط( 

 أســـئــــلـــتـــي الـــُمـــقـــتـــرحـــة :

 قــــضـــايـــا لــــغــــويّــــة :
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 جـ. اكتب جملتين تستخدم فيهما )قّط( و)أبداً( استخداماً سليماً . 
 : لن أكذَب أبداً / لم أحاسبك قّط .جواب

 
 األبيات اآلتية مبيّناً نوعها :. عيّن الحال في 5س

 بأّن زمزم واألردّن صنوان  والهاشميّون أدرى النّاس قاطبةً 
 إزاءها وهي في ذّل  وإذعان  وحكــمةٌ تـقـف األحداث حـائـرة 

 .جملة إسمياة / وهي في ذّل وإذعان : مفرد نوع الحال : قاطبة ، حائرة /  جواب:
 
 . محذوف6س
 
 ؟ الّصرفّي للكلمات اآلتية )أْي نوع المصدر والُمشتّق(ما المعنى  -أ. 7س
ل اسم فاعل: / زائرة اسم فاعل:  / الّداني اسم مفعول:  / ُمعلَّقة مصدر صريح:  / حزم اسم مكان:  َمالذ  /  صفة مشباهة:  / َوجِّ

 .مصدر صريح إعالن :  / اسم تفضيل:  أنجبهم
 فَعَال لة ، َمفَاعيل ، يَفعُون اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات : )غطارفة ، ميامين ، يرجون( ؟  -ب
 
 محذوف:  9+ س 8س
 
ن النّّص : 10س  . استخرج مِّ
ن الصرف :  -أ  . )رغدان ، عدنان ، سحبان( ؛ ألنها مختوم بألف ونون زائدتينعلمين ممنوعين مِّ
ن رغد  / ما الموصولة : ما لهم ، ما زالت  )ما النّافية( : ما النّافية ، ما الموصولة ؟  -ب  . لن يبلغ العُرب ما يرجون م 
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  ــْفـــظ هااااّم جّداً       (اجتماعيا  )فنا نثريا  الـَمـقـامـة :الــفـــّن األدبـــّي  حِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
ن حيث :  . عّرف بالكاتب1س  مِّ

ابع الهجريا .اسمه :  -أ ن أدباء القرن الرَّ  أبو الفضل أحمد بن الُحسين م 
 جرت بينه وبين الخوارزميا مناظرة شهيرة في بلدة نيسابور .مناظراته :  -ب

مان( جـ. لقبه :   . إعجاباً بأدبه  ؛لُقا ب بـ)بديع الزا
 .المقامات ، ديوان رسائل ، ديوان شعر  د. آثاره :

 
  . الُكدية حولأحداثها  فنا نثريا ظهر في العصر العباسيا ، متاخذا الشاكل السارديا ، وتدور معظم . وّضح المقصود بــ)المقامة( ؟2س
ن كتابة المقامة ؟ 3س   .  الناقد االجتماعيا والفكريا و،   االستعراض البيانيا   . ما الهدف مِّ
عر ؛. بَِّم يختم صاحب المقامة على األغلب مقامته ؟ 4س ن الشا   .للتاعبير عن فلسفته في الحياة  أبيات م 
( المقامة ؟تطّور فّن . على يد َمْن 5س مان الهمذانيا  على يد )بديع الزا
 
ن تأثر بها قديماً . 6س  وحديثاً ؟َمن أشهر مِّ

ً ) جواب:  م2008شتوّي   (    اليازجيا  :في العصر الحديث) (الحريريا ، الزمخشريا ، السايوطيا :  قديما
 
 . اذكر أهّم الّشخوص في المقامة ؟7س
ا في هذه المقامة فالبطل ، بطالً وراوية  تتاخذ المقامة    . بن هشامعيسى الّراوّي هو و وزاريّ          أبو الفتح اإلسكندريّ أما
 
 الُكدية )الشاحادة األدبياة(. ما الموضوع العاّم الذي تقوم عليها المقامات ؟ 8س
 
 . علِّّل ما يأتي : 9س
 طار ذكر الهمذانّي في اآلفاق وارتفع مقداره عند الّرؤساء . -أ   
 بسبب المناظرة الشاهيرة بينه وبين أبي بكر الخوارزميا : جواب    
  م2008شتوّي       ب الهمذانّي بـ )بديع الزمان( . لُقِّّ  -ب   
 إعجاباً بأدبه: جواب    
ن الفّن المقامّي .     جـ. تُعّد المقامات الهمذانيّة بداية لفيض زاخر مِّ
 ألنا الُكتااب اندفعوا بعدها يحاولون إثبات قدراتهم في هذا المجال .: جواب     
عر .د. كثيراً ما تُختَم المقامة     ن الّشِّ  بأبيات مِّ
 .للتاعبير عن فلسفته في الحياة :  جواب    
 
 في العصر العباسيا . في أي عصر ظهر فّن المقامة ؟ 10س
 .  الشاكل السارديا القصصيا  . ما الّشكل األدبّي الذي تتّخذه المقامة ؟ 11س
ل  أواالحتيال  . تدور معظم أحداث المقامة حول الُكدية ، وّضح المقصود بها ؟12س ن أجل جمع المال .  أوالتاسوا رفة الساائل الُمل حا م   ح 
 
  . ما أبرز سمات أسلوب المقامة ؟ 13س

باق . -أ : جواب   أسلوب متأنا ق تغلب عليه فنون البديع كالساجع والمقابلة والجناس والطا 
ن الشاعر ؛ يُعبار فيها عن  -ب  فلسفته في الحياة .كثيراً ما تُختَم المقامة بأبيات م 

 
 . تطّور فّن المقامات على يد بديع الّزمان الهمذانّي ، وّضح ذلك ؟14س

ن الفنا المقاميا ؛ وقد اندفع الُكتااب بعده يحاولون إثبات قُدراتهم في هذا ال: جواب  مجال .ذلك ألنا مقامات الهمذانيا تُعدا بداية لفيض زاخر م 
 
 . ُمتخيالة غير حقيقياة  حقيقيّة أم ُمتخيَّلة؟. هل تعتبر شخصيات المقامات 15س

ـرزيّـة  * يت بذلك نسبة إلى الحرز الذي اصطنعه بطل المقامة أبو الفتح اإلسكندريا ؛ ليحتال به على  :سـبـب تـسـمـيـة الـمـقـامـة بـالـحِّ ُسما 

 ُركااب السَّفينة ويحصل على المال ، ويكسب العيش .
 .هو وعاء أو صندوق يُحفَظ فيه الشايء  : والـحـرز لــغةً 

 ً ن المرض والخطر  هو:  والحرز اصطالحا   ، وهذا المقصود والوارد في المقامة .التاميمة أو التعويذة يُكتَب عليها وتُحَمل لتحمي حاملها م 
 

يّــــةُ  –الـــوحـــدة الـثّـالـثـة َعــْشـــرة  ـْرزِّ  الـَمـقـاَمـةُ الـحِّ

 

 )حفظ( األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـــول اإلضـــاءة :
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، والمقصود المكسب والمغنم: رضي /الغنيمة، والجذر قبلتُ : رضيت/ تكثر في سوره األبواب ثغر: / باب األبوابغبل، والجذر وصلت: بلغت
ن أموال / بمعنى قفز، وثب ، والجذرهائج ومائج: / وثّابأمامهدونه : /  أوب، والجذر الرجوع: / اإليابغنموالجذر ،  ما سيحصل عليه مِّ

/ خير، والجذر طلبُت منه الخير: استخرت /عسف السُّفن التي تسير على غير طريق، والجذرعّساف: غرب/ ، والجذرأعلى الموجغاربه : 
تمكان مناا ملكنا :  /هلك ، والجذرالهّلك: / الُهْلكثوب موضع، والجذر: مثابة فلك/، والجذر السافينةالفُْلك : /  قـفـلالرجوع ، والجذر : القفول

مدد/ ، والجذر ، تُعطيتواصل، تدعم: غشي / تمدّ غطاتنا، والجذر: / غشيتناجنن ، والجذراشتدت ُظلمته: َجـنّ  /ملكوسيطر علينا ، والجذر 
ً  حوذ/والجذر  ،تسوق: تحوذ ً  /رسل تبعث، والجذر: / تُرسلزوج ، والجذرمثنى: أزواجا / فَْوجومفردها ،  فـوج، والجذر جماعات: أفواجا

/  دعد، والجذر لقهر العدوا  ما يُستعان به: ُعّدة/  م2009صيفّي        بَْحر، والمفرد وماء البحر المطرالبحرين:  /الموت والهّلكالحين : 
ْصمة :  / يلحوجمعها ،  حول، والجذر الخديعة: الحيلة ْفظ ، والجذر عِّ  . رجوالتاوسُّل والدُّعاء ، والجذر الّرجاء :  عصم /وقاية وح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 يصل لمكان ما .بشخص شباه الغُربة  : لّما بلغت الغُربة باب األبواب -1
 . شباه البحر بكائن حيا  :  البحر وثّاب بغاربه  -2
ن الّسفن عّساف براكبه  -3  يقفز عالياً .شباه موج البحر بشخص   : ومِّ
 جلس الكاتب قريباً منه .شباه الهّلك بوحش مفترس   :   بمثابة الُهلك  -4
 يملك .شباه البحر بشخص   :   ملكنا البحر  -5
داةً .شبه الليل بشخص قاس    :  َجّن علينا الّليل  -6  يزداد ظلماً وش 
 . شباه السحابة بشيء يُغطيهم: أوشباه الساحابة بغشاء   :   غشيتنا سحابة  -7
ن األمطار حباالً  -8  شباه األمطار الُمتساقطة بغزارة بالحبال .  :  تَُمّد مِّ
ن الغيم جباالً  -9  شباه الغيوم بجبال شامخة .  :  وتحوذ مِّ

10-  ً يح بشخص   : بريح تُرسل األمواج أزواجا  .شباه األمواج بزوجين  :أويُرسل شيئاً آخر شباه الرا 
 .شباه األمطار بجماعات   :  واألمطار أفواجاً  -11
 م2009صيفّي      له يد . شباه الحين بإنسان   :  وبقينا في يد الحين  -12
 .شباه الدُّعاء بالعتاد أو الذاخيرة   : ال نملك ُعّدة غير الدُّعاء  -13
 شباه البُكاء بالخديعة .: أو شباه البُكاء بشيء يخدع النااس  :  وال حيلة إال البُكاء  -14
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ن الغنيمة باإليابورضيت  -1 جاء والساعيدال:    مِّ ضا بالساّلمة ، لة على خيبة الرَّ  . والرا
 داللة على ارتفاع الموج واضطرابه . :     وثّاب بغاربه  -2
ن الّسفن عّساف براكبه  -3  . ُخطورة الموقف بسبب اضطراب البحر:    ومِّ
ن األمطار حباالً  -4  . داللة على كثرة المطر وغزارته:   ، األمطار أفواجاً تَُمّد مِّ
ن الغيوم جباالً  -5  ضخامة الغيوم وامتّلئها باألمطار .:     تحوذ مِّ
يح وداللة على ق :    ألمواج أزواجاً بريح تُرسل ا -6 ة الرا  . ة األمواجوا ـقوا
 اليأس وفقدان األمل إالا باهلل .داللة على  :  ال نملك ُعّدة غير الّدعاء، وال حيلة إال البكاء  -7
 االستسّلم والخوف الشاديد والمصير الصاعب الُمنتظار .:     وبقينا في يد الحين  -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 (حفظ)    بسبب خطورة البحر .  حيل ، مع إنّه راغٌب فيه ؟ن الرّ خوف الّراوي مِّ سبب  فّسر .1س
ن الغُنم بالّسالمة ؟ 2س ن النّّص الّسابق مثالً يُضرب لَِّمن خاب سعيه ورضَي مِّ ن الغنيمة باإلياب .   . استخرج مِّ  (ُمنّصص)ورضيُت م 
 (ُمنّصص)            القفولاستخرُت هللا في   . عيّن موضعاً في المقامة يُشير إلى :)سلوك إسالمّي( ؟3س
 

 . حالة عيسى بن هشام وُرّكاب الّسفينة في البحر –الـفـكـرة األولى 
ا بَلَغَْت ب َي الغَُربةُ :  قالحداثنا عيسى بُن هشام   َن السُّفُن   لَمَّ ب ه، َوم  َن البَْحر  َوثَّاٌب ب غَار  ياب ، وُدْوَنهُ م  َن الغَن يَمة  باإل  بَاَب األَْبَواب ، َوَرضيُت م 

ا َملََكنا البحرُ  ، َولَمَّ ، ب َمثَابَة  الُهْلك  َن الفُْلك  ، وقَعَْدُت م  ب ه، اْستََخْرُت هللاَ ف ي القُفُول  َن َوَجنَّ َعلَ  َعسَّاٌف ب َراك  ْينَا الالْيُل، َغَشيَتْنَا َسَحابَةٌ تَُمدُّ م 
ْينَ ُل األَْمَواَج أَْزَواَجاً، واألمطاَر أفواجاً، وبَق  يح  تُْرس  بَاالً، ب ر  َن الغَْيم  ج  بَاالً ، وتَُحوذُ م  ، ال نَْمل ُك ُعدَّةً األَْمَطار  ح  ، بَْيَن البَْحرْين  ا ف ي يَد  الَحْين 

جاء  . َغْيَر  الدَُّعاء   ْصَمةً َغْيَر الرَّ ْيلَةً إالا البَُكاء  ، وال ع   ، َواَل ح 

 :حول الـفـقـرة الّسابـقـة أسـئـلـــة الــكـــتـــاب الــُمــقــّرر 

 

  : ـيّ ــــلـــيــــلــــرح الــتّــحــــّشــــالـ

 

ـــعـــبــــة :  الــــمـعــــانـي الــــصَّ

 

 الــــّصــــور الــــفــــنّــــيّـــــة :

 

 )حفظ( ـة :ــويّــــنــــمـعـــــّدالالت الـــالــ 
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 (حفظ) م2014صيفّي      ام العودة إلى دياره .     قّرر عيسى بن هش. علّل :  1س

 .ألناه لم يُكن موفاقاً في سفره ولم يغنم منه شيئاً  جواب:
 (ُمنّصص)م 2014صيفّي               بَِّم واجه ُرَكاب السَّفينة األخطار؟ كما يظهر في النّّص .  .2س

جاء : جواب جاء .: أوبالدُّعاء ، والبُكاء ، والرَّ    ال نملك ُعداة غير الدُّعاء وال حيلة غير البُكاء وال عصمة غير الرا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 )حفظ(. علّل ما يأتي : 1س
ن الّسفن عّساف براكبه . -أ  ومِّ

ة األمواج ودفعها للسُّفن .: جواب  لقوا
ن الفُْلك بمثابة الُهْلك .  -ب  قعدُت مِّ

 بسبب أهوال البحر .: جواب
 
 (صنصّ مُ )       . ما الّظروف الُمحيطة بالّراوي التي دفعته للعودة ؟ 2س

 : بِّم وصَف الكاتب البحر ، كما ورد في الفقرة السَّابقة ؟ ةبــديـــلصيغة 
ن السُّفن عسااف براكبهب  ( الباحر وثااب بغاربه: أ جواب  ( م 

 
ح المقصود بالعبارات والتّراكيب اآلتية :3س فْ )        . وّضِّ  (ظحِّ

ن البحر وثّاب بغاربهودونه  -أ ن العودة بح أيْ :  مِّ  . ر كثير األمواجيمنعني م 
ن السُّفن عّساف براكبه  -ب    ن العودة سفن تسير في الطاريق ويمنعني:  ومِّ تها غـير  م   .المطلوب بسبب األمواج وقوا
ا سيطر علولّما ملكنا البحر وَجّن علينا الليل :  جـ.     .علينا ُظلمة الليل ينا البحر بعدم الناجاة ، وخيامت أْي لما
ن الغيم جباالً :  د. غشيتنا سحابة    ن األمطار حباالً ومِّ بالتَُمّد مِّ  ، أْي غطاتنا سحابة تُسقط أمطاراً غزيرة متتالية متواصلة كالح 

ن الغيوم                  .كالجبال ضخامةً وتسوق كميات كبيرة م 
    .، والمطر غزير كأناه جماعات متتابعة  األمواجأْي هبات علينا ريح جعلت : ألمواج أزواجاً واألمطار أفواجاً هـ. بريح تُرسل ا   
 .المتّلطمة واألمطار الغزيرة( ديا الموت )البحر الواسع بأمواجه أْي وجدنا انفسنا بين يو. وبقينا في يد الحين :     
 ال نملك شيئاً يدفع عنا خطر الموت والبحر إالا الداعاء . ز. ال نملك ُعّدة غير الّدعاء :    
 .أْي ال قُدرة لنا لدفع البّلء إالا البُكاء :      ح. وال حيلة إاّل البُكاء     
جاء :  ط. وال عصمة غير الّرجاء      .أْي ال شيء يحفظنا ويبعد عنا الخطر إالا الرا
 
   (صُمنصّ )    بِّم وصف الّراوي الغيمة التي غشيتهم عندما سيطر عليهم البحر وجّن عليهم الليل ؟ . 4س

ن األمطار حباالً أ :  جواب ن الغيم جباالً ب   ( تَُمدا م      ( تحوذ م 
 
ن النّّص 5س  (ُمـنـّصـص)       كونيّة أعاقت عودة الّراوي ؟ ظواهر ثالث. استخرج مِّ

يحجـ  ( األمواجب  ( البحر: أ جواب  ( الساحابد ( الرا
 
 (ُمنّصص)      إلى ديارهالعودة  ؟ . ما القرار الذي اتّخذه الّراوي بعد أْن خاب سعيه6س
 
 (ُمنّصص)        . ما المخاطر التي واجهت الّراوي ورفاقه ؟7س

 : بِّم وصف الكاتب الليلة التي مّر بها هو ورفاقه ، كما ورد في الفقرة الّسابقة ؟ ةلصيغة بدي
يح القوياة . د(  حاصرتهم األمواج جـ(  غشيتهم سحابة مشبعة باألمطار   ب(  بحر متّلطم األمواج أ(: جواب   الرا

 
د عائد الّضمير المخطوط تحته في ما يأتي :. 8س  (حفظ)       حّدِّ
ن البحر وثّاب بـغــاربـــه ودونـ -أ   . (البحر)الهاء الثاانية تعود على ، )اإلياب( لهاء األولى تعود على ا:    ــه مِّ
ن السُّفن عّساف براكبـ -ب  . )البحر(الهاء تعود على  :    ـهومِّ

اوي ورفاقه :  ـنـا ... بقي ـنـا... غشيتـنا البحر ... جّن علي ـنا جـ. ملكـ  .الرا
 
 (حفظ)         اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : .9س
 (ليل)د( الليل :    ()بكيجـ. البكاء :     ( )دعـوالدُّعاء :  -ب   ()ركبراكبه :  -أ   
 
 

 األســـئـــلـــة الـــوزاريّـــــة حــــول الـــفـــقـــرة :

 حـــول الــفــقــرة الــّســابـــقـــة :أســـئـــلـــتـــي الـــُمــقـــتـــرحــــة 
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  ّم جدددددااااااً ــهِّ ـمُ           يأتي : . ما الُمحسَّن البديعّي في ما10س
  (سجع: ) جـ. بغاربه وبراكبه   (سجع: ) وثّاب وعّساف -ب  (سجع: ) األبواب واإلياب -أ 
   سجع أو:جناس : و. أزواجاً وأفواجاً   (سجع: أوجناس  ) :حباالً وجباالً  هـ.  (سجع: أوجناس )  : الفُْلك والُهلك د.

ن الغنيمة با   (سجع: ) والبُكاءز. الدُّعاء    (تضمين) : إليابح. ورضيُت مِّ
ن قوله   : ط. وَجّن علينا الّليل ا َجنا عليه الليُل : )تعالى اقتباس ، م  ً فلما  ( .رأى كوكبا

 
 (حفظ)          . يبدو الّراوي في النّّص الّسابق متأثراً دينيّاً ، أشر إلى ما يدّل على ذلك .11س

ن القرآن الكريم) :َجنا علينا الاليل ب(   (سلوك إسّلميا )  : استخرُت هللا في القفولأ(  : جواب  . (التاأثار واالقتباس م 
جاءد(  (سلوك إسّلميا ) :وال نملك ُعداة غير الداعاء جـ(   صمة غير الرا  . (سلوك إسّلميا : ) وال ع 

 
ــْفــظ               . اضبط حروف الكلمات اآلتية : 12س  هاااااّم جدددااااً  حِّ
ن )الفلك والهلك( -أ ما(  : الفاء والهاء مِّ ن الفعل )ملكنا( ب الفُلك والُهلك )بالضا  ملَكنا )بالفتح( . :. حرف الكاف مِّ

ن )جّن(جـ ن كلمة )الحين(  -د  (وزاريّ )َجنا )بالفتح(       :  . حرف الجيم  مِّ  م2016صيفّي الَحْين )بالفتح(       : حرف الحاء مِّ
ن كلمة )عّدة( هـ ما( .ـعُ :. حرف العين مِّ  داة )بالضا
 
فةألناها ؟  (الّرجاءالّدعاء، البُكاء ،) . لِّم ُرسمت الهمزة بالّصورة التي جاءت عليها في الكلمات اآلتية :13س   .وما قبلها ساكن ،  ُمتطّرِّ
 
ن النّّص سمتين أسلوبيّتين برزتا في النّّص الّسابق 14س  (حفظ)                        ؟. استخرج مِّ
ن بألوان البديع -أ   جمال الصاور الفناياةجـ.    كالسجع والجناس واالقتباس والتاضمين : ُمضمَّ
ا أعطى الناصا صفة التاشويق غزارة األفعال: -ب ما  استخدام عنصر التاشويق -د  أدات إلى غزارة األحداث م 
ح الفرق في الّداللة15س  )حفظ(       المعنويّة في ما تحته خّط : . وّضِّ

نٌّ جـ. أهذا    (اشتدا ظّلمه وسواده): الّظالم  َجنّ  -ب   (زال عقله):  عقلُهُجّن  -أ  . )ضدا اإلنس( : أْم بشرٌ  جِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
 

ن َوْصف الل، الشااعر نسبة إلى الناابغة الذابيانيا  نابغيّة :/ طويأمضيناها، وقضيناها، والجذر  :طويناها يل الجاهليا المشهور الذي أكثر م 
 بكي ، وشكو/الُمشاركة في البُكاء والشاكوى ، وجذرهما على التاوالي  نتباكى ونتشاكى :/ نبغ، والجذر بالطاول لكثرة الساهر واألرق

                 شرحُمطمئن، والجذر  :/منشرحرخو، والجذر واسع :/ رخيّ بلل ، والجذرال يبكي، ال يدمع :/ ال تبتلّ خضل ، والجذرمعال يبتلا بالدا : ال يخضلّ 
ر، والجذر  ألّح : / طلب منه ، وسأل رغب إليه :/  الهّلك العََطب :أمن/ ، والجذر وقاك وحماك: أّمنك  / نجا سلم : /ححلأصرا وأكثر وكرا
حرير ،  :ديباج /أوب ، والجذرعادت: آبت/ طلب :خطب /دنق، والجذر أعطيناه نقوداً  :نقدناه /وعد، والجذر يوعدني، يُلباي طلبي :يعدني
ن / ، أعطىرمى :/ حذف عمقها: صدرها دبج / والجذر ً / ضمن، والجذر احتوى :ُضّمِّ ن ورق أو جلد :ُرقاعا                          رقــع/، والجذر ما يُكتَب فيه م 

ن عظم الفيل ، والعاج : ناب الفيل ، والجذر ُحقّة عاج :   . حـقـقوعاء م 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   

ن ليالي الناابغة /  طويناها ليلة نابغيّة : -1  يُطوى ويُغلق . شباه الليلة بكتاب  :أوشباه الليلة التي أمضوها بليلة م 
 بشيء جاف ال يبتلا .ه الجفن شبا  ال يخضّل جفنه : -2
در بمادة رخياة  رخّي الّصدر : -3  وواسعة .شباه الصا
 شباه القلب بإنسان نشيط . نشيط القلب : -4
ن العطب : -5  شباه الهّلك بعدوا تتما الوقاية منه . أّمنك مِّ
 يحفظ صاحبه .شباه الحرز بإنسان  حرز ال يغرق صاحبه : -6
 يعود إلى بيته .شباه اليد بإنسان  آبت يده إلى جيبه : -7
 .له صدر  شباه الُحقاة بكائن حيا  ضّمن صدرها رقاعاً : -8
 
 
 

 .وصف تشاكي ُرّكاب الّسفينة ووصف بطل المقامة  –الـفـكـرة الـثّـانـيـة 
ْدرُ َوَطَوْينَاَها لَْيلَةً نَاب غـيَّةً، َوأَْصبَْحنَا نَتَبَاَكى وَنتََشاَكى، َوف ْينَا َرُجٌل اَل يَْخَضلُّ َجْفنُهُ، َواَل تَ  يُّ الصَّ يُط القَْلب   ْبتَلُّ َعْينُهُ . َرخ  ُحهُ ، نَش  ُمْنَشر 

ْرٌز اَل يَغْ  ن العََطب  ؟ فَقَاَل : ح  نََك م  ُحهُ . فَعََجْبنَا َوهللا  ُكلَّ العََجب  . َوقُْلنَا لَهُ : َما الاذي أَمَّ ْرَزاً فَر  ْنُكم ح  ً م  ئُْت أْن أَْمنََح ُكّلا بُهُ ، َولَْو ش  َرُق َصاح 
َب إ لَ  ْينَاراً لَفَعَْلُت، فَُكلٌّ َرغ  ْنُكْم د  د  م  يَن ي ُكُل واح  يناراً إذا َسل َم .  ْيه  ، َوأَلَحَّ ف ي الَمْسأَلَة  َعلَْيه  ، فَقَاَل : لَْن أَْفعََل ذَل َك َحتاى يُْعط  َدن ي د  اآلَن، ويَع 

َشام  : فَنَقَْدنَاهُ َما َطلََب ، َوَوَعْدنَاهُ َما َخَطَب. َوآبَْت يَدُ  يَسى بُن ه  َن َصْدُرَها قال ع  ْيبَاج  . ف يَها ُحقَّةُ َعاج  . قَْد ُضما  هُ إ لَى َجْيب ه، فَأَْخَرَج ق ْطعَةَ د 
ْنَها .     َدة  م  نَّا ب َواح  د  م  قَاَعاً  . َوَحذَف ُكلَّ َواح   ر 

 الــــمـعـــــانــــي الـــــّصـــعـــبـــة :

 )حفظ( الـــّصــــور الـــفــــنّــــيّــــة :
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 . ى شداة الليلة وقسوتها وفي ذلك إشارة لليلة الناابغة الذابيانيا داللة عل نابغيّة : طويناها ليلة -1
ن الغرق والمصير المجهول . ونتشاكى :نتباكى  -2  القلق والخوف والفزع م 
 . االطمئنان وهدوء البال أو:دم البُكاء كناية عن ع : ، ال تبتّل عينه ال يخضّل جفنه -3
 .وهدوء البال الطامأنينة والسارور واالرتياح رخّي الّصدر منشرحه ، نشيط القلب فرحه :  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 (حفظ)      اإلسكندرّي براعة في استخدام الحيلة في سبيل كسب العيش :. يظهر 1س
ن كسب العيش . -أ  عبّر عن رأيك في هذا النّمط مِّ

ْن ُسبل م: جواب ا النامط الذي اتابعهكسب العيش الحّلل ال بُدا له م  عة ، وبما أنا اإلسكندر في الكسب فهو قائم على الحيلة والخد شروعة ، أما
رالغاية ال   .الوسيلة فكسب اإلسكندريا غير مشروع  تُبرا 

ح إجابتك .  -ب  هل تجد في مجتمعنا اليوم َمْن يلجأ إلى هذا النّمط ؟ وّضِّ
ن النااس لسلبهم نقودهم .: جواب ن اولئك الذين يحتالون على البُسطاء م   نعم ، نجد اليوم هذا النامط م 

ن توعية النَّاس إلى الطارق القانونياة في المعامّلت   ن في مجتمعنا ؟جـ. ما الوسائل التي تقترحها لمواجهة الُمحتالي  .ال بُدا م 
 
ر المقامات وجود طبقة اجتماعيّة في العصر العباسّي تتّخذ البراعة في تنميق سبيالً 2س  للكْسب . عبّر عن رأيك في هذه الّظاهرة؟ . تُظهِّ

ن وجهة نظري  –ظاهرة سلبياة غير سليمة ، حيث تعتبر : جواب ن وسا –م  ا يُخالف الشارع . ئل وسيلة م  ما   الكسب غير المشروع ؛ م 
 
 (حفظ)      . ما أسباب وقوع ُرّكاب الّسفينة في شرك اإلسكندرّي في رأيك ؟3س

 . الجهل في أمور الدين وبساطة التافكير ؛ فالموت والحياة بيد هللا تعالى  : جواب
 
ن االحتيال ؟ . ما غرض البطل4س  (حفظ) م2012صيفّي            الحصول على المال أو:الُكدية  مِّ
 
 (حفظ)   . وصف عيسى بن هشام ليلته بالّنابغيّة . قاصداً ليلة النّابغة في أحد بيتيه اآلتيين : 5س
ليني لهــّم  يـا أُميمةُ ناصبِّ      وليل  أُقاسيه بطيء الكواكب  كِّ
 أو قوله :   
قشِّ في أنيابها السُّمُّ ناقعُ   فَبِّتُّ كـأنّي سـاورتـنـي ضئيلةٌ    ن الرَّ  مِّ
 كّلهما يصف ليلة قاسية ، ولكن البيت الثاني يبدو فيه الاليُل أشدا قسوةً ؛ حيُث شاباه الشَّاعر  أْي بيتي النّابغة يحمُل وصفاً أشّد قسوةً للّيل ؟ -أ

ة ، فالهموم التي في قلبه كالسُّما في جسد اللديغ .َمْن لدغته أفعى الليلة بمعاناة  معاناته في تلك       ساما
 وصف الناابغة هو األبلغ؛ حيث وظاف التاشبيهات وصف الهمذانّي ليلته نثراً ، ووصَف النّابغة ليلته شعراً . أيّهما أبلغ وصفاً ؟ لماذا ؟  -ب

 .إلى الوصف الُمباشر واالستعارات في وصف ليلته في حين عمد الهمذانيا        
 
 (حفظ) استخدام الحرز للحماية من الموت   . عيّن موضعاً في المقامة يشير إلى : أثر جاهلّي في سلوك المجتمع العباسّي ؟ 6س
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (حفظ) م2008صيفّي ؟   (ال يخضّل جفنه ، ال تبتّل عينه)كما ظهر في  (اإلسكندريّ )ليها البطل . صف الحالة النّفسيّة التي كان ع1س

 االطمئنان واالرتياح وهدوء البال .:  جواب
 
 )حفظ( م2009صيفّي      طول الليلة وقسوتها؟   . ما وجه الّشبه بين الليلة التي وصفها الكاتب وليلة النّابغة 2س
 
 م2009صيفّي      . كيف استثمر بطل هذه المقامة الحرز الذي اّدعى أنّه يمتلكه ؟    3س
 م2008صيفّي       )سؤال الكتاب الُمقّرر(: كيف احتال اإلسكندرّي على رّكاب الّسفينة ؟  بديل
 م2012صيفّي        : كيف احتال بطل الُمقامة على ُرّكاب الّسفينة ؟  بديل 
 استثمر ذلك بالقول لهم : حرٌز ال يغرق صاحبه ، ولو شئت أْن أمنح ُكّلً منكم حرزاً لفعلت ، وأخذ ماالً مقابل ذلك( . : جواب

 
 )حفظ( م2009صيفّي      . ما الفّن البديعّي األكثر وروداً في النّّص الّسابق ؟ مثِّّل عليه بمثال واحد ؟4س

ن الناصا الساابق : )نتباكى ونتشاكى : جواب ن أمثلته م  ع ، وم   ديباج وعاج( . : أومنشرحه وفرحه :  أوجفنه وعينه : أوالسجا
 

 الـُمـــقـــّرر :أسـئـلـة الـــكــتــاب  

 

 الـــّدالالت الـــمـــعــــنــــويّــــة : )حفظ(

 األســـئـــلـــة الـــوزاريّــــة حـــول الــفـــقـــرة :
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ُجل 5س ن الرَّ ب ُرّكاب الّسفينة مِّ  )ُمنّصص( م2012صيفّي             ؟      . وّضح سبب تعجُّ
در منشرحه، نشيط القلب فرحه .    جواب:    وفينا رُجٌل ال يخضلا جفنه، وال تبتلا عينه، رخيا الصا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ف حال القوم وهم ُمحاصرون في 1س  (ُمنّصص)     أصبحنا نتباكى ونتشاكىُعرض البحر ؟  . صِّ
 
 (ص)ُمنصّ        . بَِّم وصف الّراوي الّرجل الذي تعّجب الجميع منه ؟2س

در   (جـال يخضلا جفنه   (بال تبتلا عينه    (أ   : جواب  نشيط القلب (دمنشرح الصا
ن الّرُجل المقصود والذي تعّجب الجميع منه ؟ 3س  (حفظ)    أبو الفتح اإلسكندريا بطل المقامة . مِّ
 
 (صُمنصّ )      . ما الّشرط الذي اشترطه البطل على ُرّكاب الّسفينة ؟4س

لم .:  جواب   لن أفعل ذلك حتى يُعطيَني ُكلُّ واحد منكم ديناراً اآلن ، ويعَدني ديناراً إذا س 
 
 )ُمنّصص(  ُكلٌّ رغب إليه ، وألحا في المسألة عليه .  . ما موقف الّركاب عندما علموا أنّه يملك حرزاً ال يغرق صاحبه ؟5س
 
 )ُمنّصص(     . هل وافق ُركاب الّسفينة على الّشرط المطروح ؟ وّضح إجابتك ؟6س

 الدينار األخرى عند النجاة .ديناراً مباشرة على أْن يُسلاموه ه حيث تما إعطاؤ؛  وه على ذلكـقـنعم ، واف  :جواب
 
 (ص)ُمنصّ         بتنفيذ وعده ؟ وّضح إجابتك ؟. هل قام البطل 7س

ً ، قد خرج قطعة ديباج، فيها ُحقاة عاج؛ حيث آبت يده إلى جيبه فأنعم، نفذه بالحال: جواب ن صدرها رقاعا  ، وحذف ُكلٌّ منا بواحدة منها .ُضما 
 
 )حفظ(                   اضبط حروف الكلمات اآلتية :  .8س
ن كلمة )يعدني(  -أ ن الفعل )ضّمن( -ب     م2012صيفّي       يعَدني )بالفتح( : حرف الّدال مِّ م( .:  الّضاد مِّ ن )بالضا  ُضما 
 
د عائد الّضمير المخطوط تحته في ما يأتي :9س  )حفظ(        . حّدِّ
در( . : ـهجـ. ُمنشرحـ  ( اإلسكندريا  ُجلالرا ):  ه، جيب ه، يد ـه ، عينــه جفنـ -ب)الليلة(        : ها طويناأ(   )الصا
 )حرز( : ـه و. حرٌز ال يغرق صاحبـ     )َرُجل(:  ــكأّمــن هـ. )القلب( : ــهفـرح د.

جل اإلسكندريا :  ه، وعدناهنقدناح.      (اإلسكندريا  َرُجلال) : ـه، وألح في المسألة علـي ـهز. رغب إلـيـ  ()الرا
اوي)  :ـنا ي. عجب      )ُحقاة عاج(:  ـها، واحدة مــنـ  هاط. صدر كاب والرا  (الرا
كاب ، الهاء : البطل :ـه لـ ـنا ك. وقلــ  ( .قطعة ديباج) : ُحقّة عاجها ل. فيــ    )نا( الرا

 
ً منكم حرزاً ( ؟ ذلك. حّدد الُمشار إليه في جملة : )لن أفعل 10س  أمنح ُكّلا
 
 : . اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية11س
   (دق)ن:  هـ. نقدناه (رـ)دن  :د. دينار طي(ـ)ع:  جـ. يعطيني )سأل(:  المسألة -ب )نبغ( : نابغيّة -أ
 
مت الهمزة بالّصورة التي جاءت عليها في ما يأتي :12س  . لَِّم ُرسِّ

مت على نبرة ؛ ألناها :   شئت  -أ ن الّسكون والكسر أقوى ؛ وما قبلها مكسور ، ساكنةُرس   . مِّ
مت على األلف ؛ ألناها رُ :  المسألة  -ب ن الّسكون ؛ وما قبلها ساكن ،  مفتوحةس   .والفتح أقوى مِّ

 
 . اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات اآلتية :13س
()يجـ. يخضّل :     )ف ْلَت(:  شئت -ب )فعالك(أّمنك : أ(  لَني(   هـ. يعدني :      )فعيل(:  د. رخيّ  فعلا  )فَعَلَْت(: و. آبت)يَع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نـجـاة الـّسـفـيـنـة وسـالمـة الـّركــاب –الـفـكـرة األخـيـرة 
ينةُ، اقتضى  ا َسل َمت  السَّفينَةُ، َوأََحلَّتْنا الَمد  لََك ذَل َك بَْعَد أْن تُْعل َمن ي :  واْنتََهى األَْمُر إ لَيَّ فَقَاَل : َدُعوهُ، فقُْلتُ  .  َما َوَعُدوهُ، فَنَقَدوهُ  (النَّاسَ )فَلامَّ

رَّ حال كَ  ْن ب ّلد  اإلْسَكْنَدريا ة   قَالَ  . س  ْبُر َوَخذَلَنَا .  : أَنَا م   فأَنَشأَ يَقُوُل :؟  فَقُْلُت : َكْيَف نََصَرَك الصَّ
 ُت َمألُْت الــكيَس ت ْبراً                ُر َمــا ُكـْنـــ        ـبْ ـالصَّ  َويـــَْك لَـْوال

 َق بـمـــا يَْغَشاهُ َصْدَراً                َمـــْن  َضا         (الـــَمْجــدَ )لَْن يَنَاَل 
ـــا         ـا أَْعـــمَّ َمــثُـ ـي الـسا اً                ـقــَبَــنـ  ْيُت َضرَّ  َعــة َمـا أُْعط 

 َوب ــه  أَْجــبُــُر َكــْســراً               ــدُّ أزراً          ـــتَـــبَـــْل ب ــــــه  أْشــ
 قَــى لَــَمـا ُكـلا ْفُت ُعذراً                ــْر         غَ ــي الـناـي اْلـيــوَم فأَ  َولَــوَ 

 حـــول الــفـــقـــرة :ــئـــلـــتـــي الــُمــقــتــرحــة أسـ
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وصل  :يّ األمر إلانتهى   /أعطوه الناقود :نقدوه قضي/، والجذر طلبهم ما وعدوا به :اقتضى /حلل، والجذر أوصلتنا :أحلّتنا/ نجت :سلمت
ب :ويك / بدأ :/ أنشألخذ، والجذر تخلاى عناا :ذلناخـ/ الداور عندي ، والجذر لن يبلغ، لن يصل :/ لن ينالباً ذهـ :/ تبراً اسم فعل مضارع للتاعجا

فعة :/ المجدنيل ة والرا ن الحوادث :/ يغشاه العزا كَّاب :تُ / ما أُعطيعقب، والجذر أورثني :أعقبني غشي/، والجذر يُصيبه م  ن الرُّ                    /ما أخذته م 
ة أزداد :أشتدّ / ضرراً  :َضّرا ة أزراً :/ شدد ، والجذرقوا ُطل ب مناي   ُكلِّّفُت ُعذرا: /أُْصل ُح وأُزيل: / أجبرُ أَزر، والجذر زر هو الظاْهر، واألقوا

  . )ودع(اتركوه ، والجذر دعوه : / ، ويُقَصد به َمن يغرق في البحر  غريقالغرقى : مفردها / االعتذار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 
 ينجو .شباه السافينة بكائن حيا  َسلِّمت الّسفينة : -1
 يوصلهم للمدينة .شباه السافينة بإنسان  أحلّتنا المدينة : -2
 قام بنصرته ، وتخلاى عن البقياةشباه الناصر بإنسان قويا  نصرك الّصبر وخذلنا : -3
 يُنال ويتمناى الحصول عليه . شباه المجد بشيء ثمين جداا لن ينال المجد : -4
 يخافه .شباه الكروب والمصائب بشيء ضياق  بما يغشاه صدرا :َمْن ضاق  -5
بر بإنسان قويا  أشتّد أزراً : -6 ّلً بهشباه الصا ة وتحمُّ   . يزداد قوا
 شباه زوال األخطار والمصائب بتجبير الكسر . أُجبر كسراً : -7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

     
تهكناية وداللة : اشتّد أزرا -1 عبة : أُجبر كسراً  -2   على قوا  .وسدا حوائجهداللة على تجاوزه لألحوال القاسية والظاروف الصا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 )حفظ(      . انثر األبيات في خاتمة المقامة ، مبيّناً فلسفة بطل المقامة فيها .1س

ب ويقول : : (1البيت) ن المال وما مأل كيسه ذهباً .يتعجا بُر ما حصل على مبتغاه م   أناه لوال الصا
 لن ينال المجد والمكانة والمنزلة العالية َمن لم يصبر على األذى والمصائب . :(2البيت)
ن مال وذهب أية ضرر أو خسارة . :(3البيت)  لم يجلب عليا ما كسبته م 
ن مال  وذهب   :(4البيت) ى به على فقري وحاجتي . ثُما إنا ما كسبته م  ةً واتقوا  يزيدني قوا
داد الغرقى .  (:5البيت)  لو أناي لم أنُج وغرقنا في البحر، فلن أبحث عن األعذار وأقدامها لكم ألنا الجميع سيكون في ع 

 
بر كما بيّنها اإلسكندرّي في أبياته ؟2س  (حفظ)       . اذكر ثالث فوائد للصَّ

يهجـ(  ينال المجد       ب(  يمأل الكيس ذهباً      أ( :  جواب  يشدا أزره ويقوا
 
ن البطل والّراوي كما كشفت عنهما المقامة ؟3س  (حفظ)      . انقد شخصيّة ُكّل  مِّ

 : الّراوي عيسى بن هشام  -: أوالً جواب
 .خاب سعيه في تحقيق رزقه في الغربة  -ب  ، بعيد عن األهل  غريب الدايار ،في بداية المقامة كانت حالته مزرية -أ 

 رجل طموح حريص على كسب لُقمة العيش . -د    بحر وأهواله وهو في طريق العودة اجتاحته أخطار ال جـ.

 فهو الوحيد الذي لفت نظره سرا البطل . ؛ كان أذكى ُركااب السافينة هـ.
بر على /ذكيا  /رجل واسع الحيلة :الـبطـل –ثانياً   .يتاصف بالحكمة والوعظ / يتاصف بالحكمة حتاى في أحلك الظاروف /الشَّدائد يتحلاى بالصا

 
رزيّة ؟ 4س ن العطب. بيّن الحبكة في المقامة الحِّ نك م   (حفظ)      وقلنا له ما الذي أما
 
 . صنّف الّسلوكات االجتماعيّة في المقامة إلى سلوكات إيجابيّة وأخرى سلبيّة . 5س

بر على الشادائد/ سلوك إسّلميا يتمثال بالدعاء :اإليجابيّةالّسلوكات  : جواب ل الصاعاب في سبيل كسب العيش ./ الوفاء بالوعد/ الصا  تحمُّ
 الّسلوكات الّسلبيّة :

 استخدام الحرز لدفع الضارر وكسب النافع وذلك فيه شرك باهلل -أ  
 بالباطلاالحتيال في سبيل كسب العيش؛ ففيه أكل أموال النااس  -ب  
 التاشاكي والتاباكي وقت الشادائد . جـ.  
 . الجهل بأمور الداين د.  

 
 

 : الـــّصـــور الـــفـــنّـــيّـــة

 الــّدالالت الــمــعـــنـــويّـــة :

ــــعــــبــــة :  الــــمـــعــــانــــي الــــصَّ

 

 أســـئـــلـــة الــكـــتـــاب الــُمـــقـــّرر :
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 (حفظ)       . الّسجع سمة بارزة في المقامة ، ال تكاد تخلو منه عبارة :6س
ح معنى الّسجع ؟  -أ  األخيرة في الجملة .توافق الفاصلتين في جملتين أو أكثر والفاصلة هي الكلمة وّضِّ
ن فنون البالغة ينتمي الّسجع ؟  -ب   البديع ينتمي إلى فنا  إلى أّي فّن مِّ

 جـ. هل يُعّد التزام الكاتب بالّسجع في مقامته دليالً على براعته اللغويّة ؟ وّضح إجابتك
 اللاغوياة وسعة قاموسه اللاغويا ، وهو سجع فنايا طبيعيا يدلا على مقدرة الهمذانيا ة ال تكاد تخلو منه عبارةالساجع سمة بارزة في المقام: جواب

 د. ما تأثير السَّجع في وضوح المعنى في المقامة ؟
ن األذهان .:  جواب به م   جاء الساجع طبيعيااً في المقامة لمقدرة الهمذانيا اللغوياة، فهو يزيد المعنى وضوحاً ويُقرا 

 
 (حفظ)       ريق الفكاهة والّطرافة في نقد مجتمعه : . سلك الكاتب ط7س
ح رأيك في هذا األسلوب النّقدّي . -أ  وّضِّ

  ظر في سُلوكه .يمتاز هذا األسلوب بقدرة كبيرة على التاأثير في المعنياين بالناقد؛ إذ ينقل رأي النااقد بأسلوب مرح يُساعد الساامع على إعادة النا : جواب
 
اً  سيف ذو حّدين،. ذكاء اإلنسان 8س ح إجابتك ، وعلى َمْن عاد نفعه أو ضرره،هل كان ذكاء اإلسكندرّي في هذه المقامة نافعاً أم ضارَّ  (حفظ) ؟ وّضِّ

ا ضرُره فوق على :  جواب ه أما اً ؛ إْذ عاد نفعُه على نفس   احتال عليهم .َمْن كان ذكاؤه نافعاً ضارا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 )حفظ( م2009صيفّي          البطل إلى أنّه لن يُعاقب في فشل حيلته ؟. كيف اطمأّن 1س

ن الغرق صدا :  جواب ن الساّلمة قوه ، وإذا مات فلن يُطالبوه بما إذا نجا وركااب السافينة م   . وعدهم به م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 )ُمنّصص(      بتسلاحه بالصابر ُرّكاب الّسفينة ؟. كيف انتصَر اإلسكندرّي على 1س
 
ن ُركااب السافينة  ما المقصود بقوله : )تُعلِّّمني سّر حالك( ؟. 2س  (ُمنّصص) الكشف عن الحيلة التي قام بها وجمَع بواسطتها المال م 
 
 )ُمنّصص(          . كيف كانت نهاية الّرحلة ؟ 3س

ح ل مت السافينة وأوصلتهم سَ :  جواب ن الشاعر يوضا اويا عن سر حاله فأنشد أبياتاً م  ن نقود وسأله الرا كاب ما وعدوه م  ن الرا المدينة ، وطلب م 
بر .  فيها فوائد الصا

 
 (ص)ُمنصّ      ماذا فعل الّراوي والّركاب مع البطل عندما وصلت الّسفينة بأمان ؟ .4س

ن مال ونقود ، بشرط أْن : جواب  يُعلا مهم بسرا حاله .اعطوه ما وعدوه م 
 
ح إجابتك .5س  )ُمنّصص(               . هل نجح اإلسكندرّي في رحلته ؟ وّضِّ

ً  وليست حيلة اإلسكندريا ، ته، لكنا الظاروف هي التي أنجتهمنعم، نجح في مهما  : جواب ه وسعة صبره، وبساط في ذلك بذكائه ودهائ متسلا حا
 السَّفينة .تفكير ُركااب 

 
ي به ضعفي المقصود بقول البطل )أُجبر كسراً( ؟. ما 6س ني وأزيل فقري وأقوا ني وأهما  )ُمنّصص(  أي بالمال أزيل ما غما
 
عر ؟ .7س بر وفوائده ما الفكرة الّرئيسة ألبيات الّشِّ  فضائل الصا
 
عر في المقامة ؟ .8س  (ُمنّصص)   اللغوياة التاعبير عن فلسفته في الحياة ، بيان مقدرته ما داللة استخدام أبيات الّشِّ
 
ن عناصر القّصة )الّزمان والمكان( ، حّدد زمان القّصة ومكانها ؟ .9س  مِّ

ن العصر العباسيا في القرن الرا  : الّزمان  : جواب  على ظهر السافينة في بحر قزوين حتى وصولهم إلى ديارهم . :    المكان /ابع الهجريا م 
 
 (حفظ)  الطاباق بين )نصرك وخذلنا(ابق ؟ مشيراً إلى مثاالً واحداً ؟ في النّّص السّ . ما الُمحسَّن البديعّي الوارد 10س
 
 )حفظ(       . حّدد عائد الّضمير المخطوط تحته في الكلمات اآلتية :11س

                 ( )ُركااب السافينة :ناأحلّت -أ
جل الاذي ال يخضلا جفنه أو: أبو الفتح اإلسكندريا  :أو ( تعود على البطلالهاء)النااس( و)عود علىالواو ت :وه، نقدوهوعد -ب  الرا

اوي عيسى بن هشام: ـّي جـ. انتهى األمر إلـ  الرا
اوي عيسى بن هشام( :ه . دعود        . الهاء تعود على )الرا

 أســـئــلـــة الـــُمــقـــتــرحـــة حـــول الــفــقــرة :

 الــفــقــرة :األســئــلـــة الــوزاريّـــة حــول 
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 . البطل أبو الفتح اإلسكندريا  : لّضمير الُمستتر في الفعل )قال(. اهـ     
اوي عيسى بن هشام(التااء :  ـتُ و. فقلـ       تعود على )الرا
ن بالد اإلسكندريّة أنا. ز      ( البطل  : مِّ  . )أبو الفتح اإلسكندريا
كااب على )نا( ( والبطل)الكاف : ـنا الصبُر وخذل ك. نصرح     اوي والرُّ  .الرا
 .)َمْن( الهاء تعود على االسم الموصول  : ه. يغشاط    
 ( .الّصبرالهاء تعود على ): أشتّد أزراً  ــهز. بل بـ    
 
 عــلــم. اكتب الجذر اللغوّي لـ )تعلّمني( ؟ 12س
 
د الُمشار إليه في جملة ) لك. 13س  الداينار ( ؟ذلك حّدِّ
 
مت الهمزة على الّصورة التي جاءت عليها في ما يأتي :14س  . لَِّم ُرسِّ

فة على ألف ؛ ألناها  :  أنشأ أ(  مت ُمتطرا  .وما قبلها مفتوح  ، مفتوحةُرس 
مت على ألف ؛ ألناها   :  مألتُ ب(  ن الّسكون، وما قبلها مفتوح ،  ساكنةُرس   . والفتحة أقوى مِّ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 عن األسئلة التي تليه :. اقرأ النّّص اآلتي ، ثُّم أجب 1س

 ، اقتضى النّاس ما وعدوه، فنقدوه . وانتهى األمر إلّي، فقال: دعوه، فقلُت: لك ذلك بعد أْن تُعلّمنيالمدينة" فلّما سلمت الّسفينة ، وأحلّتنا 
ن بالد اإلسكندريّة ، فقلُت : كيف نصَرك الّصبُر وخذلنا ؟    سّر حالك . قال : أنا مِّ
 
 النّّص الّسابق كما هو ُمبيّن في الجدول اآلتي :رتّب جمل أ( 

 جمل إنشائيّة جمل خبريّة

ا سلمت السافينة  دعوه فلما

بر وخذلنا ؟ أحلاتنا المدينة  كيف نصرك الصا

  اقتضى النااس ما وعدوه

  نقدوه

  انتهى األمر إليا 

  فقال / فقلُت : لك ذلك

  بعد أْن تعلامني سرا حالك

ن بّلد    اإلسكندرياةأنا م 

 
ن النّّص الّسابق : حاالً ُمفردة ، مصدراً لفعل ثالثّي ، صيغة مبالغة ؟ 2س  . استخرج مِّ

جاء( )اإلياب، القفول، الدُّعاء، البُكاء: المصدر)أزواجاً وأفواجاً( / : : ) الحال المفردةجواب  . عسااف( : أو)وثااب : / صيغة المبالغة، الرا
 
ن قبل 3س  الوزارة .. محذوف مِّ
 
ن الّزيادة في األفعال اآلتية :. 4س      ما المعنى المستفاد مِّ
 )الُمشاركة( . :نتباكى ونتشاكى  -أ
 )الكثرة والمبالغة( : يخضلّ  -ب
 )الكثرة والمبالغة( : أّمنك جـ.
 التاعدية أحلّتنا :  -د
 
 اللتين تحتهما خّط في ما يأتي :. وّضح سبب كتابة الهمزة على صورتها التي جاءت عليها في المفردتين 5س

 . وما قبلها مضموم ،مضمومة ُرسمت على واو ؛ ألناها :  الّرؤوس  فلم يشجعوا لرفع -أ
 . بعد كسر متطّرفة،ألنّها ُرسمت على ياء على نبرة ؛ :  بعد وقته  يجىءفلم  -ب

 
 . محذوف6س
  
 

 الـــقـــضـــايـــا الــلّـــغــــويّــــة :
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 .( 2+2وعليه فهو بحر تاما ال يأتي مجزوءاً ) ، (3+  3) تفعيّلت في ُكلا شطر( 6) هذا البحر عبارة عن : مــلـحــوظــة هــاّمــة 
   )حفظ(  : مــفـتـاح الـبـحـر* 

ٌح ف ْيه  يُْضَرُب الَمثَُل  لُن    ُمْنَسر  لُْن َمْفعُوالُت ُمْستَْفع   ُمْستَْفع 
تا  تفعيّلت ، ثّلث في ُكلا  شطر   تــفــعــيــالته :*  ن س  ن هذا البحر م   يتكوا

لُنْ   َمْفعُوالُت  ُمْستَفعلُن  لُن   ُمْستَْفع  لُن  َمْفعُوالُت  ُمْستَْفع   ُمْستَْفع 
 ــ ــ ب ــ /ــ ــ ــ ب /ــ ــ ب ــ  /ــ ــ ــ ب /ــ ــ ب ــــ ــ ب ــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
ــلُــهــا يـا َحـْسـَرةً مــا -1 لُــهــا    أَكـــاُد أَْحـــمِّ ــٌج َوأوَّ ــــُرهــــا ُمــــْزعِّ      آخِّ

 ــ ب ب ــ/ ــ ب ــ ب/ ــ ب ب ــ  ــ ب ــ ب/ ــ ب ب ــ        ــ ــ ب ــ /    
لن    َمْفعَُّل      لُْن ُمْستَْفع  لُن    ُت    ُمْستَع  لُْن     َمْفعَُّلُت    ُمْستَع   ُمْستَع 

 م .2016م ، 2013م ، 2011م ، 2008شتوّي 
ــَدا ُمــعَـلِّّ     ــَرَدةٌ ـمِّ ُمــفْ ــآشَّ ـــالــــةٌ بِّ ـــلَ ـــيـــــلِّ ــَعـ -2  وزاريّ       ـلُـهــابَــاَت بــأيــدي الــعِّ

/ُمْف َر َد تُْن             ع  دا ُم / َعْل ل  ُل ها با َت ب  أْي/ دل       َع لي َل تُْن /ب ْش َش أَاْ م 
 ــ ب ب ـــ /  ــ ب ــ ب / ــ ب ب ــ            / ــ ب ب ــ / ــ ب ــ ب  ب ــ ب ــ     
لُن          لُْن       َمْفعاُلُت      ُمستعلن                       ُمْستَعِّ   َمْفعاُلُت       ُمستَعلنُمتَْفعِّ
 اـهَ ـلُ ــعِّ ــشْ ـوُم تُ ـمُ ــهُ ــا والــهَ ـئُ ــفِّ ــطْ ـــتُ    ـــَرق  ى حُ ــلـــاَءها عَ ـشَ ــُك أَحْ ــسِّ ـْ مـتُ  -3
 تُْط ف  ُء ها/َوْل هـُ مو ُم/تُْش ع ل ها   تُْم س  ك أْح/شا َء ها َع/ لى ُح َر ق ْن     

    ــ ب  ب ــ / ــ ب  ــ ب/ــ  ب ب ــ  ــ  ب ــ ب/ ــ ب ب ــ/ــ ب  ب ــ     
لُْن            لُنْ ُمْستَع  لُن          َمْفعََّلُت    ُمْستَع  لُنْ   َمْفعُّلُت   ُمْستَع   ُمْستَع 

 م .2015م ، 2012م ، 2010م ، 2009وزارّي     
ــه  َظلََما  يَـــقُـــلَـــَهــلم َمــْن   الــحـــمـــد هلل ال شــــريــــَك لـــه -4 ــنَــْفـــس   م2017/ شتوّي 2014وزارّي   ـا ل 

 ــــ ــ ب ــ / ــ ب ــ ب / ــ ب ب  ب ب ــ             ــ ــ ب ــ / ــ ب ــ ب / ــ     
لُنْ   مستفعلن       لُْن    َمْفعاُلُت     ُمْستعِّ لُْن                ُمستَْفعِّ  َمْفعاُلُت     ُمْستَعِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 
 (2+2تفعيلتان في ُكّل شطر )

ْب َكَما سألوا     :مــفــتــاح الـبـحــر  لُنْ   اْقتَض     )حفظ مفتاح البحر(  َمْفعُواَلُت ُمْستَْفع 

ن أربع تفعيالت ، اثنتين في ُكّلِّ َشْطر  :   يتكّون هذا البحر مِّ
لُْن                   مَ    لُنـْستَْفع  ـواَلُت مُ ـْفعُ ـَمْفعُواَلُت   ُمْستَْفع 
 ــ ــ ب ــ /ــ ــ ــ ب  ــ ــ ب ــ                  / ــ ــ ــ ب   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لة الّرئيسة :التّغيُّرات الطَّارئة على التّفعي

 
لُْن  -2 / (ب –ب  –)  تُصبح : َمْفعَُّلتُ  (ب - - -)مفعوالت -1 لُْن  (-ب  - -)ُمْستَْفع   (ــ ب ب ــ)تُصبح : ُمْستَع 

 
 
 
 

 :التّغيّرات الّطارئة على التّفعيلة الّرئيسة   –أوالً 

  لُْن  )ــ ــ ب ــ( :ُمْستَْفعِّ
لُْن  -1 لُْن   : -2                         ب ـ ب ـ: ُمتَْفعِّ  ــب ب ـ ـــ ُمْستَعِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ب –ب  –َمْفعاُلُت تصبح  :   )ــ ــ ــ ب(: َمْفعُوالُت 

 بـحـــر الـــُمـــقـــتـضب : 

 

ـلـــُم الــعروض  -الــوحـــدة الـــّرابــعـــة عــشــــرة   عـِـّ

 الــبــحـــر الــمــنســـرح  

 

 أمـــثـــلــــة الــكــــتــــاب :
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ـــــٌب  -1 ــُل الــَهــَوى تَــــعِّ ــــَربُ   حــامِّ ــفُّـــهُ الـــطَّ  م2014م / 2012وزارّي    يَـــْســتَــخِّ
ْف ُف/ هط َط َر بو  حا  م   لُل  هـ/ وى  ت ع  بُنْ       يَسْس ت خ 

 ــ ب   ـــ ب  / ـــ ب ب ـــ   ــ ب ــ ب /   ــ   ب ب ــ     
لُنْ       لُنْ      َمْفعُّلُت          ُمْستَع   َمفعَُّلُت          ُمْستَْفع 
ــــقُّ لَـإْن بَـــــَكــى  -2 ـــبُ   ــهُ يَـــحِّ   2017، 2013،  2011،  2009وزارّي           لَـــْيـــَس َمـــا بِّـــهِّ لَــعِّ
 لَْي َس ما ب /هي َل  ع   بو  إ ْن ب كى  َي/ حْق ُق َل هـو     

 ــ ب ــ ب / ــ ب ب ــ      ــ ب  ــ  ب / ــ ب ب  ـــ    
لُْن   َمْفعََّلُت           لُن      ُمْستَع   َمْفعَّلُت     ُمْستَع 
ـــْيــتَـــــْضــَحـ -3 ــيـكِّ ـ  ةً ـَن الهِّ ـــبُّ يــْنـــتَــحِّ  م2013وزارّي         ـبُ والـــُمـــحِّ
ْي َن/ ال    ْب ُب / يَْن َت ح  بو هــ َي تَْن               تَْض َح ك   َوْل ُم ح 
 ـــ ب ـــ ب   / ـــ ب ب ـــ     ـــ ب /   ـــ ب  ب ـــ ــ ب  

ـلُــْن َمْفعََّلُت          لُن       ُمْستَع   َمْفعََّلُت         ُمْستَع 
ـْن سَ ــيْ تَـــْعــَجــبِّ  -4 ــــَي الــعَــَجــُب   ـيقَــمِّ ــَن مِّ ـــتِّـــي هِّ ـــحَّ  م2008شتوّي        صِّ
ْن س ق      ــْح  ح  تي  هــ  يَْل  َع َج بو  ميتَْع  َج  بي  ن/ م   ص 
 ـــ ب ب ـــ /   ــ بــ ب     ـــب ـــ ب   /  ـــ ب  ب  ــ   

لُن         َمْفعَـّلُت      مستعلن       مفعّلُت        ُمستع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 )تفعيلتان في ُكّل شطر( 2+ 2 

 : ُمــفــتــاح الــبــحــر* 
َّلتُن  إْن ُجثَّت  الَحَرَكاُت  لُْن فَاع   ُمْستَْفع 

ن أربع تفعيالت ، اثنتين في ُكّل شطر :*   يتكّون هذا البحر مِّ
َّلتُنْ     لُْن     فَاع  ـَّلتُـْن        ُمْستَْفع  لُْن    فَـاع   ُمْستَْفع 
 ــ ــ ب ــ /  ــ ب ــ ــ       ــ ــ ب ــ  / ــ ب ــ ــ    
 : التّغيُّرات الطَّارئة* 
لُن  -1 لُْن ب ــ ب ـــ                           (ــ ــ ب ـــ)ُمْستَْفعِّ لُْن ـــ ب ب ـــ / ُمتَْفع   ُمْستَع 
اَلتُنْ  -2 ّلتُْن   ب ب ــ  ـــ                              (ـــ ب ـــ ـــ )  فَاعِّ  فَع 

 
 
 
ــْنـــدِّي ــَهـــــَمــْوُت أَْســالْ  -1 ــنَّــــةْ     ـُل عِّ  م2014م ، 2012م ، 2010،  2009وزارّي          بَــْيــَن اْلــقَــنَــا واألَسِّ
ْن دي    ْن نَةْ     أْل  مو ُت أْس/َهــ ُل ع   بْي  نل  َق  نا / َوْل أ س 

  ـ  ـــ ب   ـــ / ـــ ب ـــ ــــ      ــ ب ـــ / ب ب ــ ـــــ      
َّلتُنْ ُمسْ        لُن       فَع  َّلتُنمُ        تَْفع  لُْن        فَاع   ْستَْفع 

2-  ً ـَراعـــا ـــــنَّــــــةْ                واْلــَخْيـُل تَْجري سِّ ـــعَــــاتِّ األَعِّ  م .2015م  2014م ، 2011وزارّي           ُمــــقَــــّطِّ
 ـــ ـــ  / ــ ب ب ــ   ــ  ب                         ــ ـــ ب ــ ـ/ ــ  ــ ب ـــ       

َّلتُنْ ُمْستَْفع          لُْن                  لُْن      فَاع  ّلتُن ُمتَْفع    فَاع 
ـــنَــْذل   -3 ــــْن أَْن يَــــُكـــْوَن لِّ ـــنَّـــةْ     مِّ   َعــلَـــيَّ فَـــْضـــٌل َومِّ
 ب ــ ــ ــ /  ب ــ ب ـــ         / ب ب ــ ــ  ــ ــ ب ـــ      
لُْن         لُْن                َّلتُنْ ـفَع     ُمْستَْفع  َّلتُنْ    ُمتَْفع   فَاع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 تفعيّلت في البيت بأكمله ، وال  (6)مجموعه  ، تفعيّلت في ُكلا شطر( 3)إنا بحر المنسرح يأتي على :  لللتامييز بين البحور الثّلث أقو -1

 خّلف في تمييزه .     
ا الخّلف ففي     اً ؛ ( 4)كونهما يحتويان على  ؛ (بحر المقتضب والمجتث)أما  تفعيّلت اثنتين في ُكلا شطر ، وللتامييز بينهما فاألمر سهل جدا
لُن ب ــ ب ــ( .أو )مستعلن ــ ب ب ــ( وأحياناً  )ُمستفعلن ــ ــ ب ــ(بحر الُمجتث يبدأ بتفعيلة ـف    ئيسة  )ُمتَْفعِّ ا بحر الُمقتضب فتفعيّلته الرا   أما
ل إلى )مفعوالُت ــ ــ ــ ب( هي     ( فهو بحر الُمجتثب ــ ب ــأو )( ــ ب ب ــ( أو )ــ ــ ب ــفإنا بدأ البيت بتفعيلة )؛ )َمْفعاَلُت ــ ب ــ ب(تتحوا
ا إْن بدأ بتفعيلة )    . فهو بحر الُمقتضب، فانتبه لذلك رعاك هللا (ــ ب ــ ب(أو )ــ ــ ــ بأما

 بــحـــر الــُمــَجــتـــــث :

 

 الـــتّـــطــبــيــقــات العـــمــــلـــيّـــة :

 

 مــلــحـــــوظــات عـــاّمـــــة :

 األمـــــثــــــلـــــــة :
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در عن العجز في البحور الثّلثلفصل ا -2 ن اً فهو بحر المنسرحمقطع (24)بيت ثُما نُعدا مقاطعه فإنا كانتنقوم بتقطيع ال :لصا ن م   ؛ كونه يتكوا
ً مقطع( 24)     ً مقطع( 12)في ُكل شطر  ا ً مقطع (12)، بعدها نقوم بعدا  ا  : ثُما نفصل الصدر عن العجز ، مثل  ا

يلُ  ْرُت َجانِّبَهُ/ لَْم تُْعينِّي في فَِّراقِّهِّ الحِّ  إذا َصديٌق نَكِّ
 ب ــ ب ــ ــ ب ــ ب ــ ب ب ــ /ــ ــ ب ــ ــ ب ــ ب ــ ب ب ــ 

 لم تعيني في فراقه الحيلُ   إذا صديٌق نكرُت جانبه 
 

ا بحر     ن  (الُمجتث والمقتضب)أما ن م   مقاطع ، نقوم بتقطيعه وبعدها نعدا ( 8)في البيت الشاعري ، في ُكلا شطر  اً مقطع (16)فكّلهما يتكوا
ابع نقوم بالفصل ، مثل      :المقاطع وعند المقطع الرا

ي بَْيَن القَنا واألَسنَّْة أ(          ْندِّ  م2010م و2008 شتويّ       الَمْوُت أَْسَهُل عِّ
 ــ ــ ب ــ ب ب ــ ــ /ــ ــ ب ــ ــ ب ــ ــ    

 بين القنا واألسناة  الموُت أسهل عندي          
 
/ ب(                  ُك أَْحَشاَءها َعلَى ُحَرق  لُهاتُْطفِّئُها َوالُهموُم     تُْمسِّ  م2008شتوّي       تُْشعِّ

 ــ ب ب ــ ــ ب ــ ب ــ ب ــ ــ ــ ب ب ــ ــ ب ــ ب ــ ب ب ــ /                    
       

ْن ُحْسنَِّها فِّي فُنونِّ          ْدَرة  ُكلَّ يَْوم  مِّ  م2009صيفّي  جـ( َوسِّ
 م2010صيفّي   د( العَفَاُف زْينَتَُها َوالَجَماُل َوالَحَسُب            
ُر اَل تََسْلهُ َمـا الَخبَُر              م2011شتوّي   هـ( قَـْد أَتَاَك يَْعتَذِّ
ُب            قُّ لَهُ لَْيَس َما بِّهِّ لَعِّ  م2011صيفّي   و( إِّْن بََكى يَحِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
ل ساكن  يليه مع الحركة التي قبل السااكن  :  اــهـفــريــعــت    ن آخر  حرف  في البيت إلى أوا  م2009م ، صيفّي 2007شتوّي         .م 
 
 : األمثلة التّوضيحيّة* 

  )بُْوُل( ــبُــْوُل أنا أهوى وقلبَُك الَمتْ   ا رســوُل ــو  يــا جَ ـنــلُّ ــما لَنَا كُ 
 (قُْولُ )   ـقُـْولُ َهـا َوَخانَْت قُلوبَُهنا العُ   أفـسـَدْت بينـنـا األمانات  عــيـنا
ْن أَلَم  الشاو  ي ما اْشتَكيُت م   )ُحْوُل( ُحْولُ ق  إلْيها والشَّْوُق حيُث النُّ   تَْشتَك 
ـْيـُل فَـعَـلـيــه  ل ــُكــلا  َعــْيـن  دَ   َوإ ذا خامَر الَهوى قـلَب َصــبا    )لِّْيُل( ل 

 
ع القافية حسب التاعريف، فقد تكون  ن كلمة(تتنوا  . )كلمتين(وقد تكون  )كلمة( ،وقد تكون  : )جزء مِّ

ن كلمة   : مثال على القافية التي تكون جزء مِّ
ةً   )باْب( .  بَابِّ ألــ لكناها تحيا ب ّل  إناي أرى فأرى جموعاً َجمَّ

 :ًن كلمة أيضا  2014صيفّي           ومثالها القافية التي تُمثِّّل جزء مِّ

 ناي وَخاَن ف ْيَما يَـ  ُكلَّما َعاَد َمْن بـعــثـُت إلــيــهــا  )قُْوُل( ـقُــْولُ غـاَر م 

  م2013شتوّي           :ومثال على القافية التي تكون كلمة 
ن َشَرف  العُّل   )يُْذخر( يُْذَخرِّ  ما لم يُنْل َوذََخْرَت ما لم     إيهاً فقد أدرْكَت م 

  م2014شتوّي            :ومثال القافية التي تكون كلمة واحدة كذلك 
ـةُ     وبلغَت غايةَ ُسؤدد  لَــْم يُـْلــف ــه   ـمَّ ْسرى وال َعـلَـقَـتْـهُ ه   (قيصر) قَْيَصرِّ  ك 

  م2012شتوّي                 :ومثال على القافية التي تكون كلمتين 
   قَـْد َحَصلْ  إنَّما أَْصُل الفتى ما  ال تَقُْل أَْصل ي وفَْصل ي أبداً 

ك بعد الساكن  –حسب تعريف  القافية  –الحظ  ل حرف متحرا   (قَـْد َحَصلْ نجده يُمثال كلمتين هما ) آخر حرف في البيت وأوا
 

 كذلك ال القافية التي تكون كلمتين ومث : 
 )لم ينم( لَْم يَنَمْ  مـا أطوَل الاليَل على َمنْ  ل ُكلا  مـا يُؤذي وإْن قلا أَلَْم 

 .الحظ أنا القافية جاءت كلمتين حرف الجزم )لَْم( والفعل المضارع )ينم( 
 
 

 الـــقــافـــيــة :
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ى القصيدة باسمه:  تــعــريــفــهــا   م2008شتوّي          . هو الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة ، وتُسما
وي فيها : ( ... داليّة( أو )قافيّة( أو )سينيّةفي ضوء التاعريف الساابق ، قد يُقال عن قصيدة ما ) ل األبيات اآلتية ، لنحداد الرا  وتأما

ن َصبا بََردى أََرقُّ  -1 مش  سالٌم مِّ  ــُق َوَدْمٌع اَل يَُكـْفـَكـُف يا دِّ
ويا فيها هو   . (قافيّة)؛ وعليه فالقصيدة  )القاف(لعلك تُّلحظ أنا حرف الرا

ي وإِّْن جاَرْت َعلَيَّ َعزيزةٌ   -2 راوأَْهلي وإْن َضنُّوا   بِّاَلدِّ   مُ عليَّ كِّ
ويا في البيت السَّابق هو )    . (ميميّة)؛ وعليه فالقصيدة الميم( حرف الرا

ُكّلِّ شيء  إذا ما تَمَّ نُقصانُ  -3  نُ فاَل يُغَرَّ بِّطيبِّ العيشِّ إنسا  لِّ
ويا في البيت الساابق هو )    . )نونيّة(؛ وعليه فالقصيدة النّون( حرف الرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فـوائــد هــاّمـــة
ويا إالا حرفاً صحيحاً  -1   .ال يكون حرف الرا
ويا حرف مـدا  -2   . )واو أو ياء أو ألف(وال يكون حرف الرا

وي ، مثل :وعليه        فإنا جاء آخر البيت الشاعريا حرف مدا ، فإنا الحرف الذي يسبق حرف المدا هو الرا
 نيوطالما سادت األوطاَن أوطا      جاءْت دمشُق إلى عّماَن زائرةً        
ويا في البيت الساابق هو   ويا ال يأتي حرف مدا، ؛وليس الياء( الّنون)الرا ن حروف يوال ألنا الرا  . (نونيّة، وعليه فالقصيدة )الَمدا اء م 

  
         ، مثل :ُسبِّقت بحرف  ساكن  حرف رويا إالا إذا  )الهاء(ال تأتي  -3

ـ        ْكَرَك المْو   م  َت وأيـقـْن بِّـَمـا يـنــوبُـَك مِّ  ـْنــهُ أيُّها القلُب ال تََدْع ذِّ
 ْعــهُ القلَب َعْن َهواك َودَ فازُجرِّ  اظاً      ـإّن في الموتِّ عبرةً واتّع       

ويا في البيت    ل( النّون)ألنا الهاء مسبوقة بحرف ساكن وهو؛ (الهاء)هو ينالساابق ينالرا  . في البيت الثااني (العينو)، في البيت األوا
 

ا في البيتين اآلتيين فّل تُعتبَر )   ياً الهاءأما   :( روا
      ئِّهِّ حتّى يكوُن حَشاَك في أحشا          ال تَْعذلِّ الُمشتاَق في أشواقِّهِّ             
َجاً بدم      ثُْل الق          ــهِّ        وعـإّن القتيَل ُمضرَّ جاً بـلِّ مُ ـيـتـمِّ  هِّ ـئِّ دماـضرَّ

ويا في البيتين ليسا ( ، همزيّة، وعليه فالقصيدة )لم تُسبق بساكن (الهاء) ألنا  ؛ (هائيّة) وال نستطيع أْن نقول القصيدة (الهاء)لرا
ويا هو )  ( .الهمزةوحرف الرا

 
ن إشباع حركة الحرف رويااً ، مثل : -4  ال يُعَدا الحرف النااتج م 

ـبـاراً                 ـبَْت فـي ُمــرادها األجسامُ           إذا كـانـت الـنّـفـوُس كِّ  تَعِّ
ن أنانا لفظنا  )واويّة(نستطيع أْن نقول القصيدة هنا ال غم م  ويا ال )ميميّة( ، وإناما القصيدة واواً  (ضّمة الميم)على الرا ؛ ألنا الرا

ن إشباع الحركة .    يكون في الحرف النَّاتج م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   
 

 عيّن حرف الّروّي في ما يأتي :
ن مكارمــه       -1  ساوْت أوائلُه فيه أواخُرهُ             وليَس هذا ببدع  م 
ويا هو   : جواب   .الّراء  :حرف الرا
 
 َغْضبَى عليَك فََما تقوُل بدا لََها       َرَحلَْت ُسمـياةُ ُغـْدوةً أجـمـالَـهـا         -2
ويا هو :  جواب   .الالم  :حرف الرا
 
ار  داراً وال الجيران  جيرانا     َحيَّ المنازل  إْذ ال نبتغي بَــدالً       -3  بالدا 

ويا هو :  جواب  .النّوّن  :حرف الرا
 
 م2012وزارّي            طبيبها    نفساً بالعراق مريضةً             ولكْن بأكناف الحجاز أَْعل ْل  -4

ويا هو :  جواب  : الباء .حرف الرا
 
تي              أقبل الثاّلثين استناَر مشيبها  -5 ن روعة البين لما  ومخلسةً م 
ويا هو :  اإلجـابــة   : الباءحرف الرا

 

ر وإجــابــاتـــهــا :  تــدريــبــات الــكــتــاب الــُمــقــرَّ

 الــــــــّروّي :

 



 

87 
 

 
 

ن نظام البيت الشاعريا والتزم نظام   : تــعــريــفــه  ر م   .التافعيلة هو شعر تحرا
 

 عيوب الّشعر العمودّي :
ن أشعار العرب حتاى يكتمل لديه الناظام العروضيا الذي كان العرب ينظمون الشَّعر عليه . -1  الشااعر فيه بحاجة إلى أْن يحفظ كثيراً م 
 اللغويا في أحيان  كثيرة .قيوده الكثيرة تحول دون ُحرياة التاعبير  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :أسباب نشأة الّشعر الُحـّر :  أو التي نشأ فيها شعر التّفعيلة )الّشعر الُحـّر(الّظروف 

عها ، واختّلفها في العصر الحديث .لتع -1   دُّد األغراض الشاعرياة وتنوا
 ليكون قادراً على استيعاب ُمتغيَّرات العصر الحديث . -2 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أجب عّما يليه : . اقرأ المقطع اآلتي وتفهَّم معناه ، ثُمّ 1س

 نازك المالئكة : تقول 
 فيَم نخشى الكلماتْ 

ن ورود    َوْهَي أحياناً أَُكفٌّ م 
ت عذبةٌ فوَق ُخدود   ْطر  ، مرَّ  باردات الع 
ش   ْن رحيق  ُمْنع   َوْهَي أحياناً ُكؤوٌس م 

 َرَشفَتْها ، ذاَت صْيف  ، شفَّةٌ في َعَطش  
 

قـطـيـع   :الـتَـّ
 الكلماتْ فـْيـَم نخشى 

 ــ ب ــ ــ/ ب ب ــ ه
َّلنْ   فاعّلتن     فَع 

ْن ورود  َوْهَي أحياناً   أَُكفٌّ م 
 ــ ب ــ ــ/ ــ ب ــ ــ/ــ ب ــ ــ
 فاعّلتن    فاعّلتن   فاعّلتن

ْت َعْذبَةً فوَق ُخُدود   ْطر  ، مرَّ  باردات الع 
 ــ ب ــ ــ/ ــ ب ــ ــ/ــ ب ــ ــ/ب ب ــ ــ

ّلتنفاعّلتن     فاعّلتن   فاعّلتن   فَع 
ش   ْن َرحيق  ُمْنع   َوْهَي أَْحيَاناً ُكؤوٌس م 
 ــ ب ــ ــ/ ــ ب ــ ــ/ ــ ب ــ ــ/ــ ب ــ
 فاعّلتن   فاعّلتن   فاعّلتن    فاعلن
 َرَشفَتْها ، ذاَت َصْيف  ، شفةٌ في َعـَطش  
 ب ب ــ ــ/ــ ب ــ ــ/ب ب ــ ــ/ ب ب ــ

لُنْ   فعّلتن     فاعّلتن   فعّلتن   فَع 
 
ر في األسطر الشَّعريّة السَّابقة ؟  -أ ّلتُْن(ما التّفعيلة التي تتكرَّ عة . )فاع   بصورها الُمتنوا 
ن التّفعيالت في ُكّل سطر ؟ -ب د مِّ ن التافعيّلت في ُكلا سطر الشااعر لم يلتزم  ال ، هل التزم الّشاعر بعدد ُمحدَّ  .بعدد ُمحدَّد م 

  ال ، لم يلتزم بقافية ُمحدَّدة . الّشاعر قافية ُمحّددة ، أْم أنَّ القافية كانت تتغيَّر ؟جـ. هل التزم 
 د. هل التزم الّشاعر بالّصورة األصليّة للتّفعيلة ؟

ن صورها الفرعية ال ، لم يلتزم بالصاورة األصلياة للتافعيلة ،:  جواب     ال، مثلوإناما استخدم معها عدد م  لُنْ : )فعالتن، فَعِّ  ، فاعلن( .ْن، فَعِّ
 
م المقطعين الشَّعريين اآلتيين ، وقطعّهما ، ثُّم اجب عن األسئلة التي تليهما :2س  . تفهَّ

 كتَب ُزهير أبو شايب : -1
َ " ُمتَ   تِّ ـقْ وَ الْ اً بِّ حَ جِّ رْ أ
 ب ب ــ ب ــ / ــ ــ ب  
لُْن       ُمـتْفاع       ُمتَفَاع 
 

 أحالميأنقُص ُكلَّ يوم  نجمةً ألُتِّمَّ 
 ــ / ب ب ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ب ب ــ ب ــ / ــ ــ

لُْن        ُمتْفَالُ  لُْن   ُمتَفَاع  لُن     ُمتْفَاع   ْن     ُمتَفَاع 

ــعــــر الـــُحـــّر )شـــعــر الــتّـــفـــعـــيــلـــة( :   الـــّشِّ
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 ري في الكتابةِّ نِّْصَف ُعموأُنقُِّص 
 ــ/ ب بب ــ/ ب ب ــ ب ــ/ ــ ــ ب 

لُن   ُمتَ  لُن      ُمتْفاع  لُْن    ُمتَفَاع   ع 
 

 هكذا ...
 ــ ب ــ 
ـلُـن  فَاع 

 
 ُمتأرجحاً بالوقتِّ 

 ب ب ــ ب ــ / ــ ــ ب
لُْن       ُمتْفاع      ُمتَفَاع 
 

 آتي
  ــ ــ 
 لُنْ 
 

 ثُّم أذهُب 
 ــ ب ــ/ ب ب

لُْن   ُمتَ   /فَاع 
 

 ذُروتي النُّقصاُن "
 ــ ب ــ/ ــ ــ ــ

لُن / لْ  فَاع   ُمتْفَاع 
 

 وكتَب حكمت النّوايسة :  -2
َب  راعْ َشرِّ  الغديُر سحابةً فظننتُهُ بحراً وخيَّطُت الّشِّ

 ب ب ــ ب ــ/ ب ب ــ ب ــ/ ب ب ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ/ ــ ــ ب ــ ه
َّلنْ      لُْن   ُمتْفَاع  لُْن     ُمتْفَاع  لُْن         ُمتَفَاع  لُن      ُمتَفَاع   ُمتَفَاع 
 

جداَف أوتاداً لخي  مةْ تّموز نبّهني فعدُت أُصيُِّّر المِّ
 ــ ــ ب ــ / ب ب ــ ب ــ / ب ب ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ ــ

لُن  لُْن       ُمتْفَاع  لُْن         ُمتَفَاع  لُْن      ُمتَفَاع  ّلتن  ُمتْفَاع      ُمتْفَاع 
 

 تشريُن مّزقها فقاومُت الّشتاَء بظّلِّ غيمةْ 
 ب ــ ــــ ــ ب ــ /ب ب ــ ب ــ / ب ب ــ ب ــ / ب ب ــ 

َّلتْن        لُْن      ُمتَفَاع  لُْن          ُمتَفَاع  لُْن    ُمتَفَاع   ُمتْفَاع 
 

 هل تدفُئ المقروَر غيمةْ 
 ــ ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ ــ
َّلتُنْ  لُن    ُمتْفَاع   ُمتْفَاع 

 
 قـد تُدفِّئُْه ...

 ــ ــ ب ــ
لُنْ   ُمتْفَاع 

 
ن غيم دمعْه "  لكنّها مِّ

 ــ ــ ب ــ ــــ ــ ب ــ / 
َّلتُنْ  لُْن    ُمتْفَاع   ُمتْفَاع 

 
رت في المقطع األّول ؟أ(  لُْن )ب ب ــ ب ــ( بصورها الُمختلفة . ما التّفعيلة التي تكرَّ  ُمتَفَاع 
لُْن )ب ب ــ ب ــ( بصورها الُمختلفة .ما التّفعيلة التي تكّررت في المقطع الثّاني ؟ ب(    ُمتَفَاع 

ن التّفعيالت في الّسطر ؟ جـ( ن التافعيّلت . هل التزم الشُّعراء بعدد ُمحّدد مِّ  ال ، لم يلتزموا بعدد ُمحداد م 
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عوا في القافية .هل التزم الشُّعراء بقافية ، أْم نّوعوا في القوافي ؟  د(  نوا
 ياء الُمتكلا مهـ. ما الّضمير الذي تكّرر في المقاطع الثاّلثة ؟ 

ل وتدبُّر ؟و. هل جاء التّ   جاء التاعبير عميقاً يحتاج إلى ف ْهم  وتدبُّر . عبير ُمباشراً ، أم أنّه يحتاج إلى تأمُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْن أينَ *  ن البحور ا  ؟يستمّد الّشعر الُحّر تفعيالته مِّ افيةم  لُن()الكامل: لصا ّلتُنْ والّرمل )، ُمتَفَاع  لُنْ لّرجز )، وا(فَاع   ( ، فَعُولُن)تقارب، والمُ (ُمْستَْفع 
لُنْ فَ والُمتدارك )     ( .َمفَاعيلُن( ، والهزج )اع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مـضـامـيـن الـّشـعـر الـُحـّر :* 
 .النازعة الوطنياة  ب(  النازعة الذااتياة  أ(   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عر الـُحـرّ *   : خصائص الّشِّ
عرياة اب(   زعة الذااتية والنازعة الوطنياة    ع مضامينه بين النا تتوزا  أ( مز واألُسطورة  جـ( التاكاء على الصاورة الشا   .استخدام الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لعمودّي :الفرق بين الّشعر الُحّر والّشعر ا* 

ن البيت الشاعريا . -1 ا في الشاعر العموديا فترد في آخر الشاطر الثااني م   القافية في الشاعر الُحرا ترد في نهاية ُكلا سطر ، أما
، والتزم نظام التافعيلة ، بينما في الشاعر العموديا تقيَّد بنظامه . -2 ن نظام البيت الشاعريا ر م   الشاعر الُحرا تحرا
افية ، وهذا غير متوافر في الشاعر العموديا .يغلب على  -3 ن البحور الصَّ  تفعيّلت الشاعر الُحرا أْن تؤَخذ م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ُعــْد إلى قصيدة )غريب على الخليج( وقّطع األسطر السبعة األولى ، مبيّناً التّفعيلة التي تكّررت فيها ::  تطبيق وإجابته

يُح تَْلَهُث بِّالَهَجيَرةِّ كالُجثَامِّ َعَلى األَصيلِّ   الّرِّ
  / ب ب ــ ب ــ / ب ب ــ ب ــ ــ ــ ــ ب ــ / ب ب ــ ب ــ

ّلتُنْ  لُْن        ُمتَفَاع  لُْن         ُمتَفَاع  لُْن    ُمتَفَاع   ُمتْفَاع 
 

حيلِّ   َوَعلَى القُلُوعِّ تََظلُّ تُْطَوى أَْو تُنشَّر للرَّ
 ب ب ــ ب ــ / ب ب ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ ــ

لُن لُن          ُمتَفَاع  َّلتُنْ       ُمتَفَاع  لُْن    ُمتْفَاع       ُمتَْفاع 
 

ّن ُمْكتدحوَن َجّوابو بَِّحار    زحَم الخليُج بِّهِّ
 ب ب ــ ب ــ / ب ب ــ ب ــ / ب ب ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ ــ

ّلتُنْ  لُْن        ُمتْفَاع  لُْن      ُمتَفَاع  لن           ُمتَفَاع   ُمتَفَاع 
 

ْن ُكّلِّ حاف  نِّْصفِّ عاري  مِّ
 ــ ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ ــ
َّلتُنْ  لُْن    ُمتْفَاع   ُمتْفَاع 

 
مالِّ َعلَى الَخليجِّ   َوَعلَى الّرِّ

 ب ب ــ ب ــ / ب ب ــ ب ــ ــ
َّلتُنْ  لُْن         ُمتَفَاع   ُمتَفَاع 

 
ُح البََصَر الُمَحيََّر في الَخليجِّ   َجلََس الغَريُب يَُسّرِّ

 ــ ب ــ / ب ب ــ ب ــ ــب ب ــ ب ــ / ب ب ــ ب ــ / ب ب 
َّلتُنْ  لُْن        ُمتَفَاع  لُْن         ُمتَفَاع  لُْن        ُمتَفَاع   ُمتَفَاع 

 
ْن نَشيجِّ  ـُد مِّ ياءِّ بَِّما يُصعِّّ دةَ الّضِّ  َويَُهدُّ أَْعمِّ

 ب ب ــ ب ــ / ب ب ــ ب ــ / ب ب ـــ ب ــ / ب ب ــ ب ــ ــ 
ـلُـْن      ّلتُنْ ُمتَفَا     ُمتَفَاع  ـلُـْن        ُمتَفَاع  ـلُْن       ُمتَفَاع   ع 

 
 
 تــــّم بـــحـــمـــد هللا وتـــوفـــيـــقـــه       
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 أسئلة الّسنوات الّسابقة وإجاباتها النموذجيّة . -1
 ديوان الّشاعر بدر شاكر الّسياب -2 
 التّل .ديوان مصطفى وهبي  -3 
 مقامات الهمذانيّ  -4 
 المعجم الوافي في قواعد اللغة العربيّة .-5 
 دليل الُمعلِّّم . -6 
 . المعجم الوسيط -7 
 معجم لسان العرب البن منظور . -8 
 معجم المعاني العربيّة . -9 
ن كتب اللغة والنّحو والّصرف القيّمة جداً  -10    . مجموعة مِّ

 

 الــُمــعــلِّّــم : جــعــفــر الـمـحـيـســنإعـــداد 
 ماجستير دراسات لغوية / الجامعة الهاشميّة

 0797671562موبايل : 
 

ن سهو أو تقصير أو نسيان هـذا وإْن  َن هللا وحده، وإْن كان مِّ ن توفيق   فمِّ ْن نفسي والّشيطان وأنا منهما براءكان مِّ  فمِّ
 والّسالم على سيّدنا ُمحّمد وعلى آله وصحبه أجمعينالّصالة و                       

 سبحان ربِّّك رّب العّزة عّما يصفون وسالٌم على المرسلين والحمد هلل رّبِّ العالمين                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


