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 المحتويات 

 

  :عزيزي الطالب 

  .، وعليك أن تبذل أقصى جهدك للوصول إلى هدفك  وحا  وطم أن يكون لك هدفا  يجب 

منك ، ولكن ذلك يتطلب ( الحصول على العالمة الكاملة )وهدفك   في هذه المادة هو 

 . في دراسة هذه المادة ، واحفظها جيدا  الجد واالجتهاد ، فال تتهاون 
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 مريم ابنة عمران

 
 .بالترتيب  (62)إلى( 33)من اآليات الطالب يحفظ:  مالحظة -

 

 

 .سورة آل عمران من الّسور المدنيّة

 ؟سورة آل عمرانالتي بي نتها اآليات الكريمة من ( األفكار/ الموضوعات)المحاور  ما : س

قّصة مولد يحيى عليه الّسالم،   -3.   قّصة مولد مريم ابنة عمران، وكفالة زكريا لها -2 .   علّو درجات الّرسل -1

  .وتفضيلها على نساء العالمين -عليها الّسالم  -اصطفاء مريم  -4.     وبيان صفاته

 .ومعجزاته -عليه الّسالم  -قصة ميالد المسيح عيسى ابن مريم  -5

 ل عمران ؟عالم تدل المعجزات في سورة آ: س

 . تدّل على قدرة هللا تعالى

  ؟ل عمران ذكرقصة مريم وقصة زكريا ويحيى والمعجزات الدالة على قدرة هللافي سورة آ: عل ل: س

 . تأكيًدا لصدق نبّوة محمد صلى هللا عليه وسلم 

ََّاْصَطَفىَّآَدَمََّوُنوًحاََّوآَلََّّإِن َّ ي ًةََّبْعُضَهاَِّمْنَّ(33َّ)إِْبَراِهيَمََّوآَلَِّعْمَراَنََّعلَىَّاْلَعالَِمينَََّّللا  ُذرِّ
ََُّسِميٌعََّعلِيمٌَّ ًراَّ(33َّ)َبْعٍضََّوَّللا  َّإِنِّيََّنَذْرُتَّلََكََّماَّفِيََّبْطنِيَُّمَحر  إِْذََّقالَِتَّاْمَرأَُتَِّعْمَراَنََّربِّ

ِميُعَّاْلَعلِي َُّأَْعلَمَُّ(33َّ)مََُّفَتَقب ْلَِّمنِّيَّإِن َكَّأَْنَتَّالس  َّإِنِّيََّوَضْعُتَهاَّأُْنَثىََّوَّللا  اََّوَضَعْتَهاََّقالَْتََّربِّ َفلَم 
ي َتَهاَِّمَنَّا ْيُتَهاََّمْرَيَمََّوإِنِّيَّأُِعيُذَهاَّبَِكََّوُذرِّ َكُرََّكاْْلُْنَثىََّوإِنِّيََّسم  لش ْيَطاِنَّبَِماََّوَضَعْتََّولَْيَسَّالذ 

ِجيمَِّ لََهاَّرََّ(33َّ)الر  بَُّهاَّبَِقُبوٍلََّحَسٍنََّوأَْنَبَتَهاََّنَباًتاََّحَسًناََّوَكف لََهاََّزَكِري اَُّكل َماََّدَخَلََّعلَْيَهاََّزَكِري اََّفَتَقب 
َََّيرَّْ ََّّللا  َِّإِن  ََّمْنَّاْلِمْحَراَبََّوَجَدَِّعْنَدَهاَِّرْزًقاََّقاَلََّياََّمْرَيُمَّأَن ىَّلَِكََّهَذاََّقالَْتَُّهَوَِّمْنَِّعْنِدََّّللا  ُُ ُز

َبًةَّإِن َكَّ(33ََّّ)اُءَّبَِغْيِرَِّحَسابٍََّيشََّ ي ًةََّطيِّ ََّهْبَّلِيَِّمْنَّلَُدْنَكَُّذرِّ ُهَنالَِكََّدَعاََّزَكِري اََّرب ُهََّقاَلََّربِّ
َعاِءَّ ََُّيَبشُِّرَكَّبَِيْحَيىَّمَُّ(33َّ)َسِميُعَّالدُّ ََّّللا  ًقاََّفَناَدْتُهَّاْلَمََلئَِكُةََّوُهَوََّقائِمٌَُّيَصلِّيَّفِيَّاْلِمْحَراِبَّأَن  َصدِّ

الِِحينََّ اَِّمَنَّالص  ََِّوَسيًِّداََّوَحُصوًراََّوَنبِي ً َّأَن ىََّيُكوُنَّلِيَُّغََلمٌََّوَقْدَّ(33َّ)بَِكلَِمٍةَِّمَنََّّللا  َقاَلََّربِّ
ََُّيْفَعلََُّماََّيَشاءَُّ َّاْجَعْلَّلِيَّآَيًةَّقََّ(34َّ)َبلََغنَِيَّاْلِكَبُرََّواْمَرأَتِيََّعاقٌِرََّقاَلََّكَذلَِكََّّللا  اَلَّآَيُتَكََّقاَلََّربِّ

ََّواْْلِْبَكارَِّ ََّرْمًزاََّواْذُكْرََّرب َكََّكثِيًراََّوَسبِّْحَّبِاْلَعِشيِّ َُّتَكلَِّمَّالن اَسََّثََلَثَةَّأَي اٍمَّإَِّل  َّ(31َّ)أََّل 

 

 (:64) -(33)يات منمناسبة اآل

ذكر َمن أحبّهم واصطفاهم من الّرسل، وبيّن علّو  ، لّما بيّن هللا تعالى أّن محبّته ال تتم إالّ باتباع الّرسل وطاعتهم 

فبدأ بآدم أولهم، وثنّى بنوح، ثم أتى ثالثًا بآل إبراهيم فاندرج فيهم رسول هللا صلّى هللا  ، درجاتهم وشرف مناصبهم

 قّصة ميالد، أعقب ذلك بذكر ثالث قصص ،ثم أتى رابًعا بآل عمران فاندرج فيه عيسى عليه الّسالم ،عليه وسلم

هذه القصص فيها خوارق للعادة  قّصة ميالد عيسى عليه الّسالم، قّصة ميالد يحيى عليه الّسالم،،مريم عليها الّسالم

 . تدل على قدرة هللا

 التنشئة الصالحة                                    ولى األالوحدة 

 القراءة

 جو  النص  
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 يات ؟ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في اآل -

 .نفسه عن النساء عفة من يعصم  : حصورا    .نسل االنسان :  ذرية     .، أي جعلهم صفوة خلقه اختار:  اصطفى

 .أول النهار الى طلوع الشمس :  االبكار         .عقيم ال تلد :  عاقر                .اسم استفهام بمعنى كيف :  أنى

 .مخلًصا للعبادة والطاعة :  محرًرا       .من زوال الشمس الى المغرب : العشي

               .أنجبتها :  وضعتها    .صدقة أو عبادة أو نحوهما وهو ما يوجبه المرء على نفسه من  ،من النذر:  نذرت 

 .مكان العبادة :  المحراب   .عهدها إليه بالرعاية : كف لها زكريا          .ألجأ إليك لتحفظها وتحّصنها : بك أعيذها

 .عن النساء عفة من يعصم نفسه : حصوًرا .   هو عيسى عليه السالم :  هللا من كلمة.     أعط وامنح :  هب

 .االشارة :  رمًزا

 :ما الجذر اللغوي للكلمات االتية  -

 جذرها الكلمة  جذرها  الكلمة جذرها الكلمة 

يَّةً  صفو  اْصطَفَى ًرا ذرر، ذرأ ُذرِّ  حرر ُمَحرَّ

ْيتُهَا  عوذ أُِعيُذهَا قبل فَتَقَبَّلْ  سمو  َسمَّ

 بكر االبكار  وهب هب شيأ يََشاءُ 

 نبو نبيا  سود سيدا  عشو العشي 

     دعو الدعاء 

 

 (:64) -(33)يات منتفسير اآل

 :33اآلية

َ اْصطَفَى آَدَم َونُوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِمينَ   :  إِنَّ هللاَّ

آل  -ج      .المرسليننوح شيخ  -ب      .آدم أبو البشر -أ  :اختار هللا عز وجل للنبوة صفوة خلقه، وهم أي 

إسماعيل وإسحق واألنبياء من أوالدهم ومن جملتهم الرسول صلى هللا : إبراهيم؛ أي عشيرته وذوي قرباه وهم

  .المسيح عيسى ابن مريم عليه الّسالم: آل عمران، ومنهم -د     .عليه وسلّم

 .ن نسلهمخّص هللا هؤالء األنبياء بالذكر؛ ألّن األنبياء والّرسل جميًعا مو -2

 : 36اآلية

يَّةً بَْعُضَها ِمْن بَْعٍض  َّ. الدين، والتقى، والصالح: أّن هللا اصطفى األنبياء متجانسين فيأي :ُذرِّ
ُ َسِميٌع َعلِيٌم  َّ.هللا سميع ألقوال العباد عليم بضمائرهم أي إنَّ  :َوهللاَّ

 : 63اآلية

ما  رب اني نذرت لعبادتك وطاعتك: امرأة عمرانقالت : إِْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِنِّي نََذْرُت لََك َما فِي بَْطنِي 

 .أحمله في بطني 

 .أي مخلًصا للعبادة والطاعة : ًراُمَحر َّ

 .نذرت لك يارب إنّك أنت السميع لدعائي، العليم بنيتيتقبّل مني ما أي : فَتَقَبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَْت السَِّميُع اْلَعلِيمُ 

 :23االية 

ا َوَضَعْتَها قَالَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعتَُها أُْنثَى يا : قالت على وجه التحّسر واالعتذار" مريم"لّما ولدت امرأة عمران  :فَلَمَّ

  .فقبل هللا تعالى مريم النّذر إالّ الذكور،في قبل ألنّه لم يكن يُ : وقالت هذا، رّب إنها أُنثى

ُ أَْعلَُم بَِما َوَضَعتْ   . لم تقله أوهللا أعلم بالشيء الّذي وضعت قالت ذلك و : َوهللاَّ

َكُر َكاأْلُْنثَى     .وليس الذكر الّذي طلبته كاألنثى التي ُوِهبتها بل هذه أفضل:َولَْيَس الذَّ

المولودة ،وما علق بها من عظائم األمور، وجعلها  والجملتان معترضتان من كالمه تعالى ، تعظيًما لشأن هذه

 .وابنها آية للعالمين 

ْيتَُها َمْريََم    .العابدة، خادمة الرب: ومعناه في لغتهم سميت هذه األنثى مريم أي  :َوإِنِّي َسمَّ
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ِجيمِ  ْيطَاِن الرَّ يَّتََها ِمَن الشَّ  . وأوالدها من شر الشيطان الرجيم وإنّي أجيرها بحفظك : َوإِنِّي أُِعيُذَها بَِك َوُذرِّ

 :33االية 

 . قبوالً حسنًا، وسلك بها طريق السعداءمريم قبل هللا استجاب هللا دعوة امرأة عمران ف :فَتَقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُوٍل َحَسٍن 

 .ربّاها تربيّةً كاملةً، ونّشأها تنشئة صالحةأي  :َوأَْنبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا 

جعل زكريا كافالً لها ومتعهًدا للقيام بمصالحها، حتى إذا بلغت مبلغ النساء انزوت في محرابها أي  :َوَكفَّلََها َزَكِريَّا

  .تتعبد

كلما دخل عليها زكريا حجرتها ومكان عبادتها، وجد أي  :ُكلََّما َدَخَل َعلَْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقًا 

 . وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف، ا فاكهةً وطعاًماعنده

 من أين لِك هذا؟: فسألها زكريا أي  :قَاَل يَا َمْريَُم أَنَّى لَِك َهَذا

َ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بَِغْيِر ِحَسابٍ  ِ إِنَّ هللاَّ  . جهد وال تعبرزقًا واسًعا بغير أي  :قَالَْت هَُو ِمْن ِعْنِد هللاَّ

 :33االية 

 .كرامة هللا لمريم، دعا ربّه متوسالً ومتضرًعا" زكريا"في ذلك الوقت الّذي رأى فيه أي  :هُنَالَِك َدَعا َزَكِريَّا َربَّهُ 

يَّةً طَيِّبَةً   وكان شيًخا كبيًرا وامرأته عجوز  -ولًدا صالًحا أي أعطني من عندك  :قَاَل َربِّ َهْب لِي ِمْن لَُدْنَك ُذرِّ

 .صالحة مباركة : ومعنى طيبة  –وعاقر 

َعاءِ   .أي مجيب دعاء من ناداك  :إِنََّك َسِميُع الدُّ

 :33االية 

 .ناداه جبريل حال كونه قائًما في الصالةأي  :فَنَاَدْتهُ اْلَماَلئَِكةُ َوهَُو قَائٌِم يَُصلِّي فِي اْلِمْحَرابِ 

ُرَك بِيَْحيَى  َ يُبَشِّ   .هللا يبشرك بغالم اسمه يحيىأي  :أَنَّ هللاَّ

  ِ قًا بَِكلَِمٍة ِمَن هللاَّ من " ُكنْ "؛ ألنّه ُخلق بكلمة "كلمة هللا"مؤمنًا برسالته، وسّمي عيسى " بعيسى"مصدقًا أي  : ُمَصدِّ

 .غير أب

  .يسود قومه ويفوقهمأي  :َوَسيًِّدا 

 .، وال يقرب النساء مع قدرته على ذلك نفسه عن الشهوات وال يقرب النساء عفةً وزهًدا يحبسأي :َوَحُصوًرا 

الِِحينَ   بوالدته وهي أعلى من نبيًّا من األنبياء ، وهذه بشارة ثانية بنبّوته بعد البشارة أي ويكون  : َونَبِي ًا ِمَن الصَّ

 .األولى 

 :68االية 

 ؟كيف يأتيني الولد: قال زكريا عليه الّسالم :قَاَل َربِّ أَنَّى يَُكوُن لِي ُغاَلٌم 

 .، وكان عمره حينذاك مئة وعشرين سنة وقد أدركتني الشيخوخة :َوقَْد بَلََغنَِي اْلكِبَرُ 

اجتمع فيهما الشيخوخة فقد وكانت زوجته بنت ثمان وتسعين سنة،  وامرأتي عقيم ال تلد؟ أي :َواْمَرأَتِي َعاقٌِر  

  .والعقم في الزوجة، وكل من السببين مانع من الولد

ُ يَْفَعُل َما يََشاءُ   .هللا ال يعجزه شيء وال يتعاظمه أمر أي :قَاَل َكَذلَِك هللاَّ

 :64االية 

  .طلب زكريا من هللا أن يجعل له عالمة على حمل امرأته أي :قَاَل َربِّ اْجَعْل لِي آيَةً 

أال تُكلّم الناس إالّ باإلشارة  :فجاء الّرد من هللا بأن عالمتك عليه أي :قَاَل آيَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثاََلثَةَ أَيَّاٍم إاِلَّ َرْمًزا 

 .الغرض أنّه مانع سماوي يمنعه من الكالم بغير ذكر هللا،وثالثة أيام بلياليها، مع أنك صحيح سوي

فقد منع من الكالم ولم يمنع عن الذكر هلل،  ة ،واذكر هللا ذكًرا كثيًرا بلسانك شكًرا على النعم أي :َواْذُكْر َربََّك َكثِيًرا 

  .والتسبيح له، وذلك أبلغ في اإلعجاز

ْبَكارِ   .بالعشّي واإلبكار عظّم ربّك بعبادته: وسبح هللا في آخر النهار وأوله، بمعنى أي :َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َواْْلِ
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 :ما الجذر اللغوي لما يأتي  -6س

 .عشو : العشي .      ذرأ أو ذرر : ذرية 

  :ق في المعنى في ما تحته خط  في ما يأتيفر    -3س

 

ًراإن ي نذرُت لك ما في بطني  : "قال تعالى -أ   .ُمخلًصا للعبادة والخدمة   " .ُمحر 

ًراأعْدُت كتابة النص     .منقًّحا، خالًصا من األخطاء  .  باللغة العربي ة ُمحر 

 أنجْبُت   ". أنثى وضعتهاقالت رب  إن ي : "قال تعالى -ب     

 .أوجد . الخليل بن أحمد وضع

يَّةً طَيِّبَةً  َهبْ َربِّ  قَالَ  " -ج      .أعط وامنح       . " لِي ِمْن لَُدْنَك ُذرِّ

 .احسب ، من أفعال القلوب ،جامد ال يأتي اال في صورة األمر  . ساعدتني على حل المسألة هبك    

 

 منهما ؟ كلٍ أة عد الى المعجم وتبين جمعه عاقر يستوي فيه الرجل والمر لفظ :6س

 .و ُعقَّر وعواقر للمؤنث / ُعقَّر للمذكر : جمع عاقر      

 

  

 

يَّةً بَْعُضَها ِمْن بَْعضٍ {: قال تعالى  -4س  :}  ُذرِّ

                                                                                                          بم وصف هللا تعالى ذرية األنبياء ؟ -أ

 .وصفها بأّن بعضها من بعض ، من ذرية آدم ثم ذرية نوح ثم ذرية ابراهيم 

 

 .أّن هللا اصطفاهم ألنهم متجانسون في الّدين والتُّقى والصالح  يدل ذلك ؟عالم  -ب

 

جريًا على عادة أهلها نذرت امرأة عمران ما في بطنها لخدمة بيت المقدس راجية القبول من هللا تعالى،  -2س

 .بالعبادة والطّاعة وصدق التوّكل على هللاَّبم استعانت على تحقيق ذلك؟

 

عيسى  أن تلدبأمر عظيم وهو  للقيامفي ضوء فهمك لاليات الكريمة ،بين كيف هيأ هللا مريم عليها السالم  -3س

 عليه السالم ؟

في غير أوانه ، واصطفاها لعبادته ، وطهرها على  وأوجد عندها رزقًا لها ، جعل هللا زكريا عليه السالم كافالً 

 نساء العالمين

 

ا في موازين البشر ؛ ألنه كبير في السن باستبعاد تحققه بيحيى عليهما السالم ؟كيف استقبل زكريا البشرى  -6س

 .واستعظام قدرة هللا تعالى ، وبالدهشة والتعجب ، وامرأته عاقر 

 

 ؟وتحقق البشرى  مارة التي أعطاها هللا لزكريا عليهما السالم دليال على حمل زوجته ،بين اْل -6س

 .وله ا في آخر النهار وأومسبحً ، ا ا كثيرً ا هللا ذكرً ذاكرً  يام بلياليها ،باإلشارة ثالثة أناس إال ال يكلم الأ    

 يات صفات كل من زكريا ومريم عليهما السالم ؟استخلص من اآل -3س     

 .طاهرة : مريم  عليها السالم      

 .، متعبد  كافل مريم عليها السالم ، كبير في السن ، صبور: زكريا عليه السالم      

     

 المعجم والداللة

 الفهم والتحليل
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 ؟اذكرها ، ا خارقة للعادة مورً عرضت اآليات الكريمة أ -3س     

 .ا والدة يحيى من أم عاقر وأب بلغ من الكبر عتيًّ الرزق في غير أوانه عند مريم ،      

 

  ؟"رب هب لي من لدنك ذرية طيبة :"  تعالى على لسان زكريالماذا جاء الطلب بلفظ الهبة في قوله  -48س

فهو كبير  ومن غير سبب أو تدخل أو وسيط من زكريا عليه السالم ، ألن الهبة هي عطاء من غير عوض ،

وفي ذلك صدق زكريا في توكله على . من غير مقابل ( من لدنك )وامرأته عاقر،فالهبة إحسان محض من عند هللا 

 .وحسن ظنه بربه ، يمانه الصادق ،وإهللا 

 َّ، ما أثر الرعاية الحسنة في تنشئة جيل صالح، في رأيك؟"وأنبتها نباتًا حسنًا: "ضوء قوله تعالى في -44س

 .الّرعاية الّصالحة كالّزرع الّصالح يخرج نباتًا طيًّبا، والتربية الحسنة تنشئ جيالً سويًّا

 

 بعد دراستك االيات الكريمة ،ناقش أثر ما يأتي في مجتمعك في رأيك ؟ -42س

 .رعاية األيتام والمحتاجين  -أ

 .وتمكنهم في المجتمع  نتاج والعطاء ، وتزيد من ثقتهم بأنفسهم ،ا قادرين على اإلتجعلهم أفرادً 

 ؟تقدير دور المرأة في المجتمع  -ب

 .ويدفعها نحو النجاح في مجاالت الحياة كافة  يسهم في زيادة عطائها ،

 

 

 

صّور مريم عليها الّسالم في نمّوها ؟ " وأنبتها نباتًا حسنًا: "الت صوير في قوله تعالىوضح جمال  -4س

 . وترعرعها وتربيتها الحسنة بالّزرع الّصالح

 .العشي ، اإلبكار.       الذكر ، األنثى  استخرج مثالين على الطباق من االيات الكريمة ؟ -2س

 

  -3س

  ما يأتي ما المعنى البالغي  الذي خرج إليه األمر في: 

 

 :ا من ال يحتمل الزلة من الصديق قول بشار بن برد مخاطبً  -أ

 وُمجانبْه  ةً مر   بٍ ذن قارفُ ه       مُ أخاك فإن   ا أو صلْ واحدً  فعشْ 

 .يفيد األمر هنا التخيير 

 ؟" اْلَكْهِف فَقَالُوا َربَّنَا آتِنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشًداإِْذ أََوى الْفِْتيَةُ إِلَى : "في قوله تعالى  -ب

 .الدعاء 

 .الّدعاء؟ "فتقب ل مني: "قوله تعالى -ج

 

  ما يأتي في  النهيما المعنى البالغي  الذي خرج إليه: 

ي مخاطبا صديقْيِه  -أ  :قول المعر 

 يوم نائبٍة       فإن  ذلك أمٌر غيُر ُمغتفرُ ويا السر  عني طْ ال تَ 

 .؛ ألنه صدر من الشاعر إلى من هما في منزلته  يفيد هنا االلتماس

 ال تَْغُربي أي تها الشمس ؟: في قول القائل  -ب

 .التمني ألن الشمس غير عاقل ، فيستحيل إجابة طلبه 

  ما يأتي في  االستفهام ما المعنى البالغي  الذي خرج إليه: 

ى  -أ  :قول المتنبي في وصف الحم 

 التذوق الجمالي
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حاِم   أبنت الدهر عندي كل بنٍت         فكيف وصلتِ أنت من الز 

 .التعّجب 

 ؟"  أَنَّى يَُكوُن لَهُ َولٌَد َولَْم تَُكْن لَهُ َصاِحبَةٌ :" قوله تعالى  -ب

 .االستبعاد 

 ؟" أن ى يكون لي ُغالم: " قوله تعالى -ج

 .االستبعاد 

  ما يأتي في  النداء ما المعنى البالغي  الذي خرج إليه: 

 يا ألهل الخير لمساعدة المحتاج ؟ -أ

 . يفيد النداء هنا االستغاثة

 واحرقة قلبي ، أو وا حرقة كبدي ؟: في قول أحدهم  -ب

 . هنا الندبة  يفيد النداء

 .يا لك من رجل كريم : قولك لشخص  -ج

 .وإنما تريد التعجب من حاله ومن كرمه  ؛ ألنك ال تقصد أن تناديه ، يفيد النداء هنا التعجب 

 

 ؟ "وهللا أعلم بما وضعت"ما المعنى ال ذي أفادته الجملة المعترضة  -6س

 .وجعلها وابنها آية للعالمينَّتعظيم شأن هذه المولودة،

 

ََّّ؟"32"في اآلية " أعيذها"داللة الزمن المضارع للفعل  ما -6س

 .والتّجّدداالستمرار 

 

ََّاْصَطَفاِكََّوَطه َرِكََّواْصَطَفاِكََّعلَىَّنَِساِءَّاْلَعالَِمينََّ ََّّللا  َياَّ(32َّ)َوإِْذََّقالَِتَّاْلَمََلئَِكُةََّياََّمْرَيُمَّإِن 
اِكِعينََّ إِلَْيَكََّوَماََّذلَِكَِّمْنَّأَْنَباِءَّاْلَغْيِبَُّنوِحيِهَّ(33َّ)َمْرَيُمَّاْقُنتِيَّلَِربِِّكََّواْسُجِديََّواْرَكِعيََّمَعَّالر 

إِْذََّقالَِتَّ(33َّ)ُكْنَتَّلََدْيِهْمَّإِْذَُّيْلقُوَنَّأَْقََلَمُهْمَّأَيُُّهْمََّيْكفُلََُّمْرَيَمََّوَماَُّكْنَتَّلََدْيِهْمَّإِْذََّيْخَتِصُمونََّ
ََُّيَبشُِّرِكَّبَِكلَِمٍةَِّمْنُهَّاْسُمُهَّاْلَمِسيُحَِّعيَسىَّاْبُنَّمََّ ََّّللا  ْنَياَّاْلَمََلئَِكُةََّياََّمْرَيُمَّإِن  ْرَيَمََّوِجيًهاَّفِيَّالدُّ

بِينََّ الِِحينََّ(33َّ)َواْْلِخَرِةََّوِمَنَّاْلُمَقر  َّأَن ىَّ(33َّ)َوُيَكلِّمَُّالن اَسَّفِيَّاْلَمْهِدََّوَكْهًَلََّوِمَنَّالص  َقالَْتََّربِّ
ََّماََّيَشاُءَّإَِذا ُُ ُ ََُّيْخل َقَضىَّأَْمًراََّفإِن َماََّيقُولَُّلَُهَُّكْنَََّّيُكوُنَّلِيََّولٌَدََّولَْمََّيْمَسْسنِيََّبَشٌرََّقاَلََّكَذلِِكََّّللا 

َوَرُسوًَّلَّإِلَىََّبنِيَّإِْسَرائِيَلَّأَنِّيََّقْدَّ(33َّ)َوُيَعلُِّمُهَّاْلِكَتاَبََّواْلِحْكَمَةََّوالت ْوَراَةََّواْْلِْنِجيلََّ(33َّ)َفَيُكونَُّ
يِنََّكَهيَّْ َّلَُكْمَِّمَنَّالطِّ ُُ َِِّجْئُتُكْمَّبِآَيٍةَِّمْنََّربُِّكْمَّأَنِّيَّأَْخلُ ْيِرََّفأَْنفُُخَّفِيِهََّفَيُكوُنََّطْيًراَّبِإِْذِنََّّللا  َئِةَّالط 

ِخُرونََّ ُئُكْمَّبَِماََّتأُْكلُوَنََّوَماََّتد  ََِّوأَُنبِّ َّفِيَُّبُيوتُِكْمََّوأُْبِرُئَّاْْلَْكَمَهََّواْْلَْبَرَصََّوأُْحيَِّاْلَمْوَتىَّبِإِْذِنََّّللا 
َّفِيََّذلَِكََّْلَيًةَّلَُكْمَّإِْنَُّكْنُتْمَّ َِّمَنَّالت ْوَراِةََّوِْلُِحل َّلَُكْمََّبْعَضَّ(33َّ)ُمْؤِمنِينََّإِن  ًقاَّلَِماََّبْيَنََّيَدي  َوُمَصدِّ

َََّوأَِطيُعونَِّ َمََّعلَْيُكْمََّوِجْئُتُكْمَّبِآَيٍةَِّمْنََّربُِّكْمََّفات قُواََّّللا  َََّربِّيََّوَربُُّكْمََّفاْعُبُدوهَُّ(34َّ)ال ِذيَُّحرِّ ََّّللا  إِن 
َّ(31)َتقِيمٌََّهَذاَِّصَراٌطَُّمسَّْ

َّ

 (:64) -(62)يات منمناسبة اآل

ذلك بمقتضى ومن عجوز عاقر وشيخ قد بلغ من الكبر عتيّا، " يحيى بن زكريّا"لّما ذكر هللا تعالى قّصة والدة 

، فذكر قّصة ميالد المسيح عيسى  أعقبها بما هو أبلغ وأروع في خرق العادات ة ،للعادالّسنن الكونية شيء خارق 
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وأعقبه بذكر ما أيّده ،  فذكر والدته من مريم البتول ليدّل على بشريّته،  ، وهي شيء أعجب من األول من غير أب

 . ، وأنّه أحد الّرسل الكرام الذين أظهر هللا على أيديهم خوارق العادات ليشير إلى رسالته ؛هللا به من المعجزات

 

 ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في اآليات ؟ -
َّ

َّ. على اصطفائهشكًرا هللا عبادة الزمي : واقنتي ، أطاع هللا وأطال القيام في الصالة والدعاء : قنت  :اقنتي

 نلقي المعنى في النفس خفاءً َّ:نوحيه إليك                                     .م جمع نبأ وهو الخبر المهَّ:أنباء 

َّ."وهي تكوين عيسى عليه الّسالم" نْ كُ "َّ:بكلمة منه                    .المقصود هنا الّسهام التي يُقترع بهاَّ:أقالمهم

َّذا جاه وقدر َّ:وجيًها  .َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّلقب من األلقاب المشرفة ومعناه المباركَّ:المسيح

 "من جاوز الثالثين إلى نحو الخمسين. " والشيخ اببين الش ماَّ:كهالً                            لفراش الطف :المهد

َََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.الصواب قوالً وعمالً  :الحكمةَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّالكتابةَّ:الكتابَََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ أراد شيئًا: أمًرا قضى

           طريق :صراط                  الذي يُولد أعمىَّ:األكمه                                             أشفيَّ:أبرئ

َّ.تخبئون :تد خرون                          . ضاليعتري الجلد وداء عُ المصاب بالبرص وهو مرض  :األبرص

 :ما الجذر اللغوي للكلمات االتية  -

 جذرها الكلمة  جذرها  الكلمة جذرها الكلمة 

 وجه وجيه خصم يختصمون نبأ  أنباء

 دنو الدنيا ذخر تّدخرون وحي  نوحيه 

 قرب المقربين   أخر اآلخرة لقي يلقون

 برص األبرص  كمه األكمه  مسس يمسسني 

 صدق مصّدق نبأ أنبئكم قوم مستقيم

 طوع أطيعون وقي اتقوا أمن مؤمنين 
َّ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
َّ
َّ

 

 :(64) -( 62)من تفسير اآليات 

 :62اآلية

َ اْصطَفَاِك  يا مريم إّن هللا اختارك من : (جبريل عليه الّسالمأي )قالت المالئكة  :َوإِْذ قَالَتِ اْلَماَلئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ هللاَّ

  .بالكراماتبين سائر النساء فخّصك 

 الجذر اللغوي

 .اً اً يأتي رباعيً ا ، ونادرً الجذر هو حروف الكلمة األصلية ، وغالباً يأتي الجذر ثالثيً 

 . جذرها قصد :اقتصد                   . جذرها قتل :قاتل       .جذرها جهد :اجتهد : أمثلة على الثالثي 

 .     زلزل جذرها : يزلزل       . جذرها دحرج :يدحرج             .جذرها وسوس :يوسوس : أمثلة على الرباعي 

 

،ونعرف أصلها من المضارع أو المصدر (و،ي)فنردها إلى أصلها المنقلب عنها ، إّما  ،( ا،ى)ال يوجد في الجذر ألف   -

 :أمثلة 

 . قولمضارعها يقول أو مصدرها قول ،جذرها :قال        . بيعمضارعها يبيع او مصدرها بَْيع ، فجذرها : باع 

 .خصص :يختصّ     . مدد :يمتدّ  .   رّد نفك التضعيف فتصبح ردد  :ستردّ   ا:مثلة أ ،التضعيف يفك في الجذر -2

 .تضبط بالحركات إال إن طُلب منك الضبط ال  -3
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 :َوطَهََّرِك 

 . طهّرك من األدناس واألقذار وما اتهمك به اليهود من الفاحشةأي و 

 :َواْصطَفَاِك َعلَى نَِساِء اْلَعالَِمينَ 

 . اختارك هللا على سائر نساء العالمين لتكوني مظهر قدرة هللا، في إنجاب ولد من غير أبأي و 

 :63اآلية

 .يا مريم الزمي عبادة هللا تعالى وطاعته شكًرا على اصطفائه أي :لَِربِّكِ يَا َمْريَُم اْقنُتِي 

اِكِعينَ   . مع المصلّينهلل وصلي أي  :َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ
َّ

 :66اآلية

عمران وابنتها امرأة "هذا الّذي قصصناه عليك يا أيّها الرسول من قّصة أي  :َذلَِك ِمْن أَْنبَاِء اْلَغْيِب نُوِحيِه إِلَْيكَ 

، واألخبار المهمة التي أوحينا بها إليك يا محّمد،  إنما هي من األنباء المغيّبة، " زكرّيا ويحيى"، ومن قّصة "مريم

 . ما كنت تعلمها من قبل

ويتنافسون على كفالة مريم  وما كنت عندهم إذ يختصمونأي :َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِْذ يُْلقُوَن أَْقاَلَمهُْم أَيُّهُْم يَْكفُُل َمْريَمَ  

 . ، كّل يريدها في كنفه ورعايته حين ألقوا سهامهم للقرعة

والغرض أّن هذه األخبار كانت من عند هللا العليم يتنازعون فيمن يكفلها منهم، أي : َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِْذ يَْختَِصُمونَ  

 . لسعادتها، لتقتبس منه علًما جًما وعمالً صالًحا افاًل لها زكريّا ككون قّدر هللا ، وإنما الخبير 

َّ:66اآلية

ُرِك بَِكلَِمٍة ِمْنهُ  َ يُبَشِّ يا مريم إّن هللا يبشرك بمولود يحصل بكلمة قالت المالئكة  أي: إِْذ قَالَِت اْلَماَلئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ هللاَّ

 . منه بال واسطة أب

 ه إلى أمه تنبيهًا على أنها تلده بال أب، ونسبَ "المسيح"ولقبه " عيسى"اسمه  أي:َمْريَمَ اْسُمهُ اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن 

ْنيَا َواآْلِخَرةِ   .سيًّدا ومعظًّما فيهما أي :َوِجيًها فِي الدُّ

بِينَ   .ومن المقّربين عند هللا أي :َوِمَن اْلُمقَرَّ
َّ

 :62اآلية

فيكلّم الناس ،  الناس وهو طفل قبل وقت الكالم، ويكلّمهم كهالً " عيسى"ويكلّم  أي :َويَُكلُِّم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهاًل 

 وال شك أّن ذلك غاية في اإلعجاز،في هاتين الحالتين كالم األنبياء، من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهول

الِِحينَ    .وهو من الكاملين في التّقى والصالح  أي :َوِمَن الصَّ

 :63اآلية

كيف يأتيني الولد وأنا لست : تتعجب مريم من هذا األمر فتقول أي : قَالَْت َربِّ أَنَّى يَُكوُن لِي َولٌَد َولَْم يَْمَسْسنِي بََشرٌ 

 بذات زوج؟

ُ يَْخلُُق َما يََشاُء  ب من يا مريم هكذا أمر هللا عظيم، ال يعجزه شيء، يخلق بسب: فجاء الّرد الرباني أي:قَاَل َكَذلِِك هللاَّ

 الوالدين وبغير سبب

إذا أراد هللا شيئًا حصل من غير تأخر وال حاجة إلى سبب، يقول له  أي:إَِذا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ 

 .  فيكون" كن"

 :63اآلية

 . الكتابة" عيسى"يُعلّم هللا تعالى  أي:َويَُعلُِّمهُ اْلِكتَابَ 

 . والسداد في القول والعمل، وسنن األنبياء أي :َواْلِحْكَمةَ  

ْنِجيلَ   . ويجعله يحفظ التوراة واإلنجيل أي:َوالتَّْوَراةَ َواْْلِ

 :63اآلية

 :قائاًل لهم  يرسله هللا تعالى رسوالً إلى بني إسرائيلو أي:َوَرُسواًل إِلَى بَنِي إِْسَرائِيلَ 
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تدل على صدقي ، وهي ما  أيدني هللا به من المعجزات ،وآية  جئتكم بعالمةأي بأني :أَنِّي قَْد ِجْئتُُكْم بِآيٍَة ِمْن َربُِّكْم  

 :صدقي 

 من الطين مثل صورة الطير أصور لكم  أي:أَنِّي أَْخلُُق لَُكْم ِمَن الطِّيِن َكَهْيئَِة الطَّْيرِ 

  ِ عز وجل ،  بإذن هللا عيانًا ، فيطير،  في تلك الّصورة فتصبح طيًرا بإذن هللا أي: فَأَْنفُُخ فِيهِ فَيَُكوُن طَْيًرا بِإِْذِن هللاَّ

 .وهذه المعجزة األولى  الذي جعل هذه معجزة له تدل على أنه أرسله ،

 . وهذه المعجزة الثانية   ، شفي المصاب بالبرصأشفي الّذي ولد أعمى، كما أ أي: َوأُْبِرُئ اأْلَْكَمهَ َواأْلَْبَرصَ 

  ِ وقد أحيا أربعة أنفس كما . بمشيئة هللا وقدرتهال بقدرتي ، ولكن الموتى بعض حيي أ أي: َوأُْحِي اْلَمْوتَى بِإِْذِن هللاَّ

 .،وهذه المعجزة الثالثةا لتوهم األلوهية عنهدفعً " بإذن هللا"وكّرر لفظ  ،ذكر القرطبي وغيره

شكون فيها، فكان تبالمغيبات من أحوال الناس التي ال  كم خبروأ أي: وَن فِي بُيُوتُِكْم َوأُنَبِّئُُكْم بَِما تَأُْكلُوَن َوَما تَدَِّخرُ 

 .،وهذه المعجزة الرابعةيخبر الشخص بما أكل، وما اّدخر في بيته

في ما أتيتكم به من المعجزات عالمة واضحة تدل على صدقي ،إن كنتم  أي:إِنَّ فِي َذلَِك آَليَةً لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن 

 :مصدقين بآيات هللا ،ثم أخبرهم أنه جاء مؤيًدا لرسالة موسى ، فقال 

 

  :68اآلية 

قًا لَِما بَْيَن يََديَّ ِمَن التَّْوَراِة  مؤيًدا لما جاء جاء عيسى عليه الّسالم مصدقًا لرسالة موسى عليه الّسالم،  أي:َوُمَصدِّ

 . به في التوراة

َم َعلَْيُكْم  وألحّل لكم بوحي من هللا بعض ما كان محّرًما عليكم في شريعة موسى  أي:َوأِلُِحلَّ لَُكْم بَْعَض الَِّذي ُحرِّ

 .معليه الّسال

 : َوِجْئتُُكْم بِآيٍَة ِمْن َربُِّكمْ 

 .هللا به من المعجزات، وكّرره تأكيًداعلى صّحة رسالتي، وهي ما أيّدني جئتكم بعالمة شاهدة  أي

َ َوأَِطيعُونِ   . خافوا هللا وأطيعوا أمريأي :فَاتَّقُوا هللاَّ

 :64اآلية

َ َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ   .أنا وأنتم سواء في العبودية هلل عز وجل أي: إِنَّ هللاَّ

 .واإلقرار بوحدانيته هو الطريق المستقيم الّذي ال اعوجاج فيهإّن تقوى هللا وعبادته، ف أي:َهَذا ِصَراطٌ ُمْستَقِيمٌ 

 

 

 

 : فرق في المعنى في ما تحته خط  في ما يأتي -3س

ْنِجيلَ  اْلِكتَابَ َويَُعلُِّمهُ "  :قال تعالى -د   " َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواْْلِ

َّ.ََّّالكتابة

 "  اَل َرْيَب فِيِه هًُدى لِْلُمتَّقِيَن  اْلِكتَابُ َذلَِك  : "قال تعالى -

 .القرآن الكريم

  :ما الجذر اللغوي لما يأتي: 6س

 ذخر: تّدخرون

 . "الكهل، الشيخ، الَهِرم: " عد الى المعجم الوسيط مبينا الفرق بين كل من  -2س

  .من جاوز الثالثين إلى نحو الخمسينَّ:الَكْهل

ْيخ   . الشيخوخة وهي غالبًا عند الخمسين وهو فوق الَكْهل ودون الهَِرممن أدرك َّ:الش 

 .من بلغ أقصى الِكبَر وضعف: الَهِرم 
َّ

 

 المعجم والداللة
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 " 63و62"في ضوء فهمك اآليتين  -2س

 ما فضل هللا تعالى على مريم عليها الس الم؟  -أ

  .أّن هللا اصطفاها وطهّرها على نساء العالمين 

 ؟يستوجبه هذا الفضلاذكر ما  -ب

 .أن تطيع هللا ، وتلزم عبادته 

 

 ": َذلَِكَِّمْنَّأَْنَباِءَّاْلَغْيِبَُّنوِحيِهَّإِلَْيكَََّّ: "في قوله تعالى -3س

 َّ؟"ذلك"ما المشار إليه في  -أ

  .[ زكريا ويحيى] ومن قصة [ مريم البتول ] ، وابنتها [امرأة عمران ] كّل ما ذكره هللا تعالى، من قصة 

 ؟ "إليك"من المخاطب في  -ب

 .الّرسول محمد صلّى هللا عليه وسلّم 

 

 َّلَِم خاطبته اآلية؟ -ج

تأكيًدا لصدق نبّوة الرسول الكريم، قّص هللا تعالى عليه هذه األنباء المغيّبة، واألخبار المهّمة التي أوحى هللا  

 .معجزات تُدلُّ على قدرة هللا تعالىتعالى بها إلى رسوله، وما كان يعلمها من قبل، وما رافقها من 

 

 ؟استخلص من اآليات صفات مريم عليها الس الم -3س

طاهرة، اصطفاها هللا على نساء العالمين إلنجاب طفل من غير أب، مخلصة في : مريم عليها السالم

 .العبوديّة

 ها؟عرضت اآليات الكريمة أموًرا خارقة للعادة، اذكر -3س

إحياء الموتى، شفاء األكمه واألبرص،   السالم من غير أب،معجزات عيسى عليه السالموالدة عيسى عليه  

  . ينفخ في الطّين فيصيُر طيًرا

، فما فائدة هذا األسلوب ؟ -43س  أكثر القرآن الكريم من استخدام األسلوب القصصي 

  . بيان عظمة القرآن الكريم في إقامة الّدليل - 

  .أخذ العبرة والعظة -

التدبّر والتأّمل؛ فقصص القرآن ذات أثر إيماني وتربوي في متأّمليها، وتحمل مادة محبوبة تعين على تدبّر  -

  .القرآن وفهمه

  .بيان إيمان األنبياء، وقوة صبرهم ويقينهم بموعود هللا -

عبر نحو  -صلّى هللا عليه وسلّم -والقصص القرآني على كثرته وتنوعه بمثابة جذب لذاكرة النبي  -

َّ." ذلك من أنباِء الغْيِب نوحيه إليكَ "  .الماضي؛ لينُتََفع بها في الحاضر

عاية اْللهي ة في إعداد األنبياء واصطفائهم وصفاتهم، عالم يدل  هذا في رأيك؟  -46س  تكاملت الر 

آل إبراهيم هللا سبحانه ال يختار من الخلق إال أكرمهم وأفضلهم عنده وأكملهم لديه، فاصطفى آدم ونوًحا ثم 

وآل عمران ألّن منهم األنبياء، فكانوا أمناء على رسالته وبلّغوها للنّاس، وخصهم هللا بصفات الّصدق 

 .واألمانة، وخّصهم بالنبّوة والّرسالة

 

 

 

   .على الطباق من اآليات الكريمة يناستخرج مثال -2

مَ  /أُِحلَّ ،     اآلخرة/الّدنيا  . ُحرِّ

 الفهم والتحليل

 التذوق الجمالي
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َّ

 :كل من  ما داللة -6

 ".62"األولى والثانية في اآلية " اصطفاك" -ب

 .أي أن هللا تعالى اختار مريم عليها السالم من بين سائر النساء فخّصها بالكرامات:  األولى( اصطفاك

أي أن هللا تعالى اختار مريم عليها السالم على سائر نساء العالمين؛ لتكون مظهر : الثانية" اصطفاك"و 

 .هللا في إنجاب ولد من غير أبقدرة 

 ؟ "66و 33"في اآليتين" بكلمة"تكرار  -ج

 .من هللا تعالى الذي ال يعسر عليه أمر" كن" فيه تأكيد على أن عيسى عليه الّسالم ولد بكلمة  

 ؟ "63"في اآلية " بإذن هللا"تكرار "   -د

 .الّسالم، ألن معجزاته كانت بمشيئة هللا وقدرتها لتوهم األلوهية عن عيسى عليه دفعً " بإذن هللا"وكّرر لفظ  

 

ن   :الكناية -2 ؛ أي أن تأتي بكالم يتضم  لفظ أُطلق وأُريد به الزم معناه مع جواز إيراد المعنى األصلي 

 . معنًى حقيقيً ا وآخر مجازيً ا، والمجازي  هو المقصود: معنيين

أسوقَف الجنديُّ : قولنا، ومثال ذلك  . مرفوع الر 

الفخر واالعتزاز، فمرفوع الّرأس كناية عن الفخر : والمعنى المجازيّ    .رفع الرأس عاليًا: المعنى الحقيقيّ 

 ( .واالعتزاز

مادفالن : وقولنا -    .كثيُر الر 

 .ف ى كثرة إشعال النّار لِقرى الّضي؛ ألّن كثرة الّرماد دليل عل كناية عن كرمه

  :وقول أحمد شوقي- 

لوع  بابا           دٌم ولحمٌ َولي بْيَن الض   هما الواهي الذي ثَِكَل الشَّ

 .الذي بين ضلوعه لحٌم كناية عن القلبفدٌم و 

َوَكْهاًل َوِمَن فِي اْلَمْهِد َويَُكلُِّم النَّاَس  : " وضح الكناية في ما تحته خط  في قوله تعالىبناء على ما تقدم ، 

الِِحيَن   ".الصَّ

 . وليًدا/  طفالً  في المهد كناية عن 

 :في قوله تعالى ( وضح داللة الخلق -3

ُ يَْخلُُق َما يََشاءُ  ":قال تعالى  - أ  " . قَاَل َكَذلِِك هللاَّ

 . يصنع ما يشاء على غير مثال سابق :يخلق 

 " . أَنِّي أَْخلُُق لَُكْم ِمَن الطِّيِن َكَهْيئَِة الطَّْيرِ  ":قال تعالى  - ب

 .أصّور لكم من الطين كشبه الطير :أخلق 

 

 قضايا لغوية 

 

 داءالن  
 

 : تعريف النداء 

 .دعوة المخاطب بوساطة حرف من أحرف النداء ، لالنتباه واإلقبال:النداء 

 .   يا مسرًعا ، تمهّل :مثال 

 :مكونات أسلوب النداء 

 ( يا ، أيا ، أ ): ومن حروف النداء : حرف النداء  -1
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 .ول الذي يقع بعد حرف النداء مباشرة وهو االسم األ: المنادى  -2

 .مسرًعا : المنادى .              يا : حرف النداء .      يا مسرًعا ، تمهّل : أمثلة 

 .منادى : قدس .    حرف نداء : يا .   يا قدُس 

 أيا جامَع الدنيا لغير بالغٍة              لِمن تجمُع الدنيا وأنت تموتُ        

 .منادى : جامع .     حرف نداء : أيا        

   

 :حكم إعراب المنادى  -4

 :إذا كان  ، يأتي المنادى معربًا منصوبًا -(4)

 : مضافًا  -أ

ألنه إذا كانت حركة آخرحرف أصلي في  المنادى فتحة وجاء بعده اسم ، يكون نوعه منادى معرب  -1

 . مضاف

 :أمثلة 

 .منادى معرب ، ألنه مضاف ( طالبَ )كلمة       .على دروِسك يا طالَب العلِم ، واظْب  -

 .منادى معرب ألنه مضاف ( معلم )كلمة                     .يا معلَم الصف ،شكًرا لكَ   -

  .مضافألنه ، يكون نوعه منادى معرب ....(ك ، ي، نا ،ها ،): اذا اتصل بالمنادى ضمير متصل  مثل  -2

 :أمثلة 

 .منادى معرب ، ألنه مضاف ( صديقي)كلمة               .أحبك في هللا يا صديقي ،  -

 

 :شبيًها بالمضاف  -ب

شبيه ألنه يكون نوعه منادى معرب  إذا جاء المنادى منونًا تنوين فتح ، وبعده اسم أو جار ومجرور ،

 .بالمضاف 

 :أمثلة 

 .منادى معرب ، ألنه شبيه بالمضاف ( رافًعا)كلمة          .يا رافًعا شعاَر الوئاِم ، جزاَك هللاُ خيًرا  -

 .منادى معرب ، ألنه شبيه بالمضاف ( كافاًل )كلمة            .يا كافاًل أيتام المسلمين ، ابشْر بالجنة  -

  :نكرة غير مقصودة  -ج

 .وإنّما النداء موّجه للجميع  أنّك ال تقصد شخص معين ،هي : معنى نكرة غير مقصودة 

إذا جاء المنادى منونًا تنوين فتح ، وال يوجد بعده اسم أو جار ومجرور ، يأتي فعل أمر  بعده غالبًا يكون  -

 .نكرة غير مقصودة ألنه نوعه منادى معرب 

 :أمثلة 

 :قول عبد يغوث الحارثي  -

 فيا راكبًا إّما َعَرْضَت فَبَلَِّغْن      نَداماَي من نَْجراَن أَْن ال تَالقِيا 

 .منادى معرب ، ألنه نكرة غير مقصودة ( راكبًا )كلمة 

 .منادى معرب ، ألنه نكرة غير مقصودة ( طالبًا)كلمة    . يا طالبًا ، ادرْس  -

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظة مهمة جًدا 

 .منادى منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح أو الفتحة الظاهرعلى آخره : يعرب المنادى المعرب 

منادى منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح  :في األمثلة السابقة تُعرب ( كافاًل، راكبًارافًعا، )فالكلمات 

 ..الظاهرعلى آخره 

منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  :في األمثلة السابقة تُعرب ( طالَب ، معلمَ )والكلمات 

 .آخره
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 :يأتي المنادى مبنيًا في محل نصب ،إذا كان  -(2) 

 : اسًما علًما  -أ

 . هو اسم شخص مذكر أو مؤنث ، اسم بالد ، اسم مدن : اسم العلم 

 .ذا جاء المنادى اسًما علًما ، يكون منادى مبنيًا في محل نصب ألنه اسًما علًما إ -

 .يا قدُس ، يا عامُر  :أمثلة 

 .منادى  مبنيًا في محل نصب ألنه اسم علم ( قدس ، عامر ) كلمتا 

 

 :نكرة مقصودة  -ب

 .هي أنّك تقصد شخص معين : معنى نكرة مقصودة 

ذا جاء المنادى حركة آخره ضمة ، وليس اسًما علًما ، يكون منادى مبنيًا في محل نصب ألنه نكرة إ -

 .مقصودة 

 "َوقِيَل يَا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َوَيا َسَماُء أَْقلِِعي" :قوله تعالى  :مثال 

 .منادى  مبنيًا في محل نصب ألنه نكرة مقصودة  (أَْرضُ )كلمة 

 

 

 

 

: ، نحو قوله تعالى وإبقاء الكسرة دلياًل عليها  لى ياء المتكلم حذف الياء ،يجوز في المنادى المضاف إ -2

 . "َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هََذا بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراتِ "

 .محذوفة ( وياء المتكلم ( يربّ)مضاف ، أصله معرب منادى :ربِّ 

 

يُوُسُف أَْعِرْض َعْن هََذا َواْستَْغفِِري لَِذْنبِِك إِنَِّك ُكْنِت ِمَن  ":نحو قوله تعالى قد يحذف حرف النداء ،  -3

 " .اْلَخاِطئِينَ 

 .منادى مبني على الضم في محل نصب ، ألنه اسم علم ( : يوسفُ )كلمة 

 

 

 تدريبات 
 

 :      مي ز المنادى المعرب من المنادى المبني في ما يأتي  -4

 

   " .آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ  َويَا" :قال تعالى  -أ

 :قال الشاعر  -ب

 أيا جامَع الدنيا لغير بالغٍة              لِمن تجمُع الدنيا وأنت تموتُ      

 :الخنساء قالت  -ج

 ِن لَِصخِر النَدى أاَل تَبِكيا                    َوال تَجُمدا  أََعينَيَّ جودا

 :الكرمي  قال عبد الكريم -د

 بعيداً عن سهولِك والهضابِ       فلسطيُن الحبيبةُ كيف أحيا 

 :قال حافظ ابراهيم  -و

 ُمحبِّيها ـنْ مِ ا ربُك خيرً  ــــــزاكَ جـَ       ا رايةَ الشــورى وحارَسهايا رافـعـً 

 .منادى مبني على الضم في محل نصب : يُعرب المنادى المبني : مالحظة مهمة جًدا         

 .منادى مبني على الضم في محل نصب  :في األمثلة السابقة تُعرب ( أَْرضُ قدُس ، عامُر ، )فالكلمات 
 

المنادى المبني آخر : مفتاح الحل 

يا : حرف أصلي حركته الضمة ، مثل 

 . قدس  

خر حرف أصلي آ المنادى المعرب

يا : حركته فتحة أو تنوين فتح ، مثل 

ا  الرسالة  كاتب  يا  . طالب 

َّ

َّ
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 :أعرب ما تحته خط في ما يأتي  -2

 " .اَل ُمقَاَم لَُكْم فَاْرِجُعوا يَْثِربَ  يَا أَْهلَ َوإِْذ قَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْنهُْم "  :قال تعالى  -أ

 :قال الُحطَيئة  -ب

 الَحواِصِل ال ماٌء َوال َشَجرُ  ُزْغبُ         ماذا تَقوُل أِلَفراخٍ بِذي َمَرخٍ 

 ُعَمرُ فَاِغفِر َعلَيَك َسالُم هللَاِ يا        أَلقَيَت كاِسبَهُم في قَعِر ُمظلَِمةٍ 

 .  رحمةَ هللاِ ،عليَك نفسَك هّذبها  راجيًايا  -ج

 

 :اضبط أواخر الكلمات التي تحتها خطٌ في ما يأتي  -3

بيمينك ،  لْ ، سّم هللا ، وكُ  غالميا :" أبي سلمة راوي الحديث قال صلى هللا عليه وسلم مخاطبًا عمر بن  -أ

 " .مما يليك  لْ وكُ 

 :قال ابن زيدون  -ب

بَا بلّْغ تحّيتَنَا نسيمَويَا   َمْن لَْو على البُْعِد َحيّا كان يحيِينا                         الصَّ

 

د نوعه  -6  .استخرج المنادى في اآليات الكريمة من سورة آل عمران التي درستها ، وحد 

 

 :حل التدريبات 

منادى مبني    :فلسطيُن  -معرب    دمنادى  :عينيّ  -ج.  منادى معرب :  جامعَ  -ب. منادى مبني : آدمُ  -أ -1

 .منادى معرب  :رافًعا  -منادى مبني   و :جميُل  -ه

 

 .، وهو مضاف منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره :أهلَ  -أ -2

 .منادى مبني على الضم في محل نصب  :عمرُ  -ب

 .آخره منادى منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على :راجيًا  -ج

 

 .غالُم منادى  مبني على الضم في محل نصب ألنه نكرة مقصودة -أ -3

 .منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، ألنه مضاف  نسيَم  -ب

 

 .وحكمه معرب ، نوعه مضاف الى ياء متكلم محذوفة :رّب  -4

 .نوعه اسم علم ،وحكمه مبني : مريمُ يا 

 

 مراجعة اسم الفاعل واسم المفعول 

 

 الفاعلاسم 
 

 .اسم مشتق يدل على الحدث، ومن أو ما يقوم به :تعريفه 

 

 .ومن يقوم بالكتابة ( الكتابة)تدل على الحدث وهو ( كاتب)فكلمة 
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  :صياغته 

:                                                                           أمثلة، يصاغ من الفعل الثالثي على وزن فاعل -4

 .قاطع :قطع                   .ساعٍ  :سعى       .فائز :فاز    . قارئ:قرأ     . العب :لعب  . دارس :درس 

 :حاالت خاصة يجب االنتباه إليها عند صياغة اسم الفاعل من الفعل الثالثي 

اذا كان غير  ه،آخرحذف الياء من نقوم ب، عند تحويله الى اسم فاعل ( ا،ى )الفعل الذي اخره  :الحالة األولى  

 ( .ال)بقي الياء بشرط أن تعرفه بأو ن/  بدل الياء تنوين كسرنو( ال)معرف ب

 . داعٍ أو الداعي : دعا    أو القاضي  قاضٍ  : قضى      أو الساعي ساعٍ    :سعى:   أمثلة  

    :                                                         مثلة أ،(آ =ا +أ )الفعل المهموز األول عند تحويله إلى اسم فاعل تصبح همزته الف مد :الحالة الثانية 

 .آمر:أمر.                        آبٍ  :أبى                   . آٍت :أتى                . آكل :أكل آمن                 : أمن 

 :لى اسم فاعل عند تحويله إ( ئ)لى إ تقلب( أ)أو (ا)سطه حرف في والذي الفعل  :الحالة الثالثة 

 .نائم :نام .     بائع : قائل         باع : قال سائل               : سائل               سأل : سال   

مضمومة  احرف المضارعة ميمً  نبدلتيان بمضارعه المبني للمعلوم ،ثم باْل ويصاغ من الفعل غير الثالثي  ، -2

 :خر كسر ما قبل اآلن،و

يتظاهر :تظاهر          . طُمرتبِ  -يرتبط :ارتبط  . دُمجتهِ  –يجتهد :اجتهد        ُمبتِسميبتسم   : ابتسم 

 م ستدِرج – يستدرج:استدرج         .  ُمتظاِهر: 

 :حاالت خاصة يجب االنتباه إليها عند صياغة اسم الفاعل من الفعل غير الثالثي 

اذا كان غير معرف  ه،حذف الياء من آخرنقوم ب، عند تحويله الى اسم فاعل ( ا،ى )الفعل غير الثالثي الذي اخره 

 ( .ال)أو نبقي الياء بشرط أن تعرفه ب/  بدل الياء تنوين كسرنو( بال

 ي ُمتحدٍّ أو المتحدِّ : تحّدى   .ُمراعٍ أو الُمراِعي: راعى .                      ي ُمتولٍّ أو الُمتولِّ : تولّى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المفعول 
 

 .يدل على الحدث ومن أو ما يقع عليه مشتق اسمهو  :تعريفه 

 .ومن وقع عليه المسؤولية  مسؤول تدل على الحدث المسؤولية ، فكلمة

 

 : مالحظات مهمة 

طالبة  طالب ،:،مثل ( ال)قد يكون اسم الفاعل في النص في صيغة المؤنث او المثنى او الجمع أو معرف ب  -

 (.جميعها اسم فاعل .  )طالبان ،طالبين،،طالبون ،طالبين ،طالبات ،الطالب  طالبتين ، طالبتان ، ،

 

أو اسم يكون فاِعل  وزن على اسم  فابحث عن الثالثي؛ من فاعلٍ  اسم من النص تستخرج أن منك طلب إذا -

  .نائم  ذائق، قاتل، :مثل :  الحرف الثاني فيه الف 

والحرف  مضمومة بميم تبدأ كلمة عن ابحث غيرالثالثي من فاعلٍ  اسم من النص تستخرج أن منك طلب و إذا 

 .، ُمؤِمن سلمونمُ  سلِم،مُ : ،مثل  قبل االخير فيها مكسور
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 :صياغته 

 :يصاغ من الفعل الثالثي على وزن مفعول ،أمثلة  -4

 . مقروء :قرأ.     مشروب : شرب. ملعوب     :لعب .   مدروس :درس .  مكتوب :كتب 

 :حاالت خاصة يجب االنتباه إليها عند صياغة اسم المفعول من الفعل الثالثي 

 :يفّك التضعيف إلى حرفين ، أمثلة ( شّدة )مضّعف  فوقه حرفين والحرف الثاني الذين يتكون من الفعل  -1

 .مجنون : جنّ .              مردود : ردّ .           مشدود : شّد 

إذا كان ثالث حرف في مضارعه  واو او ياء فإّن اسم المفعول ( لفأ)وسطه حرف  الفعل المعتل االجوف -2

 :   يكون بإبدال حرف المضارعة ميماً مفتوحة ،امثلة 

 .       َمدين -يدين :دان .    َمقول -يقول :قال .      َمبيع –يبيع :باع

 

لف  فإّن اسم المفعول يكون بإرجاع ثالث حرف في مضارعه  أ إذا كان( فال)الفعل األجوف وسطه حرف  -3

 :ثم نبدل حرف المضارعة ميماً مفتوحةً ،أمثلة ، ( المصدر)نعرف أصلها من ، األلف الى أصلها 

 .  منه َمخوف -(خوف )ألّن مصدر خاف ؛ لف واو يخاف أصل األ:خاف 

 .َمهيب  –( هيبة )مصدر هاب  نّ يهاب أصل االلف ياء أل: هاب 

 

فإّن اسم المفعول يكون باالتيان بمضارعه ، ثم نبدل حرف ( ا،ى،و،ي )آخره حرف علة الذي الفعل  -4

 : خير ،أمثلة ونشّدد الحرف األ المضارعة ميماً مفتوحة ،

 مرئيّ :رأى        .َمكويّ  –يكوي :كوى         .  َمدعوّ  –يدعو :دعا   .   َمرميّ  –يرمي :رمى 

 

ا صياغة اسم المفعول من الفعل الثالثي نتأكد أّن الفعل الزم ، أم متعدٍّ ، فإذا كان الزًما نضيف إليه جارً بعد  -

 . .....(فيه ، به ، عليه ،منه ): مثل ، اومجرورً 

 كيف نفرق بين الفعل الالزم والفعل المتعدي ؟

 يوسف  نام.   المعلم  قام.  الولد  جلس: أمثلة . هوالذي اكتفى بفاعله وال يحتاج إلى مفعول به : الفعل الالزم :أوأًل 

 .أحمد الزجاج  كسر.    الطالب المعلم  شكر: أمثلة . هو الفعل الذي يأخذ فاعال ويحتاج مفعوال به : الفعل المتعدي 

، أّما ذا وجدتها مفهومة فنح، فإ (تُهُ )نأتي بالفعل ونضع معه  :ثانيًا  إذا وجدتها غير مفهومة كم على الفعل بأنه متعدٍّ

 .فنحكم على الفعل بأنه الزم 

 (تُهُ )ألنها ال تصلح معها  ةالزمأفعال                سقط ، جلس ، نام ، قام ،هبط ، نزل 

 (تُهُ )ألنها تصلح معها  أفعال متعدية كتب ، ضرب ، حمل ، منح ،شكر                   

 :اسم المفعول من األفعال اآلتية 

        .     مسقوط عليه: سقط .    مخوف منه:خاف   . َمقوم منه :  قام   .  مجلوس عليه : جلس .     مرغوب فيه : رغب 

 .منزول فيه : نزل 

له نحذف حرف المضارعة ونبد ثم ويصاغ من الفعل غير الثالثي  ، باْلتيان بمضارعه المبني للمجهول ، -2

 :خر ،أمثلة بميم مضمومة ،وفتح  ما قبل اآل

 :اسم المفعول من األفعال اآلتية 

ب.  ُمنكَسر -يُنكَسر :انكسر .    ُمستخَدم –يستخدم : استخدم  ب عليه –يُتدّرب : تدرَّ  .  ُمقاتَل: قاتل .   ُمتدرَّ
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 . ُمشاَرك:شارك .  ُمناَدى:نادى 

ا اسم المفعول من الفعل غير الثالثي نتأكد أّن الفعل الزم ، أم متعدٍّ ، فإذا كان الزًما نضيف إليه جارً بعد صياغة  -

 .....( .فيه ، به ، عليه ،منه ): امثل ومجرورً 

 :اسم المفعول من األفعال اآلتية 

ب       ُمقتَرن به –يقترن : اقترن  ب عليه –يُتدّرب : تدرَّ  . ُمستَحم فيه:استحّم         . ُمتدرَّ

 

 . ونفرق بينهما من خالل المعنى   ،فعال يصاغ منها اسم الفاعل واسم المفعول منها على نفس الوزن بعض األ -

 :مثل 

 .          ُمشتّد : اشتدّ       حتلّ مُ :احتلّ         . ختار مُ :اختار      . شتاق مُ :اشتاق  

                                                                                  :في العبارتين اآلتيتين ميّز اسم الفاعل من اسم المفعول   (س

 (               ألنه جاء قبلها من وقع عليه الفعل)،  سم مفعولا                               قريتكم ؟  ختارمُ من  -  

 (ألنه جاء قبلها من قام بالفعل أنا  )اسم فاعل ،                . ة العربية لجمالها اللغ ختارمُ أنا  -  

 (   ألنه جاء قبلها من قام بالفعل الفتاة  )اسم فاعل،               . مالبسها بذوق رفيع  ختارةمُ الفتاة  -

 ( .ألنه جاء قبلها من وقع عليه الفعل )اسم مفعول ،                         .بعناية فائقة  ختارةمُ الهدية -

 

 

 

 

َّ

 

 

 تدريبات 
 

                                                       :تية كل فعل من  األفعال اآل عل ، واسم المفعول منهات اسم الفا -4

 .التقى ، باع ، انصرف ، عّد، الم ، روى 

 :أسماء الفاعلين في النص اآلتي ن عي  -2

ال تكن ممن يرجو اآلخرة بغير عمل ويرجو التوبة بطول األمل ، يقول في الدنيا بقول الّزاهدين ، ويعمل فيها " 

بعمل الّراغبين ، إْن أُعطي منها لم يشبع ، وإن ُمنع منها لم يقنع ، يعجز عن شكر ما أُوتي ويبتغي الزيادة في ما 

بين وهو أحدهم ذنِ الحين وال يعمل عملهم ، ويُبغض المُ ويأمر الناس بما ال يأتي، يحّب الصّ  ينتهي ، بقي ، ينهى وال

ا ، وإْن َصّح أمن الهيًا ،يُعجب ، يكره الموت لكثرة ذنوبه ، ويقيم على ما يكره الموت من أجله ،إْن سقم ظّل نادمً 

 " .بنفسه إذا عوفِي ويقنط إذا اْبتُلي 

 :الفاعل من اسم المفعول في العبارتين اآلتيتين مي ز اسم  -3

 .الفتاةُ ُمختارةٌ مالبسها بذوٍق رفيعٍ  -أ

 .الهديةُ ُمختارةٌ بعنايٍة فائقٍة  -ب

 .من سورة آل عمران ( 33إلى 33 ) استخرج اسم الفاعل ، واسم المفعول من اآليات الكريمة -3

 وزن على كلمة عن فابحث ؛ الثالثي الفعل من مفعول اسم من النص تستخرج أن منك لبطُ  إذا

 .مكسور : مثل  خير واو ،تبدأ بميم مفتوحة والحرف قبل األ أو كلمة مفعول

 بميم تبدأ كلمة عن ابحث الثالثي غير من مفعول اسم من النص تستخرج أن منك لبطُ  و إذا

  .ُمستخَدم: والحرف قبل االخير فيها مفتوح ، مثل  مضمومة
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 :التدريبات  حل  

1- 

 اسم المفعول  اسم الفاعل  الكلمة 

 ُملتقًى ُملتٍق أو الُملتقِي التقى

 َمبيع بائع باع

 ُمنصَرف عنه أو ُمنصَرف إليه ُمنصٍرف انصرف

 َمعدود عادّ  عدّ 

 َملوم الئم الم

 َمرويّ  راٍو أو الراوي روى

 

 .الّزاهدين ، الّراغبين ، الّصالحين ، الُمذنِبين ، نادًما ، الهيًا   -2

 .اسم مفعول ؛ ألنه جاء قبلها من وقع عليه الفعل  -ب        .ألنه جاء قبلها من قام بالفعل الفتاة  اسم فاعل؛  -أ -3

ًرا:اسم المفعول         .الحين قا ،الصّ صدِّ مُ  قائم ،: اسم الفاعل  -4  ُمحرَّ

 

 

 الكتابة

 

 القصة القصيرة 

 
فّن أدبّي نثري يتناول حادثة أو مجموعة حوادث تتعلّق بشخصيّة أو مجموعة من : تعريف القصة القصيرة 

الّشخصيّات اإلنسانيّة في بيئة زمانيّة أو مكانيّة ما تنتهي إلى غاية أو هدف بُنيت من أجله القّصة بأسلوب أدبّي 

 .ممتع 

 .وتسليته عن طريق التّلميح والّرمزتهدف القّصة إلى التأثير في القارئ وإمتاعه :الهدف من كتابة القصة 

 :عناصر القصة 

  .الّذي يمثّل مجموعة من الوقائع الجزئية المترابطة والمنظّمة على نحو خاص: الحدث -1

  .التي تبدأ غامضة ثم تتكّشف تدريجيًّا، وهي قمة الحدث في القّصة: الحبكة -2

 .داخلّي وخارجيّ : الّصراعان -3

 الحوار -4

 .المكان الزمان و -5 

 .الحّل  -6

 .الّرئيسة والثانويّة والنامية والثابتة: الّشخصيات -7

  :أبعاد الشخصيّة تتمثل في -8

  .الّذي يمثّل المظهر العام والّسلوك: البعد الخارجيّ  -أ

يشمل المركز ويشمل األحداث النفسيّة والفكريّة والّسلوك الناتج عنها، والجانب االجتماعّي الّذي : البعد الداخليّ  -ب

 .الّذي تشغله الّشخصيّة في المجتمع وظروفها االجتماعيّة
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 :ثم أجب عن األسئلة التي تليها  اقرأ القصة اآلتية ،

 

 حفظ األمانة

يان مْ وأموالي كثيرة ، وكان في وسطي هِ  وكانت تجارتي عظيمة ، في بعض أعوام ، الحجّ  قصدتُ : قال تاجر 

يان من وسطي مْ ألقضي بعض شأني ، فانحّل الهِ  ببعض الطريق نزلتُ  ، فلما كنتُ  مليء بالدراهم والجواهر القيّمة

ن سرُت عن الموضع فراسخ ، ولكن ذلك لم يكن يؤثر في قلبي لما كنت عليه من ، ولم أعلم بذلك إال بعد أوسقط 

 .غنى 

ِهْمُت على وجهي هاربًا من ولما قضيُت حجتي وعدُت إلى بلدي تتابعت المصائب علّي ، حتى لم أعد أملك شيئًا، فَ 

تلك الليلة إال دراهم معدودة ، وكانت الليلة مطيرة ، فأويُت في بعض القُرى إلى خان خراب ،  بلدي ، وما أملك في

خذ لي طعاًما أتقّوى به فاتّ  يا هذا ، الساعة تخرج روحي ،: فقالت  ، جتي الوالدة فتحيّرُت ، ثّم ولدتْ زو فحضرتْ 

ى جئُت إلى بائع فوقفُت عليه ، فكلّمني بعد جهد ، فشرحُت له حالي ، أخبط في الظلمة والمطر حتّ  فخرجتُ 

وجئُت أريد الموضع فلّما قربُت من  ني وأعطاني بتلك القطع أكاًل وزبيبًا ،وأعارني إناًء جعلُت ذلك فيه ،مفرح

ولما  أبكي وأصيح ،فاطّل رجل من داره ،الخان ، زلقت رجلي وانكسر اإلناء  ، وذهب جميع ما فيه ، فجعلُت 

فإّن امرأتي تموت اآلن جوًعا دراهم ، ولكن رحمة لزوجي ونفسي ، ال أبكي من أجل ال: شرحُت له حالي ، قلُت له 

فقد ذهب مني في الحّج هميان فيه ما يساوي ثالثة آالف دينار ، فما فّكرُت فيه ، وأنت تراني الساعة أبكي بسبب 

عني وينفعك من صفة ِهْمياني فوما ين: باهلل يا رجل ، ما كانت ِصفة ِهْميانك ؟ فقلُت : ت ، فقال لي دراهم معدودا

 . الذي ضاع منذ كذا وكذا ؟ ومشيتُ 

                    أي شيء تريد ؟: خذ يا هذا ، فظننتهُ يتصدق علّي ، فجئُت وقلُت : فإذا الرجل قد خرج يصيح بي 

 لي ِهْميانك ؟ ِصف: فقبض علّي وقال 

أتعرُف هذا؟ فحين : أسود ،فأخرج من وسطه ِهْمياني نفسه ، وقال  إنّه مصنوع من ديباجٍ : فوصفته له وقلُت له 

 يا هذا أملٌك أنت أم نبّي؟: رأيتهُ شهقُت ، وقلُت له 

حلٍّ من أمري ، انا أحفظه منذ كذا وكذا سنة ، وأبحث عن صاحبه بال جدوى ، فخذ ِهْميانك واجعلني في : فقال 

 .فشكرتُهُ ودعوُت له 

وأخذُت ِهْمياني ورجعُت إلى بلدي ، فبعُت الجواهر واتّجرُت ، فما مضت إال سنوات حتّى صرُت صاحب عشرة 

 .آالف ديناٍر 

د عناصر القصة  -4  .حد 

 .مكان في الحج ، وبيت الرجل الذي رّد األمانة : المكان  -أ

 .وقت الحج وما بعده : الزمان  -ب

 .عندما زلقت رجل الرجل وانكسر اإلناء  ، وذهب جميع ما فيه( : العقدة ذروة التأزم -ج

 .التاجر ، زوجة التاجر ، الرجل الذي رّد األمانة : الشخوص  -د

 .أحداث القصة بتطوراتها : الحدث  -ذ

 .جوع صراعها مع ال/ زوجة التاجر وصراعها مع آالم الوالدة : الصراع الداخلي ؛ ومثله  -ر

 .التاجر عندما هام على وجهه وصارع الليلة المطيرة : الصراع الخارجي ؛ ومثله  -ز

 .كيس النقود إلى التاجر : الحلّ  -و

 



 7057989870 / ان المرعيعمر.د 

22 

ة ، وبي ن نوعها ؟ -2  صن ف الشحصيات الواردة في القص 

 .التاجر ، زوجة التاجر ، الرجل الذي رّد األمانة : الشخصيات الرئيسية  -أ

 .التاجر : النامية الشخصيات  -ب

 .الرجل الذي رّد األمانة زوجة التاجر ، : الشخصيات الثابتة  -ج

 ما العبرة المستفادة من القصة ؟ -3

 .حفظ األمانة / رّد األمانات إلى أصحابها 

 :اكتب قصة بما ال يقل  عن مئتي كلمة في واحد من الموضوعين اآلتيين 

أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ، وأشار : " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهمية رعاية األيتام في ضوء قول  -4

 ".بالسبابة والوسطى وفّرج بينهما شيًئا 

 .امرأة وهبت طفاّل بعد صبر طويل  -2

 

 

 

 :بعد كتابتي القصة أتأكد من أنني 

 .اخترُت عنوانًا مناسبًا وشائقًا لمضمون القّصة  -1

 .راعْيُت عنصري الزمان والمكان في القصة -2

 .رئيسة وثانوية : صنّفت الشخوص نوعين  -3

 .استخدمت الحوار القصصي  -4

 .حّددت العقدة في القصة  -5

 .أنهيُت قصتي بحل هادف ونبيل  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم الذاتي  
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 فن  الس رور 

 

 

 ذكر اسم كاتب نص فن السرور ؟ا: س

 .أديب ومفكر مصري ( 1554-1886أحمد أمين 

 ما هي أعماله األدبية ؟: س

 "  .مجلة الّرسالة" شارك في إخراج ، "  الثقافة" عمل في جامعة القاهرة ، أنشأ مجلة  أديب ومفكر مصري ،

 اذكر مؤلفاته ؟: س

 .فيض الخاطر  -3ضحى اإلسالم      -2  اإلسالمفجر  -1

 اذكر اسم الكتاب الذي أخذ من النص ؟: س

 . فيض الخاطر

َّ 

 

 ه أحمد أمين في هذا النص؟بي نالذي ما : س

 كيف يمكن لإلنسان أن يكون سعيًدا؛ ألّن الّسرور ينبع من داخل اإلنسان ال من الظّروف الخارجيّة المحيطة به

  .حسبْ 

 

بل والوسائل التي يمكن بها أن يحق ق اذكر : س  ؟لفرح والس رورنسان ااالالس 

 .أن يكون قويًّا متحّمالً الّصعاب -1

  . بنفسه كثيًرأ وكأنّها مركز العالماإلنسان أالّ يفكر  -2

 . أن يمأل وقت فراغه بما هو نافع ومفيد مثل العملو -3

 . على اإلنسان الذي يبحث عن الّسرور أالّ يفّكر بما هو سلبّي، بل يوّجه تفكيره نحو كل ما هو إيجابيّ  نّ إ -4

 . أن يجتهد في أن يجعل الّسعادة طبًعا من طباعه، وال يضيّعها في ما يكدر عيشه -5

 

 ما النوع األدبي الذي ينتمي إليه النص ؟: س

 .مقالة أدبية 

 

 

 

 األولالمقطع 

 صناعة الس رور                                    الثانية الوحدة 

 القراءة

 التعريف بالكاتب

 جو  النص  

 النص  
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 ؟ النص اآلتية الواردة في ما معنى الكلمات -

 .الدائرة من الضوء تحيط بجرم سماويّ : الهالة -             توليه وإحاطته: تقل ده -              .يصنعها :  يخلقها -

  .وجهه: ُمحي اه -        .النعمة والّسرور: الغبطة -                      .نور:  بهاء -

 .يض في:  يتدفق -         .يلمع ، يشرق :  يتألق -

 :ما الجذر اللغوي للكلمات االتية  -

 .وسل :  الوسائل.   شقو :  الشقاء.    حيي :  محي اه.     بهي :  بهاء.      قلد : تقل د.       سرر  : السرور

 

 

 

 :أضف إلى معجمك اللغوي  -4

 .سماويّ الدائرة من الضوء تحيط بجرم : الهالة

 

  :معنى الكلمة اآلتيةعد إلى المعجم واستخرج  -2

 .النعمة والّسرور:  بطةالغِ 

 

  :استخرج من الفقرة الثانية كلمات مقاربة في معانيها لما يأتي -3

 .وجهه: حي االمُ          .يلمع، يشرق: يتأل ق        .نوًرا: البهاء

 

 

 

 القدرة على الس رور نعمة كبرى، بَم يستطيع اْلنسان تحقيقها وفق رأي الكاتب؟  -4

 .يستمتع بالسرور إْن وجدت أسبابه، ويخلُقها إْن لم تكن  

 

ا يعتمد على الظروف المحيطة بالشخص، بي ن رأيك موافقًا أو  -6 يعتمد تحقيق السعادة على النفس أكثر مم 

  .معارًضا الكاتب

 .على نفس اإلنسان وباطنه أكثر مما يعتمد على الظروف المحيطة -في رأي الكاتب -يعتمد الّسرور 

أوافق الكاتب في ما ذهب إليه؛ ذلك أّن السرور والرضا ينبعان من داخل اإلنسان وجوهره وإن كان محيطه 

 .حزينًا، فيستطيع إسعاد نفسه بقناعته ورضاه

 

 . قها إن لم تكنُوجدْت أسبابه، ويخلُ  منح اإلنسان القدرة على السرور، يستمتع به إنْ يُ  نعمة كبرى أنْ 

 

ا مشبًعا بالغِ قمر في تقلّده هالةً تشّع يعجبني ال  ،طة والّسروربْ سروًرا وبهاًء ونوًرا، ويعجبني الرجل أو المرأة يَخلُُق حوله جًوّ

بُه فيشرق في محيّاه، ويلمع في عينيه ثمّ   .ق من وجههق في جبينه، ويتدفّ ، ويتألّ  يَتََشرَّ

 

 خطئ من يظّن أّن أسباب الّسرور كلّها في الظّروف الخارجيّة، فيشترط لِيَُسرَّ ماالً وبنين وصّحة؛ فالسرور يعتمد على يُ 

 النّعيم، ومنهم من ينعم في الّشقاء؛ وفي النّاس من الالنفس أكثر مّما يعتمد على الظّروف، وفي النّاس من يشقى في 

 كةً عميقةً بكّل ماله وهو كثير، وفيهم من يستطيع أن يشتري ضحكات عالية عميقة واسعة بأقلّ يستطيع أن يشتري ضح

نا جميل األثمان، وبال ثمن، وال تنقصنا الوسائل  .، وخيراتنا كثيرة ، فجوُّ
 

 المعجم والداللة

 الفهم والتحليل
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ورة الفني ة في ما تحته خط  في ما يأتيوضح  -4   :الص 

بُه  -أ ا مشبًعا بالغبطة والس رور، ثم يَتََشرَّ ، ويلمع في عينيه، ويتألق في جبينه، حي اهفيشرق في مُ يَخلُُق حوله جًو 

  .ويتدفق من وجهه

  .ر الكاتب الّسرور نوًرا يضيء وجه صاحبهصوّ : فيشرق في محيّاه

 .ر الوجه نبًعا يتدفق منه هذا الماءالّسرور ماًء يتدفق من وجه المسرور، وصوّ ر صوّ : يتدفق من وجهه

  يشتري ضحكة عميقةال يستطيع أن  -ب

 .صّور الضحكة سلعة تُشترى: يشتري ضحكة عميقة

 

       :في الفقرة الثالثة لون بديعي  هو المقابلة -6

 :  ،مثالأن يؤتى بكلمتين أو أكثر ،ثم يؤتى بما يقابلها على الترتيب : المقابلة 

  .يحل لهم الطيبات يقابلها يحرم عليهم الخبائث 

 

  :استخرجه -أ

  .ومنهم من ينعم في الّشقاء ، وفي النّاس من يشقى في النعيم

 .وتوضيحه، وتقريبه من نفس المتلقيتُدّل على براعة الكاتب في توكيد المعنى،   :بي ن داللته -ب

 

       :أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل -2

  وزن وتأتي على ،اآلخر على زاد أحدهما وأن واحدة، صفة في اشتركا شيئين أن على تدل كلمة : اسم التفضيل 

 .أكثر  ،أصغر  ،أطول  ،أكبر  :أمثلة  أْفعل ،

 .، ُعليا ، ُدنيا ُصغرى ،كبرى  :، أمثلة  ( أو فُعال فُعلى)وتأتي أحيانا على وزن 

 . تفضيل اسم تكونا أن يمكن وشر خير كلمتا -

 

  .أقل أكثر،  ؟ استخرج مثالين على هذا -أ

 ؟ عل ل كثرة استخدامه -ب

 .المقارنة بين األشياء لبيان تميّزها وأفضليتها

 

 الثانيالمقطع 
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

 

 التذوق الجمالي

 الحياة فَّن، والّسرور كسائر شؤون الحياة فّن؛ فمن عرف كيف ينتفع بهذا الفن،ّ استثمره واستفاد منه وحِظي به، ومن لم   

 . يعرفه لم يعرف أن يستثمره

 ، يصاب المرء بالّتافه من األمر حتّى تراه َحِرَج الّصدر نْ إفّن الّسرور قّوة االحتمال؛ فما ل درس يجب أن يُتعلّم في أوّ   

 ، وهي إذا حدثت لمن هو أقوى  ق جفنهكاسف الوجه، ناكس البصر، تتناجى الهموم في صدره، وتقّض مضجعه، وتؤرّ 

 .ك منه نَفًسا، ونام ملء جفونه رِضيَّ البال فارغ الّصدر، لم يُلِق لها باالً، ولم تَُحرِّ احتماالً 

 وجزء كبير من اإلخفاق في خلق . ومع هذا كلّه ففي استطاعة اإلنسان أن يتغلّب على المصاعب، ويخلق الّسرور حوله   

 ، بدليل أنّا نرى في الظّروف الواحدة واألسرة الواحدة واألمة الواحدة من يستطيع أن يخلق  الّسرور يرجع إلى الفرد نفسه

 له عالقة كبيرة في إيجاد  -الشكّ -ذي يخلق من كل شيء حزنًا؛ فالعامل الشخصّي من كّل شيء سروًرا، وإلى جانبه أخوه ال

 عامل خارجّي وهو كّل العالم، وعامل داخلّي وهو نفسك؛ فنفسك نصف :الجّو الذي يتنفّس منه؛ ففي الّدنيا عامالن اثنان

 ، بل إّن النصف اآلخر وهو العالم ال االحتمالإًذا فرجحان كفتها قريب األقّل؛ و، فاجتهد أن تكسب النصف على  العوامل 

له أو تقبّحه، فإذا جلوت عينيك، وأرهفت سمعك   ،  قيمة له بالنسبة إليك إال بمروره بمشاعرك؛ فهي التي تلّونه، و تجمِّ

 .وأعددت مشاعرك للّسرور؛ فالعالم الخارجّي يتفاعل مع نفسك فيكون سروًرا
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 ؟ النص اآلتية الواردة في ما معنى الكلمات -

در حرج -            .حصل عليه وناله:  حظي  -   .عابس أو حزين: كاسف الوجه -        .ضائق: الص 

  .تبادل األسرار بين اثنين في أمر ما: الت ناجي -                    .نظر إلى األرض، وأرخى عينيه : ناكس البصر -

ق -.                          ه ، وتمنعه من النوم تؤرق:  مضجعه تقض   -   .تمنعه من النوم: َجفنه تؤر 

  .من رجح إذا مال وثقل: رجحان -                                         .مرتاًحا ومطمئًنا :  الصدر فارغ

  .أصغت بانتباه: سمعك أرهفت -                                           .نظرت بوضوح: عينيك جلوت

 

 :ما الجذر اللغوي للكلمات االتية  -

              . نجو :  تتناجى     . صعب :  المصاعب         . كفف :  كف تها          . حمل :  االحتمال       .  فيد : استفاد

ق  . قوم :  قيمة               .  وجد :  إيجاد           .طوع:  استطاعة       . أرق :  تؤر 

 

 

 

 

 :أضف إلى معجمك اللغوي  -4

ق َجفنه  -   .تمنعه من النوم:  تؤر 

  .تبادل األسرار بين اثنين في أمر ما:  الت ناجي  -

 

  :استبدل بكل  تركيب من التركيبين الذين تحتهما خط  في العبارة اآلتية كلمة تؤد ي المعنى نفسه -6

درَحِرَج تراه "  " كاسف الوجه، الص 

در -    .ضائق:  حرج الص 

 . عابس أو حزين:  كاسف الوجه - 

 

 

 

 الكاتب الس رور فنًا؟  لم عد   -2

، والّسرور كسائر شؤون الحياة فّن؛ فمن عرف كيف ينتفع بهذا الفّن استثمره واستفاد منه وَحِظي به،  ألّن الحياة فَنٌّ

  .هيعرف أن يستثمرومْن لْم يعرفه لم 

 

  .إن  قوة االحتمال لدى المرء تجعله أقدر على جلب الس رور لنفسه، وضح هذا -3

يتخطّى الهموم والمصاعب من غير أن يأبه لها وهو قادر على تجاوزها في نفسه إّن قّوة االحتمال تجعل صاحبها 

 .وعقله وإدراكه، ما يجعله أقوى وأقدر على التعامل معها، فيغدو مرتاًحا مطمئن البال

 

ف ق في توضيح أثر العاملين الداخلي  والخارجي  في جلب الس رور لإلنسان؟ عل ل هل ترى أن الكاتب وُ  -46

  ؟ إجابتك

نعم أراه وفّق في ذلك؛ فقد بيّن الكاتب أثر كّل منهما في إسعاد اإلنسان أو إتعاسه، وأوافق الكاتب في أّن العامل 

الّداخلي هو العامل األساس لتحقيق سعادة اإلنسان؛ إذ إّن نفس اإلنسان يمكن لها خلق الّسعادة رغم وجود عامل 

 .خارجي صعب

 

 

 المعجم والداللة

 الفهم والتحليل
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ورة الفني ة في  -4   :تحته خط  في ما يأتي كل مماوضح الص 

 . صّور الهموم أشخاًصا يُْطلعون بعضهم بعًضا على عواطفهم وأسرارهم : تتناجى الهموم في صدره -د

 

ا تحته خط  في ما يأتي -2   :وضح الكنايات في كل  مم 

درناَم ملء جفونه رضي  البال  -أ   .والطُّمأنينةكناية عن الّراحة   . فارغ الص 

 .كناية عن القلق وقلّة النوم . تقضُّ مضجعه -ب

 .كناية عن الحزن والُعبوس  .ناكس البصر -ج

 

 الثالثالمقطع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ النص ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في -

 .العظيمة والكبيرة: لهائلةا                -.اطالعه ليس واسعا:  ضيق األفق -

  .شك :ريب -                            .خذ بدياًل منه :  استعض -

 .ما بين كتفيه: كاهله -                                       .مستحيل: محال -

 .الواسع :  الفسيح -                                       .الشقاء: البؤس -

 .مكونة من شيئين في آن واحد : مزدوجة -                            .األحمال الثقيلة: األعباء -

 :ما الجذر اللغوي للكلمات االتية  -

.            حوط :  المحيط.                زوج :  مزدوجة.               سأل :  المسائل.               هول :  الهائلة

ة.                 رخو :  الرخاء              . عبأ :  األعباء  .   حول :  ُمحال                         . لذذ:  لذ 

 

 

 

  :من أسباب ضيق اْلنسان انغالقه على نفسه -6

   .االنغالقاذكر أبرز مظاهر هذا  -أ

 التذوق الجمالي

  

اس يختلفون في القدرة على خلق السرور اختالف مصابيح الكهرباء في القدرة على اإلضاءة؛ فمنهم المظلم إنّا لنرى النّ     

ر كمصباح النوم، ومنهم ذو القدرة الهائلة كمصباح الحفالت، فغيِّْر مصباحك إن دْ ومنهم المضيء بقَ كالمصباح المحترق، 

 . ضعف، واستعض عنه بمصباحٍ قوّي ينير لنفسك وللنّاس

 

 األفق، وكثرة تفكير اإلنسان في نفسه، حتى كأنّها مركز العالم، وكأّن الّشمس والقمر من أهّم أسباب الحزن ضيق ولعلّ     

، ويديم  ، فهو يقيس كّل المسائل بمقياس نفسه والنّجوم والبحار واألنهار واألّمة والّسعادة والّرخاء كلّها ُخلقت لشخصه

؛ ألّن  ، فمحال أن يجري العالم وفق نفسه يُسبّب البؤس والحزن -من غير ريب -التّفكير في نفسه وعالقة العالم بها، وهذا 

نقطة صغيرة على المحيط العظيم، فإن هو وسَّع أفقه، ونظر إلى العالم الفسيح، ونسي نفسه  نفسه ليست المركز، وإنّما هي

  .، والقيود التي تُثقل بها نفسه قد خفت شيئًا فشيئًا، وتحللت شيئًا فشيئًا أحيانًا، أوكثيًرا شعر بأّن األعباء التي تثقل كاهله

، فإن هو  ؛ ألنّه يجد من زمنه ما يطيل التفكير فيه هم ضيقًا بنفسهوهذا هو الّسبب في أّن أكثر النّاس فراًغا أشدّ     

 . ، ولّذة نسيان النفس ة الفكر والعمللذّ : ، كان له من ذلك لّذة مزدوجة ، وفّكر في ما حوله استغرق في عمله
 

 الفهم والتحليل
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كثرة تفكير اإلنسان في نفسه، حتّى كأنها مركز العالم، وكأّن الّشمس والقمر والنّجوم والبحار واألنهار واألمة 

لعالم ؛ فهو يقيس كّل المسائل بمقياس نفسه، ويديم التفكير في نفسه وعالقة ا والّسعادة والّرخاء كلّها ُخلقت لشخصه

؛ ألن نفسه ليست المركز،  البؤس والحزن؛ فمحال أن يجري العالم وفق نفسهسبب ب -من غير ريب  -بها، وهذا 

  .وإنّما هي نقطة صغيرة على المحيط العظيم

 كيف يستطيع تجاوزه؟  -ب

بتوسيع أفقه، ونظره إلى العالم الفسيح، ونسيان نفسه، حتى يشعر بأّن األعباء التي تثقل كاهله، والقيود التي تثقل  

  .ْت شيئًا فشيئًا، وتحلَّلْت شيئًا فشيئًابها نفسه قد خفّ 

 

  هْ سدَ فْ مَ  أيُّ  ءِ رْ دةٌ للمَ سَ فْ مَ               هْ دَ والجِ  راغَ والفَ  بابَ إن  الشَّ  :قال أبو العتاهية -2

   .استخرج من النص  ما يتوافق ومعنى هذا البيت، مبي نًا رأيك فيه

   "أكثر الناس فراًغا أشّدهم ضيقًا بنفسه" 

أن اإلنسان ال يحّس بالّضيق أو الفراغ إْن هو أشغَل وقتَهُ، واستثمره بالعمل المفيد، فيشعر بلّذة إنجازه ويحصد ذلك 

  .ثمر تعبه

 

 كيف يُحق ق العمل السعادة لإلنسان؟  -3

ة نسيان لّذة الفكر والعمل، ولذّ : ، كان له من ذلك لّذة مزدوجة ، وفّكر في ما حوله إذا استغرق اإلنسان في عمله 

 .النفس

على : " اشرح مقولة ميخائيل نعيمة اآلتية مبينًا التوافق بينها وبين ما ورد في الفقرة الثامنة من النص   -46

 " .قدر ما تتسع نافذتك أو تضيق يت سع الكون الذي تعيش فيه أو يضيق

حوله واسًعا رحبًا، فتخّف أعباؤه إذا امتلك اإلنسان عقالً واعيًا وبصيرة منفتحة وأفقًا واسًعا سيرى العالم من 

وهمومه وتتحلّل شيًئا فشيئًا، أّما إذا انغلق اإلنسان على نفسه ولم يفّكر إال في ذاته سيبقى أسيًرا لنفسه وستتمّكن منه 

 .فبقدر رؤية اإلنسان ومدى أفقه ستسعده الحياة أو تشقيه. همومه وتؤّرقه

  

 

 

ورة الفني ة في  -4   :تحته خط  في ما يأتي كل مماوضح الص 

 . قد خفت شيئًا فشيئًا والقيود التي تُثقل بها نفسهشعر بأن  األعباء التي تثقل كاهله،  -ج

 .صّور األعباء بقيود ثقيلة الوزن تقيد صاحبها عن االنطالق والعمل

كمصباح النوم، ومنهم ذو القدرة الهائلة كمصباح فمنهم المظلم كالمصباح المحترق، ومنهم المضيء بقدر  -ه

 . الحفالت

  .صّور من ال يستطيع خلق أّي نوع من السرور مصباًحا محترقًا:  فمنهم المظلم كالمصباح المحترق  

  .وصّور من فيه قليل من الّسرور بضوء المصباح الخافت ليالً : ومنهم المضيء بقدر كمصباح النوم

وصّور من يقدر على خلق السرور وبثّه في اآلخرين حوله مصباًحا :  ئلة كمصباح الحفالتومنهم ذو القدرة الها

 .ينير في الحفالت بطاقة كبيرة

 

  :وظ ف الكاتب في النص  بعض عناصر الط بيعة -3

  .اذكر اثنين منها -أ

  .الشمس ، القمر ، النجوم ، البحار ، األنهار

 إلى أي مدى نجح في توظيفها في رأيك؟  -ب

 التذوق الجمالي 
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الذي عالجه الكاتب، ففي توهّج الشمس والنجوم ألٌق وبريٌق يبعث على ( الّسرور)جاءت منسجمة مع موضوع  

واألنهار والبحار والنجوم والقمر والشمس عناصر وظّفها الكاتب خدمة . الّسرور، وكذلك القمر في تقلّده هالة

 . ي كثرة تفكير اإلنسان بنفسه حتى كأّن هذه العناصر ُخلِقت له فقطللفكرة التي أرادها ف

 

 :كل عبارة مما يأتي كماوردت في النص وضح داللة  -6

  . فغي ر مصباحك إن ضعف -أ

 . غير المرء من حياته النفسية ويبحث عن أسباب السرور كلّما افتقدهايُدلُّ على ضرورة أن يُ  

 . كثرة تفكير اْلنسان في نفسه حتى كأن ها مركز العالم  -ب

 .اهتمامه بذاته وجعلها محور تفكيره في عالقته مع اآلخرين 

 

    :أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل -2

  ؟ استخرج مثالين على هذا -أ

 .أهم ، أكثر ، أشدّ 

 ؟ عل ل كثرة استخدامه -ب

 .تميّزها وأفضليتهاالمقارنة بين األشياء لبيان 

 

 الرابعالمقطع 

    

فه كما يشاء؛ فإن هو تعّرض لموضوع  ولعل من دروس فّن الّسرور أن يقبض المرء على زمام تفكيره، فيصرِّ

 -كأن يناقش أسرته في أمر من األمور المحزنة، أو يجادل شريكه، أو صديقه فيما يؤّدي إلى الغضب  - ُمْقبِضٍ 

ةً ينسى بها مسألته األولى المحزنة؛ فإن تضايْقت من أمر فتكلّم في  ل ناحية تفكيره، وأثار مسألة أخرى سارَّ حوَّ

وس أيًضا أالّ تقّدر الحياة فوق قيمتها؛ فالحياة هيّنة، ومن هذه الّدر. غيره، وانقل تفكيرك كما تنقل بيادق الّشطرنج

فاعمل الخير ما استطعت، وافرح ما استطعت، وال تجمع على نفسك األلم بتوقّع الّشّر، ثم األلم بوقوعه، فيكفي في 

ًرا، ويتخاطب ولتفعل ما يفعله الفنّانون، فالرجل ال يزال يتشاعر حتّى يكون شاع. هذه الحياة ألم واحد للّشّر الواحد

 .حتّى يصير خطيًبا، ويتكاتب حتّى يصير كاتبًا، فتصنّع الفرح والّسرور واالبتسام للحياة، حتّى يكون التطبع طبًعا

 

 

 

 ؟ النص ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في -

َّ .يتحكم أو يسيطر :يقبضَّ-

َّ .األساسيأي قوامه وعنصره ، مالكه : زمام األمرو،  به شدّ خيط يُ  :زمامَّ-

فه - َّ.ُمحِزن : ُمْقبِضٍ  -َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ.يوّجهه :َّيصر 

جندي الشطرنج وهو (بيدق الشطرنج)البيدق، وهو الدليل في السفر، والجندي الراجل، ومنه : مفردها: البيادق

  .المقصود هنا

  .التظاهر :التصن ع -                             .يقول الشعر تكلًّفا :يتشاعر

 .يتكلّف الكتابة :يتكاتب  -                           .يُلقي الخطبة تكلفًا :يتخاطب 

  .صفة أصلية، أو أن يظهر صفة على خالف صفته األصلية وسجيّتهوليس ، ما هو مكتسب  :عطب  التَ 

 :ما الجذر اللغوي للكلمات االتية  -

ة .           نحو: ناحية .                وضع: موضوع .           زمم: زمام  .   هون: هي نة .         سرر: سار 

 .  ضيق: تضايقت 

فه كما يشاء؛ فإن هو تعّرض لموضوع  ولعلّ       من دروس فّن الّسرور أن يقبض المرء على زمام تفكيره، فيصرِّ

ل ناحية  -كأن يناقش أسرته في أمر من األمور المحزنة، أو يجادل شريكه، أو صديقه فيما يؤّدي إلى الغضب  -ُمْقبٍِض  حوَّ

ةً ينسى بها مسألته األولى المحزنة؛ فإن تضايْقت من أمر فتكلّم في غيره، وانقل تفكيرك كما  تفكيره، وأثار مسألة أخرى سارَّ

 . تنقل بيادق الّشطرنج

 ومن هذه الّدروس أيًضا أالّ تقّدر الحياة فوق قيمتها؛ فالحياة هيّنة، فاعمل الخير ما استطعت، وافرح ما استطعت، وال    

 . ، ثم األلم بوقوعه، فيكفي في هذه الحياة ألم واحد للّشّر الواحدرّ تجمع على نفسك األلم بتوقّع الشّ 

اعر حتّى يكون شاعًرا، ويتخاطب حتّى يصير خطيًبا، ويتكاتب حّتى يصير ولتفعل ما يفعله الفنّانون، فالرجل ال يزال يتش   

 .ع طبًعاطبُّكاتبًا، فتصنّع الفرح والّسرور واالبتسام للحياة، حتّى يكون التّ 
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  :عد إلى المعجم واستخرج معنى الكلمة اآلتية -2

وهو جندي الشطرنج (بيدق الشطرنج)البيدق، وهو الدليل في السفر، والجندي الراجل، ومنه : مفردها: البيادق -

  .المقصود هنا

َّ .أي قوامه وعنصره األساسي، مالكه : زمام األمرو،  خيط يشد به :مامز  الَّ-

 

 

 

  .على اْلنسان أن يوجه تفكيره إلى الفرح والبهجة، بي ن ذلك -3

فه كما  يشاء؛ فيحول تفكيره إلى بمعنى أالّ يظّل اإلنسان حبيس األفكار الُمحزنة، بأن يقود زمام تفكيره؛ فيصرِّ

  .ناحية تنسيه تلك األفكار، ويحاول إيجاد أفكار أخرى بديلة تسعده

نكم الحياة الد ني: "قال تعالى -3   ."ا فال تغُر 

  .اآليةهذه فسر قوله تعالى في  -أ

  .ال تلهكم الحياة الدنيا بما فيها من عيش رغد ونعيم زائل عن العمل الصالح لآلخرة

  .ن النص ما يقاربها من المعنىاستخرج م -ب

 . "ر الحياة فوق قيمتها؛ فالحياة هيِّنة، فاعمل الخير ما استطعتأالّ تقدّ "

سول صل ى هللا عليه وسل م -ج نيا إال : " ناقش ما استخرجته في ضوء قول الر  نيا، ما أنا في الد  ما لي وما للد 

 ( رواه الترمذي ) .  "استظل  تحت شجرة ثم راح وتركها كراكبٍ 

اإلنسان في هذه الحياة الدنيا عابر سبيل، والّراكب الذي يستظّل تحت شجرة ال يعمد إلى أثاث فخم يضعه في ظّل 

 .الشجرة، وإنّما إلى ما تيّسر وسهل، فال يصنع لنفسه ما يدوم له فيها ألنّه راحل وعابر سبيل في هذه الّدنيا
َّ

 كيف يجعل المرء السرور عادة في رأي الكاتب؟   -48

يتصنّع الفرح الّسرور واالبتسام في مواقف حياته ويتعّودها حتى يصبّح التكلّف طبًعا، فيفعل ما يفعله الفنانون، 

  .بًاخطيبًا، ويتكاتب حتى يصير كات فالرجل ال يزال يتشاعر حتى يكون شاعًرا، ويتخاطب حتى يصير
َّ

عادة لكلٍّ مناقترح حالً   -44   :يحق ق الس 

  .شخص يخاف من اْلخفاق -أ

  .أْن يتدّرب ويجّرب وينطلق بأفكاره، فالمرء ال يصل إلى النجاح إال بعد اجتياز العقبات وتحّدي الصعوبات

  .شخص ينظر إلى الحياة بمنظار أسود -ب

  .أّن الحياة هيّنة بسيطة فال يحّملها ما ال تحتمل

  .مومشخص غارق في اله -جـ

 .أن يحّول ناحية تفكيره إلى ما يسعده
َّ

، وازن بين  -42 أحدهما قادر على خلق الس رور، واآلخر شديد الضيق : شخصينصفات في ضوء فهمك الن ص 

 .بنفسه 

  .األول سيكون متفائالً سعيًدا واثقا بنفسه قادًرا على تحمل جميع الصعاب

 .متشائًما ال يستطيع مواجهة الصعاب بهّمة و إرادةوالثاني على النقيض تماما؛ إذ سيكون حزينًا 
َّ

  .متفائل قادر على العطاء، بي ن كيف يتحق ق هذا في رأيكايجابي لألسرة أثر كبير في تنشئة جيل  -43

بخلق الّسرور في جو األسّرة، واالبتعاد عن كّل ما يفسد العالقة بين أفرادها، وإشاعة األلفة والمحبة واألمان، 

 .لخير والنجاح في أعمالها، فيصبح كل فرد فيها مطمئن البال، ساكن النفس، قادرا على العطاءوترقّب ا

 المعجم والداللة

 الفهم والتحليل
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 اقترح وسائل أخرى تجدها أكثر مناسبة ألبناء جيلك تجلب لهم السرور ؟ -42

، أداء الصلوات ....ممارسة األنشطة الرياضية في وقت الفراغ ؛ كالسباحة ، لعب كرة القدم ، المشي السريع 

 .الخمس في المسجد 

 

 قضايا لغوية 
 

 الهمزة
 :أقسام الهمزة 

 :تقسم الهمزة إلى ثالثة أقسام تبًعا لموقعها 

 . أكل: ، مثل  همزة القطعو. اسم : ، مثل همزة الوصل وهي : همزة تقع في أول الكلمة  -1

 .ِذْئب: ، مثل الهمزة المتوسطة وهي : همزة تقع في وسط الكلمة  -2

 . دعاء: ، مثل  الهمزة المتطرفةوهي : همزة تقع في آخر الكلمة  -3

 

 .همزة الوصل وهمزة القطع : أواًل 

 : همزة الوصل  -أ

 . الكالم ( أي وسط)في أول الكلمة ، وال تنطق في درج ( ا)هي الهمزة التي تكتب بصورة 

 :مواضع همزة الوصل 

 .اثنان ، اثنتان ، امرؤ ، امرأة ابن ، ابنة ، اسم ، : األسماء اآلتية  -1

 ؟(  ابن)بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة  :س

ابن ، ابنة ، اسم ، اثنان  :، وهي همزة وصل  فيها من مجموعة األسماء التي  ألنها، همزة وصل تبدأ ب (ابن )كلمة 

 .، اثنتان ، امرؤ ، امرأة 

 

 ( .ا)حروف أول حرف  أربعةهو فعل أمر يتكون من : أمر الفعل الثالثي  -2

 (  الحرف الرابع األلف محذوف) ،اسعَ (الحرف الرابع  الواو محذوف) اكتْب ، ادرْس ، اعمْل ، اكتْب ، ادعُ : مثل 

 ؟(  اكتبْ )بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة : س

 .الثالثي ، ألنها أمر الفعل  همزة وصلبتبدأ  ( اكتبْ )كلمة 

 

 ( .ا)هو فعل ماضي يتكون من خمسة حروف أول حرف : ماضي الفعل الخماسي  -3

 .اقتصَد ،اجتمَع ،انكسَر ، اشتعَل : مثل 

 ؟(  اقتصدَ )بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة : س

 .ماضي الفعل الخماسي  همزة وصل، ألنهاتبدأ ب (اقتصدَ )كلمة 

 

 ( .ا)هو فعل أمر يتكون من خمسة حروف أول حرف : أمر الفعل الخماسي  -4

 .اقتصْد ، اختصْر، انتظْر : مثل 

 ؟(  اقتصدْ )بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة : س

 .،ألنها أمر الفعل الخماسي  همزة وصلبتبدأ  (اقتصدْ )كلمة 

 

، ( ا)من ستة  حروف أول حرف هو اسم يدل على حدث غير مقترن بزمن ، يتكون : مصدر الفعل الخماسي   -5

 ( .ا)والحرف قبل األخير 
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 .،انفتاح ( ال التعريف زائدة ، ال تحسب من الحروف الستة ) اقتصاد ، االشتعال : مثل 

 ؟(  اقتصاد)بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة : س

 .، ألنها مصدر الفعل الخماسي  همزة وصلبتبدأ  (اقتصاد)كلمة 

 

 ( .است)، ويبدأ غالبًا ب ( ا)حروف أول حرف  ستةهو فعل ماضي يتكون من : ماضي الفعل السداسي  -6

 .استخدَم ، استعمَل ، استغفَر :مثل 

 ؟(  استخدمَ )بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة : س

 .، ألنها ماضي الفعل السداسي  همزة وصلبتبدأ  (استخدمَ )كلمة 

 

 ( .است)، ويبدأ غالبًا ب ( ا)حروف أول حرف  ستةهو فعل أمر يتكون من :  السداسيأمر الفعل  -7

 .استخدْم ، استعمْل ، استغفْر  :مثل 

 ؟(  استعملْ )بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة : س

 .، ألنها أمر الفعل السداسي  همزة وصلتبدأ ب (استعملْ )كلمة 

 

، ( ا)حروف أول حرف   سبعةهو اسم يدل على حدث غير مقترن بزمن ، يتكون من : مصدر الفعل السداسي  -8

 ( .االست) أو ( است)، ويبدأ غالبًا ب ( ا)والحرف قبل األخير 

 .استخدام ، االستعمال ، استغفار  :مثل 

 ؟(  استخدام)بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة : س

 .، ألنها مصدر الفعل السداسي  همزة وصلتبدأ ب (استخدام)كلمة 

 

 :إذا اتصلت باالسم  ، (ل التعريف ا)همزة  -5

  .الكتاب ، المسجد ، البيت : مثل 

 ؟(  الكتاب)بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة : س

 .التعريف همزتها وصل دخلت على اسم ( أل )، ألن  همزة وصلتبدأ ب (الكتاب)كلمة 

 

 

 :همزة القطع  -ب

 .في أول الكلمة ، وتنطق دائًما ( أ ، إ)هي الهمزة التي تكتب بصورة  

 

 :مواضع همزة القطع 

 .حروف ، الحرف األول همزة القطع  3هو الفعل الماضي الذي يتكون من : الفعل الثالثي مهموز الفاء -1

 . ، أمرَ  ، أخذَ  أكلَ : مثل 

 ؟(  أكل)بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة : س

 .تبدأ بهمزة قطع ، ألنها فعل ثالثي مهموز الفاء( أكلَ )كلمة 

 

 

 .من أربعة حروف أول حرف همزة القطع  هو الفعل الماضي الذي يتكون: ماضي الفعل الرباعي المهموز  -2

  .أحسَن ،أنجَز ، أشعلَ : مثل 

 ؟(  أحسنَ )بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة : س

 .تبدأ بهمزة قطع ، ألنها ماضي الفعل الرباعي المهموز ( أحسنَ )كلمة 
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 .هو الفعل األمر الذي يتكون من أربعة حروف أول حرف همزة القطع : أمر الفعل الرباعي المهموز  -3

 .أحسْن ، أنجْز ، أشعْل  :مثل 

 ؟(  أحسنْ )الهمزة على صورتها في كلمة بين سبب كتابة : س

 .تبدأ بهمزة قطع ، ألنها أمر الفعل الرباعي المهموز ( أحسنْ )كلمة 

 

هو اسم يدل على حدث غير مقترن بزمن ، يتكون من خمسة  حروف أول  :در الفعل الرباعي المهموز مص -4

 ( .ا)، والحرف قبل األخير ( إ)حرف 

 .، إشعال  ( ال التعريف زائدة  )   إنجاز ، اإلحسان: مثل 

 ؟(  إنجاز)بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة : س

 .تبدأ بهمزة قطع ، ألنها مصدر الفعل الرباعي المهموز ( إنجاز)كلمة 

 

 .هو الفعل المضارع الذي يبدأ بهمزة قطع : سند إلى المتكلم الفعل المضارع المُ  -5

 .أدرُس أكتُب ، ألعُب ، : مثل 

 ؟(  أكتبُ )بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة : س

 .تبدأ بهمزة قطع ، ألنها فعل مضارع مسند إلى المتكلم ( أكتبُ )كلمة 

 

 :الحروف المهموزة  -6

 : مثل 

 .إْن : حروف الشرط  -                     .أْن : حروف النصب  -         .أم ، أو : حروف العطف  -

، أنَّ : حروف أخرى  -               .لى إ: حروف الجر  -  .إنَّ

 ؟(  أم)بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة : س

 .تبدأ بهمزة قطع ، ألنها حرف مهموز  ( أم)كلمة 

 

 :األسماء ما عدا التي ذكرت في همزة الوصل  -7

 .إبراهيم ، إسحاق ، أحمد : مثل 

 ؟(  إبراهيم)لى صورتها في كلمة بين سبب كتابة الهمزة ع: س

ابن ،  :، وهي  اسم يبدأ بهمزة قطع ، ألنها اسم ليس من مجموعة األسماء التي فيها همزة وصل  (إبراهيم)كلمة 

 .ابنة ، اسم ، اثنان ، اثنتان ، امرؤ ، امرأة 

 

 :الهمزة المتوسطة : ثانيًا 

 . ُمْؤتة: ، وال تقع  أول حرف ، وال آخر حرف في الكلمة مثل هي الهمزة التي تكتب في وسط الكلمة 

 

 :القاعدة في كتابة الهمزة المتوسطة 

 .ننظر إلى حركة الهمزة ، وحركة الحرف الذي قبلها : الخطوة األولى 

 .نكتب الهمزة على حرف يناسب الحركة األقوى : الخطوة الثانية 

 :ترتيب الحركات من األقوى إلى األضعف 

   .، ِجْئت  ِذْئب:،مثل (ئ)ويناسبها النبرة :  الكسرة  -1

 .ُرْؤية ُمْؤتة ،  :،مثل (ؤ)ويناسبها الواو : الضمة  -2
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 .   َمأمون ،مْسأَلة :، مثل (أ)ويناسبها األلف : الفتحة  -3

 (.ء)السكون ويناسبها السطر  -4

 

 :في الكلمات اآلتية على صورتها  ل كتابة الهمزة علّ ( س

 .         ألنها همزة متوسطة ، حركتها السكون ، وحركة الحرف الذي قبلها الكسرة : ِذْئب 

 .                 ألنها همزة متوسطة ، حركتها السكون ، وحركة الحرف الذي قبلها الضمة : ُمْؤتة 

              .  ألنها همزة متوسطة ، حركتها السكون ، وحركة الحرف الذي قبلها الفتحة : مونَمأْ 

 .         ، حركتها الكسرة  ، وحركة الحرف الذي قبلها السكون متوسطة همزة ألنها :لة ئِ اسْ 

 .    ، حركتها الفتحة ، وحركة الحرف الذي قبلها الفتحة متوسطة همزة ألنها : ل أَ سَ 

     

 .الهمزة المتطرفة : ثالثًا 

 .سماء ، شاِطئ : ، مثل  هي الهمزة التي تقع في آخر الكلمة

 

 :القاعدة في كتابة الهمزة المتطرفة 

 .لى حركة الحرف الذي قبلها فقط ، وال يهمنا حركة الهمزة نفسها ننظر إ: الخطوة األولى 

 :ثم نكتب الحرف الذي يناسب تلك الحركة : الخطوة الثانية 

 .شاِطئ : إذا كانت الحركة هي الكسرة نكتب الهمزة على نبرة ،  مثل 

 .تهيُّؤ :وإذا كانت الحركة هي الضمة نكتب الهمزة على واو ،  مثل

 قََرأَ : إذا كانت الحركة هي الفتحة نكتب الهمزة على ألف ،  مثل

 .ِمْلء :إذا كانت الحركة هي السكون نكتب الهمزة على السطر ،  مثل

 .دعاء : ل نكتب الهمزة على السطر،  مث( ا ، واو ساكنة ، ياء ساكنة )إذا كان حرف مد 

 

 بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في الكلمات اآلتية ؟: س

 .ألنها همزة متطرفة وحركة الحرف الذي قبلها الكسرة : شاِطئ 

 .ألنها همزة متطرفة وحركة الحرف الذي قبلها الضمة : تهيُّؤ 

 .ألنها همزة متطرفة وحركة الحرف الذي قبلها الفتحة : قََرأَ 

 ( .ا) ساكن همزة متطرفة وحركة الحرف الذي قبلها السكون ، أو ما قبلها حرف مدألنها : دعاء 

 

 ( :تنوين الفتح )القاعدة في كتابة الهمزة المتطرفة المنونة بتنوين النصب 

إذا جاء قبل الهمزة المتطرفة المنونة بتنوين الفتح حرفًا من الحروف التي يمكن وصلها بما بعدها ،فإن الهمزة  -1

 .شيئًا ، دفئًا : ، مثل ( ئًا ) على نبرة تكتب

أما إذا جاء قبل الهمزة المتطرفة المنونة بتنوين الفتح حرفًا من الحروف التي ال يمكن وصلها بما بعدها ،فإن  -2

 :الهمزة

: ل ، مث (د ، ذ ، ر، ز، و)إذا كان قبلها أحد الحروف اآلتية  (ًءا)على الشكل اآلتي  تكتب منفردة على السطر -أ

 .ضوًءا ،جزًءا 
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 .دعاًء  سماًء ،: ، مثل ( ا ) إذا كان قبلها ( ءً )تكتب منفردة على السطر على الشكل اآلتي  -ب

 بين سبب كتابة الهمزة على صورتها في الكلمات اآلتية ؟: س

  :، دفئًا شيئًا -أ

والحرف الذي قبلها من الحروف ، ( النصب ) كتبت على نبرة ، ألن الهمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح 

 .التي يمكن وصلها بما بعدها 

 

  : ، دعاءً ضوًءا -ب

، والحرف الذي قبلها ليس من ( النصب ) كتبت على نبرة ، ألن الهمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح 

 .الحروف التي يمكن وصلها بما بعدها 

 

 .وباقي الحروف يمكن وصلها بما بعدها . د ، ذ ، ر، ز، و، ا  :الحروف التي ال يمكن وصلها بما بعدها هي 

 

 

 :تدريبات

 
 :اضبط حرف الشين أو السين في الكلمات اآلتية  -4

 .سئل  ، مسؤول ، منشأ ،شئون نْ يُ  ، نشء ، ناشئ ،منشأة ، نشئمُ  نشأ،

 

 :اختر اْلجابة الصحيحة لما يأتي -2

 (مالئمة/مالءمة).للمحتوى التعليمي ..............تدريس خدم المعلم استراتيجيات يست -أ

 (مكافأة/مكافئة .)ماليّة لتميّزه...........ُصِرفت للطالب الجامعيّ -ب

 (ابذل / أبذل .)جهدك تشعر بالسعادة ..........  -ج

 

 :بين سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في ما تحته خط في العبارات اآلتية  -3

 .كبير  ءعبْ ولية المسؤ -أ

 .بالشيء يُْذَكر ءالشيْ  -ب

 .المعرفّي  االقتصادتطّور التعليم نحو  -ج

 .المبّرة اليتيم  أَوتِ  -د

 .العامل بعد عمله  استراح -ه

 

 " .شاءَ " ومنفردة في كلمة " ِشْئُت " تكتب الهمزة على نبرة في كلمة :  لل  ع -6

 

 من نص القراءة ،" وتحل لت شيئًا فشيئًا  ...إلى  ...ولعل  من أهم  " د إلى الفقرة الثامنة التي تبدأ ب عُ  -6

 .واستخرج منها الكلمات المهموزة ، وبي ن سبب كتابة الهمزة بالصورة التي ُرسمت عليها 
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 :حل التدريبات 

 

 .نَشأ، ُمنِشئ ،منَشأة ، ناِشئ ، نْشء ، يُْنِشئون ، منَشأ ، مْسُؤول ، ُسئِل  -1

 

 (ألن حركة الهمزة كسرة وما قبلها حرف مد ساكن ، والكسرة أقوى ، فتكتب الهمزة على نبرة ) . مالئمة  -أ -2

 (ألن حركة الهمزة فتحة وحركة الحرف الذي قبلها فتحة  ، فتكتب الهمزة على ألف ) .  مكافأة  -ب 

 (همزتها وصل ، ألنها أمر الفعل الثالثي )  .ابذل  -ج 

 

 .متطرفة وما قبلها حرف ساكن : عْبء   -3

 .متطرفة وما قبلها حرف ساكن : الشْيء

 ( .اقتصاد  –اقتصد ) مصدر لفعل خماسي / همزة وصل :  االقتصاد

 .فعل ثالثي مهموز الفاء / همزة قطع :  أَوتِ 

 .فعل ماض سداسي / همزة وصل :  استراح

 

 .همزة متوسطة ، وما قبلها مكسور : ِشْئتُ  -4

 .  (أو حرف مّد ساكن )همزة متطرفة وما قبلها حرف ساكن :  شاءَ 

 

 .مكسورة ، وما قبلها حرف مّد ساكن همزة متوسطة  كتبت على نبرة ، ألنها :  ل المسائِ  -5

 .كتبت على واو ، ألنها همزة متوسطة ساكنة وما قبلها مضموم  :ؤس البُ 

 .قبلها حرف مّد ساكن ، وما كتبت منفردة على السطر ، ألنها همزة متطرفة   :األعباء 

 .قبلها حرف مّد ساكن ، وما كتبت منفردة على السطر ،  ألنها همزة متطرفة   :الرخاء 

، والحرف الذي قبلها من ( النصب ) كتبت على نبرة ، ألن الهمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح  :شيئًا 

 .روف التي يمكن وصلها بما بعدها الح

 

التعريف همزتها وصل دخلت على ( لا):  ...الحزن ، األفق ، اإلنسان ، الشمس ،األمة ، السعادة ، التفكير  -

 .أسماء 

ألنها أسماء ليست من همزة قطع في بداية األسماء ، :  ...عباءاب ، أفق ، إنسان ،أنهار ،أمة ، أحيانًا ، أأهم ، أسب -

 .ابن ، ابنة ، اسم ، اثنان ، اثنتان ، امرؤ ، امرأة  :وهي  عة األسماء التي فيها همزة وصل ،مجمو

 .همزة قطع ؛ ألنها حروف مهموزة : كأّن ، أْن ،ألّن ، إنّما ، فإن ، إلى ، بأنَّ  -

 

 الكتابة 

 

 المقالة
 :خطوات إعداد المقالة 

 :خطوات إعدادها في ما يأتي درست في صف سابق فّن المقالة ، ويمكن إيجاز 

 .أي جمع الحقائق واآلراء في موضوع المقالة : اإلعداد والتحضير  -1

 .أي ترتيب األفكار وعرضها في فقرات متسلسلة ومترابطة : التنفيذ -2
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وهي الخطوة األخيرة التي ينظر فيها الكاتب في لغة مقالته وصّحة تراكيبها ورصانة : التنقيح والتحرير -3

 .راتها عبا

 

 ة ، مراعيًا الخطوات احد من الموضوعين اآلتيين بما ال يقل عن مئة وخمسين كلمالة في واكتب مق

 : التي درستها 

 .سعادة المرء في عطائه  -1

 .أثر االبتسامة في حياة األفراد  -2

 

 

 

 

 :بعد كتابتي المقالة أتأّكد من أنني 

 .في موضوع المقالة  جمعت الحقائق واآلراء -1

 .رتّبت األفكار وعرضتها في فقرات متسلسلة ومترابطة  -2

 .نقّحت مقالتي وحررتها من األخطاء اللغوية ، ونظرت في صّحة تراكيبها ورصانة عباراتها  -3

 .استبعدُت المعلومات واألفكار المكرورة الخارجة عن الموضوع  -4

 

 

   

  : مقالة مميزةكتابة يجب مراعاة ما يلي في  -4

 .  ومناسبتها للموضوع  تسلسل االفكار وترابطها وجدتها -أ

 .ة الشكل الفني للموضوع وتظيف الخيال ومراغا قوة التراكيب ، -ب

 .ت الترقيم ،ووضوح الخط سالمة اللغة ومراعاة عالما -ج 

 

 .  وسط أعلى الصفحة في  المقالةموضوع عنوان يجب كتابة  -2

 

 :ي موضوع حدى المقدمات االتية التي تصلح ألا بمقدار كلمة ، ثم تبدأ بااترك فراغً  -3 

ولذا سأكتب عنه في السطور القليلة  من الموضوعات الهامة في حياتنا،    ..موضوع  نّ أفيه  مما ال شكّ ) -أ 

واستهل حديثي ممسكا  ن يحوز على رضاكم ،أتعالى أن ينال اعجابكم ومن هللا ا متمنيً  ، القادمة ،غيضا من فيض

لغتنا العربية لغة  بأحرف بالقلم ،مستعينا باهلل تعالى؛ألكتب على صفحة فضية كلمات ذهبية تشع بنور المعرفة

 . (القران الكريم

 

في حياتنا وواقعنا ،وخاصة عندما ا عن التعبير عن الكثير من القضايا الهامة القلم ليقف عاجزً  نّ إ:)مقدمة اخرى  

 (.ونذكر عنوان الموضوع)يكون الحديث عن موضوع كبير ومتشعب مثل موضوعنا 

 

ا من ا مهمً طرق بابً أنا أو ول لحظات جمعتني بقلمي ،كيف ال؟أمع  م الكلمات في خاطري ،تترنّ  :مقدمة ثالثة 

 (.عنوان الموضوع )وعلى أوتار  ،قيثاره الفكرا هو قلمي يعزف على وه ا ،بواب حياتنا ،يشغل بالنا جميعً أ

 

 :و حكمة أو بيت شعر أو حديث نبوي شريف أية تناسب الموضوع آعليك ذكر  -6

 :فتكتب 

 التقويم الذاتي  

 :  مقالة مميزةقواعد أساسية في كتابة 
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ن الكريم حيث يقول آا من نور القردلة والبراهين ،هيا بنا نقتبس شعاعً ا باألكالمي مقنعا ومدعمً  حتى يكون -أ

 :"...................".سبحانه وتعالى 

و أ :"...............". -صلى هللا عليه وسلم–تعالوا نقطف زهرة من بستان النبوة ،حيث قال رسولنا الكريم   -ب 

 :ذاننا بنفحة من نفحات الشعر ،حيث يقول الشاعر آطرب تعالوا نُ 
 

  :طرحا األكثر الموضوعات مع تتناسب حاديث آيات وأ

 " . األخالقِ  مكارم متمّ ألُ  بِعْثت ماإنّ ": وسلّم عليه هللا صلّى هللا رسول قال: موضوع األخالق  -

 " . إحسانا وبالوالدين"  : تعالى قال : موضوع بر الوالدين  -

 " يعلمون ال والذين يعلمون الذين يستوي هل قل :" ىتعال قال  : موضوع العلم  - 

   " عمال أحسن من أجر نضيع ال إنّا " : تعالى قال : موضوع العمل   -

  " قوىوالتّ  البرِّ  على وتعاونوا"  : تعالى قال: موضوع التعاون   -

 

 :ث عن تحد   -6

 .ن وجد إهميته وفوائده في حياتنا أو الموضوع تعريف -1

 .ن وجد إضراره  أأو ثاره آأو  الموضوع  تحدث عن مخاطر -2

 . الموضوع سرة والمجتمع تجاهتحدث عن دور األ -3

 .او مواجهته الموضوع تحدث عن دور الدولة في دعم -5 

 .ونتائجه  الموضوع  سبابأتحدث عن  -6 

 

 :بعض العبارات التي يمكن استخدامها  -6

ثار بارزة في جميع آلما له من  ا ؛ا من تفكيرنا جميعً رً ا كبيصبح يشغل حيزً أهذا الموضوع قد  فيه أنّ  مما الشكّ  -

   .....هميته فيأ  وتكمن مناحي الحياة ،

 ...........ن ينكر أحد أال يستطيع  -  

 ....همها أومن  كثيرة ومتنوعة ال يمكن حصرها في هذه الصفحات القليلة ، ....سباب أ نّ أمما ال ريب فيه  -

عالوة ............./لى جانب ذلك إ ............./نا اقترح أو .....ن نبذل قصارى جهدنا تجاه هذا الموضوع أيجب  -

 ...........على ذلك 

 

 :اكتب الخاتمة  -2

فقت لعلي أكون قد وُ  وأدليت بفكرتي في هذا الموضوع ، نني قد عرضت رأيي،أقول أن أال إملك أوفي الختام ال  

 ن كنت قد اخطأت فأرجو مسامحتي ،إف صيب ،أال بشر قد أخطئ وقد إنا أا ما وأخيرً  والتعبير عنه ، كتابته في 

 .رجوه من هللا عز وجل أ  قد اصبت فهذا كل مان كنت إو
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 سأكتب ُ عنَك يا وطني

 (سأكتب ُ عنَك يا وطني)حفظ عشرة أسطر متتالية من قصيدة 

 

 

ف بقائل قصيدة ( :س  ؟( سأكتب ُ عنَك يا وطني)عر 

 :منها  ، تولّى عّدة مناصب ، م1541، ُولد في إربد عام  محمود فضيل التل

 . أمين عام في وزارة الثقافة -2    .مستشار في الّسفارة األردنية في الكويت -1

 . عضو في رابطة الكتّاب األردنيين -3 

؟( :س  اذكر خمسة من دواوين الشاعر محمود فضيل التل 

 . جدار االنتظار -3               .نداء للغد اآلتي -2            .أغنيات الّصمت واالغتراب -1

 . شراع الليل والطّوفان -5                            .هامش الطّريق -4

 ؟( سأكتب ُ عنَك يا وطني)قصيدة  هاكتب اسم الديوان الذي أُخذت من( :س

 . والطّوفانشراع الليل 

 

 ما هو شعور الشاعر تجاه وطنه ؟( : س

 .يعشق الّشاعر األردّن، ويفخر بمحبته له، ويعتّز بانتمائه إليه وتعلّقه به

، ويفخر بمحبته له، ويعتز  بانتمائه إليه وتعل قه به :عل ل ( :س اعر األردن   ؟ يعشق الش 

لإلنسان، وما قدمه للمجتمع اإلنسانّي من إنجازات في مختلف لما لألردن من حضور دولي متميّز، يؤّكد احترامه 

  .المجاالت

ح ما أشار الشاعر إليه في قصيدته ؟( :س  أو ما مناسبة هذه القصيدة ؟ وض 

وأشار الّشاعر في القصيدة إلى أيّام اغترابه عن الوطن، مؤّكًدا أّن األردّن يعيش في داخله، ويسكن كّل منهما 

  .اآلخر

اعر :  عل ل: (س   ؟ال يشعر بالغربةالش 

 .ألّن األردّن معه كروحه التي ال تفارقه أينما حّل وارتحل، وهو يجد في طبيعة الوطن المنزل الذي يطمئّن إليه

 ما العاطفة البارزة في كل المقاطع ؟( س

 .عاطفة الحّب والشوق لألردن 

 

َّ

 وأنت الحب  يا أردن                                الخامسة الوحدة 

 القراءة

 التعريف بالشاعر

 جو  النص  
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 األولالشعري  المقطع 

 يا وطني سأكتُب عنكَ 

 منِ لوحةً للّشْوق تسكُن رحلةَ الزّ  وأرسمُ 

 نيلُ رايةً للُحّب أْحملُها وتحم وأرفعُ 

 سأكتُب كّل ما أهوى

 وما يَْحلو إلى الوطَنِ 

 ْشرىبُ سأذكُر أنَّك ال

 وكّل الخير للبََشرِ 

 تْ فَ فآتي كلّما هت

 الُل الّشْوِق تطلبُنيظِ 

 عانقَنيوآتي كلّما امتّدْت ذراُعَك كي تُ 

 بشوٍق ثم تحُضنَني

 تْ ضَ ا نهسآتي كلّم

 ُر تسألُنيهْ طُّ باَك الرُ 

 لماِء والقمرِ ظّ سآتي في شعاعِ الّشمِس وال

بى طَْوًعا عُ جِ سأر  للرُّ

 ربتي شوقًاغُ وأحمُل 

 حنِ مِ وأطوي رحلة األيّام واألوجاعِ وال

 سآتي حالَما تدعو

 بال خيلٍ 

 والطيرٍ 

 والُسفنِ 

 ولتْبقَ  عزيًزا كنتَ 

 مدى األياِم يا وطني

 

 ؟ المقطع األولما معنى الكلمات اآلتية الواردة في  -

بى   . الشّدة والبالء :  الِمَحن.              أنهي :  أطوي.      ما ارتفع من األرض :  الرُّ

 :شرح المقطع 

قصيدة ، فيدفعه شوقه إلى كتابة  يُعّبر الّشاعر عن شوقه إلى وطنه حين كان بعيًدا عنه : يا وطني سأكتُب عنكَ  -

 .في وطنه

صّور هذه القصيدة لوحة جميلة بما فيها من عبارات يبعثها إلى الوطن  :مِن لوحةً للش ْوق تسكُن رحلةَ الز   وأرسمُ  -

 .دفعه شوقه إلى كتابتها  ، الذي يسكن وجدانه أينما حلّ 

  . حنينه وانتمائه إليهيرفع راية حبّه لألردّن تعبيًرا عن  :رايةً للُحب  أْحملُها وتحملُني  وأرفعُ  -

َّ .ويكتب كّل ما يليق ببلده من عبارات جميلةَّ: وما يَْحلو إلى الوطَنِ  سأكتُب كل  ما أهوى -

ا مالحظة مهمة  اقرأ القصيدة : جد 

ا ، وانتبه للحركات ؛  بالحركات جّيد 

 :ألنه قد يأتيك سؤال 

في ) ( ما الضبط الصحيح للحرف 

 ؟) ( كلمة 

أي ما الحركة التي للحرف ، فإما 

تكون فتحة أو ضمة أو كسرة أو 

 .سكون 

فاحفظ حركة الحروف التي تحتها خط 

 .في المقاطع 

َّ
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يذكر الّشاعر أّن األردّن بلد الخير والعطاء لكّل من يحتاجه، فهو البُشرى  : سأذكُر أن َك البُْشرى وكل  الخير للبََشرِ  -

  . واألمل

ْوِق تطلبُني تْ فَ فآتي كل ما هت - سآتي كل ما  بشوٍق ثم تحُضنَني عانقَنيوآتي كل ما امتد ْت ذراُعَك كي تُ  ِظالُل الش 

بى طَْوًعا سآتي في شعاعِ الش مِس والظ لماِء والقمرِ  ُر تسألُنيهْ ُرباَك الطُّ  تْ نهضَ   وأحمُل ُغربتي شوقًا سأرجُع للرُّ

يلبّي الشاعر دعوة وطنه َّ:بال خيٍل والطيٍر والُسفِن حالَما تدعوسآتي  وأطوي رحلة األي ام واألوجاعِ والمحنِ 

، فيأتي مدفوًعا بانقياده إلى  ، لينهَي أوجاع غربته عندما يناديه، في كل األوقات ليال أو نهاًرا، شمًسا أو ظلمة

 .، مجتاًزا كل العوائق الماديّة بحًرا وبًرا وجًوا وطنه الغالي وشوقه إليه

  . وفي نهاية المقطع يدعو الّشاعر لوطنه بالبقاء والعّزة:  ولتْبَق مدى األياِم يا وطني عزيًزا كنتَ -

 

 

 ال

 

 .شعاع ،امتد ت   :ما الجذر اللغوي  لكل  من -2

 . مّد، مَددَ : امتّدت                      .شّع، شَععَ : شعاع 

 . البُشرى، والبِشارة: من د إلى المعجم الوسيط، وتبي ن جمع كل  عُ  -6

 .البَشائر: البِشارة            .البَُشر: البُْشرى 

ا يأتي -6 بى  :ما مفرد كل  مم   . الِمَحن،  الرُّ

بى ْبوة:  الرُّ  .الِمْحنة: الِمَحن               .الرَّ

 

 

 

  :اقرأ المقطع الش عري  األول، ثم  أجب عن األسئلة اآلتية

اعر عن شوقه لوطنه، اذكر مظهرين لهذا الشوق -أ   .عب ر الش 

 " .بشوق ثم تحضنني"و " ظالل الشوق تطلبني"و " وأرسم رحلة للشوق"

 . كتابته شعًرا في وطنه، ورسمه لوحةً في شوقه إلى وطنه، والعودة إلى وطنه كلّما ناداه 

 

اعر كل  ما هو جميل من الكلمات ليعب ر بها عن حب ه لوطنه، أين تجد ذلك في المقطع؟  -ب  انتقى الش 

 ". سأكتب كّل ما أهوى، وما يحلو إلى الوطن: "قوله

 

 : األردن بلد الخير مع قلة موارده -ج

 استخرج من المقطع ما يُدلُّ على هذا؟ -4

 . "خير للبََشرسأذكُر أنّك البشرى، وكّل ال" في قوله   

 .األردّن بلد الخير والعطاء والمساعدة لكّل من يحتاجه ويلجأ إليه 

 . من هذا الخير في وقتنا الحاضر صورثالث اذكر  -2

 . يستقبل األردن الالجئين من مختلف مناطق الوطن العربي، ويقّدم لهم العون والّدعم -أ

 المعجم والداللة

 الفهم والتحليل
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 .وجود جمعيات خيرية تقدم المساعدة للفقراء -ب

 .توفير التعليم المجاني ألبنائه في المدارس  -ج

َّ

 : ال تقف العوائق أمام الشاعر في تلبية نداء الوطن -د

اعر عن هذا المعنى؟  -4  كيف عب ر الش 

بمعنى أّن العوائق ال تقف أمام الّشاعر في تلبية نداء " سآتي حالما تدعو بال خيل وال طير وال سفن: " في قوله 

ا تقلّه إلى وطنه، فهذا العائق ال يقف وطنه حالما يدعوه،  ا أو جًوّ حتى وإن لم تتوافر لديه وسيلة للنقل بحًرا أو بًرّ

 .حاجًزا أمامه

 .يُدلُّ ذلك على شّدة شوقه لوطنه، وتعلّقه به  عالَم يدلُّ ذلك؟ -2

َّ

 :استخرْج من القصيدة ما يُدلُّ على -6

اعر، ومخ -ب  .ف ف وطأة ألمهأن  الوطن باعث الس رور في نفس الش 

 " .وأطوي رحلة األوجاع والِمَحن  "

 

ايات)وردت لفظة  -3 امية التي ترتبط بها( الر  ة في القصيدة، بي ن القيم الوطني ة الس    .غير مر 

 .الّرايات رمز لالستقالل والّرفعة والشرف والكرامة والّنصر والهُويّة الوطنيّة

 

اعر بوطنه -3  ، من وجهة نظرك؟ ما الذي زاد من تعل ق الش 

 .تجربة الغربة واالبتعاد عن الوطن، ومعاناة الشاعر في البعد عنه، واشتياقه إليه 

َّ

َّ

ورة الفني ة في كل  عبارة من العبارات اآلتية -4 ح الص    :وض 

 . وأرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن -أ

  .جميلة، دفعه شوقه إلى كتابتهالوحة ( القصيدة التي كتبها)صّور كالمه في وطنه 

 . فآتي كل ما هتفَْت ِظالُل الشُّوق تطلبُني -ب

  .صّور الّشاعر شوقه لوطنه ظالالً تالزمه، وصّور الظالل أشخاًصا تناديه وتطلبه 

  .وآتي كل ما امتد ت ذراُعَك كي تعانقَني -ج

  .صّور الّشاعر الوطن إنساًنا يمّد ذراعه ليعانقه

  .ما نهضْت ُرباك الطُّْهُر تسألُنيسآتي كل   -د

 . صّور الّشاعر الجبال في وطنه أشخاًصا تسأله العودة
َّ

  :ما داللة كل  من -2

  .وأطوي رحلةَ األيام واألوجاع والِمَحن -أ

 قرار العودة إلى الوطن بعد أن أتعبته الغربة

  .سآتي في شعاع الش مِس والظَّْلماِء والقمرِ  -ب

  .وطنه في كّل الظروف عودة الّشاعر إلى

   .وأرفُع رايةً للُحبِّ أحملُها وتحملُني -ج

 التذوق الجمالي
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 . حّب الوطن متبادل بين الّشاعر ووطنه
َّ

 : ما الغرض من -3

 ؟"، وال سفنربال خيل، وال طي: " تكرار ال النافية في قوله -أ

 تأكيد النفي، بمعنى عودة الّشاعر إلى وطنه متحققة مع نفي وجود وسيلة تقلّه 

 ؟ "، سأرجُع سأذكُر، سآتي سأكتُب، : " استخدام السين في قوله -ب

 .السين تُدلُّ على المستقبل القريب، بمعنى تحقق إنجاز هذه األفعال في القريب 

 

ح داللة ذلكظهر  -6   .االت كاء على عناصر الطبيعة جلي  في القصيدة، وض 

منسجمة مع التجربة الشعورية لدى الّشاعر، فأظهرت عناصر الطبيعة جاءت " باك، الّشمس، القمر، الّربىرُ " 

، وكشفت عن تعلّقه به ألّن هذه العناصر جزء  شوق الّشاعر، والذي أشّد ما يكون في غربته خارج حدود الوطن

 .اا كان أم قريبً ، فعبّر بها عن حبّه لوطنه بعيدً  من وطنه

 

 : الحركي هبرزت صورة الوطن ببعد -2

  .النص دل ل على ذلك من  -أ

 ."سآتي في شعاع الشمس:" منها: الحركي

؟ الفني لألبعاد الحركية ما األثر  -ب   في النص 

 .الحيوية في الصورة الشعرية ا له، لبثّ يمنسجًما مع البعد الوجداني ملبّ البعد الحركي جاء 

 

اعر وطنه مخاطبة اْلنسان لإلنسان، ما الذي يضفيه هذا األسلوب على القصيدة من وجهة  -48 خاطب الش 

 نظرك؟ 

هذا الخطاب يكشف عن وعي الّشاعر العميق بالمكان وإحساسه به، وارتباطه، وعن مدى حضور الوطن في نفس  

فع الشاعر إلى أن يتجه بلغته اتجاهًا الّشاعر، وعمق االتّصال بين الشاعر ووطنه حتى كأنّه شخص يكلمه، مما د

  .تشخيصيًّا في شكل مناجاة أو مخاطبة ذاتيّة للوطن

 .وهذا يضفي جمالية على الّصورة الشعرية في القصيدة، ويجعلها أكثر قدرة على التعبير عن المشاعر الداخليّة

_____________________________________________________________________ 

 

 المقطع الشعري  الثاني

 سأبقى فيك ال أهوى سواك مًدى

 ظِة القََدرِ وأحيا فيَك حتّى لحْ 

 قةَ الّصدرِ َخفْ سأجعُل ِمْن ترابِك إْذ تسامى 

 ة الدَّْهرِ وَ وأغسُل في مياهك ما يبّدُد قسْ 

 رِ لُعمْ ُد بْهَجةَ اوأنِسُج ِمْن ربيعَك ما يخلِّ 

 ولْسُت أكوُن ُمْغتَِربًا

 في الّدنياإذا طّوفُت 

 وعْدُت إليَك في شوقٍ 

 ال حدوَد لهُ  وحبٍّ 

 سآتي في رياحِ اللّيِل إعصاًرا

 وآتي في نسيم الفجِر أحالًما
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 فأنَت العالُم المزروُع في ذاتي

 وأنٌت أنا

 شارةُ الخبرِ بِ وأنَت 

 يا أردنُّ  وأنَت الحبُّ 

 ورجداُن في األفكاٍر والصُّ وِ الطّْيُف وال أنتَ 

 

 

 ؟ المقطع الثانيما معنى الكلمات اآلتية الواردة في  -

 . الحركة واالضطراب: َخْفقة .      عال وارتفع: تسامى.     الموت : القدرَََََّّّّّ.َّأقصى مّدة: َّمدى

د يراه النائم، الخيال الطائف، وما : الط يف            .سرور : َّبهجة            .َّيُديم: َّيخل دَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ.يُبعد:َّيُبد 

 .منبع الشعورَّ:الوجدان       .والجمع أطياف

 :شرح المقطع 

، فذات  يعبّر الّشاعر عن التوّحد بين ذاته والوطن: ظِة القََدرِ وأحيا فيَك حت ى لحْ  سأبقى فيك ال أهوى سواك مًدى

التحام وامتزاج بين ذات الشاعر ، وإن كان بعيًدا عنه، وهي حالة (موتِه)الّشاعر تحيا في وطنه حتى لحظة قََدره 

 .وذات الوطن، فالوطن أمام مرأى الشاعر دائًما ال يهوى غيره

 

درِ  ُد قسْ  سأجعُل ِمْن ترابِك إْذ تسامى َخْفقةَ الص  ُد بْهَجَة وأنِسُج ِمْن ربيعَك ما يخلِّ  ة الدَّْهرِ وَ وأغسُل في مياهك ما يبد 

ًرا يعّبر بها عن انتمائه للوطن؛ فبعلّو تراب الوطن ينبض قلبه، جعل تراب وطنه ومياهه وربيعه صو : العُْمرِ 

 .، وبربيعه تبهج أيامه وبمياهه يزيل قسوة غربته

فُت في الد نيا ولْسُت أكوُن ُمْغتَِربًا يرفض الشاعر فكرة اغترابه  : ال حدوَد لهُ  وحبٍّ  وعْدُت إليَك في شوقٍ  إذا طو 

مغتربا عن وطني إذا تنقلّت وترّحلت بعيًدا عنه، ثم عدت إليه حامالً أشواقي ال أكون :  ، ويقول النفسي عن وطنه

 .وحبّي الذي ال حدود له

يبدو الشاعر متلهفًا  : فأنَت العالُم المزروُع في ذاتي وآتي في نسيم الفجِر أحالًما سآتي في رياحِ الل يِل إعصاًرا

 . ردّن مزروع في ذات الّشاعرللعودة في الليل أو الفجر وفي أّي وقت كاإلعصار، فاأل

 . فالوطن هو الّشاعر" أنت أنا"يعبّر عن مدى عمق ارتباطه بوطنه وعن التوّحد بينهما  : وأنٌت أنا

وهو البشارة الّسارة والخير  :ورجداُن في األفكاٍر والصُّ الط ْيُف والوِ  أنتَ  يا أردنُّ  وأنَت الحبُّ  وأنَت بِشارةُ الخبرِ 

هو منبع الشعور والملهم، وهو كّل األفكار والصور في مخيلة الّشاعر، وهو حاضر في وجدانه والوطن ، في نفسه

  .وإْن كان بعيًدا عنه

 

 

 

 الط يف، الوجدان ؟ :عد إلى أحد المعاجم اللغوية ،واستخرج معاني المفردات اآلتية  -2

  .منبع الشعور: الوجدان                           .أطيافالخيال الطائف، وما يراه النائم، والجمع : الطّيف

 .الحدود : كل مما يأتي ما مفرد  -6

 .دّ الحَ 

 

 

 المعجم والداللة
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 :أضف إلى معجمك اللغوي  -4

د   .يُْبعد : يبد 

  :أنعم النظر في المقطع الش عري  الثاني، ثم  أجب عن األسئلة اآلتية -2

اعر عن  -أ ح ذلك في ضوء فهمك األسطر الش عرية في المقطع المشار عب ر الش  ات والوطن، وض  د بين الذ  التوح 

  .إليه

ذات الّشاعر تحيا في وطنه حتى لحظة قََدره، وإن كان بعيًدا عنه، وهي حالة التحام وامتزاج بين ذات الشاعر 

 " . أنت أنا: " حد في الّشاعر وهو فيهوذات الوطن، فالوطن أمام مرأى الشاعر دائًما ال يهوى غيره، والوطن متّ 

 تضمن المقطع ما يُدلُّ على لهفة الشاعر، وشوقه إلى العودة إلى وطنه، أين تجد ذلك؟  -ب 

 ".سآتي في رياح الليل إعصاًرا، وآتي في نسيم الفجر أحالًما: " في قوله 

  .استنتج ما يُدلُّ على مدى عمق ارتباط الشاعر بوطنه -ج

يعبّر عن مدى عمق ارتباطه " أنت الطّيف في الوجدان واألفكار والّصور" ، " الحّب يا أردنّ  وأنت: " قوله

بوطنه، فالوطن هو منبع الشعور والملهم للشاعر، وهو كّل األفكار والصور في مخيلة الّشاعر، وهو حاضر في 

  .وجدان الّشاعر وإْن كان بعيًدا عنه

 

  :استخرْج من القصيدة ما يُدلُّ على -6

اعر فكرةَ االغتراب الن فسي  -أ   . رْفض الش 

 ولْسُت أكوُن ُمْغتَِربًا

اعر حت ى مماته -ج  ."أن  حب  الوطن يتنامى في نفس الش 

 "سأبقى فيك ال أهوى سواك مدى، وأحيا فيك حتّى لحظة القََدر" 

بيع صوًرا يعب ر بها عن انتمائه "  -د اعر جعَل الت راب والماء والر    " .إلى وطنهأن  الش 

 سأجعُل ِمْن ترابِك إْذ تسامى َخْفقةَ الّصدرِ 

 ة الدَّْهرِ وَ وأغسُل في مياهك ما يبّدُد قسْ 

 ُد بْهَجةَ الُعْمرِ وأنِسُج ِمْن ربيعَك ما يخلِّ 

 

 .أعِط مثاالً من القصيدة على الت كرار في المعاني واألفكار، معل الً  -2

 .، داللة على تأكيد التوّحد مع ذات الوطن"أناأنت " و " سأبقى فيك" و " أحيا فيك "

 

ُ َعْنهُ  -ْن أَنٍَس عَ  -3 ُ َعلَيْهِ َوَسلَّمَ  -أَنَّ النَّبِيَّ  -َرِضَي هللاَّ َكاَن إَِذا قَِدَم ِمْن َسفٍَر فَنَظََر إِلَى ُجُدَراِت اْلَمِدينَِة  -َصلَّى هللاَّ

َكَها ِمْن ُحبَِّها أَْوَضَع َراِحلَتَهُ َوإِْن َكاَن َعلَى َدابَّةٍ   (متفق عليه. )َحرَّ

 ( .جعلها تُسرع : أَْوَضَع َراِحلَتَهُ )

  .بي ن عالقة النص  بمضمون الحديث الشريف - 

 .سآتي في رياحِ اللّيِل إعصاًرا: كقول الّشاعر. العالقة حّب الوطن، والحنين إليه، وتعّجل العودة إليه

 

 ة نظرك ؟ه، من وجما الذي زاد من تعلق الشاعر بوطنه  -3

 الفهم والتحليل
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 .تجربة الغربة واالبتعاد عن الوطن ، ومعاناة الشاعر في البعد عنه ،واشتياقه إليه 

 

؟ بي ن وجهة  -43 غات لهذا الحب  غ، فهل يحتاج الوطن إلى مسو  غ ومن غير مسو  أحب  الشاعر وطنه بمسو 

  .نظرك

عليها أبناؤها، وشربوا من مائها، ولعبوا في ال يحتاج الوطن لمسّوغ حتى يحبّه أبناؤه، فهو األرض التي نشأ 

 .ربوعها

 

اعر ووطنه واضحة في القصيدة -46 د بين الش   :ظهرت حالة التوح 

  .هل تعد  هذه الحالة من المبالغات الشعري ة؟ عل ل إجابتك موافقًا أو مخالفًا -أ

البتعاده عنه وشوقه إليه، ومن الطبيعي أن أجدها مبالغة مقبولة، فمبالغة الّشاعر في توّحده مع الوطن جاءت نتيجة 

 .يحّب اإلنسان األرض التي نشأ عليها، ويصبح جزءا ال ينفصل عنها

اعر هذه الحالة؟ -ب   إلى أي  حد  تشارك الش 

 .أشاركه في هذه الحالة ، ألنها مبالغة محمودة 

 

 

 

 :كل من ما داللة  -2

ورأنَت الط يُف "  -د  ؟  "والِوجداُن في األفكاِر والص 

 . حضور الوطن في نفس الّشاعر وفي مخيلته وعقله 

 

 :ما الغرض من  -3

 ؟"سأجعل، سأبقىسآتي ، : " استخدام السين في قوله -ب

 .  السين تُدلُّ على المستقبل القريب، بمعنى تحقق إنجاز هذه األفعال في القريب 

 

ح داللة ذلكاالت كاء على عناصر ظهر  -6   .الطبيعة جلي  في القصيدة، وض 

، عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التجربة الشعورية لدى الّشاعر، فأظهرت شوق الّشاعر،  "ربيعك، الليل " 

والذي أشّد ما يكون في غربته خارج حدود الوطن، وكشفت عن تعلّقه به ألّن هذه العناصر جزء من وطنه، فعبّر 

 .ه بعيدا كان أم قريبابها عن حبّه لوطن

 

 : برزت صورة الوطن ببعديه الوجداني والحركي -2

  .دل ل على ذلك من النص  -أ

أنَت الطّيُف والِوجداُن في األفكاِر " ، "أنت الحّب يا أردن"،" فأنَت العالُم المزروُع في ذاتي": منها: الوجداني

 . "والّصور

 " .إذا طّوفت في الدنيا"، "إعصاًراسآتي في رياح الليل : "منها:  الحركي

؟ -ب  ما األثر الفني لألبعاد الحركية والوجدانية في النص 

 التذوق الجمالي 
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البعد الوجداني امتزجت به عواطف الشاعر في صور جمالية فهو ملتزم تجاه وطنه الذي ينتمي إليه بإخالص  

  .وصدق

 .يوية في الصورة الشعريةالح ا له، لبثّ والبعد الحركي جاء منسجًما مع البعد الوجداني ملبيًّ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 لثالمقطع الشعري  الثاََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ايا أردّن يا وطنَ  هللاُ  حماكَ 

 ناتنامى في محبّتِ 

 يَرِ لسِّ وا نيانِ بُ َمع التاريخ وال

 هاليعْ نُ  الراياتُ  لك

 همةً لْ مُ َق في ديار المجد فِ خْ لتَ 

 برؤيا أنت تحملُها

 ومجٍد أنت صانُِعهُ 

 ورافُع رايِة العربِ 

 حصى بال عددِ تُ فَسّجْلنا لَك األسماء ال 

 لها ال نظيرَ  بفخرٍ 

 ُمغتربًا؟ أكونُ  فكيفَ 

نيا وتح وأنٌت لنا بكّل معالمِ   ناُضنُ الدُّ

 يننُ كُ وأنَّك في حنايا القلب تس

 نا سهالً وصحراءَ دُّ أَحبّك في ال

 العربِ  ةٌ واديَ ْفقَ وخ

 

 ؟ المقطع الثالثما معنى الكلمات اآلتية الواردة في  -

َّ.موحية :ُملهمةََََََََََََّّّّّّّّّّّّ.تضطرب وتتحرك : َّتخفقَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ.نرفعها : َّنُعليهاَََََََّّّّّّّ.َكبُر : تنامى

 ل والمساويثْ المِ : ظيرالن                        .ال تُعّد : َّحصىتُ َّال             .والشرف العّزة والرفعة : المجد

َّ. الحركة واالضطراب: الَخفقةَََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.داخله وأعماقه :القلبَّاحناي
َّ

 :شرح المقطع 

 . يدعو الّشاعر هللا تعالى أن يحمي األردن : ايا أردن  يا وطنَ  هللاُ  حماكَ  -

 . هذا الوطن الذي كبر بحّب أبنائه، فأحبّهم وأحبوه : ناتنامى في محب تِ  -

يَرِ  َمع التاريخ والبُنيانِ  - وهو مبعث للفخر االعتزاز في ماضيه وحاضره، فلألردّن سيرة تاريخيّة مشّرفة  : والس 

 . بمواقفه وبطوالت أبنائه، وسير أبطاله العظماء

ْلنا لَك األسماء ال  ورافُع رايِة العربِ  ومجٍد أنت صانِعُهُ  برؤيا أنت تحملُها همةً فَِق في ديار المجد ُملْ خْ لتَ  - فَسج 

، ومكانته في التاريخ، وأسمائه التي  يفخر الّشاعر براية األردّن ومجده ورفعته : لها ال نظيرَ  بفخرٍ  تُحصى بال عددِ 

 . ، كأردّن الكرامة، وأردّن العزة ارتبطت ببطوالته
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نيا وتحُضنُنا لنا بكل  معالمِ وأنٌت  ُمغتربًا؟ أكونُ  فكيفَ  - نا سهالً أَحب ك في الدُّ  نينُ وأن َك في حنايا القلب تسكُ  الدُّ

يتساءل الّشاعر كيف يكون مغتربًا والوطن يسكن في داخله بصحرائه وسهوله،  : العربِ  وخْفَقةٌ واديَ  وصحراءَ 

 .ببدوه وحضره، وبوادي العرب

 

 

 

 :الل غوي أضف إلى مجمك  -4

 . الحركة واالضطراب: الَخفقة.                         ل والمساويثْ المِ : ظيرالن  

 

 .ُملهمة : ما الجذر اللغوي  لكل  من -2

  .لَِهمَ 

 

 ( :رؤية)، و(رؤيا) كلمتي  يخطئ بعُض الن اس في استخدام -2

  .ُعْد إلى المعجم، وبي ن معنى كل  منهما -أ

 ( .إدراك الَمْرئيّ )ما يُرى في اليقظة : رؤية        . ما يُرى في النّوم: رؤيا

اعر في استخدام هل وُ  -ب  ح ذلك( رؤيا)ف ق الش    .لتحق ق المعنى الذي أراده؟ وض 

  .أرادهوأراد بها التطلّع نحو أمر ما، لذا فاستعمالها بهذه الصورة لم يحقّق المعنى الذي ( رؤيا)استخدم الّشاعر 

 

 

 

 : اقرأ المقطع الش عري  الثالث، ثم  أجب عن األسئلة اآلتية -3

اعر األردن بأن ه مبعث للفخر واالعتزاز في ماضيه وحاضره، بي ن ذلك -أ   .وصف الش 

األردّن ومجده ، ويفخر الّشاعر براية  بيّن الشاعر أّن لألردّن سيرة تاريخيّة مشّرفة بمواقفه وبطوالت أبنائه

، وغيرها من  ، وماضيه من معركة مؤتة إلى معارك الثورة العربية الكبرى إلى بطوالت الكرامة ورفعته

، وسير أبطاله العظماء من مثل كايد مفلح عبيدات أول شهيد  البطوالت التي تُدّل على مكانة األردن في التاريخ

  .م1521أردني على أرض فلسطين عام 

ا -ب لنا لَك األسماَء ال تُحصى: " عر بقولهأشار الش  إلى عدد من الصفات والفضائل التي يمتاز بها " فسج 

ي بها، مثل قولنا   .، اذكر صفات أخرى تعرفها ارتبطت باألردن  مبي نًا داللتها أردنُّ الكرامة: األردن، وسم 

    .داللة على شهامة رجالها وعّزهم:  أردّن العّزة والنخوة

 . داللة على إرادة أهله القويّة:  العزمأردّن أرض 

 

 :استخرْج من القصيدة ما يُدلُّ على -6

اعر فكرةَ االغتراب الن فسي  -أ  . رْفض الش 

 " ُمغتربًا؟ أكونُ  فكيفَ " 

 

 المعجم والداللة

 الفهم والتحليل
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ايات)وردت لفظة  -3 ة في القصيدة( الر  امية التي ترتبط بها غير مر    .، بي ن القيم الوطني ة الس 

 .لالستقالل والّرفعة والشرف والكرامة والّنصر والهُويّة الوطنيّةالّرايات رمز 

 

ه أو محب  بحبيبه -42 اعر بوطنه كأن ها عالقة طفل بأم  ، هل يماثل الوطن األم  أو الحبيب في  بدت عالقة الش 

  .هذا؟ بي ن رأيك

الحبيب الذي يحمل الخير  ، كما تحتضن األم أطفالها في بيت واحد، وهو الوطن يحتضن أبناءه في أرض واحدة

 .واألمان، وهو الجذر واألصل ومنبع الذكريات

 

 

 

 :كل من  ما داللة -2

 . أن َك في حنايا القلب تسكنني  -ب

 .مدى تعلّق الّشاعر بوطنه 

 

اعر أفعاالً من مثل -6  ؟ "تنامى: " ما قيمة توظيف الش 

كّل هذه األفعال فيها معنى السمّو والرفعة والنمّو، وهي صفات الوطن الذي اشتاق إليه الّشاعر؛ وطنه الحبيب  

 .األردنّ 

ح داللة ذلكظهر  -6   .االت كاء على عناصر الطبيعة جلي  في القصيدة، وض 

أظهرت شوق الّشاعر، ، عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التجربة الشعورية لدى الّشاعر، ف"، صحراءسهاًل "

والذي أشّد ما يكون في غربته خارج حدود الوطن، وكشفت عن تعلّقه به ألّن هذه العناصر جزء من وطنه، فعبّر 

 .اا كان أم قريبً بها عن حبّه لوطنه بعيدً 

 

 : الحركي هبرزت صورة الوطن ببعد -2

  .دل ل على ذلك من النص  -أ

 . ."لتخفق في ديار المجد "، "وخفقة وادي العرب: "منها:  الحركي

؟ -ب  ما األثر الفني لألبعاد الحركية في النص 

 .الحيوية في الصورة الشعرية البعد الحركي جاء منسجًما مع البعد الوجداني ملبيّا له، لبثّ 

 

اعر -3 حراء مًعا في وطن واحد في قول الش  نا سهالً : " ما داللة وجود الس هل والص   ؟"وصحراءأحب َك في الد 

  .؛ سهالً وصحراء، ببدوه وحضره وكل فئاته بمعنى أّن الشاعر يحّب جغرافية بلده المتنوعة 

 

 ؟  "حماَك هللا يا أردنُّ : "جملة ه تما المعنى الذي أفاد -3

 . الّدعاء لوطنه بالحماية

 

 

 التذوق الجمالي
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 المقطع الشعري  الرابع

 قد زرْعَت بهِ  كَ ترابُ 

 خالدةً إلى األبدِ  بِّ الحُ  بذورَ 

 أجمُل الّراياتِ  كَ لتعلو في سمائِ 

 فرِ ظَّ وال رمُز الفخِر واإليمانِ 

 فما أحسسُت في يوٍم 

 ًبارِ غتَ مُ بأنّي كنُت 

 نيقْ فارألنّك لم تُ 

 نيمُ نادكما روحي تُ 

 لّي تسيُر معيكما ظِ 

 ننيها وتسكُ أسكنُ  يا أردنُّ  فأنَت الّدارُ 

 نًاكَ سَ فروحي ما رأْت 

 يا وطني ِسواكَ ...واكَ سِ 

 

 ما معنى الكلمات اآلتية الواردة في المقطع الثالث ؟ -

 . تسامرني وتجالسني: تنادمني .                                الفوز: الظ فر

 

 :شرح المقطع 

 . تراب الوطن مزروع بالحّب والخير : خالدةً إلى األبدِ  الحبِّ  بذورَ  قد زرْعَت بهِ  كَ ترابُ  -

اياتِ  كَ لتعلو في سمائِ  - وثمرة هذا الحّب أبناء يعشقون األردن ويدافعون  : والظ فرِ  رمُز الفخِر واْليمانِ  أجمُل الر 

  . عنه لتعلو رايته رمًزا للنصر واإليمان والفخر

ويؤّكد مّرة  : ل ي تسيُر معيكما ظِ  نيكما روحي تنادمُ  نيفارقْ ألن ك لم تُ  بًارِ فما أحسسُت في يوٍم بأن ي كنُت ُمغتَ  -

 . أخرى أنه وإن كان بعيًدا عن وطنه، فاألردّن لم يفارقه يوًما، فهو كظلّه يسير معه، وكروحه تجالسه وتالزمه

ارُ  - ة التوّحد مع ويعود إلى فكر : يا وطني ِسواكَ ...ِسواكَ  نًاكَ فروحي ما رأْت سَ  ننيها وتسكُ أسكنُ  يا أردنُّ  فأنَت الد 

 .وجدان الّشاعر وروحه التي ما رأت يوًما سكنًا مثلهالوطن، فالوطن يسكن 

 

 

 

 :أضف إلى مجمك الل غوي  -4

 . تسامرني وتجالسني :تنادمني

 الظ فر ؟  :عد إلى أحد المعاجم اللغوية ،واستخرج معاني المفردات اآلتية  -2

 .الفوز

 :كل  مما يأتي  ما مفرد -6

يَر   . الّسيرة : السِّ

 

ق في المعنى بين الكلمتْين اللتْين تحتَهما خطٌّ في ما يأتي -3  : فرِّ

 المعجم والداللة
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 فروحي ما رأَْت َسَكنًا  -أ

 سواَك يا وطني... سواكَ 

 . غيركَ 

ين الحلي   -ب  قال صفي  الد 

 . ما اخترُت من دوِن األناِم سواكِ          ِسواكِ لو ِصرُت من َسقَمي َشبيهَ 

 ( .يُستاك به عود يتخذ من شجر األراك ونحوه (

 

 

 

ابع، أجب عن األسئلة اآلتية  : في ضوء المقطع الش عري  الر 

رع؟ -أ  . رفع الراية األردنية رمز االستقالل  الوطن مزروع بالخير، ما ثمرة هذا الز 

ح هذا -ب اعر أن ه بعيد وقريب من وطنه في الوقت نفسه، وض    .يرى الش 

 .الّشاعر كظلّه ال يفارقه، ويجالسه كروحه، فهو بعيد جغرافيًّا عن وطنه، لكنّه قريب منه نفسيًّاالوطن يسير مع 

اعر بقوله -ج  فروحي ما رأْت َسَكنا: " ماذا قصد الش 

 ؟  "سواَك يا وطني... سواك  

ألنه ال حياة للجسد  -لم يجد الّشاعر سكنًا يأوي إليه أفضل من وطنه، فإذا كانت روح الّشاعر تسكن جسده ليعيش 

 .فإّن هذه الّروح ال ترى الحياة إال في أرض الوطن -من غير روح

 :استخرْج من القصيدة ما يُدلُّ على -6

اعر فكرةَ االغتراب الن فسي -أ    .رْفض الش 

 في يوٍم  أحسستُ فما 

 ًبارِ بأنّي كنُت ُمغتَ 

  .واألفكار، معل الً أعِط مثاالً من القصيدة على الت كرار في المعاني  -2

، داللة على أّن "فروحي ما رأت سكنًا" ، "وأنت الدار يا أردّن أسكنها وتسكنني"، "وأنّك في حنايا القلب تسكنني"

  .الوطن يسكن في ذات الّشاعر

ايات)وردت لفظة  -3 امية التي ترتبط بها( الر  ة في القصيدة، بي ن القيم الوطني ة الس    .غير مر 

 .رمز لالستقالل والّرفعة والشرف والكرامة والّنصر والهُويّة الوطنيّةالّرايات 

 أي  مقاطع القصيدة أحب ها إليك، ولماذا؟ -48

 .يترك للطالب 

  .اذكر صوًرا ومواقف من حياتك يمكن أن تعب ر بها عن انتمائك إلى وطنكَ  -44

 ....أحد الحدائق من القمامة المبادرة في تنظيف / التبرع بوحدة دم ألحد المرضى في المستشفى 

 

 

 

 :ح الصورة الفنية في كل عبارة من العبارات اآلتية وض   -4

  .ترابُك قد زرْعَت به بذوَر الحبِّ خالدةً  -ه

 . ، وصّور الحّب بذوًرا تُزرع صّور الّشاعر الوطن إنساًنا يزرع األرض

 الفهم والتحليل 

 التذوق الجمالي 
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اعر أفعاالً من مثل -6  ؟ "تعلو: " ما قيمة توظيف الش 

كّل هذه األفعال فيها معنى السمّو والرفعة والنمّو، وهي صفات الوطن الذي اشتاق إليه الّشاعر؛ وطنه الحبيب  

 .األردنّ 

 : برزت صورة الوطن ببعديه الوجداني والحركي -6

  .دل ل على ذلك من النص  -أ

 ."كما روحي تنادمني"،  "تفارقنيلم : "منها: الوجداني

؟ -ب  ما األثر الفني لألبعاد الوجدانية في النص 

البعد الوجداني امتزجت به عواطف الشاعر في صور جمالية فهو ملتزم تجاه وطنه الذي ينتمي إليه بإخالص  

  .وصدق

 

 :أسئلة إضافية 

 : ما الجذر اللغوي لكل من  -4

 الجذر الكلمة الجذر الكلمة الجذر الكلمة الجذر   الكلمة

 علو نُعليها وجد الوجدان أتي آتي هوي أهوى

 بني البنيان طوي أطوي  ظلل ظالل ربو ربى

 خلد خالدة بدد يبّدد سمو تسامى ظلم الظلماء

 أمن اإليمان نمو تنامى طوف طّوفت عزز عزيًزا

 فرق تفارقني خفق الخفقة عود عدتُ  بقي لتبقَ 

 دور الّدار سمو سمائك حسس أحسستُ  ندم تنادمني

 

 :ح الصورة الفنية في كل عبارة من العبارات اآلتية وض   -2

ْوِق تطلبُني تْ فَ فآتي كل ما هت  .شبّه ظالل الشوق بإنسان يهتف : ِظالُل الش 

 .شبّه الغربة بشيء يُحمل :  وأحمُل ُغربتي شوقًا

 .الدهر بشيء قاسي شبّه :ة الدَّْهرِ وَ قسْ 

 .الربيع بشيء يُنسج  شبّه : ِمْن ربيعكَ  وأنِسجُ 

 .العالم بالنبات المزروع   شبّه : فأنَت العالُم المزروُع في ذاتي

 .الرؤيا بشيء يُحمل  شبّه : برؤيا أنت تحملُها

 .الوطن بإنسان يصنع المجد، وشبّه المجد بشي يُصنع  شبّه : ومجٍد أنت صانِعُهُ 

نيا وتحُضنُنا وأنٌت لنا بكل  معالمِ   .الوطن بأب يحضن ابنه  شبّه : الدُّ

 .حنايا القلب بمسكن  شبّه : نينُ وأن َك في حنايا القلب تسكُ 

 .الوطن بإنسان لم يُفارق الشاعر  شبّه :نيفارقْ ألن ك لم تُ 

 .الوطن بإنسان يجالس الشاعر كروحه  شبّه : نينادمُ كما روحي تُ 

 .الوطن بإنسان يسير معه كظله  شبّه : ل ي تسيُر معيكما ظِ 

ارُ   بّه الشاعر نفسه بمسكن يسكن فيه الوطن ببيت يسكن فيه الشاعر ، وش شبّه : ننيها وتسكُ أسكنُ  يا أردنُّ  فأنَت الد 

 .الوطن 
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 :ما داللة كل من  -3

 .شوق الشاعر لوطنه  : لوحةً للش ْوق وأرسمُ  -

ْوِق تطلبُني -  .شوق الشاعر لوطنه  : ِظالُل الش 

 .شوق الشاعر لوطنه  : بشوٍق ثم تحُضنَني -

بها  عن حبه  كل ما هو جميل ليعبرحّب الشاعر لوطنه يدفعه لكتابة  : وما يَْحلو إلى الوطَنِ  سأكتُب كل  ما أهوى -

 .لوطنه 

  .ويلجأ إليه  من يحتاجهوالمساعدة لكل  األردن بلد الخير والعطاء: وكل  الخير للبََشرِ  سأذكُر أن َك البُْشرى -

 .سيعود الشاعر إلى وطنه مجتاًزا كل العوائق بًرا وبحًرا وجًوا : والُسفنِ  والطيرٍ  بال خيلٍ  سآتي حالَما تدعو -

 . ُحّب الشاعر لوطنه الذي يالزمه وال يفارقه  : نينادمُ كما روحي تُ  -

 .الذي يالزمه وال يفارقه ُحّب الشاعر لوطنه  : ل ي تسيُر معيكما ظِ  -

ارُ  -  .توّحد الشاعر مع وطنه الذي يسكن في روحه ووجدانه  : ننيها وتسكُ أسكنُ  يا أردنُّ  فأنَت الد 

 .أو أن يكون مغتربًا رفض الشاعر فكرة االغتراب النفسي  :فكيف أكون مغتربًا  -

 

 قضايا لغوية 

 

 إعراب الفعل المضارع المعتل  اآلخر

 :تعريفه 

يرمي ، أدعو ، : ، أمثلة  (   ا،ى ، و ، ي: حروف العلة هي ) الفعل المضارع الذي ينتهي بحرف علة ، هو 

 .يسعى 

 :أقسامه 

 :الفعل المضارع المعتل  اآلخر المرفوع : أواًل 

 :جزم ، مثل ال أدواتنصب أو ال أحد أدواتهو الفعل المضارع المعتّل اآلخر الذي لم يأتي قبله 

بين  يهتدي -1  .أصدقائه إلى حفل تخرجه  يدعوأحمد  -2.             العاقل بنصحِ الُمجرِّ

 :عالمة رفع الفعل المضارع المعتل  اآلخر 

 :،أمثلة ظهورها التعذر رة على آخره منع منإذا كان الفعل المضارع آخره ألفًا ، فعالمة رفعه الضمة المقدّ  -أ

 :أعرب ما تحته خط ( س

 .المؤمن ربّه  يخشى -2.              الرجل وراء لقمة عيشه  يسعى -1

 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها التعذر : يسعى  -

 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها التعذر : يخشى  -

 الثقلرة على آخره منع من ظهورها ، فعالمة رفعه الضمة المقدّ  ياًء أو واًوا إذا كان الفعل المضارع آخره -ب

 :أمثلة 

 :أعرب ما تحته خط ( س

بين  يهتدي -1  .الالعب الكرة بعيًدا  يرمي -2.             العاقل بنصحِ الُمجرِّ

 .الطالب النجاح  يرجو -4.                               عامر ربّه  يدعو -3
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 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها الثقل  : يهتدي

 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها الثقل :يرمي 

 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها الثقل :يدعو 

 .مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها الثقلفعل  :يرجو 

 

 :الفعل المضارع المعتل  اآلخر المنصوب : ثانيًا 

أْن ، لْن ، كي، حتّى ، : هو الفعل المضارع المعتّل اآلخر الذي يأتي قبله أحد أدوات النصب ، أدوات النصب هي 

 .الم التعليل 

هي الم تقع قبل الفعل المضارع الذي يقع في وسط الجملة ، وتأتي بمعنى بسبب أو : الم التعليل : مالحظة مهمة 

 . الحظ جاءت الالم بمعنى حتّى أو بسبب .  ألتعلّمأذهب إلى المدرسة : حتّى ، مثال 

 . الحظ جاءت الالم بمعنى حتّى أو بسبب .  ألنجحأدرس جيًدا 

 

 :المضارع المعتّل اآلخر المنصوب أمثلة على الفعل 

 .أصدقائي إلى حفل نجاحي  أن أدعوَ أحبُّ  -2.                  إلى طاعة ربّه  ليسعىُخلق اإلنسان  -1

 :عالمة نصب الفعل المضارع المعتل  اآلخر 

 :ا التعّذر،أمثلة إذا كان الفعل المضارع آخره ألفًا ، فعالمة نصبه الفتحة المقّدرة على آخره منع من ظهوره -أ

 :أعرب ما تحته خط 

 .  إلى طاعة ربّه  ليسعىُخلق اإلنسان  -1

 .             الم التعليل ، حرف نصب مبني على الكسر ، ال محّل له من اإلعراب :  الالم 

 .فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقّدرة على آخره منع من ظهورها التعّذر : يسعى 

 (.هو)ضمير مستتر تقديره والفاعل 

 .واجباتك اليومية أن ترعى  عليك -2

 .  .مبني على السكون ، ال محّل له من اإلعراب  حرف نصب وتوكيد: أن 

 .فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقّدرة على آخره منع من ظهورها التعّذر : ترعى 

           (.أنت)والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 :أمثلة  ، إذا كان الفعل المضارع آخره ياًء أو واًوا ، فعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره -ب

 :أعرب ما تحته خط ( س 

 .     من شأِن أّمتنا  لنُعليَ يجب أن نتوّحد  -1

           .الم التعليل ، حرف نصب مبني على الكسر ، ال محّل له من اإلعراب : الالم 

 .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  فعل مضارع: نعلي 

 (.نحن)والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 . الثمار  كي أجنيَ ذهبت إلى المزرعة  -2

                      .  مبني على السكون ، ال محّل له من اإلعراب  حرف نصب: كي 

 .فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  :أجني 
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 (.أنا)والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 .أصدقائي إلى حفل نجاحي  أن أدعوَ أحبُّ  -3

 .         مبني على السكون ، ال محّل له من اإلعراب  حرف نصب وتوكيد: أن 

 .فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : أدعو 

 (.أنا)والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 .من السير مع رفقاء السوء  لن أدنوَ   -4

          .حرف نفي وجزم مبني على السكون ، ال محّل له من اإلعراب  :لن 

 .فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : أدنو 

 (.أنا)والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 

 . (آخر ما تحته خطًاأي ضع الحركة المناسبة ): اضبط آخر ما تحته خطًا ضبطًا سليًما ( س

 .سريًعا  أجريلن  -2.         إلى الخير  تدعوحرص على أن ا -1

 .أجرَي  /      تدعَو    

 المضارع المعتل  اآلخر المجزوم  الفعل: ثالثًا 

 :هو الفعل المضارع المعتّل اآلخر الذي يأتي قبله أحد أدوات الجزم ، أدوات الجزم هي 

 .ويأتي فيه حرف العلّة محذوف . لم ، لّما ، ال الناهية ، الم األمر 

 : مالحظة مهمة 

: هي الم تقع قبل الفعل المضارع الذي يقع في بداية الجملة ، وتأتي بمعنى األمر والطلب ، مثال : الم األمر  -1

 .الحظ جاءت بمعنى طلب الدراسة جيًدا .   جيًّدا  لِتدرسْ 

 .الحظ جاءت بمعنى طلب القراءة جيًدا . جيًّدا  لِتقرأ

 :هي التي تأتي قبل الفعل المضارع المعتل اآلخر ، بمعنى النهي أي ال تفعل الفعل ، مثال : ال الناهية 

 . الحظ جاءت ال بمعنى النهي  .صوتك في وجه أمك  ال ترفعْ 

 .الحظ جاءت ال بمعنى النهي .  في الّصف  ال تشاغب

 :الفعل المضارع المعتّل اآلخر المجزوم أمثلة على 

  (حرف العلة محذوف وهو الياء) .الُمهمالت في ساحة المدرسة  ال ترمِ  -1

 ( .   حرف العلة محذوف وهو األلف)  .حقوق اآلخرين  لِترعَ  -2

 (    حرف العلة محذوف وهو الواو.  ) منك  لم أدنُ  -3

   

 : عالمة جزم الفعل المضارع المعتل  اآلخر

 :عالمة جزم الفعل المضارع المعتّل اآلخر هي حذف حرف العلّة ، أمثلة 

 .  الُمهمالت في ساحة المدرسة  ال ترمِ  -1

 . .ال الناهية حرف جزم مبني على السكون ، ال محّل له من اإلعراب : ال 

 ( .وهو الياء ) فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة من آخره  :ترم

 (.أنت)والفاعل ضمير مستتر تقديره 
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 .نحو األفضل  لِتسعَ  -2

 .الم األمر ، حرف جزم مبني على الكسر ، ال محّل له من اإلعراب : الالم  

 ( .وهو األلف ) فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة من آخره  :تسع 

 (.أنت)والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 .  سماعك لم أرُج  -3

 .حرف جزم مبني على السكون ، ال محّل له من اإلعراب : لم 

 ( .وهو الواو ) فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة من آخره  : أرجُ 

 (.أنا)والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 

 :تدريبات
 :أعرب ما تحته خط في ما يأتي  -4

 .}فِي اأْلَْرِض َمَرًحا إِنََّك لَْن تَْخرَِق اأْلَْرَض َولَْن تَْبلَُغ اْلِجبَاَل طُواًل  تَْمشِ َواَل {: قال تعالى  -أ

ا أَْن {: قال تعالى  -ب َل َمْن أَْلقَى تُْلقِيَ قَالُوا يَا ُموَسى إِمَّ ا أَْن نَُكوَن أَوَّ  .}َوإِمَّ

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلَ  يَْخَشىإِنََّما  { :قال تعالى  -ج َ َعِزيٌز َغفُورٌ هللاَّ  .}َماُء إِنَّ هللاَّ

 . متفق عليه " . بالجار حتى ظننُت أنّه سيُوّرثه  يوصينيما زال جبريل : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -د

 :قال أبو العتاهية  -ه

 َعْيُشهُ     وما يستطيُب العيَش إاّل الُمساِمحُ  يْصفُ لم إذا ضاَق صْدر ُالمرِء 

 :حذف ألف الفعل الذي تحته خط في قول أبي األسود الدؤلي عل ل  -2

 عْن ُخلٍُق وتأْتَي مثلَهُ        عاٌر علْيَك إذا فَعْلَت عظيُم    تْنهَ ال 

 :اضبط آخر ما تحته خط ضبطًا صحيًحا  -3

 .واجباتك بانتظام  تؤّدياحرص على أْن 
ل والرابع ، واستخر -6  .ج منهما الفعل المضارع المعتل  اآلخر ، وأعربه ُعد إلى المقطعين الشعريين األو 

 

 

 :التدريبات  حل  

 ( .وهو الياء ) فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة من آخره  : -أ -1

 (.أنت)والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 (.أنت)والفاعل ضمير مستتر تقديره .فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  -ب

 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها التعذر  -ج

والفاعل ضمير  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها الثقل : يوصي  -د

 (.هو)مستتر تقديره 

 ( .وهو الواو ) فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة من آخره   -ه

 

 .عالمة جزم الفعل المضارع المعتّل اآلخر حذف حرف العلّة من آخره / الناهية ( ال)ألنه مجزوم ب -2
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 .تؤّدَي  -3

 

والفاعل  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها التعذر  :أهوى  -4

 (.أنا)ضمير مستتر تقديره 

والفاعل ضمير  .مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها الثقل فعل  :يحلو 

 (.هو)مستتر تقديره 

والفاعل ضمير  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها الثقل  :آتي 

 (.أنا)مستتر تقديره 

والفاعل ضمير  .المقّدرة على آخره منع من ظهورها الثقل فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة  :أطوي 

 (.أنا)مستتر تقديره 

والفاعل ضمير  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها الثقل  :تدعو 

 (.أنت)مستتر تقديره 

 .اإلعراب الم األمر ، حرف جزم مبني على الكسر ، ال محّل له من : الالم : لِتبِق 

 ( .وهو األلف ) فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة من آخره  : :تبَق 

 (.أنت)والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 .الم التعليل ، حرف نصب مبني على الكسر ، ال محّل له من اإلعراب : الالم  :لتعلَو 

 .ره فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخ :تعلَو 

 

ة واسم الهيئة  اسم المر 

ة  اسم المر 

 : تعريفه

 : أمثلة  هو اسم يدل على وقوع الحدث مرة واحدة ،: اسم المّرة  

 .الحظ كلمة طرقة تدل على وقوع الطرق مرة واحدة ، فكلمة طرقة اسم مّرة .   طَْرقةطرقُت الباب  -

 .الحظ كلمة رمية تدل على وقوع الرمي مرة واحدة ، فكلمة رمية اسم مّرة .من غير راٍم  َرْميةٍ ُرّب  -

 

 :صياغته 

، يجب أن تضع فتحة فوق الحرف األول ( فَْعلة ) من الفعل الماضي الثالثي على وزن اسم المرة يصاغ  -أ

 : أمثلةوسكون فوق الحرف الثاني وتضيف تاء مربوطة في آخر الفعل ،

 .اسم المّرة منها هو َرْمية : رمى  -.                  اسم المّرة منها هو طَْرقة : طََرق -

 .سة اسم المّرة منها هو َجلْ : َجلس  -.                    اسم المّرة منها هو قَْولة :  قال  -

لنميز اسم المّرة للفعل الثالثي ( واحدة)نضيف كلمة فعلينا أن ، ( فَْعلة )إذا كان مصدر الفعل الثالثي على وزن  -ب

 :عن مصدره ، أمثلة 

 .اسم المّرة منها هو َرْحمة واحدة : رحم  -
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، فتصبح َرْحمة ( واحدة)ز المصدر عن اسم المرة نضيف كلمة ميّنُ وحتّى الحظ كلمة رحم  مصدرها َرْحمة ،  

 .واحدة 

 .اسم المّرة منها هو َدْعوة واحدة : دعا  -

 .، فتصبح َدْعوة واحدة (واحدة)المصدر عن اسم المرة نضيف كلمة نُميّز وحتّى وة ، عْ صدرها دَ الحظ كلمة دعا  م

 .اسم المّرة منها هو َصْيحة واحدة  :صاَح  -

، فتصبح َصْيحة ( واحدة)نُميّز المصدر عن اسم المرة نضيف كلمة وحتّى الحظ كلمة صاح  مصدرها َصْيحة ، 

 .واحدة 

 

أول حرف غالبًا من + قام بعملية ال ) نستخرجه من الفعل  باستخدام عبارة : الصريح للفعل  المصدر : مالحظة 

 :، أمثلة ( الفعل 

 .فالمصدر الصريح من رحم هو رحمة  . قام بعملية الرحمة :  رحم  - 

 .فالمصدر الصريح من دعا هو دعوة  . قام بعملية الدعوة :  دعا -

 .فالمصدر الصريح من استراح هو االستراحة  . االستراحة قام بعملية : استراح  -

 .فالمصدر الصريح من اهتّز هو االهتزاز  . قام بعملية االهتزاز : اهتّز  -

 

، باإلتيان بمصدره ثم إضافة تاء مربوطة في آخر مصدره يصاغ اسم المرة من الفعل الماضي غير الثالثي -ج

 :أمثلة 

 .و اهتزازة اسم المّرة منها ه: اهتّز  -

 ( .اهتزازة)م نضيف تاء مربوطة ، فتصبح ث (اهتزاز)مصدرها ( اهتزّ )الحظ كلمة 

 .اسم المّرة منها هو انطالقة : انطلق  -

 ( .انطالقة)نضيف تاء مربوطة ، فتصبح ثم ( انطالق)مصدرها ( انطلق)الحظ كلمة 

 .اسم المّرة منها هو اندفاعة  :اندفع  -

 ( .اندفاعة)نضيف تاء مربوطة ، فتصبح ثم ( اندفاع)درها مص( اندفع)الحظ كلمة 

لنميز اسم المّرة للفعل ( واحدة)، فعلينا أن نضيف كلمة إذا كان مصدر الفعل غيرالثالثي ينتهي بتاء مربوطة  -د

 :غيرالثالثي عن مصدره ، أمثلة 

 .اسم المّرة منها هو استراحة واحدة : استراح  -

ى نُميّز المصدر عن اسم المرة نضيف كلمة حتّ ، وتنتهي بتاء مربوطة ( استراحة)مصدرها ( استراح) الحظ كلمة 

 ( .استراحة واحدة)، فتصبح ( واحدة)

 . اسم المّرة منها هو إجابة واحدة : أجاب  -

المرة نضيف كلمة  ى نُميّز المصدر عن اسمحتّ ، وتنتهي بتاء مربوطة ( إجابة)مصدرها ( أجاب) الحظ كلمة 

 ( .إجابة واحدة)، فتصبح ( واحدة)

 .اسم المّرة منها هو استقالة واحدة : استقال  -

ى نُميّز المصدر عن اسم المرة نضيف كلمة حتّ ، وتنتهي بتاء مربوطة ( استقالة)مصدرها ( استقال) الحظ كلمة 

 ( .استقالة واحدة)، فتصبح ( واحدة)
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 اسم الهيئة                                               

 :تعريفه 

 :هو اسم يدل على هيئة حصول الفعل ، أمثلة : اسم الهيئة

 (ِوْقفة)تدل على هيئة الوقوف ، وهو وقوف األسد ، فكلمة  (ِوْقفة)الحظ كلمة . األسِد  ِوْقفةوقفُت أمام الجمهور  -

 .اسم هيئة 

تدل على هيئة االنطالق ، وهو انطالق الصقر ، فكلمة ( انطالقة)الحظ كلمة . الّصقر  انطالقةانطلق المتسابُق  -

 .اسم هيئة ( انطالقة)

 

 :صياغته 

، يجب أن تضع كسرة فوق الحرف األول ( فِْعلة ) يصاغ اسم الهيئة من الفعل الماضي الثالثي على وزن  -أ

 :الفعل ، أمثلة وسكون فوق الحرف الثاني وتضيف تاء مربوطة في آخر 

 .اسم الهيئة منها لِْبسة : لبس  -.       اسم الهيئة منها ِوْقفة : َوقف -

 .اسم الهيئة منها ِمْشية : مشى  -.    اسم الهيئة منها ِجْلسة : جلس  -

 

 : يصاغ اسم الهيئة من الفعل الماضي غير الثالثي -ب

إضافة تاء مربوطة في  أو اإلتيان بمصدره من غير، باإلتيان بمصدره ثم إضافة تاء مربوطة في آخر مصدره  

 . إضافته إلى اسم بعده  ثمآخره ، 

 .اسم + تاء مربوطة + المصدر الصريح للفعل غير الثالثي = اسم الهيئة من الفعل الماضي غير الثالثي 

 .اسم + المصدر الصريح للفعل غير الثالثي   أو                                               

 :أمثلة 

 .اسم الهيئة منها استقبالة الحفاوة أو استقبال الحفاوة : استقبل  -

، أومن غير زيادة تاء (استقبالة)ثم نضيف تاء مربوطة ، فتصبح ( استقبال)مصدرها ( استقبل)الحظ  كلمة 

 ( .استقبالة الحفاوة أو استقبال الحفاوة)، فتصبح( الحفاوة)مربوطة ، ثم نضيف اسم بعدها 

 

 .قر قر أو انطالق الصّ اسم الهيئة منها انطالقة الصّ : انطلق  -

، أومن غير زيادة تاء (انطالقة)ثم نضيف تاء مربوطة ، فتصبح ( انطالق)مصدرها ( انطلق)الحظ  كلمة 

 ( .طالقة الّصقر أو انطالق الّصقران)، فتصبح( الّصقر)مربوطة ، ثم نضيف اسم بعدها 

 

 :تدريبات 
ة من األفعال اآلتية  -4  :صغ اسم المر 

 .نزل ، أجاب ،باع ، غطّى ، زار ، سعى 

 :صغ اسم الهيئة من األفعال اآلتية  -2

 .ماَت ، هّز ، وقَف 

ة في ما يأتي  -3  :عي ن اسم الهيئة واسم المر 
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 .} َصْيَحةً َواِحَدةً فَإَِذا هُْم َجِميٌع لََدْينَا ُمْحَضُرونَ إِْن َكانَْت إاِلَّ  {:قال تعالى  -أ

 .} فَأَْوَجَس ِمْنهُْم ِخيفَةً قَالُوا اَل تََخْف َوبَشَُّروهُ بُِغاَلٍم َعلِيمٍ   {: قال تعالى  -ب

 . لّةٌ ال تجاِف أخاَك إْن بدْت منهُ زَ  -ج

 .يٍة من غير راٍم مْ رّب رَ  -د

 يلٍة ؟أَحَشفًا وسوء كِ  -ه

 . يشٍة كريمٍة يعيش المؤمن عِ  -و

 :كل كلمة تحتها خط بما يتناسب والمعنى المقصود في ما يأتي  ( فاء)اضبط  -6

 :قال أبو تّمام  –أ     

 . الهََرِم  مشيةمجٌد رعى تَلعاِت الّدْهِر وهو فتى       حتّى غدا الّدهر يمشي 

 :قال علي بن الجهم  -ب

 مع أديٍب في مذاكرٍة     أنفي بها الهّم أو استجلُِب الطّربا   لجلسة

 :قال الشاعر  -6

 ما بَْيَن َغْمضِة َعْيٍن واْنتباَهتِها         يبد ُل هللاُ ِمْن حاٍل إلى حالِ 

ة ، عي ن كال ً منهما ، واذكر فعله   .في هذا البيت اسما مر 

ة  ُعد إلى المقطع الشعري  الثالث ، واستخرج -2  .منه اسم مر 

 

 :التدريبات  حل  

 .نَْزلة ، إجابة واحدة ، بَْيعة ، تغطية واحدة ، َزْورة ، َسْعية   -1

ة ، ِوْقفة  -2  .ِمْيتة ، ِهزَّ

 .    هيئة / ِكيلٍة  -ه.    مّرة / َرْميٍة   -د.      مّرة / َزلّةٌ  -ج.  هيئة /  ِخيفَةً  -ب. مّرة / َصْيحة واحدة  -أ -3

 .هيئة / ِعيشٍة  -و

 .آلنها اسم مّرة . لََجْلسة  -ب                .ألنها اسم هيئة . ِمْشية  -أ -4

 .اْنَتبَه : اْنتباهَة ( 2. َغَمَض : َغْمضةِ ( 1 -5

 .َخْفقَة   -6

 الكتابة 
 

 ؟ة الكتابة الوظيفي  ما المقصود ب( س

 .شكل كتابي هدفه نقل فكرة إلى المتلقي بوضوح تام لتحقيق غرض يحتاجه األشخاص في المواقف الحياتيّة 

 على ماذا تعتمد الكتابة الوظيفي ة ؟( س

ق العاطفة والخيال بعبارات موجزة دقيقة المعنى ال غموض عتمد على األسلوب التقريري الجاد الخالي من تدفّ ت

 .فيها ، وال أهمية فيه لألسلوب البياني أو البديعّي 

 اذكر مجاالت الكتابة الوظيفي ة ؟( س

ر العمليّة وتقارير العمل ، وبطاقات الّدعوة والتهنئة لتجارية ، وعقود الزواج ، والّسياإلعالنات ا: ومن مجاالته  

 .واالعتذار ، واالستدعاءات ، واإلرشادات التعليميّة المستخدمة في الملصقات ونحوها 
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 ما أهمي ة الكتابة الوظيفي ة ؟( س

فالتّعبير الوظيفّي يمارسه النّاس في شؤون حياتهم المختلفة ، وال يستغني عنه الطّالب بعد تخّرجه في المدرسة 

 . واندماجه في المجتمع 

 الكتابة الوظيفي ة لونًا تعبيريًا ضروريًا ؟تَُعد  : ل عل  (س

 .بالحاجات الضروريّة للنّاس  هالرتباطويعّد هذا اللون من التّعبير ضروريًا ؛ 

 

 

     نموذجان من كتابة اْلعالنات 

 وظائف شاغرة

 

الكائنة في مدينة تعلن وزارة العمل عن توافر عدد معين من الشواغر للعمل في مؤسسة الشركة الحديثة للميكانيك 

 .سحاب ، فعلى من لديه الّرغبة في ملء أحد هذه الشواغر أن يراجع مكتب العمل مصطحبًا معه شهادات الخبرة 

 

 شقة مفروشة لإليجار أو للبيع 

ول تتكون من ثالث غرف نوم ، وصالون وسفرة مع حديقة تقع على الشارع المقابل للجامعة ة في طابق أشق

 .األردنية 

 )............( .للمراجعة يُرجى االتصال بالمالك مباشرة على هاتف 

 

 نموذج استدعاء

يحتاج المواطنون إلى طلب أمر ما من إحدى مؤسسات الّدولة ، ومن الطرق المتّبعة من أجل تحقيق هذا الطلب أن 

 :يتقدم باستدعاء إلى المسؤول ، على النّْحو اآلتي 

 " .الشباب" يعبّر فيه عن رغبته في االشتراك في مجلّة كتب أحد الطلبة استدعاء 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                           

 عّمان : البلدة 

 م14/8/2117: التاريخ 

 ه1438/ 22/7: الموافق 

 السيد رئيس تحرير مجلة الّشباب المحترم 

 وزارة الشباب ، عّمان 

 " .الشباب " طلب االشتراك في مجلة  :الموضوع 

 الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وبعدُ 

 .فأرجو الموافقة على اشتراكي في مجلتكم الغراء ، مرفقًا أيًضا مع رسالتي حوالة بريدية بمبلغ ثالثة دنانير 

 وأقبلوا فائق االحترام

 مالك فاروق : المستدعي 

 .......: ..........رقم الهاتف 

 األردن / ب عّمان .ص
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 :اكتب في واحد من الموضوعين اآلتيين 

 .إعالن سياحي ترّوج فيه لزيارة منطقة سياحيّة في األردن  -1

 .استدعاء إلحدى المؤسسات في طلب منحة دراسيّة  -2

 

 

 

 

د من أن ني     :بعد كتابتي االستدعاء واْلعالن السياحي  أتأك 

 .حّددت الغرض الرئيس من االستدعاء واإلعالن السياحّي  -1

 .نقلت الفكرة للمتلقي بوضوح تام  -2

ا خاليًا من العاطفة  -3  .استخدمت أسلوبًا تقريرّيًا جاّدً

 .أوجزت في العبارات من غير تكلّف أو غموض  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم الذاتي  

 الليالي  هرال سَ العُ  لبَ طَ  نْ مَ 
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 :قواعد أساسية في كتابة التعبير 

   

  : موضوع ُممي زكتابة يجب مراعاة ما يلي في  -4

 .  ومناسبتها للموضوع  تسلسل االفكار وترابطها وجدتها -أ

 .ة الشكل الفني للموضوع وتظيف الخيال ومراغا قوة التراكيب ، -ب

 .ت الترقيم ،ووضوح الخط عالماسالمة اللغة ومراعاة  -ج 

 

 .  وسط أعلى الصفحة في  التعبيرموضوع عنوان يجب كتابة  -2

 

 :ي موضوع حدى المقدمات االتية التي تصلح ألا بمقدار كلمة ، ثم تبدأ بااترك فراغً  -3 

السطور القليلة ولذا سأكتب عنه في  من الموضوعات الهامة في حياتنا،    ..موضوع  نّ أفيه  مما ال شكّ ) -أ 

واستهل حديثي ممسكا  ن يحوز على رضاكم ،أمن هللا تعالى أن ينال اعجابكم وا متمنيً  ، القادمة ،غيضا من فيض

لغتنا العربية لغة  بأحرف بالقلم ،مستعينا باهلل تعالى؛ألكتب على صفحة فضية كلمات ذهبية تشع بنور المعرفة

 . (القران الكريم

 

ا عن التعبير عن الكثير من القضايا الهامة في حياتنا وواقعنا ،وخاصة عندما لم ليقف عاجزً الق نّ إ:)مقدمة اخرى  

 (.ونذكر عنوان الموضوع)يكون الحديث عن موضوع كبير ومتشعب مثل موضوعنا 

 

ا من ا مهمً طرق بابً أنا أو ول لحظات جمعتني بقلمي ،كيف ال؟أمع  م الكلمات في خاطري ،تترنّ  :مقدمة ثالثة 

 (.عنوان الموضوع )وعلى أوتار  ،ا هو قلمي يعزف على قيثاره الفكروه ا ،واب حياتنا ،يشغل بالنا جميعً بأ

 

 :و حكمة أو بيت شعر أو حديث نبوي شريف أية تناسب الموضوع آعليك ذكر  -6

 :فتكتب 

ن الكريم حيث يقول آالقرا من نور دلة والبراهين ،هيا بنا نقتبس شعاعً ا باألكالمي مقنعا ومدعمً  حتى يكون -أ

 :"...................".سبحانه وتعالى 

و أ :"...............". -صلى هللا عليه وسلم–تعالوا نقطف زهرة من بستان النبوة ،حيث قال رسولنا الكريم   -ب 

 :ذاننا بنفحة من نفحات الشعر ،حيث يقول الشاعر آطرب تعالوا نُ 
 

  :طرحا األكثر الموضوعات مع تتناسب حاديث آيات وأ

 " . األخالقِ  مكارم متمّ ألُ  بِعْثت ماإنّ : "وسلّم عليه هللا صلّى هللا رسول قال: موضوع األخالق  -

 " . إحسانا وبالوالدين"  : تعالى قال : موضوع بر الوالدين  -

 " يعلمون ال والذين يعلمون الذين يستوي هل قل :" ىتعال قال  : موضوع العلم  - 

   " عمال أحسن من أجر نضيع ال إنّا " : تعالى قال : موضوع العمل   -

  " قوىوالتّ  البرِّ  على وتعاونوا"  : تعالى قال: موضوع التعاون   -

 

 :ث عن تحد   -6

 .ن وجد إهميته وفوائده في حياتنا أو الموضوع تعريف -1

 مميز تعبيركيفية كتابة موضوع 
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 .ن وجد إضراره  أأو ثاره آأو  الموضوع  تحدث عن مخاطر -2

 . الموضوع سرة والمجتمع تجاهتحدث عن دور األ -3

 .او مواجهته الموضوع تحدث عن دور الدولة في دعم -5 

 .ونتائجه  الموضوع  سبابأتحدث عن  -6 

 

 :بعض العبارات التي يمكن استخدامها  -6

ثار بارزة في جميع آلما له من  ا ؛ا من تفكيرنا جميعً رً ا كبيصبح يشغل حيزً أهذا الموضوع قد  فيه أنّ  مما الشكّ  -

   .....هميته فيأ  وتكمن مناحي الحياة ،

 ...........ن ينكر أحد أال يستطيع  -  

 ....همها أومن  كثيرة ومتنوعة ال يمكن حصرها في هذه الصفحات القليلة ، ....سباب أ نّ أمما ال ريب فيه  -

عالوة ............./لى جانب ذلك إ ............./نا اقترح أو .....ن نبذل قصارى جهدنا تجاه هذا الموضوع أيجب  -

 ...........على ذلك 

 

 :اكتب الخاتمة  -2

فقت لعلي أكون قد وُ  وأدليت بفكرتي في هذا الموضوع ، نني قد عرضت رأيي،أقول أن أال إملك أوفي الختام ال  

 ن كنت قد اخطأت فأرجو مسامحتي ،إف صيب ،أال بشر قد أخطئ وقد إنا أا ما وأخيرً  والتعبير عنه ، كتابته في 

 . - وجل عزّ  -رجوه من هللا أ  ن كنت قد اصبت فهذا كل ماإو
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 :  العروضية المصطلحات

 .الشطر األول من البيت هو : صدر البيت  -1

 .هو الشطر الثاني من البيت : عجز البيت  -2

 .البيت  صدر في األخيرة التفعيلة هي : الَعروض -3

 . البيت عجز في األخيرة التفعيلة : الضرب -4 

 . والضرب العروض تفعيلتي عدا ما البيت تفعيالت جميع : الحشو -5

 :مثال 

 َوِضْعُت وفي يدي الكْنُز الثّميُن                              ظَِمْئُت وفي فَمي األَدُب الُمَصفّى     

                                                                                              

 (عجز البيت ) الشطر الثاني               (                   صدر البيت )الشطر األول              

 فَعولُْن / ُمفاَعْلتُْن  /فَعولُْن                                              ُمفاَعلَتُْن /  ُمفاَعلَتُْن / ُمفاَعلَتُنْ 

  

 6التفعيلة    5التفعيلة   4التفعيلة                                         3التفعيلة   2التفعيلة  1التفعيلة 

 تسمى الضرب  6تسمى العروض                                                    التفعيلة  3التفعيلة 

 .تسمى الحشو  4+ 3جميع التفعيالت ما عدا تفعيلة 

 

 :الكتابة العروضية 

 . يُكتب ال يُنطق ال وما يكتب ينطق ما : العروضية الكتابة في القاعدة

ر عن الحرف عبّيُ و،(-)ر عن الحرف المتحرك مع الحرف الساكن بالمقطع الطويل عبّفي التقطيع العروضي يُ  -

 :أمثلة  ،( ں)المتحرك الذي ال يأتي بعده حرف ساكن بالمقطع القصير 

   -/  -لم    /  ما :  تقطيعها العروضي كاآلتي ( ما لَْم ) كلمة  -

   - ںقَْد        /َل :   تقطيعها العروضي كاآلتي ( لَقَدْ )كلمة  -

 

 : تُشبع وحركات تُضاف وحروف تُحذف حروف هناك العروضي التقطيع في

 :الحروف التي تضاف 

 : ول ساكن والحرف الثاني متحرك مثال يصبح في التقطيع حرفين الحرف األ :الحرف الذي فوقه شدة  -1

 .دُ  / ِعدْ  /يَ :تقطيعها العروضي كاآلتي : يعدُّ  -             -/ -  دَ / رْد :  تقطيعها العروضي كاآلتي : ردّ  -

 :مثال  يتحول التنوين في التقطيع الى نون ساكنة ،: التنوين  -2

  بنْ  /ِط  /رَ  : تقطيعها العروضي كاآلتي  :رطبًا -.    لُنْ / بَ /َج  :  تقطيعها العروضي كاآلتي  :جبلٌ  -

ولئك ، ذلك هذا ،هذه ،هذان،هذين ،هؤالء ،ا)سماء ومنها لتي ننطقها وال نكتبها في بعض األلف األا تُضاف  -3

 : (،اله ،هللا ،الرحمن، طه

 .كن /ال : تقطيعها العروضي كاآلتي  : لكن -.     ذا/  ها: تقطيعها العروضي كاآلتي  : هذا -

 الوحدة السابعة                                 العروض 

 أساسيات العروض 
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 .ك / ل / ذا:  تقطيعها العروضي كاآلتي  :ذلك  -

 أجل من في التقطيع الى حرف الحركة تتحول  حيث الحروف بعض حركة إشباع وهي : اإلشباع حركة -4

 . الشعرية الموسيقى

 :ومن الحروف التي تشبع 

خير المتحرك في عجز وحركة الحرف األ، تتحول إلى حرف  البيت صدر األخيرالمتحرك في الحرف حركة -1

  :مثال تتحول إلى حرف ، فالضمة تُصبح واًوا ، والكسرة تُصبح ياًء ، والفتحة تُصبح ألفًا،   البيت

 المكارمِ ى قدر الكرام وتأتي عل            العزائمِ على قدر اهل العزم تأتي  -

المكسورة تحولت إلى الحظ الكسرة في الحرف األخير الميم .  مي/ ِئ / زا / ع :كاآلتي (  العزائمِ )تقطيع كلمة  -

 .حرف الياء 

الحظ الكسرة في الحرف األخير الميم المكسورة تحولت إلى .  مي/  ر/  كا/  م:كاآلتي (  المكارمِ )تقطيع كلمة  -

 .حرف الياء 

فالضمة تُصبح  ، متحرًكاوبعده حرفًا  قبله جاء إذاتتحول إلى حرف ،  ) الغائب هاء ( المتّصل الضمير حركة -2

  : مثل والكسرة تُصبح ياًء ، والفتحة تُصبح ألفًا،  واًوا ،

وبعده  قبلهالحظ الضمة فوق هاء الغائب تحولت إلى حرف الواو، ألنه جاء  .وه /لَ : تقطيعها كاآلتي  : بَيتًا  لَهُ 

 . متحرًكاحرفًا 

الحظ الضمة فوق هاء الغائب تحولت إلى حرف الواو، ألنه .  هو/ب/تا/ك: تقطيعها كاآلتي  :فَوق الطاولة  كتابَهُ 

 . متحرًكاوبعدها حرفًا  جاء قبل هاء الغائب

 :حذف الحروف التي تُ 

  :األلف الواقعة بعد واو الجماعة ،مثال تُحذف  -1

 . جو /ر / خ: تقطيعها كاآلتي  :خرجوا -     .   لو/ خ /د : تقطيعها كاآلتي  :دخلوا  -

 

 :ُوجدت، مثال  أينما (ا) الوصل همزة ألفف ذتُح -2

 .ُت / ح /ر /ج/  ون: تقطيعها كاآلتي : وانجرحُت  - . ر/ عم /  نل/ م : تقطيعها كاآلتي  : العمر  منَ 

 

 : (لا)بِ  معرف اسم بعدها جاء إذا ، ، الواقعة في نهاية الكلمات والواو  المقصورة واأللف الياءتُحذف  -3

 د / ب / عل/يد: تقطيعها كاآلتي : العابد يدعو -.  د / ل /وا/ مل/ ير: تقطيعها كاآلتي :  لديرمي الوا -

 .ن / ط / وا / م /  عل/ يس: تقطيعها كاآلتي  :يسعى المواطن  -

 

 :في الكتابة العروضية ( التعريف)ال -

 :تُحذف األلف فقط عندما يأتي قبلها حرف ، مثال  -أ

 .ب / تا / ك / كل/ ر/ ت:ترَك الكتاب  -.   ب/ ل/ طا / م/ لل /ني :كاآلتي  تقطيعها: نيُل  المطالب  -

 : تُحذف األلف والحرف الذي قبلها ، إذا كان واًوا ساكنة ، ياًء ساكنة ، ألفًا ساكنة ، مثال  -ب

 .ب / قل /  هل/ ر/ ذك / ل: لذكرها القلب  -.   ل / ما / ج /  لل/ ع: على الجمال  -

 .ب / قل /  كل/ يش:يشكو القلب  –.      ب / د/ أ / مل/ ف : فمي األدب  -

 :إذا جاء بعدها حرف مشّدد ، مثال ( ال)تُحذف  -ج
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نيا  -  .  ني / من / ت /  بت: بالتّمنّي  –.      يا / دن /  ذد/ خ/تؤ: تؤخُذ الدُّ

 ( :آ) الف المد  -

 -= آ .   مقطع طويل  =  ا + هي عبارة عن أ 

 . ں/  ں /-= ن / م /آ : تقطيعها كاآلتي  :آمن : مثال 

 

 

 

 

 

 :مفتاح البحر الوافر

 .بحوِر الّشعر وافُرها جميُل         ُمفاَعلَتُْن ُمفاَعلَتُْن فَعولُْن 

 :وزن البحر الوافرالّتام 

 .ُمفاَعلَتُْن ُمفاَعلَتُْن فَعولُْن        ُمفاَعلَتُْن ُمفاَعلَتُْن فَعولُْن                 

  - -ب /  -ب ب  -ب/  -ب ب  -ب           - -ب / -ب ب  -ب/  -ب ب  -ب

 

 :، هما بحر الوافر له تفعيلتان 

 ( . - - -ب)تُْن ُمفاَعلْ : ة ، ولها صورة فرعي(  -ب ب  -ب) ُمفاَعلَتُْن  -1

 ( . - -ب : )  نْ فَعولُ  -2

 :أمثلة الكتاب 

  مينُ الثّ  زُ وفي يدي الكنْ  تُ عْ ضِ وَ                                 ى فّ صَ المُ  بُ مي األدَ وفي فَ  تُ ئْ مِ ظَ  -

 نو /مي/زث/ كن/دل /ي/ في/و/ت /ضع/فى            و/صف/م/بل /د/ أ/ مل/ ف/ في/ و/ ت/ مئ/ظ 

  - -ب /  - - -ب /- ب ب -ب                                      - -ب/ -ب ب  -ب / -ب ب  -ب

 فَعولُْن  / ُمفاَعْلتُْن  /ُمفاَعلَتُْن                       فَعولُْن                        /  ُمفاَعلَتُْن / ُمفاَعلَتُنْ 

 

  حامِ الزِّ  منَ  نتِ أ وصلتِ  فكيفَ                                      تٍ بنْ  عندي كلُّ  رِ هْ الدَّ  نتَ أبِ  -

 مي / حا/ز/ نَز/م/ تِ /أن/ تِ /صل/و/ فَ /كي/تن                       ف/بنْ / ل/كل/ دي/عن/ر/ده / تَد /أبن

  - -ب  /-ب ب  -ب /-ب ب  -ب                                    - -ب  /- - -ب /  - - -ب 

 فَعولُنْ / ُمفاَعلَتُْن  /ُمفاَعلَتُنْ      فَعولُْن                                / ُمفاَعْلتُنْ / ُمفاَعْلتُنْ  

 

 البا نيا غِ الدُّ  ذُ خَ ؤْ تُ  ولكنْ                                         ي منّ بالتّ  بِ المطالِ  لُ يْ ومانَ  -

 با /ال/غ/ يا/دن/ذد/خ/تؤ/كن / ال/ و               ني/من/ت /بت/ب / ل/ طا/ م/ لل/ني/ما/و

  - -ب  /- - -ب  / - - -ب                               - -ب  /-ب ب  -ب/  - - -ب 

 فَعولُْن                                   /ُمفاَعْلتُنْ  /فَعولُْن                                   ُمفاَعْلتُنْ /ُمفاَعلَتُنْ  /ُمفاَعْلتُْن 

 َسلُو قلبي َغداةَ َسال وتابا                                   لعلَّ على الَجماِل لَهُ ِعتابا  -

 با /تا/ع /وه/ل /ل/ما/ج/لل/ع /ل/عل/ل                  با/تا/و /ال/س /ة/دا/غ/بي /قل /لو/س

 بحر الوافر
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 - -ب/ -ب ب  -ب /-ب ب  -ب                           - -ب  /-ب ب  -ب/ - - -ب 

 فَعولُْن  / ُمفاَعلَتُْن  /فَعولُْن                               ُمفاَعلَتُْن   /ُمفاَعلَتُنْ / ُمفاَعْلتُْن 

 

         

 

 :وزن مجزوء الوافر 

 ُمفاَعلَتُْن ُمفاَعلَتُْن                                  ُمفاَعلَتُْن ُمفاَعلَتُنْ 

    -ب ب  -ب/  -ب ب  -ب                      -ب ب  -ب / -ب ب  -ب

 :مميزاته 

 .يتكون من أربع تفعيالت ، الشطر األول تفعيلتان  والشطر الثاني تفعيلتان 

 

 :أمثلة الكتاب 

 أٌخ لَِي ِعْنَدهُ أَدُب                         صداقةُ ِمْثلِِه نََسُب  -

 بو/س/ ن/ هي / ل/ مث/ة/ق/دا/ص       بو    /د/أ/هو/د/ عن/ي/ل/خن/أ

 -ب ب  -ب/ -ب ب  -ب               -ب ب  -ب/ -ب ب  -ب

 ُمفاَعلَتُنْ  /ُمفاَعلَتُْن                      ُمفاَعلَتُنْ  /ُمفاَعلَتُنْ 

 

  بُ ها القلْ رْ كْ ذِ لِذْكِر موقِِعها                       فََحنَّ ل أَِرْقتُ  -

 بو/قل/هل/ر/ذك/ل/ ن/حن/ها         ف/ع/ق/وم/ر /ذك/ل/ قّت/ر/أ

 - - -ب/ -ب ب  -ب               -ب ب  -ب/ -ب ب  -ب

 ُمفاَعْلتُنْ  /ُمفاَعلَتُْن                        ُمفاَعلَتُنْ  /ُمفاَعلَتُنْ 

 

 :التدريبات 

 

 :الوافرالت ام  من مجزوئه قط ع األبيات اآلتية من البحر الوافر ،واذكر تفعيالتها ، ممي ًزا  -4

 بْ رَ قْ نو وال يَ دْ وال يَ                           ال يأتي حُ بْ وهذا الصُّ  -

 بر /يق/ ال/و/ نو/يد/ ال/و              تي/يأ/ ال/ ح/صب /ذص/ها/و

 - - -ب  /- - -ب                             - - -ب  /- - -ب 

 ُمفاَعْلتُنْ  /ُمفاَعْلتُْن                       ُمفاَعْلتُْن      /ُمفاَعْلتُنْ 

 .مجزوء الوافر

 

َ فَ                                  ا حظًّ  ياكَ نْ من دُ  تَ لْ إذا ما نِ  -  وللفقيرِ  ن للغنيِّ سِ حْ أ

 ير/قي/ف/لل/و /ي/ني/غ/لل/ سن/أح/ف                  ظن/حظ/ ك/يا/دن/ من/ ت/نل/ ما/ ذا/إ

  - -ب / - ب ب -ب / - - -ب                                    - -ب /- - -ب  /- - -ب 

 مجزوء الوافر 
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 فعولُن  /ُمفاَعلَتُْن   /فعولُن                                 ُمفاَعْلتُْن / ُمفاَعْلتُْن  /ُمفاَعْلتُْن 

 .  الوافر التام 

 عُ يإلى ما تستط هُ زْ وجاوِ                                هُ عْ دَ ئًا فَ ع شيْ طِ تَ إذا لم تسْ  -

  عو/طي/ت/تس/ ما/ لى/إ/ هو/وز/جا/و        هو   /دع/ف/ ئن/شي/ طع/ت/تس/ لم/ذا/إ

  - -ب / - - -ب  /- - -ب                            - -ب / - - -ب  /- - -ب 

 فعولُن   /ُمفاَعْلتُْن / ُمفاَعْلتُنْ           فعولُن                /  ُمفاَعْلتُنْ  /ُمفاَعْلتُْن 

 .  الوافر التام 

                                

 ماتِ رُ كْ المَ  ماءِ بِ  تْ يَ قِ إذا سُ                                      باتِ النَّ كَ  تُ بُ نْ تَ  القُ األخْ  هيَ  -

 تي /ما/ر /مك/ ءل/ما/ب/يت /ق/س/ ذا/إ تي                     /با/ن/كن/ ت/ب/تن/ ق/ال/أخ/يل/ه

  - -ب /  - - -ب /  -ب ب  -ب                               - -ب /  -ب ب  -ب /  - - -ب 

 فعولُن  /ُمفاَعْلتُْن /فعولُن                                    ُمفاَعلَتُْن / ُمفاَعلَتُْن / ُمفاَعْلتُنْ 

 .  الوافر التام 

                          

 با صَ يشتكي الوَ  كتابٌ                                           هُ نْ جاءني مِ  نْ أيا مَ  -

 با /ص/و/ كل/ت/يش/ بن/تا/ك                  هو             /من/ ني/ء/جا/ من/يا/أ

 -ب ب  -ب /  - - -ب                                        - - -ب  / - - -ب 

 ُمفاَعلَتُنْ / ُمفاَعْلتُْن                                        ُمفاَعْلتُْن / ُمفاَعْلتُْن 

 . مجزوء الوافر

 

  على التّمامِ  ص القادرينَ قْ كنَ                                يئًا  شَ  اسِ النّ  يوبِ في عُ  أرَ  مْ ولَ  -

 مي / ما/ ت/لت/ع/ن / ري/د/قا/صل /نق/ئن                       ك/شي/س/نا/بن/يو/ع/في/ ر/ أ/ لم/و

  - -ب /  -ب ب  -ب/ - - -ب                               - -ب /  - - -ب / -ب ب  -ب 

 فعولُن                                     /ُمفاَعلَتُْن / فعولُن                                  ُمفاَعْلتُْن  / ُمفاَعْلتُْن  /ُمفاَعلَتُْن 

 .  الوافر التام 

 

 :افصل بين شطري كل بيت من األبيات اآلتية  -2

 تسامُ ابْ  رِ هْ الدَّ  في فمِ  كَ ى كأنّ حتّ  األوقاتُ  بكَ  نتْ سُ حَ  لقدْ 

 هورا زُ  كمْ نْ مِ  أنبتتْ  رياٍض لنا قدْ  نْ مِ  قيًا للمدارسِ سُ فَ 

 ديداًرا سَ ظَ في غٍد نَ  دُ ردّ ساعٍ يُ  غيرُ  دَ قاصِ المَ  فما بلغَ 

 :  الحل  

 لقْد َحُسنْت بَك األوقاُت حتّى                    كأنَّك في فِم الدَّْهِر اْبتسامُ 

 فَُسقيًا للمدارِس ِمْن رياٍض                      لنا قْد أنبتْت ِمْنكْم ُزهورا 

 يُرّدُد في غٍد نَظًَرا َسديدا                فما بلَغ الَمقاِصَد غيُر ساعٍ      
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 :أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة ؛ ليستقيم الوزن العروضي في األبيات اآلتية  -3

 صوابا  لهُ  الجمالُ  كَ رَ تَ  هلْ فَ               ذو صوابٍ ......في  لُ أَ يسْ وُ ( 1)

 يأْ الرّ  -د                وادثِ الحَ  -ج              ضوعِ وْ المَ  -ب           كلةِ شْ المُ  -أ

 .......في  رُ مهَ أْ  عارِ وباألشْ               وافي  وبالقَ  بالقريضِ  يَ لسانِ ( 2)

   لِ وْ القَ  -د                  ةِ مَ كْ الحِ  -ج                   أثيرِ التّ  -ب          واصِ الغَ  -أ

  ريبُ ٌج قَ فرَ ....... كونُ يَ              فيهِ  تُ يْ سَ ذي أمْ الَّ  بُ ى الكرْ سَ عَ ( 3)

  تهاهُ نْ مُ  -د                        فيِه   -ج                  هُ راءَ وَ  -ب        .    هُ دَ عْ بَ  -أ

 :الحل  

 ب -3أ                       -2ج                                -1

 

 

 

 

 :الُمتقاَرِب مفتاح البحر 

 عِن الُمتقاَرب قاَل الخليُل                     فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولُنْ 

 : وزن البحر المتقارب التام 

 فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن                             فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولُنْ 

  - -ب  / - -ب / - -ب  / - -ب                      - -ب  / - -ب / - -ب  / - -ب 

 :تفعيالت البحر المتقارب 

 :، وهذه التفعيلة لها صور أخرى فرعية ، وهي ( - -ب : فَعولُْن )بحرالُمتقاَرِب له تفعيلة واحدة متكررة ، هي 

آخر  عدا ما البيت تفعيالت جميعأي ) وتأتي في الحشوالالم ،   مع ضمّ  بحذف النون ،، ( ب  -ب) فعوُل   -أ

 ( . ( العروض )في الشطر األول  تفعيلة

أي  تأتي في التفعيلة االخيرة في كل )بحذف حرفي الالم والنون ،  وتأتي في العروض والضرب  ،(-ب )فعو -ب

 ( . شطر

االخيرة في عجز تأتي في التفعيلة أي ) بحذف النون ،مع تسكين الالم ، وتأتي في الضرب  ،(  0 -ب )فعوْل  -ج

 ( .البيت 

 

  :أمثلة الكتاب 

     

  مالِ الكَ  رَ دْ بَ  نِ سْ في الحُ  تَ قْ فُ  دْ قَ لَ                                    اللِ الهِ  بَ رْ تِ  نِّ في السِّ  تَ نْ كُ  نْ ئِ لَ  -

 لي /ما/ك/ رل/بد/ن /حس/فل/ ت/فق/ قد/للي                 /ال/ه/ بل/رت/ ن/سن / ت فس/ كن/ئن / ل

  - -ب  / - -ب / - -ب  / - -ب                                  - -ب  / - -ب / - -ب  / - -ب 

 فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن                                      فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولُنْ 

 

 طارهاقْ أَ  دِ عْ بُ  نْ مِ  رُ سَ تحْ وَ                                         يونُ فيها العُ ر سافِ حوٌن تُ صُ  -

 بتقار  بحر الم  
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 ها/ر/ طا/ أق /د/عب/ من /ر/ س/تح/و                     ن/يو/ع/له/في/ر/ف/سا/ت/ٌن /حو/ص

   -ب  / - -ب / - -ب  /ب  -ب                            ب  -ب  / - -ب /ب  -ب  / - -ب 

 فَعولُْن فَعوُل فَعولُْن فَعوُل                                     فَعوُل فَعولُْن فَعولُْن فَعو

 

ألنّه انتهى الشطر األول بنون مضمومة ولم يتنه الشطر الثاني بنفس )الحظ لم تشبع النون                          

 ( ( نون مضمومة)الحرف والحركة 

 (تية أقرأ المالحظة اآل) 

 :مالحظة مهمة خاصة بالبحر المتقارب 

شبع ،أي أّن الضمة تُصبح واًوا ، والكسرة تُصبح ياًء ، يُ أخذنا سابقًا أّن الحرف المتحرك األخير  في الشطر األول 

  ( .نو)، فإذا انتهى بنون مضمومة ، تصبح والفتحة تُصبح ألفًا

بحرف متحرك فإنّه ال يُشبع كما هو معتاد إال إذا انتهى الشطر أّما في البحر المتقارب فإذا انتهى الشطر األول 

 .الثاني بنفس الحرف والحركة 

فالحظ النون المضمومة في آخر الشطر األول في البيت السابق لم تُشبع ، ألنه لم ينته الشطر الثاني بنفس الحرف 

 (. نُ )بل بقيت ( نو)والحركة ، فلم نقل 

 

 رارهاضي إليها بأسْ فْ م تُ                          جو                     النُّ  كأنَّ  كٍ لْ مُ  ةُ وقبَّ  -

 ها/ر/را/أس/ب/ها /لي/إ/ ضي/تف/ ن جو                      م/نن /أن/ك / كن/مل/ ة/ ب/قب/و

  -ب  / - -ب / - -ب  / - -ب                                 -ب  / - -ب / - -ب  /ب  -ب 

 عولُْن فَعولُْن فَعو                                           فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعوفَعوُل فَ 

 

 ياةْ الحَ  هُ رْ ظِ تَ نْ تَ  مْ لَ  نامَ  نْ مَ فَ                          ياةِ الحَ  يلِ بِ في سَ  رْ سِ وَ  ضْ هَ نْ  اأال -

  ه/يا/ح/ له/رظ/ت/تن /لم /م/نا /من/ف          ة/يا/ح/ لل/بي/س /في /سر/و /هض/ن ل/أ

 0 -ب  / - -ب / - -ب  / - -ب                     ب  -ب  / - -ب / - -ب  / - -ب 

 فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعوُل                             فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولْ 

                                         

 عيدا أُ  يٍّ حَ  صِ خْ في شَ  قُ لْ الخَ  مِ أَ                               زمانًا جديًدا  مْ أَ  رىًما نَ لْ حُ أَ  -

 دا /عي/أ /ين/حي/ ص/شخ /في /ق/خل/ لم/أ دن          /دي/ج /نن/ما/ز /أم/رى/ن /من/حل/أ

  - -ب  / - -ب / - -ب  / - -ب                        - -ب  / - -ب / - -ب  / - -ب 

 فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولُنْ  لُْن                          فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعو

 

 

 

 

 : وزن مجزوء المتقارب

 مجزوء المتقارب
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 فَعولُْن فَعولُْن فَعو                             فَعولُْن فَعولُْن فَعو

  -ب / - -ب  / - -ب                         -ب / - -ب  / - -ب 

 :مميزاته 

 .يتكون من ست تفعيالت ، الشطر األول ثالث تفعيالت والشطر الثاني ثالث تفعيالت  -1

 ( -ب :فعو )، وينتهي الشطر الثاني بتفعيلة (  -ب :فعو )ينتهي الشطر األول بتفعيلة  -2

 :مثال 

 يُعلِّلُنا باألَملْ                            لْ زَ يَ  ٌب لمْ نا صاحِ لَ 

 مل/ أ/ لب/نا /ل/ل/عل/ي                زل/ي /لم /نب/ح/صا /نا/ل

  -ب / - -ب  / ب -ب                         -ب / - -ب  / - -ب 

 فَعولُْن فَعولُْن فَعو                             فَعوُل فَعولُْن فَعو

 

 التدريبات

 

 :من مجزوئه  تها ، ممي ًزا الُمتقاَرب الت امواذكر تفعيالقط ع األبيات اآلتية ،  -4

 هذا الهمودْ  بِ لْ وصعٌب على القَ                                 كبيٌر على النَّْفِس هذا العفاء    -

 دْ / مو/ه/ ذل/ها/ ب/قل/ لل/ع/بن/صع/ء                 و/فا/ع/ذل/ها/ س/ نف/لن/ع/رن/بي/ك

  0 -ب  / - -ب / - -ب  / - -ب   ب                       -ب  / - -ب / - -ب  / - -ب 

 ولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولْ فَع       فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن                          

 

ألنّه انتهى الشطر األول بهمزة مضمومة ولم يتنه الشطر الثاني بنفس )الحظ لم تشبع الهمزة                       

 ( ( همزة مضمومة)الحرف والحركة 

 .المتقارب التام 

 

 با خَ  عينٍ  ها نورُ لَ قبْ  مْ فكَ                       ها        ورُ با نُ ني خَ يْ عَ  تكُ  فإنْ  -

 با /خ/ نن/عي/ ر/نو/ ها/ل/قب/ كم/ها             ف/ر/نو/ با/خ/ ني/عي/ ك/ت/ إن/ف

   -ب  / - -ب / - -ب  / - -ب                          -ب  / - -ب / - -ب  /ب  -ب 

 فَعوُل فَعولُْن فَعولُْن فَعو                                 فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعو

 .قارب التام المت

 

 لْ لَ المَ  مَ غْ رَ  رُ بِ فنصْ                             نا في الهوى   لُ طُ مْ يَ وَ  -

 لل/م/مل/رغ/ ر/ب/نص/ف                   وى   /ه/ فل/ نا/ل/ط/يم/و

  -ب / - -ب  /ب  -ب                         -ب / - -ب  /ب  -ب 

 فَعوُل فَعولُْن فَعو            فَعوُل فَعولُْن فَعو                 

 . مجزوء المتقارب
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 دى هاوي الرَّ ها في مَ لقي بِ وأُ            تي      وحي على راحَ رُ  لُ مِ حْ أَ سَ  -

 دى /ر/ور/ها/م/ في/ها /ب/قي /أل/تي      و/ح/را/ لى/ع/ حي/رو/ ل/م/أح/س

   -ب  / - -ب / - -ب  / - -ب                -ب  / - -ب / - -ب  /ب  -ب 

 فَعوُل فَعولُْن فَعولُْن فَعو                        فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن فَعو

 .المتقارب التام 

 

 ضىًرا على ما قَ بْ صَ فَ                لي      بِّ بالحُ  ضى هللاُ قَ  -

 ضى /ق/ ما/ لى/ع/ رن/صب/لي        ف/ ب/حب/بل/ ه/ال/ضل/ق

  -ب / - -ب  / - -ب                         -ب / - -ب  / - -ب 

 فَعولُْن فَعولُْن فَعو                             فَعولُْن فَعولُْن فَعو

 مجزوء المتقارب

 

  رْ فَ الحُ  نِ بيْ  رِ هْ الدَّ  أبدَ  شْ عِ يَ                             الجبالِ  صعودَ  بُّ حِ ال يُ  ومنْ  -

 فر /ح/ نل/بي/ ر/ده/دد/ب/أ/ عش/ل          ي/با/ج/دل/عو/ص/ ب/حب/ي/ ال/ من/و

   -ب  / - -ب / - -ب  /ب  -ب                     ب   -ب  / - -ب /ب -ب  / - -ب 

 فَعولُن فَعوُل فَعولُْن فَعوُل                                 فَعوُل فَعولُْن فَعولُْن فَعو

 المتقارب التام 

 

 :افصل بين شطري كل بيت من األبيات اآلتية  -2

 مْ مَ األُ  بَّ والي ورَ لى المَ وْ مَ  تُ حْ حوا آدميًا مدَ دَ إذا مَ 

  هِ وصِ كيًما وال تُ حَ  لْ سِ رْ اًل فأَ سِ رْ في حاجٍة مُ  تَ نْ إذا كُ 

 ا هَ ابِ صّ قُ بِ  عاتُ مِ سْ والمُ  مينُ والياسَ  دُ رْ نا الوَ دُ شاهِ وَ 

 :الحل  

 َمَدحوا آدميًا مَدْح                   ُت َمْولى الَموالي وَربَّ األَُممْ إذا 

 إذا ُكْنَت في حاجٍة ُمْرِساًل             فأَْرِسْل َحكيًما وال تُوِصِه 

 َوشاِهُدنا الَوْرُد والياَسمي             ُن والُمْسِمعاُت بِقُّصابَِها 

 

 :يستقيم الوزن العروضي في األبيات االتية أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة ؛ ل -3

 . بِ بِ أحْ  هِ امِ بأيّ بْ بِ حْ وأَ ............   ةُ بَ حْ ذا صُ بَّ أال حَ ( 1)

  المدّرسِ  -د     ريفِ الشّ  -ج      المكتبِ  -ب     الكتابِ  -أ

  حْ رَ تَ قْ ها مُ بعدَ  لهُ  فليسَ        هُ آمالَ ...... لغَ إذا بَ ( 2)

 المجتهدُ  -د    جلُ الرَّ  -ج      اإلنسانُ  -ب     المرءُ  -أ

   هِ رِ دْ غَ  نْ مِ   نُ ؤمَ يُ  ليسَ  نْ بمَ    إذا ما وثقتَ ....... كَ وعلمُ ( 3)

 لٌ هْ جَ  -د         معرفةٌ  -قليٌل   ج -ب   ضائعٌ  -أ
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 :الحل  

 د( 3)أ      ( 2)ب       (1)

 

 

 

  

 : الت ام جزبحر الر  مفتاح 

 ُمْستَْفِعلُنْ  ُمْستَْفِعلُنْ  ُمْستَْفِعلُنْ                 لُ هُ سْ يَ  رٌ حْ بَ  زِ اجرْ األَ  رِ حُ أبْ  في 

جز الت ام   :وزن الر 

 ُمْستَْفِعلُنْ  ُمْستَْفِعلُنْ  ُمْستَْفِعلُنْ                    ُمْستَْفِعلُنْ  ُمْستَْفِعلُنْ  ُمْستَْفِعلُنْ 

  -ب  - -/ -ب  - -/ -ب  - -                -ب  - -/ -ب  - -/ -ب  - -

 :جز تفعيالت الر  

 :، ولها عدة صور فرعية ، وهي (  -ب  - -:  ُمْسَتْفِعلُنْ : )للرجز تفعيلة رئيسية ، هي 

 ( -ب - ب) ُمتَْفِعلُنْ   -2 -)                                                          ب ب - (ُمْستَِعلُنْ  – 1

تأتي في العروض  - - )ب (ُمتَْفِعلْ  - 4                .تأتي في العروض والضرب فقط (  - - -) ُمْستَْفِعلْ  -3

                .والضرب فقط 

 :أمثلة الكتاب 

 جىولو الحِ أُ  هِ بِ  ما الذَ  عُ منْ أَ                                  هُ إنَّ  ميلِ الجَ  رِ بْ لى الصَّ عَ  لْ عوّ  -

 جى/ح/لل/أ/ هي/ب/ ذ/ال/ ما/ ع/ن/أم           ه   /ن/إن/ل /مي/ج/ رل/صب/ لل/ع/ ول/عو

  -ب  -ب / -ب ب  -/ -ب ب  -                                  -ب  -ب / -ب  - -/ -ب  - -

 ُمتَْفِعلُنْ /  ُمْستَِعلُنْ /  ُمْستَِعلُنْ                                      ُمتَْفِعلُنْ  /ُمْستَْفِعلُنْ  / ُمْستَْفِعلُنْ 

 

  لِ هْ جَ  رِ يْ غَ ي بِ نّ اًل مِ جاهُ تَ                               لِ زْ الهَ  ضِ عْ بَ بِ  بَ لْ القَ  حُ وِّ رَ أُ  -

 لي/جه/ر/غي/ب/ني /من/لًن/ه/جا/ت        لي    /هز/ ضل/بع /ب/ ب/قل/حل/و/رو/أ

   - -ب / -ب  - -/ -ب  -ب                           - - -/  -ب ب  -/ -ب  -ب 

 ُمتَْفِعلْ  / ُمْستَْفِعلُنْ  / ُمتَْفِعلُنْ                            ُمْستَْفِعلْ /  ُمْستَِعلُنْ  /  ُمتَْفِعلُنْ 

 

 لِ قْ العَ  يانًا جالءُ حْ أَ  حُ زْ المَ وَ                             لِ ضْ الفَ  لِ هْ أَ  حَ زْ مَ  فيهِ  حُ زَ مْ أَ  -

 لي /عق/ ءل/ال/ج/ نن/يا/أح/ ح/مز/ول                لي   /فض/لل/اه/ ح/مز/ ه/في/ ح/ز/أم

  - - -/  -ب  - -/ -ب  - -                              - - -/  -ب  -ب / -ب ب  -

     ُمْستَْفِعلْ / ُمْستَْفِعلُنْ / ُمْستَفِْعلُنْ                               ُمْستَْفِعلْ  / ُمتَْفِعلُنْ /  ُمْستَِعلُنْ  

                        

 مِ مَ ةٌ في األُ زيزَ يا لنا عَ حْ تَ                                 مِ لَ العَ  لِّ ظِ  تَ حْ راًما تَ عيشوا كِ  -

  يم/م/أ/ فل/ تن/ز/زي/ع /نا/ل /يا/تح             يم/ل/ع/لل/ظل /ت/تح /من/را /ك /شوا/عي

  -ب ب   -/ -ب  -ب / -ب  - -                                 -ب ب  -/  -ب  - -/ -ب  - -

 الّرجز بحر 
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 ُمْستَِعلُنْ  / ُمتَْفِعلُنْ /  ُمْستَْفِعلُنْ                                        ُمْستَِعلُنْ / ُمْستَْفِعلُنْ  / ُمْستَْفِعلُنْ  

 

 

 

 

 

جزوزن   : مجزوء الر 

  ُمْستَْفِعلُنْ  ُمْستَْفِعلُنْ                    ُمْستَْفِعلُنْ  ُمْستَْفِعلُنْ 

  -ب  - -/ -ب  - -                 -ب  - -/ -ب  - -

 :مميزاته 

 .يتكون من أربع تفعيالت ، الشطر األول تفعيلتان  والشطر الثاني تفعيلتان 

 

 أمثلة الكتاب 

 لها  بُ لْ القَ  صَ قَ رَ  دْ قَ                                         ةٌ وَ لْ حُ  رٍ شعْ  ةُ طعَ قِ  -

 ها /ل/ ب/قل/صل/ق/ر/ تن                          قد/و/حل/ رن/شع/ ة/ع/قط

                                          -ب ب  -/  -ب ب  -                                    -ب  - -/ -ب ب  -

 ُمْستَِعلُنْ /  ُمْستَِعلُنْ                                       ُمْستَْفِعلُنْ /  ُمْستَِعلُنْ 

 

 ها لَ زِ نْ شاشتي مَ حَ                                       نْ مِ  لَ عَ جْ أ ريد أنْ أُ  -

 ها /ل/ز/من/ تي/ش/شا/من                              ح/ ل/ع/اج/أن/د/ري/أ

 -ب ب -/  -ب  -ب                                     -ب ب  -/ -ب  -ب 

 ُمْستَِعلُنْ /  ُمتَْفِعلُنْ  ُمْستَِعلُنْ /  ُمتَْفِعلُنْ 

 

 هالَ أكْ  بيبُ اللّ  رامَ                                      قٍ بَ في طَ  تْ مَ دِّ قُ  وْ لَ  -

 ها/ ل/أك/ ب/ بي/ل/ مل/را                      قن   /ب/ط/ في/ مت/د/قد/ لو

                                     -ب  -ب /  -ب  - -                                  -ب ب  -/  -ب  - -

 ُمتَْفِعلُنْ /  ُمْستَْفِعلُنْ                                      ُمْستَِعلُنْ  / ُمْستَْفِعلُنْ 

 

 

 

 

 :جزمشطور الر  

 .يتكون من أسطر ، كل سطر يُعّد شطًرا ، وال يوجد شطر ثان ٍ ، في كل سطر ثالث تفعيالت  

 

 جز بهذا االسم ؟ما سبب تسمية مشطور الر  ( : س

 الّرجز  مجزوء

 (األرجوزة)الّرجز  مشطور
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، وجمعها أراجيز ، ويسّمى الشاعر ( األرجوزة )ألّن كّل سطر يُعد شطًرا من تام الّرجز ، ويسميها الدارسون 

 .الذي اشتهر بها رّجاًزا 

 

 :وزن مشطور الرجز 

 ُمْستَْفِعلُنْ  ُمْستَْفِعلُنْ  ُمْستَْفِعلُنْ 

 -ب - -/ -ب  - -/ -ب  - -

 أمثلة الكتاب 

 سانِ اإلنْ  ةُ راحَ  سانِ اللِّ  ظُ فْ حِ  -

 ني/سا/إن/تل/ح/را/ ن/سا/ل/ل / ظل/ حف

  - - -/  -ب  -ب /  -ب  - -

   ُمْستَْفِعلْ / ُمتَْفِعلُنْ  / ُمْستَْفِعلُنْ 

                          

 سانِ إلحْ لِ  رِ كْ الشُّ  ظَ فْ حِ  هُ ظْ فَ احْ فَ  -

 ني/سا/إح/لل/ ر /شك/ شظ/حف/ ه/فظ/فح

  - - -/  -ب  - -/ -ب  - -

    ُمْستَْفِعلْ  / ُمْستَْفِعلُنْ /  ُمْستَْفِعلُنْ 

                         

  سانِ في اللّ  اإلنسانِ  فآفةُ  -

  ين/ سا/ل/ لف /ن/سا/إن/ تل/ف/آ/ف

  - -ب /  -ب  - -/  -ب  -ب 

 ُمتَْفِعلْ  / ُمْستَْفِعلُنْ /   ُمتَْفِعلُنْ 

 

 التدريبات

 

جز الت ام من مجزوئه  -4  :قط ع األبيات اآلتية ، واذكر تفعيالتها ، ممي ًزا الر 

 جودُ وْ وى مَ للهَ  ال دواءَ  إذْ                                وى  الهَ  داءِ  نْ مِ  وي القلبَ ادذا يُ  نْ مَ  -

 ود/ جو/مو/ وى/ه/لل/ ء/وا/د/ ال/ وى                  إذ/ه/ ءل/دا/ من/ ب/قل/ ول/دا /ي/ ذا/ من

  - - -/ -ب  -ب / -ب  - -                                      -ب  - -/  -ب  - -/ -ب  - -

  ُمْستَْفِعلْ /    ُمتَْفِعلُنْ /  ُمْستَْفِعلُنْ                                      ُمْستَْفِعلُنْ / ُمْستَْفِعلُنْ  / ُمْستَْفِعلُنْ 

 الّرجز التّام

  

  هدَ سَ فْ مَ  أيُّ  ءِ رْ ةٌ للمَ دَ سَ فْ مَ                                      هْ دَ والجِ  راغَ والفَ  بابَ إنَّ الشَّ  -

  ده/ س/مف /ي/أي/ ء/مر/لل/تن/د/س/مف            ده     /ج/لو/غ /را/ف/لو/ ب/اب/ش/ نش/إن

 -ب  -ب / -ب  - -/ -ب ب  -                              -ب  -ب /  -ب  -ب / -ب  - -
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   ُمتَْفِعلُنْ  /ُمْستَْفِعلُنْ / ُمْستَِعلُنْ                                      ُمتَْفِعلُنْ  / ُمتَْفِعلُنْ  /ُمْستَْفِعلُنْ 

 التّامالّرجز 

 

 قيتَّ أَ  يمٍ ظِ عَ  يَّ أَ                               قي  تَ رْ أَ  كانٍ مَ  يَّ أَ  -

 قي /ت/أت /نم/ظي/ع /ي/أي                    يق/ت/أر /نن/كا/م /ي/أي

 -ب  - -/ -ب ب  -                           -ب  - -/ -ب ب  -

 ُمْستَْفِعلُنْ /  ُمْستَِعلُنْ                             ُمْستَْفِعلُنْ  / ُمْستَِعلُنْ 

 .مجزوء الّرجز 

 

  نديما  فهِ في كشْ  مْ لُ فال يَ                  كتوما      هِ لسرِّ  يكنْ  لمْ  نْ مَ  -

 ما/دي/ن /يه/ف/كش /في/لم/ي /ال/ما      ف/وت/ك /يه/ر/سر/ل /كن/ي /لم/من

  - -ب / -ب  - -/ -ب  -ب                   - -ب /  -ب  -ب / -ب  - -

 ُمتَْفِعلْ  /ُمْستَْفِعلُنْ /  ُمتَْفِعلُنْ                     ُمتَْفِعلْ /  ُمتَْفِعلُنْ  / ُمْستَْفِعلُنْ 

 الّرجز التّام

 دى ني إلى الرّ لمَ أسْ                            دا  ا بَ لمّ  وشادنٍ  -

 دى / ر/ رل/إ /ني/م/ل/أس                 دا  /ب /ما/مل /نن/د/شا/و

 -ب  -ب / -ب  ب -                      -ب  - -/ -ب  -ب 

 ُمتَْفِعلُنْ / ُمْستَِعلُنْ                       ُمْستَْفِعلُنْ  / ُمتَْفِعلُنْ 

 مجزوء الّرجز 

 

 جا ف نَ يْ كَ  سالمٍ  نْ مِ  نْ بَ جَ اعْ فَ  لْ بَ                           هوى  فَ يْ كَ  كٍ هالِ  نْ مِ  نْ بَ جَ عْ ال تَ  -

 جا /ن /ف/كي /نم/ل/سا /من /بن/ج/عف/ بل           وى /ه /ف/كي /نك/ل/ها /من /بن/ج/تع/ال 

  -ب ب   -/ -ب  - -/ -ب  - -                            -ب ب  -/  -ب  - -/ -ب  - -

 ُمْستَِعلُنْ  /ُمْستَْفِعلُنْ  /ُمْستَْفِعلُنْ                               ُمْستَِعلُنْ  /ُمْستَْفِعلُنْ  /ُمْستَْفِعلُنْ 

 . الّرجز التّام

 

 :افصل بين شطري كل بيت من األبيات اآلتية  -2

  دِ برَ مِ  فوقَ  تدبُّ  ها عقاربٌ نَّ كأَ  ةٍ جّ لُ  فوقَ  كُ لْ والفُ 

  رابُ السّ  كَ عينَ  رَّ غُ يَ  وأنْ  بابُ الشّ  كَ تنَ يفْ  أنْ  اكَ إيّ

  لُ يوًما آفِ  دَّ ال بُ  هُ رُ وبدْ  زائلُ  لٌّ ظِ  بابُ ما الشّ فإنّ 

  نْ نَ تا على فَ حلَّ  جازِ في الحِ  عصفورتانِ 

 : الحل  

 والفُْلُك فوَق لُّجٍة كأَنَّها                       عقارٌب تدبُّ فوَق ِمبَرِد 

 إيّاَك أْن يْفتنََك الّشباُب                       وأْن يَُغرَّ عينََك الّسراُب 

 فإنّما الّشباُب ِظلٌّ زائُل                      وبْدُرهُ ال بُدَّ يوًما آفُِل 
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 عصفورتاِن في الِحجا                      ِز حلَّتا على فَنَْن 

 

 :تية قيم الوزن العروضي في األبيات اآل؛ ليست أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة -3

  مِ كْ الحُ  لِ ضْ فَ بِ  هُ وشاهٌد لَ            مِ لْ لسِّ ا........ ءِ رْ للمَ  تُ مْ الصّ ( 1)

  بُ صاحِ  -د     أمُل  -ج      دُ مسانِ  -ب     حليفُ  -أ

  جا نَ  دْ فقَ  هُ قلُ عَ .....ال        على عَ  نْ مَ وى فَ هَ الْ  لِ قْ العَ  وآفةُ ( 2)

 هِ تِ عاطفَ  -د     هِ نانِ جَ  -ج       واهُ هَ  -ب      هِ سِ نفْ  -أ

  غدا ًما أوْ يوْ  ظُ الواعِ  هِ بِ  ما     راحَ  هُ عْ فَ نْ يَ  مْ لَ ........ هُ ظْ عِ يَ  مْ لَ  نْ مَ ( 3)

 هُ حابُ أصْ  -د         رُ هْ الدّ  -ج   والدهُ  -ب    منُ الزَّ  -أ

 

 :الحل  

 ج -3                     ب           -2أ                     -1

 

 :ا ،واذكر تفعيالتها عها عروضيَّ قط   م  م معاني األرجوزة اآلتية ، ثُ ه  تف -6

 ضي في نقْ  تْ عَ رَ يالي أسْ إّن اللّ  -

 ضي /نق/ في/ عت/ر/أس/ لي/يا/ل/نل/إن

  - - -/  -ب  - -/  -ب  - -

 ُمْستَْفِعلْ /  ُمْستَْفِعلُنْ  / ُمْستَْفِعلُنْ 

 

 ضيعْ بَ  نَ كْ رَ ضي وتَ عْ بَ  نَ أخذْ  -

 ضي /بع/ ن/رك/ت/ضي و/بع/ ن/خذ/أ

  - -ب /  -ب ب  -/  -ب  -ب 

 ُمتَْفِعلْ  / ُمْستَِعلُنْ  / ُمتَْفِعلُنْ 

 

 ضي رْ عَ  نَ يْ وَ طولي وطَ  نَ يْ نَ حَ  -

 ضي /عر/ ن/وي/ط/و/ لي/طو/ن /ني/ح

  - -ب /  -ب ب  -/  -ب  -ب 

 ُمتَْفِعلْ  / ُمْستَِعلُنْ  / ُمتَْفِعلُنْ 

 

 تدريب عام 

 :قط ع األبيات اآلتية ، واذكر تفعيالتها ، واسم البحر في كل منها   -4

  طْ اختلَ  حِ بْ وبالصُّ  رِ هْ الشّ  في آخرِ                            ال  الاًل ناحِ هِ  صارَ  دْ قَ  رُ دْ والبَ  -

 لط / ت/ خح/بص/ صب/و /ر/ شه/ شر/خ/آ /في              ال/ح/نا /لن/ال/ه /ر/ صا /قد /ر/ بد/ لو

  -ب  - -/ -ب ب  -/ -ب  - -                          -ب  - -/ -ب ب  -/  -ب  - -

 ُمْستَْفِعلُنْ  / ُمْستَِعلُنْ  /ُمْستَْفِعلُنْ                           ُمْستَْفِعلُْن  / ُمْستَِعلُنْ  /ُمْستَْفِعلُنْ 



 7057989870 / ان المرعيعمر.د 

33 

 . الّرجز التّام

 

 نظاٌم دقيٌق بديٌع فريدٌ                                     الحياةِ  ظامَ فإّن نِ  لْ تأمَّ  -

 د/ ري/  ف /عن/دي/ب/قن/قي/د /من/ظا/ن            ة/يا/ح/لم/ظا/ن/ ن /إن/ف /لم/أم/ت

  o -ب /  - -ب  / - -ب /  - -ب                   ب  -ب /  - -ب  /ب  -ب /  - -ب 

 فعولْ /فعولُن  /فعولُن/فعولُن                           فعوُل /فعولُن  /فعولُ /فعولُن 

 . المتقارب التام

 

  بْ سَ نْ ذا أُ بي إِ سَ م نَ هْ وَ                               عي   رْ م فَ هُ صلي وَ م أَ هُ وَ  -

 سب / أن /ذا/إ /بي/س/ن /هم/و                     عي   /فر /هم/و /لي/أص /هم/و

  - - -ب  / -ب ب  -ب                                    - - -ب  / - - -ب 

 ُمفاَعْلتُن /ُمفاَعْلتُن                                        ُمفاَعلَتُن  /ُمفاَعْلتُن 

 .مجزوء الوافر

 

 يقيني يقيني ني فإنَّ عْ ودَ                            مانِ الزّ  لصروفِ  تئسْ بْ فال تَ  -

 ني /قي/ي /ني/قي/ي/ ن /إن/ف /ني/دع/و   ن   /ما/ز /زف/رو/ص/ل /ئس/ت/تب /ال/ف

  - -ب /  - -ب  /ب  -ب /  - -ب                   ب  -ب /  - -ب  /ب  -ب /  - -ب 

 فعولُن/فعولُن  /فعولُ /فعوُل                           فعولُن /فعولُن  /فعولُ /فعولُن 

 . المتقارب التام

 

  مْ هِ فَ  عَ مْ السَّ  نَ سَ حْ أَ  نْ مَ                                         فىوَ  دَ هْ العَ  ظَ فِ حَ  نْ مَ  -

 هم /ف/ع /سم/ سن/س/أح /من                            فى /و /د/عه/لظ/ف/ح /من

 -ب ب  -/  -ب  - -                                     -ب ب  -/  -ب ب -

 ُمْستَِعلُن  /ُمْستَِعلُن                                         ُمْستَْفِعلُن / ُمْستَِعلُن 

 مجزوء الّرجز

 

  بالعادلِ  تَ نْ ما أَ فَ                                          يا عاذلي  مَ وْ اللَّ  دعِ  -

  يل/د/عا/لب/ ت/أن /ما/ف                               لي /ذ/عا / يا /م/ لو/لع/د

   -ب  / - -ب /  - -ب                                     -ب  / - -ب /  - -ب 

 فعو /فعولُن/فعو                                       فعولُن  /فعولُن/فعولُن 

 . مجزوء المتقارب

 

  القريبِ  قرابةِ  نْ مِ  أفضلُ                                    لبيبِ  أخٍ  نْ مِ  حيحٌ صَ  ودٌّ  -

  يب/ري/ق/ تل/ب/را/ق /من /ل/ض/أف        يب/بي/ل /نخ/أ /من /نح/حي/ص/ دن/ ود 

  -  -ب / -ب  -ب / -ب ب  -                             - -ب / -ب  - -/  -ب  - -
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                             ُمتَْفِعل / ِعلُنْ فْ تَ مُ  /لُنْ ُمْستَعِ                             ُمتَْفِعل / ُمْستَِعلُنْ  /ُمْستَْفِعلُنْ 

 . الّرجز التّام

 

 ميال جَ  عزاءً  الفؤادَ  زِّ عَ فَ                        ماءِ ها في السّ كنُ سْ مَ  مسُ الشّ  هيَ  -

 ال /مي/ج /نء/زا/ع/د / ؤا/ف/  لز /عز/ف ي     ء/ما/س/ فس/ها /ن/ك/مس /س/شم/شي/ه

    -  -ب / - -ب / ب -ب /  - -ب                      ب  -ب / - -ب / ب -ب / - -ب 

 فعولُن/فعولُن  /فعولُ /فعوُل                           فعولُن /فعولُن  /فعولُ /فعولُن  

 المتقارب التام

        

 قُ رِ شْ المُ  قمرُ ال أمِ                                        لنا تْ تجلَّ  سٌ مْ شَ أَ  -

  وق/ ر/مش/لر/م/ق/لم/أ                        نا/ل /تل/جل/ت /نس/شم/أ

   -ب  / - -ب / ب  -ب                                 -ب  / - -ب /  - -ب 

 فعو /فعولُن/فعو                                   فعوُل  /فعولُن/فعولُن 

  مجزوء المتقارب

 

 جومِ النُّ  ما دونَ بِ  عْ نَ قْ ال تَ فَ                           رومٍ مَ  فٍ رَ في شَ  رتَ إذا غامَ  -

 يم/جو/ن/ نن/دو /ما/ب /نع/تق /ال/ف           نم/رو/م /نف/ر/ش /في /ت/مر/غا /ذا/إ

 - -ب /  - - -ب / - - -ب                          - -ب / -ب ب  -ب / - - -ب 

 فعولن / ُمفاَعْلتُْن / فعولن                          ُمفاَعْلتُْن /ُمفاَعْلتُْن / ُمفاَعْلتُْن 

 .الوافر التام 

 

 عْ فَ ينْ  هُ أنّ  مَ هَّ توَ                 أمٌر       امرأً  رَّ ضَ  مْ كَ وَ  -

  عف/ين /وه/ن/ أن /م/ ه/وه/ت      رن/ أم /ئن/ر /مر/ ضر /كم/و

  - - -ب  / -ب ب  -ب                   - - -ب  / - - -ب 

 ُمفاَعْلتُن /ُمفاَعْلتُن                      ُمفاَعلَتُن  /ُمفاَعْلتُن 

 .مجزوء الوافر

 

 بحمدهللا تم  

 

 

 

 

 

 

 خطأت فأرجو أن كنت قد إف صيب ،أُ خطئ وقد ال بشر قد أُ إنا أا ما وأخيرً 

 

 . وجلّ  عزّ  رجوه من هللاأ صبت فهذا كل ماأن كنت قد إو مسامحتي ،
 


