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الـسـلـسـلـة الـمـحـمـوديـة فـــي 

 اللـغــة الـعــربــيــة

 الصّفّ الثّاني عشر
 

 للفروع األكادمييّت واملهنيّت
 

  الثانيالفصل الدراسيّ 
 
 

ذا تفاخرىٍت الٌشعكبي بما أتى  كا 
 بمغاًتيا كبمنطؽ األفكاهً 

 فػمنا الذم ال يبمغػكفى جمالىو
 لغةه بيا ييتمى كبلـي اً 

 
1258855870   ثــائــــر دردس  

1255858558  محمد أبو صـعـيـلـيك  
 

 
https:// www.facebook.com/thaer.dardas 

https://www.facebook.com/T.Mohammed.Abu.suileek     
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 ى ـاألولت ـالسلسل
 الــقــراءة 

 

 الىحدة الثامنة : النهضة العرتية املتجدّدة : تأييد للحقّ 

 و نصرة العدل 

 الىحدة التاسعة : الكلمة احللىة  .

 الىحدة العاشرة : رسالة من تاب العمىد .

 الىحدة احلادية عشرة : رسم القلة .

  .الىحدة الثانية عشرة : العرتية يف ماضيها وحاضرها
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 : الثامنةالكحدة 
 القراءة
 

 النيضة العربٌية المتجددة :
 تأييد لمحؽ كنصرة لمعدؿ      
 

 مطمكب مف الطالب في ىذا الدرس 
 ( .لمعدؿ كنصرة لمحؽ تأييد:  المتجددة العربٌية النيضة)         

 حفظ  معنى المفردات كالجذر الصحيح . .1
 .حفظ  صيغة السؤاؿ مع اإلجابة التي تيسبؽ بعبلمة النجمة  .2

  
 حفظ التعريؼ بالكاتب . .3
 حفظ جك النص .  .4
 .  معرفة الضبط الصحيح لبعض المفردات المكبرة في الخط .5

 
 التبلحـ سيؼ في كجو الٌظركؼ نسٌمو        

 أجمؿ بداية تكصمنا لخير نياية          
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ست تأسٌ  ٌيةفي محاكلة استيعاب ركح العصر كتحٌدياتو، ندرؾ ما لدينا مف ميراث حضارٌم كتراث سياسٌي كنيضة عرب
ـ. كما تجٌمت النظرة البعيدة نحك لمساكاة كالتقدٌ اكالكحدة كاالستقبلؿ ك  ٌيةكالحر  ٌيةفي القرف الماضي عمى مبادئ القكم

. فكانت ىذه مطالب ٌيةالقكم ٌيةلييك اك  ٌيةالمستقبؿ في ىذه النيضة المباركة كىي تشٌؽ طريؽ العمؿ مف أجؿ الحر 
 العربٌيةكىك يرنك مع أبنائيا إلى مستقبؿ مشرؽ ألٌمتنا  -طٌيب  ثراه  -أٌمة حمميا جٌدم الٌشريؼ الحسيف بف عمي 

حياء سٌنة رسكلو" عزز كتاب  كا  : " إٌف نيضتنا إٌنما قامت لتأييد الحٌؽ كنصرة العدؿ ، كا   ( .1)  قائبلن
 .13، ص 1992الكبرل ،  العربٌيةرة سميماف مكسى ، الحسيف بف عمي كالثك 1 

 
 . ٌيةميراث حضارٌم كتراث سياسٌي كنيضة عرب؟  في القرف الماضي العربٌيةما الميراث الذم تمتمكو األمة :  1س
 
 كالكحدة كاالستقبلؿ كالمساكاة كالتقدـ. ٌيةكالحر  ٌيةالقكم  .العربٌيةاذكر ثالثة مبادئ قامت عمييا النيضة :  2س 
 
 .  ٌيةالقكم ٌيةلييك اك  ٌيةمف أجؿ الحر  ؟ العربٌية: لماذا كانت النيضة  3س
 
 عمؿ : كصؼ سمٌك االمير الحسف النيضة بالمباركة. :  4س 

 كحققت انتصارات كبيرة  ،يسعى إلى االستقبلؿ ،ألنيا زرعت بذكر الخير في نفس كٌؿ عربٌي صادؽ في انتمائو لكطنو
 في سبيمو.

 
 المغفكر لو الشريؼ الحسيف بف عمي. ٌيةؽ رؤ حدد أىداؼ النيضة كفٍ : 5س

حياء سنة رسكلو. ،تأييد الحٌؽ كنصرة العدؿ عزاز كتاب ا كا   كا 
 
 كٌضح داللة ما تحتو خط .  : 4س 
 : ٌيةندرؾ ما لدينا مف ميراث حضارٌم كتراث سياسٌي كنيضة عرب ،كتحٌدياتو ركح العصرفي محاكلة استيعاب  ( أ

 أم ما يمٌيز عصرنا الحالي عف غيره.
كىك يرنك مع أبنائيا إلى مستقبؿ   -اهلل ثراهطيب  -فكانت ىذه مطالب أٌمة حمميا جٌدم الشريؼ الحسيف بف عمي ( ب

 بمستقبؿ زاىر. العربٌيةعند الشريؼ الحسيف بف عمي كأبناء األمة  ٌيةكحدة الرؤ :  العربٌيةمشرؽ ألمتنا 
 .  ٌيةالقكم ٌيةكالييك  ٌيةالحر :  العربٌية ألٌمتنا مشرؽ مستقبؿ ( ت

 
 ٌيةالتال ٌيةكٌضح الصكر الفن  : 
 بإنساف لو ركح .صٌكر العصر :  لعصرا ركح -1
 .صٌكر المطالب بحمؿ ثقيؿ :   جٌدم حمميا أٌمة مطالب -2

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 يديـ النظر إلى ، يتطٌمع إلى رنك  يرنك  اٌتضحت جمك تجٌمت فيـ  كعب  استيعاب
  تبدأ شقؽ تشؽ 

مسى األهري احلسن تن طالل        للعدل ونصرة للحق تأييد:  املتجددة العرتيّة النهضة القراءة :         الـــــىحــــــدة الثاهنة

 . 
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 العربٌيةاألساسيٍيف لمٌثكرة  المنطمقٍيفكبعد مركر ما يقارب المئة عاـ عمى ىذه الٌدعكة، ما زلنا نستذكر بكٌؿ اعتزاز 
  ( .2)ٌيةالكبرل: حفظ كرامة العركبة كالتمٌسؾ بقيىـ اإلسبلـ النبيمة الٌسام
 ًصٍنكافؤكِّدة في الكقت نفسو ، أٌف اإلسبلـ كالتقٌدـ ملقد تصٌدت ىذه الثكرة لمظاىر استغبلؿ الٌديف الحنيؼ كافة ؛ 

ال يفترقاف ، كما طالبت بتطبيؽ نظاـ الشُّكرل ككسيمة مف أىـٌ كسائؿ اإلصبلح االجتماعٌي كالٌسياسٌي ، كأكلىت البعد 
في مكاجية األخطار المحيقة  ٌيةبأكمميا كالٌتمٌسؾ بالٌتراث كاألصالة الحضار  العربٌيةالحضارٌم اإلنسانٌي لممنطقة 

ؿٌ باألمة   اىتماميا كعنايتيا. جي
 .22، ص 1992الكبرل مف خالؿ جريدة القبمة ،  العربٌيةلمثكرة  ٌيةد. سييمة الريماكم ، االتجاىات الفكر  2

 

 
 
 
 
 
 

  الكبرل؟ العربٌيةما المنطمقاف المذاف انبثقت منيما الثكرة  :  1س
 .ٌيةالٌسامحفظ كرامة العركبة كالتمٌسؾ بقيىـ اإلسبلـ النبيمة        

 
  لمظاىر استغبلؿ الٌديف الحنيؼ كافة . الكبرل؟ العربٌية: إلـ تصٌدت الثكرة  2س
 
 عمؿ : اإلسالـ كالتقدـ صنكاف ال يفترقاف. :  3س 

 برسالة اإلسبلـ الٌسٍمحة التي تدعك إلى  ٌيةألف اإلسبلـ يدعك إلى التقٌدـ في تنكير األذىاف البشر 
 النيضة كالرقٌي اإلنسانٌي كمكاجية االخطار الميحيقة.

 
 الكبرل؟ كلماذا طالبت بو ؟   العربٌية: بماذا طالبت الثكرة  4س

 بتطبيؽ نظاـ الشُّكرل ككسيمة مف أىـٌ كسائؿ اإلصبلح االجتماعٌي كالٌسياسٌي . 
 
  الكبرل؟ العربٌيةالثكرة : ما األمكر التي اىتٌمت بيا  5س

 بأكمميا . العربٌيةكأكلىت البعد الحضارٌم اإلنسانٌي لممنطقة 
ٌؿ اىتماميا كعنايتيا ٌيةكالٌتمٌسؾ بالٌتراث كاألصالة الحضار   .في مكاجية األخطار المحيقة باألمة جي

 
 .  مكاجية األخطار المحيقة باألمةل . ٌيةالحضار  كاألصالة بالٌتراث الكبرل العربٌيةالثكرة تمسكت : عمؿ :  6س
 

 فيو يتحٌقؽ مستقبؿ إلى يتطٌمع كاف الذم ، (3)البستاني ميمافس كالتغيير ٌيةالحر  إلى التٌكاقيف األٌمة أبناء مف ككاف
 ،" كبعده الٌدستكر قبؿ ٌيةالعثمان الدكلة أك كعبرة ذكرل" كتابو في بٌيف كما االستبداد تفكيؾ فيو كيتـٌ  المنشكد، اإلصبلح
  مف الممكف في الٌتفكير عمى الخياؿ تحٌفز كعبرة ذكرل ىك إٌنما ،ٌيةسرد سيركرة التٌاريخ يعدٌ  ال: أقكؿ كىنا. 1908

 .حدكد أك قيكد دكف

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ٍنكاف كاجيت كمنعت  صدم تصٌدت ٍنك ،كىك الًمٍثؿ كالٌنظير صنك الصّْ  كاحدىما الصِّ
 المحاطة  حيؽ المحيقة اىتٌمت كلي أكلىت
ؿٌ      معظـ  جمؿ جي
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 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
  المطمكب نشد المنشكد  مفردىا ) تٌكاؽ( كىك النازع إلى التغيير تكؽ   التٌكاقيف

 االمتداد كاالستمرار سير الٌسيركرة  مف غير مشكرة االنفراد بالرٌأم بدد  االستبداد
 عشر مف أكثر أتقف"  المعرؼ دائرة" تأليؼ في كشارؾ ، بالتدريس اشتغؿ ، لبناني أديب( ـ1925 - ـ1856) البستاني خاطر سميماف (3)  

 ".ٌيةالمصر  الجامعة" مجمس في عضكان  انتخب ، شعرنا االلياذة بتعريب قاـ ، لغات
 
 كٌضح ذلؾ. ،العربٌيةجاءت تطمعات سميماف البستاني منسجمة مع مبادئ النيضة  :  1س

كيتـ فيو تفكيؾ  ،فقد كاف يتطٌمع إلى مستقبؿ يتحقؽ فيو اإلصبلح المنشكد ،ٌيةكاف مف أبناء األمة التكاقيف إلى الحر 
 .1908 ،عده"قبؿ الدستكر كب ٌيةاالستبداد كما بٌيف في كتابو "ذكرل كعبرة أك الدكلة العثمان

 
 بٌيف الغرض مف تعمـ التاريخ. :  2س

 إنما ىك ذكرل كعبرة تحٌفز الخياؿ عمى الٌتفكير في الممكف مف دكف قيكد أك حدكد. ،ٌيةال يعٌد التاريخ سيركرة سرد
 
 ـٌ تفكيؾ االستبداد ( . : ) ٌيةالتال ٌية: كٌضح الصكرة الفن 3س  تفكيكو.صٌكر االستبداد شيئنا معقدا متشابكا يت

  
  إٌف التمٌسؾ باستقبللنا الثقافٌي يعيد تجديد العقؿ العربٌي المنفتح عمى اآلخر؛ انطبلقنا مف خصكصٌيتو التي تحتـر التنٌكع  

 ننسى أٌف الحضارات العظيمة تفسح التي تقكدنا إلى الحديث عف مفيـك العيش المشترؾ. كال ٌيةالثقاف ٌيةبأشكالو كالتعٌدد
في أكج ازدىارىا تٌتسع لديانات  ٌيةشعارنا. كذلؾ كانت الحضارة اإلسبلم"الٌتسامح لمجميع"  كتٌتخذ مفع المجاؿ لمتنكٌ 

 ٌيةكثقافات متباينة كتضـٌ أفرادنا ينتمكف ألعراؽ كأمـ مختمفة، فكاف الٌتنٌكع مف مكامف القٌكة، كاالختبلؼ أحد السُّنىف الككن

اآلخر كاستيعاب  تقبُّؿختبلؼ، كتٍأبى القمكب لعقكؿ عف تفسير طبيعة االالتي قاـ عمى أساسيا الكجكد. كحينما تعجز ا
نظرتو في الحياة، كيتفٌشى التعصب لمٌطائفة أك العقيدة سرعاف ما تنشأ الحكاجز كيزداد الٌتباعد بيف شرائح المجتمع 

 لعبلقة اإلنساف بأخيو اإلنساف. ٌيةالكاحد، كٌتختٌؿ الٌتكازنات الٌطبيع
 

 

 

 

 

 

 

 

  كٌضح داللة ما تحتو خط . :  1س 
 :  العقؿ العربٌي المنفتح عمى اآلخرإٌف التمٌسؾ باستقاللنا الثقافٌي يعيد تجديد  ( أ

 كاالنفتاح عمى الثقافات المتعٌددة. ،كتقٌبؿ اآلخر ،البعد عف التعٌصب        
 "التسامح لمجميع" : ( ب
 اختبلؼ أديانيـ أك أجناسيـ اك أصكليـ. التساىؿ كالتيسير في التعامؿ مع اآلخريف كتقٌبميـ، عمى  

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 مختمفة بيف متباينة عمك كارتفاع  أكج أكج
 مكضع يختفي فيو كمف مكامف  سبلالت كأجناس عرؽ أعراؽ
 كىي ما أكدعو ا في الككف مف أسباب كقكانيف مفردىا سيٌنة ، سنف السُّنىف
مىاعىةه  طكؼ الطائفة ترفض أبي تأبى  النَّاسً  ًمفى  جى
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 ؟  سمٌك األمير الحسفالتمٌسؾ باستقاللنا الثقافٌي كما بٌيف : ماذا يعيد لنا  2س 

 يعيد تجديد العقؿ العربٌي المنفتح عمى اآلخر .    
 

 : التمٌسؾ باستقاللنا الثقافٌي يعيد تجديد العقؿ العربٌي المنفتح عمى اآلخر . كٌضح ذلؾ .  3س 
التي تقكدنا إلى الحديث عف مفيـك العيش  ٌيةالثقاف ٌيةانطبلقنا مف خصكصٌيتو التي تحتـر التنٌكع  بأشكالو كالتعٌدد

 المشترؾ.
 

ا لمحضارات العظيمة ٌيةجعؿ سمٌك األمير الحسف الحضارة اإلسالم :  4س   . عمؿ ذلؾ ؟ نمكذجن
في أكج ازدىارىا تٌتسع لديانات كثقافات متباينة  ٌيةككانت الحضارة اإلسبلم ،ألنيا تتخٌذ مف "التسامح لمجميع" شعارنا

 كتضـٌ أفرادنا ينتمكف ألعراؽ كأمـ مختمفة.
 
 كٌضح ذلؾ. ،التنٌكع الثٌقافي مف أىـ مصادر قكة الشعكب :  5س 

كاالستقبلؿ الثقافي التي تحتـر التنكع  ٌيةألٌنو يقكد إلى العيش المشترؾ انطبلقنا مف الخصكص ،مف مكامف القٌكة التنٌكع
 فتقكد إلى العقؿ المنفتح عمى اآلخر بخبراتو المختمفة. ،ٌيةالثقاف ٌيةبأشكالو كالتعدد

 
 ؟ األمير الحسف سمكٌ كيؼ يككف العقؿ منغمؽ عمى اآلخر ، كما ىي نتائج ذلؾ كما ذكر :  6س

حينما تعجز العقكؿ عف تفسير طبيعة االختبلؼ، كتٍأبى القمكب تقبُّؿ اآلخر كاستيعاب نظرتو في الحياة، كيتفٌشى 
التعصب لمٌطائفة أك العقيدة سرعاف ما تنشأ الحكاجز كيزداد الٌتباعد بيف شرائح المجتمع الكاحد، كٌتختٌؿ الٌتكازنات 

 بأخيو اإلنساف.لعبلقة اإلنساف  ٌيةالٌطبيع
 
 نفتاح اآلخر في ضكء فيمؾ النٌص؟كيؼ يكٌفؽ اإلنساف العربي بيف االستقالؿ الثقافي كاال :  7س 

 كفي الكقت نفسو  ،مستقمة بذاتيا ٌيةثقاف ٌيةبؿ يعني ىك  ،االستقبلؿ الثقافي ال يمنع االنفتاح عمى ثقافات اآلخريف
 كتحتكـ إلى العقؿ.  ٌيةالثقاف ٌيةكتحتـر التنٌكع كالتعٌدد ،تتقٌبؿ اآلخر كتنفح عمى ثقافاتو

 
 المعاناة مف بالمزيد إالٌ  تنبئ ال كالٌتشرذـ الفرقة كشركر الطائفيٌ  كالخطاب الٌتقسيـ كدعكات الحركب أخطار إفٌ 

 يعاني التي المفارقات كمف. األرض في ستخمفواك  تعالى  كٌرمو الذم اإلنساف لحقكؽ الٌسافر كاالنتياؾ ٌيةاإلنسان
 .كائف ىك كما يككف أف ينبغي ما بيف  الفجكة كاإلسبلميٌ  العربيٌ  كاقعنا منيا

 
ا لممعاناة اإلنسان: ذكر الكاتب  1س  كاالنتياؾ الٌسافر لحقكؽ اإلنساف . عددىف .  ٌيةأنكاعن
 أخطار الحركب كدعكات الٌتقسيـ كالخطاب الطائفٌي كشركر الفرقة كالٌتشرذـ .  

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

  المٌتسع بيف شيئيف فجك  فجكة المكشكؼ الكاضح سفر  الٌسافر الٌتفرؽ شرذـ الٌتشرذـ 
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 : في النص سبب كنتيجة . بٌينو . 2س

 السبب : أخطار الحركب كدعكات الٌتقسيـ كالخطاب الطائفٌي كشركر الفرقة كالٌتشرذـ . 
 .  كاالنتياؾ الٌسافر لحقكؽ اإلنساف ٌيةالنتيجة : المزيد مف المعاناة اإلنسان

 
 ٌيةما المقصكد بالعبارة اآلت :  3س: 

 بيف ما ينبغي أف يككف كما ىك كائف"؟"مف المفارقات التي يعاني منيا كاقعنا العربٌي كاإلسالمٌي الفجكة  
فا تعالى استخمؼ اإلنساف في األرض ككٌرمو كدعاه إلى اإلعمار  ،ينبغي أف نتحاكر كنتخاطب ال أف نتحارب

كما ىك كائف اليـك مف أخطار الحركب كدعكات التقسيـ  ،فيناؾ مفارقة بيف دكر اإلنساف في اإلعمار كالبناء ،كالخير
 كشركر الفرقة كالٌتشرذـ كاالنتياؾ الٌسافر لحقكؽ اإلنساف.كالخطاب الطائفي 

 

المشتركة التي  ٌيةالحٌرة المسكؤلة ال تنفصؿ عف تغميب العقؿ كالحكمة، كما تنسجـ مع القيىـ اإلنسان العربٌيةإف اإلرادة 
يؤٌدم التمٌسؾ بيا إلى تحقيؽ األمف لمجميع. إٌف البحث في ىذه القيـ المشتركة يسيـ في كشؼ الكجو الحقيقي 

، كتفعيؿ دكر ٌيةكاإلقميم ٌيةلمٌتطٌرؼ، كفي إطار ىذ المسعى، نحف بحاجة إلى الٌتركيز عمى المشتركات العالم
مؿ أكلكٌياتنا كتحٌدد معالميا بصكرة مستقمة. كال ريب في أٌف مستقبؿ العمؿ ، التي تح العربٌيةك  ٌيةالمؤٌسسات اإلقميم

عمى  الكىٍىفالعربٌي يكمف في فضاء يدعـ الٌتعاكف كالٌتكامؿ بيف دكؿ اإلقميـ كشعكبو، فما نعانيو اليـك مف أعرض 
 كالمشاركة كاإٌلبداع كإلنجاز. الصعيد الحضارٌم يؤكِّد الحاجة إلى التجٌدد في مختمؼ المياديف، كتعزيز ثقافة العمؿ

  
 الحٌرة المسؤكلة ال تنفصؿ عف تغميب العقؿ كالحكمة. العربٌيةعمؿ: إف اإلرادة  :  1س 

المشتركة التي يؤدم التمٌسؾ بيا إلى تحقيؽ األمف  ٌيةكتنسجـ مع القيـ اإلنسان،ألنيا تركف إلى العقؿ كتعتمد عميو
 كاالستقرار كتقٌبؿ اآلخر كنبذ التطٌرؼ.

 
 كشؼ الكجو الحقيقٌي لمٌتطرؼكٌضح داللة ما تحتو خط . :  2س  : 

 يتستر كراء رداء آخر ال يمٌثمو. إظيار حقيقة الٌتطٌرؼ الذم 
 

 كٌضحيا.،في تحسيف كاقع العالـ العربي ٌيةلسمٌكه نظرة مستقبم :  3س
الٌتعاكف كالٌتكامؿ بيف دكؿ اإلقميـ  كدعـ،كتعزيز ثقافة العمؿ كالمشاركة كاإلبداع كاإلنجاز،التجٌدد في مختمؼ المياديف

 كشعكبو.

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

يثار  غمب تغميب  تجاكز حد االعتداؿ كالحدكد المعقكلة ، يبالغ فييا  طرؼ  الٌتطٌرؼ تقديـ كا 
    الضعؼ   كىف الكىىف
 ...الخير عمى كالتعاكف كاألمانة، كالصدؽ، الحميدة؛ كاألخبلؽ ىي الميثيؿ كالفضائؿ اإلنسانٌية القيـ
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 أشار سمك األمير الحسف إلى التمٌسؾ بالقيـ اإلنسانٌية المشتركة لمبشر عمى اختالؼ أجناسيـ كطكائفيـ كأصكليـ،: 4س

 بٌيف أىمٌية ذلؾ.      
 كالبحث في ىذه القيـ المشتركة يسيـ في  إف التمسؾ بالقيىـ اإلنسانٌية المشتركة يؤٌدم إلى تحقيؽ األمف لمجميع،

كشؼ الكجو الحقيقي لمٌتطرؼ،فبل بٌد مف التركيز عمى المشتركات العالمٌية كاإلقميمٌية،كتفعيؿ دكر المؤٌسسات اإلقميمٌية 
 ،التي تحمؿ أكلكياتنا كتحٌدد معالميا بصكرة مستقمة.العربٌيةك 
 
 فما نعانيو اليـك مف أعراض الكىف:  : ٌيةالتال ٌية: كٌضح الصكرة الفن 5س 

ا لو أعراض تظير عمى صاحبو.  صٌكر الضعؼ الذم يصيب أبناء األمة اليـك مرضن
 

ذ نحتفي بعد أياـ قميمة بقدـك شير رمضاف الفضيؿ، فإنني أزجي الٌتينئة بيذه المناسبة المباركة إلى أىمي كأبناء  كا 
؛ سائبلن المكلى العمي القدير أٍف يعيده عمينا كقد حٌؿ الٌسبلـ كاألمف كاالستقرار في ٌيةكاإلسبلم العربٌيةكطني كاألٌمتيف 

مة اكريفعت أشكاؿ المعاناة كاالنتياكات الٌصارخة لكر  ربكع كطننا العربٌي الكبير كافة،
  .ٌيةكالبلجئيف مف أبنائو إخكتنا في اإلنسان كالمييجَّريف الميقتمىعيفاإلنساف عف 

 :  ٌيةالتال ٌية: كٌضح الصكرة الفن 1س
 ريفعت أشكاؿ المعاناة كاالنتياكات الصارخة لكرامة اإلنساف عف المقتمعيف كالميجريف :  
أشكاؿ المعاناة ثقبلن يرفع عف صاحبو ، كصٌكر االنتياكات إنساننا يصرخ ، كصٌكر الميٌجريف مف ببلدىـ شجرنا صٌكر  

 مقتمعنا عف األرض.
 

بلت بيف المسمميف؛ نقؼ عند صٌ كتكجيو كتكثيؽ لم ٌيةلقد أراد  تعالى لشير رمضاف المبارؾ أف يككف شير عبادة كترب 

تأسيس صندكؽ عالمٌي  ٌية، كنستفيد مف معانيو كدركسو. كال يسعني في ىذا المقاـ إاٌل أٍف أذٌكر بأىم كًعبىرهعظاتو 
االستفادة  ٌيةلمٌزكاة كالٌتكافؿ، فمنذ أٍف أطمقت ىذه الٌدعكة قبؿ ثبلثة عقكد كنٌيؼ، لـ أتكقؼ يكمنا عف الٌتذكير بيا كبأىم

األقٌؿ نمكًّا، كضماف الحياة الكريمة لؤلفراد في  ٌيةلمبمداف اإلسبلم ٌيةك مف نظاـ الٌزكاة في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ التنم
 .ٌيةمة اإلنساناكالكر  ٌيةكالٌسمطة األخبلق ٌية، كتعزيز قيىـ الغير ٌيةالمجتمعات اإلسبلم

 

 تأسيس صندكؽ عالمي لمٌزكاة كالٌتكافؿ االجتماعٌي؟ ٌية: ما أىم 1س 
 كضماف الحياة الكريمة لؤلفراد  األقؿ نمكنا، ٌيةلمبمداف اإلسبلم ٌيةتحقيؽ األىداؼ التنمك االستفادة مف نظاـ الٌزكاة في سبيؿ  
 .ٌيةكالكرامة اإلنسان ٌيةكالٌسمطة األخبلق ٌية،كتعزيز قيىـ الغير ٌيةفي المجتمعات اإلسبلم 
 
أكلئؾ الذيف يمارسكف  ًقبىؿالٌسمحة لمٌديف اإلسبلمٌي تتعٌرض إلى أقسى أشكاؿ الٌتشكيو مف  ٌيةؿ الصكرة الحقيقاال تز   

مثؿ الٌرحمة كاإلحساف إلى  ٌيةاإلرىاب كالعدكاف كالٌتطٌرؼ باسـ الديف. إٌف الٌتركيز مف خبلؿ الٌزكاة عمى القيـ اإلنسان
يز الٌتكافؿ االجتماعٌي سييسيـ في إشاعة رسالة المحتاج كابف السبيؿ كتفكيض اإلنساف مف حيث ىك إنساف، كتعز 

 .كالرُّىابعمى العدؿ كالٌسبلـ، كينأل بيا عف مسٌميات اإلرىاب  ٌيةاإلسبلـ الحٌقة المبن
 

 المعنى جذرىا الكممة
 أقٌدـ  زجك أزجي
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 الٌسمحة لمٌديف اإلسالمٌي ؟  ٌيةالصكرة الحقيقمف الذم يقكـ بتشكيو :  1س

 أكلئؾ الذيف يمارسكف اإلرىاب كالعدكاف كالٌتطٌرؼ باسـ الديف.
 
 عمى العدؿ كالٌسالـ ؟   ٌيةسمك األمير حسف في إشاعة رسالة اإلسالـ الحٌقة المبن ٌية: ما ىي رؤ  2س

 ، كتعزيز الٌتكافؿ االجتماعٌي .  ٌيةالٌتركيز مف خبلؿ الٌزكاة عمى القيـ اإلنسان
 
 : عٌرؼ القيـ ، كأذكر أمثمة عمييا مكجكدة في النص .  3س

مق ٌيةالًقيىـ : الفضائؿ الدِّين  .  التي تقـك عمييا حياة المجتمع اإلنسانيٌ  ٌيةكاالجتماع ٌيةكالخي
 الٌرحمة كاإلحساف إلى المحتاج كابف السبيؿ كتفكيض اإلنساف مف حيث ىك إنساف . مثاؿ : 

 
 عف سماحة اإلسالـ . اشرح ذلؾ .  ٌيةنظاـ الزكاة يقٌدـ صكرة حقيق:  4س 

مثؿ الٌرحمة كاإلحساف إلى المحتاج كابف السبيؿ كتفكيض اإلنساف  ٌيةاإلنسانالقيـ  إف التركيز مف خبلؿ الزكاة عمى 
عمى العدؿ كالسبلـ، كينأل  ٌيةمف حيث ىك إنساف، كتعزيز التكافؿ االجتماعٌي سيسيـ في إشاعة رسالة الحٌقة المبن

 بيا عف مسٌميات اإلرىاب كالرُّىاب.
 
   كالرُّىاب .اإلرىاب تيجة إذا  لـ يشع العدؿ كالسالـ ؟  : ما الن 5س
 
 

: مف كاتب ىذا  1س
المقاؿ ، كفي أم 

 صحيفة ؟ 
صاحب الٌسمٌك الممكٌي 

األمير الحسف بف 
 .طبلؿ ، صحيفة الغد 

 

 : متى كتبو ،  كما مناسبة المقاؿ ؟  2س
كتب صاحب الٌسمٌك الممكٌي األمير الحسف 
بف طبلؿ المقاؿ قبؿ حمكؿ شير رمضاف 

 .ـ2015ىػ /1436المبارؾ عاـ 
 
 العربٌيةيستذكر سمٌكه فيو أمجاد الثكرة  

الكبرل لتي أطمقيا المغفكر لو الٌشريؼ 
الحسيف بف عمي، كما كاكبيا مف نيضة 
 اٌتخذت مف قيـ الحؽ كالعدؿ ركيزة ليا.

 : ما المكضكعات التي عالجيا المقاؿ؟ 3س
 
يدعك إلى تعزيز ثقافة الحكار كالٌتسامح في  -أ

 ٌية.اإلنسان المجتمعات
 نبذ الٌتعصب بأشكالو . -ب
يرل أٌف الٌتراث الحضارٌم عنصر ميـٌ مف  -ج

عناصر الٌتطٌكر في ظٌؿ االستقبلؿ الثقافٌي الذم 
كقبكؿ اآلخر، كيٌتخذ مف  ٌيةيؤمف بالٌتشارك

  التاريخ جسرنا نحك اإلبداع كالٌتطكر.
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ٍعميوي   فكض تفكيض اليسيرة كالسيمة  سمح  السمحة رٌان  جى رُّؼً  ًفي حي  التَّصى

 الخكؼ المرضي  رىب لرُّىابا يبتعد نأم ينأل 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌص 
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 : القراءة  التاسعةالكحدة    
 الػػػكػػػمػػػمػػػة الػػػحػػػمػػػكة        

 

 ( .الكممة الحمكة  )   مف الطالب في ىذا الدرسمطمكب 
 حفظ  معنى المفردات كالجذر الصحيح . .1
 .حفظ  صيغة السؤاؿ مع اإلجابة التي تيسبؽ بعبلمة النجمة  .2

  
 كجٌك النٌص . حفظ التعريؼ بالكاتب  .3
 .  المكبرة في الخطمعرفة الضبط الصحيح لبعض المفردات  .4

 
 
 

 خكاطرنا كضيؽ صدكرنا تطمب دفى كعناؽ          
 ككممة طيبة ما تذبؿ البسمة عمى فميا   
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سًمٍعتييا تقكؿ كصكتييا يختنؽ بالبكاء: "ىذه حياة ال تيطاؽ! نعمؿ سحابة الٌنيار كبعض الميؿ ،كال نيكافأ إاٌل بالتٌأنيب  
ٍمكة، إٌنيا حياة ال تطاؽ!" كانت المتكمِّمة عاممة أم ، تخاطب فتاة البيت التي ٌيةكاالنتيار، ال نسمع مف أحد كممة حي

؛ ألٌنيا قٌصرت في أداء كاجب. كيظير أٌف رٌبة البيت كانت قد أمطرىٍتيا بمثؿ ىذا الكابؿ في انتيرىٍتيا، كصٌبت عمييا المٌ  ـك
في أبسط  ٌيةالٌصباح الباكر، كأٌف رٌب البيت لـ يكفِّر صكتىو في المساء الذم سبؽ، فتفٌجرى البركاف، بركاف اإلنسانٌ 

 بمغة فيمسكؼ. ٌيةمطالبيا ، كتكٌممت الخادمة األم
 

 

 ما داللة كؿ مف :  1س : 
 شٌدة الٌضيؽ كالحزف.: تقكؿ كصكتييا يختنؽ بالبكاء - أ

.نعمؿ سحابة الٌنيار كبعض الميؿ :  - ب  العمؿ طكاؿ اليـك
 الخادمة لـ تعد تحتمؿ ىذه المعاممة ، فثارت كاضطربت. داللة عمى أف:  ٌيةفتفٌجرى البركاف، بركاف اإلنسانٌ  - ت
 بمغة فيمسكؼ :  ٌيةتكٌممت الخادمة األم  - ث

 تجربتيا جعمت تتكٌمـ كالحكماء رغـ أمٌيتيا ، داللة عمى قيرىا كضعؼ احتماليا.
 الحٌد. تأكيد أف ىذه المعاممة لـ تعد تيٍحتىمؿ ، كقد تجاكزت  ؟ما داللة تكرار عبارة : "حياة ال تطاؽ"  - ج

 
 ٍتيا بمثؿ ىذا الكابؿ في الٌصباح الباكر)  :  ٌية: كٌضح الصكر ة الفن 2س  ( : كيظير أٌف رٌبة البيت كانت قد أمطرى

 صٌكر كبلـ التأنيب كاالنتيار الذم صٌبتو رٌبة البيت عمى العاممة مطران شديدان.        
 

 :ٌيةعاممت فتاة البيت الخادمة معاممة قاس  :  3س
مكة.      صكران مف ىذه المعاممة.ىاًت  أ   التأنيب كاالنتيار كالمـك كغياب الكممة الحي
 تقصير الخادمة في أداء كاجب.            لمعاممة ؟ما سبب ىذه ا ب 

ٍمكةالكممة  إلييا، بؿ ما أحكجى قمكبنا ! إٌف كممة شكر أك ثناء، كممة تمٌطؼ  أسماعىنا، الكممة المطيفة، ما أحكجى الحي
أك دعاء، تيقاؿ في حينيا، تفعؿ فعؿ السٍِّحر، فتيفرح القمب الحزيف، كتمسح عرؽ المتعب، كتحرِّؾ اليٌمة كالمركءة. إٌنيا 

، كلك كاف دكنؾ مقامنا أك كاف أجيرنا لؾ، مف فضمؾ أك اعمؿ مفاتيح القمكب، فأنت حيف تقكؿ لمف لؾ عنده حاجة
معركفنا، كف كاثقنا أٌنو سيؤٌدم العمؿ عمى خير كجو ؛ ألنو سيؤٌديو بمحٌبة، ثـ متى كافأتىوي بكممة الٌشكر أك الثٌناء أك 

ا  الٌدعاء، زدتىو تعمقنا بؾ، كحرصن
 عمى إرضائؾ.

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 المطر الشديد  كبؿ  الكابؿ  الزَّجر نير االنتيار 

 المعنى جذرىا الكممة

سيميكؾه  آدىابه   مرأ مركءة ـه  اٍلميعىامىمىةً  ًفي كى مىى قىاًئ اًسفً  عى  األىٍخبلىؽً  مىحى

 الكلوة احلُــلْـىة                           حمود النقّاش القراءة :                        الـــــىحــــــدة التاسعة
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 ٌيةة الفن: كٌضح الصكر  1س  :  
 ( :  أحكج أسماعنا إلى كممة شكر أك ثناء ! كممة تمٌطؼ أك دعاء ، إنيا مفاتيح القمكبما )  
 صٌكر القمكب أبكابان ، كصٌكر الكبلـ الطٌيب مفاتيح ليذه األبكاب.  
 
 ما أثر المعاممة المطيفة في نفكس اآلخريف؟ :  2س

 كتحرِّؾ اليٌمة كالمركءة.تفعؿ فعؿ السٍِّحر، فتيفرح القمب الحزيف، كتمسح عرؽ المتعب، 
 
 جعؿ الكاتب الٌتعزيز كالثٌناء سبيالن لإلخالص في العمؿ ، كالقىٍسكة طريقان لإلحباط: :  3س

 ناء كالٌتعزيز كما كرد في النص.اذكر بعض صكر الثٌ        
معركفنا، كف كاثقنا " فأنت حيف تقكؿ لمف لؾ عنده حاجة، كلك كاف دكنؾ مقامنا أك كاف أجيرنا لؾ، مف فضمؾ أك اعمؿ 

أٌنو سيؤٌدم العمؿ عمى خير كجو ؛ ألنو سيؤٌديو بمحٌبة، ثـ متى كافأتىوي بكممة الٌشكر أك الثٌناء أك الٌدعاء، زدتىو تعمقنا 
ا عمى إرضائؾ"  . بؾ، كحرصن

  
ٍمكة ال تغني عف األجر المادٌم، كال تككف عمى حسابو، فتحاكؿ أٍف تنتقص منو كتقتصد؛ ألٌف األجر كاجب،  كالكممة الحي

مكة عطاء؛ فحيف يدفع صاحب العمؿ األجر كىك يقكؿ: سممت يداؾ، كمتى اكما أٌف الخدمة كاجبة، لكٌف  لكممة الحي
 عميؾ، أك يكًجز االثناف فيتبادالف كمًمة أشكرؾ، يشعر كبلىما العامؿ أجره كىك يقكؿ لصاحب العمؿ: عٌكضى اض يقب

ذ ًصٍرفة ٌيةجب، كأٌف عبلقتو باآلخر لـ تعد عبلقة منفعة ماداأٌنو فعؿ أكثر مف الك  ، كأٌف القمبٍيًف حبٌل محٌؿ الجيبٍيًف، كا 
ترتدم طابعنا إنسانينا ركحانيًّا ىك الٌطابع الكحيد الذم يجب أف يسكد العبلقات بيف الٌناس؛ ألنو يشيع  ٌيةالخدمة الماد
 كينشر اليناء. الطُّمأنينة

 
                ما ىك رأم الكاتب في  مكقع الكممة الحمكة مع األجر المادم ؟  :  1س
ٍمكة ال تغني عف األجر المادمٌ    .   كال تككف عمى حسابو، فتحاكؿ أٍف تنتقص منو كتقتصد، الكممة الحي
 
ٍمكة ال تغني عف األجر المادمٌ :  2س  2018سؤاؿ كزارة صيفي  . عمؿ ذلؾ ؟ كال تككف عمى حسابو، الكممة الحي

 .  ألٌف األجر كاجب، كما أٌف الخدمة كاجبة     
 
 الدعاء .: ما المعنى التي تفيده جمؿ مف مثؿ : " عٌكض اهلل عميؾ ، بارؾ اهلل فيؾ " ؟  3س  

 
 جعؿ الكاتب الٌتعزيز كالثٌناء سبيالن لإلخالص في العمؿ ، كالقىٍسكة طريقان لإلحباط: :  4س
 2018سؤاؿ كزارة صيفي  كالٌتعزيز كما كرد في النص. صكر الثٌناءاذكر بعض أ( 

"حيف يدفع صاحب العمؿ األجر كىك يقكؿ: سممت يداؾ، كمتى يقبض العامؿ أجره كىك يقكؿ لصاحب العمؿ: عٌكضى 
 ا عميؾ، أك يكًجز االثناف فيتبادالف كمًمة أشكرؾ".

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 الراحة كالثقة كعدـ القمؽ طمأف الطمأنينة  الخالص لـ يختمط بغيره صرؼ الصٍّْرؼ

في
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رة 
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  )حيف يدفع صاحب العمؿ األجر كىك يقكؿ: سممت يداؾ، كمتى يقبض العامؿ ماذا تستنتج مف قكؿ الكاتب : ب" 

 أجره كىك يقكؿ لصاحب العمؿ: عٌكضى اهلل عميؾ، أك يكًجز االثناف فيتبادالف كمًمة أشكرؾ".
 أف كممات التعزيز تقكد اآلخر إلى اإلخبلص في العمؿ كمحبتو.       

 
ٍمكة عطاء :  5س  2018سؤاؿ كزارة صيفي  .أشار الكاتب إلى أف دفع صاحب العمؿ األجر لمعامؿ كاجب ، كالكممة الحي

 ما الذم يضيفو ىذا العطاء عمى العالقة بينيما ؟        
  ًصرفة ، كأٌف قمبٍييما حبٌل محؿ جيبٍييما ، بطابع إنسانٌي ركحاني. ٌيةأٌف العبلقة بينيما لـ تعد عبلقة ماد   
 
 ٌيةتطغى عمى العبلقة الماد ٌيةالعبلقة اإلنسان  ؟ أٌف القمبيف حاٌل محؿ الجبٍيًف"ما المقصكد بقكؿ الكاتب "ك :  6س. 

 
 2018سؤاؿ كزارة صيفي ، كما نتيجة ذلؾ ؟  ٌيةادما الرداء الذم يجب تتحمى بو الخدمة الم:  7س

ترتدم طابعنا إنسانينا ركحانيًّا ىك الٌطابع الكحيد الذم يجب أف يسكد العبلقات بيف الٌناس؛ ألنو يشيع  ٌيةالخدمة الماد
 الطُّمأنينة كينشر اليناء.

 
 بشخص يمبس رداء جميؿ . ٌيةشبو الخدمة الماد (. ترتدم طابعنا إنسانينا ٌيةالخدمة الماد) ا ٌيةكٌضح الصكرة الفن:  8س 

 
 ٌيةالكٌد كالمحبة كاألخكة اإلنسان " ؟  ترتدم طابعنا إنسانينا ٌيةالخدمة المادا: ما داللة "   9س .  
 
 استنتج مف النص حقان مف حقكؽ العٌماؿ. :  10س 

  كرامة العٌماؿ ، الحٌؽ في الرٌاحة ، تحديد ساعات العمؿ كمناسبتيا لؤلجر. ٌيةحما
 
 يحرص صاحب العمؿ عمى تكطيد عمى عالقتو بالعٌماؿ ، كتحفيزىـ عمى العمؿ.كيؼ : 11س 

 بالحفاظ عمى كرامتيـ كتجٌنب إىانتيـ كمعاممتيـ بالكبلـ الطٌيب كالٌشكر. 
 
ٍمكة مف مزايا اإلنساف، فاآللة تكٌفر ليا الكقكد كالزيت فتصدع بأمرؾ، كليست في حاجة إلى أف تقكؿ ليا مف   الكممة الحي

ز عنيا اإلنساف، لكٌف الٌنفكس الصماء  ـى فضمؾ أك أشكرؾ، كىي تؤٌدم العمؿ بدٌقة كأمانة قد يعجى الٌنفكس  اآللة ، صمى
ؿ التعامؿ  مع اآللة عمى التعامؿ مع اإلنساف، ٌفتصبح فمسفة الٌتعامؿ بيف الٌناس عمى أساس المتنٌكرة إلنسانيتيا تفضِّ

ز كأجر ييدفىع ال نصيب لمقمب كال لمساف فيو، كتصبح الحياة   شيئنا ال يطاؽ. - ٌيةكما قالت العاممة األم -عمؿ يينجى
 

 2018سؤاؿ كزارة صيفي 
 
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 ال تسمع  صمـ صماء تينىفِّذه صدع/ أمر تصدع بأمرؾ 
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 ما داللة كؿ مف :  1س : 
 لكؿ شيء سبب كنتيجة .  . " اآللة تكٌفر ليا الكقكد كالزيت فتصدع بأمرؾ "  ( أ
ؿ التعامؿ مع اآللة عمى التعامؿ مع اإلنساف"   ( ب  " .   الٌنفكس المتنٌكرة إلنسانيتيا تفضّْ

 بعضيا البعض .ال تحب االندماج مع نفكس صٌماء   
ز كأجر ييدفىع ال نصيب لمقمب كال لمساف فيو"  ( ت  " .ٌفتصبح فمسفة الٌتعامؿ بيف الٌناس عمى أساس عمؿ يينجى
 كانعداـ الكٌد كالمحٌبة  .   ٌيةعدـ التشارك         
 
 نساف لمعاطفة:  2س  قيمة كبيرة في حياتو ، كضح ذلؾ. فٌرؽى الكاتب بيف إنساف مادٌم ، كا 

 اإلنساف المادٌم يتعمؿ مع اآلخريف في أمكره عمى أساس عمؿ يينجز كأجر ييدفع ال نصيب لمقمب كال لمساف فيو.
 اإلنساف الذم يقٌدر قيمة الكبلـ الطٌيب ، فالكممة الحمكة مف مزاياه ، كىي طبع فيو.

 
 ؿ "   ٌيةكٌضح الصكرة الفن:  3س ـى اآللة ،ىي التي تفضّْ   " .  التعامؿ مع اآللةالٌنفكس الصماء صمى
 صٌكر الٌنفكس الجاٌفة التي تفٌضؿ التعامؿ مع اآللة آلةن صٌماء ال تشعر.   
 
 ؟  ٌيةعمى القيـ اإلنسان ٌيةمصيرى مجتمعو تطغى فيو العالقات الماد ما:  4س 
 . ٌيةعمى الٌركابط اإلنسان ٌيةستطغى فيو المصالح الماد . أ
ليغدك مجتمعان جافان في عبلقاتو ، كيشعر أفراده بالغربة كالضياع ،  ٌيةكاألخبلق ٌيةكستضعؼ فيو االىتمامات المعنك  . ب

 .ٌيةكمصالحيـ الماد ٌيةكالصراع بيف قيميـ األخبلق
 

يماف ال يشكبيا  ٍمكة أٍف تككف صادقة ،صادرة عف إخالص كا  ٍيؼكينبغي لمكممة الحي . نحف ال نعمـ ما في فاؽنً أك  زى

القمكب؛ ألف عمميا عند عاٌلـ الغيكب، كالكممة الحمكة إذ تيقاؿ أك تيكتب، تصؿ إلينا مباشرة، فتنقر عمى كتر مف أكتار 
، كقد ال ذلؾقمكبنا كيككف ليا صداىا المستحٌب. قد ال يتاح لنا في كؿ مٌرة أٍف نحٌدد مدل إخالصيا، كقد نفكر في 

 ، كحسننا نفعؿ.لؾذنحاكؿ التٌفكير في 

 
 فرؽ في المعنى بيف الكممتيف المتيف تحتيما خٌط في ما يأتي: :  1س 

ٍمكة ليا صداىا الميستحٌب". ( أ  : أثرىا(.)الٌصدل : رجع الصكت ، كالمقصكد      "الكممة الحي
داىا. ( ب رُّ صى ٌرقىيا حى  قاؿ الٌشاعر : كىجىرل في األرض يىٍنبيكعي ىيدلن             بىٍعدى أٍف حى

 .  )العطش الشديد( الٌصدل : العطش الشديد
 

ٍمكة أٍف تككف صادقة ، بٌيف كيؼ يريد الكاتب الكممة الحمكة ؟   :  2س يماف ال  ينبغي لمكممة الحي  صادرة عف إخبلص كا 
ٍيؼ أك نً                                              . فاؽيشكبيا زى

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 الباطؿ الٌردمء مف الشيء زيؼ الزٍَّيؼ  يخالطيا  شكب يشكبيا 
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 كٌضح أثر الكممة الحمكة سكاء كتابة أك قكؿ . :  3س
 الكممة الحمكة إذ تيقاؿ أك تيكتب، تصؿ إلينا مباشرة، فتنقر عمى كتر مف أكتار قمكبنا كيككف ليا صداىا المستحٌب. 

 .  نحٌدد مدل إخبلصيا قد ال يتاح لنا في كؿ مٌرة أفٍ 
 
 النفكس في الطيبة لمكممة اإليجابي األثر  ( ؟ قمكبنا أكتار مف كتر عمى فتنقر) ما داللة   : 4س. 

 
 تجاه الكممة ؟  ٌيةكيؼ تككف بالعادة طبيعة النفس البشر  :  5س

 . الكممة  في مدل إخبلصحاكؿ الٌتفكير ت، كقد ال  في مدل إخبلص ىذه الكممة  فكرتقد      
 
  مدل اخبلص الكممة الحمكة .عالـ يعكد اسـ اإلشارة ) ذلؾ ( المخطكط تحتو ؟ 6س  

 
تصبح حٌدادنا "،  كذلؾ إذ عٌكدتى لسانؾ إرساؿ ىذه العبارات" أشكرؾ، مف فضمؾ  الًحدادةيقكؿ المثؿ: "بمزاكلة  

،اسمح لي، أسألؾ العفك أك المعذرة ،سممت يداؾ، عٌكض ا عميؾ، بارؾ ا فيؾ"، فبل بٌد مف أف تفعؿ في نفسؾ فعؿ 
 اإليحاء، فالكممات الطٌيبة تصدر عف الٌنفس، كتصقميا في الكقت ذاتو.

  
 بكؿ مف :  ما المقصكد :  1س 

 .إذا عٌكد المرء نفسو ممارسة فعؿ ما فإنو يعتاده " بمزاكلة الحدادة تصبح حدادان "؟ - أ
 كتصقميا في الكقت ذاتو "؟" إٌف الكممات الطٌيبة تصدر عف الٌنفس،  - ب

ٌنما في نفسو أيضان.  عندما يصدر المرء الكبلـ الطٌيب فإٌنو ال يبٌث الٌسركر في متمقيو فقط كا 
 

 اذكر بعض صكر الثٌناء كالٌتعزيز كما كرد في النص.:  2س
 .  فيؾ"" أشكرؾ، مف فضمؾ ،اسمح لي، أسألؾ العفك أك المعذرة ،سممت يداؾ، عٌكض ا عميؾ، بارؾ ا 

 
 الفقرة التي أمامؾ ؟ مف تستنتج ماذا:  3س  

كطبع فييـ ، فبل يبذلكف في ىذه المعاممة عناء كمشقة . كلكف  ٌيةمعاممة اآلخريف بمباقة عند بعض الٌناس سج
 -كما قاؿ الكاتب  " بمزاكلة الحدادة تصبح حدادان " –اإلنساف متى ما عٌكد لسانو كنفسو عمى المعاممة الطيبة 

 ستصبح عندئذ طبعان مكتسبان فيو كيعتادىا . 
 
 قمكبيـ أك كسرىا ، كضح ذلؾ. ألسمكب اإلنساف في تعاممو مع اآلخريف دكره في كسب:  4س 

الكممة الطٌيبة ىي مفتاح لقمكب اآلخريف ، كىي عنكاف المتكمـ كدليمو ، فعمى المرء أف ينتقي ألفاظو في خطابو مع 
 اآلخريف ، كيتجٌنب كسر خكاطرىـ ، فبل يستييف أحد بالكممة ميما كانت ، فرٌب كممة أضاءت الدنيا أك ظممتيا.

 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

يى  اإليحاء حى يَّنىيت،  ايىذَّبىيت صقؿ  تصقميا صكت التكمـ الخفي لآلخر كى  ازى
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 كالـ الطٌيب مف كاقع حياتنا.أعًط أمثمة لم:  5س

 أسعىدى ا أيامؾى ، بارؾى ا فيؾى ، طابت أياميؾى ، سعٍدتي برؤيتؾ ، جزاؾى ا خيران ، كٌفقؾى اي.
، فيي ليست أقٌؿ لزكمنا بيف األنداد: بيف  ٍمكة الزمة بيف الٌرئيس كالمرؤكس، كالخادـ كالمخدـك كلىًئف كانت الكممة الحي

كزكجتو، كاألب كابنو، كالٌصديؽ كصديقو، كال يحسبىفَّ أحد أٌف رفع الكمفة ينفي كممة المحٌبة، بؿ العكس ىك الٌزكج 

ذ كاف المرء ييسٌر بسماع كممات الثٌناء مف  بينيافٌد رباط األلفة كتريصُّ الٌصحيح، فعبارات التعاطؼ تشي  الٌصداقات. كا 
لمقرَّبيف إليو أكلئؾ الذيف يعيشكف معو أكثر ساعات حياتو، كالذيف يؤمف الغرباء، فيك أكثر سركرنا بسماعيا مف أفٌكه ا

 ئمنا تثني عميو.ابيـ كيطمئٌف إلى أقكاليـ، كلعٌؿ أسعد الٌناس مىٍف يفكز بإعجاب زكًجو أكالن كيسمعيا د

 
 كتحقؽ مف استعماليا  العربٌية( لمٌداللة عمى المرأة ، عد إلى أحد معاجـ المغة  زكج استخدـ الكاتب كممة ):  1س ، 

 بيذه الصكرة.
ٍكجي المرأة :       كجي الرجؿ : امرأتو ، فيقاؿ لبلثنيف : ىما زكجاف.زكج يستكم فييا المذٌكر كالمؤنث ، زى  بعميا . كزى

 
  ما الفكرة العامة لمفقرة التي أمامؾ ؟ 2س : 

الٌتعامؿ بالكممة الطيبة كاستخداميا ، أك تمٌقييا ليس حكران عمى أحد ، إذ يشمؿ كٌؿ فئات المجتمع ، بيف أفراد العائمة أك 
 ب العمؿ كغيرىـ .أفراد العمؿ أك الخادـ كالمسؤكؿ أك صاح

  
 عبارات التعاطؼ تريصُّ بينياف الٌصداقات"  ٌية: كٌضح الصكرة الفن3س : " 
 صٌكر الٌصداقات بناءن تقٌكيو عبارات التعاطؼ.     
 

ٍمكة في المجتمع اإلنسانٌي.:  4س  بيف أثر عبارات التعاطؼ كالكممة الحي
 الٌصدقات ، كتنشر الطُّمأنينة كاليناء في المجتمع اإلنسانٌي.عبارات التعاطؼ تشٌد رباط األلفة ، كترٌص بنياف 

                                         

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 االجتماع كااللتئاـ ألؼ األلفة  كالنظيرمفردىا النِّد ، كىك الًمٍثؿ  ندد  األنداد 
    ضـٌ بيا بعضيا إلى بعض رصص تريصُّ 
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ٍمكة: ما الفف النثرم أك األدبي الذم ينتمي لو درس )  1س  2018سؤاؿ كزارة صيفي  مقالة .( ؟  الكممة الحي

 محمد النٌقاش كاتب كناقد لبناني. . المقالةكاتب بعرؼ :  2س

 مؤٌلفات محمد النقاش؟ىي ما  :  3س

 . دفتيو بضعنا كثبلثيف مقالة ـ  جمع الذم يضـٌ بيف1960 ليد األرؽ" عاـامقاالتو التي كتبيا في كتابو "مك 

  . ليد األرؽاكتابو "مك  : مف أيف أيخذ ىذا المقاؿ الذم بيف أيدينا  ؟  4س
 

 ، كما كرد في جٌك النٌص ؟  انتيجو الكاتب في معالجة مكضكعو ما األسمكب الذم :  5س
ا في الٌتفكير كالٌتعبير بمغة تبعث عمى األمؿ كالٌتفاؤؿ في الٌتعامؿ بيف الٌناس. (1 ا خاصن  نيج الكاتب نيجن
 . دٍفعيـ نحكى سبؿ الحٌؽ كالخير  (2
الكاتب ممتزمنا نحك مجتمعو كمحيطو، كشعر شعكرنا قكيان بما يعكزه لينيض كيسمك، كيصبح أجمؿ  بدا  (3

 المجتمعات كأفضميا.
 

 عمؿ ذلؾ ؟ كما كرد في جٌك النٌص .  دفع الكاتب مجتمعو نحك سبؿ الحٌؽ كالخير. :  6س
مجتمعو كمحيطو، كشعر شعكرنا قكيان بما يعكزه لينيض كيسمك، كيصبح أجمؿ المجتمعات  الكاتب بدا ممتزمنا نحكألنو 

  كأفضميا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 + جٌك النٌص التعريؼ بالكاتب 
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 : القراءة  العاشرةالكحدة    
 رسالة مف باب العمكد    

 لمشاعر حيدر محمكد
 

  ( . العمكد باب مف رسالة مطمكب مف الطالب في ىذا الدرس )
 :خالية تمامان مف األخطاء  ثمانية أبيات  حفظ  .1

 ) تقديـ كتأخير ، الكتابة اإلمبلئية ، الحذؼ أك الزيادة ( 
 

 حفظ  معنى المفردات كالجذر الصحيح . .2

 حفظ إجابات األسئمة جميعيا . .3

 . األبياتحفظ  شرح  .4

 حفظ  التعريؼ بالشاعر كجك النص  .  .5

 القصيدة .المكبرة في أبيات معرفة الضبط الصحيح لبعض المفردات  .6
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 الًقبػػػػػػػػػابي يػػػػػػػػا حبيػػػػػػػػبى القيػػػػػػػػػدًس نادٍتػػػػػػػػؾى  -1

 

 كالمحاريػػػػػػػػػػػػػػػػػبي فىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد طػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػابي  

 إٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّةي عينىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي -2 

 

ٍنػػػػػػػػػػػًدؾى   ػػػػػػػػػػػؼِّ  زى ـي كلمكى ٍشػػػػػػػػػػػ  الًخضػػػػػػػػػػػابي الكى

 
 الػػػػػػػػػػػػػػػذم كاألحٌبػػػػػػػػػػػػػػػاءي عمػػػػػػػػػػػػػػػى العىٍيػػػػػػػػػػػػػػػدً  -3

 

 شػػػػػػػػػػػػػػبابي  -بٍعػػػػػػػػػػػػػػدي  –قىطىعػػػػػػػػػػػػػػكهي كاليػػػػػػػػػػػػػػكل  

 الغػػػػػػػػػػػػالي عمػػػػػػػػػػػػى أىػػػػػػػػػػػػداًبًيـٍ  رىٍسػػػػػػػػػػػػميؾى  -4 

 

 كاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػميؾى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيؼه ككتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي  ٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةرا 

ـٍ  -5  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي ـي األىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي فىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فاًرسى  كىىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػرى ييطاًكٍعػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الرِّكػػػػػػػػػػػػػػػػابي    أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػًرًج المي

ٍمفىػػػػػػػػػػػػؾى  كيىًسػػػػػػػػػػػػرٍ  -6   ىػػػػػػػػػػػػائجه  بىٍحػػػػػػػػػػػػره  خى

 

 ًغضػػػػػػػػػػػػابي يىٍفتىػػػػػػػػػػػػدم األقصػػػػػػػػػػػػى كأمػػػػػػػػػػػػكاجه  

 
ـٍ عمػػػػػػػى الٌسػػػػػػػاحاًت ًمػػػػػػػٍف  -7  ـٍ ػأنفاًسًيػػػػػػػكػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػحابي   ـٍ جػػػػػػػػػػػػػػػػادى سى  كردةه فاحػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ككػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـٍ ًمػػػػػػػػػٍف يػػػػػػػػػدو  العيمػػػػػػػػػىكعمػػػػػػػػى بػػػػػػػػػاًب  -8  ػػػػػػػػػ  كى

 

ـٍ شػػػػػػػػػػػػػػعَّ ًشػػػػػػػػػػػػػػيابي   ػػػػػػػػػػػػػػرِّةو دىقَّػػػػػػػػػػػػػػٍت ككػػػػػػػػػػػػػػ  حي

ـي األبطػػػػػػػػػػػػػػػاؿي كاألقصػػػػػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػػػػػـ -9   كىػػػػػػػػػػػػػػػ

 

كابػػػػػػػػػػػػػي   ـٍ تىٍزىػػػػػػػػػػػػػك الرَّ ػػػػػػػػػػػػػعابي كًبًيػػػػػػػػػػػػػ  كالشِّ

 
 ًفػػػػػػػػػػػدنلكالجبػػػػػػػػػػػاهي السُّػػػػػػػػػػػٍمري أعػػػػػػػػػػػراسي  -10

 

ػػػػػػػػػػػػػنا المجػػػػػػػػػػػػػًد إىػػػػػػػػػػػػػابي كعمييػػػػػػػػػػػػػا    ًمػػػػػػػػػػػػػٍف سى

ػػػػػػػػػػػػػػإٍف يىكػػػػػػػػػػػػػػٍف بػػػػػػػػػػػػػػابي البيطػػػػػػػػػػػػػػكالًت  -11   ادىمن

 

 فالجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي السُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمري لمجنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي  

 يػػػػػػػا حبيػػػػػػػبى القيػػػػػػػٍدًس مػػػػػػػا لمقيػػػػػػػٍدًس ًمػػػػػػػفٍ  -12 

 

ٍنًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذو إاٌلؾى فالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي    يىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي مي

 
 المػػػػػػػػػػػػدل ًمػػػػػػػػػػػػٍؿءي المبليػػػػػػػػػػػػيفي التػػػػػػػػػػػػي  -13

 

 مػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي نىظىػػػػػػػػػػًر الغػػػػػػػػػػازم ًحسػػػػػػػػػػابي  

 القػػػػػػػػػػػػػدسى فػػػػػػػػػػػػػي محنًتيػػػػػػػػػػػػػاغيػػػػػػػػػػػػػرى أفَّ  -14 

 

 صػػػػػػػػػػػػػػػابرةه كاألىػػػػػػػػػػػػػػػؿي غػػػػػػػػػػػػػػػابكا كحػػػػػػػػػػػػػػػدىىا 

 
ػػػػػػػػػػػػػػدنل -15 ـٍ نادٍيػػػػػػػػػػػػػػتى لكػػػػػػػػػػػػػػٍف ال صى ػػػػػػػػػػػػػػ  كلكى

 

ـٍ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍعتى لكػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ال جػػػػػػػػػػػػػػػػػكابي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كلكى

 بيرىقىيػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػا حبيػػػػػػػػػػبى القػػػػػػػػػػدًس يػػػػػػػػػػا  -16 

 

 الرِّحػػػػػػػػػػػػػػابي سػػػػػػػػػػػػػػكؼ تىٍمقانػػػػػػػػػػػػػػا كنٍمقاىػػػػػػػػػػػػػػا  

 
ػػػػػػػػػػػػػػٍمؿي الًحمػػػػػػػػػػػػػػى ميٍجتًمػػػػػػػػػػػػػػعه  -17  كغػػػػػػػػػػػػػػدان شى

 

 كغػػػػػػػػػػػػػػػػدان لممسػػػػػػػػػػػػػػػػجًد األقصػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػ بي  

  

     
ٍيفا عاـ  .رسالة مف باب العمكد بشاعر قصيدة عرؼ  -1   ـ.1942حيدر محمكد شاعر أردنٌي معاصر، كلد في حى
 ما الكظائؼ التي شغميا؟ -2

ـٌ كزيرنا لمثقافة. ـٌ مديران لدئرة الثقافة كالفنكف، ثـ عيٌيف سفيرنا لممممكة في تكنس ، ث  عمؿ في اإلعبلـ، ث
 ، كبحٌسو العذب كأسمكبو الٌرشيؽ.ٌيةعيرؼ بقصائده الكطن ما سمات )خصائص( شعره ؟  -3
 .)شجر الٌدفمى عمف الٌنير يغني( ك)مف أقكاؿ الٌشاىد األخير( ك)عباءات الفرح األخضر(  . ٌيةاذكر دكاكينو الشعر  -4
 . )عباءات الفرح األخضر(ف الشعرم الذم أخذت منو القصيدة؟   ما اسـ الديكا  -5
 2018سؤاؿ كزارة شتكم  ما مناسبة ىذه القصيدة ؟ -6

في احتفاؿ  -طٌيب  ثراه  -ألقى الٌشاعر ىذه القصيدة بيف يدم جبللة المغفكر لو الممؾ الحسيف بف طبلؿ 
 ـ.1970الجيش العربٌي بمناسبة ذكرل اإلسراء كالمعراج عاـ  -لمقكات المسٌمحة األردنٌية 

 

 حيدر حموىدالشاعر :  رسالة هن تاب العاهىد           القراءة :                        الـــــىحــــــدة العاشرة

  + جك الٌنصالتعريؼ بالشاعر 
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 الًقبػػػػػػػػػابي ؾى يػػػػػػػػا حبيػػػػػػػػبى القيػػػػػػػػػدًس نادٍتػػػػػػػػ -1

 

 كالمحاريػػػػػػػػػػػػػػػػػبي فىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد طػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػابي  

 : شرح الثيد 
 كيقكؿ لو : يا حبيب القدس ، فقد نادتؾ القدس يخاطب الٌشاعر جبللة المغفكر لو الممؾ الحسيف بف طبلؿ ،

  بمحاريبيا كًقبابيا ، مستغيثة بؾ.
 القيٌبة.  ؟ ( الًقبابي  ما مفرد ):  1س
 في مطمع القصيدة الممؾ الحسيف بف طالؿ طٌيب اهلل ثراه ،: نادت الًقباب كالمحاريب  2س
 2018سؤاؿ كزارة شتكم ما داللة الًقباب كالمحاريب كما كردت في القصيدة؟   

 . ٌية، ما تمثٌمو المقٌدسات مف رمز ديني أكالىا الياشميكف الرعا ٌيةداللة دين
 كالمحاريبي ( :  ) نادٍتؾى الًقبابي  ٌية: كٌضح الصكرة الفن 3س

 صٌكر الٌشاعر القدس محبكبة تنادم جبللة الممؾ ، كتستغيث بو.
 .ٌيةالعاطفة الدين   يت؟ما العاطفة التي برزت في كجداف الٌشاعر في ىذا الب:  4س

 إٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّةي عينىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي -2

 

ٍنػػػػػػػػػػػًدؾى   ػػػػػػػػػػػؼِّ  زى ـي كلمكى ٍشػػػػػػػػػػػ  الًخضػػػػػػػػػػػابي الكى

 
  

 : شرح الثيد
 : جبللتو مخاطبان  كيتابع

  ، لكنييا كٌفؾ في كتخٌضب ، كشمييا زىندؾى  في ارتسـ فقد ، قمبؾ في كاالطمئناف الٌسركر مبعث القدس 
 
 .كالقدس جبللتو بيف العبلقة ثبات عمى داللةليذا البيت .  ٌيةعالـ يدؿ ىذا البيت ؟  أك  الفكرة الرئيس:  1س
 داللة كؿ مف : ما :  2س

:  ( أ  مبعث سركرؾ كرضاؾ.قيرَّةي عينىٍيؾى
  كالقدس.ثبات العبلقة بيف جبللتو لمكىؼّْ الًخضابي :  ( ب

 فٌرؽ في المعنى في ما تحتو خط في ما يأتي: :  3س
 )الرٌاحة مع األصابع(.

ًر، كى  ( ب ، كىاألىٍمري  كىؼُّ مف حقكؽ الطريؽ كما بينيا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ : " غىضُّ اٍلبىصى األىذىل، كىرىدُّ السَّالـً
كًؼ، كىالنٍَّييي عىًف اٍلميٍنكىًر".   )مٍنع / صٍرؼ(.                                       ًباٍلمىٍعري

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

يىٍرتىاحي  اإًلٍنسىافي  ًبوً  ييسىرُّ  مىا  قرر قيرَّةي  ٍنًدؾى  لىوي  كى  مكصؿ طرؼ الٌذراع في الكؼٌ  زند  زى
ف بو مف ًحٌناء كنحكه  خضب الًخضابي      ما ييٍخضىب كييتمىكَّ

 إٌنيػػػػػػػا قيػػػػػػػرَّةي عينىٍيػػػػػػػؾى كفػػػػػػػي ( أ
 

ـي ك   ٍشػػػػػ ٍنػػػػًدؾى الكى ػػػػؼّْ زى  الًخضػػػػػابي  لمكى
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 كاألحٌبػػػػػػػػػػػػػاءي عمػػػػػػػػػػػػػى العىٍيػػػػػػػػػػػػػًد الػػػػػػػػػػػػػذم -3

 

 شػػػػػػػػػػػػػػػبابي  -بٍعػػػػػػػػػػػػػػػدي  –قىطىعػػػػػػػػػػػػػػػكهي كاليػػػػػػػػػػػػػػػكل  

 
 

 : شرح الثيد
فييـ عينفكاف الٌشباب  اٌدفاع عنيا ، كىكاىـ ما زاؿ فتين أىؿ القدس الذيف يحٌبكف جبللتو باقكف عمى عيدىـ معو في ال

 كاندفاعو.
 أىؿ القدس الذيف يحٌبكف جبللتو كينتمكف لمدينتيـ.   مف ىـ األحٌباء؟:  1س
 ما العيد الذم قطعكه؟:  2س

 في الٌدفاع عف القدس ،  –طيب ا ثراه  –الكفاء كاالنتماء لبني ىاشـ يمثميـ الممؾ الحسيف بف طبلؿ 
 2018سؤاؿ كزارة شتكم                                                                كرفض الخنكع لمعدك الغاضب.

 صٌكر حٌب أىؿ القدس بالشاب القكٌم في عيٍنفكانو كاندفاعو.( :  شبابي  – بٍعدي  – كاليكل ) ٌية: كٌضح الصكرة الفن 3س
 فٌرؽ في المعنى في ما تحتو خط في ما يأتي: :  4س

 (. الكعد )
 (. زمف )                                           .ٌيةالٌدكلة األمك عيد الصخرة في  ٌيةشييّْدٍت ق ( ب

عٌبر الٌشاعر عف مكانة القدس الٌرفيعة عند الممؾ الحسيف بف طالؿ طيب اهلل ثراه ، كمكانة الحسيف عند أىميا ، :  5س 
 بيف ذلؾ.

، كىذا  ٌيةكاالىتماـ منذ تكٌليو سمطاتو الدستكر  ٌيةحظيت القدس بمكانة رفيعة عند الحسيف بف طبلؿ ؛ إذ تعيدىا بالرعا
ف يده ،  ٌيةشاىد عمى عبلقتو الٌركح بمدينة القدس ، فيي قٌرة عينٍيو ، كىي كالكشـ في زىٍنده ، ككالًخضاب الذم يمكِّ

  كأىميا يبادلكنو ىذا الحٌب أنيـ باقكف عمى العيد معو في الدفاع عنيا.
 الغػػػػػػػػػػالي عمػػػػػػػػػػى أىػػػػػػػػػػداًبًيـٍ  رىٍسػػػػػػػػػػميؾى  -4

 

 راٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميؾى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيؼه ككتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي  

 : شرح الثيد 
 قٌكة مف فيو ما بكؿٌ  كاسمؾ ، كأحبائيا القدس أىؿ عند منزلتؾ عمى داللة ، أجفانيـ فكؽ مرفكعة ٌيةرا ٌيةالغال صكرتؾ
 .منو يتعٌممكف كتاب كحنكتؾ كحكمتؾ ، بيـ يدافعكف سيؼ

 
 . كأحبائيا القدس أىؿ عند ة الممؾ حسيف بف طبلؿمنزل عمى داللة: ما داللة البيت السابؽ ؟  1س
 القكة كالحنكة.  ( ؟  كاٍسميؾى سٍيؼه ككتابي داللة كؿ مف : ) ما :  2س
 2018سؤاؿ كزارة شتكم الييٍدب. ما مفرد )األىداب(؟ :  3س
 عمى أىداب أىؿ القدس. ٌيةصٌكر صكرة الممؾ را ( : ٌيةرا أىداًبًيـٍ  عمى الغالي رىٍسميؾى  ) ٌيةكٌضح الصكرة الفن:  4س
 فٌرؽ في المعنى في ما تحتو خط في ما يأتي: :  5س

          (. صكرتؾ )                    ككتابي  سٍيؼه  كاٍسميؾى  راٌية    أىداًبًيـٍ  عمى الغالي رىٍسميؾى   ( أ
ٍسـً  في طاؿى  لقىدٍ  قاؿ أنك نكاس :  ( ب  (. األثر الباقي مف الديار )   كعىنائي بيا تىردادم طاؿى  قد ك   بيكائي الٌديارً  رى

 المعنى جذرىا الكممة
 الًعشؽي   ىكم ليىكىلا

 الػػػػػػػػػذم العىٍيػػػػػػػػػدً كاألحٌبػػػػػػػػػاءي عمػػػػػػػػػى  ( أ
 

 شػػػػػػػػػػػبابي  -بٍعػػػػػػػػػػػدي  –قىطىعػػػػػػػػػػػكهي كاليػػػػػػػػػػػكل  
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ـٍ  -5 ػػػػػػػػػػػػػػػيي ـي األىٍىػػػػػػػػػػػػػػػؿي فىيػػػػػػػػػػػػػػػا فاًرسى  كىىيػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ييطاًكٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الرِّكػػػػػػػػػػػػػػػػػابي    أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػًرًج المي
  

 
 
  

حصىرج فن+  شرح الثيد
ّ
 :  ي

ٌصكر الٌشاعر جبللتو فارسان متى يسرج خٍيمىو لمدفاع عف القدس ، سيطاكعو أىؿ القدس كمحٌبكىا كيسيركف معو 
 مؤٌيديف لو.

 الممؾ الحسيف بف طبلؿ رحمو ا. الٌشاعر؟ ومف الفارس الذم يتحٌدث عن:  1س
 أىؿ القدس. مف األىؿ؟:  2س
 كالقيادة. ٌيةالفركس ؟ ما داللة : "أسًرج الميير":  3س
"م:  4س  داللة عمى تأييد أىؿ القدس لجبللتو كسيرىـ معو لمدفاع عنيا. ؟ ا داللة : "يطاعكعؾى الرّْكابي
 .ٌيةالعاطفة الكطن اعر في ىذا البيت؟داف الشٌ ما العاطفة التي برزت في كج:  5س
   .  أٍسرىجى مف السٍَّرج نحك :  . ىات مثاالن عمى ذلؾ اشتقت العربي أفعاالن مف األسماء الجامدة :  6س

ٍمفىػػػػػػػػػؾى  كيىًسػػػػػػػػػرٍ  -6  ىػػػػػػػػػائجه  بىٍحػػػػػػػػػره  خى

 

 ًغضػػػػػػػػػػػػابي يىٍفتىػػػػػػػػػػػػدم األقصػػػػػػػػػػػػى كأمػػػػػػػػػػػػكاجه  

حصىرج فن+  شرح الثيد 
ّ
 : ي

يسير خمؼ جبللتو لفداء األقصى ، كما صٌكرىـ أمكاجان شديدة تتبلطـ  االعرب بحران ىائجن س كمحٌبييا مف صٌكر أىؿ القد
 غاضبة مف عدكىا.

  . جمع كبير ثائر( ؟     ًغضابي  كأمكاجه ،   بىٍحره ىائجه ) :  ما داللة:  1س
 
ـٍ عمػػػػػػى الٌسػػػػػػاحاًت ًمػػػػػػٍف  -7  أنفاًسػػػػػػًيـٍ كػػػػػػ

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػحابي   ـٍ جػػػػػػػػػػػػػػػػادى سى  كردةه فاحػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ككػػػػػػػػػػػػػػػػ
  

 
حصىرج فن+  شرح الثيد

ّ
 : ي

يا ادن يتحدذث الٌشاعر عف تضحيات الٌشيداء في سبيؿ فمسطيف ، كصٌكر الٌشيداء كرك  كصٌكر دماءىـ التي  ، فاح أرىجي
 ماطرة تسقي األرض.ا بيذلت غيكمن 

 
 : ما داللة كؿ مف :  1س

  الٌشييد.:  كردةه فاحتٍ  . أ
  الشيداء .كثرة :  جادى سىحابي  . ب

 المعنى جذرىا الكممة

 الفارس .   الرٍَّحؿ الذم ييكضع عمى ظيره فييٍقعد عميو  سرج السرج
 حمقة مف حديد تيعٌمؽ في السَّراج ، يضع فييا الفارس قدىمو ركب الرّْكابي 

 المعنى جذرىا الكممة
 كثير   جكد جاد
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ـٍ ًمػػػػػػػٍف يػػػػػػػدو  العيمػػػػػػػىكعمػػػػػػػى بػػػػػػػاًب  -8 ػػػػػػػ  كى

 

ـٍ شػػػػػػػػػػػػػػػعَّ ًشػػػػػػػػػػػػػػػيابي   ػػػػػػػػػػػػػػػرِّةو دىقَّػػػػػػػػػػػػػػػٍت ككػػػػػػػػػػػػػػػ  حي

 : شرح الثيد 
 كـ مف الٌشيداء بذلكا أنفسيـ كرامة لمقدس ، فكانكا كالنجـك المضيئة البلمعة في سماء العبل.

رّْةو )   ٌيةالصكرة الفنكٌضح :  1س ـٍ ًمٍف يدو حي  ( :  دىقَّتٍ كعمى باًب العيمى كى
 القدس. ٌيةكأيادم الٌشيداء تدٌؽ عميو في سبيؿ حر ا صٌكر العمى بابن   

ر  ا يتكافؽ كمعنى قكؿ أحمد شكقي : ىاًت مف النص م :  2س ةو ييدؽي  ٌيةكلمحي رَّجى مراًء بابه         بكيؿّْ يدو ميضى  الحى
 البيت الثامف

 
ـي األبطػػػػػػػػػػػػػاؿي كاألقصػػػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػػػـ -9  كىػػػػػػػػػػػػػ

 

كابػػػػػػػػػػػػػػي   ـٍ تىٍزىػػػػػػػػػػػػػػك الرَّ ػػػػػػػػػػػػػػعابي كًبًيػػػػػػػػػػػػػػ  كالشِّ

 
  

 
 : شرح الثيد

 2018شتكمسؤاؿ كزارة   القدس في جباليا كشعابيا تفتخر كتزىك بأبطاليا الذيف يدافعكف عنيا .
 .ٌيةالرٌاب ؟  ما مفرد )الٌركابي(:  1س 

 أشار الٌشاعر إلى أف القدس ىي أرض البطكلة كالٌشيادة ، كضح كيؼ عٌبر الشاعر عف ذلؾ.:  2س
( تحدث الٌشاعر عف تضحيات الٌشيداء في سبيؿ فمسطيف ، فيؤالء الشيداء ىـ األبطاؿ ، كالقدس 9،8،7)األبيات 

 الديني ، كتفتخر بيـ القدس بجباليا كشعابيا.بمدىـ ، كاألقصى رمزىـ 
 .ٌيةالعاطفة الكطن    في كجداف الٌشاعر في ىذا البيت؟ ما العاطفة التي برزت:  3س
 

 ًفػػػػػػػػػدنلكالجبػػػػػػػػػاهي السُّػػػػػػػػػٍمري أعػػػػػػػػػراسي  -10

 

ػػػػػػػػػػػػػػنا المجػػػػػػػػػػػػػػًد إىػػػػػػػػػػػػػػابي    كعمييػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف سى

 

 : شرح الثيد
، كالتضحيات التي سٌطرىا عمى ثراىا ،  ةالتي قٌدميا الجيش العربي عمى أرض القدس ٌيةيشيد الٌشاعر بالمكاقؼ البطكل

حصىرج فن
ّ
ٌينت جباىيـ بنكر المجد كالٌشرؼ. اكصٌكرىا أعراسن :  ي  أبطالييا الٌشيداءي الذيف زي

 الجيش العربٌي. " ؟كالجباهي السٍُّمري : ما داللة "  1س
 الجبية.  ما مفرد )الجباه(؟ :  2س
 .ٌيةالعاطفة القكم  في كجداف الٌشاعر في ىذا البيت؟ ما العاطفة التي برزت:  3س

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 مفردىا الشّْعب، كىك انفراج بيف جبميف شعب الشّْعابي  ما ارتفع مف األرض ربك الركابي

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 الًجٍمد أىب إىاب بذؿ نفسو فدم فدل الضكء الساطع  سنك سنا
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ػػػػػػػػػػػإٍف يىكػػػػػػػػػػػٍف بػػػػػػػػػػػابي البيطػػػػػػػػػػػكالًت  -11  ادىمن

 

 فالجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي السُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمري لمجنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي  

 : شرح الثيد 
إذا كانت الطريؽ إلى البطكلة ال تتحٌقؽ إاٌل بذرؼ دماء األبطاؿ مف الجيش العربٌي ، فجباىيـ السمراء التي أضاءت 

 بنكر الٌرفعة كالٌشرؼ كالشيادة ىي طريقيـ إلى الجنة.
 تحدث الٌشاعر عف تضحيات الجيش العربي مف أجؿ القدس: :  1س 
 (.11،10)البيتاف   حدد مكاطف ذلؾ مف القصيدة. . أ

 ىذه التضحيات لـ ترد في القصيدة.مف  ااذكر صكرن  . ب
 ـ.1948قٌدـ الجيش العربٌي تضحياتو في معارؾ القدس ، كمعركة المطركف ، كباب الكاد      
 العربي عندما تقؼ عمى تضحياتو فداء لمقدس.ما االنطباع الذم تخرج عف الجيش  . ت
، الٌتفاني ،  ٌيةالدكر العظيـ الذم يضطمع بو الجيش العربي ، ما يتمتع بو الجيش العربي مف قدرة ككفاءة عال 

 الشجاعة . 
 فمسطيف.تأكيد دكر الجيش العربي كتضحياتو عمى أرض  ي قكؿ الشاعر : )الجباه الٌسمر(؟ما داللة التكرار ف:  2س
 .ٌيةالعاطفة القكم  في كجداف الٌشاعر في ىذا البيت؟ ما العاطفة التي برزت:  3س
 

 يػػػػػػػػػػا حبيػػػػػػػػػػبى القيػػػػػػػػػػٍدًس مػػػػػػػػػػا لمقيػػػػػػػػػػٍدًس ًمػػػػػػػػػػفٍ  -12
 

ٍنًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذو إاٌلؾى فالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي    يىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي مي

    : شرح الثيد  
 فما ليا مف منقذ سكاه ، كساحاتيايستنجد الٌشاعر بجبللتو إلنقاذ القدس ،   

 2018سؤاؿ كزارة شتكم تنتظر مف يحمييا كيدافع عنيا.
 .ٌيةالعاطفة الكطن ما العاطفة التي برزت في كجداف الٌشاعر في ىذا البيت؟:  1س  

 صامدة تستغيث بمحٌبييا:بث الٌشاعر الحياة في المكاف ، فظيرت القدس في القصيدة :  2س
 عمى استمرار صمكدىا كثباتيا عمى أرضيا.دنا تأكي  لة بعث الشاعر الحياة في القدس؟ما دال

 
 المػػػػػػػػػػدل ًمػػػػػػػػػػٍؿءي المبليػػػػػػػػػػيفي التػػػػػػػػػػي  -13

 

 مػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي نىظىػػػػػػػػػػػًر الغػػػػػػػػػػػازم ًحسػػػػػػػػػػػابي  

 : شرح الثيد   
عمى الرغـ مف عددىا الكبير الذم ال يخيؼ  العربٌيةالٌشاعر لحاؿ األٌمة  يأسؼ
 العدٌك.

 .  (13في البيت )؟   العربٌيةغياب الكحدة  ما البيت الذم يدٌؿ عمى:  1س
 2018سؤاؿ كزارة شتكم . غياب الكحدة العربٌية: إالـى ييشير الشاعر في ىذا البيت ؟  2س
 .ٌيةالعاطفة القكم   في كجداف الٌشاعر في ىذا البيت؟ ما العاطفة التي برزت :  3س

 المعنى جذرىا الكممة
 ٌيةاألرض الخال يبب يىبابي 

 المعنى جذرىا الكممة
 البعيد ، الكاسع مدم المدل
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 غيػػػػػػػػػػػرى أفَّ القػػػػػػػػػػػدسى فػػػػػػػػػػػي محنًتيػػػػػػػػػػػا -14

 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػابرةه كاألىػػػػػػػػػػػػػػػػؿي غػػػػػػػػػػػػػػػػابكا كحػػػػػػػػػػػػػػػػدىىا 

حصىرج فن+  شرح الثيد 
ّ
 : ي

  محنتيا القدس ستبقى صابرة أماـ أعدائيا ، كصٌكر القدس فتاة صابرة عمى 
 كقد غاب عنيا أىميا.  
 .ٌيةالعاطفة القكم ؟ في كجداف الٌشاعر في ىذا البيت ما العاطفة التي برزت:  1س 
  

ػػػػػػػػػػػػدنل -15 ـٍ نادٍيػػػػػػػػػػػػتى لكػػػػػػػػػػػػٍف ال صى ػػػػػػػػػػػػ  كلكى

 

ـٍ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍعتى لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ال جػػػػػػػػػػػػػػػػػػكابي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كلكى

 : شرح الثيد   
ككـ حرصت بمكاقفؾ الثابتة عمى أٍف ترٌد كيد يخاطب الٌشاعر جبللتو : 

 األعداء ، كتستنيض ًىيىـ العرب.
 استخدـ الٌشاعر كممات كعبارات مف مثؿ::  1س
 ، ماذا تستنتج مف ذلؾ؟ -طيب اهلل ثراه  –( في خطاب الممؾ الحسيف  منًقذ ، نادٍيتى ، أسمٍعتى  ) 

كسعيو الدائـ إلى الدفاع عنيا ، كحرصو عمى تكحيد  -راهطيب ا ث –مكانة القدس عند الممؾ الحسيف بف طبلؿ 
 العرب مف أجميا.

 
 بيرىقىيػػػػػػػػايػػػػػػػػا حبيػػػػػػػػبى القػػػػػػػػدًس يػػػػػػػػا  -16

 

 الرِّحػػػػػػػػػػػػػػػابي سػػػػػػػػػػػػػػػكؼ تىٍمقانػػػػػػػػػػػػػػػا كنٍمقاىػػػػػػػػػػػػػػػا  

 
 

 
 : شرح الثيد 

يخاطب جبللتو الذم أحبَّ القدس كدافع عنيا فكاف كالعمـ بمكاقفو الثابتة ، آمبلن رجكعى القدس الحبيبة ، كتحٌقؽ النصر 
 بمبلقاة ساحات األقصى.

 بالقدس.داللة عمى تأكيد عبلقة المحٌبة التي تربط جبللتو   يا حبيب القدس(؟ ):ي قكؿ الشاعرما داللة التكرار ف:  1س 
 .ٌيةالعاطفة الدين    في )الشطر الثاني( مف ىذا البيت؟ما العاطفة التي برزت في كجداف الٌشاعر  :  2س
 
 
 
 
  

 المعنى جذرىا الكممة
 الببلء كالٌشدة محف محنتيا

 المعنى جذرىا الكممة
 تتردد لمصكت صدم صدل

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 مفردىا الٌرٍحبة، كىي األرض الكاسعة رحب الرّْحابي  رايتيا ، عمميا  برؽ بيرقيا
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ػػػػػػػػػػػٍمؿي الًحمػػػػػػػػػػػى ميٍجتًمػػػػػػػػػػػعه  -17  كغػػػػػػػػػػػدان شى

 

 كغػػػػػػػػػػػػػػػػػدان لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػجًد األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػ بي  

 

 
 : شرح الثيد 

 الٌشاعر متفائؿ بالمستقبؿ ، كيتطٌمع إلى غدو تعكد فيو ديار القدس إلى أىميا ، كيعكد فيو األقصى حرٌان بإذف ا. 
 
 .ٌيةالعاطفة القكم ؟(  كغدان شىٍمؿي الًحمى ميٍجتًمعه  ما العاطفة التي برزت في كجداف الٌشاعر في )  :  1س
 .ٌيةالدينالعاطفة  ؟(  مآبي  األقصى لممسجدً  كغدان  )ما العاطفة التي برزت في كجداف الٌشاعر في :  2س
 .بدا الٌشاعر متفائالن بالمستقبؿ ، عالـى يعتمد الشاعر في ذلؾ :  3س
 ( 17القصيدة ، في البيت ) ٌيةبدا الٌشاعر متفائبلن في نيا    
 .  كاحدة ٌيةكحدة العرب لنصرة القدس كجمع شمميـ تحت راكيعتمد عمى ىٌمة الياشمييف ، كعمى     
 
 أسئلة صامة في جميع الدرس   
  ، كما كرد في جٌك الٌنٌص ؟ ما المشاعر التي ظيرت في القصيدة :  1س

 .  ظيرت في ىذه القصيدة مشاعر الفخر كاالعتزاز بالعبلقة التي تربط الياشمييف بالقدس     
 
 عمؿ ذلؾ ؟مدينة القدس ، كما كرد في جٌك الٌنٌص .  بتصكيراحتفى الٌشاعر :  2س

 بما تمثٌمو مف رمز دينٌي عميؽ. .1
 .فيي بكابة المحٌبة كالٌسبلـ  .2
 . أجمياضٌحى الٌشيداء مف  .3
 كقٌدـ الجيش العربٌي تضحياتو عمى أسكراىا. .4

 
 ٌرض ليا المقٌدسات في بيت القدس؟ما أىـ األخطار التي تتع:  3س

 .االعتداء عمى المسجد األقصى كالمصٌميف فيو  .1
نشاء اإلنفاؽ. ٌيةاالعتداء عمى اآلثار اإلسبلم  .2  بالحفريات كا 

 
 تجاه القدس؟ العربٌيةما كاجب األمة  :  4س

 الٌدفاع عنيا بكؿ ما أمكف مف كسائؿ  .1
 .كتكاتفيا  العربٌيةااللتزاـ نحكىا بتكحيد الصفكؽ  .2
 .كالحٌؽ الشرعي لمعرب في فمسطيف أماـ العالـ  ٌيةالفمسطين ٌيةإبراز القض .3

 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 المرجع  أكب مآبي  أىميوي  يحميو الكطفي  حمي الحمى

تي تثيرىا في ما المعاني ال:  5س
 نفسؾ لفظة "القدس"؟

 .األرض المطٌيرة  .أ 
 األرض المباركة  .ب 
بيت المىٍقدس عاصمة دكلة  .ج 

  فمسطيف .
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 الحادية عشرةالكحدة    
 القراءة

 ) رسـ القمب ( 
 اؿ

 

 ) رسـ القمب ( : مطمكب مف الطالب في ىذا الدرس 
 حفظ  معنى المفردات كالجذر الصحيح . .1
 .حفظ  صيغة السؤاؿ مع اإلجابة التي تيسبؽ بعبلمة النجمة  .2

    
 حفظ التعريؼ بالكاتب . .3
 حفظ جك النص .  .4
 .  معرفة الضبط الصحيح لبعض المفردات المكبرة في الخط .5

 
 أمبلن  أستقي طفؿو  بسمة كؿ مع
 أحزاني حرِّ  مف بيا كأستظؿُّ  
 :  بابتسامتيـ سألكنا كأنما   
ـى         ؟..! فاني عيشيا بدنيان  اليمـك في
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 ذلؾ إلى بيا عبلقتي ساءت لماذا كأعرؼ حياتي، كاقتحمت كحدتي تحدَّت التي الٌنبتة بتمؾ صدرم ضاؽ لماذا أعرؼي 
 بسبب أكرىيا لـ فأنا مرضي، مف شفائي بمناسبة أحضرىا الذم ،(حسني) صديقي لءأبرِّ  أف مف بدٌ  ال. المخجؿ الحدٌ 
 .الٌشفافة بمفافتيا النبتة، تمؾ بنامصطح بيتي، في كزارني معي، تعاطؼ الذم الٌصديؽ ذلؾ

 ،كالشَّبىر الكرؽ لفافة عنيا نزع بعد فيو ككضعيا الغرفة، جدار أسفؿ المكاف ذلؾ ليا اختار الذم ىك أٌنو صحيح 
 يكف لـ أٌنو إال بعد، ما في أتعبتني التي رعايتيا مياـٌ  اإلمبلء، يشبو كبما المعيكد، بحرصو لي شرح أٌنو كصحيح

 .القمب رسـ تشبو التي بأكراقيا النبتة تمؾ كبيف بيني نما الذم العداء في ابن سب
 
      

 2018شتكم كزارة سؤاؿ                                                                                         
 ألنيا تشبو رسـ القمب. صديقو ىا إليوامف شكؿ النبتة التي أىدمـٌ استكحى القاٌص عنكاف قصتو؟   :  1س ، 

 
 .  وحيات كاقتحمت وكحدت تحدَّتك  الٌنبتة بتمؾ صدره ضاؽتمؾ الٌنبتو ؟  القاٌص : ماذا كصؼ  2س 

 
 كٌد متيف يربط القاٌص بصديقو )حسني(، دٌلؿ عمى ذلؾ. رباط: ثٌمة  3س

حضار حسني ىدية )نبتة تشبو رسـ القمب( ممفكفة بالكرؽ  تعاطؼ حسني مع القاص خاصة كقت مرضو ك زيارتو كا 
 أكصاه بأال يغير مكاف النبتة.كالشبر لصديقو. اىتماـ القاص بكبلـ صديقو حسني الذم 

 
 ( : تمؾ النبتة التي تحدت كحدتي كاقتحمت حياتي: كٌضح الصكرة الفنية )  4س 

 صكر النبتة إنسانة تقتحـ خصكصية القاص كتتدخؿ في شؤكنو كتتحدل كحدتو.
 

في البداية لـ أشعر بضركرة كجكد عبلقة حٌب أك بغض بيني ك بينيا، قد رأيت فييا مجٌرد كاحدة مف مكجكدات  

 ، كالخزانة، أك حٌتى إطارات الٌصكر عمى الجدار.كالًمٍدفأةالغرفة، مثؿ الكرسي، كالٌطاكلة، 

مثؿ  ميسىمَّرىةغير أٌنني بعد أياـ، تنٌبيتي إلى ما يثيره صمتيا مف الٌسأـى في نفسي، ما الذم يجذبني إلى مجرد نبتة 
الٌتماثيؿ الٌنحاسٌية أك الببلستيكٌية، تيحممؽي في سقؼ الغرفة القاتـ، أك في الجدراف الميصفٌرة الميتقٌشرة، أك ربما في 

 خاديد المتقاطعة في جبيتي كفي خدم؟تقاطيع كجيي، كال سٌيما تمؾ األ
 

 

 المعنى جذرىا الكممة

مى  قحـ  اقتحـ قيكَّةن  كىعيٍنفان  عيٍنكىةن  تدىخى  كى

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 تنظر بشدة  حممؽ تيٍحممؽ ثابتة سمر ميسىمَّرىة الممؿ كالضجر  سئـ الٌسأىـ

  كالحفر التجاعيد خدد األخاديد مبلمح قطع تقاطيع

 الروائي األردني : مجال ناجي   رسن القلة           القراءة :                 احلادية عشرة  الـــــىحــــــدة  الروائي األردني : مجال ناجي            رسن القلة   القراءة :             احلادية عشرة  الـــــىحــــــدة 

 السأـ + ميسىمَّرىة
 2018سؤاؿ كزارة شتكم
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ـى اٌتسمت نظرة القاٌص األكلٌية إلى النبتة؟   :  1س  2018سؤاؿ كزارة شتكم ب
 مثؿ الكرسي كالطاكلة كالمدفأة كالخزانة أك حتى إطارات الصكر عمى  ،يا مجرد كاحدة مف مكجكدات الغرفةرأل في

 الجدار كلـ يشعر بضركرة كجكد عبلقة حب أك بغض بينو كبينيا.
 
 و  . تنٌبو إلى ما يثيره صمتيا مف الٌسأـى في نفسعندما ؟   النبتةك القاٌص متى ساءت العالقة بيف  :  2س 

 
 ( التي ظيرت فييا المشاعر المكجكدة في النص: الدىشة كاالستغراب ) أشٍر إلى مكضع:  3س

 مثؿ  التماثيؿ النحاسية أك الببلستيكية، تحممؽ في سقؼ الغرفة القاتـ،أك " ما الذم يجذبني إلى مجرد نبتة مسمرة
 في الجدراف المصفرة المتقشرة،أك ربما في تقاطيع كجيي ، كال سيما تمؾ األخاديد المتقاطعة في جبيتي ك في خدم؟". 
 
 ( . نبتة تحممؽ في سقؼ الغرفة القاتـ) : كٌضح الصكرة الفنية  4س 

 .صكر النبتة إنسانة تنظر بشدة إلى سقؼ الغرفة القاتـ 
 
  ما داللة كؿ مف : :  5س 2018سؤاؿ كزارة شتكم 

 .سكء األكضاع المادية لمقاص .  تيحممؽي في سقؼ الغرفة القاتـ، أك في الجدراف الميصفٌرة الميتقٌشرة - ح
 التقدـ في السف. .  األخاديد المتقاطعة في جبيتي كفي خٌدم  - خ
 

في آف معان، كىي تحتاج إلى عناية يكمٌية كي تنمك ببطنيا السميؾ، كما أنيا ترغمني كؿَّ  ًمقةميتًعبىة كميقٍ إٌنيا نبتة 
صباح عمى إزاحة الٌستائر كي ترل الٌنكر أك يراىا، كتجبرني عمى رٌييا، كتنظيؼ أكراقيا مف الغبار، ثـ تسميدىا بيف مٌدة 

 كأخرل، أجـز بأني كرىتيا.
  

 
  
 عدد ثالثة أمكر أثارت استياء القاٌص مف النبتة.  :  1س

 تحتاج إلى عناية يكمية كي تنمك فترغمو كؿ صباح عمى إزاحة الستائر كرييا كتنظيؼ أكراقيا كتسميدىا كما أنيا 
 تحتاج إلى مف يبتسـ ليا.

 
 مف الحقائؽ العممٌية المتعٌمقة بالنبات، كٌضح ذلؾ.:  أشار القاٌص إلى جممة  2س  2018سؤاؿ كزارة شتكم 

 تحتاج إلى الضكء، كالرم، كالتسميد،كتنظيؼ األكراؽ. . أ
 تجنب نقميا مف مكاف إلى آخر. . ب

 
 كٌضح الٌصكر الفنية التالية :  3س : 

 .ا ينظر إلى النبتةالنكر شخصن صكر النبتة إنسانة تنظر بعينييا إلى النكر كصكر كي ترل النكر أك يراىا:  - أ
 صكر النبتة إنسانة تجبره عمى سقايتيا.تجبرني عمى رييا:  - ب

 

 المعنى جذرىا الكممة

 تجبرني   رغـ  ترغمني
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 ليا يبتسـ مف إلى تحتاج البيكت داخؿ تعيش التي النباتات أفٌ  مف الٌصحؼ، إحدل في قرأتو ما ىك غيظي، أثار ما 

 .عركقيا في الحياة يبعث الذم الٌضكء كما االبتسامة، تتمٌقؼ حٌية كائنات حٌساسة، مخمكقات ألنيا ؛اأحيانن 
 جاء الذم( حسني. )طرافة األمكر أكثر أماـ شفتيٌ  أرخي أكاد ال فأنا طبعي، مف ليس االبتساـ إفٌ  ثـ ينقصني، ما ىذا
  بميدة؟ نبتة لمجٌرد االبتساـ يمكنني فكيؼ الحقيقة، ىذه يعرؼ بيا
 ألفٌ  مكانيا؛ مف أنقميا بأالٌ  أكصاني( حسني) لكف العمارة، درج زاكية عند الغرفة، خارج أضعيا أفٍ  ىك حؿٌ  أفضؿٌ  

 .كتمكت فتذبؿ يناسبيا، ال كقد الجديد، المكاف مع لمٌتكٌيؼ اضطرارىا إلى سيؤٌدم مكقعيا تغيير
 

 

 

 
 

 ؟ : ما الخبر الذم أغضب القاص 1س
 .  أحيانان  ليا يبتسـ مف إلى تحتاج البيكت داخؿ تعيش التي النباتات أفٌ  مف الٌصحؼ، إحدل في عند قراءتو

 
 .  أحيانان  ليا يبتسـ مف إلى تحتاج البيكت داخؿ تعيش التي النباتات أفٌ  مف: أعطى القاص سببنا  2س

 .عركقيا في الحياة يبعث الذم الٌضكء كما االبتسامة، تتمٌقؼ حٌية كائنات حٌساسة، مخمكقات ألنيا
 
 : اعترؼ القاص بشيء يخٌصو .  3س

 .طرافة األمكر أكثر أماـ شفتيٌ  أرخي أكاد ال فأنا طبعي، مف ليس االبتساـ     
 
 حاكؿ القاٌص أف يتخٌمص مف النبتة غير مرة، ما الٌسبب الذم دفعو إلى التراجع في كٌؿ مرة؟  :  4س

 دفعو إلى التراجع: أف صديقو حسني أكصاه بأال ينقميا مف مكانيا  كالذم الغرفة عند درج العمارةحاكؿ كضعيا خارج 
 ألف تغيير مكقعيا سيؤدم إلى اضطرارىا لمتكيؼ مع المكاف الجديد كقد ال يناسبيا فتذبؿ كتمكت.

 
 النص:( التي ظيرت فييا المشاعر المكجكدة في  الدىشة كاالستغراب أشٍر إلى مكضع) :  5س 

 " فكيؼ يمكنني االبتساـ لمجرد نبتة بميدة؟".
 
 ما داللة كؿ مف  6س : 
 العبكس كالتجيـ. " ؟ أنا ال أكاد أرخي شفتٌي أماـ أكثر األمكر طرافة"  قكؿ القاص:  . أ

 احتراـ الصداقة كمتانتيا ." ؟   مكانيا مف أنقميا بأالٌ  أكصاني( حسني) لكف"  قكؿ القاص: . ب
 

 صكر النباتات أشخاصا يستقبمكف االبتسامة: ( كائنات حية تتمقؼ االبتسامة) كٌضح الصكرة الفنية :  7س. 
 

خبلؿ شير آذار، انتعشت تمؾ النبتة، كنمت بما يكحي برغبتيا في التخٌمص مف عيكب صمتيا، كلكف ىذا لـ يكقؼ    
 صراعي الٌصامت معيا، فيي عمى أٌية حاؿ كائف يدىـ حياتي، يخرؽ كحدتي، كيتدٌخؿ في يكمياتي، لماذا ال أتخٌمص 

 في غرفتي؟ منيا؟ أال يمكف أف يككف )حسني( قد ت مر عمى حياتي بكضعيا
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 تمتقط لقؼ تتمٌقؼ  غضبي  غيظ غيظي 
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 .انتعشت تمؾ النبتة، كنمت بما يكحي برغبتيا في التخٌمص مف عيكب صمتيا: ماذا حصؿ لمنبتة في شير آذار ؟  1س
 . : اذكر ثالثة أسباب مف الصارع الصامت بيف القاص كالنبتة  2س

 و . يكميات، كيتدٌخؿ في وكحدتيخرؽ ك ، حياتو كائف يدىـ 
 ثارت في نفس القاص عٌدة تساؤالت في داخمو . اذكرىا .  3س : 

 ) داللة عمى التخطيط ( .    منيا؟ أتخٌمص ال لماذا .أ 
 ) داللة عمى الشؾ ( .  غرفتي؟ في بكضعيا حياتي عمى ت مر قد( حسني) يككف أف يمكف أال .ب 
 يتدخؿ باآلخريف كيبقى عندىـ كال يغادر .صكر النبتة  بكائف حي : ماذا صٌكر القاص النبتة ؟   4س 

 
: لٍف يستغرؽ األمر أكثر مف ثانية     حيف اقتربٍت يدم مف ساقيا، تحٌسستي تمؾ الٌساؽ، إنيا خشنة مع طراكتيا، فٌكرتي

 أدير يدم، فأقصؼ الٌساؽ، حركة كاحدة كارتاح منيا.كاحدة، 
، الٌنفس، قتؿ جرائـ سمسمة إلى تنتمي فعمة ارتكاب عمى مقدـ أٌنني إلى بسرعة فتكٌصمت رأسي، في الفكرة قٌمبت  تراجعتي

،   كتكٌلدت تشرئٌب، رأيتيا المحظة تمؾ في. كقمؽ بحيرة محٌدقان  فكي أسفؿ كٌفي ككضعت المقعد، عمى كجمستي  كتنيدتي
  األقؿ بالنسبة لي. مفيكمة،عمى غير فكجئت بشفتٌي تفترٌاف عف ابتسامةر،ذت تراقبني بحذعيكف كثيرة أخعيكف، ألكراقيا

، كٌؿ ساعة، حٌتى كٍدتي أرل بعيني المجٌردة كيؼ تتفٌتح أكراقيا الجديدة، ككيؼ تتبٌسط مثؿ  راقبت نمٌكىا الٌسريع كٌؿ يـك
راعـ الجديدة، ككثيران ما سمعتي صكتيا، صكت الطقطقة الخافتة بكٌؼ آدمية، كحيف أصحك في الٌصباح، أتفٌقد األكراؽ كال 

 لؤلكراؽ في أثناء تفٌتحيا في الٌصباحات الباكرة. كلقد أيقظ ذلؾ الٌصكت في أعماقي فرحان طفكلٌيان، كضبطتي نفسي ذات 
 مرة كأنا ابتسـ ليا.

 
 
 
 
 
  
 النبتة .محاكلة القاص عمى الٌتخمص مف : ماذا تستنتج مف الفقرة األكلى  ؟   1س
 
 حاكؿ القاٌص أف يتخٌمص مف النبتة غير مرة، ما الٌسبب الذم دفعو إلى التراجع في كٌؿ مرة؟:  2س

 خبلؿ شير آذار فكر أف يقصؼ ساقيا ليرتاح منيا.
 ما دفعو إلى التراجع: أيقف أنو مقدـ عمى ارتكاب فعمة تنتمي إلى سمسمة جرائـ قتؿ النفس كشعر بأف النبتة تراقبو بحذر.

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة
 يخٌرب كيبقى كال يزكؿ  خرؽ  يخرؽ يفاجئ دىـ يدهم   

 المعنى جذرىا الكممة لمعنىا جذرىا الكممة

زننا أك ألمنا مىدِّه بعد نىفىسىو أخرج نيد تنيد  ممعف النظر  حدؽ محٌدقان  حي
 تبتسماف  فتر  تفتٌراف تمٌد عنقيا كترتفع  شرب تشرئبٌ 
    الساكنة  خفت الخافتة

 سؤاؿ كزارة      
 2019شتكم
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 التردد ( التي ظيرت فييا المشاعر المكجكدة في النص: : أشٍر إلى مكضع 3س ( 

 تراجعت ،كتنيدت،كجمست عمى المقعد". "قمبت الفكرة في رأسي،
 
 ( التي ظيرت فييا المشاعر المكجكدة في النص: الفرح ) أشٍر إلى مكضع 4س 

 بالنسبة لي"." فكجئت بشفني تفتراف عف ابتسامة غير مفيمكمة، عمى األقؿ  - أ

 كلقد أيقظ ذلؾ الصكت في أعماقي فرحا طفكليا،كضبطت نفسي ذات مرة كأنا أبتسـ ليا ". " - ب
  
 : بدا عمى القاٌص تحٌكؿ إيجابٌي كاضح نحك النبتة مع تطٌكر أحداث القٌصة: 5س

 بٌيف مالمحو. 
 . فكجئ  بشفتيو تفتراف عف ابتسامة غير مفيكمة تجاه النبتة  -
  . أخذ يرقب نمكىا السريع كؿ يـك كيؼ تتفتح أكراقيا الجديدة ككيؼ تتبسط مثؿ كؼ آدمية كفي الصباح  -
 كاف يتفقد األكراؽ كالبراعـ الجديدة ككثيرا ما كاف يسمع صكتيا صكت الطقطقة الخافتة لؤلكراؽ في أثناء تفتحيا  -

 في الصباحات الباكرة.    
 يعتاد عمى كجكدىا كيرغب في بقائيا.أف القاص أخذ    ما سببو في رأيؾ؟ . أ

 أخذت تنمك سريعان بعد أف تكافرت ليا أسباب العناية اليكمية.  ما أثره في النبتة؟  . ب
 

 تقٌبؿ اآلخر شيء ضركرم في حياتناماذا تستنج مف الفقرة السابقة ؟  :  6س  . 
 يكٌضح الطالب مف خبلؿ الفقرة كيؼ كاف تقبُّؿ القاص لمنبتة ؟ .  
 

كفي األياـ االحقة ، نمت كتكالت ليا أكراؽ جديدة ، أكراؽ خضراء يانعة ، كحيف بمغت منتصؼ الجدار، دٌب الخبلؼ  
 بيننا مف جديد، فأنا أردتي تكجيييا نحك الباب كي تكسك يسار الجدار، أما ىي فتكٌجيٍت إلى غير ما أريد، نحك النافذة.

 
 ىدٌأٍت نفسي، أمسكتي رأسيا، قمتي كمف يخاطب امرأة: مف ىنا أٌيتيا العزيزة، كلكيت عينيقيا برفؽ ناحية الباب، ثـ ربطتو  
 بخيط متَّصؿ بحافة ذلؾ الباب. كبعد أٌياـ، عاد رأسيا يتكٌجو نحك النافذة، فبدٍت كأٌنما تنظر إلى الكراء.  

 
 كتبٌيف ألٌم األلكاف تستعمؿ الٌصفات اآلتية:العربٌيةأحد معاجـ الٌمغة كرد عبارة )خضراء يانعة( عيد إلى :  1س ، 

  األخضر : اليانع،    األسكدالحالؾ:   ،األزرؽالٌصافي:   ، األحمرالقاني:   ، األبيضالناصع:    ، األصفرالفاقع: 
 :  ما ىك الخالؼ بيف النبتة كالقاص ؟  2س
  .النافذة نحك ريد،ي ما غير إلى فتكٌجيتٍ  ىي أما الجدار، يسار تكسك كي الباب نحك تكجيييا ادأر  ىك
 كؿ مف :  ما داللة :  3س 
 .اف ىناؾ تكافؽ بيف النبتة كالقاصك( ؟  يانعة خضراء أكراؽ ، جديدة أكراؽ ليا كتكالت نمت ، االحقة األياـ كفي)  -1
 ( ؟البابلكيت عينيقيا برفؽ ناحية الباب، ثـ ربطتو بخيط متَّصؿ بحافة ذلؾ )   -2

 . ، أك عدـ رغبة القاص في التغيير الٌتسمط كالٌتجبر                    
 عدـ الرضى كالرغبة بالحرية .( ؟   كبعد أٌياـ، عاد رأسيا يتكٌجو نحك النافذة، فبدٍت كأٌنما تنظر إلى الكراء)   -3
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 ( : جديدحيف بمغت منتصؼ الجدار دب الخالؼ بيننا مف كٌضح الصكرة الفنية )  4س 
 عمى خبلؼ مع القاص. صكر النبتة إنسانة        

 
، كال سٌيما حيف قٌدرت أنيا أرادت بحركتيا تمؾ لفت انتباىي كتذكيرم بالتٌفاىـ اصحيح أف المشيد أثار في نفسي أسىن مبيمن  

ؿى بيننا، لكف، لماذا ال تستجيب لرغبتي؟ عمى األقؿ إكرامن  الىتمامي بيا، ثـ إٌف المساحة المتبٌقية مف الجدار حتى ا الذم حصى
 النافذة ال تستكعب نمٌكىا كامتدادىا، فيي مألل بالٌصكر.

 
صرارن  حاكلتي لٌي عينيقيا برفؽ كتصميـ، لكٌنيا ىذه    عمى التكٌجو نحك النافذة، كحيف قست أصابعي  االمٌرة بدت أكثرى صالبة كا 

 ا ترتجؼ، أجؿ، لقد ارتجفت مرتيف.، أحسٍستي بعينيقيعمييا قميالن 
 
 عمى تنفيذ  اتي إصرارن مف الٌصعب أف أفيـ أك أٌصدؽ ما حدث، لكف تمؾ العينيؽ ارتجفت بيف أصابعي مثؿ سمكة حٌية، ازدىدٍ  
 ما بدأتيو، كبينما أحاكؿ ثنييا نحك الباب بإصرار، إذ بيا تنكسر. 
 

في غفمة مف الٌناس،  ارٌية، كدىمني شعكر مف ارتكب جرمن أشبو بصكت كسر عظمة بش كاف الٌصكت الذم سمعتو لحظتئذو 
 كالٌسائؿ الذم نٌز مف مكاف الكسر لٌطخ يدم، أٌما رأسيا فظؿى بيف أصابعي، لـ أدر ماذا أفعؿ بو، تمٌفتُّ حكلي بذيعر،

ٍذ سقط الرأ اك الكراء، رأيت في األكراؽ عيكنن تراجعت قدمام نح   س مف يدم، فتحتي الباب، كغادرتي البيت.تٌتيمني، كا 
 
 بحرص، ركيتيا المبمكؿ، القماش مف بقطعة مساماتيا نٌظفتي  إنقاذىا، حاكلتي  أكراقيا، ذبمت حتى قميمة أياـ سكل تمضً  لـ

 .مكجع بصمت حياتي مف االنسحاب يريد بعزيز أشبو كانت لكف النكافذ، ك الٌستائر فتحت
  
 ، لماذا ؟  تنظر إلى الكراء: النبتة كانت  1س

ؿى بين هكتذكير  القاص أرادت بحركتيا تمؾ لفت انتباه  يما . بالٌتفاىـ الذم حصى
 
 .  أسىن مبيمان  القاص نفسالمشيد أثار في القاص عندما كانت النبتة تنظر لمكراء ؟ نفس  أثار في  ذا: ما 2س
 
 : ماذا كاف رٌد القاص مف كراء فعمتو أك ما ىي كجية نظره مف كراء فعمتو السابقة ؟  3س

 ؟ بيا الىتمامي إكرامان  األقؿ عمى لرغبتي؟ تستجيب ال لماذا ( أ
 .بالٌصكر مؤلل فيي كامتدادىا، نمٌكىا تستكعب ال النافذة حتى الجدار مف المتبٌقية المساحة إفٌ  ( ب

  
 ما داللة كؿ مف :  4س : 
 .  ذكريات القاص الكثيرةالمساحة المتبٌقية مف الجدار ممىء بالٌصكر:  . أ

  االصرار كالتعٌنت  ." :  حاكلتي لٌي عينيقيا برفؽ كتصميـ"  . ب
صراران عمى التكٌجو نحك النافذة"   . ت  الحرية كالبقاء ." :  لكٌنيا ىذه المٌرة بدت أكثرى صالبة كا 
 الضعؼ كالخكؼ .  :"  مرتيف ارتجفت لقد أجؿ، ترتجؼ، بعينيقيا أحسٍستي  قميالن، عمييا أصابعي قست كحيف"   . ث
  التسمط كالتجٌبر . :"  بدأتيو ما تنفيذ عمى إصراران  ازدىٍدتي "   . ج

 المعنى جذرىا الكممة

 قطرى كساؿ. نزز نزٌ 
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 عدـ المطاكعة . :"  تنكسر بيا إذ بإصرار، الباب نحك ثنييا أحاكؿ كبينما"   . ح
  الندـ ." :  كدىمني شعكر مف ارتكب جرمان في غفمة مف الٌناس"   . خ
  . ، كعدـ تحمؿ كقع المصيبة اليركب مف الكاقع "  :  فتحتي الباب، كغادرتي البيت"  . د

 
 أراد القاٌص أف تسير النبتة في طريؽ، كأرادت النبتة أف تسير في طريؽ آخر: :  5س 
 لماذا أصٌر كٌؿ منيما عمى رأيو؟ ( أ

 : أراد ليا أف تتكجو نحك الباب ألف المساحة المتبقية مف الجدار حتى النافذة ال تستكعب نمكىا كامتدادىا القاص
 فيي مؤلل بالصكر ككأنو ال يريدىا داخؿ بيتو كيريدىا أف تنمك خارجو أك أف ترحؿ عنو.

 .ياة : أرادت التكجو نحك النافذة: حيث الضكء كاليكاء ك كأنيا تريد البقاء كالحالنبتة

 عمى كؿ منيما؟ التعٌنتنتيجة ىذا ما  ( ب

قست أصابعو عمييا كىك يحاكؿ لي عنقيا نحك الباب فانكسرت مما أثار في نفسو خكفا كرأل في أكراؽ النبتة  القاص: 
 عيكنا تتيمو.

 انكسر عنقيا أكال كلـ تمض سكل أياـ قميمة حتى ذبمت أكراقيا كاصفرت ثـ جفت كسقطت.النبتة: 
 
 المكجكدة في النص التالية المشاعر إلىأشٍر :  6س  : 
 " تراجعت قدمام نحك الكراء ".:  التردد(  مكضع) .أ 
 مف ارتكب جرما في غفمة مف الناس،كالتسائؿ الذم نٌز مف مكاف الكسر لطخ يدم ". كدىمني شعكر" :)الندـ( مكضع .ب 
   ".حياتي مف االنسحاب يريد بعزيز أشبو كانت.  إنقاذىا حاكلت"  :)الندـ( مكضع .ج 

 2019سؤاؿ كزارة شتكم  : حاكؿ القاص انقاذ النبتة ، كاصالح خطأه . أشر إلى ذلؾ .  7س
 حاكلتي إنقاذىا، نٌظفتي مساماتيا بقطعة مف القماش المبمكؿ، ركيتيا بحرص، فتحت الٌستائر ك النكافذ .

 
 عمى ذلؾ مف القٌصة.: قيؿ: "في العجمة الٌندامة كفي التٌأني الٌسالمة". اذكر ما يديٌؿ  8س 

 العجمة كاضحة في مكقؼ القاص مف النبتة، فقد أراد التخمص منيا غير مرة كفي المرة األخيرة قست أصابعو  أوًلا :
 .  عمى عنقيا فانكسرت

ب :
ا
الندـ ظير كاضحا دىمو شعكر مف ارتكب جرما في غفمة مف الناس بعد أف كسرىا ثـ حاكؿ إنقاذىا بتنظيؼ  ثبوي

 بقطعة مف القماش المبمكؿ كرييا كتعريضيا لمضكء.مساماتيا 
اصفٌرت أكراقيا، كٌؿ يـك تصفٌر أكراؽ جديدة، ثـ تجٌؼ كتسقط، لـ يبؽى سكل أغصانيا التي اسكٌدت، كبدت  اركيدن  اركيدن 

ـٌ يسقط عمى األرض فجأة في إحدل ليالي أٌيار، فيعكد الجدار مثمما  مثؿ أذرع سكداء لعنكبكت خرافي يتشٌبث بجدار، ث
كاف، متقٌشران مصفرٌان، كعاريان، أما أنا فقد دىمتني رغبة جامحة، غير مفيكمة برؤية ذلؾ الٌصديؽ )حسني(، لماذا 

 اشتٍقتي إليو حيف سقط العنكبكت في سككف تمؾ الميمة مف أٌيار؟
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 مكت النبتة.: ما نستدؿ مف قكؿ القاص : ) حيف سقط العنكبكت في سككف تمؾ الميمة مف أٌيار ( ؟   1س 
 ـى يكحي استخداـ القاص لفظة )عنكبكت( في نياية القٌصة؟  2س  2019سؤاؿ كزارة شتكم  : ب

 بالحياة فقد كانت النبتة مقاكمة متشبثة بالحياة كعنكبكت يتشبت بالجدار ثـ ىكل كسقط. التشبت
 اشتاؽ القاٌص في نياية القٌصة إلى رؤية صديقو )حسني(، عالـى يديٌؿ ذلؾ في رأيؾ؟ 3س : 

 لو عدة دالالت:
 ت.أسفو كندمو عمى مكت النبتة ككأنو يريد نبتة أخرل مف صديقو حسني بدؿ تمؾ التي ذبم .أ 
ربما يككف قد عاكده المرض بعد  أك شعكره بالذنب لما حؿ بالنبتة كخجمو مف صديقو الذم أكصاه بالعناية بيا.  .ب 

 سقكط النبتة  فاشتاؽ لرؤية صديقة ليعكده كيطمئف عميو حامبل بيده نبتة تشبو تمؾ التي سقطت.
 
 
 
 شخصٌيات نامية كثابتة.: صٌنؼ شخصيات القٌصة إلى  1س

 حسني صديؽ القاص.الشخصيات الثابتة:                 القاص، كالنبتة.الشخصيات النامية: 
 
 :   ضع يدؾ عمى مكاضع التأٌزـ في القٌصة. 2س

عندما فرض القاص عمى النبتة التكجو برأسيا نحك الباب، لكنيا رفضت، كتكجيت نحك النافذة، كعندما حاكؿ إجبارىا 
 عمى ما يريد انكسرت،كىنا بدأت مأساة بطؿ القصة ، إذ أحس باقترافو جريمة، كحاكؿ أف ينقذ النبتة.

 
 : كٌظؼ القاٌص عناصر الحركة، كالصكت، كالمكف في القٌصة: 3س

 ًت مثاالن لكٌؿ منيا.ىا (1
 تكجيت إلى غير ما أريد. لكيت عنقيا. عمى المقعد. جمست انتعشت تمؾ النبتة،كنمت.الحركة: 

 تحسست تمؾ الساؽ. اقتربت يدم مف ساقيا. تسقط.تشرئب.  سقط الرأس مف يدم.       
 "كاف الصكت الذم سمعتو أشبو بصكت كسر عظمة بشرية"الصكت: 
 "ككثيرا ما سمعت صكتيا ،صكت الطقطقة الخافتة لؤلكراؽ".          

 2019سؤاؿ كزارة شتكم " اصفرت أكراقيا.أغصانيا التي اسكدت، يعكد الجدار مصفرا. أك في الجدراف المصفرة".المكف: 
 بٌيف القيمة الفنٌية ليا في النٌص. (2

 . القاص بصكرة أكضح كأصدؽ تقريب المعنى مف نفس الممتقي كالتأثير فيو ، كنقؿ أفكار

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 غريب كمدىش  خرؼ خرافي  بقكةتمٌسؾ  شبث تشٌبث
 ىدكء  سكف  سككف  سريعة  جمح جامحة

 أسئمة عامة في القٌصة ميمة 

سؤاؿ 
كزارة 
شتكم 
2019 
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 : " الحرٌية حٌؽ طبيعٌي لإلنساف"، ناقش ىذه العبارة في ضكء فيمؾ القٌصة. 4س

  أف نترؾ اآلخريف يمارسكف حريتيـ كما يشاءكف كال نضغط عمييـ أك نقتحـ حياتيـ ما لـ تؤذنا حريتيـ.
: الٌصراع في أٌم قصة ال يحدث في فراغ، فال بٌد لو مف زماف، كمكاف، كشخكص، كحدث، كغيرىا مف عناصر  5س

 أخرل، كٌضح ىذه العناصر في القٌصة.
 مف شير آذار إلى شير أيار.الزماف:  (1
  منزؿ القاص.المكاف :  (2
 النبتة، القاص، حسني صديؽ القاص.الشخكص:  (3
كالنبتة التي مرت بمراحؿ كتحكالت كثيرة إذ تبدأ العبلقة متكازنة بيف القاص كالنبتة العبلقة بيف القاص الحدث:  (4

 فعبلقتو ، فعبلقتو بيا تماثؿ عبلقتو باألشياء مف حكلو، مثؿ الكرسي أك الطاكلة أك الخزانة ثـ تتحكؿ العبلقة
 إلى حالة مف عدـ التكازف إلى حالة عدائية.

 إذ تفرض النبتة عميو تغييرا في السمكؾ اليكمي،ألنيا تحتاج إلى رٌم كتسميد كتنظيؼ، فٌكر في ىذه المرحمة أف ينقميا
مف مكانيا كيضعيا خارج الغرفة، ألنو يريد التخمص منيا فقد تدخمت في حياتو كاخترقت كحدتو لكنو يتراجع عف ذلؾ  

ف خاصة عندما انتعشت النبتة قميبل في شير آذار ، ثـ تعكد العبلقة إلى كتبدأ العبلقة في التحكؿ إلى حالة مف التكاز
 حالة عدـ التكازف مرة أخرل فحاكؿ التخمص منيا مرة أخرل لكنو تراجع كرأل أنيا تراقبو ، فعادت العبلقة متكازنة 

أـز عندما أجبر النبتة عمى بعدىا إذ أخذ يراقب نمكىا كيتفقد أكراقيا كيسمع صكت تفتحيا لتعكد العبلقة إلى حالة الت
 التكجو نحك الباب فكسر عنقيا كىنا بدأت مأساة القاص إذ أحس باقترافو جريمة كحاكؿ أف ينقذ النبتة.

 انكسار عنؽ النبتة عندما رفضت التكجو نحك الباب.ذركة التأـز :  (5
 مكت النبتة كاشتياؽ القاص إلى رؤية صديقو حسني.الحؿ:  (6

 
 
 ؟ماذا يصكر القاٌص في قٌصة )رسـ القمب( :  1س

 . يصكر العبلقة التي نشأت بينو كبيف نبتة تشبو رسـ القمب أىداىا إليو صديقو لشفائو مف المرض 
 .  عنصر الٌصراع بيف القاٌص ك النبتةماذا برز في القٌصة ؟ :  2س
 . في حبكة قٌدميا القاٌص بضمير المتكٌمـ : كيؼ قٌدـ القاٌص قصتو ؟ 3س
 . عمؿ ذلؾ ؟   بضمير المتكٌمـ: قٌدـ القاٌص في حبكة قصتو  4س

 .لتكشؼ مسؤكلية اإلنساف في تحقيؽ الٌسعاده لنفسو كلمف حكلو
 2019سؤاؿ كزارة شتكم    بعد الصراع بيف القاٌص كالنبتة ؟ الٌسعادة: كيؼ تتمٌثؿ  5س

 يقبؿ اآلخريف، كيتكٌيؼ معيـ، كال يتسٌرع في اٌتخاذ قراراتو.تتمثؿ في أف يترؾ اإلنساف اآلخريف يمارسكف حٌريتيـ، كأف 
 

فهن وصياغتها 

 باسلىبك

 جى النص
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 جماؿ ناجي ركائٌي كقاٌص أردنٌي.  كاتب النص .بؼ عرٌ  -1
  
  ما المناصب التي تكاليا الكاتب؟ -2
 . عضك اٌتحاد الكتٌاب العرب .أ 
 رئيس سابؽ لرابطة الكتاب األردنييف.  .ب 

 
 الكاتب.اذكر الجكائز التي ناليا  -3

ـ/ األردف، كجائزة الممؾ عبدا الثاني 2015ناؿ عٌدة جكائز محمية كعربية كاف آخرىا جائزة الدكلة التقديرية لآلداب 
 ـ.2016لئلبداع األدبٌي 

  
 اذكر األعماؿ األدبية لمكاتب. -4
 .لو مجمكعة مف األعماؿ األدبٌية ترجـ عدد منيا إلى لغات أجنبٌية  . أ
 كمف ركاياتو:  . ب

 . الطريؽ إلى بمحارث -1
 . مخٌمفات الزكابع األخيرة -2
 . عندما تشيخ الذئاب -3

 
 مف مجمكعاتو القصصية: ك  . ت

 . رجؿ خالي الذىف -1
 . رجؿ ببل تفاصيؿ -2
 . ما جرل يـك الخميس -3

  
 2018سؤاؿ كزارة شتكم  ما جرل يـك الخميس.   قصصية التي أخذت منيا ىذه القصة؟ما المجمكعة ال  -5

                                                                                     2019سؤاؿ كزارة شتكم 
 
 
 

 
 

 بالكاتب التعريف
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:  الثانية عشرة الكحدة 
 القراءة

 العربٌية في ماضييا كحاضرىا
 لعمي الجاـر

 
 ( . كحاضرىا ماضييا في العربٌية مطمكب مف الطالب في ىذا الدرس )

 خالية تمامان مف األخطاء  ثمانية أبيات  حفظ  -1
 ) تقديـ كتأخير ، الكتابة اإلمبلئية ، الحذؼ أك الزيادة (       

 حفظ  معنى المفردات كالجذر الصحيح . -2
 حفظ إجابات األسئمة جميعيا . -3
 . األبياتحفظ  شرح  -4
 حفظ  التعريؼ بالشاعر كجك النص  .  -5
 .  المكبرة في الخطمعرفة الضبط الصحيح لبعض المفردات  -6
 

ًبيَّةي                       ًبوً  بىعىٍثتى  مىا أىٍندل كىاٍليىٍعري
زفً  ًمفى  شىٍجكان     الطَّرىب مفى  شىٍدكان  أىكٍ  اٍلحي

كحه                       نىازًعىةو  كيؿَّ  أىٍحيىتٍ  الٌموً  ًمفى  ري
 ميطَّمىبً  كيؿَّ  كىآتىتٍ  البىيىافً  ًمفى                
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ةى األدىبً  -1 ػػػػػػنَّاجى ػػػػػػا ًبػػػػػػؾى يىػػػػػػا صى ػػػػػػاذىا طىحى  مى

 

ػػػػػػػػدىٍكتى ًبأىٍمػػػػػػػػدىاًح اٍبنىػػػػػػػػًة العىػػػػػػػػرىبً    ىىػػػػػػػػبل شى

 
ٍمػػػػػػتى لىيىػػػػػػػا -2 جى ػػػػػػؾى أىٍحػػػػػػدىاثه كى  أطىػػػػػػارى نىٍكمى

 

ػػػػػػػػػبً   صى ّـِ كاٍلكى  فىًبػػػػػػػػػتَّ تىػػػػػػػػػٍنفيخي بىػػػػػػػػػٍيفى اليىػػػػػػػػػ

 
ػػػػػػػػا بىعىثٍػػػػػػػػتى ًبػػػػػػػػوً  -3 ًبيَّػػػػػػػػةي أىٍنػػػػػػػػدل مى  كىاٍليىٍعري

 

ػػػػٍدكان مػػػػفى الطَّػػػػرىب  ػػػػزًف أىٍك شى ػػػػٍجكان ًمػػػػفى اٍلحي  شى

 
ػػػػػػػةو  -4 كحه ًمػػػػػػػفى الٌمػػػػػػػًو أىٍحيىػػػػػػػٍت كيػػػػػػػؿَّ نىازًعى  ري

 

 كىآتىػػػػػػػػػػٍت كيػػػػػػػػػػؿَّ ميطَّمىػػػػػػػػػػبً ًمػػػػػػػػػػفى البىيىػػػػػػػػػػاًف  

 
ٍكًقعييىػػػػػػا -5 ػػػػػػًؿ البىسَّػػػػػػاـً مى  أىٍزىىػػػػػػى ًمػػػػػػفى األىمى

 

ػػػػػػػرىبً   ػػػػػػٍرسي أىٍلفىاًظيىػػػػػػػا أىٍحمىػػػػػػػى ًمػػػػػػػفى الضَّ جى  كى

 
ػػػػػػػٍحرىاًء ييكًقظيىػػػػػػػا -6 ٍسػػػػػػػنىى ًبأٍخًبيىػػػػػػػًة الصَّ  كى

 

ٍحػػيه ًمػػػفى الشَّػػػٍمًس أىٍك ىٍمػػػسه ًمػػػفى الشػػػيبً    كى

 
ري القيػػػػػػػػػٍرآًف ميٍفًصػػػػػػػػػ -7 ػػػػػػػػػٍت سيػػػػػػػػػكى ةن تىكىمَّمى  حى

 

ػػػػػػػػبً   ػػػػػػػػاًح كالقيضي ػػػػػػػػخىبى األىٍرمى  فىأىٍسػػػػػػػػكىتىٍت صى

 
ػػػػػػادىًتيىا -8 ٍيشو كىاٍبػػػػػػفي سى ٍيػػػػػػري قيػػػػػػرى ـى خى قىػػػػػػا  كى

 

ػػػػػػٍزـو كفػػػػػػي دىأبً    يىػػػػػػٍدعيك ًإلىػػػػػػى الٌمػػػػػػًو فػػػػػػي عى

 
ٍشػػػػي لىػػػػٍك نيًسػػػػجىتٍ  -9 ٍنًطػػػػؽو ىىاشػػػػًميِّ الكى  ًبمى

 

ـٍ تًغػػػػػػبً   لىػػػػػػ ػػػػػػٍؿ كى ـٍ تىٍنصي ػػػػػػاًئؿي لىػػػػػػ  ًمٍنػػػػػػوي األىصى

 
ػػػػػًدعو فىػػػػػازىٍت  -10 ٍيػػػػػًر ميٍنصى ػػػػػديدو غى  بػػػػػريٍكفو شى

 

ٍيػػػػػػػػًر ميٍضػػػػػػػػطىًربً   ٍبػػػػػػػػؿو غى حى  ًمػػػػػػػػف البىيىػػػػػػػػاًف كى

 
ٍؿ ًمػػٍف ًحمػػى اإًلٍسػػبلىـً فػػي كىنىػػؼو  -11 ـٍ تىػػزى لىػػ  كى

 

ًصػػػػػػب  ٍنػػػػػػًزؿو خى ٍمػػػػػػف ًعػػػػػػزِّه فػػػػػػي مى ػػػػػػٍيؿو كى  سى

 
ٍتيىػػػػػا المَّيىػػػػػالي فػػػػػي فىرىائػػػػػدىا -12 تَّػػػػػى رىمى  حى

 

ػػػػػػػػٍمطىانييىا يىٍنيىػػػػػػػػاري ًمػػػػػػػػٍف   ػػػػػػػػرَّ سي خى ػػػػػػػػبىبً كى  صى

 
ـٍ تىمػػػػػػػؤٍل بىدىاًئعيػػػػػػػوي  -13 ػػػػػػػٍدنىافى لىػػػػػػػ ػػػػػػػأىفَّ عى  كى

 

ميٍقتىػػػػػػػػًربً   ػػػػػػػػٍكًف ًمػػػػػػػػٍف نىػػػػػػػػاءو كى  مىسػػػػػػػػاًمعى الكى

 
 نىطيػػػػػػري ًلمٍَّفػػػػػػًظ نىٍسػػػػػػتىٍجًديو ًمػػػػػػٍف بىمىػػػػػػدو  -14

 

مىػػػػػػػػػػػى كىثىػػػػػػػػػػػبً    نىػػػػػػػػػػػاءو كىأىمٍثاليػػػػػػػػػػػوي ًمنَّػػػػػػػػػػػا عى

 
ػػٍحراًء ًحػػيفى بىػػدىا -15 ػػاء فػػي الصَّ  كىميٍيػػًرًؽ المى

 

ػػػػػػػػػًذبً ًلعىٍيًنػػػػػػػػػًو   ػػػػػػػػػاًرضو كى  بىػػػػػػػػػاًرؽه ًمػػػػػػػػػٍف عى

 
بىيػػػػػػػػا -16 ارى َـّ حى ٍيشو ثػػػػػػػػ  أىٍزرىل ًبًبٍنػػػػػػػػًت قيػػػػػػػػرى

 

ؽي بىػػػػػػػػٍيفى النٍَّبػػػػػػػػًع كىالغىػػػػػػػػرىبً   ػػػػػػػػٍف الى ييفػػػػػػػػرِّ  مى

 
ٍنًطقيػػػػػػػػوي  -17 بػػػػػػػػيَّ السَّػػػػػػػػٍمحى مى  أٍنٍتػػػػػػػػريؾي العىرى

 

 إلىػػػػػػػػػى دىًخيػػػػػػػػػؿو ًمػػػػػػػػػفى األٍلفىػػػػػػػػػاًظ ميٍغتىػػػػػػػػػًربً  

 
ٍنػػػػػػزه الى نىفىػػػػػػادى  -18 ًفػػػػػػي المىعىػػػػػػاًجـً كى  لىػػػػػػوي كى

 

يِّػػػػػػػػػزي بىػػػػػػػػػٍيفى الػػػػػػػػػدُّرِّ كىالسُّػػػػػػػػػخيبً   ػػػػػػػػػٍف ييمى  ًلمى

 
ريىىػػػػػػػا -19 ػػػػػػػا نيكرِّ ًيػػػػػػػدىٍت ًممَّ ـٍ لىٍفظىػػػػػػػةو جي ػػػػػػػ  كى

 

تَّػػػػػػػى لىقىػػػػػػػٍد لىيىثػػػػػػػٍت ًمػػػػػػػٍف ًشػػػػػػػدًَّة التَّعىػػػػػػػبً    حى

 
ػػػػةو  -20 ػػػػٍكًؼ ميٍظًممى لىٍفظىػػػػةو سيػػػػًجنىٍت فػػػػي جى  كى

 

ػػػػػٍيفى ميٍرتىًقػػػػػبً   ـٍ تىٍنظيػػػػػر الشَّػػػػػٍمسي ًمٍنيىػػػػػا عى  لىػػػػػ

 
لَّى القىاًرظىػػػػػػػاًف ًبيىػػػػػػػا -21 ػػػػػػػا قىػػػػػػػٍد تىػػػػػػػكى  كىأنَّمى

 

ـٍ تىػػػػػػػؤيبً   لىػػػػػػػ كبىػػػػػػػا ًإلىػػػػػػػى الػػػػػػػدٍَّنيىا كى ـٍ يىؤي  فىمىػػػػػػػ

 
مِّػػػػػدىةه  -22 ػػػػػاًد كىالػػػػػذٍِّكرىل ميخى ةى الضَّ  يىػػػػػا ًشػػػػػيخى

 

ػػػػػػػػػا تىٍبنيػػػػػػػػػكفى ًلٍمعىًقػػػػػػػػػبً    ىينىػػػػػػػػػا ييؤىسَّػػػػػػػػػسي مى

 
ـه  -23 ػػػػرىل قىمىػػػػ ػػػػا جى ٍجػػػػدان مى طُّػػػػكفى مى  ىينىػػػػا تىخي

 

ػػػػػػػػدىل   األىٍدىىػػػػػػػػاًر كىاٍلًحقىػػػػػػػػبً  ًبًمٍثًمػػػػػػػػًو فػػػػػػػػي مى

 

 الشاعر املصري : علي اجلارم                  وحاضرها هاضيها يف العرتيّة القراءة :             الثانية عشرة  الـــــىحــــــدة 
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 ـ( أديب مصرٌم.1949 – 1881عمي الجاـر ) عرؼ بالشاعر . -1
 
 ما المناصب التي تقمدىا الشاعر؟ -2

ـٌ مديران لدئرة الثقافة كالفنكف أ   .عمؿ في اإلعبلـ، ث
 .ثـ عيٌيف سفيرنا لممممكة في تكنس  ب 
ـٌ كزيرنا لمثقافة. ج   ث

 
 األدبٌية لعمي الجاـر ؟اذكر األعماؿ  -3

 . لو ديكاف شعر ( أ

 . ( مترجمة عف اإلنجميزية قصة العرب في إسبانيا لو ) ( ب

 شارؾ في تأليؼ كتب أدبية، منيا:  ( ت

 ؿ المجم .1

  المفٌصؿ .2

  الٌنٍحك الكاضح .3

 الببلغة الكاضحة .4
 

 
 
 

  . تقع القصيدة  في مئة بيت ، اختيرت منها هذه األبيات 

 2018سؤاؿ كزارة صيفي   ما مناسبة ىذه القصيدة ؟ :  1س
 .ـ  1934المصرم عاـ  العربٌيةألقى الشاعر ىذه القصيدة في حفؿ افتتاح الدكرة الثالثة لمجمع المغة 

 
 كالتغٌني بجماليا. العربٌيةالحفاظ عمى الٌمغة  ؟ الشاعر ليا أشار ىي رسالة المىٍجمع كماما :  2س
 
 ، كبعثيا في األجياؿ.العربٌيةدكرىـ في إحياء الٌمغة المىٍجمع . عمؿ ذلؾ ؟  أعضاء : حٌيى الشاعر 3س
 
 

 التعريؼ بالشاعر

 جك الٌنص
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ػػػػػػػػا ًبػػػػػػػػؾى يىػػػػػػػػا  -1 ػػػػػػػػاذىا طىحى ةى مى ػػػػػػػػنَّاجى  األدىبً  صى

 

ػػػػػػػػػػػدىٍكتى ًبأىٍمػػػػػػػػػػػدىاًح اٍبنىػػػػػػػػػػػًة العىػػػػػػػػػػػرىبً    ىىػػػػػػػػػػػبل شى
 

 
 شرح البيت : 

 
 بانصرافو عنيا كىك خير مف تغنى بيا، فيحث نفسو عمى  العربٌية عف تقصيره مع يخاطب الشاعر نفسو متسائبلن 

 ا آخر مف نفسو يناجيو، مشبيا التغني بجماليا،كمدحيا.كعمد الشاعر في ىذا البيت إلى التجريد بانتزاعو شخصن 
 نفسو باألعشى ميمكف بف قيس الشاعر،الذم لقب بصٌناجة العرب لحسف رنيف شعره.

 
 ؟  مطالع قصائدىـ يعمد بعض الٌشعراء فيماذا  :  1س

ا كمخاطبتو، اك بانتزاع الٌشاعر شخيعمد إلى الٌتجريد؛ باستحضار اآلخر   .آخر مف نفسو يناجيوصن
 
ايعمد بعض الٌشعراء في مطالع قصائدىـ إلى الٌتجريد؛ باستحضار اآلخر كمخاطبتو، اك بانتزاع الٌشاعر :  2س  شخصن
 آخر مف نفسو يناجيو: 

 األٌكؿ؟ كعالـى يحثٌو الٌشاعر؟مىف المخاطىب في البيت  (1
 كمدحيا. العربٌيةيخاطب الشاعر نفسو ك يحثو عمى التغني بالمغة 

 2018سؤاؿ كزارة صيفي لماذا كصؼ الٌشاعر نفسو بصٌناجة األدب؟ (2
 )صناجة العرب( لقب لؤلعشى ميمكف بف قيس الشاعر لحسف رنيف شعره ، ككصؼ الشاعر نفسو

 في كجدانو. العربٌيةنة شعره كحسنو كمنزلة المغة )بصناجة األدب( ليدؿ عمى مكا 
 

 ببائية أبي تماـ التي مطمعيا: اا الٌشاعر قصيدتو متأثرن بد :  2س
 في حدًه الحدُّ بيفى الجدّْ كالمَّعبً   السٍَّيؼي أىٍصدىؽي ًإٍنبىاءن ًمفى الكيتيبً          

 .  بٌيف أكجو ىذا التأٌثر، في رأيؾى
 بائية( أبي تماـ،  بقصيدة أبي تماـ فكبلىما مف بحر البسيط، كبنفس حرؼ الركم أيضا، فتمؾ )تأثر الجاـر مكسيقيا 

. كىذه )  بائية( الجاـر
 
 ابنة العرب.    .العربٌيةاستخرج مف القصيدة كناية كٌنى بيا الٌشاعر عف الٌمغة  :  3س
 
 التعجب .    ىذا البيت؟ما الغرض الذم خرج إليو االستفياـ في  :  4س
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ا ًبؾى  رىفىؾ عف طحك طىحى ةى  صى نَّاجى ٍنج، كىك آلة مكسيقية، ككاف األعشى يمٌقب  صنج صى البلعب بالصَّ
 بٌصناجة العرب لحٍسًف رنيف شعره.

ـه كىًغنىاءه  شدك  شدكت   العربٌيةالمغة  بني الَعَرب   اْبَنة    . أنشدت مع تىرىنُّ
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ػػػػػؾى أطىػػػػػارى  -2 ٍمػػػػػتى أىٍحػػػػػدىاثه  نىٍكمى جى  لىيىػػػػػا كى

 

ّـِ  فىًبػػػػػػػػػتَّ   ػػػػػػػػػبً تىػػػػػػػػػٍنفيخي بىػػػػػػػػػٍيفى اليىػػػػػػػػػ صى  كاٍلكى

 

 
 شرح البيت : 

  اليـك حتى كأنو راح يتقمب بيف الحزف كالمرض. العربٌيةما يقمؽ الشاعر ىك ما آلت إليو حاؿ 
  . عدـ السكينة كالراحة( ؟  نىٍكمىؾى  أطىارى : ما داللة قكؿ الشاعر : )  1س
 . كالمرض الحزف: بٌيف المشاعر التي ظيرت عمى الشاعر في ىذا البيت .  2س
  
ػػػػػػػا  -3 ًبيَّػػػػػػػةي أىٍنػػػػػػػدل مى  ًبػػػػػػػوً  بىعىثٍػػػػػػػتى كىاٍليىٍعري

 

ػػػػٍجكان   ػػػػزًف أىٍك  شى ػػػػٍدكان ًمػػػػفى اٍلحي  مػػػػفى الطَّػػػػرىب شى

 

 
 شرح البيت : 

 ا بألفاظيا ،فيي أحسف صكتن  كما تتميز بو مف قدرة عمى التأثير بثراء معجميا المغكمٌ  العربٌيةيفتخر الشاعر بالمغة 
 عف الفرح كالحزف في معانييا كأصكاتيا.لمتعبير  كأكثر مبلءمةن 

 
 . اليعربية   .العربٌية الٌمغة عف الٌشاعر بيا كٌنى كناية القصيدة مف استخرج :  1س
 .( شدكا ، شجكا )   .مثاؿ عمى ذلؾ اذكر األبيات، في مٌرة غير الٌطباؽ كرد :  2س
 
كحه  -4 ػػػػػػػةو  كيػػػػػػػؿَّ  أىٍحيىػػػػػػػتٍ  المٌػػػػػػػوً  ًمػػػػػػػفى  ري  نىازًعى

 

 ميطَّمىػػػػػػػػػػػػبً  كيػػػػػػػػػػػػؿَّ  كىآتىػػػػػػػػػػػػتٍ  البىيىػػػػػػػػػػػػافً  ًمػػػػػػػػػػػػفى  

 

 
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ـى  مصائب حدث أحداث نٌفر طير أطىارى نىٍكمىؾى   سكت حزنا كجـ كىجى
 المرض أك التعب كصب اٍلكىصىب الحزف ىمـ  اليـ  ترسؿ نفسان طكيبلن  نفخ  تنفخ 

 المعنى جذرىا الكممة

ًبيَّةي   نسبة إلى يعرب بف قحطاف الذم ينتسب إليو العرب القحطانيكف العربٌيةالٌمغة  عرب  اٍليىٍعري
 أحسف صكتان كأكثر عطاء ندم  أندل 
 الحزف شجك شىٍجكان 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ةو  بيف  البىيىافً  ميؿ إليو نزع / بيف ًمفى البىيىافً  نىاًزعىةو  احى  كىاًضحى  ًببىبلىغىةو  ، ًبفىصى
 مطمكب، أصمو: متطمب طمب ميطَّمىب أٍعطىتٍ  أتي آتت
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 شرح البيت : 
 عند البياف إلى ميؿ كؿٌ  أطمقت أنيا العربٌية المغة عظمة كمف الكريـ، كلغةالقرآف كالفصاحة، البياف لغة العربٌية المغة

 .كفصاحتيا لببلغتيا لمجسد كالركح لمنٌص  بالنسبة العربٌية فأصبحت ، كأحيتو بيا الناطؽ
 
 :الكريـ القرآف لغة العربٌية الٌمغة:   1س

 .العربٌية الٌمغة عالمية في الكريـ القرآف أثر  بٌيف ( أ
 غير مف اكثيرن  كالعالمية،ألف الصدارة ليا فجعؿ كانتشرت، ذاعت كبالقرآف ،العربٌية المغة الكريـ القرآف حفظ

 .العربٌية كتعممكا اإلسبلـ دخمكا العرب 
 .ىذا كٌضح الثقرآف، بخمكد خالدة العربٌية الٌمغة ( ب

 .كالخمكد القدسية فاكتسب ببقائو كباقية كحمايتو بحفظو محفكظة فيي الكريـ القرآف لغة ألنيا
 

 .الشريؼ الحديث بمضمكف النٌص  عالقة بٌيف ." لًسٍحرا البيافً  ًمفى  إفٌ  : "  الٌرسكؿ قاؿ:   2س
 في ىذا البيت. الشاعر كقكؿ ، أسمكبيا كبيانيا،كجماؿ ببلغتيا مف نابع كتأثيرىا العربٌية المغة جماؿ        

 

ػػػػػػًؿ  -5 ػػػػػػاـً أىٍزىىػػػػػػى ًمػػػػػػفى األىمى ٍكًقعييىػػػػػػا البىسَّ  مى

 

ػػػػػػػػػٍرسي   جى ػػػػػػػػػرىبً  كى  أىٍلفىاًظيىػػػػػػػػػا أىٍحمىػػػػػػػػػى ًمػػػػػػػػػفى الضَّ

  
 
 
 

 شرح البيت : 
 صكرة فنٌية .ذات إيقاع مكسيقي حمك رٌناف أحمى مف العسؿ كألفاظياتأثير عمى سامعيا، العربٌيةلكممات المغة 

 . كأثرىا الجميؿ في النفكس العربٌيةمكانة المغة : ما داللة )  األىمىًؿ البىسَّاـً ( ؟   1س
 
ٍسػػػػػػػنىى -6 ػػػػػػػٍحرىاءً  ًبأٍخًبيىػػػػػػػةً  كى  ييكًقظيىػػػػػػػا الصَّ

 

ٍحػػػػػػيه    يبً شُّػػػػػػال ًمػػػػػػفى  ىٍمػػػػػػسه  أىكٍ  الشَّػػػػػػٍمسً  ًمػػػػػػفى  كى
  

 
 شرح البيت : 

إنيا اليـك تحتاج إلى مف يكقظيا مف قمب  األصيؿ في الصحراء،كيقكؿ العربٌيةيشير الشاعر إلى مكطف المغة 
لياـ مف الشمس أك الشيب،ىذا الكحي الذم يميـ األدباء كالشعراء لمتغني بجماؿ  الصحراء،كيحيييا بكحي كا 

 ،كيطمؽ قرائحيـ لمقكؿ بيا.العربٌية
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ًب  صكت جرس جىٍرس رى  العسؿ ضرب  الضَّ

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ٍسنى  الخياـ، مفردىا الًخباء، كىي الخيمة خبأ ، خبي  األخيبة النائمة، مف الٌسنة كىي النـك كسف الكى
 جمع شياب،كىك النجـ المضيء البلمع. شيب  الشييب



45 
 

 
 
 ابؽ . ة في البيت السٌ : كٌضح الصكرة الفنيٌ  1س

 فتاة نائمة في خيمتيا في الصحراء يكقظيا ضكء الشمس أك النجـ. العربٌيةصكر المغة 
 كما في البيت السادس .  برزت الٌطبيعة بعناصرىا المختمفة كاضحة : ماذا برز في البيت السابؽ ؟   2س
 )كسنى، يكقظيا(. كرد الٌطباؽ غير مٌرة في األبيات، اذكر مثاؿ عمى ذلؾ.  :  3س
 
ري القيػػػػػػػػٍرآًف  -7 ػػػػػػػػٍت سيػػػػػػػػكى ةن تىكىمَّمى  ميٍفًصػػػػػػػػحى

 

ػػػػػػػػػػػػػػبً   ػػػػػػػػػػػػػػاًح كالقيضي بى األىٍرمى ػػػػػػػػػػػػػػخى  فىأىٍسػػػػػػػػػػػػػػكىتىٍت صى
 

 
 شرح البيت : 

التي نزؿ بيا القرآف الكريـ بفصاحتيا كبيانيا أف تحقؽ ما عجزت السيكؼ كالرماح عف  العربٌيةاستطاعت المغة 
 تحقيقو، فنشرت تعاليـ الٌديف الحنيؼ في كٌؿ األرجاء، كنبذ القرآف الكريـ عصبٌية الجاىمٌية كخبلفاتيا كقتاليا.

 
 بمضمكف الحديث الشريؼ.، بٌيف عالقة النٌص  " إٌف ًمفى البياًف لًسٍحرا : " قاؿ الٌرسكؿ :  1س

 كتأثيرىا نابع مف ببلغتيا كبيانيا،كجماؿ أسمكبيا ، كقكؿ الشاعر في ىذا البيت. العربٌيةجماؿ المغة 
 
ػػػػػػػػادىًتيىا -8 ٍيشو كىاٍبػػػػػػػػفي سى ٍيػػػػػػػػري قيػػػػػػػػرى ـى خى قىػػػػػػػػا  كى
 

ػػػػػػػػػٍزـو كفػػػػػػػػػي دىأبً    يىػػػػػػػػػٍدعيك ًإلىػػػػػػػػػى المٌػػػػػػػػػًو فػػػػػػػػػي عى
 

 
 شرح البيت : 

أف يؤدم بيا رسالتو بالٌدعكة إلى  معجزة القرآف الكريـ كسيمة عظيمة استطاع بيا رسكلنا الكريـ العربٌيةلقد كانت 
 اإلسبلـ بعزيمة كىٌمة عالية.

 
ٍشػػػػي لىػػػػٍك  -9 ٍنًطػػػػؽو ىىاشػػػػًميِّ الكى تٍ ًبمى  نيًسػػػػجى

 

ـٍ   ػػػػػػػػاًئؿي لىػػػػػػػػ ػػػػػػػػؿٍ ًمٍنػػػػػػػػوي األىصى ـٍ تًغػػػػػػػػبً  تىٍنصي لىػػػػػػػػ  كى

 

 
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ةن   اختبلط األصكات صخب الصَّخىب كاضحة كمبٌينة   فصح ميٍفًصحى
 الٌسيكؼ قضب القيضيبً  جمع ريمح، كىك قناة في رأسيا ًسنافه ييطعف بو رمح األىٍرمىاحً 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ٍيري  ٍيشو  خى قيرى دٌ  دىأب دىأب الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ خير/ قرش   جى

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ٍشي  مفردىا : أصيؿ، الكقت حيف تصفر الشمس لمغربيا أصؿ  األصائؿ نقش الٌثكب كشي الكى
  يتغٌير لكنيا نصؿ تىٍنصيؿ

ري القيٍرآفً ر صى    بإنساف قكم يتكمـ ، كصٌكر األرماح كالقضب بإنساف سكت أماـ ىذه القٌكة.   سيكى
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  شرح البيت : 
 تو تميزت بحبكة منطقيا كقكتيا في مخاطبةفعربيٌ  ، خير حجة في دعكتو العربٌيةبالمغة   كاف حديث الرسكؿ الكريـ

 العقؿ كاإلقناع،فيي كالٌثكب المنسكج مف خيكط ال تفسد كال يتغير لكنيا عبر الزمف. 
 
 : كٌضح الصكرة الفنية في البيت السابؽ .  1س

 الكريـ بنقش ثكب منسكج مف خيكط قكية ال تفسد الذم تكمـ بو الرسكؿ الياشميٌ  العربٌيةصكر منطؽ المغة  - أ
 كال يتغير لكنيا عبر الزمف. 

 ييٍصنعي منيا نقشه لثكبو ال يتغٌير لكنو عبر الزمف. اصكر األصائؿ خيكطن   - ب
 

 "، بٌيف عالقة النٌص بمضمكف الحديث الشريؼ. إٌف ًمفى البياًف لًسٍحرا : " قاؿ الٌرسكؿ  :  2س
 كتأثيرىا نابع مف ببلغتيا كبيانيا،كجماؿ أسمكبيا ، كقكؿ الشاعر في ىذا البيت. العربٌيةجماؿ المغة 

 
 البيت التاسع.كما في برزت الٌطبيعة بعناصرىا المختمفة كاضحة : ماذا برز في البيت السابؽ ؟   3س
 

ٍيػػػػًر  -10 ػػػػديدو غى ػػػػًدعو فىػػػػازىٍت بػػػػريٍكفو شى  ميٍنصى

 

ٍيػػػػػػػػػػػػًر   ٍبػػػػػػػػػػػػؿو غى حى  ميٍضػػػػػػػػػػػػطىًربً ًمػػػػػػػػػػػػف البىيىػػػػػػػػػػػػاًف كى
  

 
 
 
 

 + صورة فنّية شرح البيت 
 حبؿ جدار قكٌم ال يمكف أف تتخممو التشققات عبر السنيف،كىيكفيي  كتفٌكقت ىذه المغة عمى غيرىا بالبياف كالببلغة،

             مستقيـ مكيف ال يحيد عف طريقو أبدا. 
ًدعو  : ما داللة ) 1س ٍيًر ميٍنصى  كقكتيا. العربٌيةببلغة المغة  ( ؟ فىازىٍت بريٍكفو شىديدو غى
 

ٍؿ ًمػػػٍف ًحمػػػى اإًلٍسػػػبلىـً فػػػي كىنىػػػؼو  -11 ـٍ تىػػػزى لىػػػ  كى
 

ًصػػػػػػػػػب  ٍنػػػػػػػػػًزؿو خى ٍمػػػػػػػػػف ًعػػػػػػػػػزِّه فػػػػػػػػػي مى ػػػػػػػػػٍيؿو كى  سى
  

 
 
 

 شرح البيت + صورة فنّية 
 ة  في ظؿ اإلسبلـ، ألنيا المغة التي نزؿ بيا القرآف الكريـ ،كإنساف نزؿ بديار خصبة تحميومحميٌ  العربٌيةالمغة 

 كترعاه كتعٌزه. 
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 منشؽ ، منكسر  صدع منصدع أساس ركف بريٍكفو 
    مرتبؾ ، ميتز ضرب  مضطرب

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 كالبركةي  النماءي  خصب خصب رعايتو كنؼ كىنىؼو 
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 ، بٌيف ذلؾ.العربٌيةتقـك فكرة القصيدة في مجمميا عمى المقارنة بيف حاليف عاشتيما :  1س

،فيي األحسف صكتا كاألكثرعطاء، كأشار إلى  العربٌية( ذكر الشاعر صفات 11-1في النصؼ األكؿ مف القصيدة )
 فصاحتيا كأصالتيا،كمناسبتيا لكؿ حاؿ نظما كنثرا،كتغني الشعراء بيا.

 
تَّػػػػػػػى  -12 ٍتيىػػػػػػػا المَّيىػػػػػػػالي فػػػػػػػي فىرىائػػػػػػػدً حى  ىارىمى
 

ػػػػػػػػػػٍمطىانييىا يىٍنيىػػػػػػػػػػاري ًمػػػػػػػػػػٍف   ػػػػػػػػػػرَّ سي خى ػػػػػػػػػػبىبً كى  صى

 
 

  
 شرح البيت : 

،بعد أف بٌيف الشاعر مكانة  فانيار عرشيا كسقطت فرائدىا  المغة قديما راح يقارنيا بالحاؿ المؤسؼ الذم آلت إليو اليـك
  بعد أمجاد عريقة،مف إىماؿ أىميا ليا.

 ة في البيت السابؽ . : كٌضح الصكرة الفنيٌ  1س
 ممكيا قد سقط بطكؿ الميالي مف التعب كالمرض. ممكة تجمس عمى عرشيا،كلكف العربٌيةصكر الشاعر المغة 

 
ـٍ تىمػػػػػػػػػؤٍل بىدىاًئعيػػػػػػػػػوي  -13 ػػػػػػػػػٍدنىافى لىػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػأىفَّ عى  كى
 

ٍقتىػػػػػػػػػػػػًربً   مي ػػػػػػػػػػػػٍكًف ًمػػػػػػػػػػػػٍف نىػػػػػػػػػػػػاءو كى  مىسػػػػػػػػػػػػاًمعى الكى
 

 

  
  شرح البيت : 

  ( لـ يمؤل جماليا كبديع أسمكبيا أقصى األرض كأدناىا.العربٌيةككأٌف) مجيكلة، العربٌيةبدت المغة 
 (. ناء، مقترب )   كرد الٌطباؽ غير مٌرة في األبيات، اذكر مثاؿ عمى ذلؾ.:  1س
 

 نىطيػػػػػػػػري ًلمٍَّفػػػػػػػػًظ نىٍسػػػػػػػػتىٍجًديو ًمػػػػػػػػٍف بىمىػػػػػػػػدو  -14
 

مىػػػػػػػػػػػػػػػى كىثىػػػػػػػػػػػػػػػبً نىػػػػػػػػػػػػػػػاءو    كىأىمٍثاليػػػػػػػػػػػػػػػوي ًمنَّػػػػػػػػػػػػػػػا عى
  

 
 
                                          2018سؤاؿ كزارة صيفي          ؟ س ما العتب الذم سجمو الشاعر عمى أبناء العربية     شرح البيت    

، العربٌيةيتألـ الشاعر لما آلى إليو حاؿ  ا أخرل غيرىا، مف الٌدخيؿ فصار أىميا يستعيركف في كبلميـ ألفاظن  اليـك
 غنٌية في اشتقاقيا كتصريفيا. العربٌيةكىـ ال يعممكف أف  كالمترجـ في المغات األخرل ،

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 سقط خرر خٌر     جمع فريدة، كىي الجكىرة الثمينة فرد فرائد
    ما انحدر مف األرض صبب صبب

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ٍدنىاف  عجائبو بدع بدائعو العربٌيةكناية عف المغة  جد العرب، عدف عى
    بعيد  نكأ نىاءو 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 قرب كثب كثب            نطمب العكف جدك نىٍستىٍجًدم
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 : كٌضح الصكرة الفنية في البيت السابؽ .  1س

  صكر الشاعر المفظ شيئا نستعيره مف بمد بعيد، رغـ أف لدينا مثمو،كىك قريب في متناكؿ األيدم.
ػػػٍحراًء ًحػػػيفى بىػػػدىا -15 ػػػاء فػػػي الصَّ ٍيػػػًرًؽ المى  كىمي
 

ػػػػػػػػػػػػػًذبً   ػػػػػػػػػػػػػاًرضو كى  ًلعىٍيًنػػػػػػػػػػػػػًو بىػػػػػػػػػػػػػاًرؽه ًمػػػػػػػػػػػػػٍف عى
  

 
 
 
 

  شرح البيت : 
  كحاليـ ىذا كحاؿ مف صٌب الماء في الصحراء،حيف ظير لو سحاب ذك برؽ مطٌؿ في األفؽ ال مطر فيو.

 : كٌضح الصكرة الفنية في البيت السابؽ .  1س
بحاؿ مف صب الماء في  العربٌيةصكر حاؿ مف يستخدـ ىذا المفظ الدخيؿ في كبلمو مف لغات أخرل، كيبتعد عف 

 الصحراء كاستغنى عنو، حيف ظير لو سحاب ذك برؽ مطؿ في األفؽ ال مطر فيو.
 
 البيت الخامس عشر.كما في برزت الٌطبيعة بعناصرىا المختمفة كاضحة : ماذا برز في البيت السابؽ ؟   2س
 
 : ماذا قصد الشاعر في البيت السابؽ؟  3س

ف كاف ال يؤدم المعنى كما تؤديو المغة  العربٌيةأف أىؿ المغة    .العربٌيةتخٌمكا عنيا عندما كجدكا بديبل في كبلميـ حتى كا 
َـّ  -16 ٍيشو ثػػػػػػػػػػ بىيػػػػػػػػػػاأىٍزرىل ًبًبٍنػػػػػػػػػػًت قيػػػػػػػػػػرى ارى  حى
 

ؽي بىػػػػػػػػػػٍيفى النٍَّبػػػػػػػػػػًع   ػػػػػػػػػػٍف الى ييفػػػػػػػػػػرِّ  كىالغىػػػػػػػػػػرىبً مى

 

 
 شرح البيت : 

  اليـك  كيعيبيا الجاىؿ الضعيؼ بعربيتو الذم ال يفرؽ بيف ألفاظيا. العربٌيةمف يحارب المغة 
 ( ؟ الى ييفرّْؽي بىٍيفى النٍَّبًع كىالغىرىًب : ما داللة )  1س
نما العيب في الذيف ال يتقنيا مف العرب كال يميز بيف ألفاظيا العربٌيةالعيب ليس في المغة     . كا 

 بنت قريش.    .العربٌيةعف الٌمغة  استخرج مف القصيدة كناية كٌنى بيا الٌشاعر:  2س
 
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ؽى  ميٍيًرؽً  ضى  ، ظىيىر بدك بدا كمف يصٌب الماء ىىرى  حكى
 الٌسحاب الميطؿٌ  عرض عىاًرضو  سحاب ذك برؽ برؽ بارؽ

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ٍيشو  ًبٍنتً  أىاف كعاب        زرم أزرل   العربٌيةالمغة  بني قيرى
    شجر صمب ينمك عمى رؤكس الجباؿ نبع النبع

كييطمؽ في ببلد الشاـ  عمى ضفاؼ الماء كاألنيار،ضرب مف شجر تيسٌكل بو الٌسياـ، ينمك  غرب الغىرىب
 2018سؤاؿ كزارة صيفي   عمى شجر الحكر، كاحدتو: غىرىبة
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 البيت السادس عشر.( .  فالٌف ال يفٌرؽي بيف الغىٌث ك الٌسميف)   معنى ىذه العبارة:استخرج مف القصيدة ما يقارب :  3س
 فٌرؽ في المعنى في ما تحتو خط في ما يأتي:  :  4س

بىيػػػػػػػػػػػا ( ت ارى َـّ حى ٍيشو ثػػػػػػػػػػػ  أىٍزرىل ًبًبٍنػػػػػػػػػػػًت قيػػػػػػػػػػػرى
 

ػػػػػػػػػػػػػٍف الى ييفػػػػػػػػػػػػػرّْؽي بىػػػػػػػػػػػػػٍيفى    كىالغىػػػػػػػػػػػػػرىبً  النٍَّبػػػػػػػػػػػػػعً مى
 )شجر صمب ينمك عمى رؤكس الجباؿ(.                                  

 قاؿ جبراف خميؿ: ( ث
ػػػػػػػػػػاءى  ٍيػػػػػػػػػػثي الى  النٍَّبػػػػػػػػػػعً أىٍنيىػػػػػػػػػػؿي مى  ًمػػػػػػػػػػٍف حى

 
 يىٍنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ًإالّْ أىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كىالنٍَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 )عيف الماء(.                                     
 

بػػػػػػػيَّ أٍنٍتػػػػػػػريؾي  -17 ٍنًطقيػػػػػػػوي  العىرى  السَّػػػػػػػٍمحى مى

 

 ميٍغتىػػػػػػػػػػػػػًربً إلىػػػػػػػػػػػػػى دىًخيػػػػػػػػػػػػػؿو ًمػػػػػػػػػػػػػفى األٍلفىػػػػػػػػػػػػػاًظ  
  

 
 
 

 شرح البيت : 
  .  خيؿ كالغريب مف لغات أخرل لنتكمـ بياىؿ نترؾ المفظ العربٌي اليـك كنجرم كراء الدٌ 

 2018سؤاؿ كزارة صيفي )النفي(. ىاـ في ىذا البيت؟ذما الغرض الذم خرج إليو االستف:  1س
 
 الذيف خذلكىا، حٌدد األبيات التي تضٌمنت ذلؾ. العربٌيةعمى أبناء ا سٌجؿ الٌشاعر عتبن :  2س

  ( 17،  16،  15،  14األبيات )
ٌنما في أبنائيا، كٌضح ذلؾ.العيب ليس :  3س  في الٌمغة، كا 

لغة الببلغة كالبياف ، نزؿ بيا القرآف الكريـ بإعجازه كبيانو كببلغتو ، فيي أتـ المغات كأكمميا ، أما أبناء  العربٌيةالمغة 
   فيـ مقصركف في حقيا ، بابتعادىـ عنيا،كاستعارتيـ ألفاظا مف لغات أخرل كتكممكا بيا. العربٌية

ٍنػػػػػػػزه الى  -18 ًفػػػػػػي المىعىػػػػػػػاًجـً كى  لىػػػػػػػوي  نىفىػػػػػػػادى كى

 

يِّػػػػػػػػػػػزي بىػػػػػػػػػػػٍيفى الػػػػػػػػػػػدُّرِّ   ػػػػػػػػػػػٍف ييمى ػػػػػػػػػػػخيبً ًلمى  كىالسُّ

 
 

 
 شرح البيت : 
 كنز ثميف مف المفردات باشتقاقيا كتصريفيا كأصالتيا،لمف يمٌيز بيف ألفاظ المغة. العربٌيةكفي المعاجـ 

 
 
 
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 غريب دخؿ  دىًخيؿو  السيؿ   سمح السمح

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 مفردىا ًسخاب، كىك العقد مف الخرز كنحكه، يخمك مف الجكاىر سخب السُّخيب   نياية  نفد نفاد
 المؤلؤة الكبيرة     كاحدتو درة،كىي درر الدرٌ    

مٌي التي تخمك مف الؤلؤ أك الجكاىر يستطيع أف يمٌيز بيف مفردات المغة  بمعنى أٌف الذم يمٌيز بيف الؤلؤ كغيره مف الحي
العربية كألفاظيا في المعاجـ، كلمثمو كضعت المعاجـ، كىذه الصكرة  تقابؿ صكرة مف ال يميز بيف شجر النبع كشجر 

 الغرب فحارب العربية لضعؼ قدرتو عمى التمييز بيف ألفاظيا.
 

 صكرة فنية :
صٌكر المفظ 

العربٌي بشخص 
منبكذ كمكركه 
كصٌكر األلفاظ 
األخرل بالدخيؿ 
كالغريب كميرٌحب 

 بو . 
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مف جديد  العربٌية، كيؼ نستطيع بعث المغة العربٌيةة إحدل الٌصعكبات التي تكاجييا الٌمغة استخداـ المفردة األجنبيٌ :  1س

 كفؽ رأم الٌشاعر؟
  كتكظيؼ ألفاظيا الفصيحة ،حبيسة المعاجـ كتابة كنطقا . العربٌيةبالرجكع إلى معاجـ المغة 

 في نفكس أبنائيا، كٌضح ذلؾ. العربٌيةذكر الٌشاعر بعض مظاىر تراجع الٌمغة  :  2س
 الفصيحة، كيبتعدكف عف معاجميا كيفضمكف األلفاظ الدخيمة مف الثقافات األخرل ، ال يميزكف بيف العربٌيةييممكف 

  .العربٌيةألفاظ  
ـٍ لىٍفظىػػػػػػةو  -19 ػػػػػػ ًيػػػػػػدىتٍ كى ريىىػػػػػػا جي ػػػػػػا نيكرِّ  ًممَّ

 

تَّػػػػػػػػػػى لىقىػػػػػػػػػػٍد لىيىثىػػػػػػػػػػ   ٍت ًمػػػػػػػػػػٍف ًشػػػػػػػػػػدًَّة التَّعىػػػػػػػػػػبً حى
  

 
 

 شرح البيت : 
يركزكف عمى األلفاظ الشائعة ،كيترككف الركائع مف األلفاظ الكامنة في معاجـ  العربٌيةكثير ممكف يستخدمكنو المغة 

 حتى باتت ىذه األلفاظ تشكك مف كثرة استعماليا. العربٌية
 
 2018سؤاؿ كزارة صيفي : كٌضح الصكرة الفنية في البيت السابؽ .  1س

 صٌكر المفظة بكائف حي متعبنا ، كصٌكر المفظة بكائف حي يميث . 
  

لىٍفظىػػةو  -20 ػػٍكًؼ  سيػػًجنىتٍ كى ػػةو فػػي جى  ميٍظًممى

 

ـٍ تىٍنظيػػػػػػػػر الشَّػػػػػػػػٍمسي ًمٍنيىػػػػػػػػا   ػػػػػػػػٍيفى ميٍرتىًقػػػػػػػػبً لىػػػػػػػػ  عى
  

 
 
 
 

  شرح البيت : 
حكـ عمييا بالبقاء  األصيمة ظٌمت حبيسة المعاجـ لـ ينظر إلييا أحد،إذ العربٌيةكفي المقابؿ ىناؾ كثير مف األلفاظ 

   مسجكنة في حفرة مظممة ال يقربيا ضكء الشمس .
 : كٌضح الصكرة الفنية في البيت السابؽ .  1س

 األصيمة كقد أىمميا مسجكنة في حفرة عميقة مظممة ال يقربيا ضكء الشمس. العربٌيةصكر األلفاظ 
 
 كما في البيت العشريف  . المختمفة كاضحةبرزت الٌطبيعة بعناصرىا  : ماذا برز في البيت السابؽ ؟   2س 
 
ٍكًؼ ميٍظًممىةو : ما داللة )  3س  ىماليا. ( ؟  سيًجنىٍت في جى  2018سؤاؿ كزارة صيفي  ترؾ األلفاظ الفصيحة كا 
 

 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

ًيدىتٍ   أخرج لسانو تعبا           ليث ليث   بمغت الجيد جيد جي

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

 حفررة عميقة مظممة ظمـ ميٍظًممىةو  داخؿ جكؼ جكؼ
    منتظر  رقب ميٍرتىًقبً 
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لَّى القىاًرظىػػػػػػػػاًف ًبيىػػػػػػػػا -21 ػػػػػػػػا قىػػػػػػػػٍد تىػػػػػػػػكى  كىأنَّمى
 

ـٍ تىػػػػػػػػػػػؤيبً   لىػػػػػػػػػػػ كبىػػػػػػػػػػػا ًإلىػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػدٍَّنيىا كى ـٍ يىؤي  فىمىػػػػػػػػػػػ
                            

 شرح البيت : 
تأثر الشاعر بالتراث القديـ،إذ ذكر القارظيف المذيف أصبحت حكايتيما مضرب المثؿ عند العرب،كىما رجبلف مف بني 

 .عنزة خرجا يبحثاف عف كرؽ شجر يستخدـ لمدباغة كىك القرظ ، كلـ يعكدا بطائؿ
ي الحقيقة حالو كحاؿ ىذيف كلـ يصؿ إليو، كف العربٌيةكىذا حاؿ مف يٌدعي أنو تكٌصؿ إلى المفظ الصحيح في لغتنا  

 القارظيف المذيف لـ يعكدا بشيء بعد عناء بحثيما.
 
  ٌمنت ذلؾ.الذيف خذلكىا، حٌدد األبيات التي تض العربٌيةعمى أبناء  اسٌجؿ الٌشاعر عتبن :  1س

  (.21،  20، 19 : ) األبيات      
 استخرج مف القصيدة ما يقارب معنى ىذا البيت::  2س

يرى كىًانتىًظرم ًإيابيفىرىٌجي   البيت الحادم كالعشركف.           ًإذا ما القاًرظي العىنىًزمُّ آبا   الخى
 
 ، بٌيف ذلؾ.العربٌيةتقـك فكرة القصيدة في مجمميا عمى المقارنة بيف حاليف عاشتيما :  3س

( كصؼ حاؿ العرب اليـك كقد استعاركا لكبلميـ ألفاظا غريبة دخيمة ، كأىممكا لغتيـ 21-12كفي النصؼ الثاني)
 األصيمة، فما عادكا يفرقكف بيف الفصيح كالعامي،أك بيف ألفاظيا عامة.

 
ػػػػػاًد كىالػػػػػذٍِّكرىل  -22 ةى الضَّ مِّػػػػػدىةه يىػػػػػا ًشػػػػػيخى  ميخى

 
 
 
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػا تىٍبنيػػػػػػػػػػػػكفى    ًلٍمعىًقػػػػػػػػػػػػبً ىينىػػػػػػػػػػػػا ييؤىسَّػػػػػػػػػػػػسي مى
 
 

 

ـه  -23 ػػػػػػرىل قىمىػػػػػػ ػػػػػػا جى ٍجػػػػػػدان مى طُّػػػػػػكفى مى ىينىػػػػػػا تىخي  
 

ػػػػػػػػػػدىل األىٍدىىػػػػػػػػػػاًر   كىاٍلًحقىػػػػػػػػػػبً ًبًمٍثًمػػػػػػػػػػًو فػػػػػػػػػػي مى  

 
 

  

   المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

لَّى ًليى  تىكى  يعكد أىًكبى  يىؤيكب تقٌمد األمر كقاـ بو  كى
 رجبلف مف بني عىنزة خرجا في طمب القىرىظ فمـ يرجعا،  قرض القىاًرظىاف

 . كالقىرىظ، كاحدتو قىرىظة، كىك كرؽ مف شجر ييٍدبغ بو
 
 

 المعنى جذرىا الكممة المعنى جذرىا الكممة

مّْدىةه   مف يأتي بعدكـ مف األجياؿ البلحقة عقب العقب دائمة ، أبدية  خمد ميخى
 طكاؿ ، غاية كمنتيى  مدم  مىدىل سار ، كتب  جرم جرل 

 الٌسنة أك ليا كقت ال المدة كىي: حقبة:مفردىا حقب الحقب مدة الحياة  دىر  األىٍدىىارً 
 .العصكر:كالمقصكد ،

ة  مفردىا شيخ، كىك ذك المكانة مف عمـ أك فضؿ أك رئاسة شيخ ًشيخى
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  شرح البيتين : 

في  العربٌية، كيعقد األمؿ عمييـ بتجديد مكانة العربٌيةكعمماءىا في مجمع المغة  العربٌيةيخاطب الشاعر شيكخ المغة 
  في معاجميا كمكاكبة تطكر المغة عبر العصكر. العربٌيةيشير إلى أثرىـ في حفظ أمجاد المغة ك  نفكس األجياؿ.

 فٌرؽ في المعنى في ما تحتو خط في ما يأتي:  :  1س
ػػػػػاًد كىالػػػػػذّْكٍ  . أ ةى الضَّ رىل يىػػػػػا ًشػػػػػيخى

مّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىةه   ميخى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا تىٍبنيػػػػػػػػػػػػػػػػكفى    ًلٍمعىًقػػػػػػػػػػػػػػػػبً ىينىػػػػػػػػػػػػػػػا ييؤىسَّػػػػػػػػػػػػػػػػسي مى
 )األجياؿ البلحقة العاقبة التي تأتي بعدكـ(.                                 

ر الٌساؽ فىٍكؽ   . ب بة في ميؤىخَّ  . )عظـ مؤخر القدـ(       . العىًقبالعيٍرقيكب عىصى
 
 الضاد.   .العربٌيةاستخرج مف القصيدة كناية كٌنى بيا الٌشاعر عف الٌمغة  :  2س
 لحفظيا ؟ العربٌية:  ما الدكر الذم يضطمع بو عمماء  3س

 كضع معاجـ لمصطمحات اآلداب كالعمـك كالفنكف الحديثة ،كالسعي إلى تكحيد المصطمحات، كالترجمة كالتأليؼ كالنشر
  قضاياىا.ك  العربٌيةفي مكضكعات المغة  

 بٌيف داللة تفاؤؿ الٌشاعر في ىذيف البيتٍيف.:  4س
 .العربٌيةكيعممكف عمى إحيائيا بما يبذلكف مف جيكد في مجامع المغة  العربٌيةلكجكد عمماء يغاركف عمى 

 
 
 
 كمزاياىا، اذكر ثالثان منيا. العربٌيةتغٌنى الٌشاعر بسمات  -1

 .دعا بيا رسكؿ ا عميو السبلـ  -2 لغة القرآف الكريـ محمية في ظؿ اإلسبلـ  -1
 . صكت حركفيا أحمى مف العسؿ -4 .سعة معجميا صالحة لجميع األغراض  -3
 تفكقت عمى المغات في فصاحتيا كببلغتيا، قكة ألفاظيا كبيانيا. -5

  
 القديـ في معانيو كألفاظو، كٌضح ذلؾ بثالثة أمثمة. ثٌمة مظاىر كثيرة في ىذا النٌص تمٌثؿ العكدة إلى الٌشعر العربيٌ  -2

 القارظاف، النبع، الغرب، قريش ،أخبية، صناجة األدب.استخدـ الشاعر كممات تراثية مثؿ: 
 تكررت في النٌص ألفاظ، مثؿ )الٌصحراء(، )الٌشمس(:  -3

 كمكطف الضاد القديـ. العربٌيةداللة عمى أصالة المغة  : الصحراء كردت مرتيف ما داللة ىذا الٌتكرار؟  (1
 مف جديد  العربٌيةالشمس مرتيف: تدؿ عمى الكضكح، كتنسجـ مع المعنى الذم أراد الشاىر التعبير عنو في إيقاظ 

 :كلفظة... لـ تنظر الشمس منيا عيف مرتقب ، كقكلو يكقظيا كحي مف الشمس ،  :  في قكلو
 مف جديد. ةالعربيٌ بمعنى أف الشاعر كظؼ الشمس رمزا إلحياء المغة  

 ؟ ( . عمؿ ذلؾألفاظ، مثؿ )الٌصحراء(، )الٌشمساستخداـ  كٌفؽ الٌشاعر في (2
 القدـ كمكطنيا )الصحراء( ألنو جاء منسجما مع تجربتو الشعرية ،فالشاعر يتحدث عف المغة العربٌية الضاربة في

حيائيا مف جديد متخذا )الشمس( رمزا ليذه اإلحياء  .  كا 

  ميٌمة خاصة في أبيات القصيدة أسئمة 
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 السلسلت الثانيت 
 القضايا الـلـغـــىيّــــت

 
 كيفية السؤال عىه   املواضيع  

 ذحتويلذاؾرؼمذؽتابةذ+ذإعرابذ+ذضبطذ اؾعددذذ -1
 صواغتهذ+ذاستخراجذ+ذحتويلذؿنذؿصدرذؿؤولذذؾلصريحذ املصدرذاؾصريح -2
 بوانذصوغذاؾتعّجبذ+ذصواغةذذ+ذذإعرابذ أسلوبذاؾتعّجب -3
 استخراجذ+ذحتويلذؿصدرذصريحذملصدرذؿوميذذ املصدرذاملومي -4
اؾتفريقذبنيذؽمذاخلربيةذواالستفهاؿّوةذ+ذإعرابذاالسمذذ ؽمذذ -5

 اؾذيذيلوهماذ+ذاستخراجذ
 بوانذسببذؽتابةذاألؾفذ:ذاذ،ذىذ ؽتابةذ/ذاذ،ذى -6
 اؾتفريقذبنيذذمتووزذاؾندبةذواؾذاتذ+ذاستخراجذ+إعرابذ اؾتمووزذ -7
ذاملنقوصذ+ذاملقصورذ+املمدودذ االسمذ -8

 استخراجذ+ذإعرابذ+ذضبطذؾالمساءذاؾثالثةذ
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 األمثلة   العدد
 (10-3األعداد مه )

 تػخالؼ الػمػعدكد في الٌتذكير كالتٌأنيث. -1
 يأتي معدكدىا جمعنا مجركرنا باإلضافة. -2
 تعرب بالحركات تبعنا لػمكقعيا في الػجممة.    -3

 
 كأربع قصصو . طالعى زيده ثبلثةى كتبو  -    
      

 (12-11العددان )
 يطابقاف الػمػعدكد في الٌتذكير كالتٌأنيث. -1
 يأتي تمييزىما مفردنا منصكبنا. -2
 .( ييٍبنى عمى فتح الػجزأيف 11العدد ) -3

 رفعنا كنصبنا كجرًّا تبعنا لػمكقعو في الػجممة.
 ( جزؤه األٌكؿ يعرب إعراب الػمثنى 12العدد ) -4
 تبعنا لػمكقعو في الػجممة، كجزؤه الثاني ييٍبنى عمى الفتح. 

 
دى عىشىرى كتابنا - حدل عشرةى كتابنا قرٍأتي أىحى  ، كا 
 في األردٌف اثنتا عىٍشرىةى مػحافظةن. -
 

 (19-13ألعداد مه )ا
 لثاني يكافقو. جزؤىا األٌكؿ يػخالؼ الػمػعدكد كالجزء ا -1
 يأتي تمييزىا مفردنا منصكبنا. -2
تيٍبنى عمى فتح الػجزأيف رفعنا كنصبنا كجرًّا تبعنا لػمكقعيػا في  -3

 الػجممة.

 
 اشترؾ في الٌرحمة خػمسةى عشىرى طالبنا. -
 في مدرسة اإلناث تٍسعى عىٍشرىةى معٌممةن. -

 (90-20ألفبظ العقود مه )
تمـز ألفاظ العقكد صكرة كاحدة مع معدكدىا، سكاء أكاف  -1

 مذٌكرنا أـ مؤنثنا.
 يأتي تمييزىا مفردنا منصكبنا. -2
تككف ممحقة بػجمع الػمذكر الٌسالـ، فتعرب إعرابو تبعنا  -3

 لػمكقعيػا في الػجممة؛ رفعنا بالكاك، كنصبنا كجرًّا بالياء.
( تمـز صكرة 9-3) إذا عطفت ألفاظ العقكد عمى عدد مفرد -4

كاحدة مع معدكدىا، سكاء أكاف مذٌكرنا أـ مؤنثنا، كالػمعطكؼ 
 .عميو يػخالؼ الػمعدكد

 
 شاركت في الحكار عشركفى طالبةن.                          -
 حفظتي ثبلثيفى بيتنا ًمفى الٌشعر.                            -
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 ...( مليون ألف، مئة،) األعداد
 . مؤنثنا أـ مذٌكرنا أكاف سكاء معدكدىا، مع كاحدة صكرة تمـز -1
 .باإلضافة مجركرنا مفردنا معدكدىا يأتي -2
 .    الػجممة في لػمكقعيا تبعنا بالحركات تعرب -3

 
 . كممةو  مئةً  في فقرة كتبتي  - 
 في مكتبتنا مئتا كتابو  - 

 * تيحذؼ النكف عند اإلضافة 

ة األعداد
ّ
 فبعل وزن على الرتجيبي

 ... .  الرٌابع/ الثٌالث(/ 9-3) الػمفرد العدد مف تيصاغ -1
 .كالتٌأنيث التٌذكير في الػمػعدكد تطابؽ -2
 .العشرة مع كمرٌكبة مفردة تستعمؿ -3

 
 .الٌركاية مف الرٌابعى  الفصؿى  قرأتي  - 
 .الٌركاية مف عىٍشرىةى  الرٌابعةى  الٌصفحةى  قرأتي  -
 

ع)كلمة ببلعدد يلحق
ْ
 (بِض

 . تسعة عمى يزيد كال ثبلثة عف يقؿٌ  ال مبيـ عدد عمى تدؿٌ  -1
 (.9-3) مف الػمفردة األعداد استعماؿ تيستىعمؿ -2
 معطكفنا يككف كقد مزجينا، تركيبنا العشرة مع ترٌكب قد -3 

 .العقكد ألفاظ أحد عمييا
 كأحكاـ اإلعراب أك كالتأنيث التذكير حيث مف حكميا -4 

 (.9-3) مف األعداد

 
 .أعكاـو  ًبٍضعةى  القدس في أقمتي  -
 . سنكاتو  ًبٍضعى  مٌكةى  في مكثتي  -
 .رجيبلن  عىشىرى  ًبٍضعىةى  شاىدتي  -
 . امرأىةن  عٍشرىةى  ًبٍضعى  كٌممتي  -
 .رجيبلن  كعشريفى  ًبٍضعىةن  صافٍحتي  -

ف) كلمة
ّ
ي
ّ
 (الى

 .الٌثبلثة إلى الكاحد مف عدد عمى كتدؿٌ  العىقد، عمى الزٌائد -1
: نحك كاأللؼ، الػمئة كبعد العقكد بعد إالٌ  تستعمؿ ال -2
، أىٍربىعكفى )  .عمى كزيادة مف، أكثر: أم... ( كنىٌيؼه  مئةه  كنىٌيؼه
 .كالتٌأنيث الٌتذكير حيث مف كاحدة حالة تمـز -3

 
 . كنٌيؼه  رجبلن  ثبلثكفى  جاء -
 .كنٌيفنا دينارنا عشريفى  أنفٍقتي  -
 كنٌيؼن  قصيدةن  عشريفى  حفٍظتي  -
 

  المجركر بالكسر المنصكب بالفتح  المرفكع بالضـ       
 المبتدأ / اسـ  +   العدد    الخبر :

 الفاعؿ :     الفعؿ / قد  +   العدد
 المفعكؿ بو : 

 ( فعؿ + فاعؿ + العدد ) نسأؿ عنو ماذا
 اسـ مجركر :

حرؼ الجر + العدد    

 الخبر المقٌدـ : .1
 حرؼ جر +  العدد+ اسـ .2
 ظرؼ + العدد + اسـ  .3

 الظرؼ + العدد  كنسأؿ عنو كـ 
 ألنو دٌؿ عمى ميٌدة مف الزمف .

 
 كاف + اسميا + العدد 

 المضاؼ إليو :
الظرؼ + العدد   
دٌؿ عمى بداية الزمفألنو  كنسأؿ عنو متى    

 المثنى يجر بالياء  المثنى ينصب بالياء المثنى يرفع باأللؼ
 جمع المذكر السالـ يجر بالياء جمع المذكر السالـ ينصب بالياء بالكاكجمع المذكر السالـ يرفع 
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 ذذريثاخ

 :كممات إلى قكسٍيفً  بيف التي األرقاـ حٌكؿ -1
 .كستيفى  كاثنتيفً  كتسعمئةو  ألؼو  سنةى     .ـ (1962) سنة األردنية الجامعة أيٌسست -  أ

 .يكمنا عشرى  كثػمانيةى  كشيريفً  سنةن  كعشريفى  ثبلثنا (.يكـ18)ك( شير2) ك( سنة23) الخالفة في الرشيد ىاركف مكث -ب
لد -جػ ـى  .ـ (1856) عاـ البستانيٌ  سميماف كي  .كخػمسيفى  كستةو  كثمانػمئةو  ألؼو  عا
 .صفحةن  عشرةى  إحدل .المتكسط الحجـ مف صفحة( 11) في الٌدرس يقع -د
 .كثػمانكفى  سبعةه   .عامان ( 87) جٌدم عيمر -ىػ
 .كتابو  مئتا  .كتاب( 200) بيتنا مكتبة في -ك
 
 :يأتي ما في خطّّ  تحتىو ما أعرب -2
دى  رىأىٍيتي  ًإنّْي أىبىتً  يىا أًلىًبيوً  ييكسيؼي  قىاؿى  ًإذٍ   :تعالى قاؿ -  أ  .  سىاًجًديفى  ًلي رىأىٍيتيييـٍ  كىاٍلقىمىرى  كىالشٍَّمسى  كىٍككىبنا عىشىرى  أىحى

 .بو مفعكؿ نصب محؿ في الجزأيف فتح عمى مبني مركب عدد     
كحي  اٍلمىالًئكىةي  تىٍعريجي  :تعالى قاؿ -ب ٍمًسيفى  ًمٍقدىاريهي  كىافى  يىٍكـو  ًفي ًإلىٍيوً  كىالرُّ  .سىنىةو  أىٍلؼى  خى

 .السالـ المذكر بجمع ممحؽ ألنو الياء، نصبو كعبلمة منصكب كاف خبر     
ًمف قىٍبؿي  ًمف األىٍمري  ًلمَّوً  ًسًنيفى  ًبٍضعً  ًفي: تعالى قاؿ -جػ ًئذو  بىٍعدي  كى يىٍكمى  . اٍلميٍؤًمنيكفى  يىٍفرىحي  كى

 . مضاؼ كىك آخره عمى الظاىرة الكسرة جره كعبلمة مجركر اسـ     
 ". الحراـ المسجد إالٌ  سكاه فيما صالةو  ألؼً  مف أفضؿ ىذا مسجدم في صالة: "   اهلل رسكؿ قاؿ -د

 .مضاؼ كىك آخره عمى الظاىرة الكسرة جره كعبلمة مجركر اسـ    
 
 :يأتي ما في كالمعدكد العدد مف كؿٌ  أكاخر اضبط -3
 نشاطو، سبب عف فسألتو كقٌكة، عـز كفيو ،سنةن  كعشركفى  مئةه  العمر مف لو أعرابيان  البادية في رأيت: األصمعيٌ  قاؿ - أ

 .الجسد فبقي الحسد، ترٍكتي : فقاؿ
 .بضاعتو ثمف دينارو  ألؼى  التٌاجر قبضى  -ب
 .مثمرة  شجرةن  عشرةى  أربعى  مدرستنا حديقة في زرىٍعنىا -جػ
 .أياـو  سبعةى  الصيفيٌ  الٌنادم في أمضٍيتي  -د
 
 
 
 



57 
 

 
 

ريخ الـمصذر
ّ
 .بزمف مقترف غير حدث عمى يديؿٌ  اسـ الص

 الفعؿ مصادر أكزاف
 الػمشيكرة الٌثبلثي

  مصادر أكزاف
 الٌرباعي الفعؿ

 مصادر أكزاف
 الخماسيٌ  الفعؿ

 الفعؿ مصادر أكزاف
 الٌسداسيٌ 

 استغفار اٍسًتفعاؿ اجتياد افتعاؿ إنتاج إفعاؿ ًصناعة ًفعالة
رى  فىعىبلف  استجابة اٍسًتفالة اندماج انفعاؿ إعادة إفالة يافجى
 اخشيشاف افعيعاؿ تباييف تفاعيؿ تشديد تفعيؿ لةسييك  فيعكلة
   تعمُّـ تفعُّؿ     تىػيًدئة تىفعًمة مىرىض فىعىؿ

   اٍسًكداد اٍفًعبلؿ ًجداؿ ًفعاؿ قيديـك فيعيكؿ
     ميجادلة ميفاعمة عىٍرض فىٍعؿ
     ًكٍسكاس ًفٍعبلؿ دىبيب فىعيؿ
     طىٍمأىنة فىٍعمىمة سيعاؿ فيعاؿ

 فائدة
 :منيا أشكاؿ عٌدة كلو إعرابو، كيأخذ الٌصريح الػمصدر مػحؿٌ  يػحؿُّ  مصدر: الػمؤٌكؿ درالػمص

 .ذكرؾ/  يكره بػما أخاؾ تذكرى  أفٍ  الغيبةي : نحك كالفعؿ، أفٍ  -1
 تدريبات
 :يأتي مػٌما فعؿ لكؿٌ  الٌصريح الػمصدر ىاتً   -1
ـى  الفعؿ ـى  طالعى  استٍكطىفى  فىًي رٌ  أشرؼى  أخرجى  عٌم  انػيزـى  اٍحضى

 انػيزاـ اخضرار إشراؼ إخراج تعميـ مطالعة استيطاف فىٍيـ الػمصدر
 
 :يأتي ما في صريػحة مصادر إلى الػمؤٌكلة الػمصادر حٌكؿ -2
 استثمار  .مفيدة أعماؿ في طاقاتؾ تستثمر أفٍ  يعجبني -  أ

 مطالعة                .العممٌية الكتبى  أطالعى  أفٍ  أحبُّ  -ب
 
 :اآلتي النٌص  في الثالثيٌ  غير ك الثالثيٌ  مف الٌصريػحة الػمصادر عٌيف -3
ـى : ألعرابيٌ  قيؿ"  ، بالٌديف: قاؿ فيكـ؟ الٌرجؿ يسكد بػ  عف كاالبتعاد منو، كاالشػمئزاز الكذب، كتػجنُّب كالٌشجاعة، كالكـر

 كالعطؼ تجاربػيـ، مف كاالستفادة معيـ كالٌتشاكر آرائيـ إلى كاالستماع الكبار باحتراـ الناس، إلى كالتٌقرُّب الٌسكء، جمساء
 ".الػمميكؼ الحاجة بذم كاالعتناء الٌصغير، عمى

 .االعتناء االستفادة، التشاكر، االستماع، احتراـ، التقرُّب، االبتعاد، االشمئزاز، تجنُّب،
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ة أسلىب
ّ
 األمثلة    : الرعج

 التعجب قسماف : 
 : ىما صيغتاف كلو القياسي، التعجب: أٌكالن 

 ...!أفعؿى  ما - أ
 ...! بػػػ أفًعؿٍ   - ب

 ما أجمؿى االبتسامةى المرسكمةى عمى ميحٌياؾ !
 أعظـٍ بقاضو يعدؿي بيف الٌناس!

 

 ! اإلنجاز ىذا عمى اى  اى  . الػجممة سياؽ مف يفيـ: الٌسماعػػػي الٌتعجب: ثانينا
 !ا شاء ما ا شاء ما
 !الكريـ القرآف لغة العربية الٌمغة درُّ  

  اإلعراب : تركيب التعجب القياسي ) ما أفعؿى ! ( . 
 !الػمنظرى  أجػمؿى  ما
 .مبتدأ رفع محؿ في الٌسككف عمى مبنيٌ  اسـ التعجبٌية،: ما -
 (. ما) عمى يعكد ىك تقديره كجكبنا مستتر ضمير كفاعمو التعٌجب، إلنشاء الفتح عمى مبنيٌ  جامد ماضو  فعؿ: أجمؿ -
 محؿ في( المنظرى  أجػمؿى ) الفعمٌية كالػجممة آخره، عمى الظاىرة الفتحة نصبو كعبلمة منصكب بو مفعكؿ: الػمنظر -

 .الػمبتدأ خبر رفع

 ذذريثاخ
 :اآلتيتيف الكريمتيف اآليتيف في الٌتعٌجب أسمكب عمييا جاء التي الٌصيغة بٌيف  -1
ـي  المَّوي  قيؿً  : تعالى قاؿ -  أ ا أىٍعمى ًلي   ًمف ديكًنوً  مّْف لىييـ مىا كىأىٍسًمعٍ  ًبوً  أىٍبًصٍر  كىاألىٍرضً  السَّمىاكىاتً  غىٍيبي  لىوي  لىًبثيكا ًبمى  ييٍشًرؾي  كىال كى

ٍكًموً  ًفي دنا حي  .قياسيٌ  تعجب/  بػ أفعؿ  ًبوً  أىٍبًصرٍ                                                             . أىحى
ا اإًلنسىافي  قيًتؿى  : تعالى قاؿ -ب ا                                  .   أىٍكفىرىهي  مى  .قياسيٌ  تعجب/  أفعؿ ما   أىٍكفىرىهي  مى
 
 !الٌزرعً  خضرةى  أنضرى  ما: يأتي ما أعرب -2
 !الٌزرعً  خضرةى  أنضرى  ما
 .مبتدأ رفع محؿ في الٌسككف عمى مبنيٌ  اسـ التعجبٌية،: ما -
 . ىك تقديره كجكبا مستتر ضمير كالفاعؿ التعجب، إلنشاء الفتح عمى مبني جامد ماضو  فعؿ: أنضر -
 .مضاؼ كىك آخره عمى الظاىرة الفتحة نصبو كعبلمة منصكب بو مفعكؿ: خضرة -
 .المبتدأ خبر رفع محؿ في الفعمية كالجممة. آخره عمى الظاىرة الكسرة جره كعبلمة مجركر إليو مضاؼ: الٌزرع -
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  الـمصذر
ّ
 الـميمي

 .الػمصدر عميو يدؿٌ  ما عمى كيديؿٌ  لغيرالػمفاعمة، زائدة بػميـ يبدأ مصدر الػميميٌ  الػمصدر
 .مىٍكسب مىٍسٌرة، مىٍأخذ، مىٍنفعة، مىٍسعى، مىٍطمب،: نحك 
 

 جدريببت
 :اآلتية الكريػمة اآليات خطٌ  تػحتىو ما في كالػمكاف الٌزماف اسػمي مف الػمفعكؿ اسـ مف الػميمي الػمصدر مٌيز  -1

الًتي ًإفَّ  قيؿٍ  : تعالى قاؿ  .أ  نيسيًكي صى مىٍحيىامى  كى مىمىاًتي كى  .                                     اٍلعىالىًميفى  رىبّْ  ًلمَّوً  كى
مىف : تعالى قاؿ .ب  ا كىعىًمؿى  تىابى  كى اًلحن تىابنا المَّوً  ًإلىى يىتيكبي  فىًإنَّوي  صى  .                                     مى
 .                                     مىفىازنا ًلٍمميتًَّقيفى  ًإفَّ  : تعالى قاؿ .ج 
ـٍ  قىاؿى  : تعالى قاؿ .د  ٍكًعديكي ينىةً  يىٍكـي  مى ى النَّاسي  ييٍحشىرى  كىأىف الزّْ  .                                     ضيحن
فَّ  ًذٍكره  ىىذىا : تعالى قاؿ .ق  ٍسفى  ًلٍمميتًَّقيفى  كىاً  نَّاتً ( 49) مىآبو  لىحي ةن  عىٍدفو  جى  .                                     األىٍبكىابي  لَّييـي  مُّفىتَّحى
دىقىاتي  ًإنَّمىا : تعالى قاؿ .ك  مىٍييىا كىاٍلعىاًمًميفى  كىاٍلمىسىاًكيفً  ًلٍمفيقىرىاء الصَّ لَّفىةً  عى ًفي قيميكبيييـٍ  كىاٍلميؤى قىابً  كى  .                                     كىاٍلغىاًرًميفى  الرّْ
اؼى  مىفٍ  كىأىمَّا : تعالى قاؿ .ز  ـى  خى قىا بّْوً  مى نىيىى رى نَّةى  فىًإفَّ ( 40) اٍليىكىل عىفً  النٍَّفسى  كى ٍأكىل ًىيى  اٍلجى  .     اٍلمى

                                 
  .ز   .ك   .ق   .د   .ج   .ب   .أ  الٌرمز
اًتي مػىٍحيىامى  الكممة ػمى تىابنا مى فىازنا مى ٍكًعدي  مى ةن  مىآبو  مى لَّفىةً  مُّفىتَّحى ٍأكىل اٍلميؤى  اٍلمى

/ الػمصدر
 الػمشتؽٌ 

 مصدر
 ميمي

 مصدر
 ميمي

 مصدر
 ميمي

 مصدر
 ميمي

 مصدر زماف اسـ
 ميمي

 اسـ
 مفعكؿ

 اسـ
 مفعكؿ

 اسـ
 مكاف

 
 :اآلتية الجمؿ في خطٌ  تحتىو ما في الٌصريح الػمصدر مكاف ميميِّا مصدرنا ضع -2
 .سعيؾ نجاح في اهلل كٌفقؾ -  أ .أ 
 .عظة منو لؾ ليككف القرآف اقرأ .ب 
 .نػجاة الٌصدؽ في -جػ .ج 
 .بالعمؿ الٌناس سؤاؿ عف نفسؾ أٍغفً  .د 

 
 د جػ ب أ الٌرمز

 سؤاؿ نجاة عظة سعيؾ الٌصريح الػمصدر
 مسألة منجاة مكعظة مسعاؾ الػميمي الػمصدر
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ح كم
ّ
ح وكم االسرفهامي

ّ
 الـخربي

 
 
 كم

ح
ّ
 االسرفهامي

عمى االسـ كالفعؿ كييطمب بيا التعييف ؛ تدخؿ 
 أم تحتاج إلى جكاب .

 إذا كاف اسمنا .  منصكبنا مفردنا تػمييزىا يأتي

 االمتحاًف؟ في نجح طالبنا كـٍ 

 
 
ح كم

ّ
 تفيد التكثير. الـخربي

 بحرؼ أك باإلضافة مجركرنا تمييزىا يأتي
 . جمعنا أـ مفردنا اسػمنا أكاف سكاء الجٌر،

 .الكطف خدـ عالػـو  كـٍ 
 .ا شفاهي  مريضو  ًمفٍ  كـٍ 
 

 
 .الٌسياؽ عميو دؿٌ  إفيجكز حذؼ تمييزىا 

ـٍ قاؿ الشاعر :          أذكيريه لٍستي  عيشه  فيو بي مىرَّ  كى
مىرَّ                  أنساهي  لٍستي  عىٍيشه  فيو بي كى

ـٍ : كالتقدير     عيشه  بي مىرَّ  مىرَّةو  كى
 

 ذذريثاخ
 :يأتي ما في االستفيامٌية كـ جممة بعد سؤاؿ عالمة كاضعنا الخبرٌية، كـ مف االستفيامٌية كـ مٌيز  -1
مىبىتٍ  قىًميمىةو  ًفئىةو  مّْف كىـ : تعالى قاؿ .أ  اًبًريفى  مىعى  كىالمَّوي  المَّوً  ًبًإٍذفً  كىًثيرىةن  ًفئىةن  غى  .  الصَّ
ىبٌره اهلل عمى أىقسـ لك لو، ييؤبىو ال ًطٍمرىيف، ذم أىٍغبىر أىٍشعىثى  ًمفٍ  كـ: "   اهلل رسكؿ قاؿ .ب   ".ألى
 عٌمافى  عىف العقبة تبعدي  مترنا كيمك كـ .ج 
ـٍ :   البحترم قاؿ .د  كى  كاأليادم كىفىٍضًمؾى  فىٍضؿه  لػيا عندم بىيضاءى  يىدو  ًمفٍ  لىؾى  كى
  الػمتكسط األبيض البحر عمى تطؿُّ  عربٌيةن  دكلةن  كـ .ق 

 
 :يأتي ما في خطُّ  تحتىو ما أعرب -2
 .آخره عمى الظاىرة الفتحة نصبو كعبلمة منصكب تػمييز إربد؟ محافظة في مدرسةن  كـ -  أ

 معنا فارتقيا األسبابى  لوي  فألقى صاحبو  قٍدرً  عف جؿَّ  قد صاحبو  ككـٍ :  الٌشاعر قاؿ -ب
 .آخره عمى الظاىرة الكسرة جره كعبلمة مجركر إليو مضاؼ             

 
 :يعيش بف العباس قكؿ في خطٌ  تحتىو ما آخر اضبط  -3
ـي  يمٍدؾى  لـ لؾى  ًإخكة كـٍ      لىدككا آباؤيىـ ككأنَّما                أبكىي  كى

 .كسر تنكيف/ إخكةو                             
 
 

 .    خبرٌية  .أ 
 .    خبرٌية   .ب 
 .     استفيامٌية   .ج 
 .    خبرٌية   .د 
 .  استفيامٌية  .ق 



61 
 

 
 

 الـمقصىرج األلف كراتح
 األمثمة   :اآلتية الػحاالت في( ا) بصكرة قائمة الػمقصكرة األلؼ تكتب: أٌكالن 
 غزا دنا، رجا، . الثبلثي الفعؿ في كاك عف منقمبة األلؼ كانت إذا 
 الرُّبا العيبل، العصا، . الثبلثي االسـ في كاك عف منقمبة األلؼ كانت إذا 
 أعيا أحيا، يػحيا، . بياء كسبقت أحرؼ ثبلثة عمى الزائد الفعؿ في كقعت إذا 

 االقضاي الدُّنيا، اليدايا، .  بياء كسبقت أحرؼ ثبلثة عمى الزائد االسـ في كقعت إذا
 (.يػحيا) الفعؿ مف لو تػمييزنا( ل) بصكرة( يػحيػى) العمـ اسـ ألؼ تكتب: ممحكظة   
 

 األمثمة   :اآلتية الػحاالت في( ل) بصكرة الػمقصكرة األلؼ تكتب: ثانينا
 قضى أتى، سعى،  . الثبلثي الفعؿ في ياء عف منقمبة األلؼ كانت إذا
 الػيكل األذل، الفتى،  .الثبلثي االسـ في ياء عف منقمبة األلؼ كانت إذا
 انتمى استسقى، .بياء تسبؽ كلػـ أحرؼ ثبلثة عمى الزائد الفعؿ في كقعت إذا 
 البشرل مصطفى، . بياء تسبؽ كلػـ أحرؼ ثبلثة عمى الزائد االسـ في كقعت إذا 
 

 في األلؼ أصؿ عرؼيي  أف كيػمكف
 
 

 : خبلؿ مف األسػماء: أٌكالن 

 : مثؿ الػمثنى، إلى الٌرجكع -1
كاف،: عصا كاف: رضا أىذىياف،: أذل فىتىياف،: فتى عىصى  .  ًرضى
 : مثؿ مفرده، إلى الػجمع ردٌ  -2
 . رٍبكة: ريبا رشكة،: ًرشا ذركة،: ذيرا قرية،: قيرل

 : مثؿ سالػمنا، مؤنث جمع الكممة جمع -3
ا مىيىكات،: مىيا ىيديات،: ىيدل كات: عىصى  . عىصى

 :  خبلؿ مف األفعاؿ: ثانينا
 

 . سعينا: سعى غٍزكنا،: غزاالمصدر   -1
 .  يبكي: بكى يرجك،: رجا  الػمضارع -2
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 ذذريثاخ
 :يأتي ما في خطٌ  تحتىو ما في عمييا رسػمت التي بالٌصكرة الػمقصكرة األلؼ كتابة سبب بٌيف -1
مىى الرٍَّحمىفي : تعالى قاؿ  .أ   .  اٍستىكىل اٍلعىٍرشً  عى
 .الٌصالػحة الٌذرية ييبىو أفٍ  تعالى اهلل الٌرجؿ دعا .ب 
 ".الٌسفمى اليد مف خيره  العميا اليد: "  اهلل رسكؿ قاؿ  .ج 
 .القرل أـٌ  الػمكٌرمة مكة .د 
 .صديقو الٌشاعر رثى .ق 
 سبيؿي  فيو اهلل قضاءً  لردّْ  يكفٍ  فمـ ليىٍحيا يػحيػى كسػمٍَّيتيو:  الٌشاعر قاؿ .ك 
 

 . بياء مسبكقة غير فيو كاأللؼ أحرؼ ثبلثة عمى زائد فعؿ استكل   .أ 
 .كاك عف منقمبة فيو األلؼ ثبلثي، فعؿ دعا   .ب 
 .بياء مسبكقة فيو كاأللؼ أحرؼ، ثبلثة عمى زائد اسـ عميا   .ج 

 .بياء مسبكقة غير فيو كاأللؼ أحرؼ، ثبلثة عمى زائد اسـ سفمى 
 .قرية: مفردىا/ ياء أصميا فييا األلؼ القرل   .د 
 .ياء عف منقمبة فيو األلؼ ثبلثي، فعؿ رثى   .ق 
 .بياء مسبكقة فيو كاأللؼ أحرؼ، ثبلثة عمى زائد فعؿ يحيا   .ك 

 .الفعؿ مف لتمييزه اسـ يحيى 
 

 
ػمػ ،......امتط ،.......يػيمنػ ،.....ىدايػ:    معٌمالن ( ا،ل) مقصكرة بألؼ الفراغ امأل -2  ...... .حى

 .بياء مسبكقة فيو كاأللؼ أحرؼ، ثبلثة عمى زائد اسـ ىدايػا
 .بياء مسبكقة غير فيو كاأللؼ أحرؼ، ثبلثة عمى زائد اسـ ييػمنػى
 .بياء مسبكقة غير فيو كاأللؼ أحرؼ ثبلثة عمى زائد فعؿ امتطى
ػمػى  .ياء عف منقمبة فيو األلؼ ثبلثي، فعؿ حى

 
 

 .ًبنية شككل، قضٌية،:  الػجمع عند صحيحة كتابة فييا الػمقصكرة األلؼ كتابة مراعينا اآلتية الكممات اجمع -3
 قضايا قضٌية  .1

 شكاكل شككل   .2
  بنػنى ًبنية   .3
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مييــــــز
ّ
 الر

مييز
ّ
 االمتحاًف؟ في نجح طالبنا كـٍ  . قبمو ما عف اإلبػياـ يزيؿ منصكب نكرة اسـ الر

 
 
 
 
 

 نىعا  الرمييز

 (الػمفرد) الذات تػمييز -1
 كممة أك لفظة عف الغمكض يزيؿ الذم كىك

 كيؿ مف مقدارنا أك عددنا تككف تسبقو بعينيا
 فرعنا أك مقدار، شبو أك كمساحة، ككزف
 .      لمٌتمييز

ًتٍسعيكفى  ًتٍسعه  لىوي  أىًخي ىىذىا ًإفَّ  : ﴿تعالى قاؿ ( أ  كى
ةن  ًليى  نىٍعجى ةه  كى  ًفي كىعىزًَّني أىٍكًفٍمًنييىا فىقىاؿى  كىاًحدىةه  نىٍعجى

 ﴾.                        اٍلًخطىابً 
 .حديدنا طنًّا اشتريتي   ( ب
ا حفنةن  لمعصافير قٌدمتي   (ب   .قمحن
ا لبٍستي   (ج   .قطننا قميصن

 (النسبة) الػجممة تػمييز -2
 الغمكض يزيؿ ما كىك: الػمحٌكؿ الٌتمييز ( أ

 في الػجممة، عناصر بيف تربط عبلقة عف
 أك بالفاعؿ  الفعؿ أك بالخبر الػمبتدأ عبلقة
 .بو بالػمفعكؿ الفعؿ

 يزيؿ ما كىك: الػمحٌكؿ غير الٌتمييز ( ب
 الػمدح كجممتي الٌتعٌجب جممة عف اإلبػياـ
 .كالٌذـٌ 

 
كىافى  : ﴿تعالى قاؿ (أ  اًحًبوً  فىقىاؿى  ثىمىره  لىوي  كى     كىىيكى  ًلصى

اًكريهي             ﴾. نىفىرنا كىأىعىزُّ  مىاالن  ًمنؾى  أىٍكثىري  أىنىا ييحى
 .الػًميىف تعٌمـً  عمى إقباالن  الٌطمبة ازداد (ب 
 . أجكرنا العيٌماؿى  كفٌيتي  (ج 
 !رجبلن  دىرُّهي  ً  (د 
ـى  (ق  ٍدؽي  ًنٍع ميقنا الصِّ  .خي

 
 

 ذذريثاخ
 :يأتي ما في الٌنسبة تمييز مف الذات تمييز مٌيز  -1
  .المَّوً  ًكتىابً  ًفي شىٍيرنا عىشىرى  اٍثنىا المَّوً  ًعندى  الشُّييكرً  ًعدَّةى  فَّ إ : تعالى قاؿ .أ 

 : تعالى قاؿ .ب 
  ا األىٍرضً  ًفي تىٍمشً  كىالى لىف األىٍرضى  تىٍخًرؽى  لىف ًإنَّؾى  مىرىحن  . طيكالن  اٍلًجبىاؿى  تىٍبميغى  كى

 ".شعبةن  كسبعكفى  بضعه  اإليماف: "   اهلل رسكؿ قاؿ .ج 
 !بناءن  البيتى  أدؽَّ  ما .د 
 .زيتنا ًرٍطالن  كالدم اشترل .ق 
 .طالبةن  كعشركفى  اثنتافً  الػمكتبة صديقات جماعة في تشترؾي  .ك 
 !صديقنا الػمييذَّبً  أكرـٍ   .ز 
 .شجرنا األرضى  غرٍستي  .ح 

 ذات تمييز شيرنا  .أ 
 نسبة تمييز طكالن   .ب 
 ذات تمييز شعبةن   .ج 
 نسبة تمييز بناءن   .د 
 ذات تمييز زيتنا  .ق 
 ذات تمييز طالبةن   .ك 
 نسبة تمييز صديقنا  .ز 
 نسبة تمييز شجرنا  .ح 
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 :تامنا إعرابنا خطّّ  تحتو ما أعرب  -2
 !عالػمنا درُّهي  هللً  .أ 

 .آخره عمى الظاىرة الفتحة نصبو كعبلمة منصكب نسبة تمييز
 

 .إحساننا أكثريىـ الٌناسً  أغنى .ب 
 .مضاؼ كىك آخره عمى الظاىرة الضمة رفعو كعبلمة مرفكع الػمبتدأ خبر: أكثرىـ     
 .باإلضافة جر محؿ في مبني متصؿ ضمير: ىـ     
 .آخره عمى الظاىرة الفتحة نصبو كعبلمة منصكب نسبة تمييز: إحساننا     

 
ا لبٍستي  .ج   .فٌضةن  خاتػمن

 .آخره عمى الظاىرة الفتحة نصبو كعبلمة منصكب بو مفعكؿ: خاتػمنا
 .آخره عمى الظاىرة الفتحة نصبو كعبلمة منصكب ذات تمييز: فضةن 

 
 :يمي ما في مناسب بتمييز الفراغ امأل -3
 .ىكاءن  المدينة مف أنقى الٌريؼ .أ 
 .شعرنا تماـ أبي مف أسيؿ البحترمٌ  .ب 
 .ماءن  ككبنا شرٍبتي  .ج 
ا فداننا اشترٍيتي  .د   .أرضن

 . الٌداعي القاضي، الػيادم،      .قبميا ما مكسكر الزمة، بياء ينتيي معرب اسـ االسم املنقىص

  ياء حذؼ
  الػمنقكص االسـ

عرابو  . كا 
 

 كيعٌكض كاإلضافة( أؿ) مف مػجٌردنا كاف إذا
 الػمحذكفة الياء قبؿ ما عمى كسر بتنكيف عنيا
 بالحركات يعربف ،كالجرٌ  الٌرفع حالتي في

 الٌرفع حالتي في( الػمحذكفة) الياء عمى الػمقٌدرة
 . (الكسرة) كالػجرٌ ( الٌضٌمة)

 
 .قاضو  جاءى  .أ 
 .بقاضو  مررتي  .ب 

 

 ياء تثبيت
  الػمنقكص االسـ 

عرابو  . كا 

 عربيي ، ك تثبت  الياء فإفٌ  الٌنصب حالة في 
 .الٌنصب حالة في الياء عمى الظاىرة بالفتحة

 :  الػمتنٌبػي قاؿ
      اشافين  الػمكتى  ترل أفٍ  داءن  بؾى  كفػى

ٍسبي  نايا كحى  أمانيا يىكيفَّ  أفٍ  الػمى
 إعػػراب  
سـ المنقكص اال

 .الميعٌرؼ بػ أؿ 

 الػمقٌدرة بالحركات يعربإذا كاف ميعٌرفنا بػ)أؿ( ف
( الٌضٌمة) الٌرفع حالتي في( المثبتة) الياء عمى

 . (الكسرة) كالػجرٌ 

 
 .القاضي  جاءى  .أ 
 .بالقاضي  مررتي  .ب 
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   ( الكبرل ، الٌدنيا  )، مثؿ مقصكرة الزمة بألؼ ينتيي معرب اسـ الـمقصىراالسم 

إعراب االسـ 
 .المقصكر 

 ،(الٌضٌمة)رفعنا حاالتو جميع في آخره، عمى الػمقٌدرة بالػحركات الػمقصكر االسـ يعرب
 . (الكسرة)كجرًّا ،(الفتحة) كنصبنا

  
: نحك أصمية، الػيمزة ىذه أكانت سكاء( كىمزة زائدة ألؼ) مػمدكدة بألؼ ينتيي معرب اسـ املمذوداالسم 

 .  (نجبلء): نحك زائدة، أك ،(بناء/ رجاء): نحك أصؿ، عف منقمبة أـ (إنشاء)
 ،(الٌضٌمة)رفعنا حاالتو جميع في آخره، عمى الػمقٌدرة بالػحركات الػمقصكر االسـ يعرب ( أ  حاالت إعرابو .

 . (الكسرة)كجرًّا ،(الفتحة) كنصبنا
ا بالفتحة يجرٌ  فإٌنو زائدة، فيو كالػيمزة مضافة غير نكرة الػممدكد االسـ كاف إذا  ( ب  عكضن

 ، نحك : حمراء كعمماء . الٌصرؼ مف ممنكعنا يككف ألٌنو الكسرة عف
 ذذريثاخ

 :البستيٌ  الفتح ابي قكؿ في( راضي) الػمنقكص االسـ ياء حذؼ: عٌمؿ -1
 فىغىضبافي  أثػرل إف الػًحٍرصً  كصاحبي  مىعيشىتًػوً  مػف راضو  القىنػاعىةً  كذك      
 (.ذك) لػ مرفكع خبر رفع، حالة في كىك مضاؼ كغير( نكرة) معٌرؼ غير ألنو      

 
 :يأتي ما في خطٌ  تحتىو ما اضبط  -2
ػػػدَّدً  الطّْػػػػراؼً  ىىػػذاؾى  أىٍىؿي  كىالى       ييٍنًكركنىنػػػي الى  غبػػراءى  بىنػػي رأىٍيتي :     العبد بف طىرىفة قاؿ  .أ  ػػمى  الػمي
طىٍيئة قاؿ  .ب  ـٍ  أىؾي  ألىػػػـٍ :           الػحي كي ـي       بىٍينػػػػػػػػػػي كيكيكفى  جارى ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػكدَّةي  كبىٍينىػػػػػػػػكي  كاإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  الػمى

 
ا، كاسػمنا مقصكرنا، اسػمنا ىاتً  -3  .ارتضى افتدل، اصطفى،: اآلتية األفعاؿ مف مػمدكدنا كاسػمنا منقكصن

 الػممدكد االسـ الػمنقكص االسـ الػمقصكر االسـ الفعؿ
 اصطفاء المصطفي/مصطؼو  ميصطفى اصطفى
 افتداء المفتدم/ مفتىدو  ميفتدل افتدل

 ارتضاء المرتضي/ مرتىضو  ميرتىضى ارتضى
 
 :يأتي ما في خطّّ  تحتىو ما أعرب  -4
  ".رعٌيتو عف مسؤكؿ ككٌمكـ راعو  كٌمكـ: "  اهلل رسكؿ قاؿ .أ 

 .منقكص اسـ ألنو ، المحذكفة الياء عمى المقدرة الضمة رفعو كعبلمة مرفكع المبتدأ خبر
رٌ  مف ككقى الجسدى  سترى  ما الكساءً  خيري  .ب   .آخره عمى الظاىرة الكسرة جره كعبلمة مجركر إليو مضاؼ .كالبرد الػحى
 .التعذر ظيكرىا مف منع األلؼ، عمى المقدرة الضمة رفعو كعبلمة مرفكع مبتدأ  .الٌصالح الحكـ أساس الشُّكرل .ج 
 . آخره عمى الظاىرة الضمة رفعو كعبلمة مرفكع فاعؿ .كشعراءي  كعمماءي  أدباءي  الجامعةً  في تػخٌرجى  .د 
 .آخره عمى الظاىرة الكسرة جره كعبلمة مجركر إليو مضاؼ .سامية حضارٌية ظاىرة كاحتراميـ العمماءً  تقديري  .ق 
 .الثقؿ ظيكرىا مف منع الياء، عمى المقدرة الضمة رفعو كعبلمة مرفكع مبتدأ  .كفاعموً  الػخيرً  إلى الٌداعي .ك 
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  الثالثتالسلسلت 

 الــعَـــروض 
 

 )ذاؾتامذ،ذاجملزوءذ(اخلفوف:اؾبحرذذ -0
 )ذاؾتامذ،ذاجملزوءذ(اؾبدوط:اؾبحرذذ -7
 ذ)ذاؾتامذ،ذاجملزوءذ(ذ:ذاؾطويلبحرذاؾذ -5
 اؾـــقــاػــوــةذ -8
 اؾــــــرَّوّيذ -8
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  إاٌل في العركض كالٌضرب.ىذه التٌفعيمة ال ترد فاالتف 
ذريثاخ

ّ
 الر
 :  قٌطع األبيات اآلتية مف بحر الػخفيؼ، كاذكر تفعيبلتيا، ممٌيزنا الػخفيؼ التٌاـ مف مجزكئو  -1

 
1 

ـه في السَّماًء كاألرًض شىتٌػػػػػػػػى  ًمٍف  مىعانػي  الرَّبيًع  أىٍك أىٍلػحاًنوٍ  نىغى
 – – – – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ

 فػاالتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فىػًعػػبلتيػفٍ 

 
2 

ٍبقىػػػػريًّا ليػػدً  رىدِّدم  المٍَّحفى  راًئعنػػػػػػػػا  عى باًح  الكى  يىتىيادل  مىعى  الصَّ
 – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ –

 فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فىػًعػػبلتيػفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ 

 
3 

ٍنػػػػػػػػوي  ٍمًد عى طىنػي لىٍك شيًغٍمتي ًباٍلػخي ٍمًد نىٍفسػي كى ٍتنػي إلىٍيًو في اٍلػخي  نازىعى
 – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ

 فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فىػًعػػبلتيػفٍ 

 
4 

ذا  كانىًت  النُّفكسي  ًكبػػػػػػػػػػػػػارنا          ـي   كا   تىًعبىٍت  فػي  ميراًدىا  األىٍجسا
     – – – – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ – – ٮ ٮ    – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ

 فػاالتيػفٍ  ميتىػٍفًعميٍف        فىػًعػػبلتيػٍف       فىػًعػػبلتيػٍف       ميتىػٍفًعميٍف        فىػًعػػبلتيػٍف      

 

 ) ست تفعيبلت( الخفيؼالبحر  البحر
 فػاًعػػبلتيػٍف   ميٍستىػٍفًعميٍف    فػاًعػػبلتي        يا خفيفنا خفٍَّت بًو الػحركاتي        مفتاح البحر
 فػاًعػػبلتيػفٍ    ميٍستىػٍفًعميفٍ    فػاًعػػبلتيػفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  التفعيمة االساسية

 – – ٮ – – ٮ – – – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – – – – ٮ – المقاطع
  ميٍستىػٍفًعميفٍ    فػاًعػػبلتيػفٍ    ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  مجزكء  الخفيؼ

 – ٮ – – – – ٮ –  – ٮ – – – – ٮ – المقاطع
 فىػًعػػبلتيػٍف  التفعيبلت الفرعية

 – – ٮ ٮ
  ٍفػاالتيػف 
 – – – 

 ميتىػٍفًعميٍف 
  – ٮ – ٮ 

  

 العــــــــــــــــــــــرو 
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5 

 يا مىبلكي ككيؿُّ  شىٍيءو  لىدىٍيؾً  أمَّ شىٍيءو في العيًد أيىدم إلىٍيػًؾ        
       – – ٮ – – ٮ – ٮ       – – ٮ –               – – ٮ – – ٮ – –               – – ٮ –

 فػاًعػػبلتيػٍف                 ميتىػٍفًعميٍف        فػاًعػػبلتيػٍف                 فػاًعػػبلتيػٍف                 ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ 

 
6 

ػػػػػٍدؿه         ٍقػػػػػػؿه  كعى ـي  األيمكًر  عى  ـي فػػػإذا  كٌليػػػػا  تىػػػػكلٌػػػى  النِّػػػػػظػػػا  كًنظػػا
               – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ               – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ

 فػاًعػػبلتيػٍف                 ميتىػٍفًعميٍف        فىػًعػػبلتيػٍف       فػاًعػػبلتيػٍف                 ميتىػٍفًعميٍف        فىػًعػػبلتيػٍف      

 
7 

 في عناءو أعًظـ بًو مٍف عناءً    ال أيسىمِّيإفَّ قمبي ييًحبُّ مىٍف 
               – – ٮ – – ٮ – –               – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ –

 فػاًعػػبلتيػٍف                 ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ 

 
8 

بان ًبالرىبيًع في  يعاًنوً مىرحى طيًب زىماًنو  رى ًبأىنكارًًه كى  كى
 – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ     – – – – ٮ – ٮ – – ٮ –

 فىػًعػػبلتيػٍف       ميتىػٍفًعميٍف        فىػًعػػبلتيػٍف       فػاالتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ 

 
9 

ؿى  اًحؾى  السٍَّيؿى  نىزى  بيٍستىاًنوٍ  ًفي األىًميرً  مىٍشيى  ًفيوً   يىٍمًشي اٍلًبٍشرً  ضى
     – – – – ٮ – ٮ               – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ

 فػاالتيػفٍ  ميتىػٍفًعميٍف        فػاًعػػبلتيػفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميٍف        فىػًعػػبلتيػٍف      

 
10 

ـى أيٍنسػػػي ييٍنسػػػػػي اختبلؼي النَّيػػػػػػػػػػاًر كالٌميػػػػؿً  با ك أٌيا  اٍذكيرا لػػي الصِّ
 – – ٮ – – ٮ – ٮ               – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ               – – ٮ –

 فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميٍف        فػاًعػػبلتيػفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميٍف        فػاًعػػبلتيػفٍ 

 
11 

ـٍ  جػػميػػػعه  أىمػػػػي حيف العيشي  حٌبذا ؽٍ  لػػػ  األىػػػػػػػػػػػػكاءي  قمكبػىيػػػػػا تيفػػػػػػرِّ
 – – – – ٮ – ٮ               – – ٮ –               – – ٮ – – ٮ – ٮ               – – ٮ –

 فػاالتيػفٍ  ميتىػٍفًعميٍف        فػاًعػػبلتيػفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميٍف        فػاًعػػبلتيػفٍ 

 
12 

ٍنتي  ٌما نىٍفسي صي تىرىٌفٍعتي  نىٍفسي ييدىنِّسي  عى دا عىفٍ  كى  ًجٍبسً  كؿِّ  جى
               – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ – – ٮ ٮ – ٮ – –               – – ٮ –

 فػاًعػػبلتيػفٍ         ميتىػٍفًعميفٍ  فىػًعػػبلتيػٍف       فىػًعػػبلتيػٍف       ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ 

 
 
 
 

بم
ّ
 ) مه البيث األول إىل البيث الثبوي عشر  (  البحر اخلفيف الح
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 في األبيات اآلتية: امؤل الفراغ بالكممة المناسبة؛ ليستقيـ الكزف العركضيٌ  -2
 
1 

ٍجًيؾى عىٌني  كال أىٍنتى فىٍرقىػػػػػػػػػػدٍ  فىٍحػمىةه ما أىنػػػػػػػػا  يا أىخي ال تىػًمٍؿ ًبكى
 ب( اٍلغىريبي    جػ( ميػٍختىًمؼه     د( عىظيـه      فىٍحػمىةه أ(      

 – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ –
 فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  فىػًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ 

 
2 

ةه آلىةي  اٍلعىٍيًش   شىبابه   ًصحَّ ٍرًء  كلٌػػػػػػػػػى كى ػػػًف  اٍلػمى ٌليػػػا  عى  فىإذا  كى
ةه أ( سىعادىةه     ب(        جػ( ضٍحؾه     د( ماؿه     ًصحَّ

 – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ –
 فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فىػًعػػبلتيػفٍ  فىػًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ 

 داخػػػػػػػػؿي   اٍلقىٍمػػػػػػػػػبً كٍىػػػػػػكى  فػػػػػػي    كىٍيؼى  أىٍنػجك  ًمفى  الػيػػػػػػػػػػػػكل    
يالي    جػ(     د( النُّفكسً      اٍلقىٍمبً أ( األىٍحشاًء     ب( خى
 مجزكء  – ٮ – ٮ               – – ٮ –  – ٮ – ٮ               – – ٮ –

 ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػٍف                 ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػٍف                 الخفيؼ

 
1 

حٍ  ـى صى لىـ أىنىـٍ نا ياؿو ًبنا أىلىـٍ  بي كى  ًمٍف خى
 – ٮ – ٮ – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ –

 ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ 

 
2 

ـى  ًلمفٍ  قيؿٍ  ٍسفي  ىكذا اليىكل في ل  أىمىرٍ  قىدٍ  الحي
 – ٮ – ٮ – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ –

 ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ 

 
3 

ػػػػػػػػػٍت  مىٍف  لىػػػػػػوي  أثىػػػػػػػػػٍر         ـٍ  يىػمي  كحػػيػػػػػػػػػػػاةه  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  الػػػػػسِّيىػػػػػػػػػػػػػرٍ   لىػػػػػػػػػػػ
 – ٮ – ٮ – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ –

 ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ 

 
4 

ـٌ    شػػػػػػػػػػػٌدةي  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍَّىػػػػػػػػػػًر  تنقضػػػػػػي  يػػػػػػػأتػػػػػػػػػػػػػي   رىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤيهي ثػػػػػػػ
 – ٮ  – ٮ – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ –

 ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ 

 
5 

ـي   الػػػػػػػػػػٌركحي   كالبىػػػػػػػػػػػػدىفٍ  ـي   لػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػ ػػػػػػرُّ  كالعىػػمىػػػػػػػفٍ لػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػسِّ
 – ٮ  – ٮ – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ

 ميتىػٍفًعميفٍ  فىػًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فىػًعػػبلتيػفٍ 

ف ) 
خلفي
وء ا
جمس

1+
2+

3+
4+

5 )
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 فصؿ بيف شطرم كٌؿ بيت مف األبيات اآلتية:ا  -3

ٌياالػيىكل  1  كالشَّبابي كاألمىؿي الػمىٍنشكدي تيكحي فىتىٍبعىثي الشٍِّعرى حى
ٍنػػػػػػػػ  ٌيا الػيىكل كالشَّبابي كاألمىؿي الػمى  ػشكدي تيكحي فىتىٍبعىثي الشٍِّعرى حى

 – – ٮ – – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ –
 فػاًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ  فىػًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ 

فػػاءً  2 يميفي  الزَّمافي  بىٍعدى  جى ياةي  بىٍعدى  ذيبكؿو  كى  قىٍد  تىًرؼُّ  الػحى
ياةي  بىٍعدى  ذيبكؿو   فػػاءً  قىٍد  تىًرؼُّ  الػحى يميفي  الزَّمػػػػػػػػػػػػػػػافي  بىٍعدى  جى  كى

 – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ –
 فىػًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فىػًعػػبلتيػفٍ  فىػًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فػاًعػػبلتيػفٍ 

ػػػػبٍ  3 ٍمػػػػػػػػًح  كىاٍحتىسى مػػػػػػػػى  الصُّ ػػػػػػػػػػٍف  أىعػػػػػػػػػػػػػافى  عى ـى  اي  مى  رىًحػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػٍف  أىعػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ـى  اي  مى ػػػػبٍ   رىًحػػػػػػػػ ػػػػػػٍمػػػػػػػػًح  كىاٍحتىسى مػػػػػػػػى  الصُّ  فى  عى

 مجزكء  – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ  – ٮ – ٮ – – ٮ ٮ
 ميتىػٍفًعميفٍ  فىػًعػػبلتيػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فىػًعػػبلتيػفٍ  الخفيؼ

   
 ) ثماني تفعيبلت( البسيط البحر  البحر

ػػػؿي         مفتاح البحر ػػػػػػػػطي األىمى ٍيػػػػًو ييبسى  ميٍستىػٍفًعميٍف فػاًعػميػٍف ميٍستىػٍفًعميٍف فىػًعػميػٍف           إفَّ البىسيطى لىػػػػػػػدى

 فىػًعػميػٍف        ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػٍف        ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  التفعيلة االساسية

 – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – – ااملقاطع

  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ    ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  جمزوء  اخلفيف

 – ٮ – – – ٮ – – ٮ – –  – ٮ – – – ٮ – – ٮ – – املقاطع

 
 

التفعيبلت 
 الفرعية

  ميتىػٍفًعميفٍ 
 – ٮ – ٮ
 

  ميٍستىػًعميفٍ 
 – ٮ ٮ –
 

  ميٍستىػٍفًعؿٍ 
– – – 

 فىػًعػميػفٍ 
 – ٮ ٮ 
 

 فىػٍعػميػٍف 
– –  

ىذه الٌتفعيمة 
 في ال ترد إالٌ 
 العركض

    كالٌضرب. 
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 البسيط، كاذكر تفعيبلتيا، ممٌيزنا البسيط التٌاـ مف مجزكئو:قٌطع األبيات اآلتية مف بحر   -1

 
 1 

ؽى  في  الًكٍجداًف  مىرآكػػػػػػػػػػا ٍعناكػػػػػػا        أيٍرديفُّ  أىٍشرى مًد أىٍىدٍت بىعػػػػضى مى نَّةي الػخي جى  كى
 – – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – –

 فىػٍعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فىػٍعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ 

 
 2 

ػػػػػػا  أيُّيا  الرَّجػػػػؿي  كدٍِّع  ىيػػػػػػػرٍيػػػرةى  إفَّ  الرٍَّكػػػػػبى  ميٍرتىػًحػػػػػؿي          كىىٍؿ  تيطيؽي  كداعن
 – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – 

 فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فىػٍعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ 

 
 3 

ػػػػػفه  ساءىتٍػػوي  ًىػػػيى  األيمػػػػػكري  كىما  شاىٍدتىػيا  ديكؿه        ػػػػػػػرَّهي  زىمى ػػػػػٍف  سى  أٍزمػػػػافي   مى
 – –  – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ

 فىػٍعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ 

 
 4 

طىنػػػػي        ٍسفي يا كى ٍحًدؾى أىنتى الػحي ماؿي كىىذا السٍِّحري تاجػػػاؾى ىػػذا  نىًسٍيجي كى  الػجى
 – – –  ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ

 فىػٍعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ 

 
 5 

ػػػػػركا        ـى  إذا  ما  أٍيسىركا  ذىكى ًشػفً  إفَّ  الًكػػػػػػػػرا ـٍ في الػمىنزًؿ الػخى  مىٍف كافى يىٍألىفييي
 – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – –

 فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ 

 
 6 

مى        ٍف تىٍفًطٍموي يىٍنفىًطػػػػػـً  كالنٍَّفسي كىالطِّفًؿ إٍف تيػٍيًمٍموي شىبَّ عى ػػبِّ الرَّضاًع كا   حي
 – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ  – –

 فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػٍف     ميٍستىػٍفًعميفٍ 

 
 7 

ٍيمى فىما أىٍىكاىا كى  تىٍيكاني كىٍىيى  القىٍيتييا  كىأىٍحبلىا تىبلقينا أيحى
 – – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – – – ٮ – – – ٮ – – ٮ  – –

 فىػٍعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فىػٍعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػٍف     ميٍستىػٍفًعميفٍ 

 
 8 

ًفٍتنىةه  ٍسفً  شىبابً  ًمف كى  غٌناىا الحبِّ  كًحكاري  الٌصبا فىفُّ  رىقَّمىيا الحي
 – – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ

 فىػٍعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ 

 
 9 

ٍتبكؿي  اليىٍكـى  بانىٍت سيعادي فىقىٍمبي ـه  مى ػػػػٍكبكؿي  ييٍفػػػدى  لػػـ إثٍػػرىىا ميتىيَّػػػػ  مى
 – – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ  – –

 فىػٍعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػػػاًعػميػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  فىػٍعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ 

 
 ( التاسعالبحر البسيط الت ام ) هن البيت األول إلى البيت 
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 افصؿ بيف شطرم كٌؿ بيت مف األبيات اآلتية: -2
 
 1 

ةً  ىذه ًمفٍ  ٍضراءً  الدٍَّكحى راري  طىمعى  قدٍ  الخى  كالرُّسؿي  كىالثُّكاري  كالٌصيدي  األحى
ٍضراًء قىٍد طىمىعى الػػػػػ ًة الػخى يدي كىالثُّكاري كالرُّسؿي  ًمٍف ىذًه الدٍَّكحى  أىحراري كالصِّ

 – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ  – –
 فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ 

 
 2 

رده  اًحي في تألَّؽى  كى  إشراقا العىيفً  ًفي الضُّحى ًمنوي  فاٍزدادى  مىنابًتوً  ضى
اًحػػػػي مىنابًتػػػػػػػػوً  رده تألَّػػػػؽى فػػػي ضى  فػػػػاٍزدادى ًمنوي الضُّحى ًفػي العىيًف إشراقػػػػا كى

 – – –  ٮ – – – ٮ – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ  – –
     فىػٍعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميف

 
 3 

في  غريبنا تىٍذكركفى  ىىؿٍ   ـٍ  ًمفٍ  عىادىهي شىجى فا ًذٍكًركي فانىوي  كجى سىفي  أجى  الكى
في  ػػػػفي       ىىػػػػٍؿ تىٍذكػػػػركفى غريبنا عىادىهي شىجى سى فا أىجفانىوي الكى ـٍ كجى  ًمٍف ًذٍكًركيػػػػ

 – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ  – –
 فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػٍعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ 

 
1 

سػػػػفً  قػػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػٍت   أال   إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا   ًسٌيػػػػػػػافً   يا  شيٍعمىةى  األىٍكػػكافً   ًفػػػػي  الػحي
 – – – – ٮ – – ٮ – – – – – – ٮ – – ٮ – –

 ميٍستىػٍفًعؿٍ  فػاًعػميػٍف     ميٍستىػٍفًعميفٍ  ميٍستىػٍفًعؿٍ  فػاًعػميػٍف     ميٍستىػٍفًعميفٍ 

 
2 

ٍبعو عىفىا مىى رى  ميٍخمىٍكًلؽو داًرسو ميٍستىعًجـً  مىاذا كقيكًفي عى
 – ٮ – – – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – –

 ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػٍف     ميٍستىػٍفًعميفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػٍف     ميٍستىػٍفًعميفٍ 

 
3 

ػػػػٍكركثه  كيػػػؿُّ ذم إًبػػػػؿو مى ػٍسػػمػكبي   كى  ككيػػؿُّ ذم سىػػمىػبو مى
 – – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ

 ميٍستىػٍفًعؿٍ  فىػًعػميػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ  ميٍستىػٍفًعؿٍ  فىػًعػميػفٍ  ميتىػٍفًعميفٍ 
 
 4 

ٍحي الكاحػي ما ىىيَّػػػجى الشٍَّكؽى ًمػػػػػػػػػػٍف أطػػػػبلؿو       ٍت ًقفارنا ككى  أضحى
 – – –  – ٮ  – – ٮ – – – – – – ٮ – – ٮ  – – 

 ميٍستىػٍفًعؿٍ  فػاًعػميػٍف     ميٍستىػٍفًعميفٍ  ميٍستىػٍفًعؿٍ  فػاًعػميػٍف     ميٍستىػٍفًعميفٍ 
 
5  

 عػػػػػف عػػػػػاًجػػػػػؿو كيمُّػػػػوي متػػػػػػػػػػػػػػركؾي  ما أطيىػػػػػػػػػػبى العيشى لػػػػػػػػكال أنَّػػػػػوي 
 – – – – ٮ  – – ٮ – – – ٮ – – – ٮ – – ٮ  – – 

 ميٍستىػٍفًعؿٍ  فػاًعػميػٍف     ميٍستىػٍفًعميفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػٍف     ميٍستىػٍفًعميفٍ 

وء 
جمس

حر 
الب

يط
بس
ال

  (
1+

2+
3+

4+
5 )
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 امؤل الفراغ بالكممة المناسبة؛ ليستقيـ الكزف العركضٌي في األبيات اآلتية: -3
 
 1 

 أشياءي  عنؾى  كغابىتٍ  شىٍيئنا حًفٍظتى  في العمـً فىمسىفةن    يػػػدَّعيفقٍؿ ًلػمٍف 
 د( ييٍتًقفي       يدَّعيجػ(  أ( يىرل         ب( يىظفُّ           
 – – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ

      فىػٍعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػٍف     ميتىػٍفًعميٍف         فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػٍف     ميتىػٍفًعميٍف        

 
 2 

كًض أٍبًكي فٍقدى ميشًبيًو   قفتي ًفػي الرَّ  أىعييفي الزَّىىػػػػرً  بديمكًعػػيحتَّػى بىكػٍت  كى
ا    بديمكًعيب(      أ( ىىػمًّا          جػ( ًلػمىٍرآمى     د( اٍحًتجاجن
 – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ

 فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػٍف     ميتىػٍفًعميٍف        

 
 3 

ػػػػػػػػػػػػػوي  شكػػػػػػػرو  كمىٍف غىدا الًبسنا ثىٍكبى الٌنعيـً ببل    ػػػمىٍيػػػػًو فػػػػػإفَّ اى يٍنػػػػػػزىعي  عى
 شكرو د(  ب( تفٌضؿو      جػ( احتراسو        أ( نقكشو      
 – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ

 فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فىػًعػميػفٍ  ميٍستىػٍفًعميفٍ  فػاًعػميػٍف     ميتىػٍفًعميٍف        
 

 

 قٌطع األبيات اآلتية مف بحر الطكيؿ، كاذكر تفعيبلتيا: -1
 
 
1 

بىٍينىيا  فىمػٌما اٍنقىضى ما بىينىنا سىكىفى الدٍَّىػػػػػػػػػػػري  عىًجٍبتي ًلسىٍعي الدٍَّىًر بىينػػي كى
 – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ

فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  فػاًعميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  مى  مى

 
2 

في دىمػػػػي يىدعػػػػػػػػػػػػػػك لىػيا فىػمي ببلدم ىىكاىا في ًلساني كى ػػػػػػديىا قمبػػػػػػي كى  ييػمىجِّ
 – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ

فػاًعيػميػٍف    فىػعكليػفٍ  فػاًعميػٍف       فىػعكليػٍف       مى فػاًعيػميػٍف    فىػعكؿي  مى فػاًعميػفٍ  فىػعكليػٍف       مى  مى

 ) ثماني تفعيبلت( الطكيؿ البحر  البحر
 فػاًعيػػؿي مى  فػاًعيػميػٍف فىػعكليػفٍ مى  فىػعكليػفٍ   فىضػػػػػػػػػػػاًئػػػػػػػػػػػػؿي        طكيػػػػػػػػػؿه لػػػػوي دكفى البيػػحػػػكر مفتاح البحر

 فػاًعيػميػفٍ مى  فىػعكليػفٍ  فػاًعيػميػفٍ مى  فىػعكليػفٍ  فػاًعيػميػفٍ مى  فىػعكليػفٍ  فػاًعيػميػفٍ مى  فىػعكليػفٍ  التفعيمة االساسية
 – – – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ االمقاطع

  فىػعكؿي  التفعيبلت الفرعية
 ٮ – ٮ

 
 – ٮ – ٮ فػاًعميػٍف مى 
 كىذه الٌتفعيمة ال ترد إال في العركض كالٌضرب.  – – ٮ فػاًعي مى 
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3 

ٍنًزًؿ       مى ًبيبو كى ػػػػػػػؿً  ًقفا نىٍبًؾ ًمف ًذٍكرل حى ٍكمى  ًبًسٍقًط المِّكل بىٍيفى الدَّخكًؿ فىػحى
 – ٮ – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ

فػاًعيػميػٍف    فىػعكليػفٍ  فػاًعميػٍف       فىػعكليػٍف       مى فػاًعيػميػٍف    فىػعكليػفٍ  مى فػاًعميػفٍ  فىػعكؿي  مى  مى

 
4 

مػػى الفىتػػى       ـٍ تىساًخيا كلمٌنٍفًس أىٍخبلؽه تىديؿُّ عى  أىكػػػػػػافى سىخػػػػػػػػػػاءن مػػػػػا أىتػػػػػى أ
 – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ

فػاًعيػميػٍف    فىػعكليػفٍ  فػاًعميػٍف       فىػعكؿي  مى فػاًعيػميػٍف    فىػعكؿي  مى فػاًعميػفٍ  فىػعكليػٍف       مى  مى

 
5 

مىٍينا ًفػػػػي الػمىعالػػي نيفكسينا        ـٍ ييٍغًمو الػمىٍيري  تىػييكفي عى ٍسناءى لػ طىبى الػحى مىف خى  كى
 – – – ٮ – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ

فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  فػاًعميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػٍف       مى  مى

 
6 

نِّػػػػػػي لىػػػتىعركنػػػػػػي ًلذٍكػػػػػػػراًؾ ًىػػػػػػػػزَّةه         كىمىا اٍنتىفىػػػػػػػضى العيصفكري بمَّمىػػػػػػوي القىٍطػػػػػػري  كىاً 
 – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ

فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػٍف       فػاًعميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  مى  مى

 
7 

ػػًد         ٍشـً فػػػػػػي ظىاًىًر اليػػػدً  ًلػىخٍكلىػػػػػػػةى أٍطػػػػػػػبلؿه ًبػػػػػبيػػرقىػػػػًة ثىيػػػمى  تىمكحي كىباًقػػػػػػػي الكى
 – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ

فػاًعيػميػٍف    فىػعكؿي  فػاًعميػٍف       فىػعكؿي  مى فػاًعيػميػٍف    فىػعكؿي  مى فػاًعميػفٍ  فىػعكليػٍف       مى  مى

 
8 

رىائػػػػػػػػػػػػػحه  ػػػػػادو كى ػػػػػاًكمَّ إفَّ الػػػػماؿى غى يىٍبقى ًمفى الػماؿً  أمى  األحاًدٍيثي كىالذٍِّكري  كى
 – – – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ

فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػفٍ  فػاًعميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى  مى

 
9 

ًة  حػػاًزـً ًبرىأًم   إًذا بىمىػػػػغى الرٌٍامي الػػمىشيكرىةى فىاستىًعػػػػػفٍ   نػػػػصيحو  أكى  نػػصيحى
 – ٮ – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ

فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  فػاًعميػفٍ  فىػعكؿي  مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  مى فػاًعميػفٍ  فىػعكؿي  مى  مى

 
10 

وي  ـٍ ييٍدنىٍس ًمفى المٍُّؤـً ًعٍرضي ػػػػميػػػػػؿي  إذ المىٍرءي لى  فىكيػػػػػػػػػػػػػػؿُّ  ًرداءو  يىٍرتىًديػػػػػػػػػػػػًو  جى
 – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ

فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػفٍ  فػاًعميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  مى فػاًعػػػي فىػعكؿي  مى  مى
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 األبيات اآلتية:افصؿ بيف شطرم كٌؿ بيت مف  -2

 
 1 

ؿي  ًمًيـ إٍذ أٍجشىعي القىكـً أىٍعجى ـٍ أكيٍف ًبأىٍعجى ٍف ميدًَّت األىيًدم ًإلى الزٌاًد لػ  كىا 
ـٍ أكيفٍ  ٍف ميدًَّت األىيًدم ًإلى الزٌاًد لػ ؿي  كىا  ًمًيـ إٍذ أٍجشىعي القىكـً أىٍعجى  ًبأىٍعجى

 – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ
فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػٍف       فػاًعميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  مى فػاًعميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى  مى

 
 2 

ػػػػرائػػػػػػػػػري   أًفٍؽ قىد أىفاؽى العاًشقػػػػكفى كفىارىقكا الػيىػػػػكل كاٍستىمىرٍَّت بالرِّجػػػاًؿ الػمى
ػػػػرائػػػػػػػػػري  كفىارىقكا الػػػأًفٍؽ قىد أىفاؽى العاًشقػػػػكفى   ىىػػػػكل كاٍستىمىرٍَّت بالرِّجػػػاًؿ الػمى

 – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ
فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػٍف       فػاًعميػفٍ  فىػعكؿي  مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى فػاًعميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى  مى

 
 3 

ػػػداتىرىٍكتي  ٍمفي ًلػمىٍف قىٌؿ مىاليوي كىأنعىٍمتي أٍفراسي بنيٍعماؾى عىٍسجى  السُّػػػػرل خى
ٍمفي ًلػمىٍف قىٌؿ مىاليوي  ػػػدا تىرىٍكتي السُّػػػػرل خى  كىأنعىٍمتي أٍفراسي بنيٍعماؾى عىٍسجى

 – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ
فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػٍف       فػاًعميػفٍ  فىػعكليػٍف       مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى فػاًعميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى  مى

 
 امؤل الفراغ بالكممة المناسبة؛ ليستقيـ الكزف العركضٌي في األبيات اآلتية: -3

 
 1 

ٍد ًمفى  فَّ  إذىا فإنَّؾى ال تىدرم  الٌتقكلتىزكَّ  الفىجرً  إلى تىعيشي  ىىؿ ليؿه  جى
 د( األٍخبارً      الٌتقكلأ( الػماًؿ     ب( الطَّعاـً    جػ(     
 – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ

فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػفٍ  فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػٍف       مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  مى  مى

    
 2 

مٍيمىوي  يىٍشفي ليسى  فيؤادم كىأفَّ  يفً  يىرل أفٍ  سكل    غى  تىػمتىًزجافً  الٌركحى
 سىقىمي( د     االنتظارى ( جػ    فيؤادم( ب     القىمبى ( أ    
 – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ – – ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ

فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  فػاًعميػفٍ  فىػعكليػٍف       مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػفٍ  مى      مىفػاًعي فىػعكؿي  مى

    
 3 

ـٍ  الػًخؿُّ  ًإذا  فميسى لىوي إاٌل الًفراؽى ًعتابي     مىبللةن  إالٌ  يىٍيجٍرؾى  لىػ
 يىٍيجٍرؾى أ( ييفارٍقؾى     ب( ييعًطؾى    جػ( ييجاًفؾى     د(    
 – – ٮ ٮ – ٮ – – – ٮ ٮ – ٮ – ٮ – ٮ – – ٮ – – – ٮ – – ٮ

فػاًعيػميػفٍ  فىػعكليػٍف       فػاًعميػفٍ  فىػعكليػٍف       مى فػاًعيػميػفٍ  فىػعكؿي  مى      مىفػاًعي فىػعكؿي  مى
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 القـافيـح
كٌم.: القافية في الٌشعر     ىي مجمكعة مف الحركؼ في آخر البيت الٌشعرٌم كأىػمػيا حرؼ الػرَّ
 

  :فؽ تعريؼ الخميؿ بف أحمد  القافية كى
 أٌكؿ ساكف يسبقو مع المتحٌرؾ الذم قبؿ الٌساكف. ىي مف آخر حرؼ في البيت إلى   
 
 مثاؿ:        
تأتي عمى قىٍدًر الًكراـً الػمىكارـي     ـي     كى  عمى قىٍدر أٍىًؿ العىٍزـ تأتي العىزائ
 آخر حرؼ في البيت أٌكؿ ساكف  فالقافية في ىذا البيت ىي )كارـي(: المتحٌرؾ الذم قبؿ الٌساكف      

 ـي      ٍا            ؾ                                                                  
 

 ذذرية
 حٌدد القافية في األبيات الٌشعرٌية اآلتية:

تىٍعظيـي في عىيًف الٌصغيًر صغاريىػػػػػػػػا        -1 ـي    كى تىٍصغيري في عىيًف العىظيـً العىظائًػػػػػػػػػػػػػػػػ  كى

قد عىًجزىٍت عن    وي       ػػػػػػػػػػػػػػييكىمّْؼي سيؼي الٌدٍكلىًة الجيشى ىىػمَّ  -2  وي الجيكشي الخضارـي ػػػػػػكى

يىطميبي عندى الٌناًس م -3 ـي ػػػػػػػػػػكذلؾى  ما  ال  تى    ا عندى نفًسو       ػػػػػػػػػػػػػكى راًغػػػػػػػػػ  ٌدعيًو  الضَّ

ٍبري     ػػػػأراؾى عىصً  -4  ا  لميىكل  نىػٍييه  عميؾى  كال أىٍمري ػػػػػػػػػػػػأىم      يَّ الدٍَّمًع شيمتيؾى الصَّ

 ـٍ تيًصبً ػي كى لىػػػػػػػػػنػػػػػػتٍ ػػػطى ػػػأخٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفةو           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ  حادثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  كػػػنػػػػػػتٍ ػػػرىم -5

 
 اإلجابة

1) . ـي  ظاًئػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ضارـي. (2
3) . ـي  راًغػػػػػػػػػ
4) .  أىٍمػػػػري
ـٍ تيًصًب. (5  لىػ
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ّ
وي

ّ
 الر

 
كمٌ    : ىك الحرؼ الذم تيبنى عميو القصيدة، كيتكٌرر في نياية أبياتيا، كتسٌمى بو القصيدة، الرَّ

 ...( كيككف ساكننا أك متحٌركنا. )سينٌية، رائٌية، حائٌية   
 مثاؿ:  قاؿ الشٍَّنفىرل:  

دَّعىٍت ًجيرانىيا ًإٍذ تى     ك أىٍجػمىعىٍت فاٍستقىمًَّت     كما كى لَّتً ػػػػػػػػػأىالى أيّـُ عىٍمرو  كى
ك  بأىمرًىػػػػا   كقد سىبىقىٍتنىا  أي      ت بأىٍعناًؽ المىًطيِّ أىظىمَّتً ػػػػػػػككانّـُ  عىٍمرو
 
 :الحركؼ التي تصمح أف تككف ركيًّا 

 ممحكظة : 
جميع الحركؼ تصمح أف تككف ركيًّا، ما عدا حركؼ الػمٌد الٌساكنة، كتككف الياء ركيًّا إذا سبقيا ساكف سكاء أكانت 

 أصمٌية أـ زائدة، أٌما إذا سبقيا متحٌرؾ فبل تككف ركيًّا.          
 ذذرية

كٌم في األبيات  -  الٌشعرٌية اآلتية:حٌدد الرَّ
 إذا طمعٍت لػـ يىػػػٍبػػدي منيفَّ كككبي  بأٌنؾ شػمسه كالػممكؾ ككاكبه      .1

ػػا ال تىميػمُّػوي      .2  ذَّبي ػػعمى شىعىثو أمُّ الرّْجاًؿ الػميي كلستى بػميٍستىًبؽو أخن

ػػػػػػػوي ػػؿي  ال  يىػػٍنػػػفىػػػػكالبيػػػػٍخػػػػػ  الػجػػػػػػكدي ال يىػػٍنػػػفىػػػػؾُّ حػػػاًمػػػػػػػػػديهي      .3  ؾُّ  الئػػمي

ػػػػػػؿي  ا  .4 ـٍ   أفضى  تيػػػػٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىػػػػػػػػػػػػػػػػذىؿ  فػػػيػػػػو  الػػػػكجػػػػػػػػػػكهي  لػمعػػػػػػركًؼ  مػػػا  لىػ

ػػػكٍ   .5 ػػػػر القىٍمػػػبى عىفٍ  ت ًعػػػٍبػػػرةن كاتّْعػػاظنا  إفَّ في الػمى  ىػػػكاؾى كدىٍعػػػػػوي  فازجي

 اإلجاتح
 الباء. (1
 الباء. (2
 الػميـ. (3
 الػياء. (4
 الػياء. (5
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  الرابعتالسلسلت 

 الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر
 

ة  . (0
ّ
 القص

 املقالة . (7
 اخلاطرة (5
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 نصائح تساعدؾ عمى إنشاء مكضكع جٌيد 
 أم حٌدد المطمكب.تساءؿ عما طيًمبى منؾ أف تكتب حكلو،  -1
 فٌكر في المكضكع مف جميع جكانبو، كأحط بو. -2
ـٌ استخدـ مخططا بسيطنا لمكضكعؾ، كضع ًنقاطنا رئيسية )عناصر المكضكع(.  -3  ث
 ابدأ بمقٌدمة صغيرة، كلكف متقنة كمشٌكقة.  -4
 ط الذم كضعتوقٌسـ المكضكع إلى فقرات كحاكؿ أف تعالج في كؿ ًفٍقرىةو ًفٍكرىةن رىئيسيَّةن، متبعنا المخط  -5
 أيٍربيط بيف تمؾ الفقرات.  -6
 تقٌيد بالمكضكع ذاتو، فبل داعي لمقٌدمات طكيمة، تجٌنب اإلطالة ، كال تخرج عف المكضكع.  -7
 اٍنًو مكضكعؾ بفقرة قصيرة تمخصو، كتككف بمثابة خاتمة لو. -8
 استعمؿ عبلمات الترقيـ.  -9

 ث نبكم شريؼ، أشعار....زٌيف المكضكع عند الحاجة بأقكاؿ مأثكرة، آية قرآنية، حدي -10
 : ىؿ تٌمت اإلحاطة بالمكضكع؟ احذؼ مف مكضكعؾ ما ال صمة بو، بدكف تردد.أعد قراءة ما كتبتو متسائبلن  -11
 راجع المكضكع كتأٌكد مف سبلمة المغة كاإلمبلء، كاعتمد عمى كضكح الخط. -12

 
 

 :معايير تكزيع العبلمات في امتحاف الكزراة 
 الكتابة.سبلمة المغة كصحة     .1
 االقتباس كالتضميف كاالستشياد باآليات الكريمة كاألحاديث النبكية الشريفة كالشعر كالًحكىـ.    .2
 عبلمات الترقيـ.    .3
ـٌ تضع عنكانان خاصان بؾ ( .    .4  كضع العنكاف. ) العنكاف المكجكد أمامؾ في السؤاؿ كامبلن، ث
 إلنشائية.تنكيع األساليب بيف الجمؿ الخبرية كا    .5
 حسف الخٌط كالترتيب كالكضكح كعدـ الشخط ) الخربشة (.    .6
 ترابط األفكار كتسمسميا نضجان كعمقان.    .7
8.    .  تجنب التكرار لبعض العبارات أك األلفاظ دكف داعو
 تكظيؼ الخياؿ ) ابتعد عف ذلؾ في المكضكع العممي ( .     .9

 . كٌؿ فقرة (التفقير ) ترؾ فراغ في بداية     .10
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 المقالة عنكاف 

  نفعاؿ اال لغاية منيا ا سلحياتٌية، لياؤكف شٌ لاكعنا في ضلمقالة فىٌف نثرٌم، تتناكؿ فكرة أك مك اابقنا أٌف سعرفت
 .ائؽشكب أسمإلقناع لفكرٌم بانٌي بؿ الكجدا

 لخاتمة.اك  ض لعر المقدمة ك ا :  ٌمفضكتت 
  ىتماموال افتنا كمثيرن لقارئ، فينبغي أٍف يككف الاألنو أكؿ ما يطالعو ف يديؿُّ عمى مكضكعيا؛ اكلكٌؿ مقالة عنك. 
   آلتية: امات سٌ لاف العنك افر في اكتتك 

 . بتكارااليٌتصؼ بالًجٌدة ك  .1
 . حدة فقطايعالج فكرة ك  .2
 .لؤللفاظ ر ايكجز مف غير تكر  .3
 . لعامٌيةالميجة ايتجٌنب  .4
 .ض غمك  تعقيد فيو كال لذم الاكح ضيتمٌيز بالك  .5
 لغريبة.الميجكرة ك العبارت ايتجٌنب  .6
 

 المقالة االجتماعٌية 

  جتماعٌية اقتصادٌية أك الة عممٌية أك سأا كفكرة عامة، أك مح رأيان خاصن ضٌ لمقالة فٌف أدبٌي نثرم تك اابقنا أٌف ست سدر
 ىيف.الكاتب كيؤٌيدىا بالبر ارحيا شي
   لكاتب اجتماعٌية يتناكؿ فييا الالمقالة اك: 

 . جتماعٌيةاىر امة بظك صمتٌ  ا حقائؽ كأفكارن  .1
 . يطةسلبالمغة اتعتمد عمى  .2
  . لتَّعقيداتنأل عف  .3
 ـ غالبنا باإليجازستتٌ  .4
 . لطكؿاطة سقصيرة أك متك  .5
 . أللفاظايكلة سكب .6
 بطيا.اكح معانييا كتر ضلكقعٌية كك الحياة اقربيا مف  .7

 
 األسمكب 

 ألفكارا ءاألد كتأليفو لكبلـا نظـ أك لمعاني،ا عف بيا ييعٌبر لتي لٌتعبيراك  كيرصلتٌ اك  لٌتفكيرا طريقة ىك:  األسمكب 
 .لخياؿا ضكعر 

  خاص مكبسأ لركيةاك  لخطابة،اك  لقصيدة،اك  لمقالة،ا مف فمكؿٌ   كع،ضلمك ا باختبلؼ مكبسألا يختمؼ . 
  تمؼ بطريقة معٌيف كعضمك  في لخاصةا بيياتوشكت كمعانيو أفكاره بثٌ  في لكاتبا طريقة مكبسألا   اليبسأ عف تخن

 .وسنف كعضلمك ا في غيره
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 مكبسألا صفات أىـ مف: 

 .لثقافيا ىـاتك سم كرفع ئواقرٌ  إفادة إلى يرمي مفيكمنا لكاتبا مكبسأ يككف أف: كحضالك  -1
   : القٌكة -2

 . لعقكؿإيقاظ ا .أ 
 . ةسلحمااك  عكرشٌ لا بعث .ب 
 .لمتمقيس انف في تنفعاالال اك  طؼالعك ا إثارة .ج 

 بالتقميد تككف ال قٌكة كىي ذلؾ، صدل تواعبار  في تجد بصدؽ، كيعتقدىا كح،ضبك  لحقائؽا يدرؾ لذما الكاتب  
 .رهاأغك  كبعد لفيـا صحة مف ىي بؿ لتصٌنع،اك      

 . تيااكأصك  حركاتيا، فتمثؿ لمثانية حكاية ألكلىا تككف حتى لمعانياك  أللفاظا بيف لطبيعية لمبلءمةا: الجماؿ -3
  مف بيا يٌتصؿ كما عمؽ مف لمعانيا في ما يدرؾ لمصٌكرا فالخياؿ كذكقو، ألديبا خياؿ عف تصدر صفة لجماؿاك 

 .لجميؿا لخياؿا ابيذ كأليقيا لعبارتا أصفى يختار لٌذكؽاك  ئعنا،ار  احادًّ  كنااإدر  جميمة رار سأ
 
 : القٌصة  أكالن 

 .ةلقصٌ ا مكفضلم ائقناشك  بناسٌمنا ننااعنك  اختيار (1
 .ةلقصٌ ا في لمكافاك  لزمافا عنصرم اةعار م (2
 .ة كثانكي ةسرئي: نكعيف خكصشليؼ اصنت (3
 .لقصصيٌ ا رالحك ا داـتخاس (4
 .لقصةا في لعقدةا يدحدت  (5
 .كنبيؿ ىادؼ بحؿٌ ة صٌ قال أنيي (6

 ثانينا : المقالة 
 .لمقالةا كعضمك  في ءاآلر اك  لحقائؽا جمع (1
 .بطةاكمتر  مةسمسمت تافقر  في ياضكعر  ألفكارا ترتيب (2
 .عبارتيا كرصانة تركيبيا صٌحة في نظرالك  لٌمغكية،ا ألخطاءا مف يايحرر تك  ةمقالال تنقيح (3
 .  كعضلمك ا عف لخارجةا لمكركرةا ألفكاراك  لمعمكماتاستبعاد ا (4
 الخاطرة : ثالثنا 

 
 أك فكرة ما .  طارئة أك حادثة كجية نظر الكاتب كانطباعاتو تجاه ظاىرة ما  تعٌبر عف، فٌف نثرٌم حديث

 صدؽ العاطفة .  اإليجاز . حسف التصكير كالتعبير .تتسـ بػ :   
 جبراف خميؿ جبراف . .     مي زيادة .      أحمد أميف   مف كتٌابيا في العصر الحديث : 
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 االشاعات (،التمكث ،البطالة ،الفقر ،(:المشاكؿ المجتمعية ) الحكادث 1مقدمة رقـ )
كىاىي المشكبلت كالمعضبلت تقؼ  ،إف المجتمعات عمى اختبلؼ عقائدىا كأجناسيا كألكانيا تعاني كتقاسي كتكابد  

كمف ىذه  ،تحكؿ دكف استقرارنا ؛حتى كدنا نفقد األمف كاألماف  ك  ،كتفتؾ بنا كبقكانا  ،أماـ تقدمنا كازدىارنا  اعائقن 
   .. كالتمكث المسمـ ألجسادنا ،كالفساد الميمؾ  ،كالغبلء المرعب  ،كالبطالة المؤلمة ، المشكبلت : الفقر المدقع  

 
 مقدمة اخرل لنفس المكاضيع : 

كميما كاف المجتمع متقدما فبل بد أف يكاجو المشكبلت ؛ فالعالـ  ،ميما كاف االنساف جيدا فبل بد أف يقع في الخطأ   
كتكمف خطكرتيا في  ،كصفة ال تنفؾ عنو  اباألخطار كالمشاكؿ حتى أصبحت جزءن التصؽ   –في اآلكنة األخيرة  -

فما ىي ىذه المعضبلت ؟؟ ك ما السبيؿ الذم يخمصنا مما ييددنا ك ييدد مجتمعاتنا  ،استيدافيا حياة األفراد كسعادتيـ 
 ؟؟ ك ما كاجبنا تجاه ىذه المشكبلت ؟؟

 
 العمـ ,الحريو(،االمف ،المقدسات االسبلميو ،( : أمكر مقدسة ) الكطف 2مقدمة رقـ )

فما أعظمؾ يا كطني !!  ،أال كىك حب الكطف  ،كلكف يجمعنا قاسـ مشترؾ  ،كلكؿ شخص صفاتو  ،لكؿ بمد طابعو 
فكيؼ ال ؟ كخير الخمؽ  ،فيا ىي حياتي ترخص في سبيمؾ ، كنت كما زلت طمكحي كىدفي ك  ،سكنت قمبي كركحي 

: " أال انؾ ألحب الببلد الي كلكال أف اىمؾ اخرجكني منؾ  -بعد أف أخرجو الضبلؿ مف مكة  -  يقكؿ محمد سيدنا 
كقد سطر الصحابة  كالتابعكف  كغيرىـ أركع البطكالت في سبيؿ حماية أكطانيـ كمقدساتيـ ؛ فالكطف  ،ما خرجت " 

 اؿ .كممجأ الشيكخ كاألطف ،كمبلذ االبطاؿ كاالشباؿ  ،رمز العزة كالكبرياء  
 

 الطمكح ,,,.. (،التسامح ,االجتياد،(: األخبلؽ )الصدؽ,االمانة 3مقدمة رقـ )
 ،تبقى األخبلؽ ًقكاـ المفاضمة بيف الناس ؛ فبحسف أخبلقنا نسمك  ،ميما تفكؽ االنساف في عممو كأبدع في عممو 

نؾ لعمى خمؽ عظيـ"  فالتحمي بمحاسف االخبلؽ طريؽ السعادة . كبسكئيا ندنك . كقد امتدح ا نبيو بأخبلقو قائبل : "كا 
كعمييا  ،ففي الحياة الدنيا تمنحؾ األخبلؽ المحبة  كاإلحتراـ كالمكانة االجتماعية  ،في الداريف ؛ الدنيا كاآلخرة 

ككما يقكؿ نبينا عميو افضؿ الصبلة كأتـ التسميـ : "أقربكـ مني مجمسا يـك القيامة أحاسنكـ  ،ستحاسب يـك القيامة 
كاألمانة أساس الحياة ,كالتسامح ،قا "، فما أعظـ أف يككف االنساف صدكقا أمينا متسامحا! فالصدؽ طريؽ النجاةأخبل

 دكاء المعاناة . 
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 ....(،التكاسؿ ,,،التبذير ،الخيانة ،( : صفات سيئة ) الكذب4مقدمة رقـ )
كلكف بعضيا قد يؤدم الى تدمير المجتمع ،فميس ىناؾ مف ىك معصـك عف الخطأ  ،العيكب كاألخطاء تمتصؽ باالنساف 

كلذلؾ نرل االسبلـ قد حذرنا مف كؿ ما ىك سيء كضار كحثنا عمى ما ىك جيد ك نافع . فالتأثير السمبي  ،كىبلكو 
حركب أشعمتيا فكـ مف بيكت كاف سبب دمارىا الكذب !! ككـ مف ،العتناؽ االخطاء يتعدل الفرد كيصؿ لممجتمع 

متناسيف لما قد ،غافميف عف آخرتنا كيـك الحساب ،ترانا متمسكيف بكؿ ما دنا مف الصفات ،الخيانة !! ك مع كؿ ذلؾ 
 يكصمنا ىذا الباب مف أحزاف كآالـ ك مصائب كدمكع . 

 
 مقدمة عامة :

تتضاءؿ أماـ ....... كلكني لست أدرم مف أيف أبدأ ؟ كىؿ تطاكعني الكممات ؟؟ فإف الكممات تتصاغر كالعبارات 
 فقد قاؿ تعالى : ) كقؿ اعممكا فسيرل ا عممكـ كرسكلو كالمؤمنكف ( .،سأحاكؿ قدر استطاعتي كعسى أف أكافؽ 

 
 خاتمة عامة :

كىكذا لكؿ بداية نياية كخير العمؿ ما حسف آخره كخير الكبلـ ما قؿ كدؿ كبعد ىذا الجيد المتكاضع أتمنى اف أككف  
سردم لمعناصر السابقة سردا ال ممؿ فيو كال تقصير مكضحا اآلثار اإليجابية ليذا المكضكع الشائؽ الممتع  مكفقا في

ياكـ لما فيو صالحنا جميعا .،  كفقني ا كا 
 

 حبمده تعاىل الثانيانتهى الفصل الدراسي    
 

 بفرصتيف ىك كال كحدة فرصةو  ماىك العمر
 لؤلماـ كخطكة فرصة لؾ شمس مطمع كؿ مع

 كالسنيف الميالي تعممنا كالزلنا ىذا
 الظبلـ جبلم كالنكر الجيؿ مف أخير كالعمـ


