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 فامي حتته خط يف ما يأ يت: فّرق يف املعىن

 ( :ّّن نذرت كل ما يف بطينقال تعاىل  خملصا للعبادة واخلدمة (ُمحّرًرا ا 

  ال خطاء من منقًّحا،خالًصا      .ابللغة العربية ُمحّرًراأ عدُت كتابة النّص 
 

 ( :ّّن  قال تعاىل  أ جنبُتا.   ُأنىث( وَضْعُُتا ا 

 أ وجد.  . العروض عمل أ محد بن اخلليل وضع 
 

 ( :َبةً  َهْب  قاَل َرّب  قال تعاىل ًَّة َطيّ  نَْك ُذّر ي ْن ََلُ  أ عط  وامنح(    يل م 

 أ ظنك، أ حس بك  ساعدتين عىل حّل املسأ ةل. هبك 
 

 .مهنام للك مجعه بّي  واملؤنث، املذكر فيه يس توي( عاقر) لفظ

ر رُعقّ : مجعها :عاقر امرأ ة .رُعقّ : مجعها :عاقر رجل  .وعواق 
 

 بّي الفرق بي لّك من: الكهل، الش يخ، الهَر م.

 .وُكهَّل كهول ومجعها الثالثي ا ىل امخلسي. جاوز من :الكهل

 .وأ ش ياخ ش يوخ: وامجلع   .امخلسي عند غالًبا :الش يخ

 .َهر ُمون.َهْرىم: وامجلع  وضعف. الك َب  أ قىص بلغ من :الهرم
 

ن بَْعٍض(.  قال تعاىل: )ُذّريًّة بَْعُضها م 

   .بعض من بعضها بأ نّ      مب وصف هللا ذرية ال نبياء؟

 والّصالحاَّلين والتّقى  يف متجانسون   وعالم يدل ذكل
 

 املقدس،مب بيت خلدمة بطهنا يف ما معران امرأ ة نذرت أ هلها عادة عىل جريً 

  ذكل؟ لتحقيق اس تعانت

       . هللا عىل التولّك  وصدق والّطاعة والعبادة ابَّلعاء
 

 تدل أ ن وهو عظمي، بأ مر للقيام السالم علهيا مرمي تعاىل هللا هيّأ   كيف بّي 

 .السالم عليه عيىس

 تربية وراّبها حس نًا، قبوال وقبلها الرجمي، الش يطان شّ  من وأ والدها حفظها

 للقيام ومتعهًدا لها اكفال زكري وجعل صاحلة، تنش ئة ونشأ ها شامةل، اكمةل

 .غريها عىل واصطفاهئا ،أ وجد عندها رزقا بغري أ وانهو  مبصاحلها،
 

 السالم؟ علهيام بيحىي البرُشى زكري اس تقبل كيف

 عاقر، وامرأ ته الّسن، يف كبري ل نه البرش؛ موازين يف حتقّقها ابستبعاد

 .تعاىل هللا قدرة واس تعظام والتعّجب، وابَّلهشة
 

 بّي ال مارة اليت منحها هللا تعاىل لزكري دليال عىل محل زوجته وحتقق البرُشى

م أ اّل  اّل  الناس يكّ   ومس ّبًحا ،كثرًيا ذكًرا هللا ذاكراً  بليالهيا، أ يم ثالثة ابال شارة ا 

 .وأ وهل الهنار أ خر يف

 ) جو النص (

 سورة أ ل معران من السور املدنيّة. -

  ؟اليت تناولُتا ال يت)القضاي( أ مه املوضوعات ما  -

سل علهيم السالم1  .. علّو درجات الرُّ

 .. قّصة موَل مرمي ابنة معران، وكفاةل زكرّي لها2

 .. قّصة موَل حيىي عليه السالم، وبيان صفاته3

 .مرمي علهيا السالم وتفضيلها عىل نساء العاملي. اصطفاء 4

 . قّصة ميالد عيىس ابن مرمي علهيام السالم ومعجزاته.5

 بي سبب ذكر هللا تعاىل الكثري من املعجزات يف ال يت الكرمية؟

 )ص(. تأ كيًدا لصدق نبّوة محمد 2. دالةل عىل قدرته تعاىل.   1
 

 املفردات والرتاكيب واجلذور

 النسل. ذريّة )ذرأ  / ذرر(:  (: اختار وفّضل.صفو) اصطفى

 أ جنبُتا ووَلهتا وضعُتا )وضع(:  خملصا للعبادة. حمّرًرا )حرر(:

ليك لتحفظها  أ عيذها )عوذ(:  مّسيُتا )مسو(العابدة.     مرمي: أ جلأ  ا 

 (: أ عطينوهبيل ) هب  ماكن العبادة احملراب )حرب(:

 يسود قومه ويفوقهم دا )سود(:س يّ  عفة يعصم نفسه عن النساءحصوًرا)حرص(:

 عقمي ال تدل. عاقر )عقر(:  أ ّّن: من أ ين كل هذا؟

مارة أ ية:  الوقت من زوال الشمس ا ىل املغرب. العيّش )عشو(: عالمة أ و ا 

 القاء املعىن يف النفس نوحيه )ويح(:الزيم عبادته وطاعته.       اقنيت )قنت(:

 ذو ماكنه عظمية وجهيا )وجه(:  يتنازعون خيتصمون )خصم(

 : السداد يف الرأ ي والفعلاحلمكة  فراش الطفل. املهد )همد(:

اذلي يوَل أ معى  ال مكه )مكه(:   أ شفي أ بر )برأ (:

  الكتابة الكتاب )كتب(: مرض يعرتي اجلدل ال برص )برص(:

 طريق. رصاط )رصط(:خبّأ ه واحتفظ به لوقت احلاجة. تّدخرون )ذخر(:

 معاّن املفردات ال تية:عد ا ىل املعجم واس تخرج 

 : من النذر، وهو ما يُوجبه املرء عىل نفسه من صدقة أ و عبادة.نذرُت 

ليه ابلرعاية.كفّلها   : عهدها ا 

 عفة. : من يعصم نفسه عن النساءاحلصور

ليك لتحفظها.أ عيذها   : أ جلأ  ا 

 : الوقت من أ ول الهنار ا ىل طلوع الشمس. اال باكر

 : اختار وفضل.اصطفى

 : الزيم عبادة هللا وطاعته. اقنيت

 : املصاب ابلبص، مرض يعرتي اجلدلال برص

 

 

 

 سورة آل عمران
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 مباذا فّضل هللا تعاىل مرمي علهيا السالم؟ مث اذكر ما يس توجبه هذا الفضل

 طاعة هللا ولزوم عبادته اصطفاها وطهّرها عىل نساء العاملي. 
 

يه   الغْيب   َأنْباء   من ذكل): تعاىل قوهل يف ليكَ  نُوح   (ا 

ليه املُشار . ما1   ؟(ذكل) قوهل يف ا 

  .حيىي وابنه زكري وقصة البتول مرمي وابنُتا معران امرأ ة قصة

ليك) قوهل يف املُخاطب . من2  وسمل عليه هللا صىل محمد س يّدان ؟(ا 

 تعاىل هللا قدرة وال ظهار نبّوته لصدق تأ كيًدا  ال ية؟ خاطبته مل. 3
 

 اس تخلص من ال يت صفات لك من مرمي وزكري علهيام السالم؟

 ، اصطفاها هللا عىل نساء العاملي، خملصة يف العبادة.طاهرة :مرمي

 كبري يف السن، صبور، متعبّد، اكفل ملرمي علهيام السالم. :زكري
 

 اذكر ثالثة مهنا. .للعادة خارقة أ موًرا ال يت عرضت

 .املهد يف وهو للناس تكميه. 2 .  أ ب بدون عيىسس يدان  والدة .1 

تّيا.. 3  والدة حيىي من أ م عاقر وأ ب بلغ من الكب ع 
 

نْ  يل َهْب  َرّب  "  يف (الهبة) بلفظ الطلب جاء ملاذا نْكَ  م  َّةً  ََلُ َبةً  ُذّر ي  "َطيّ 

َوض غري من عطاء يه الهبة ل نّ  حسان مقابل أ و ع   .حمض وا 
 

 ال سلوب هذا فائدة مفا القصيص ال سلوب اس تخدام الكرمي من القرأ ن أ كرث

قامة يف الكرمي نالقرأ   عظمة بيان. 1  والعظة العبة أ خذ. 2 .اَّلليل ا 

ميان بيان. 4  .والتأ ّمل التدبّر. 3  .صبمه وقوة ال نبياء ا 

 .احلارض يف هبا لينتَفع املايض؛ عب-ص- النيب ذلاكرة جذب. 5

لهيّة الرعاية تاكملت عداد يف اال   ذكل يدل عالم وصفاهتم واصطفاهئم ال نبياء ا 

لهيّي، واختيار فضل النبّوة  عباده. من يشاء ملن هيهبا رابنيّة هبة ويه ا 

نًا نَباتً  َأنْبََُتا): تعاىل قوهل يف الفنية الصورة وحض  (َحس َ

 .الّصاحل ابلزرع احلس نة وتربيُتا وترعرعها منوها يف الّسالم علهيا مرمي صّور

  -وضَعْت  مبا َأعمْلُ  هللاُ - املعرتضة امجلةل أ فادته اذلي املعىن

 .للعاملي أ ية وجعلها املولودة، هذه شأ ن تعظمي 

 (36يف الاية ) دالةل الّزمن املضارع للفعل )أ عيذها(ما 

 الاس مترار والتجدد

 (.42يف ال ية ) دالةل تكرار )اصطفاك(ما 

 اختيار مرمي من بي سائر النساء خفصها ابلكرامات. :ال وىل

جناب وَل من غري أ ب. :الثانية  اختيار مرمي لتكون مظهر قدرة هللا يف ا 

 (.45و39يف ال ية ) دالةل تكرار )بكمة(ما 

 تأ كيد أ ن عيىس عليه السالم وَل من غري أ ب بكمة )كن( من هللا.

ذن هللا(ما   (49يف ال ية ) دالةل تكرار )اب 

 دفًعا للتومه بأ لوهيته، وأ ن معجزاته اكنت مبشيئة هللا.

 

 

 

 اخللق يف قوهل تعاىل:  وحض دالةل

  يصنع عىل غري مثال. (هللا ما يشاء خيلققال كذكل . )1

 أ صور لمك من الطي كش به الطريلمك من الطي كهيئة الطري( أ خلق. )أ ّّن 2
 

  (رزقًاقال تعاىل: )لكام دخل علهيا زكري احملراب وجد عهنا 

  .نكرة( رزقًا) لكمة جميء علل؛

فادة  كثرية أ جناس بل واحد جنس من ليس وأ نه والكرثة والعموم الش يوع ال 

 وحض املقصود بقوهل تعاىل:

 أ ي مسيع ل قوال العباد علمي بضامئرمه. )وهللا مسيع علمي(: 1

 أ ي راّبها تربية اكمةل، ونشأ ها تنشأ ة صاحلة. حس نًا(:. )أ نبُتا نباًت 2

نىث اليت ُوهبُتا  ه  اذلكر اذلي َطلَْبت   . )وليس اذلكر اكل نىث(:3  ليس اكال 

 أ فضل. شأ هنابل 
 

ليه: املعىن البالغي  اذلي خرج ا 

 اَلعاء  يف قوهل تعاىل: )فتقبّل مين(  ال مر. 1

 والتعجب الاستبعاد يف قوهل تعاىل: )أ ّّن يكون يل غالم(  الاس تفهام. 2
 

 وحض الكناية يف قوهل )يف املهد(:: )ويكم الناس يف املهد وكهال(، قال تعاىل

 طفاًل / وليًدا.
 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ّن هللَا اصطفى أ دَم ونوحاً  راَن عىل العالَمي ا  براهمَي و أ َل مع  ُذريًّة   (33)  و أ َل ا 

ذ قالَ   (34) بعُضها من بعٍض وهللُا مسيٌع علمٌي  َ ا  ّن ن راَن رّب  ا  ُت رْ ذَ ت امرأ ُت مع 

 َ راً  ُمحَ ين  طْ كل ما يف ب ّ م   بّلْ قَ فَـتَ  رَّ ن ا ـمّ لَ فَ   (35)  لميُ ميُع العَ السّ  َت نْ ك أَ ين ا 

ّّن رَ  ْت ا قالَ َضَعـُتْ وَ  وليَس اذّلكُر اكل نىث  ْت عَ ضَ مُل مبا وَ ىث وهللُا أ عْ ـنْ ُُتا أُ عْ ضَ  وَ ّب  ا 

ّّن مّسيُُتا مَ  يُذها ب  رْ و ا  ّّن ُأع   (36)  جمي  طان  الرّ يْ وُذريَُتا من الش ّ  كَ مَي و ا 

ا ب  ـ قبّ تَ فَ  َ قَـُبـوٍل َحَسٍن و أ نْ لها رهبُّ ناً بَ بَُتا ن ام دخَل علهيا ي لكّ و كفَّلـهَا زكر   اَت َحس َ

و من عند  ت هُ مُي أ ّّن كل  هذا قالَ رْ قال ي مَ  ها رزقاً َد عندَ جَ زكري احملراَب وَ 

ّن هللَا يَ  َ رْ هللا  ا  َ هُ   (37)  ساٍب اُء بغري  ح  شَ زُق من ي َّه قالَ  رَ دعا زكريّ  ناكل   ب

نك مسيُع اَلعاء  يًة طَ رّ ذُ  كَ يل من َُلنْ  ْب رّب  هَ   وَ هُ كُة وَ املالئ   هُ ادتْ نَ فَ   (38)يبًة ا 

 ٌ ُ بَ  يف احملراب  أ ّن هللا يُ صّل  يُ قائ  ّ  داً يّ وس َ  بكمٍة من هللا   قاً َك بَيحىي ُمصد ّ رش 

بلَغين  دْ وقَ  المٌ يل غُ  كونُ رّب  أ ّّن يَ  الَ قَ  (39)احلي من الّص  اً ونبيّ  وَحُصوراً 

ـَبُ و امْ  َ قال كَ  رٌ اق  رأ يت عَ الك  َ فْ ذكَل هللُا ي عل يل ال رّب  اجْ قَ   (40)شاُء عُل ما ي

َ  أ يةً  ال َرمْ ثالثَة أ يّ اَس كَم النّ ُتـك أ اّل تُ ـ قال أ ي ّح  زاً ٍم ا  واذكر ربَّك كثريا وس ب 

ّ و اال باكر ذْ  (41)ابلَعـيش  نَّ رْ كُة ي مَ ت املالئ  قالَ  وا  ك  و هّرَ طفاك  وطَ هللَا اْص  مُي ا 

  (42)يالَم  اء  العَ سَ  ن  ىَل فاك  عَ طَ اْص 
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 بّي معاّن الكامت ال تية:

   اَلائرة من الضوء حتيط جبرم سامويّ : الهاةل

 تبادل ال رسار بي اثني. التّنايج:    متنعه من النومتؤرق جفنه: 

 مفردها بيدق: جندي الشطرجن البيادق:    النعمة والرسور. الغبطة:

الكه، أ ي قوامه وعنرصه ال سايس. الّزمام:  خيط يُشد به، وزمام ال مر: م 
 

 املعىن: يف تقارهبا لكامت ( اس تخرجاملُحيّا، يتأ لق، الهباءورد يف النص )

 وهجه :املُحيّا  يرشق يلمع، :يتأ لق  نوًرا :الهباء
 

 استبدل ابلرتكيبي ال تيي لكمة تؤدي املعىن نفسه:

 حزين عابس، :الوجه اكسف   ضيّق :الصدر حرج
 

 مل عّد الاكتب الفن رسوًرا؟

 الفّن، هبذا ينتفع كيف عرف مفن فّن؛ احلياة شؤون كسائر والرّسور فّن، احلياة

ي منه واس تفاد استمثره  .يستمثره أ ن يعرف مل يعرفه ملْ  وَمنْ  به، وَحظ 
 

 .املقارنه هذه وحض ،اال نسان وحال القمر حال بي ُمقارنة الاكتب عقد

  .ونوًرا وهباءً  رسوًرا تشعّ  هاةل تقدّله يف يعجبه  القمـــــــــــــــر:

 .والرسور ابلغبطة ُمش بًعا جًوا خيلُق اذلي يعجبه  :املرأ ة أ و الرجل
 

نّ   ذكل وحض لنفسه الرسور جلب عىل أ قدر جتعهل املرء َلى الاحامتل قّوة ا 

نّ   لها. يأ به أ ن غري من اهلموم يتخّطى صاحهبا جتعل الاحامتل قّوة ا 
 

 من أ س باب ضيق اال نسان انغالقه عىل نفسه:

 اال نسان. . اذكر أ برز مظاهر هذا الانغالق يف1

 كرثة تفكريه يف نفسه،حىت ك هنا مركز العامل،وك ن الشمس والقمر خلقت لشخصه

 . كيف يس تطيع جتاوزه؟2

 بتوس يع أ فقه، ونظره ا ىل العامل الفس يح، ونس يان نفسه.
 

نّ قال أ بو العتاهية:  باب ا  ده      مفسدةٌ  والفراغ الش ّ  مفسدهْ  أ يُّ  للمرء واجل 

 ومعىن هذا البيت.من النص ما يتوافق اس تخرج 

نّ   .بنفسه.. ضيقًا أ شّدمه فراغًا النّاس أ كرث ا 
 

نسان؟  كيف حيقق العمل السعادة لال 

ذا اس تغرق يف معهل، وفكر فامي   حوهل، اكن هل من ذكل ذلة مزدوجة: ا 

 ذلة الفكر والعمل، وذلة نس يان النفس
 

 عىل اال نسان أ ن يوجه تفكريه ا ىل الفرح والهبجه، بي ذكل.

عىل زمام تفكريه، فيرصفه كام يشاء، فا ن تضايقت من أ مر فتكم يف  أ ن يقبض

 غريه، وانقل تفكريك كام تنقل بيادق الشطرجن.

 )جو النص(

 التعريف ابلاكتب:

 .القاهرة جامعة يف معل مرصي، ومفكر أ ديب أ مي أ محد -

 الرساةل( )جمةل ا خراج يف شاركو  ،جمةل )الثقافة( أ نشأ   -

 مؤلّفاته:  أ مه  -

 النّص( منه )أُخذ اخلاطر . فيْض3     اال سالم حضى .2  اال سالم  جفر .1

 نصه؟ هذا يف أ مي أ محد بيّنه اذلي ما

نسان ميكن كيف  اال نسان داخل من ينبع الرّسور ل نّ  سعيًدا؛ يكون أ ن لال 

 .به احمليطة اخلارجيّة الّظروف من ال

بل اذكر  .والرّسور الفرح لتحقيق الاكتب ذكرها اليت والوسائل الس ّ

 . الّصعاب متحّمالً  قويً  يكون . أ ن1

 . العامل مركز وك هنا كثرًيا بنفسه يفكر . أ الّ 2

 .العمل مثل ومفيد انفع هو مبا فراغه وقت ميل   . أ ن3

 .سليبّ  هو فامي يفكر . أ الّ 4

 ا جيايّب. هو ما لكّ  حنو تفكريه . يوّجه5

  .عيشه يكدر فامي يضيّعها وال طباعه، من طبًعا الّسعادة جيعل . أ ن6
 

 

 املفردات والرتاكيب واجلذور

  .عنقه يف وضعها :تقدّله )قدل(  يُعطى ويُوهب. يُمنح )منح(:

بطة  جامل ونور هباء )هبو(:  والرسور  النعمة :الغ 

  .وا شاقًا وُحس نًا جامالً  :هباءً    .تنترش :تُشعّ 

 .يلمع (:أ لق)يتأ لق   وهجه (:حيي)ُمحيّاه 

 البس يط ال قمية هل التافه )تفه(:  .يفيض حىت ميتل  : يتدفق

 عابس. اكسف الوجه:  ضيّق الصدر. حرج الصدر:

 اهامتًما ابالً:   ضعيف انكس البرص:

 ليس يف نفسه ما يزجعه. ريّض البال فارغ الصدر:

 امليل رحجان)رحج(:  الفشل اال خفاق )خفق(:

 دققت أ رهفت )رهف(:   أ زلت جلوت )جلو(:

 ترهقه. تثقل اكههل:   عظمية )هول(:هائةل 

 : بس يطةهيّنة   : اجّتاهانحية

 : مزجعُمقبض  قةل املعرفة والتفكري ضيّق ال فق:

 

 

 

 

 فن   السّـرور
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 تعاىل يف ال ية السابقة. قوهل فرس". اَّلنيا احلياة تغّرنمك فال: " تعاىل قال

 .لل خرة الصاحل العمل عن اَلنيا احلياة تلهمك ال

 .النص من املعىن يف يقارهبا ما اس تخرج

ّنة، فاحلياة قميُتا؛ فوق احلياة تقدر أ الّ )  (اس تطعت ما اخلري فامعل هي 
 

ال اَّلنيا يف أ ان ما لدّلنيا، وما )مايل (:ص) الرسول قول انقش  كراكٍب  ا 

 وتركها( راح مث جشرة حتت اس تظل 

 هذه حتت الاس تقرار اليقصد اذلي الراكب كحال اَلنيا، يف اال نسان حال

منا الشجرة،  .املؤقته الاسرتاحة وا 
 

 يف رأ ي الاكتب؟ كيف جيعل املرء الرسور عادة

 يتصنع الفرح والرسور يف مواقف حياته حىت يصبح التكف طبعاً.
 

 الكون يتّسعُ  تضيق أ و انفذتك تتّسع ما قْدر عىل) نُعمية: ميخائيل مقوةل اشح

 (يضيق أ و فيه تعيش اذلي

ذا  من العامل سريى واسًعا وأ فقًا منفتحة وبصرية واعيًا عقاًل  اال نسان امتكل ا 

ذا أ ّما رحبا، واسًعا حوهل ال يفكّر ومل نفسه عىل اال نسان انغلق ا   ذاته يف ا 

 وتؤّرقه. مهومه منه وستمتكّن لنفسه أ سرياً  سيبقى
 

 وحض الصور الفنية ال تية:

 صّور الرسور نوًرا ييضء وجه صاحبه. . فيرشق يف حميّاه: 1

 صور الرسور ماء يتدفق من وجه املرسور.  . يتدفق من وهجه:2

 صور الضحكة سلعة تشرتى. . يشرتي حضكة معيقة: 3

 صور أ عباء النفس ابلقيود. .  ال عباء اليت تثقل اكههل: 4

 صور اهلموم أ شخاصًا يتبادلون ال رسار.  . تتناىج اهلموم يف صدره:5

 صور النفس مبزيان رحجت كفته. الاحامتل: قريب  كفُتا فرحجان. 6

نساانً  تشّع رسوًرا: هاةلً  تقدّله يف يعجبين القمر. 7  يضع قالده. صور القمر ا 

 . مهنم املظمل اكملصباح احملرتق: 8

 صور من ال يس تطيع خلق الرسور ابملصباح احملرتق

 . مهنم امليضء بقدر مصباح غرفة النوم: 9

 من فيه القليل من الرسور بضوء املصباح اخلافت لياًل.صور 

 . مهنم ذو القدرة العالية مكصباح احلفالت: 10

 صور من يقدر عىل خلق الرسور مصباحا ينري احلفالت بطاقة كبرية.

     العامل  مركز ك هّنا حىّت  نفسه، يف اال نسان تفكري كرثة . 11

 صور نفسه مبركز العامل.

 الّشطرجن.  بيادق تنقل كام تفكريك وانقلْ . 12

   صور نقل التفكري من مسأ ةل ل خرى كنقل البيادق... 

 
 

 

 

 ، اس تخرجه مبينًا داللته.املقابةليف النص لون بديعي هو 

 يف الناس من يشقى يف النعمي، ومهنم من ينعم يف الشقاء.

 النفس.ويدل عىل براعة الاكتب يف توكيد املعىن وتوضيحه وتقريبه من 
 

 لك عبارة مما يل: دالةل وحض

   غرّي مصباحك ا ن ضعف:. 1

دالةل عىل رضورة أ ن يغري املرء من حياته النفس ية ويبحث عن أ س باب 

 الرسور.

 : كرثة تفكري اال نسان يف نفسه حىت ك هنا مركز العامل. 2

 دالةل عىل اهامتمه بذاته وجعلها حمور تفكريه يف عالقته مع ال خرين.

 :تثقل اكههل .3

  حتمَّهل فوق طاقته.دالةل عىل 
 

 

 فامي حتته خط: وحض الكناية

 كناية عن الراحة والطمأ نينة. . انم ملء جفونه ريض البال فارغ الصدر:1

 كناية عن القلق وقةل النوم.     . تقّض مضجعه:2

 كناية عن احلزن والعبوس.    . انكس البرص: 3
 

 التفضيل، علل كرثة اس تخدامه.أ كرث الاكتب من اس تخدام أ سلوب 

 املقارنه بي ال ش ياء لبيان متزّيها وأ فضليُتا.
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 )جو النص(

 الكويفّ  اجلعفيّ  احلسي بن أ محد املتنيّب  الطّيب أ بوالتعريف ابلاكتب: 

 الكوفة يف وَل العريبّ  ال دب مفاخر أ حد ،احلكمي لُقّب ابلّشاعر الك نْدّي،

ْندة) تسمى حمةل يف لهيا (ك   .نسبته وا 

 .اَّلوةل س يف بالط يف عطاءً  وأ كرثها حياته أ يم أ فضل عاشحياته: 

 العربيّة اللّغة من متكّنًا وأ كرثمه العرب، شعراء أ عظم من اكنماكنته الشعرية: 

 الشعراء. من لغريه مثلها تُتَح مل سامية ماكنة ومفرداهتا، وهل بقواعدها وأ علمهم

 اتّصاهل بس يف اَلوةل امحلداّن: وحض / علل / فرس

 وخّصه والرعاية، احلظوة عنده فنال ،العريبّ  القائد يف طموحه فيه وجد

به، ابلعطف  .العريب الشعر عيون من قصائد يف املتنيب مفدحه وقرَّ

 لسامعه أ قوال الوشاة عتاب املتنيب لس يف اَلوةل )سبهبا( مناس بة القصيدة

 الطريقة اليت خاطب فهيا املتنيب س يف اَلوةل:

 املس تجدي املس تعطف.خاطبه حبديث احملب املعاتب، ال 

 ما اذلي طلبه املتنيب من س يف اَلوةل:

ىل الوفاء بعهوده هل.  أ ن يكون عادال يف معاملته، ودعاه ا 

 .العتاب الغرض الشعري للقصيدة: 
 

 املفردات والرتاكيب واجلذور

: حرقة. حّر: أ داة نداء تفيد الندبة.وا:   ابرد ش ِب 

 )بري(: أ تعب برى أ خفي. أ كّّت: مرض، مجعها أ سقام. م:سقَ 

 اخلالف اخلصام:  تزمع قْدر:  تزمع. )دعو(: تّدعي

 انتفاخ ورم: مسنة اجلسم. حشم: مجعها خصوم. اخلصم:

 حفظّت رعيّت: أ جدران أ خلقنا: : اال نسان احلي.أ يخ اَلنيا

 )زول(: يبعدهن يزيلهن السحاب، واملقصود س يف اَلوةل. )مغم(: الغامم
 

 ال تية:بّي معاّن املفردات 

 قصائد سائرة بلك ماكن :الّشوارد وهجه :الُغرة البارد :الش ِب

 )ومق(احملبة  :امل قة )ومص(يعيب  :يصم القريب :ال َمم

 لك يشء جنده وندركه. :وجداننا ال صل جراءها، مبعىن من أ جلها. :جّراها

مس  اليت تسري الرس مي )رضب من سري اال بل رسيع( الناقةمفردها َرسوم:  :الرُّ

 اليت تسري الوخذ )رضب من السري رسيع( اال بلمفردها واخذة:  :الوّخاذة

 جبل عىل ميي قاصد مرص من الشام. :ُُضري

 مفردها اَّلمية، ويه املطر يدوم يف سكون. :اَّلمي

يّة، ويه العقل :الهّنيى  مفردها اذلّمة، ويه العهد. :اذلمم  مفردها الهنُّ

 

 

 

 العتاب  ما الغرض الشعري للقصيدة؟

مَّ  اهُ قَلْب رَّ واَحـ ـْن قَلُْبــــُه َشــ م  سم نْ َومَ   مُ ب  ن َوَحايل ـيجب   مُ قـَــَدُه سَ ع 

:     حرارة ولهيب حّر:    نداء للندبة أ سلوب وا:  ِب   مرض َسقَُم:   ابرد ش َ

 صّور احلزن يف قلبه بنار حترق. :(بـاهُ ـ قَلْ  واَحرَّ يف ) الصورة الفنيّة

 يقصد س يف اَلوةل.  )وحايل عنده َسقَُم(: ـاملقصود ب

  .قلبه وبرود اَّلوةل س يف جفاء من  ؟يف هذا البيت مّم يشكو الشاعر

 ُ  .ابملتنيّب  اَلوةل س يف اهامتم قةّل  عن كناية  (:وحض الكناية يف )قلُبه ش ِب 

 عاطفة ال مل والتحرّس. العاطفة البارزة يف البيت؟

َ  ديَجسَ  بَرى قَدْ  ُحبًا أَُكتّ ـمُ  يل ما يف   بَّ حُ  ّدعيَوت  اُلَممُ  ْولـة  اَلّ  س َ

خفاء حيّب  أُكّّت:  تزمع. )دعو(: تّدعي .أ ضعف برى:  ُأابلغ يف ا 

وازن الشاعر بي حبّه لس يف اَلوةل وحب ال خرين هل وحض ذكل.

 .تكّف أ و متلّق فيه ليس صادق الّشاعر حبّ ( 1) 

 .متكّف وابطنه صادق ظاهره ال خرين حبّ ( 2) 

 بدا الشاعر لبقًا ُمؤّداُب يف عتابه لس يف اَلوةل. وحض ذكل.

ظهار مدى حبه وهو اكمت هل،    ليتجنّب المتلّق كام يّدعي غريهاب 

ليه الاس تفهام  التعجب  ؟ما املعىن البالغي اذلي خرج ا 

نْ  َمُعنا نَ اك ا  ـ افَلَْيَت أ نّـ  ّرت ه  ُغـل   ُحب   جَيْ مُ  ّب  ر  احلُ دْ ـقَ ب   نَْقتَـس 

 مقدار. قْدر: للمتين. ليت:  غُرر()مجعها وهجه  ّرته:ـغُ 

 عىل س يف اَلوةل. عالم يعود الضمري )الهاء( يف لكمة )لغّرته(: 

 المتين ويفيد التحرس. ما ال سلوب اال نشايئ اذلي اس تخدمه الشاعر؟

الّ  صامُ            ُمعاَملَتـي يف ي أ عَدَل النّاس ا   َواحلمََكُ  اخلَْصمُ  َوأ نَت  فيَك اخل 

 ايضالق: احلمَك   ُخصوم()مجعها  املُنازع اخلَصُم:   الزناع واجلدال اخلصام:

 س يف اَلوةل امحلداّن من اخملاطب يف البيت؟

 ، والعدل ال يشمهلبأ نه أ عدل الناس يف معامةل ال خرين مب وصفه املتنيب؟

 العدل يف معامةل الناس. البيت؟اال جيابية يف  قميةما ال 

  صور س يف اَلوةل ابخلصم والقايض.   الصورة الفنية:

نْكَ  نَـَظراٍت  يُذهاُأع  قـــَـةً  م   َوَرمُ  حْشُمهُ  فمين الّشْحمَ  حتَسبَ  أ نْ           صاد 

 مجعها أ ورام ورم:  مجعها حشوم الشحم: أ حفظها وأ حّصهنا ُأعيُذها:

 اعتداده بنفسه. يدل هذا البيت عىل صفة ابملتنيب.

 استسمنت ذا ورم  هذا البيت يتوافق مع مضمون املثل:

 ذعو   )أ عيذها(؟اجلذر اللغوي لكمة 

 

 

 

 

 

 وا حرّ   قـــلبـاه
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ذا  ر هب ناظ   ااَّلنْي أ يخ انْت فاعُ  َوما تََوْت  ا  ْنَدهُ  اس ْ ملَُ  ال نْـوارُ  ع   َوالظُّ

  ؟البيت ما احلمكة اليت تضمهنا

ذا مل ميزّي اال نسان البصري بي النور والظلمة فأ ي نفع هل ببرصه؟   ا 

   مع قول أ يب العتاهية: هذا البيت ينسجم

 كفيف البرصومكْ من فؤاٍد   ومكْ من كفيف بصري الفؤاد

 حقائق ال ش ياء. هريت :البصرية يُري اال نسان ظاهر ال ش ياء.  :البرص

    النفي.   ؟الس تفهاملما الغرض البالغي 

امت ْت َوأ مْسَعَ   ـيأ َدب ا ىل نََظَر ال مْعى اذلي أ ان مُ  َمنْ  ـيلَك   به  ََصَ

 فقدان حاسة الّسمع. َصم: قصائدي. لكاميت:

 شعرهاعتداد الشاعر ب     صفة يف املتنيب. اذكرها. هذا البيت يدل عىل

 لبيان حتقق معناها وثبوته       )نظَر، أ مسعت(؟ ملاذا عّب ابلفعل املايض

 عن قوة تأ ثري شعره كناية ( َصموأ مسعت لكاميت من به وحض الكناية يف )

 الفخر      ما العاطفة البارزة يف البيت؟

 ومشهورقوة شعره وأ ّن شعره سائر يف ال فاق     ما دالةل البيت السابق؟

ْلءَ  أ اَنمُ  هَعْن ش ُجـفوّن م  مُ  ّراهاجَ  َويَْسهَُر اخلَلُْق   اوار د   َوخْيتَص 

 مجع شاردة ويه قصائد سائرة تُروى بلك ماكن    الشوارد:

 اعتداد الشاعر بنفسه صفة يف املتنيب. اذكرها. هذا البيت يدل عىل

راحة عن كناية   الكناية يف )أ انم ملَء جفوّن(وحض   والاطمئنان الفكر، ا 

 ل نه يدرك قصائده بسهوةل. بي سبب نوم املتنيب مطمئنًا مرتح الفكر؟

  يعود عىل )الكامت(.     الضمري يف شواردهاعالم يعود 

 الفخر      ما العاطفة البارزة يف البيت؟

زُّ  َمنْ  ي   َعــَدمُ  بَعــــَدمكْ  يشءٍ  لُكَّ  ْجـدانُناو    هُمْ نُفـار قـَ  عَلَْينا أ نْ  يَع 

ّز:  ال قمية هل عدُم:    لك يشء جنده أ و ندركه. و جدانُنا: يصُعب ويُشّق. يع 

   بدا الشاعر لبقًا ُمؤّداُب يف عتابه لس يف اَلوةل. وحض ذكل.

 اليس تطيع الافرتاق عن س يف اَلوةل، وال أ حد ميكن أ ن خيلفه.

نمُكْ  أ ْخلَقَنا اكنَ  ما  ـ َرمُكُ أ نَّ أ مْ  لَوْ   ةٍ تَكر َمـب  م  ان نم   َأَممُ  أ مـر 

 قريب. َأَمم:    .اال حسانالّب،  تَكر َمٍة: .أ جدران أ ْخلَقَنا)خلق(:

جيابية.  احرتام الصديق. اس تخلص من البيت قمية ا 

 ويبادهل احملبّةأ ن يكرمه وحيرتمه   ما اذلي يمتناه الشاعر؟

نْ   مُكُ َن اك ا  ذا أ ْرضـامُكُ أ لَمُ  فَـام  ُدانحـاس   قالَ  ما رَسّ  جلُــْرحٍ ا 

ليه النعمة. احلاسد:  قبلّت به  (:)ريضأ رضامك من متىّن أ ن تتحول ا 

 عىل سامعه الكم الوشاة  ؟س يف اَلوةلالشاعر ل  عاتبماذا  عىل

 س يكّت أ مله ويتحمهّل  موقف املتنيب من رسور س يف اَلوةل بقول احلاسدين؟

ذا أ رضامك أ مل(وحض   حبّه الشديد لس يف اَلوةل الكناية يف )مفا جلرح ا 

 

ّن املَعار َف   ر فَةٌ َمع ذاكَ  َرَعْيُتـمْ  لَوْ  َوبَْينَنا يى يف ا  َممُ  أ ْهل  الهنُّ  ذ 

يّةمفردها  الهّنيى:  ، ويه العهد.مفردها ذّمة ذمُم:        ، ويه العقلالهنُّ

جيابية من البيت.  احرتام العهود اس تخلص قمية ا 

 املعرفة  ما اذلي جيمع بي املتنيب وس يف اَلوةل؟

 يضيعوهنا ال وذمم عهود العقول أ هل عند املعارف  .ما احلمكة اليت تضمهنا البيت

 أ حصاب العقول النرّية الراحجة. )أ هل الهنيى(:  ما دالةل
 

ُزمكْ  َعْيًبا لَنا تَْطلُبونَ  مك  َوالَكـَرمُ  تَأ تُونَ  ما َويَـْكَرُه هللا  فُيعج 

 داد الشاعر بنفسهاعت هذا البيت يدل عىل صفة اتصف هبا املتنيب؟ اذكرها

يصالها لس يف اَلوةل؟ جياد عيب فيه الفكرة اليت أ راد املتنيب ا   اس تحاةل ا 
 

ُقهُ  عندي الّـذي الغاَمم لَْيَت  لــــى يُزيلُهُنّ  َصواع  مَيُ  َمــنْ  ا  ْنَدُه اَّل   ع 

:  ، السحابمفردها غاَممة الغََمام: مَيُ  املطر يطول يف سكون، مفردها دمية اَّل 

ىل احلاسدين.انتقال  ماذا اذلي يمتناه الشاعر؟   ال ذى اذلي يصيبه ا 

 وحض الكناية يف قوهل:

 كناية عن س يف اَلوةل.  الغََمام:( 1 

 لشاعر.كناية عن أ ذى س يف اَلوةل ل  الصواعق ( 2

 غريه.لكناية عن عطاء س يف اَلوةل   اَّلمي: ( 3

يذاءو  سحابابل  اَلوةل س يف الّشاعر صّور  ماطرة غيوًما هعطايو  صواعقابل ها 

مُسُ الـ هبا لُّ ق ـتَْستَـ ال  َمْرَحةَلٍ  لكَّ  يَقتَـضيين أ رى النّوى  َوّخاَدُة الرُّ

 ديد الشاعر ابلرحيل.هت ما دالةل: أ رى النوى يقتضيين لك مرحةل

مُسُ  هبا تَْستَـق ـلُّ  الما دالةل  ظهار شدة عتابه برحيهل ملناطق  الـَوّخاَدُة الرُّ ا 

لهيا.  بعيدة ال تس تطيع الناقة الرسيعة الوصول ا 

 ْ رْيًا تََرْكـنَ  لَئ  ن نا نْ َعـ ُُضَ ْعــــــُُتُمْ  ملَــنْ  لَيَـْحُدثَنّ   َميام   نََدمُ  َودَّ

 جبل عىل ميي قاصد مرص من الشام ُضري:

 للوخادة الّرمس.   ؟يعود الضمري يف )تََرْكن(عالم 

ذا تََرّحلَْت  لونَ فالــ فار قَهُمْ تُـ ال أ نْ   َدرواـقَ  َوقَد قَْومٍ  عنْ  ا   مهُُ  ـّراح 

ىل عذره يف فراقهم.  ما دالةل عبارة فالّراحلون مُه؟ شارة ا   ا 

الد   ـــــه   ال َصديَق  َماكنٌ  شُّ الب  بُ  ما َوَشُّ   ب  مُ  ما اال نسـانُ  يَكس   يَص 

 ال عامل وأ قبح فيه، صديق ال ماكن البالد أ سوأ     البيت تضمن حمكة. وحضها.

 .لصاحهبا واملذّمة العيب جتلب اليت تكل

ــــتابُكَ  ذاه اّل أ نّـهُ  ع  ـقَ  ا  الّ د قـ  ـةٌ م  رَّ ا  َن اَلُّ مُ  أ نّــــــهُ  ُُضّ   لَك 

 ونظمه لفظه حلسن ابَّلر الكم من نظمه ما الّشاعر صّور الصورة الفنيّة:

 ُودّ حمبة و  كيف اكن عتاب ولوم املتنيب لس يف اَلوةل؟

 العتاب هديّة ال حباب   هذا البيت يتضمن معىن املقوةل:
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 )جو النص(

 يف اَّلكتوراه عىل حاصل مرصيّ  عامل ،معّوض نرص التعريف ابلاكتب:

 .ال مينيّة ال حامض حتلُّل تكنولوجيا

 .الثّانويّة اللنب ملنتجات احليويّة التّكنولوجيا .1  مؤلفاته: أ برز

 .النّص هذا ُأخذ ومنه .ال مراض من والوقاية الغذاء. 2  

 س نويً  ال شخاص ماليي ل ن .الشائعة العرص أ مراض من مرض احلساس يّة

ىل فرد من ختتلف ل س بابيعانون مهنا   .أ خر ا ىل ماكن ومن أ خر، ا 

 .ال طعمة بعضو .التنظيف موادو  الطلع غبار :احلساس يّة أ س باب أ مه

 .والتنفيس الهضمي اجلهازينو  ال نفية اجليوبو  اجلدل: عىل تظهر أ عراضها أ مه

 و للبد التعّرض من التقليلو  تسبهبا اليت ال طعمة جتنب :مهنا الوقاية طرق

 .املرتفعة احلرارة درجات
 

 املفردات والرتاكيب واجلذور

 متنّوعة كثرية :ش ىّت   .خصوصا :س ياّم ال  .منترشة: )ش يع(شائعة

 .املزدمحة: (كظظ) املكتّظة مسحوق يتواجد يف ال زهار.غبار الّطلع: 

نتاج: تَوَلُّ  تثري: هتيّج  )دوي( اَلاء )ويق( الوقاية  ا 
 

 بّي معاّن املفردات ال تية:

 ما ينتج عن احرتاق الوقود يف الس يارة. عوادم الس يارات:

 جعل ال ش ياء فوق بعضها. :التّكديس  املزدمحة.: املكتظة

 القصرية. :الوجزية  تواهجها. تتصدى لها:

 ال رض املسكونة. :املعمورة  حدة التأ ثر. :الُتيّج
 

 عن معىن لك من: املصطلحات الطبيةاحبث يف أ حد معامج 

 حتمل وظيفة حمددة مجموعة خالي مماثةل من نفس املنشأ ، اجلسم أ نسجة

عريات  حولها اخلالي بتغذية الغذائية للمواد تسمح دقيقة قنوات :اَّلموية الشُّ

 فراغات مليئة ابلهواء تتصل ابلتجويف ال نفي عب فتحات اجليوب ال نفية:

 تتواجد يف اَلم ال ضعاف ال جسام الغريبة بروتينات ال جسام املضادة:

 يف الفم وال ذن وال نف تس تخدم يف الهضم تبطينات: ال غش ية اخملاطية

 مرض يسبب تضيق يف القصبات الهوائية. الربو القصيب:

َ  ال بواغ:  ، خلية تاكثرالجنيس تنقل النبات من حاةل الركود للنشاطغوْ مفردها ب

 املعلومات الوراثية اليت حيملها لك اكئن يح.: الرتكيب اجليين

 ال تية: ما اجلذر اللغوي للك لكمة من الكامت

 : عددالاس تعداد : كظظمكتّظة  : لهبالُتاابت
 

 ُجرثوم  : جراثميمفرد لكمة 

 

 

 

 :مبينًا أ وجه ضبط الكمة اضبط ابلشلك حريف املمي والعي يف لكمة معدة

ْعدة دة / م   َمع 
 

 (الربْويّة( والراء يف )الُفطريتاضبط ابلشلك حرف الفاء يف لكمة )
 

 املقصود ابحلساس ية؟ما 

، وال س امي عند ال طفال، تنشط يف موامس الشائعة العرص أ مراض من مرض

 معينةوخاصة يف هناية مومس البد ويف مومس الربيع اذلي يكرثفيه غبار الطلع
 

 اذكر أ ربعة أ س باب للحساس ية.

 شعر احليواانت املواد السامة مواد التجميل  الطبعغبار 
 

 كيف حتدث احلساس ية داخل اجلسم؟

ىل داخل اجلسم عن طريق الفم أ و ال نف أ و  تصل مسببات احلساس ية ا 

لهيا، وصلت اليت ال ماكن فُتيّجاللمس أ و احلقن  ىل يؤدي ما ا   أ جسام توَلُّ  ا 

 .دفاعيّة مضاّدة
 

 .ابلتحسس الغذايئوحض املقصود 

 حساس ية اال نسان حنو نوع معي من الغذاء لوصول البوتينات من غري هضم
 

 اذكر عرضي حلساس ية اللنب وارتفاع درجات احلرارة واخنفاضها.

سها.  حساس ية اللنب: انتفاخ يف املعدة، مغص وا 

 : القيء واال سهال، املغص املتكرر، العطساخنفاضهاارتفاع درجات احلرارة و 
 

 ما يل: علل

 ل هنا تصيب املاليي من البرش س نوًي... احلساس ية من أ مراض العرص1

 ل خطارها عىل املصاب. . ال جيوز الاس ُتانة ابحلساس ية.2

 . جيب عىل املرأ ة أ ن تكون أ كرث حرًصا عىل وقاية نفسها من احلساس ية.3

 ل ن تركيهبا اجليين أ شد تأ ثرًيا من حيث الاس تعداد الورايث للمولود
 

 العالقة بي التلوث ومرض احلساس ية.وحض 

ىل اجلهاز الهضمي والتنفيس  ماكنية وصول أ ي نوع من اجلراثمي ا  التلوث يعين ا 

ىل هتيّج ال نسجة وحتسسها.  مما يؤدي ا 
 

 ما أ كرث أ نسجة اجلسم تعرضا للحساس ية.

 أ نسجة اجلسم وال غش ية اخملاطية للجهازين التنفيس والهضمي.
 

 عبارة )ا ن هذا النوع من احلساس ية هو معارك كمييائية(الصورة الفنية يف 

صور احلساس ية معركة، وصور البوتي الغذايئ وال جسام املضادة جيشي 

 خيوضان هذه املعركة.

 

 

 الـحساسـيـة
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 ) جو النص (

 محمود فضيل التّل، وَل يف اربد.   التعريف ابلاكتب:

  .الكويت يف ال ردنيّة الّسفارة يف مستشار املناصب اليت توالها: 

 .ال ردنيي الُكتّاب رابطة عضو .الثّقافة وزارة يف عام أ مي

 :الّشعريّة دواوينه من

 الانتظار جدار .3    ال يت للغد نداء .2.   والاغرتاب الّصمت أ غنيات. 1

 .النّص هذا ُأخذ ومنه والّطوفان، الليل شاع. 5 . الّطريق هامش .4

ْشق علّل؛  .به واعزتازه لل ردنّ  الّشاعر ع 

نسان احرتامه يؤكّد ممتزّي، دْويلّ  حضور من لل ردنّ  ملا. 1  .لال 

جنازات من اال نساّنّ  للمجمتع ال ردنّ  قّدمه ما بسبب. 2  اجملاالت لك يف ا 

ىل ا الم يشري الشاعر يف قصيدته:  ال ردنّ  أ نّ  ويؤكّد ال ردّن، عن اغرتابه أ ّيم ا 

 .ابلغربة يشعر ال هو ذلكل تفارقه ال كروحه معه وهو داخهل يعيش

 علل؛ ال يشعر الشاعر ابلغربة وهو بعيد عن وطنه.

 .ابلغربة يشعر ال هو ذلكل تفارقه ال كروحه معه وهو داخهل يعيش ال ردنّ  أ نّ 

ليه يطمئّ  اذلي املزنل الوطن؟ طبيعة يف الّشاعر جيد ماذا   .ا 
 

 املفردات والرتاكيب واجلذور

 أ حب )هوي(:أ هوى : هنضت.قامت   عمل. :راية

 اخلب السار. البرشى: ومفردها )ربوة(ال رض املرتفعة.  )ربو(: رابك

  طالت )مدد(: امتّدت  ضوء. )شعع(:شعاع 

 البالء والشدة.  )حمنة( )حمن(: امل حن  أ لفها. )طوي(: أ طوي

   ارتفع. )مسو(: تساىم ساعة املوت. حلظة القدر:

 هادية )هلم(: ملهمة   اال عامر )بين(: البنيان كب : )منو(:تناىم

 أ عامقه )حين(: حناي القلب أ طلقنا عليك الصفات جسلنا كل ال سامء:
 

 معاّن املفردات ال تية:بّي 

 منبع الشعور :الوجدان املثل واملساوي. :النظري  : يُبعديبّدد

 احلركة والاضطراب. :اخلفقة  تسامرّن وجتالس ين. :تنادمين

 الفوز :الّظفر اخليال، وما يراه النائ، ومجعها أ طياف. :الطيف
 

 ما اجلذر اللغوي للكامت:

 : مددامتّدت  : هلمملهمة : شععشعاع
 

 )بَشائر(و  شارة  )برُْش(برُشى    ما مجع برُشى وب شارة:
 

 ما مفرد لك من: 

حنة.: احملن الربوة الرىب:  : احلدّ احلدود السرية الّسري: م 

 

 

 خيلط بعض الناس بي اس تخدام )رؤي( و )رؤية( ما معىن لك مهنا:

دراك املريئ(ما يُرى يف اليقظة : رؤية     ما يُرى يف النوم: رؤي  )ا 
 

 .تعبريه يف( رؤي) لكمة ابس تخدام الشاعر ُوفق هل

 .أ راده اذلي املعىن حيقّق فمل ما، أ مر حنو التطلّع هبا أ رادل نه  ال،
 

 بي الكمتي اخملطوط حتُتام: فرق يف املعىن

 غريك ... سواك ي وطين. سواكفرويح ما رأ ت  -

 ال راك عود من جشر  .سواكلو رصت من سقمي شبيه  -
 

   .لوطنه الشاعر شوق عب الشاعر عن شوقه لوطنه اذكر مظاهر

 ...انداه لكام للوطن والعودة للشوق لوحة ويرمس عنه س يكتب
 

 انتقى الشاعر لك ماهو مجيل ليعب عن حبه لوطنه، أ ين جتد ذكل؟

ىل الوطن.  يف قوهل: سأ كتب لّك ما أ هوى، وما حيلو ا 
 

 موارده: اس تخرج ما يدل عىل هذا.ال ردن بدل اخلري مع قةل 

 يف قوهل: سأ ذكر أ نك البرشى / ولك اخلري للبرش
 

 اذكر ثالث صور من هذا اخلري يف وقتنا احلارض.

 / ال من و ال مان  تقدمي العون / تقدمي اَلمع /الالجئياس تقبال 
 

 وما داللُتا (الوطن نداء تلبية أ مام العوائق تقف ال: )معىن عن عّب  كيف

 ، وتدل عىل شدة شوقه لوطنه وتعلقه بهوالسفينة والطريٍ  خيلٍ  بال سأ رجع
 

 (سفن وال طري وال خيل، بال)يف:  ال تكرار من الغرض ما

 .تقهّل  وس يةل وجود نفي مع متحققة وطنه ا ىل عودته مبعىن النفي، تأ كيد
 

 وحض ذكل والوطن، اذلات بي التوحد عن الشاعر عّب 

 أ ان أ نت وامزتاج التحام حاةل ،حىت حلظة القدر وطنه يف الّشاعرحتيا ذات
 

 اس تنتج ما يدل عىل معق ارتباط الشاعر بوطنه

 وأ نت احلب ي أ ردن ... أ نت الطيف والوجدان وال فاكر والصور...

 يعب عن مدى معق ارتباطه بوطنه، فالوطن منبع الشعور وامللهم للشاعر
 

   .ذكل بّي . وحارضهيف ماضيه  والاعزتاز للفخر مبعث ال ردنّ 

 ...للعرب وقيادته أ بطاهل وسري القدمية وأ جماده وحارضه بتارخيه

 )معركة مؤتة، الثورة العربية الكبى ...(
 

 ال ردن هبا ميتاز اليت والفضائل )فسجلنا كل ال سامء ال حتىص( ما الصفات 

رادة أ ههل القوية:    العزم أ رض  دالةل عىل ا 

  دالةل عىل شهامة رجالها وعزمه:  والنخوة العزة أ ردن

 

 

 سأكتب عنك يا وطني
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 يرى الشاعر أ نه بعيد وقريب عن وطنه يف الوقت نفسه، وحض ذكل.

 بعيد جغرافيا قريب نفس يا. فالوطن يسري معه كظهل وجيالسه كروحه. 
 

 ماذا قصد الشاعر بقوهل: ) فرويح ما رأ ك سكنا سواك ... سواك ي وطين(

ذا اكنت الروح تسكن جسده  ليه أ فضل من وطنه، فا  مل جيد سكنا يأ وي ا 

ال يف أ رض الوطن.  ليعيش فا ن هذه الروح ال ترى احلياة ا 
 

 يدل عىل رفض الشاعر فكرة الاغرتاب النفيس.اس تخرج ما 

 فكيف أ كون مغرتاب مفا أ حسست يف يوم بأ ّن كنت مغرتاب .. 
 

 اس تخرج ما يدل عىل أ ن الوطن ابعث الرسور يف نفسه خمفف وطأ ة أ مله

 وأ طوي رحةل ال وجاع واحملن
 

 حب الوطن يتناىم يف نفس الشاعر حىت مماتهأ ن اس تخرج ما يدل عىل 

 وأ حيا فيك حىت حلظة القدر ال أ حيا سواك مدى...سأ بقى فيك 
 

 الشاعر جعل الرتاب واملاء صور للتعبري عن انامتئهأ ن اس تخرج ما يدل عىل 

ذا تناىم خفقة الصدر...  سأ جعل من ترابك ا 

 وأ غسل يف مياهك ما يبدد قسوة العمر...
 

 معلال .عىل التكرار يف املعاّن وال فاكر معاعط مثاال من القصيدة أ  

 )وأ نت يف حناي القلب تسكنين(   )وأ نت اَلار ي أ ردن أ سكهنا وتسكنين(

 دالةل عىل أ ن الوطن يسكن يف ذاته.     )فرويح ما رأ ت سواك سكنا(

 دالةل عىل التوحد بي ذاته والوطن.)أ حيا فيك( )سأ بقى فيك( )أ نت أ ان( 
 

 اليت ترتبط هبا( يف القصيدة مفا القمي الوطنية السامية الرايتوردت لفظة )

 الرايت رمز لالس تقالل، والرفعة والرشف والنرص والهوية الوطنية.
 

 –صىل هللا عليه وسمل  –أ ن النيب  –ريض هللا عنه  –عن أ نس بن ماكل 

ن اكن عىل  ذا قدم من سفر فنظر ا ىل جدرات املدينة أ وضع راحلته وا  اكن ا 

 احلديث.بي عالقة النص مبضمون   دابته حركها من حهبا.

ليه، وتعجل العودة.  العالقة حب الوطن، واحلني ا 
 

 ما اذلي زاد من تعلّق الشاعر بوطنه.

ليه.  جتربة الغربة واملعاانة فهيا والابتعاد عن وطنه وشوقه ا 
 

بدت عالقة الشاعر بوطنه ك هنا عالقة طفل بأ مه أ و حمب حببيبه، هل مياثل 

 الوطن ال م أ و احلبيب. بي ذكل

 ضن أ بناءه كام حتتضن ال م أ طفالها. وهو احلبيب منبع اذلكريت.الوطن حيت
 

 هل حيتاج الوطن مسوغ للحب؟

 ال، ل نه ال رض اليت ننشأ  علهيا، وشبنا من ماءه، ولعبنا يف ربوعه...

 

 

 

 

 وحض الصور الفنية يف لك عبارة:

 ، يرمسه جسام الّشوق صّور (الّزمن رحةل تسكن للّشوق لوحة أ رمس)

 الشوق. يسكنهاذلي  ابملزنل الّزمن وصّور

نساان الشوق صّورتطلبين الّشوق ظالل هتفت لكاّم أ يت  عليه ينادي ظلّ  هل ا 

نساان الوطن صّور  (تعانقين يك ذراعك امتّدت لكاّم أ يت)  يعانقه يك يديه ميدّ  ا 

نساان رتفعاتامل صّور ( تسأ لين الّطهر ُرابك هنضت لكاّم سأ يت)  .حياوره ا 

 تزرع اليت ابلبذور احلبّ  صّور  (احلبّ  بذور به زرعت ترابك قد)
 

 ما دالةل لك من 

ىل العودة قرار عىل دالةل  (ال ّيم رحةل أ طوي)  .الغربة أ تعبته أ ن بعد الوطن ا 

 الظروف لك يف عودته عىل دالةل(والقََمر   والّظلامء   الشمس شعاع يف سأ يت)

 دالةل عىل تعلق الشاعر بوطنه وشوقه هل. يف حناي القلب تسكنين()أ نت 

 هل وشوقه ابلوطن التفكري شّدة(والّصور ال فاكر يف والوجدان الّطيف أ نت)

 حب الوطن متبادل بي الشاعر ووطنه أ رفع راية للحب أ محلها وحتملين()
 

 (سفن وال طري وال خيل، بال)يف:  ال تكرار من الغرض ما

 .تقهّل  وس يةل وجود نفي مع متحققة وطنه ا ىل عودته مبعىن النفي، تأ كيد
 

 اس تخدام السي يف قوهل )سأ ذكر. سأ جعل. سأ بقى( من الغرض ما

جناز هذه ال فعال يف القريب  تدل عىل املس تقبل القريب، مبعىن حتقق ا 
 

 " تناىم تعلو، تساىم،"  مثل أ فعاال الّشاعر توظيف قمية ما

 اذلي الوطن صفات ويه والمنّو، والرفعة السموّ  معىن فهيا ال فعال هذه لكّ 

ليه اش تاق  .ال ردنّ  احلبيب وطنه الّشاعر؛ ا 
 

 .اتاكء الشاعر عىل عنارص الطبيعةوحض دالةل 

 ... وشوق وتفاؤل حبّ  من للشاعر النفس يّة احلاةل يعكسل نه 
 

بعاد الفيّن  ال ثر ما  النّص؟ يف والوجدانيّة احلركيّة لل 

 جتاه ملزتم فهو جاملية صور يف الشاعر عواطف به امزتجت الوجداّن البعد

ليه ينمتي اذلي وطنه خالص ا   .وصدق اب 

 )مل تفارقين( )أ نت الطيف والوجدان( )أ نت احلب(

 يف احليوية لبث هل، ملبيّا الوجداّن البعد مع منسجًما جاء احلريك البعد

 .الشعرية الصورة

 )سأ يت يف شعاع الشمس( ) سأ يت يف ريح الليل (
 

 وجود السهل والصحراء معا يف وطن واحد.ما دالةل 

ن الشاعر حيب جغرافية وطنه املتنوعة.  ا 
 

 حامك هللا يوطين(املعىن اذلي أ فاده قول الشاعر ) ما

 اَلعاء لوطنه ابمحلاية.
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 الكبى؟ ةلثورة العربيّ ذلان انبثقت مهنام ااملنطلقان الما 

 المتسك بقمي اال سالم النبيةلو  حفظ كرامةالعروبة

ت هل الثورة العربيّ   ة؟ما ال مر ال سايس اذلي تصدَّ

 تصّدت هذ الثورة ملظاهر اس تغالل اَّلين احلنيف اكفة

 ة وحض ذكلجاءت تطلعات سلامين البس تاّن منسجمة مع مبادئ الهنضة العربي

ىل التواقي ال ّمة أ بناء من اكن ىل يتطلّع اكن فقد احلريّة، ا   فيه يتحقق مس تقبل ا 

 أ و وعبة ذكرى) كتابه بّي يف كام الاستبداد تفكيك فيه ويّتّ  املنشود، اال صالح

 ( 1908 وبعده، اَلس تور قبل العامثنية اَلوةل

 بّي الغرض من تعمّل التارخي.

ناّم رسديّة، سريورة التارخي يعدّ  ال  يف التّفكري عىل اخليال حتّفز وعبة ذكرى هو ا 

 .حدود أ و قيود دون من املمكن

 بي ذكلمنوذجًا للحضارات العظمية ال مري احلسن احلضارة اال سالميةجعل مسو 

 َليانت تتّسع ازدهارها أ وج يف واكنت ،( شعاراً للجميع التسامح) من تتخذّ  ل هنا 

 خمتلفة ل عراق ينمتون أ فراًدا وتضمّ  متباينة وثقافات

 .ذكل وحّض  الشعوب، قوة مصادر أ مه من الثّقايف التنوّع

 اخلصوصية من انطالقاً  املشرتك العيش ا ىل يقود ل نّه القّوة، ماكمن من التنوّع 

ىل فتقود الثقافية، والتعددية بأ شاكهل التنوّع حترتم اليت الثقايف والاس تقالل  ا 

 اخملتلفة. خبباته ال خر عىل املنفتح العقل

 وحّض  ما حتمهل من معانٍ  موجزة يف لكامهتا معيقة يف داللُتا، (التّسامح للجميع)

التساهل والتيسري يف التعامل مع ال خرين، وتقبّلهم، عىل اختالف أ ديهنم أ و 

 أ جناسهم أ و أ صوهلم.

العريّب واال ساليّم  من املفارقات اليت يعاّن مهنا واقعناما املقصود ابلعبارة ال تية "

 "الفجوة بي ما ينبغي أ ن يكون وما هو اكئن

نسان دور بي مفارقة فهناك، ينبغي أ ن نتحاور ونتخاطب ال أ ن نتحارب   يف اال 

 التقس مي ودعوات احلروب أ خطار من اليوم اكئن هو وما والبناء، اال عامر

 . الطائفي واخلطاب

ابلقمي اال نسانية املشرتكة للبرش عىل أ شار ال مري احلسن ا ىل رضورة المتسك 

 اختالف أ جناسهم وطوائفهم وأ صوهلم، بي أ مهية ذكل

نّ  ىل يؤّدي املشرتكة اال نسانيّة ابلقمَي  المتسك ا   يف يسهمو  للجميع، ال من حتقيق ا 

قلمييّة العامليّة املشرتاكت عىل لرتكزياب احلقيقي للتّطرف، الوجه كشف  واال 

 

 

 

 مقاةل   نوع الفن ال ديب للنص؟ -

 صاحب السمو املليك ال مري احلسن بن طالل    من اكتب هذه املقاةل؟ -

        م2015قبل حلول شهر رمضان املبارك عام    مىت ُكتبت هذه املقاةل؟ -

 ما اذلي يس تذكره مسو ال مري احلسن يف هذه املقاةل؟ -

 العربية الكبى. أ جماد الثورة 1

 . ما واكب الثورة من هنضة اخّتذت من قمي احلق والعدل ركزية2

 . تعزيز ثقافة احلوار والتسامح3

 . نبذ التعصب4

 . الرتاث احلضاري عنرص همم من عنارص التطور5

بداع والتطور6  . التارخي جرس حنو اال 
 

 املفردات والرتاكيب واجلذور

 .الامتداد والاس مترار سريورة  امل ثْل والنظري. (صْنو)صْنوان

هاب  التّفرق شذم()الترّشذم   اخلوف املريض. :الرُّ

 .، العلومةالق أ وج   .النظريدمي  يرنو)رنو(

           ابلرأ ي من غريمشورة. الانفراد الاستبداد

ىل النازع وهو التّواق، مفردها التواقي  .التغيري ا 

نّة، مفردها السنن  .وقواني أ س باب من الكون يف هللا أ ودعه ما ويه س ُ

 أ قّدم. :أ زيج  الواحض.املكشوف  :السافر

 فهم استيعاب )وعب(   أ عطت. أ ولَت )ويل(:

    ترفض تأ ىب )أ يب(        .انكشفت جتلّت)جلو(

 .التناقضات املفارقات )فرق(    .ختب تُنّّب )نبأ (

  اليشء املوروث. )ورث(مرياث  حنتفل. حنتفي )حفو(:

 التخريب. :التّشويه)شوه( الاعتداءات. )هنك(: الانُتااكت

  يبتعد. ينأ ى )نأ ي(:

 

 اذكر ثالثة مبادئ قامت علهيا الهنضة العربيّة.

 .واملساواة والتقدم القوميّة واحلريّة والوحدة والاس تقالل

 حدد أ هداف الهنضة وفق رؤية الرشيف احلسي.

حياء  عزاز كتاب هللا وا   .س نّة رسوهلتأ ييد احلّق ونرصة العدل، وا 

 

 

 

 النهضة العربية املتجددة
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 .وحّضها العريب، العامل واقع حتسي يف مس تقبليّة نظرة لسمّوه

 واال جناز، واال بداع واملشاركة العمل ثقافة وتعزيز امليادين، خمتلف يف التجّدد

 .وشعوبه اال قلمي دول بي والتاّكمل التّعاون ودمع

 ؟أ مهيّة تأ سيس صندوق عاملّي للّزاكة والتاّكفل الاجامتعيما 

 اال سالميّة للبدلان التمنويّة ال هداف حتقيق سبيل يف الّزاكة نظام من الاس تفادة 

 قميَ  وتعزيز اجملمتعات اال سالميّة، يف لل فراد الكرمية احلياة وضامن ال قل منًوا،

 .اال نسانيّة والكرامة ال خالقيّة والّسلطة الغرييّة

 كيف ميكن نرش رساةل اال سالم احلقة املبنية عىل العدل والسالم؟

 نظام الزاكة يقدم صورة حقيقية عن سامحة اال سالم، اشح ذكل.

الرّتكزي من خالل الّزاكة عىل القمي اال نسانيّة مثل الّرمحة واال حسان ا ىل احملتاج  

 ...وتعزيز التاّكفل الاجامتعيّ 

 ؟خرال   عىل والانفتاح الثقايف لالاس تقال بي العريب اال نسان يوفّق كيف

 هويّة يعين بل ال خرين، ثقافات عىل الانفتاح منع يعين ال الثقايف الاس تقالل

 وحترتم ثقافاته، عىل وتنفح ال خر تتقبّل نفسه الوقت ويف بذاهتا، مس تقةل ثقافيّة

 .العقل ا ىل وحتتمك الثقافيّة والتعّددية التنوّع

 

 

 يل... ما علل ...

 ( وصف مسّو ال مري احلسن الهنضة ابملباركة.1

ل هنا زرعت بذور اخلري يف نفس لّك عريّب صادق يف انامتئه لوطنه، يسعى ا ىل 

 الاس تقالل، وحققت انتصارات كبرية يف سبيهل.

 ( اال سالم والتقدم صنوان ال يفرتقان.2

برساةل اال سالم الّسمحة اليت  اال سالم يدعو ا ىل التقّدم يف تنوير ال ذهان البرشية

 .تدعو ا ىل الهنضة والريّق اال نساّّن ومواهجة ال خطار

 اال رادة العربيّة احلّرة املسؤوةل ال تنفصل عن تغليب العقل واحلمكة( 3

 يؤّدي اليت املشرتكة اال نسانية القمي مع وتنسجم عليه، وتعمتد العقل ا ىل تركن ل هنا 

 .التطّرف ونبذ ال خر وتقبّل والاس تقرار ال من حتقيق ا ىل المتّسك هبا

 اضبط ما حتته خط:

ــ  ــ ــويةــهُــالـ  ـــــبة ع 

   ما مفرد وجذر لكمة: )عظات(؟

ظة / واجلذر: وعظ  املفرد: ع 

 

 

 

 الفنية... الصورة وحض ...

 تصّدت هذ الثورة ملظاهر اس تغالل اَّلين احلنيف اكفة( 1

 ش به الثورة ابلشخص اذلي يتصدى للمعتدين.

 #                                         الاستبداد ويّّت فيه تفكيك ( 2

 .تفكيكه يّتّ  متشاباك معقدا شيئًا الاستبداد صّور

 ( ويتفىش التعصب3

 صور التعصب مبرض يتفىش وينترش.

 كشف الوجه احلقيقي للتّطّرف( 4

نسان هل وجه.    ش به التطرف اب 

 #    املعاانة وُرفعت أ شاكل ( 5

 .رفعيُ  ثقاًل  املعاانة أ شاكل صّور

 #   اال نسان الانُتااكت الصارخة لكرامة ( 6

نساانً  الانُتااكت صّور   .يرصخ ا 

 #    ( عن املعتقلي واملهّجرين 7

 . ال رض عن مقتلًعا اً ر جش بالدمه من املهّجرين صّور

 #    ( وما نعانيه من أ عراض الوهن8

 صور الضعف اذلي يصيب أ بناء ال مة مرضًا هل أ عراض تظهر عىل صاحبه.

 

 خط... حتته ما دالةل وحض ...

 :وحتّديتهروح العرص  يف حماوةل استيعاب( 1

  غريه. عن احلايل عرصان ميزّي  ما أ ي

 :وهو يرنو مع أ بناهئا ا ىل مس تقبل مرشق ل ّمتنا العربيّة( 2

 مبس تقبل زاهر. العربيّة ال مة وأ بناء احلسي الرشيف عند الرؤية وحدة

 اَّلعوةمرور ما يقارب املئة عام عىل هذه  وبعد( 3

 الثورة العربية الكبى، وما رافقها من هنضة.

 جتديد العقل العريّب املنفتح عىل ال َخر( 4

  .املتعّددة الثقافات عىل والانفتاح ال خر، وتقبّل التعّصب، عن البعد 

 .كشف الوجه احلقيقّي للتطرُّف( 5

ظهار حقيقة التّطّرف اذلي يتسرت  وراء رداء أ خر ال ميثهّل. ا 
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 ما املقصود بقول الاكتب )وأ ّن القلبي حاّل حمل اجليبي(

 عىل العالقة املادية.العالقة اال نسانية تطغى 

 ما املقصود بقول الاكتب )مبزاوةل احلدادة تصبح حّداداً(

نه يعتاده. ذا عّود املرء نفسه ممارسة فعل ما فا   ا 

 (الكامت الّطيبة تصدر عن النّفس، وتصقلها يف الوقت ذاتهما املقصود )

منا يف نفسه أ يضًا.  الالكم الطيّب اليبّث الرسور يف متلقيه فقط وا 

 الفنية... الصورة وحض ...

 قد أ مطرهتا مبثل هذا الوابل يف الّصباح الباكر( 1

 .شديًدا مطًرا والانُتار التأ نيب الكم صّور

 وتُرّص بُنيان الصداقات.      عبارات التعاطف تشّد رابط ال لفة( 2

 صّور الّصداقات بناء تقويه عبارات التعاطف.

 .اليت تفّضل التّعامل مع ال ةللكّن النّفوس الّصامء َصم ال ةل يه ( 3

ر  .تشعر ال َّصاء أ ةلً  ،ال ةل مع التعامل تفّضل اليت اجلافّة النّفوس صوَّ

هّنا مفاتيح القلوب( ما أ حوج أ سامعنا ا ىل الكمة احللوة، الكمة اللطيفة...4   ا 

 صور القلوب أ بوااًب، وصور الالكم الطيب مفاتيح لهذه ال بواب.

 يل... ما دالةل ما ...

 .مسعُتا تقول وصوهتا خيتنق ابلباكء( 1

 شّدة الضيق واحلزن.

   تكّمت اخلادمة ال ميّة بلغة فيلسوف( 2 

 .احامتلها وضعف قهرها عىل دالةل أ ميُّتا، رمغ اكحلكامء تتكّم اجعلُت جتربُتا

   نعمل حسابة الهّنار وبعض الليل( 3

 العمل طوال اليوم.

   اال نسانية فتفّجر الباكن، براكن( 4

 واضطربت. فثارت املعامةل، هذه حتمتل تعد مل اخلادمة أ نّ  عىل دالةل

 فتنقر عىل وتر من أ وتر قلوبنا( 5

  .النفوس يف الطيبة للكمة اال جيايب ال ثر

 ما املعىن اذلي تفيده مجل مثل )عّوض هللا عليك( و )ابرك هللا فيك(

 اَّلعاء.

هنا حياة   ال تُطاق(ما دالةل تكرار عبارة )ا 

 تأ كيد أ ّن هذه املعامةل مل تعد حتمتل، وقد جتاوزت احلد.

 

 

 وجو النص التعريف ابلاكتب

ليه النص؟ -  مقاةل  نوع الفن ال ديب اذلي ينمتي ا 

  محمد النقاش الاكتب:  -

 كتابه: )مواليد ال رق(. اكتب وانقد لبناّن، مجع مقالته اليت كتهبا يف -

 مقاةل الكمة احللوة:أ برز ما تناولُتا  -

شاعة احملبّة وال لفة بي الناس( 1  .أ ثر الكمة الّطيبة وحسن التّعامل يف ا 

نساّنّ ( 2  .وما جيب أ ن تكون عليه العالقات بي أ فراد اجملمتع اال 

 .توضيح أ مهية الالكم احلسن واللباقة يف احلديث، وأ ثره يف القلوب( 3

 ما ال سلوب اذلي هنجه الاكتب يف هذه املقاهل؟ -

هنًجا خاًصا يف التّفكري والتّعبري بلغة تبعث عىل ال مل والتّفاؤل يف التّعامل هنج 

ذ، بي النّاس  .بدا الاكتب ملزتما حنو جممتعه وحميطه ا 
 

 

 املفردات والرتاكيب واجلذور

    خيالطها :يشوهبا   املطر الشديد. :الوابل

 اخلالص مل خيتلط بغريه.: الرّصف   تُنفّذه.تصدع بأ مرك: 

 مزية. مفردها صفات: مزاي امل ثل والنظري.َأْي مفردها النّ د، (ندد)َأنَْدادٌ 

ْجر (:هنر)الانُتار  الباطل الرديء من اليشء: الّزيف    .الزَّ
 

 ما جذر الكامت ال تية:

 طمأ نينة)طمأ ن(  فيلسوف)فلسف(

 ال لفة)أ لف(  تُرّص)رّص(   اال حياء)ويح(
 

 يف املعىن بي الكمتي اخملطوط حتُتام: فّرق

  .رجع الصوت، واملقصود: أ ثرهاالّصدى:   املس تحب( صداها)الكمة لها 

  العطش الشديد. الّصدى:  (صداها )بــــعد أ ن حرقـُتا حرُّ 
 

 اضبط ابلشلك عي الفعلي )يقبض/ يعجز( وفاء الفعل )يشّد(

ـــض / يـعـَجــز / يـُشـدّ   يـقـب 

 علل افتتح الاكتب مقالته حبادثة )قصة( وبىن علهيا النص.

 تشويقًا للقارئ وتأ ثريًا به.

 ما أ ثر املعامةل اللطيفة يف نفوس ال خرين؟

 فعل الّسحر، فتفرح القلب احلزين، ومتسح رق املتعب، وحترك اهلمة تفعل

 

 

 

 الكلمة احللوة
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 حيدر محمود: الشاعر -

ه العذب وأ سلوبه الّرش يق. ُعر ف - ، وحبّس  ه الوطنيّة   بقصائد 

 .الهّنر يغين جر اَّلفىل عىلـش. 1 : دواوينه -

 .من أ قوال الّشاهد ال خري. 2  

  ومنه أ خذت هذه القصيدة.عباءات الفرح ال خرض . 3  

 مناس بة القصيدة:  -

 يفأ لقى هذه القصيدة بي يدي جالةل املغفور هل املكل احلسي بن طالل 

مبناس بة ذكرى اال رساء ( اجليش العريبّ )احتفال للقوات املسلّحة ال ردنيّة 

 .واملعراج

   ما الفكرة اليت عرضها الشاعر يف هذه القصيدة؟ -

 ينيّة ماكنة القدس يف وجدان الهامشيي اذلين أ ولوا القدس واملقدسات اَلّ 

 .عناية واهامتًما كبريين

    ما املشاعر اليت ظهرت يف هذه القصيدة؟ -

 مشاعر الفخر والاعزتاز ابلعالقة اليت تربط الهامشيي ابلقدس، مبا متثهّل من 

 .فهيي بوابة احملبّة والّسالم رمز دييّن معيق
 

 اُب ـيالغ   طـالَ  دْ قَ فَ  حاريبُ ـمَ ـوال الق باُب  كَ ـاندتْ  ـدس  القُ  يـا حبيبَ ( 1

 القباب: مفردها قبة. املقصود املكل احلسي بن طاللحبيب القدس: 

 به. املكل، وتس تغيث جالةل حمبوبة تنادي القدس صّورالصورة الفنية: 

 تأ كيدًا عىل اس مترار َصودها وثباهتاةل بّث الشاعر احلياة يف القدس؟    دال

 دالةل دينية واحملاريب(:القباب )دالةل           .دينيّة العاطفة:

نّـها2  اُب ـضـخ  ـّف الـوللكَ  ْشُ الوَ  كَ د  ـنْ زَ   ويف َعـْيـنَـْيـكَ  قُــّرةُ  ( ا 

ك:     موصل طرف اذّلراع يف الكّف  َزنْد 

ضاب: نّاء وحنوه اخل   ما خُيَْضب ويُتَلّون به من ح 

 مبعث الرسور والرضا.   قرة عينيك: دالةل 

  اُب ـبـ ش -دُ بعْ -وىـهـ ال و  وهُ ـعُ طَ قَ  اذلي  د  ــهْـ العَ ىل ـعَ  بّاءُ ـ وال ح ( 3

 أ هل القدس اذلين حيبّون جاللته وينمتون ملدينُتم.: ال حبّاء

 الوفاء والانامتء لبين هاش يف اَّلفاع عن القدس.العهد: 

  شـبـاُب -بْعدُ -الهوىالصورة الفنية يف: 

 واندفاعه.صور حّب أ هل القدس ابلش باب القوّي يف ُعْنفوانه 

 

 

 

   اُب ــوكت ٌف ـسيْ  كَ ٌة وامْسُ ـراي  مْ ـغايل عىل أ هداهب   ـال كَ ـمْسُ رَ ( 4

 العمل. راية:  صورتك.رمسك: 

  وهو شعُر أ جفان العي.ال هداب: مفردها )الهُْدب( 

 القوة واحلنكة)احلمكة(. (:اُب ــوكت ٌف ـسيْ  كَ امْسُ دالةل )

 (مْ ـداهب   ــــغايل عىل أ هـال كَ ـمْسُ رَ الصورة الفنية )

 صّور صورة املكل راية عىل أ هداب أ هل القدس.

 اُب ـعْك الّركطاو  ـَر يُ ــهْــ مُ ـ ج  ال رْس  أَ             مْ ـهُسَ ا فار  ـيفَ  لُ ـال هْ  مهُُ وَ ( 5

 وضع علهيا الرّسج. أرَْس ج املُهَْر:    املقصود أ هل القدس. ومُهُ ال هل:

 حلقة من حديد تُعلّق يف الرسج يضع فهيا الفارس قدمه. الّراكب:

 .القدس أ هلال هل:     .هللا رمحه طالل بن احلسي املكل فارسهم:

 .والقيادة الفروس يّةاملُهر(:  دالةل )أ رّس ّج  

 جلاللته. القدس أ هل تأ ييد عىل دالةل الّر اكُب(: دالةل )يطاوعكَ 

 وطنيةالعاطفة: 

6 ) َ ْ خَ ــ وي َ   ٌر هائٌ ـَفك حبـلْـ رس   ضاُب ـدي ال قىص وأ مواٌج غ  تَ فْ ي

  شديدة أ مواًجا صّورمه كام ،اً هاجئ اً حبر  القدس أ هلصّور  الصورة الفنية

 : مجع كبري اثئر.(حٌر هائٌ ـب) دالةل

 حاُب ـسَ  فاحت ومك جادَ  وردةٌ  مْ ـن أ نفاسه م    عىل الّساحات  ( مك7

 الشهداء يعود عىلالضمري )مه( يف لكمة )أ نفاسهم(: 

 صور الشهداء وروداً فاحت أ رجيها وصور دماءمه غيومًا ماطرةالصورةالفنية: 

 الّشهيد.: (وردة فاحتدالةل )

َ مك م   ىلالعُ  وعىل ابب  ( 8 ــ ش   ت ومك شعَّ قَّ ّرة دَ حُ     دٍ ـن ي  ابـهـ

 النجم امليضء شهاب: تفّرق وانترش شّع:الرشف والرفعة       الُعىل:

 .عليه تدّق  الّشهداء وأ يدي ابابً  العىل صّورالصورة الفنية 

 يتوافق ومعىن قول أ محد شويق:  هذا البيت 

 ّرجة يدّق ــّل يد مضــــــبك راء ابب      ـــــــــــــحريّة امحلــــــولل

وايب تَْزهو وهب  مْ   هلم وال قىص ال بطالُ  ( ومهُ 9 عـاُب  الرَّ  والّش 

 ما ارتفع من ال رض.ويه  ،رابية(الوايب: مفردها )الرّ 

عاب: عب: وهو مفردها، الّش   .جبلي بي انفراج الّش 

 صّور الروايب والّشعاب بأ شخاص يفتخرون ابل بطال. :الصورة الفنية

 وطنيةالعاطفة: 

 

 

 

 رسالة من باب العامود
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ـْمـر واجلباهُ ( 10 ــن وعلهيا ًدىف   راُس أ ع السُّ هـاُب  اجملــد   ناَســ  م   ا 

دْل  اال هاب:الضوء الساطع    الس نا: ة(هْبَ جَ ـاجلباه: مفردها )ال  اجل 

  .الّشهداءُ  أ بطالُها أ عراًسا والتضحيات البطوليّة املواقفصّور  :الصورة الفنية

ـْمـر اجلباهُ )دالةل   قومية :العاطفة اجليش العريّب.(: السُّ

ــْمرُ  فاجلباهُ  دًما والتالُبط ابُب  نْ كيَ  ا ن( 11 ة   السُّ  بـاُب  للجـنَـّ

 اذلي يقودمه لطريق اجلنة.اجلباه الّسمر ابلباب  صّور: الصورة الفنية

 يف فلسطي. وتضحياته العريب اجليش دور تأ كيدالّسمر(:  )اجلباه تكرار دالةل

 قومية :العاطفة

ـنْ  للُقـْدس   ما الُقْدس   حبيبَ  ( ي12 الَّك ُمنْــق ــــذٌ  م   يَـبـــَـاُب  فالّساحُ  ا 

 ال رض اخلالية.اليَـباب:   مجع ساحة. الّساح:

 ابلقدس جاللته تربط اليت احملبّة عالقة تأ كيد: القدس( حبيب )ي تكرار دالةل

ــســــاُب  الغازي نََظر   يف هال  ما  املـدى ْلءُ م   اليت الييُ امل( 13  ح 

  دالةل عىل كرثهتم.  ملء املدى:  أ بناء ال مة العربية املالييي:

 .العربية الوحدة غياب ا ىلهذا البيت يشري 

حنت ـها يف دَس الق أ نَّ  ( غري14  غــابـوا وال هلُ  رةٌ صابـ اوحَده  م 

َحن. احملنة: ّدة. وامجلع: م   وميةق العاطفة: البالء والش 

 .أ هلها عهنا وقد غاب حمنُتا عىل صابرة فتاة القدس صّورالصورة الفنية: 

 واُب ج ال لكـنْ  أ مسْعـَت  ولكـمْ   ًدىصَ  ال لكنْ  انديَت  َكـمْ ول( 15

 رجع الصوت، وامجلع أ صداء.صدى: 

 القدس عند املكل وسعيه اَلائ لدلفاع عهنا.ماكنة  دالةل )انديت، أ مسعت(:

 الّر حـاُب  ونلقاها قاانتَلْ  سوف   برَيقَـها ي القدس   بيبَ ح  ي (16

   العمل الكبري، وامجلع بيارق. البريق:

 مفردها الّرْحبة، ويه ال رض الواسعة. الّرحاب:

 صور الشاعر جاللته مبواقفه الثابته اكلعمل.: الصورة الفنية

 دينيةالعاطفة: 

 مـأ ُب  ال قــىص للمســجـد   ًداوغـ  جمــــمتعٌ  امحلى لُ َشـْمـ ًداوغـ (17

 املرجع.املأ ب:  الوطن. امحلى:

 ذكل؟ يف الّشاعر عمتدي  عالم ابملس تقبل، متفائاًل  الّشاعر بدا

 .مشلهم ومجع القدس لنرصة العرب وحدة وعىل الهامشيي، مهّة عىل

 قومية )وغدا مشل امحلى جممتع(:ما العاطفة يف 

 دينيةالعاطفة )وغداً للمسجد ال قىص مأ ب(: 

 

 

 

 حيفظ الطالب مثانية أ بيات شعرية

 اُب ـالغي الَ طـــــ دْ قَ فَ  واحملاريبُ  اُب ـالق ب كَ ـاندتْ  دس  القُ  ا حبيبَ يـ. 1

نّــــــــــــــها. 2  اُب ـضّف اخل  وللكَ  ْشُ الوَ  كَ د  ــنْ زَ  ويف َعـْيـنَـْيـكَ  قُــّرةُ  ا 

 شــــباُب -بْعدُ -وىـوالــه وهُ ـــعُ طَ قَ  اذلي  د  ــهْــ ىل العَ ـــــعَ  بّاءُ ـ . وال ح 3

 اُب ــوكت ٌف ـــــسيْ  كَ ٌة وامْسُ ـراي  مْ ـداهب   ــــغايل عىل أ هـــــال كَ مْسُ . رَ 4

ــ سَ ار  ــــا فـيفَ  لُ ــــــال هْ  مهُُ . وَ 5 ُ أ رْس    مْ ـهُــ  اُب ـعْك الّركطاو  ـَر يُ ـهْــ ج  امل

6 َ َ  ائٌ ــــٌر هــحـَفك بـلْـ ْر خَ ـس  ــ . وي  اُب ـضـدي ال قىص وأ مواٌج غ  تَ فْ ي

 حاُب ـــسَ  ت ومك جادَ ـفاح وردةٌ  مْ ـن أ نفاسه م   الّساحات  . مك عىل 7

َ ـــــمك م   ىلالعُ  . وعىل ابب  8 ــ ش   ت ومك شعَّ ــقَّ ّرة دَ ــحُ     دٍ ــن ي  ابـهـــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات:

 . مت حل مجيع أ س ئةل الكتاب وتضميهنا لّك يف ماكنه1

ذا طلب منك شح بيت شعري، ضع معاّن الكامت وصغ بطريقتك2  . ا 

 . العواطف يف القصيدة:3

 )القباب، احملاريب، املسجد ال قىص(دينية:  - 

 )مه ال هل، ُمنقذ، مه ال بطال( وطنية: - 

 بيات(من ال   )غري ذكلقومية:  - 

 )هممة جدًا جدًا حفظها(. املعاّن، واَلالالت والصور الفنية 4
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ليه النص؟ نوع الفن ال ديب اذلي -  قصة قصرية  ينمتي ا 

  جامل انيجالقاص:  -

  .خملفات الزوابع ال خرية( 2   .الطريق ا ىل بلحارث( 1  :هــــــــــــــــروايت -

 .عندما تش يخ اذلئاب( 3 

  .لـل بال تفاصيــــــرج( 2   .ايل اذلهنـل خــــرج( 1  :القصصيّة مجموعاته

 اليت أ خذت مهنا هذه القّصة. .وم امخليسـرى يـما ج( 3  
 

 املفردات والرتاكيب 

 : منعم النظرحمّدق  : متد عنقها لتنظرترشئب

 : قطر وسالنزّ  : ابتسم وبدت أ س نانه ال ماميةافرتّ 

 : يفاجئيدمه   : متّسك بقوةتشبّث

 : ميسك بقوةتشبّث   : أ ابدلأ قايض

 : مسّمرةاثبتة: ال خاديد   احلفر   : تقاطيعمالمح

 اجلذور

 اسوّدت )سود(/  الانسحاب )حسب(ترشئب )شئب( / السأ م )س مئ( / 

    قصته؟ عنوان القاّص  اس توىح ممّ 

ليه أ هداها اليت النبتة شلك من   .القلب رمس تش به ل هنا صديقه، ا 

 ذكل عىل دلّل )حس ين(، بصديقه القاّص  يرب ط متي ودّ  رابط مثة

حضاره هدية . وزيرته مرضه، وقت القاص مع حس ين تعاطف  هل.وا 

 .مب اتّسمت نظرة القاّص ال ولية ا ىل النبتة

ّ ْدفأ ة، والّطاوةل الكريس، مثل الغرفة موجودات من واحدة جمّرد  نةزاواخل وامل

 وبيهنا بينه بغض أ و حبّ  عالقة وجود برضورة يشعر ومل

 .النبتة من القاص استياء أ اثرت أ مور ثالثة عدد

زاحة عىل صباح لك تمنو، ترمغه يك يوميّة عناية ا ىل حتتاج ا، الس تائر، رهيّ  ا 

ىل حتتاج أ وراقها وتسميدها، تنظيف  يبتسم لها. من ا 

 مرة غري النبتة من يتخلّص أ ن القاّص  حاول

 ؟عن التخلص من النبتة لرتاجعل ا ىل دفع القاص اذلي السبب ما

 .العامرة درج عند الغرفة، خارج وضعها ( حاول1 

ىل دفعه ما   .ماكهنا من ينقلها بأ اّل  أ وصاه حس ين صديقه أ نّ : الرتاجع ا 

 .مهنا لريتح ساقها يقصف أ ن فكّر أ ذار شهر ( خالل2 

ىل دفعه ما ىل تنمتي فعةل ارتاكب عىل مقدم أ نه أ يقن: الرتاجع ا   جرائ سلسةل ا 

 .حبذر تراقبه النبتة بأ ن وشعر قتل النّفس،

 

 

 

 مالحمه بّي  :القصة تطّور مع النبتة حنو واحض ا جيايبّ  حتّول القاّص  عىل بدا

ئ -   .النبتة جتاه مفهومة غري ابتسامة عن تفرتان بشفتيه فُوّج 

 .يوم لكّ  الرّسيع منوها يرقب أ خذ - 

  طفوليًا. فرًحا أ عامقه يف الّصوت ذكل أ يقظ -

 .لها يبتسم وهو مرة ذات نفسه ضبط -

  النبتة؟ يف أ ثره ما

 .اليومية العناية أ س باب لها توافرت أ ن بعد رسيًعا تمنو أ خذت

 أ خر طريق يف تسري أ ن النبتة وأ رادت طريق، يف النبتة تسري أ ن القاّص  أ راد

 رأ يه؟ عىل مهنام لكّ  أ رصّ  ملاذا-أ   

  اجلدار من املتبقية املساحة ل نّ  الباب حنو تتوّجه أ ن لها أ راد: القاص

 .ابلّصور مل ى فهيي وامتدادها، منّوها تس توعب النافذة ال حىت

 .والهواء الضوء حيث: النافذة حنو التوّجه أ رادت: النبتة 

 مهنام؟ لكّ  عىل التعنّت هذا نتيجة ما – ب 

 .خوفا يف نفسه أ اثر مما فانكرست،، علهيا أ صابعه قست: القاص 

 .جّفت وسقطت مث واصفّرت، أ وراقها ذبلت أ وال، ُعُنقها انكرس: النبتة 

  وحّضها ابلنبات، املتعلّقة العلمية احلقائق من مجةل ا ىل القاّص  أ شار

 ، جتنب نقلهاال وراق وتنظيف والتسميد، والرّي، الّضوء، ا ىل حتتاج 

 القّصة؟ هناية يف )عنكبوت( لفظة القاص اس تخدام يويح مب

 يتشبّث كعنكبوت ابحلياة متشبثة مقاومة، النبتة اكنت فقد ابحلياة، التشبث 

 .وسقط مث هوى ابجلدار،

 الصور الفنية يف النص

نسانة....  صور النبتة اب 

 : ما دالةل

 املاديّة للقاّص سوء ال وضاع ، اجلدران املصفرة املتقرشة. سقف الغرفة القامت

 التقّدم يف السّن.       ال خاديد املتقاطعة يف جهبيت ويف خدي. 

 العبوس والتجهم. .  أ ان ال أ اكُد أ ريخ شفيّت أ ماَم أ كرث  ال مور  طرافةً 

 ذكريت القاّص الكثرية.       .ابلُصَور   َمل ى اجلدار من املتبقيّةَ  املساحةَ 

 موت النبتة. تكَل الليةل  من أ ّيرحَي سقطَ العنكبوُت يف سكون  

 عنارص القصة:

ىل أ ير.الزمان  : مزنل القاصاملاكن       : من شهر أ ذار ا 

 : العالقة بيين القاص والنبتةاحلدث: القاصن النبتة، حس ين.   الشخوص

 : موت النبتةاحلل: انكسار عنق النبتة.      التأ زم ذروة

 

 

 

 رسم القلب
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 الشاعر: عل اجلارم. -

 )املُفّصل(    املُجمل( ) كتب:  شارك يف تأ ليف -

 )البالغة الواحضة(.    الواحض( )النحو    

 مناس بة القصيدة:  -

 م1934أ لقاها يف حفل افتتاح اَلورة الثالثة جملمع اللغة العربيّة املرصي عام 

 تقع القصيدة يف مئة بيت. -

 

 َهاّل َشَدْوَت بأ ْمداح  ابنة  الَعَرب   ماذا َطحا ب َك ي صنّاَجـَة ال َدب        ( 1

  .العربيّة: اللغة العرب ابنة       .     فَك عن: رَصَ ب كَ  طحا

 .: الالعب ابلصنج وهو )أ ةل موس يقيّة(الصنـّاجة 

 نفسه الشاعر خياطب  ال ّول؟ البيت يف اخملاَطب َمّن  

 العربيّة، ومْدهحا. ابللّغة التغيّن  عىل حيثّه الشاعر نفسه؟ حيثّ  عالمَ 

  ال دب؟ بصنّاجة نفَسهُ  الشاعر وصف ملاذا

 وجدانه. اللغة يف ومزنةل شعره، ماكنة عىل ليدلّ  ال دب( )صنّاجة

 .حلُْسن رني شعره)صناجة العرب( لقب للشاعر ال عىش، 

 صّور نفسه ابل عىش. وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.

ليه الاس تفهام؟      التعّجب ما الغرض البالغي اذلي خرج ا 

 ابنة العرب اس تخرج كناية كىّن هبا الشاعر عن اللغة العربية؟ 

 أ ن ينزتع الشاعر من نفسه خشصًا أ خر ويناجيه.ما املقصود ابلتجريد؟ 

 

 ّم  والَوَصـب  فَب تَّ تَْنُفـُخ بََي الهَـ أ َطاَر نوَمَك أ حداٌث َومَجَْت لها       ( 2

 : ترسل نفـًَسا طوياًل      تنفخ        سكت ُحزانً : َوَجمَ 

 املرض أ و التَعبالوصب:   : احلزن       اهلمّ 

   ليه حال العربيّةما اذلي أ قلق الشاعر وأ طار النوم من عينيه؟  .ما أ لت ا 

  

يّـُة أ نْـ ( 3 َرب  واليَْعُرب  َن الطَّ َن احلُْزن  أ و َشْدًوا م  ًوا م   دى ما بََعثَْت بـه       جَشْ

     .أ حسن صوتـًا وأ كرث عطاءً : أ ندى  اللغة العربيّة اليعربيّة:

 احلزن :الشجو

 اليعربية كىّن هبا الشاعر عن اللغة العربية؟ اس تخرج كناية

 

 

َن اللـّه  أ ْحيَْت لكَّ انزعـٍة      ( 4 لَـب   ُروٌح م  َن البيـان  وأ تْت ُكـلَّ ُمطَّ  م 

ليهانزعة من البيان:   : مطلوبـبـلَ ُمطَّ  : أ عطت       أ تت      ميل ا 

 وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.

 صّور قمية اللغة العربية للنص بقمية الّروح ا ىل اجلسد.

 روح من هللا. تشري ا ىل اللغة العربية لغة القرأ ن.اس تخرج عبارة 

نّ : وسملّ  عليه هللا صىّل  الّرسول قال ن )ا  حًرا( البيان   م   لس 

 .الرشيف احلديث مبضمون النّص  عالقة بّي 

 أ سلوهبا وجامل وبياهنا، بالغُتا من انبع وتأ ثريها العربيّة اللغة جامل

 

َن ال َمل  البَّسام  ( 5 َب  أ زىه م  َن الرضَّ ها أ حىل م  ُعهـا       وَجْرُس أ لفاظ   َمْوق 

  الَعَسلالرّضَب:  : صوت       َجْرس : أ كرث عظمة وا رساقًا.أ زىه

    وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.

يقاع أ حىل من العسل.  صّور أ لفاظ العربية مبوس يقا ذات ا 

َن ال َمل  البَّسام  ما دالةل " ُعهـا   أ زىه م     َمْوق 

 ماكنة اللغة العربيّة وأ ثرها امجليل يف النفوس.

  اضبط حرف الراء يف )جرس، الرضب(

 جْرس)السكون(، الرَضب )الفتحة(

هُب  ( 6 َن الشُّ مس  أ و مَهٌْس م  َن الشَّ ُظهـا        َويْحٌ م  حراء  يُوق  ىَن بأ خبية  الصَّ  َوس ْ

باءخيام، مفردها أ خبية:    .انمئةوس ىن:   .خ 

 .: مجع شهاب وهو النجم امليضء الالمعالُشهب

 وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.

 .لشمسالعربيّة فتاة انمئة يف خميُتا يف الصحراء يوقظها ضوء االلغة صّور  

 .الصحراء، الشمس، الشهب   نارص الطبيعة يف البيت. اذكرها.برزت ع 

 .الصحراءاللغة العربية حدده.   ر الشاعر ا ىل موطنأ شا

 

َحـًة         فأ ْسكَتَْت ََصََب ال ْرماح  والُقُضـب  ( 7  تكََّمْت ُسَوُر القرأ ن  ُمْفص 

َخب ـُُضب     مجع ُرْمح: الارماح    اختالط ال صوات: الصَّ  الس يوف: الق

 اس تطاعت اللغة العربيّة اليت نزل هبا القرأ ن الكرمي بفصاحُتا وبياهنا أ ن 

 حتقـّق ما جعزت الس يوف والرماح عن حتقيقه
 

 

 

 

 العربية يف ماضيها وحاضرها
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ا          ( 8  يَْدعـو ا ىل اللـّه يف َعـْزٍم ويف َدأَب   وقاَم خرُي قَُريـٍش وابُن ساَدهت 

 .: جدّ َدأ ب  : صبعزم

 س يدان محمد صىل هللا عليه وسمل من املقصود خبري قريش وابن سادهتا؟ 
 

نُْه ال صـائ ُل مل تَْنُصـْل ( 9 َجْت       م  ّي  الَويْش  لو نُس  ـب  ب َمْنطٍق هامش   َولَْم تَغ 

 : يتغرّي لوهنا       تنُصل     نقش الثوبالويش: 

 مجع أ صيل )الوقت حي تصفّر الشمس ملغرهبا(ال صائل: 

 وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.

 من خيوط قوية. بنقش ثوب اذلي تكم به الرسول صّور منطق اللغة العربية 
 

عٍ ( 10 َن البيـان  وَحْبـٍل غري  ُمْضَطـر ب         فاَزْت بُرْكٍن َشديٍد غرَْي  ُمنَْصد   م 

 : همزّت.مضطرب : البالغةالبيان  : متشقّقمنصدع

 : صور اللغة العربية ابجلدار القوي، وابحلبل املشدود.الصورة الفنية

عٍ ) دالةل  اللغة العربية وقوهتا.بالغة (: فاَزْت بُرْكٍن َشديٍد غرَْي  ُمنَْصد 
 

ـب  ( 11 ٍة يف َمزْن ٍل َخص  زَّ ن ع  َى اال سالم  يف َكنٍَف     َسهْـٍل وم  ن مح   َولَْم تََزْل م 

ى   : الّظل.كنف : حامية.مح 

 وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.

نسان نزل دير خصبة حتميه وترعاه.  صور اللغة العربية اب 
 

هـا     ( 12 ْن َصبَـب   َحىّت َرَمُْتـا اللّيـايل يف فََرائد   َوَخرَّ ُسلْطاهُنـا يهَْنـاُر م 

 : سقط      خرّ  ويه اجلوهرة المثينة     ، : مجع فريدةفرائد

 : ما احندر من ال رض       َصبَب      : العرشالسلطان

 وحض الصورة الفنية الواردة يف البيت.

  من التعب واملرض.  سقط هملكة جتلس عىل عرشها، ولكنّ صّور اللغة العربيّة  
 

ْن نـاٍء َوُمْقتَـر ب   ك ّن عَْدنـاَن لَْم تَْمْل بَدائ ُعـُه          ( 13 َع الكَْون  م   َمسام 

 بعيد  :انء       .: َجّد العربعدانن

  عدانن اس تخرج كناية كىّن هبا الشاعر عن اللغة العربية؟
 

ْن بَلَـٍد        ( 14 تَْجديـه  م  نّـا عىل َكثَـب  ـــــن نَطرُي للّْفظ  نَس ْ  ـاٍء وأ ْمثالُـُه م 

 : قـُربكثب: قاص وبعيد     انءٍ 

 أ خر.لفظ ش يئـًا نس تعريه من بدل الصور الصورة الفنية:
 

ْن ( 15 ٌق م  ْحراء  حَي بََدا      ل َعْين ه  بـار  ب  مَكُهْر ق  املاء  يف الصَّ  عـار ٍض َكـذ 

  : حساب ذو برق       ابرقمكَن يصّب املاء        :)هرق(مكُهرق املاء

لّ عارض:   .حساب ُمط 

صّور حال َمن يس تخدم اللفظ اَلخيل يف الكمه من لغات الصورة الفنية: 

 .الصحراء، حي ظهر هل حساب ال مطر فيه أ خرى، حبال َمن صّب املاء يف
 

نْت  قَُريْـٍش مُثّ حاَرهَبـا      ( 16 ُق بَْيَ النَّْبـع  والغَـَرب   أ ْزَرى ب ب   َمْن ال يَُفـّر 

  : اللغة العربيّة       قريش بنت: أ هان وعاب       أ زرى

 جشر صلب يمنو عىل رؤوس اجلبال بع: النّ 

 .مجع )غََربة( رَضْب من جشر تُسّوى منه السهامالغََرب: 

 (فالٌن ال يفّرق بي الغّث والسمي)هذا البيت يقارب يف املعىن: 

 بنت قريشاس تخرج كناية كىّن هبا الشاعر عن اللغة العربية؟ 

ُق بَْيَ النَّْبـع  والغَـَرب  دالةل: )  (: ال يَُفـّر 

منا العيب يف الذلين ال يتقنوهنا وال ميزيو أ لفاظها  العيب ليس يف اللغة العربية وا 
 

َن ال لْفـاظ  ُمْغتَـر ب  ( 17 ُقـُه       ا ىل َدخيـٍل م  ْمَح َمنْط  َّ السَّ ُك الَعـَريب   أ نرَْتُ

      .: السهلالَسْمح

ليه الاس تفهام:  )اال ناكر( الغرض البالغي اذلي خرج ا 
 

ُخـب  ( 18 ـُز بََي الـُدّر  والسُّ ـم  َكزْنٌ ال نَفاَد لَـُه         ل َمْن يَُميّ   ويف املَعاج 

  .واحدته ُدّرة، اللؤلؤة الكبرية :اَُلرّ 

قد من اخلَرز وخيلو من اللؤلؤ واجلواهر الُسُخب: اب وهو الع   .مفردها ِس 
 

ا نُكَّر ُرهـا    ــــمَكْ لَفْ  (19 مَّ َدْت م  ة  التََّعـب    َظٍة هُج  ـدَّ ْن ش   حىّت لَقَْد لَهَثَـْت م 

هنا عَْيَ ُمرتَق ـب  ( 20 مـُس م  نَْت يف َجْوف  ُمْظل َمٍة     لَْم تَْنُظر  الشَّ  َولَْفَظٍة جُس 

 : ُحفرة معيقة ُمظلمةمظلمة: أ خرج لسانه تعبًا            لهث

 معيقة مظلمة.صور ال لفاظ العربية مسجونة يف حفرة الصورة الفنية: 

نَْت يف َجْوف  ُمْظل َمةٍ ما دالةل ) هاملها.(: َولَْفَظٍة جُس   ترك ال لفاظ الفصيحة وا 
 

ـا       ( 21 َّام قْد تََوىلَّ القَار ظـان  هب  نيـا َولَْم تَـُؤب   َك ن  فمََلْ يَـُؤواب ا ىل اَلُّ

 رجالن من بين عزنة خرجا يف طلب القََرظ ومل يرجعا،   :انظار القـ

 : يعود)أ وب(يؤوب  .وهو ورق من جشر يُدبَغ به واحدته قـََرظة،والقَرَظ 

 هذا البيت يتقارب وقول الشاعر: 

ذا ما القارظ العزنّي أ اب فَريج اخلرَي وانتظري ا ييب       ا 
 

ةٌ      (22 َ ْكرى ُمّخدّل  اد  َواذّل  ْيَخَة الضَّ ـُس ما تَبنُـوَن ــــُهن  َي ش    ل لَْعق ـب  ـا يَُؤسَّ

وَن َمْجًدا ما َجَرى قَلَـٌم      ( 23 ثْل ـه   هنا خَتُطُّ قَـب   ب م   يف َمدى ال ْدهـار  واحل 

ْيخة:     مفرها ش يخ، وهو ذو املاكنة من عمل أ و فضل أ و رئاسة. ش  

                     .الالحقة َمن يأ يت بعدمك من ال جيال الَعق ب:

  يخة  الشاعر عن اللغة العربية.اس تخرج كناية كىّن هبا  الضاد.ش  

 :تقوم فكرة القصيدة يف مجملها عىل املقارنة بي حالي عاش ُتام العربيّة

 9)من فصاحة وبالغة، وال حسن صوتً  العربيّةاللغة صفات ذكر ( 1

 اليوم )اس تعاروا أ لفاظا دخيةل، أ مهلوا اللغة( وصف حال العرب( 2
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 بي سبب كتابة اهلمزة ابلصورة اليت جاءت علهيا:     الوصل مهزة  

  ........................................................................................................................................................... امس1   .امرأ ة امرؤ، اثنتان، اثنان، امس، ابنة، ابن، :اخلاصة ال سامء. 1

 ..................................................................................................................................................... ارقُْص 2     ارم   ادرس، العْب، :الثاليث الفعل أ مر. 2

، انترص،: ومصدره وأ مره امخلايس مايض. 3 ْ  ................................................................................................................................................... اقتصاد3   انتصار انترص 

لْ 4  اس تخراج اس تخر ْج، اس تخرج،: ومصدره وأ مره السدايس مايض. 4 َتعم   ............................................................................................................................................... اس ْ

 ...................................................................................................................................................... املزنل5    البيت القمر، :ابالمس املتصةل) التعريف أ ل (مهزة. 5

          

 

 بي سبب كتابة اهلمزة ابلصورة اليت جاءت علهيا:      القطع مهزة  

 ..........................................................................................................................................................أ خَذ  .1    أ مر أ لك،: هبمزة يبدأ   اذلي الثاليث . الفعل1

نتاج أ نت ْج، أ نتج، :ومصدره وأ مره الرابعي الفعل . مايض2  ........................................................................................................................................................... أ بَدعَ 2   .ا 

 ........................................................................................................................................................ أ كتُب 3    أ درُس  أ لعُب، املتكّم ا ىل املس ند املضارع . الفعل3

ْن، أ ْن، :. احلروف4 ّن، ا  ال أ و، أ ّن، ا   ................................................................................................................................................... . أ ما4     ... ا 

 .......................................................................................................................................................... أ محد5  ... أ نبياء أ حُبر، أ هداف، الوصل مهزة يف ُذكرت اليت عدا ما . ال سامء5
   

 

 

       

                

    :املتطّرفة اهلمزة        :املتوّسطة اهلمزة   

 ـُـــــــَــــ أ قوى .قبلها ما وحركة حركُتا عىلكتابُتا  تعمتد ـــ  احلركة تكل يناسب حرف عىل وتُكتب فقط قبلها ما حركة عىل تعمتد      احلراكت ـــ 

  ذا السطر عىل وتُكتب   اهلمزة ابلصورة اليت جاءت علهيا بي سبب كتابة  . ساكن قبلها مات متطرفة و اكن ا 

ــئ:     ( وما قبلها )        (     ل ن اهلمزة )    َمأْمون:  ل ن ما قبلها )                  (  شاط 

ـؤ    وما قبلها )        ( (       ل ن اهلمزة )  :ب ــئْـــــر   ل ن ما قبلها )                  ( : هتيُـّ

 قبلها )                  (ل ن ما  قـــرأ :    وما قبلها )        ( (       ل ن اهلمزة )  لُْؤلؤ:

ئَاب:   ل ن ما قبلها )                  ( دهاء:    وما قبلها )        ( (       ل ن اهلمزة )  ذ 

 ضوءًا:    وما قبلها )        ( (       ل ن اهلمزة )  ُرَؤساء:

 دفـئـًا:         
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     النداء أ سلوب   

 اس تخرج املنادى، مث بي نوعه:

 .........................................................................................................................................................ادرس ،. ي عامرُ 1

 ...................................................................................................................................................... ي شطيًا، أ رسع2

 ..................................................................................................................................................... ي أ يخ، اتّق هللا3

 ............................................................................................................................................................................ يطالُب 4

 ................................................................................................................................................................ يمعمَل الناس  5

 ....................................................................................................................................................... ي سائقًا الس يارةَ 6

 .......................................................................................................................................................... أ  بُنييت ال ختايف7

 .............................................................................................................................................................................يقدُس  .8

 
 

 أ عرب ما حتته خط:

 .........................................................ينجحْ  يدرْس مْن 

 ............................................هللا جيعل هل خمرًجا يتّق  مْن 

 ...........................................من خرٍي يعلمه هللا تفعلواما 

 حرف الرشط غري اجلازم فامي يل هو:

ذا       د. لو      ب. ما   كيفامأ .   ج. ا 

 

 

 

 

 :البدل فامي يأ يت، واذكر نوعه عّي 

نك لُتدي ا ىل رصاط مس تقمي   هللا اذلي هل ما يف .... " رصاط" وا 

 بكت من خش ية هللا وعي ابتت حترس يف سبيل هللا عي :عينان ال متّسهام النار

 ورامح قاس: ال يس توي القلبان

 مراجعهاأ فادتين املكتبة 

 الشخصية تقّمصهأ دهش ين الطالب 

    ما حتته خط: اضبط
    هـمذاقاس تذلَّ الضيُف الطعاَم 

        هـتـ خط  أ عّد الطالُب البحثَ 

 ما حتته خط أ عرب

ن هذا ا  هيدي لليت يه أ قوم " لقرءانَ " ا 

 ـهنصفَ تصفحُت اَليواَن 

 منصوب ابلفتحة(منادى ) املنادى املعرب

 ( املضاف1
 نكرةـــــــَ +  معرفةـــــ  

 نكرة    +  ُضري

 ي طالب َ  العمل    

 ي صديقــــــــــي

 ( الشبيه ابملضاف2
 نكرةـــــــً +  معرفةـــــَ 

 جاروجمرورنكرةـــــــً +  

 ي طالبا ً العمل َ 

 ي طالبا ً للعمل  

 طالبا  ً ي  نكرةـــــــً  ( نكرة غري مقصودة3

 )منادى مبين عىل الضم يف حمل نصب( املنادى املبين

نساُن / بالدُ  ( العمل1  يخاَل ُ / يفلسطي ُ ا 

ُــ  ( نكرة مقصودة2  يأ رض ُ  / ي سامء  ُ نكرةـــــ

 أ سلوب الرشط

 الرشط جواب فعل الرشط أ داة الرشط

 جيزمان بـ غري جازمة جازمة

 ْــ ـــــــــــــــــــــ حصيح ال خر        السكون     

 ـ  ــــــــُـ ـــــــــــَ ـــ معتل ال خر   حذف حرف العةل
 ــا ،  وا ، ـي ال فعال امخلسة   حذف النون      

 

 حرف

ْن(  )ا 

 أ سامء

 ما، همام، من

 مىت، كيفام، أ يامن

 حيامث، أ ين، أ يّ 

 حروف

 لو، لوال، لوما

 أ سامء

ذا، لكاّم  ا 

 البدل

 . املطابق1

 )لك من لك(

 " احلرام قيامًا للناس البيَت "جعل هللا الكعبَة 

 # صور البدل املطابق

  عصام  بنُ  عاد محمدُ  لكمة )بن( بي علمي.. 1

 نش يط  الطالُب هذا  )ال( بعد امس اال شارةـعرف بامل.2

 الرصاَط املس تقمي رصاَط" "اهدانمس املكررالا. 3

        اذلي يُفّصل أ قسام املبدل منه بدل التفصيل:. 4
                   : ه  املرُء بأ صغريه   ولسان ه. قلب 

 . اجلزء2

 )بعض من لك(

 جزء حقيقي ملموس من مكوانت املبدل منه

 أ جعبتين الفتاُة عيونُـها

 . الاش امتل3
 غري حقيقي غري ملموس وال حمسوس

 أ جعبتين الفتاُة أ خالقُـها
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 أ عرب ما حتته خط:

 يسعى: ......................................................................................

 ينـمـو: .......................................................................................

 .......................................................................................يقيض: 

 لن يسعى: ..................................................................................

 ..................................................................................... لن بمنـَو:

 مل يسـَع: ......................................................................................

 مل يبَق: ........................................................................................

 

 
 

 

 الفعل املضارع املعتل ال خر

 املرفوع
 يُرفع بضمة مقدرة عىل ال لف )للتعذر( 

 يُرفع بضمة مقدرة عىل الواو والياء )للثقل(. 

 املنصوب

 ينصب بفتحة مقدرة عىل ال لف )للتعذر( 

  وينصب بفتحة ظاهرة عىل الواو والياء.

 أ دوات النصب )أ ْن / لْن / يك / الم التعليل(

 اجملزوم
  جيزم حبذف حرف العةل من أ خره.

 اجلزم )مل / ملا / الم ال مر / ال الناهية(أ دوات 

 أ مثةل صياغته املش تق

 امس الفاعل
ــــــل )فهم: فامه( )رّد: راّد( )سعى: ساعٍ(: ثـــــاليث  فاع 

ــ( )ابتسم غ ثاليث: (  :)ُم ـــــ  م( )توىّل: ُمتوّلٍ  ُمبتس 

 

   

 امس املفعول

 )شّد: مشدود( )دعا: مدعّو( )رىم: مريّم(مفعول : ثـــــاليث

(  : غ ثاليث  )ُم ــــَـــ( )اس تخدم: ُمس تخَدم( )عمّل: ُمعملَّ

ذا   :مجةل ا حلاقه بش به جيب الزما الفعل اكن ا 

 

 

 فيه( فيه(، )اقرتن: اقرتن به(، )رغب: مرغوبٌ  )شّك: مشكوكٌ 

ذا تشابه امس الفاعل وامس املفعول منزي بيهنام من خالل املعىن والس ياق:  ا 

 بطرد الشعب الـُمـحتَـل * أ ان ُمـختار من الصف                     * العدو الصهيوّن ُمـحتَـل                                 * قام العدّو الـُمـحتَـل 

 * أ ان ُمـختار كتاب النحو                   * الشعب الفلسطيين ُمـحتَـل

ل، فعالن، أ فعل.(فَعيـلأ وزاهنا: ) املزاي والطباع أ و ال لوان. زم(صفة اثبتة )تش تق من الال الصفة املش هبة  ، فَـَعـل، فَـْعـل، فُـعال، فَعـال، فع 

فعال             (،فـّعـالتفيد التكثري واملبالغة: )تش تق من املتعدي(. أ وزاهنا: ) صيغة املبالغة ل، فعيل، فعول، م  ـّعيل، فع   فاعول، ف 

 اسام الزمان واملاكن

 ( مضارعه مضموم:)كتب يكـُتب َمْكـَتب(1:ثاليث )َمـْفـَعـل(

َبح(2                   ( مضارعه مفتوح: )س بح، يس َبح، َمس ْ

 ( معتل انقص: )رمــى َمْرَمى(3                 

ـل(:  ( مضارع مكسور:)جلس جيل ـس َمْجل س(1ثاليث )َمـْفـع 

ف(( معتاًل مثااًل واويً 2                   : )وقف َمْوق 

 )ُمس توَدع، ُمرتقَب، ُمنُتيى( غ الثاليث عىل )ُم ـــَـــ(

ـف(: ل ن  س: عند صياغة امس ماكن من الفعل )وقف( يصبح )َمْوق 

 أ . عي مضارعه مفتوحة              ب. عي مضارعه مضمومة

 ج. معتل انقص                      د. معتل مثال واوي

 امس زمان أ و ماكن مناسب مع الضبط صغ من ال فعال ال تية

 هبط               وقع             لعب             استشفى

 امس املرة
 )مصــــــدره الرصحي + ة( :الثاليث غري)فَـــــْعــةل(.     : الثاليث

ذا تشابه مع املصدر الرصحي )نضيف هل لكمــــة واحدة(  ا 

 قتل          دعا   جلس               انم            

 انتقم                 انطلق           كّب           أ شار

 امس الهيئة
ــْعــةل(.       : الثاليث  جلس               انم               قتل          دعا )الرصحي + ة + لكمة( : غري الثاليث)ف 

 انتقم                 انطلق           كّب           أ شار 
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       الرصحي املصدر  

 احرتام الكبار والاس تفاده من خباهتم وتقديرمه والصعود لفكرمه واجب علينا.*          نقّدر بكمة )معلية( لتحديد املصدر( 1

 ..................................... مصدر لفعل رابعي:.....................................  مصدر لفعل ثاليث: اس تخرج *          )نعيده للاميض(( لتحديد عدد حروفه 2

 .................................. مصدر لفعل سدايس:................................... مصدر لفعل خاميس:  
، أ خرَج، أ شَف،اس تْوَطَن، طالعَ  فَه َم،  من ال فعال ال تية: صدرصغ امل  اهنزَم. ، عمّلَ

 ............................................. تعلمي، مطالعة، استيطان، فَهْم،   

 حّول املصادر املؤّوةل ا ىل مصادر رصحية
 ( استامثر)   طاقاتك يف أ عامل مفيدة. أ ْن تستمثرَ أ . يعجبين 

 (         )      الكتَب العلميّة. أ ْن أ طالعَ ب. أ حبُّ 

 

      املميي املصدر   

 .............................. أ ب: .......................... مات: طلب: َمــطلب أ خذ: َمــــأ خذ    (.ــمَ مصدر يبدأ  مبمي زائدة ومفتوحة )* 

 صعب طلبصعب = هذا  َمــطلبهذا    * ميكن وضع مصدر رصحي ماكنه وال خيتل املعىن.

  .......................... حّب:.......................... وّد:  غفر: َمـغفرة ـةسأ ل: َمــسأ ل      * قد تضاف هل تء التأ نيث.

ـل.َمـْفـَعـل :* يُصاغ عىل وزن ـدذهب َمـْذَهب      نفتح أ و نكرس العي حبسب املضارع           ، َمـْفـع   / وعد: َمْوع 

 ........................................................................ (  ) ع دان بعد ساعة وْ ـمَ   للمتيزي بي املميي وامس الزمان واملاكن من خالل املعىن والقرينة.* 

 ........................................................................ (  ) ع دان بعد اجلامعة وْ ـمَ         

  ........................................................................ (  ) ع داً صادقًا وْ ـمَ وعدته         

 

         كـم أ نــواع   
 

 :مزّي مك الاس تفهامية من مك اخلبيّة    خبية   اس تفهاميّة 

 )  (مك دوةل عربيّة عىل البحر   ) (كثرية مك من فئٍة قليةل غلبت فئة  . أ   تعطي خب / معلومة    سؤال 

 مك من رجٍل فقد ساقه   )  (   ) ( . مك كيلو مرًتا تبعد العقبة عن مّعانب   تفيد التكثري  حمدد حباجة جلواب 

 أ عرب واضبط ما حتته خط:  هناية مجلُتا ).(   هناية مجلُتا )؟( 

ربد مدرسةمك   ـــــٍــــما بعدها ـــــويضبط:   ـــــــًــما بعدها ـــــويضبط:   .........................................................................................  ؟ يف حمافظة ا 

ليه جمرورويعـرب:  ويعـرب: متيزي منصوب ابلفتح  ......................................................................................... .  قد جل عن قْدر  صاحٍب  صاحبمك   مضاف ا 

 ....................................................................................  حضى للوطن . رجلمك من   امس جمرور أ و      

  مك     ــــــــــٍ  + ) . (  مك + ــــــــــً  + ) ؟ ( 

  مك من ــــــــــٍ  + ) . (        
 

 

   

 

  نوعه املصدر

 (ل ن ماضيه )نزل مصدر لفعل ثاليث نزول

جناب  (ل ن ماضيه )أ جنب مصدر لفعل رابعي ا 

 (ل ن ماضيه )انترص مصدر لفعل خاميس انتصار

 اس تخرج(ل ن ماضيه ) لفعل سدايس مصدر اس تخراج
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     املقصورة ال لف كتابة   
 

 ........................................................................................................................................................مىش:    حندد الكمة:   

 ........................................................................................................................................................ :اـفـه )   ا  (   أ لفه منقلبه عن واو  )ثاليث( )امس / فعل( 

 ........................................................................................................................................................ الفىت:  أ لفه منقلبه عن يء   )  ى (    

 ....................................................................................................................................................... :هداي        

 ................................................................................................................................................ مصطفى: أ لفه مس بوقة بياء      )   ا  ( غري ثاليث( )  )امس / فعل(  

 .................................................................................................................................................... يـحـيــــا أ لفه مس بوقة غري بياء  )  ى (    

 ................................................................................................................................................. يـحـيــى        

 الكمة اليت كتبت كتابة حصيحة:   لتحديد ال لف )ا، ى( يف ال فعال حنرض املضارع أ و املصدر

   الطفل من الغرق جنىب.   املؤمن ربه دعىأ .     لتحديد ال لف )ا، ى( يف ال سامء حنرض املثىن أ و امجلع

 الرجل بأ خالقه سـمـاد.   املهندس عامرة بناج. 

     

 

      المتيزي   
 

ّن هذا أ يخ هل تسٌع وسعون  يُذكر ال زاةل اال هبام والغموض مّعا قبهل منصوبامس نكرة    المتيزي:  (نعجةً قال تعاىل: )ا 

عرابه: عراهبا   متيزي منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. )اثبت(   ا   نصبه تنوين الفتح. متيزي منصوب وعالمة  ا 

 تنوين فتح.  ضبطها    ـ ً تنوين فتح ــــــــــــــــ )اثبت(   ضبطه:

 أ قسامه:

 اً قطن مقيصاً  / ... اً مقححفنة ً / ...  اً حديدطنًا ... مخسي كتااًب /  ...  ( فرع المتيزي) ( )شبيه املقدار(املقدار) )العدد(بعد  اذلات ( 1)

قباالً  الفعل واملفعول به( )املبتدأ  واخلب( ))الفعل والفاعل(  بعد النس بة ( 2)   أ ان أ كرُث منك مااًل .                     /   وفيُت العّمال أ جورًا /   ازداد الطلبة ا 

 خلًقا.  الكذُب  بئس /    عَم الصدُق خلقًان  /         هلل دّره رجاًل !  مجةل التعجب( )مجةل املدح(       )مجةل اذلم(بعد )  

 

      التعجب   

 بّي الّصيغة اليت جاء علهيا أ سلوب التّعّجب يف ال يتي الكرميتي ال تيني:      قيايس  سامعي

ْ ب ه  قال تعاىل: ) (أ      !ما أ فعل: ما أ مجَل السامءَ   هللا هللا! عْ  َأبرْص  ل بـ( / )   ( َوَأمْس   قيايسأ فع 

نَساُن ) قال تعاىل: (ب   مبين عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ  ما: تعجبية امس  ماشاء هللا!
ِ
 )ما أ فعل( / قيايس   (َأْكَفَرهُ َما قُت َل اال

   أ مجَل: فعل ماض جامد مبين عىل الفتح والفاعل ُضري مس ترت س بحان هللا!

    : ما أ نرَض خرضَة الّزرع !يأ يتأ عرب ما  ما السامء: م.به منصوب ابلفتحة. وامجلةل الفعلية يف حمل رفع خب تبارك هللا! 

 ................................................................................................................................................................................................        !هلل درّ 

................................................................................................................................................................................................    !أ عظم بقاٍض يعدل ابحلق أ فعْل بـ   

        ................................................................................................................................................................................................
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    واملنقوص واملقصور املمدود الامس  
 

 امس ينُتيي بـ ) اء (  املمدود:

ذا اكن نكرة غري مضافة واهلمزة زائدة، ظاهرةيُعرب حبراكت   ال ا   مبتدأ  مرفوع ابلضمة الظاهرة عىل أ خره. واسعٌة:  الصحراءُ   ا 

نه    ........................................................................................................................... :بـــــعلـمـاءَ التقيُت    (الرصفممنوع من نه ل  جُيّر ابلفتحة عوضًا عن الكرسة )فا 

 

  مبتدأ  مرفوع ابلضمة املقدرة عىل ال لف للتعذر ملعونة:  اَلنيا    امس ينُتيي بأ لف )اَلنيا( و )الكبى( املقصور:

 .................................................................................................................... : هدىجاءت  .مجيع حاالته رفًعا ونصًبا وجًرا املقّدرة عىل أ خره يفويُعرب ابحلراكت 

 .................................................................................................................... : ملستشفىابمررُت         

 ............................................................. ....................................................... : مصطفىرضبُت         

ـــيامس ينُتيي بـ )ي( املنقوص:   الــــقاض 

ذا    فاعل مرفوع ابلضمة املقدرة عىل الياء احملذوفة   قاٍض جاء    حاليت الرفع واجلرّ  حُتذف يؤه: اكن جمّرداً من ال، واال ضافةا 

 ...................................................................................................................... بقاٍض مررُت    .فُيعَرب ابحلركتي املقّدرتي عىل الياء احملذوفة

 ...................................................................................................................... .عادالً  قاضياً رأ يُت   .أ ّما يف حاةل النصب تكون عالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل الياء

  الشاعر:حذف يء الامس املنقوص )رايض( يف قول  ؛علـّل        

  ن أ ثرى فغضباُن   وذو القناعة     الساعيجاء  /  ساعي البيدجاَء رص   ا   راض ٍ من معيش ته       وصاحُب احل 

  خب مرفوع لـ  ) ذو (وهو يف حاةل رفع، ل نه غري ُمعّرف وغري مضاف    الساع  جاء  / ساعٍ البيدجاء ، 

       

              

    العدد   

 

 (1000/ 100)  ( 90ــ  20)    ( 19ــ  13)    ( 12ــ  11)    ( 10ـــ  3)  الــعــــــدد

 اثبتة               ون ــ ين     عكس ــ نفس  نفس ــ نفس   عكس    قاعـــــدته

 مفرد جمرور     مفرد منصوب  مفرد منصوب  مفرد منصوب  مجع جمرور تـمـيـيـــزه

 (10-3حيث التذكري والتأ نيث أ و اال عراب ك حاكم ال عداد من )تدّل عىل عدد مهبم ال يقّل عن ثالثة وال يزيد عىل تسعة، وحمكها من   عـــــضـبــــ

الّ بعد العقود وبعد املئة وال لف  الــــنـيّـف ائد عىل الَعقد، وتدّل عىل عدد من الواحد ا ىل الثاّلثة، وال تس تعمل ا   الزَّ
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 الَعــــــــروض

 تفعيالته اجملزوء التام 

 الوافر
      فَُعولُنْ  ُمفَاعَلَُُت ُمفَاعَلَُُت 

 ُمفَاعَلَُُت ُمَفاعَلَُُت فَُعولُنْ                   

     ُمفَاعَلَُُت ُمفَاعَلَُُت  

 ُمفَاعَلَُُت ُمفَاعَلَُُت           

 ب ــ ــ ــ ب ــ ب ب ــ   ُمفاعَلُُْت  ُمفاعَلَُُت 

 ب ــ ــ  فَُعولُْن  

 املتقارب
    فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولُنْ 

 فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولُنْ                

       فَعولُْن فَعولُْن فَعو

 فَعولُْن فَعولُْن فَعو       

 ب ــ ب      فَعولُن ب ــ ــ            فَعولُ 

 oفَعو ب ــ                 فَعوْل ب ــ 

ذا اكن أ خر حرف من صدر البيت يش به أ خر حرف من جعز البيت: نش بع تفعيةل فعوُل )ں   (- -ں( فتصبح فعولن )ں  -ا 

 الرجز
لُنْ  تْفع  لُنْ  ُمس ْ تْفع  لُنْ  ُمس ْ تْفع   ُمس ْ

لُنْ           تْفع  لُنْ  ُمس ْ تْفع  لُنْ  ُمس ْ تْفع   ُمس ْ

لُنْ  تْفع  لُنْ  ُمس ْ تْفع    ُمس ْ

لُنْ          تْفع  لُنْ  ُمس ْ تْفع    ُمس ْ

لُنْ  تْفع  لُنْ ــ ــ ب ــ    ُمس ْ تع  لُْن ب ــ ب ــ     ــ ب ب ــ  ُمس ْ  ُمتْفع 

ْل ب ــ ــ ْل ــ ــ ــ        ُمتْفع  تْفع   ُمس ْ

لُْن.   شطر من تم الرجز، ومجعها أ راجزي، مشطور الرجز )ال رجوزة(  تْفع  لُْن ُمس ْ تْفع  لُْن ُمس ْ تْفع   رّجاًزا.ويُسمى قائلها ُمس ْ

 

 بحور ال طريقة المتيزي بي 

 ( جيب حفظ التفعيالت وصورها.1

 ( قراءة البيت جيداً. 2

 ( تقطيع البيت ا ىل مقاطع طويةل وقصرية )ابءات وحشطات(.3

 :)الرابع والسابع(( ننظر ا ىل املقطع 4

 – ں - - ں - - ں - - ں   - ں - - ں - - ں ں - ں

 ا ذا اكن: ف  
 

  

  (2_3/  3/  3/  3ومباشة نفصل )  فالبحر متقارب   املقطع الرابع )ب( والسابع )ب(

 (3_4/  4/  4ومباشة نفصل )  فالبحر رجز   املقطع الرابع )ـــ( والسابع )ب(

 (3/  4ــ 5/  4ــ 5ومباشة نفصل )  فالبحر وافر  (ب ــ( أ و )ب ــ ــ ــبداية البيت )ب ــ ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابع

 

 الرابع
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دى َمهاوي يف هبا وأُلقي   راحيت عىل رويح سـأ مح لُ      الرَّ

 و أ ل يق ب ها يف م ها ور ر دى  س أ ح م ل رو يح ع ىل را ح يت

   -ں  - -ں  - -ں  - -ں    -ں  - - ں - - ںں  -ں 

 –ں  /- -ں  /- -ں  /- -ں      -ں  /- -ں  /- -ں  /ں -ں 
 البحر املتقاَرب التام  فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعو   فعـوُل/ فعولن/ فعولن/ فعو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باَب  ا نّ  َدهْ  والـفراغ الـش ّ     مْفسَدهْ  َمْفسَدةٌ للمْرء  أ يُّ    واجل 
 مف س د تن لل مر ء أ ي ي مف س ده  ا ن نش ش اب ب ول ف را غ ول ج دهـ

     ں ــ ــ ں ــ ــ ــ ں ــ ں ــ ں  ں ــ ــ ــ ں ںــ  ں ــ ںــ ــ 

     ں ــ ــ ں /ــ ــ ں ــ /ں ــ ــ ں  ں ــ ــ ں /ــ ںــ  ں /ــ ــ ں ــ

 البحر الرجز التام مس تعلن/ مس تفعلن / متفعلن   متفعلنمس تفعلن/ متفعلن / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْندي لُكُّ ب نْتٍ  َن الـّزحام    أ ب نَت اَّلْهر  ع   فََكْيَف َوَصلْت  أ نْت  م 

 ــ ــ ں /ــ  ں ںــ  ں /ــ  ں ںــ  ں  ــ ــ  ں /ــ ــ ــ  ں / ــ ــ ں ــ

 الوافرالبحر  مفاعلَـُت  /  مفاعلَـُت  /  فعولن  مفاعلْـُت / مفاعلْـُت / فعولن
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْمُس َمْسَكهُنا يف الّسامء    الُفؤاَد عزاًء مَجيالً فََعّز    يَه الشَّ

 

 

 

ّل   حْتت ك راما عيُشوا  َمم   الُ  يف عـــزيزةً  لنا حْتيا   العمل   ظ 
 

 

 

ذا غاَمـْرَت يف َشٍَف َمرومٍ   فال تَْقنَْع مبا دوَن النّجوم    ا 

 
 

 ں( 7ں( و ) 4)

 البحر املتقارب.  

 ونفصل

(3  /3  /3  /3 - 2) 
 

 ں( 7ــ( ) 4)

 البحر الرجز

 ونفصل

(4  /4  /4 -3) 
 

 بداية البيت

 ( ب ــ( )ب ــ ــ ــ)ب ــ ب 

 البحر وافر

 (3/  4ــ 5/  4ــ 5نفصل )
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 )حفظ( )أ بيات مدورة( ال تية ال بيات من بيت لكّ  َشطريّ  بيَ  افصل

ذا ذا   اُلَممْ  ربَّ  املوايل موىل مدْحـُت  أ دميّا َمَدُحوا ا   اُلَممْ  ربَّ  املوايل موىل ُت  / /  مـَدْحــــ  أ دميّا َمَدُحـوا ا 

ُدان عاُت  اليامسيُ و  الوْردُ  وشاه  ا واملُْسم  ُدان   ب ُقّصاهب  ـعـاُت  نُ  //     واليامسيـ الوْردُ  وشاه  ـا والـُمـْسـم   ب ُقّصاهب 

جاز   يف ُعصفورتن   جـا يف ُعصفورتن      فنََنْ  عىل حلّتا احل   فنََنْ  عىل حلّتا ز   //       احل 

 

 هذه ال بيات غري مدّورة فال داعي حلفظها )تس تطيع أ ن حتّددها ابلقراءة(

 ابتسامُ  اَّلهر   ف   يف ك نّك    //   حىّت  ال وقاُت  ب ك حُسنْت  لقدْ   ابتسامُ  اَّلهر   ف   يف ك نّك حىّت  ال وقاُت  ب ك حُسنْت  لقدْ 

 ُزهوراً  منمك انْبتْت  قدْ  لنا     //   ريٍض  مــــنْ  للمدارس   فُسْقيا   ُزهوراً  منمك انْبتْت  قدْ  لنا ريٍض  منْ  للمدارس   فُسْقيا

د بلغ مفا د بلغ مفا   سديداً  نَظراً  غدٍ  يف رّددُ يُ  ساعٍ  غريُ  املقاص   سديداً  نَظراً  غدٍ  يف يُرّددُ  //   ســــــاعٍ  غريُ  املقاص 

ذا الً  حاجةٍ  يف ُكْنت ا  لْ  ُمرس  ه   وال حكامي فأ ْرس  ذا   توص  الً  حاجةٍ  يف ُكْنت ا  ـلْ     //   ُمرس  ـه   وال حكميـاً  فأ ْرس   تُوص 

ةٍ  فوَق  والُفكْلُ  ْبد   فوق تُدبُّ  عقار بٌ  ك هّنا لُجَّ ةٍ  فوَق  والُفكْلُ    م  ْبد   فوق تُدبُّ  عقار بٌ   //   ك هّنا لُجَّ  م 

ّيك باُب  يفت نك أ نْ  ا  اُب  عْينك يُغرَّ  وأ نْ  الش ّ ّيك   الرسَّ باُب  يفت نك أ نْ  ا  اُب  عْينك يُغرَّ  وأ نْ   //   الش ّ  الرسَّ

ناّم باُب  فا  ل   الش َّ لُ  يوما بُدَّ  ال وبْدُرهُ  زائ لٌ  ظ  ناّم   أ ف  باُب  فا  ل   الش َّ لُ  يوما بُدَّ  ال وبْدُرهُ   //   زائ لٌ  ظ   أ ف 

 

 

 يف ال بيات: ابلكمة املناس بة؛ ليس تقمي الوزن العرويضامل  الفراغ 

، املَْوضوع ،     فَهَْل تََرَك اجلََماُل هُل َصوااب ( ويُْسأَُل يف ....... ذو صواٍب 1) َة   ، الّرأ ي(احلَوادث  )املُْشك 
 

َ ابلقريض  وبـالقوايف2) (الغَواص  )   وابل شعار  أ ْمَهُر يف ........  ( ل ساّن  ، القَْول  مْكَة  ، احل   ، التّأ ثري 
 

، ُمنَُْتاُه(َوراَءهُ )بَْعَدُه،      يكوُن ......... فََرٌح قَريُب  ْرُب اذلي أ ْمَسيُْت فيه( عىس الكَ 3)  ، فيه 
 

ه  أ ْحب ب    ( أ ال حبَّذا حُصَبُة ...........4) ،       وأ ْحب ب  بأ ّيم  (املكتب  )الكتاب  ، املّدرس   ، الرّشيف 
 

ذا بَلَغ .............. أ ماهَلُ 5)  ، اال نساُن، الّرجُل، اجملُتُد(املرءُ )     بعَدها ُمقرتحْ فليَس هُل   ( ا 
 

ذا ما وثقَت 6)  (هَجْلٌ )ضائٌع، قليٌل، معرفٌة،      مبن ليس يُؤَمُن من غْدر ه   ( وعلُمك ......... ا 
 

مْل  7) َفْضل  احلمُْك   ( الّصْمُت للمرء  .......... الّس  ٌد لَـُه ب   احُب(، مسان ُد، أ مُل، صحليُف )     وشاه 
 

،      عىل ......عقهُل  فقد جنا ( وأ فُة العقل  الهــــــوى مفن عال8) ه  ( ،َهواهُ )نَْفس  َفت ه  ، عاط   َجنان ه 
 

ْظُه ........... مْل يْنَفْعهُ 9) ظُ يوًما أ و غدا ( َمْن مْل يَع  اُه،       ما راح به  الوع   ، أ حصابُُه(اَّلْهرُ )الّزمُن، واَل 

 

 

 


