الشامل يف مهارات االتصال

شرح وحتليل كتاب مهارات االتصال

للصف الثاني الثانوي للفروع املهنية
املستوى الثاني

إعداد  :عــصــام أبــو صــعــيــلــيــك

0999287870

الـــوحــدة الــعـــاشـــرة

اإلضاءة :

مــن خــطــبــة حــجــة الــوداع

 -1ما مناسبة خطبة حجة الوداع ؟

 -2ملاذا مسيت حجة الوداع بهذا االسم ؟

 -3يف أي سنة كانت حجة الوداع ؟

 -4قدم املدينة مسلمون كثر للحج مع الرسول -صلى اهلل عليه وسلم  .-ملاذا ؟

 -5اذكر ثالثة من أهداف خطبة حجة الوداع ؟

 -6ما الذي أراده الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم – من هذه اخلطبة ؟ صيفي 2002

مالحظة :
املراد حفظه من هذه اخلطبة من قوله  :أيها الناس إن دماءكم  ........فمن زاد فهو من أهل اجلاهلية .

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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الفقرة األوىل :

املعاني واملفردات :
الكلمة

الكلمة

املعىن

املعىن

أسئلة حول الفقرة األول :
 -1ما األفكار العامة يف هذه الفقرة ؟

 -2مب ابتدأ الرسول الكريم خطبته ؟

 -3استخرج من الفقرة طباقا ؟

 -4ما اجلذر اللغوي للكلمات التالية  ( :تقوى  ،مضل  ،طاعته )؟

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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الفقرة الثانية :

املعاني واملفردات :
الكلمة

املعىن

الكلمة

أبين

عامي هذا

يؤدها

ربا

موضوع

مآثر

سدانة
ال ِّ

السقاية

العمد

قَ َود

شبه العمد

بلدكم هذا

املعىن

أسئلة حول الفقرة الثانية :
 -1ما الفكرة العامة يف الفقرة؟
 -2ما البلد الذي أشار اليه الرسول – صلى اهلل عليه وسلم – يف قوله  ( :يف بلدكم هذا )  .صيفي 2102
 -3من املخاطب يف هذه اخلطبة؟
 -4علل استخدام الرسول صلى اهلل عليه وسلم عبارة " أيها الناس " بدال من " أيها املسلمون " ؟ شتوي 2015
 -5ورد يف الفقرة عبارة توحي بدنو أجل الرسول  .اذكرها؟

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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 -6اذكر عادتني جاهليتني أبطلهما اإلسالم  ،وردتا يف النص  .صيفي 2012

 -7استخرج من النص اثنني من املآثر اجلاهلية التي أقرها اإلسالم ؟ صيفي 2012

 -8اذكر العبارة التي تتفق مع قوله تعاىل  " :ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب " .صيفي 2002

 -2ما موقف اإلسالم ممن يطلب دية أكثر من مئة بعري؟
 -10ذكر الرسول نوعني من القتل ما هما؟
 -11ما القتل شبه العمد ؟ كما ورد يف النص .صيفي 2012

 -12بدأ الرسول صلى اهلل عليه وسلم بإسقاط ربا عمه العباس بن عبد املطلب كما بدأ بإسقاط دم عامر
بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب ما داللة ذلك؟
 -13ما األسلوب اللغوي املستخدم يف عبارة ( اللهم ) الوارد يف النص ؟ صيفي . 2012
 -14أ -عالم يعود الضمري ( ها ) املخطوط يف قوله ( فليؤدها اىل الذي ائتمنه عليها ) .صيفي 2012
ب-عالم يعود الضمري املخطوط حتته يف قوله  ( :وفيه مئة بعري ) .

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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الفقرة الثالثة :

املعاني واملفردات :
الكلمة

املعىن

الكلمة

يئس

يضرب

تحقرون

أخذتم

ال يحل

تضلوا

طيب نفس

أتقاكم

بلغت

عجمي

املعىن

أسئلة حول الفقرة الثالثة :
 -1ما القضايا االجتماعية والدينية التي أكدها الرسول الكريم يف هذا اجلزء من اخلطبة؟
 -2ما داللة تكرار الرسول صلى اهلل عليه وسلم عبارة " أال هل بلغت؟ اللهم اشهد؟"

 -3ما احلكمة من قول الرسول – صلى اهلل عليه وسلم ( : -فليبلغ الشاهد الغائب )  .صيفي 2010

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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 -4ورد يف اخلطبة " ال حيل ملسلم مال أخيه إال عن طيب نفس منه":
أ – اذكر حاالت يحل فيها مال المسلم ألخيه؟
ب – اذكر حاالت يحرم فيها مال المسلم ألخيه؟
ج – اذكر احلالة التي حيل للمسلم فيها مال أخيه املسلم  ،كما جاء يف النص ؟ شتوي 2015

 -5بني الشرط الذي وضعه الرسول -صلى اهلل عليه وسلم – لتجنب الوقوع يف الضالل ؟ صيفي 2010
 -6وضح الصورة الفنية يف قول الرسول" فال ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"؟

 -7حذر الرسول – صلى اهلل عليه وسلم –من الرجوع اىل الكفربعد االسالم ،وجعل لذلك عالمة.اذكرها ؟
 اذكر عالمة الرجوع إىل الكفر  ،كما جاء يف النص ؟ شتوي 2015العالمة :
-8

ما معيار األفضلية يف االسالم  ،كما ورد يف النص ؟ صيفي  ، 2010شتوي 2015

 - 2تكررت كلمة التقوى يف اخلطبة يف عدة مواضع :
أ – وضح مفهوم التقوى لغة واصطالحا؟
ج - :التقوى لغة

ب -ما الهدف من تكرار كلمة التقوى ؟
 -10هات من الفقرة األخري كلمتني متقابلتني " طباقا" ؟

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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-12اذكر اثنني من األمور التي نهى الرسول – صلى اهلل عليه وسلم – الناس عنها  .صيفي 2010

 -13اضبط آخر كلمة آدم يف قول الرسول الكريم" كلكم آلدم " مع بيان السبب؟

 -14استخرج من اخلطبة ثالث عبارات تدل على دنو أجل الرسول – صلى اهلل عليه وسلم ؟صيفي 2010

 -15حدد اخللق اإلسالمي الذي تضمنته عبارة " كلكم آلدم و آدم من تراب " الواردة يف النص  .شتوي 2015

 -16استخلص اثنتني من اخلصائص الفنية يف النص ؟ صيفي 2002
السمات الفنية للخطبة :

ً
مالحظة  ( :ينبغي عليك عزيزي الطالب أن تقوم حبفظ السمات السابقة غيبا  ،وأن حتفظ مثاال على كل مسة ؛ ألن ذلك
ورد يف االمتحان الوزاري ) .

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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االستيعاب والتحليل

 -1بالرجوع إىل املعجم وضح معاني املفردات اآلتية وفق ورودها يف السياق :

معناها

الكلمة

معناها

الكلمة

موضوع

العمد

مآثر

قود

سقاية
ال ّ

سدانة
ال ّ

 -2استخرج من اخلطبة مقابل الكلمات اآلتية ؟

الكلمة

عرب ّي

تركت

الشاهد

يهدي

مقابلها
 -3عد إىل الفقرة الثالثة  ،واستخرج اجلملة املفتاحية ( مجلة املوضوع ) فيها .
-4يف أي سنة أدى الرسول صلى اهلل عليه و سلم حجة الوداع ؟
 -5وضح سبب تسمية حجة الوداع بهذا االسم ؟

 -6أعطى الرسول صلى اهلل عليه و سلم يف هذه اخلطبة حق احلياة الكرمية اآلمنة لإلنسان  .فما مقومات األمن
يف اإلسالم كما ورد يف اخلطبة ؟

 -7صنف العادات واملمارسات اجلاهلية الواردة يف اخلطبة حسب موقف اإلسالم منها ،كما يف اجلدول ؟

عادات جاهلية أقرها اإلسالم

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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ْ
 -8وفق بني مضمون اآليات واألحاديث اآلتية وما يناسبها من العبارات الواردة يف اخلطبة :

أ ـ { وََلكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يا أُوْلي األلبابِ }( البقرة  )179العبارة التي تتفق معها في الخطبة هي

.

كرٍ وَأنثى وَجَعَلناكُم شُعُوباً وقبائلَ لِتعارفوا إنَّ أكرَ َمكُمْ عِنْدَ الل ِه
أ { -يا أيُّها النَّاسُ إنّا خَلَقناكُم مِن َذ َ
أتقاكُمْ إنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ

( الحجرات ) 13 :

ج -قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " :كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه " ( .رواه الترمذي)

د ـ قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " :إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار ؟ قلت يا رسول
هللا  :هذا القاتل  ،فما بال المقتول  .قال  " :إ ّنه كان حريصا ً على قتل أخيه " ( .متفق عليه) .
هـ -قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  " :ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ك ْبر"( .رواه مسلم) .
 -2ورد يف اخلطبة غري عبارة توحي بدنو أجل الرسول  ،اذكر اثنني منها ؟
ً
 -10ما اآلية التي نزلت على الرسول صلى اهلل عليه و سلم يف حجة الوداع مؤكدة أن أحكام الشريعة قد اكتملت ؟

 -11حذر الرسول صلى اهلل عليه و سلم الناس من الرجوع إىل الكفر بعد اإلسالم  ،وجعل لذلك عالمة  .اذكرها .
 -12ما داللة تكرار الرسول صلى اهلل عليه و سلم عبارة " أال هل بلغت ؟ اللهم فاشهد " ؟
 -13بين املبادئ واألخالق اإلسالمية التي تتضمنها كل عبارة من عبارات اخلطبة املبينة يف اجلدول :

المبدأ أو الخلق اإلسالمي

العبارة
" إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم "
" العمد قَ َود "
" إنّما المؤمنون إخوة "
" كلكم آلدم وآدم من تراب "

نفس منه " اذكر حاالت حيل فيها مال املسلم ألخيه.
 -14ورد يف اخلطبة  " :ال حيل ملسلم مال أخيه إال عن طيب
ٍ

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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التذوق والتفكري

 -1وضح الصورة الفنية يف قوله صلى اهلل عليه و سلم  ":فال ترجعنّ بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض

-2ورد يف اخلطبة أساليب النداء  ،والنفي  ،واالستفهام  ،والشرط  ،واألمر .

أ -م ّثل على كل ّ أسلوب من هذه األساليب من الخطبة .
مثال عليه

األسلوب
النداء
النفي
االستفهام
الشرط
األمر
ب ـ بيّن أثر هذه األساليب في نفس المستمع.

 - 3من عالمات الفصاحة اإلجياز ودقة التعبري ووضوحه  .مثل على ذلك من اخلطبة .

من عالمات اإليجاز

 .من

 .من عالمات دقة التعبير :

عالمات الوضوح
 -4عد إىل الفقرة األخرية من النص وصنف مجلها إىل خربية وإنشائية .

.

الجملة الخبريّة :
الجملة اإلنشائيّة :
جمل خبرية

جمل إنشائية

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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 -5بدأ الرسول صلى اهلل عليه و سلم بإسقاط ربا عمه العباس بن عبد املطلب كما بدأ بإسقاط دم عامر بن
ربيعة بن احلارث عبد املطلب  .ما داللة ذلك.
 -6ما احلكمة من تأكيد الرسول صلى اهلل عليه و سلمأن يبلغ الشاهد الغائب يف نهاية اخلطبة .
ً
 -7علل استخدام الرسول صلى اهلل عليه و سلم عبارة " أيها الناس " بدال من أيها املسلمون يف هذه اخلطبة .

 -8ينتهك بعض الناس اليوم حرمة أموال اآلخرين بأساليب غري مباشرة  ،اذكر أمثلة على ذلك .

 -2تكررت كلمة التقوى يف اخلطبة يف عدة مواضع :

أ  .وضّح مفهوم التقوى الذي حث عليها الرسول صلى الله عليه و سلم لغةً واصطالحاً .
التقوى( لغةً ) :
التقوى( اصطالحا ً ) :
ب  .ما الهدف من تكرار كلمة التقوى ؟

 -10يف ضوء دراستك النص  ،وضح مخس مسات فنية وأدبية للخطبة .

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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قضايا لغوية

 -1استعن بأحد املعاجم لإلجابة عما يأتي :

أ +ب اضبط الحاء في كلمة (حجة ) والخاء في كلمة ( خطبة ) الواردتين في عنوان درسك بما يناسب معناهما .
ح ّجة :
ُحجة
حجة :
خطبة :
خ ْطبَة :

.

 -2هات مفرد كل من اجلمعني اآلتيني  ،ثم استخدمه يف مجل مفيدة :

أ -مآثر
ب –شرور

:

 -4صنف األفعال اآلتية إىل مبني ومعرب  ،ثم اذكر عالمة البناء أو اإلعراب لكل منها وفق اجلدول .

الفعل المبني

عالمة البناء

الفعل المعرب

عالمة البناء

ٌ
 - 6صنف األفعال اآلتية حسب نوع الضمري املتصل بها كما هو موضح يف اجلدول اآلتي :

أفعال اتصلت بها ضمائر نصب

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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 -7ميز املبني من املعرب من األمساء اآلتية :

األسماء المعربة

األسماء المبنية

 -8ما املعاني املستفادة حبرف ( ال ) يف ما يأتي :

أ  -إنّا ال نسجد إالّ هلل.
:

ب  -ال كذوب محبوب.
جـ  -أمتنا تحب السالم ال الحرب.
د  -هل زرت ال َم ْعرض ؟ ـ ال .
هـ  " -فال ترجعنّ بعدي كفّارا".

ٍّ

 -10اذكر املعىن الصريف للكلمات اآلتية  ،ثم اذكر فعل كل منها .

المعنى اسم فاعل
الكلمة

مض ّل

اسم فاعل
هادي

اسم مفعول
مح ّمد

اسم مفعول

اسم فاعل

موضوع

المؤمنون

اسم مكان
موقف

مصدر صريح
السدانة

الفعل

انتهت الوحدة العاشرة

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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الوحدة احلادية عشرة

ملخص اإلضاءة :

مالحظة  :حفظ مثانية أبيات

 -1من قائل قصيدة ( عصي الدمع )؟ شتوي 2014
أبو فراس هو الحارث بن سعيد الحمداني ،

 -2بين املناسبة التي قيلت فيها هذه القصيدة ؟

صيفي 2015

 ،مستخدما التورية والتلميح

مخاطبا سيف الدولة ،

 -3أين كان الشاعر أبو فراس احلمداني موجودا عندما نظم هذه القصيدة ؟ شتوي 2002
 -4بني أسباب شهرة شعر أبو فراس احلمداني ؟ شتوي  ، 2008شتوي 2015

 -5ما هي موضوعات شعر أبي فراس احلمداني ؟

 -6من أين استمد أبو فراس احلمداني مكانته املتميزة بني شعراء عصره ؟
 -7ماذا تسمى القصائد التي قاهلا الشاعر وهو يف األسر ؟ شتوي 2011
 -6ما املقصود بالروميات ؟

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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حتليل األبيات
الفكرة  :يف األبيات من (  )4-1شكوى الشاعر من وجد العشق

ْ
أما للهوى نهي عليك و ال أمـــر

 -1أراك عصي الدمع شيمتك الصبـــر
املفردات :
 //شيمتك :

عص ّي :

 //الهوى :

 //نهي وال أمر

الشرح :

الصورة الفنية :
" أما للهوى نهي عليك و ال أ ْمـــر "

ولكن مثلي ال يذاع له ســــــــــر

 -2بلى ،أنا مشــــــــتاق وعندي لوعة
املفردات :
لوعة :

 //يذاع

الشرح :

اإليضاح والداللة :

.


ْ
وأذللت دمعا من خالئقه الكبـــــر
 -3إذا الليل أضواني بسطت يد اهلوى
املفردات :
أضواني :

 //بسطت

 //خالئقه :

الشرح :

الصورة الفنية :
" بسطت يد الهوى

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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 -4تكاد تضيء النار بني جواحنـــــي

املفردات :
جوانحي:

إذا هي أذكتها الصبابة والفكـــــر

//أذكتها :

.

//الصبابة:

الشرح :
الصورة الفنية :
" تكاد تضيء النار" :

أسئلة حول الفكرة األوىل . ) 4 – 1 ( :

 -1من خياطب الشاعر يف البيت األول ؟ شتوي 2013

 -2على من يعود الضمري ( الكاف ) يف مجلة ( أراك عصي الدمع ) ؟ شتوي 2002

 -3حدد طريف احلوار يف البيت األول ؟

 -4استخرج من األبيات طباقا ؟

 -5ما املعىن البالغي لالستفهام يف قوله" أما للهوى نهي ".....؟

 -6مم تعجب الشاعر يف البيت األول ؟

 -7ما احلقيقة التي يعرتف بها الشاعر يف البيت الثاني؟

 -8وضح الصورة الفنية يف قوله ( بسطت يد اهلوى ) ؟ شتوي 2002
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 -2مب تصف الشاعر يف البيت الثاني؟

 -10مم يشكو الشاعر كما تفهم من البيت الثاني ؟

 -11بني مضمون جواب الشاعر على السؤال الوارد يف البيت األول ؟

 -12حدد العبارة التي تظهر اعتداد الشاعر واعتزازه بنفسه ؟

 -13مىت بلغ الشاعر مرحلة الضعف التي تصل إىل درجة البكاء؟

-14ما مظاهر ضعف الشاعر أمام اهلوى ؟

-15ما الذي يؤجج النار بني جوانح الشاعر ؟ شتوي 2002
وصف الشاعر النار يف البيت الرابع تضي بني جواحنه  ،ما وقودها ؟ شتوي 2011

 -16ما النتيجة التي تؤدي إليها حالة التفكري عند الشاعر؟

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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الفكرة يف األبيات  :مقارنة بني أخالق وصفات الشاعر وحمبوبته وعالقته بها ( ) 12 – 5
َ
إذا مت ظمآنا فال نزل القطـــــــر

 -5معللتي بالوصل ،واملوت دونــــه
املفردات :
معللتي :

 //الوصل :

//

دونه :

 //القطر:

 //ظمآن :

الشرح :

الصورة الفنية :
" إذا متُ ظمآنا"

وأحسن من بعض الوفاء لك الغدر

 -6حفظت وضيعت املــــــــودة بيننا
الشرح :

اإليضاح والداللة :
" حفظت وضيعت"  " ،الوفاء والغدر " :
الصورة الفنية :
يف قوله " وضيعت املودة بيننا "  :شتوي 2011

ٌ
هواي هلا ذنب ،وبهجتــــــــها عذر
 -7بنفسي من الغادين يف احلي غادة
املفردات :
الغادين :

 //بهجتها :

 //غادة :

الشرح :
الصورة الفنية :
" بهجتها عذر " :
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ْ
ألذنا بها عن كل واشـــــــــية وقر

ْ
 8تروغ إىل الواشـــني يف ،وإن يل
املفردات :
تروغ :

//

 //الواشين

وقر :

الشرح :

َ
فقد هدم اإلميان ما شـــــــيد الكفر
 - 2فإن يك ما قال الوشـــــاة ومل يكن
 الشرح :

الصورة الفنية :
" فقد هَدم اإليمان ما شـــــــيّد الكفر "
احملسن البديعي :
" اإليمان و الكفر"  " ،هدم و شيّد " :

-10وفيت ويف بعض الوفاء مذلة،

إلنسانة يف احلي شـــــيمتها الغدر

الشرح :


فتأرن ،أحيانا كما ،أرن املـــــهر

 -11وقور ،وريعان الصبا يستفزها،
املفردات :
وقور :

 //تأرن :

 //يستفزها :

الشرح :

الصورة الفنية :
.
" فتأرن ،أحيانا كما ،أرن المـــــهر " :
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َ ْ
 - 12وما كان لألحزان ،لوالك،مسلك

املفردات :البلى :

 //جسر :

إىل القلب  ،لكن اهلوى للبلى جسر
 //مسلك

الشرح :

الصورة الفنية :

" لكن اهلوى للبلى جسر "شتوي 2013

أسئلة حول الفكرة الثانية . ) 12 -5 ( :

-1ما املقصود بالظمأ يف البيت اخلامس ؟

 -2ما املعىن البالغي الذي خرج إليه النفي يف مجلة ( فال نزل القطر ) ؟.
-3قارن بني الشاعر وحمبوبته كما تفهم من البيت السادس ؟
 -4استخرج من البيت السادس ما يقابل ( الوفاء ) ؟
 -5ما الذنب الذي اقرتفه الشاعر ؟ وما عذره يف ذلك ؟ شتوي 2011
 -6عني من البيت السابع عبارة تتضمن معىن الفداء وبذل الروح؟

 -7قارن بني الشاعر واحملبوبة  ،كما ورد يف البيت الثامن ؟ شتوي 2011
 -8ما موقف الوشاة من الشاعر  ،كما ظهر يف البيت الثامن ؟
 -2ما الذي يدفع احملبوبة إىل اخلروج عن وقارها  ،كما يظهر يف البيت احلادي عشر ؟ صيفي 2015
-10ما العواقب الناجتة عن وفاء الشاعر حملبوبته  ،كما ورد يف البيت العاشر ؟
-11كيف قابلت احملبوبة وفاء الشاعر يف البيت العاشر ؟ شتوي 2011

.

-12مب وصف الشاعر حمبوبته يف البيت العاشر ؟ شتوي 2013
-13استخرج من البيت العاشر طباقا ؟ شتوي 2013
-14ما هو طبع احملبوبة الدائم ؟ وما هو الطارئ  ،كما ورد يف البيت احلادي عشر ؟
-15ما سبب حزن الشاعر كما تفهم من البيت الثاني عشر؟
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الفكرة يف األبيات  :فخر الشاعر بنفسه ( ) 17 -13
ِّ
ليعرف من أنكرته البدو واحلضر
 - 13فال تنكريني ،يابنة العم ،إنــــــه
الشرح :

اإليضاح والداللة  :فال تنكريني :

\\ الطباق :

.

.


ْ
معودة ٍأن ال يخل بها النصــــــــر
 -14وإني جلرار لكل كتيبــــــــــــة ٍ
املفردات :
معودة :

 //جرار :

الشرح :

ْ
ٌ
َ َ
كثري إىل نزالها النظر الشـــــــزر
 -15وإني لنزال بكل مخوفـــــــــــ ٍة
املفردات :
مخوفة :

.

 //الشزر :

الشرح :

وأسغب حىت يشبع الذئب والنســر

 -16فأظمأ حىت ترتوي البيض والقنا
املفردات :
البيض  :ا

 //أسغب

\\\ القنا

الشرح :
اإليضاح والداللة :
أظمأ  ،ترتوي :

.
 //أسغب  ،أشبع :

الصورة الفنية  :ترتوي البيض  .شتوي 2012
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 -17وال أصبح احلي اخللوف بغارةٍ
املفردات :الخلوف

و ال اجليــــش ما مل تأته قبلي النذر
 //النذر :

الشرح :


أسئلة حول الفكرة الثالثة . ) 17 – 13 ( :
 -1من السمات الفنية للشاعر الطباق  .مثل على ذلك من البيت الثالث عشر ؟
 -2ما موقف احملبوبة من الشاعر  ،كما ورد يف البيت الثالث عشر ؟
-3مب يفتخر الشاعر يف البيت الثالث عشر ؟ صيفي 2015
 -4مب وصف الشاعر نفسه يف البيت الرابع عشر ؟ شتوي 2012
-5عالم يدل قول الشاعر " معودة أن ال خيل بها النصر " الواردة يف البيت الرابع عشر ؟ شتوي 2014
-6يصف الشاعر مشهد خوضه املعارك  ،كيف ينظر أعدائه له وجليشه ،كما ظهر يف البيت اخلامس عشر
-7مباذا يفتخر الشاعر يف البيت السابع عشر ؟ شتوي 2012
-8اذكر البيت الذي يدل على شهر الشاعر الواسعة ؟ شتوي 2013
-2اذكر ما يأتي  :شتوي 2014
البيت الذي يفتخر فيه الشاعر بأنه خيوض املخاوف  ( .البيت اخلامس عشر )
الب يت الذي يفتخر فيه الشاعر بانه ال يفاجئ األعداء  ( .البيت السابع عشر )
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الفكرة يف األبيات  :أسره ووصف حاله وموقفه من األسر ( ) 22-18
وال فرســـــــــــــــي مهر ،وال ربه غمر

 -18أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى،
املفردات  :عزل :

 //غمر :

 //الوغى

الشرح :

 - 12وقال أصيحابي :الفرار أو الردى

فقلت:هما أمران  ،أحالهما مــــــــر

املفردات :
اصيحابي :

 // .الفرار :

الشرح :

 - 20ولكنني أمضي ملا ال يعيبنـــــي

وحسبك من أمرين خريهما األســر

املفردات  :حسبك :
الشرح :


فقلت :أما و اهلل ،ما نالني خســـــــر

 - 21يقولون يل :بعت السالمة بالردى
املفردات  :بعت
الشرح:


إذا ما جتافى عني األســــر والضر

 - 22وهل يتجافى عني املوت ساعة
املفردات :يتجافي
الشرح :

اإليضاح والداللة :
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أسئلة حول الفكرة الرابعة . ) 22 – 18 ( :
-1مب وصف الشاعر فرسه يف البيت الثامن عشر وعالم يدل ذلك ؟

-2اذكر اخليارين اللذين عرضهما األصحاب على الشاعر  ،كما ورد يف البيت التاسع عشر ؟ شتوي 2015

-3علل :ملاذا كان كال األمرين صعبا على نفس الشاعر  ،كما ظهر يف البيت التاسع عشر ؟

-4حدد البيت الذي يشري إىل أن الشاعر وقع يف األسر بالرغم من توافر ما مينع ذلك .

شتوي 2015

-5ما القرار الذي اختذه الشاعر  ،كما ظهر يف البيت التاسع عشر ؟

-6ما املعىن الذي خرج اليه االستفهام الوارد يف البيت الثاني والعشرين ؟ شتوي 2015

-7ما صفة الشاعر يف البيت الثاني والعشرين ؟
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الفكرة الرئيسة  :فخر الشاعر بنفسه وقومه ( ) 25 -23
ويف الليلة الظلماء يفتقد البـــــــــدر

 - 23ســيذكرني قومي إذا جد جدهم،
املفردات  :ج ّد جدهم :
الشرح :

اإليضاح والداللة :

.

لنا الصدر دون العاملني أو القبـــــر

 -24وحنن أناس ،ال توســـط عندنا،
املفردات :الصدر
الشرح :


ومن خطب احلسناء مل يغلها املهر

 - 25تهون علينا يف املعايل نفوسـنا
املفردات :تهون
الشرح :
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أسئلة حول الفكرة األخرية ( . ) 25 – 23
 -1ما الفكرة العامة يف األبيات السابقة ؟ شتوي 2008

 -2اشرح البيت اخلامس والعشرين شرحا أدبيا وافيا ؟ شتوي 2008

 -3أين جتد أسلوب االلتفات يف األبيات السابقة ؟ شتوي 2008

 -4ما الذي كنى عنه الشاعر بقوله ( ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر ) ؟ شتوي 2008

 -5استخرج من األبيات السابقة حكمة شعرية  ،حدد األبيات الدالة على ذلك ؟ شتوي 2012

 -6اضبط حرف ( اجليم ) يف كلمة ( جدهم ) الواردة يف البيت الثالث والعشرين ؟ شتوي 2008
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االستيعاب والتحليل

 -1يستخدم الشاعر يف البيت األول ضمري املخاطب املذكر كما يف املفردات (أراك – شيمتك – عليك) فمن
املخاطب يف البيت ؟
 -2يرسم الشاعر يف األبيات األربعة األوىل لوحة حوارية مجيلة .
أ) حدد طريف هذا احلوار ؟
ب) بني مضمون جواب الشاعر عن السؤال الوارد يف األبيات األول ؟
ج) مىت يبلغ الشاعر مرحلة الضعف التي تصل إىل البكاء ؟
د) ما النتيجة التي تؤدي إليها حالة التفكري عند الشاعر ؟
هـ) ما الذي يؤجج النار بني جوانح الشاعر ؟
 -3اقرأ البيتني اآلتيني ثم أجب عن األسئلة التي تليهما :

 -بنفسي من الغادين في الح ّي غادةٌ

هواي لها ذنب ،وبهجتــــــــها عذر

وإن لي ْ
 تروغ إلى الواشـــين ف ّيْ ،ألذنا بها عن ُك ّل واشـــــــــية وقر
أ) عني مجلة تتضمن معىن الفداء وبذل الروح
ب) يذكر الشاعر ذنبا اقرتفته  .فما هذا الذننب ؟ وما عذره فيه .
ج) ما مسات احلبيبة التي تظهرها األبيات ؟
د)ما الفرق بينه وبني حمبوبته يف البيت الثاني ؟
ً
-4يصف الشاعر حمبوبته بالوقار ولكنها تأرن (تنشط و مترح) أحيانا فما سبب خروجها عن هذا الوقار ؟
 -5يصف الشاعر يف البيت اخلامس عشر مشهد خوضه املعارك كيف نظر أعداؤه له وجليشه ؟
 -6اقرأ األبيات اآلتية ثم أجب عما يليها :

 -وإني لجرّار لك ّل كتيبــــــــــــة ٍ

ُمع ّودة ْ
ٍأن ال ي ُِخ ّل بها النّصــــــــر

 فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا وأسغب حتى يشبع الذئب والنّســر -وال أصبح الح ّي الخلوف بغار ٍة و ال الجيــــش ما لم تأته قبلي النُذر
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استخلص من هذه األبيات الصفات التي خلعها الشاعر على نفسه.

.
 -7أسر الشاعر بالرغم من توافر ما مينع أسره ! عد إىل النص وعني البيت الذي حيمل هذا املعىن ثم اشرحه

 -أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى

وال فرســـــــــــــــي مهر ،وال ربه غمر

 -8يشتهر شعر أبي فراس بشيوع احلكمة فيه فهل جتد ذلك يف القصيدة ؟ عني مواضعها .

 -2قسم القصيدة إىل عناوين فرعية ميثل كل عنوان منها مضمون األبيات التي تندرج حتته .

 -10اخرت من القصيدة بيتا جيسد املالمح اخللقية للمحارب املنتصر كما صورها الشاعر .
ً
ً
ً
 -11اشرح البيت الثالث والعشرين شرحا أدبيا وافيا مظهرا ما فيه من متثيل فني يؤكد املعىن الذي يريده
الشاعر .

 -12عد إىل القصيدة وأشر إىل مواضع الفخر فيها .
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التذوق والتفكري

 -1دلل مبواضع من القصيدة على ما يأتي :
أ) الثبات على املعتقد .
ب) فخر مع تواضع .
ج) كراهية األعداء .
د) التسليم بالقضاء والقدر .
 -2اخرت أحد األبيات التي حتمل التصوير األمجل يف نظرك ثم قم بتوضيحه معلال سبب اختيارك .
 -3يردد ببعض ا لعبارات معاني أخرى غري املعىن الذي يبادر إىل الذهن مباشرة  .اقرأ اجلمل اآلتية وبني ما
يكني عنة الشاعر بها :

أ( -معودة أن ال يخل بها النصر).
ب( -كثير إلى نزالها النظر الشَّزز).
ج( -وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر).
ً
 -4بالنظر إىل ظروف القصيدة التارخيية نرى أن أبا فراس بقي يف األسر مدة سبع سنني تقريبا .

أ -ما الذي يدفع سيف الدولة في رأيك إلى مثل هذا التباطؤ في افتداء ابن عمه .

ب -لماذا يتهم أبو فراس ابن عمه بمجافاته والتنكر له ؟
 -5إذا علمت أن أسلوب االلتفات يعني مغايرة الشاعر يف استخدام الضمائر والتنقل بينهما كما التنقل بني
ً
املخاطب والغائب مثال فهل جتد ذالك يف القصيدة ؟ مثل إلجابتك .

 -6يعرض الشاعر موازنة بني موقفة وموقف أصحابه يف القتال  .عني األبيات التي تدل على هذه املوازنة .
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 -7تتميز القصيدة بتوافر بعض اللفتات البالغية اجلميلة كالتقسيم الذي يلجأ إليه الشاعر لتكثيف املعىن عرب تقسيم
املضمون إىل فئات متواترة جامعة ألقسام املعىن الذي يشتمل علية احلكم  .عني البيت الذي يشتمل هذا اللون
ً
البديعي موضحا ما فيه من تكثيف لفظي و معنوي .

 -8عد إىل القصيدة وحدد على من تعود الضمائر التي حتتها خط يف ما يأتي :

 -2استعن بالسياق يف البيت الثاني والعشرين لتحديد املعىن البالغي الذي خرج إليه االستفهام .
 -10أنعم النظر يف مضامني األبيات اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها :

 وإني لجرّار لك ّل كتيبــــــــــــة ٍ -وإني لن ّزال بك ّل َم ُخوفَـــــــــــ ٍة

ُمع ّودة ْ
ٍأن ال ي ُِخ ّل بها النّصــــــــر
كثي ٌر إلى نُ ّزالِها النّظر الشـــــــ ّ ْزر

 وال أصبح الح ّي الخلوف بغار ٍة و ال الجيــــش ما لم تأته قبلي النُذرأ -هل جتد الشاعر ذا نزوع فردي ذاتي يف خطابة ؟
ب -حدد األلفاظ الدالة على هذا املنحى الفردي إن وجدت .
ً
ج -فسر اختيار الشاعر الضمري املفرد تارة وضمري اجلماعة تارة أخرى .
ً

 -11هات من القصيدة أبياتا ًتقارب معانيها األبيات اآلتية :

ولكن إذا ح ّم القضاء على امرئ
ومن أين تنكرنــــــــي األبعدون

فليــــــس له ب ّر يقيه وال بحر
أمن نقص أم ؟ أمن نقص أب

 -12بعد دراستك القصيدة ومالبساتها وما اندرج فيها من عواطف ختيل أنك أبو فراس احلمداني ثم أجب عن األسئلة

أ -هل كنت سرتضى عن موقف سيف الدولة وتباطئه يف فدائك؟
ً
ب -هل يدوم إصرارك على مكاتبة زمنا يصل إىل سبع سنني ؟
ج -هل ستلجأ يف مكاتبتك إىل التلميح أم إىل التصريح ؟ فسر إجابتك .
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31

www.alwesam.info

 -13كيف توفق بني فخر الشاعر وكربيائه يف األبيات وبني املذلة التي يرد ذكرها يف البيت العاشر ؟

 -14عرب الشاعر عن شهرته وذيوع صيتة يف موضعني يف القصيدة .

أ -حدد هذين الموضعين .
ب -إال يرمي الشاعر باتكائة على شهرته ؟
 -15جاء يف البيت السادس عشر أن الشاعر يبقى ظمآن إىل أن ترتوي السيوف .
أ -ما املقصود بالظمأ ؟ وما عالقة ظمأ الشاعر بظمأ السيوف والقنا ؟

ب -ما عالقة جوع الشاعر بشبع الذئاب والنسور؟

 -16يقول أبو فراس يف البيت اآلتي :

وال أصبح الح ّي الخلوف بغارة

و ال الجيــــش ما لم تأته قبلي النُذر

أ -فسر افتخار الشاعر بإرسال النذر ألعدائه.

ب -اعقد موازنة مسوغة تصف فيها حال احلرب يف حال أنذر أهلها ويف حال عدم إنذارهم .

 -17تناول الشاعر غري موضوع يف قصيدته فهل ترى أنة كان حيسن التخلص يف تنقله بينها ؟

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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قضايا لغوية

 -1اضبط أواخر املفردات اآلتية:

َ
 -2بين ما تفيده حروف الزيادة يف األفعال التي حتت كل منها خط فيما يأتي:

أ  -وهل يتجافى عنَي الموتُ ساعةً

الض ُر
إذا ما تجافى عـنـي األسـ ُر و َ

ب  -فال تـــنــكريني إنني غـير منكر

إذا أزلت اإلقدام و اسـتـنـزل النص ُر

ج  -حفظت وضـيـ ّعـت الـمودةَ بيننا

وأحسنُ من بً ْعض الوفاء لك ال َغ ْد ُر

 )5بني املوقع اإلعرابي للجمل التي حتت كل منها خط فيما يأتي

أ _ تكاد تضئ النار بين جوانحي

إذا هـي أذكتهاالصبابة و الفـكر

ب _ و نـحـن أناس ال تـوسـط بيننا

لنا الصدر دون العالمين أو القبر

جـ  -فإن يك ما قال الوشاة ولم يكن

فـقـد هـدم اإليمان مـا شـيد الكفر

 )6عد إىل احد املعاجم وتبني املادة اللغوية للمفردات اآلتية :

يستفزها :
الردى :
َ
شيمتك
 )10تأمل البيت الثالث عشر  ,و فسر سبب كتابه (يا بنة) على هذه الصورة إمالئيا .

انتهت الوحدة احلادية عشرة
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الفحص الطبي قبل الزواج

ما اجملال املعريف الذي ينتمي إليه النص ؟ شتوي 2012
الفكرة األوىل  :العصر اجلينومي

D.N.A

املفردات :
الكلمة
تروق
الجينوم
تضفيه
طياته

المعنى

الكلمة
العصر الجينومي
يعد
الموروثات
البصمة الوراثية

المعنى

الصورة الفنية :
خاصة تحمل لمحة عن سيرة حياته .
 -إذ إن المادة الوراثية المسماة ( )D.N.Aالموجودة في أنوية الخاليا الحية ،هي بمنزلة بطاقةّ
أسئلة مقرتحة حول الفكرة األوىل ׃

 -1بني سبب تسمية العصر الذي تعيشه البشرية اليوم ( بالعصر اجلينومي) ؟

 -2ما أهمية اكتشاف اجلينات لإلنسان ؟

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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الفكرة الثانية  :اجملتمع والزواج واملوقف من األمراض الوراثية

املفردات :
الكلمة
المنافذ

المعنى

الكلمة
إلدامة

المعنى

الصورة الفنية :
ومحاربة األمراض ذات العالقة بالمورثات  ،وكان أحد األسلحة العلمية ال ُمعتمدة فيها إجراء فحوصـات مخبرية
أسئلة مقرتحة حول الفكرة الثانية ׃
 -1ما اإلجراءات التي اختذتها الدول واجملتمعات حملاربة الضعف الوراثي؟

 -2ما اهلدف من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج؟

 -3ما الفرق بني اإلنسان احلامل للمرض واإلنسان املصاب به ؟

المصاب بالمرض ׃
الحامل للمرض ׃
 -4ما أكرب تهديد للحياة الزوجية يف نظر الكاتب؟
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الفكرة الثالثة  :األمراض التي ختضع للفحص الطبي قبل الزواج

املفردات :
الكلمة
فقر الدم

المعنى

الكلمة
المنغولية

نقص خميرة

المزمنة

المعقّمة

شائع

المعنى

أسئلة مقرتحة حول الفكرة الثالثة ׃
 -1اذكر اثنني من األمراض الوراثية و املعدية التي مشلها الفحص الطبي قبل الزواج؟

من األمراض الوراثية ׃
من األمراض المعدية ׃
 -2تنقسم األمراض التي ختضع للفحص الطبي قبل الزواج إىل نوعني أذكرهما ؟

الفكرة الرابعة :معوقات الفحص الطبي واآلثارالناجتة عندعدم القيام بالفحص الطبي قبل الزواج
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املفردات :
الكلمة
الباهظة
عزوف
يتكبدها
اقتصار
عواقب

المعنى

المعنى

الكلمة
ارتأى
وخيمة
تكفل
يكمن
األمثل

أسئلة مقرتحة حول الفكرة الرابعة ׃
 -1وضح سبب اقتصار الفحص الطبي قبل الزواج على عدد حمدد من األمراض؟
 -2ما احلل األمثل الذي ارتآه املتخصصون للتغلب على التكلفة الباهظة إلجراء الفحوصات الطبية؟
 -3كيف تضمن الدولة عدم عزوف املقدمني على الزواج عن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ؟


الفكرة اخلامسة  :خماطر األمراض الوراثية

املفردات :
الكلمة
ثمة
بنية
مجاراتهم
اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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احتماالت
أقرانهم
تج ّرع

المعنى
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الصور الفنية :
 -0ثمة احتماالت قائمة بانهيار بعض األسر :
 -2أنْ يهدد بنية المجتمع األساسية :
أسئلة مقرتحة حول الفكرة اخلامسة ׃

-1ماذا يرتتب على بعض األسر يف حال والدة طفل مريض فيها  ،كما ورد يف النص ؟ شتوي 2012

 -2ما التأثري النفسي لألمراض على األطفال؟
 -3ما املقصود بالثالمسيا ؟
- 4بني نتائج ختلي املريض عن تناول العالج  ،كما ورد يف النص  .شتوي 2012
-5استخرج من النص كلمة مبعىن ( هناك ) .شتوي 2012


الفكرة السادسة  :اهلدف الرئيس من الفحص الطبي قبل الزواج

املفردات :
الكلمة
تضافر
المنوطة
عاتقها

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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الكلمة
الوعظية
التبعات
صر
تب ّ
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الصورة الفنية :
واختصار طريق المعاناة التي قد يقدر لهما قطعها حفاة رغم امتالئها بالشوك  ,في حال إهمال إجراء الفحص الطبي
قبل اإلقدام على الزواج .
.

أسئلة مقتحرة حول الفكرة السادسة ׃
 -1ما اهلدف الرئيسي من الفحص الطبي قبل الزواج ؟ صيفي  \ 2008شتوي 2014

 -2كيف ميكن حتقيق اهلدف من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج؟

 -3من الذي يتحمل املسؤولية األوىل يف ختفيض عدد احلاالت املرضية  .كما ورد يف النص ؟ شتوي 2014

-4مل يعد الشخص املقدم على الزواج الطرف األهم يف عملية الفحص الطبي قبل الزواج ؟ صيفي 2008

 -4اذكرمن الفقرة السابقة عبارة تتضمن معىن وقاية اجملتمع من األمراض واجب مجاعي ؟ صيفي 2008

-6استخرج من النص كلمة مبعىن ( تكاتف ) ؟ شتوي 2014

-7اذكر ثالثا من اجلهات التي تسهم يف حتقيق اهلدف الرئيس من برنامج الفحص الطبي قبل الزواج ؟ شتوي 2014

 -5عالم يدل ضمري الغائب يف العبارة التالية " واختصار طريق املعاناة التي قد يقدر هلما قطعها رغم

امتالئها بالشوك"؟ صيفي 2008

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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الفكرة السابعة  :إجراء الفحص الطبي قبل الزواج

املفردات :
الكلمة
بيد

الكلمة
كفيل

المعنى

يربأ

هناءة العيش

نقمة

المشاحنات

المعنى

أسئلة مقرتحة حول الفكرة السابعة ׃

 -1ما أهمية استشارة املختصني واخذ آرائهم قبل اإلقدام على الزواج ؟

 -2ما النتائج التي قد ترتتب على التوتر النفسي واالجتماعي ؟
-3ما النعمتان املذكورتان يف النص ؟ صيفي 2013

-4اذكر ثالثة من حقوق األطفال على آبائهم  .كما ورد يف النص ؟ صيفي 2013
-5ما الذي يكفل إدامة هناءة العيش واستقرار األسر واجملتمعات  ،كما ورد يف النص  .صيفي 2013

-6بني األسباب املباشرة التي قد تؤدي اىل العنف األسري  ،كما ورد يف النص  .صيفي 2013
-7هات من النص مثاال على الطباق ؟ صيفي 2013
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الفكرة الثامنة  :موقف الشريعة اإلسالمية من الفحص الطبي قبل الزواج

املفردات :
الكلمة
تغفل
انكحوا
األكفاء
الرخاء
قرة عين

الكلمة
العناية
الذرية
األعباء
هب
الجدير

المعنى

المعنى

أسئلة مقرتحة حول الفكرة الثامنة ׃
 -1عالم حثت الشريعة اإلسالمية ؟

 -2ما مفرد "أكفاء"
 -3وضح تأثري املورثات غري املرغوبة على اإلنسان ؟

*********************************************************************
الفكرة التاسعة  :الفحص الطبي قبل الزواج هو الدرع الواقي

.

الصورة الفنية :
" الفحص الطبي قبل الزواج هو الدرع الواقي " .

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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االستيعاب والتحليل

 -1استنادا إلى فهمك النص اجب عن األسئلة اآلتية:
أ -بين داللة المفاهيم اآلتية:
 --العنفف األسفري :

.

-الخارطة الجينية:--العصر الجينومي :

ب -فسر كيف يتأثر المجتمع في حال وجود مرضي يعانون من أمراض وراثية.

ج-اشرح دور كل المؤسسات اآلتية في التخفيف من األمراض الوراثية:
-دور العبادة:

 -المدارس والجامعات:

 -وزاره األوقاف والشئون والمقدسات اإلسالمية :

.
 -2وضح المقصود بالعبارات اآلتية:
أ"-الحصول على الرأي الطبي من المتخصصين يربأ باألسر عن المشاحنات والتوترالنفسي االجتماعي"

ب"-ارتأى أهل االختصاص الحل األمثل يكمن في عمل موازنة تركيز على بعض األمراض ضمن إمكانيات مادية
يضمنون معها عدم عزوف المقدمين على الزواج عن إجراء الفحص الطب ّي" .
اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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ج"-هناك إمكانية لفهم أسباب معظم األمراض عن طريق اكتشاف الخارطة الجينية"
-3ورد في النص ":فضال عما تضيفة البصمة الوراثية من خصوصية فريدة تعبر عن شخصيةصاحبها ويستدل بها
على تلك الشخصية".
أ -وضح المراد من استخدام كلمة (البصمة).

ب -لماذا وصفت الخصوصية بالفريدة في العبارة؟
ج -كيف يستدل بهذة البصمة على شخصية صاحبها؟
د -هات مواقف حياتية يمكن فيها أن نستدل بهذة البصمة على شخصية صاحبها .

-5اقرأ العبارة اآلتية ,ثم اجب عن األسئلة التي تليها:
"إنّ الهدف الرئيس من برنامج الفحص الطبي قبل الزواج,هو تخفيض عدد الحاالت المرضيةالجديدة إلى أقصى حد
ممكن" .
أ-كيف يمكن لمجتمع ما أن يخفض عدد الحاالت المرضية؟

ب-لماذا كان هذا الهدف مهما ً في نظر المجتمع؟
ج-من الذي يتحمل المسؤولية األولى في تخفيض عدد الحاالت المرضية؟

-6استعن بالنص لتجيب عن األسئلة اآلتية:
ا -تنقسم األمراض التي تخضع للفحص الطبي قبل الزواج إلى نوعين .بينهما.
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ب -وضح سبب اقتصار الفحص الطبي على عدد محدد من األمراض.
ج -بين سبب تسمية بعض المختصين هذا العصر (بالعصر الجينومي) .

-7صنف األمراض اآلتية إلىأمراض وراثية ,وأمراض معدية وأمراض طارئة:
وراثية :
معدية :
طارئة:
*(-الحظ أن بعض األمراض يمكن أن تكون وراثية و طارئة).
 -01ضع مخططا لألفكار الرئيسة و الثانوية الواردة في النص.
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التذوق والتفكري

 -0من مظاهر التذوق الجمالي للنص  ،تبين مواضع الجمال التعبيرفي
أ -وضح الصورة الفنية في العبارات التالية :
صة .
 -0المادة الوراثية في اإلنسان هي بصمة وراثية خا ّ
 -2دراسات العلماء وأبحاثهم ليست المنافذ الوحيدة لتحسين األجيال المستقبلية .

 -3الفحص الطبي قبل الزواج هو الدرع الواقي والسالح األمثل .

 -4يضطر المرضى لتج ّرع ألم الخضوع للعالجات المرضية الممتدة مدى الحياة .

 -2انظر في الفقرة األولى من النص ثم اجب عن األسئلة اآلتية ؟
أ) ما العالقة بين عنوان النص ومضمون الفقرة ؟

ب) الكتشاف الخريطة الجينية فوائد عديدة  ،فهل ترى أنّ لها أخطارا ومحاذير ؟ وضح ذلك .

ج) كيف يمكن الكتشاف الخريطة الجينية أن يسمح بإطالة عمر اإلنسان ؟

 جاء في محكم التنزيل قول هللا تعالى  {:وال يُحيطون بشيء من علمه إالّ بما شاء وسع كرسيه السمواتواألرض وال يؤده حفظهما وهو العلي العظيم } .
اربط مضمون اآلية الكريمة بهذا التطور العلمي الهائل في ما يتعلق بالجينوم .
 -4قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  " : -تخيروا لنطفكم  ،فانكحوا األكفاء وانكحوا إليهم " .
اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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أ) هل يحمل الحديث – في رأيك – مسؤولية شيوع األمراض الوراثية للرجال فقط ؟ فسر إجابتك .

ب) هل ترى ث ّمة عالقة بين الكفاءة في الحديث الشريف والحمض النووي .

ج) كيف تفسر قوله عليه السالم ( تخيروا ) من وجهة نظر العلم الحديث ؟

 -5تقوم المجتمعات بمحاربة كل ما له اثر سلبي في جينات اإلنسان  ،سواء أكانت موروثا أم مكتسبا من عوامل
خارجية .
نص العبارة أو عدم اتفاقها مع إيمان بعض الناس في مجتمعاتنا العربية بزواج األقارب ؟
أ) ما رأيك في اتفاق ّ

صل إليه العلم في مجال األسلحة في اإلنسان وجيناته ،
ب) بين موقفك – مؤيدا أو معارضا – من أثر بعض ما تو ّ
مدعّما إجابتك بدالئل من واقع العصر الذي نعيش فيه .

 -6انظر للفقرة الثالثة من النص  ،ثم اجب عن األسئلة اآلتية :
أ) يركز النص على األمراض الوراثية وما ينجم هن ذلك من أضرار  ،فما أهميّة إدراج األمراض المعدية وإدخالها
ضمن قائمة األمراض الخاضعة للفحص الطبي قبل الزواج ؟
ب) يعد التخلف العقلي أحد األمراض الوراثية  .فهل يمكن أن يكون مرضا طارئا ؟ فسر إجابتك .

 -7اقرأ النص اآلتي  ،ثم أجب بلغة شفوية سليمة عن األسئلة التي تأتي بعده :

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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أ) كيف يمكن لهذه األمراض أن تكون السبب في انهيار بعض األسر من وجهة نظرك ؟

ي من الزوجين – في رأيك – يتحمل المسؤولية أكثر من اآلخر في حال وجود طفل مريض ؟
ب) أ ّ

ج) صف حال أسرة حافظت على تماسكها مع وجود طفل مريض .
 -8اقرأ األبيات الشعرية اآلتية  ،ثم اجب عن األسئلة التي تأتي بعدها :
يقول ياقوت الحموي :
يُ َع ّوض هللا ماال أنت ُمتلفُه

وما عن النفس ْ
إن أتلفتها ِعوض

ويقول المقّري التلمساني :
الحزم قبل العزم فاحزم واعزم
َ

وإذا استبان لك الصواب فص ّمم

أ) كيف تربط بين معنى إتالف النفس في البيت األول وما ورد عن األمراض الخاضعة للفحص الطبي قبل الزواج وفق
ما جاء في النص الذي درسته ؟

ب) وفّق بين مضمون البيت الثاني وعقد النية على الزواج حسب فهمك النص ؟

ّ
تحث عليه الشرائع وتؤيده المجتمعات  ،فهل ترى في معنى التصميم الوارد في
ج) المعروف أنّ الزواج أمر صائب
البيت الثاني ما ينطبق على الزواج مهما كانت النتائج ؟فسر إجابتك .
 -9يتحرج بعض الناس من معرفة اآلخرين مرضهم ،و بما يحملون من أمراض غير ظاهرة،ويكون الحل في نطرهم
عدم إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ،وبهذا يحافظون على صورتهم المجتمعية الحسنة كما يرون ،وال يعرضون
أبنائهم للرفض االجتماعي السيما الفتيات منهم:
أ) كيف تقيم هذا السلوك؟ولماذا؟
 -01يجري بعض المتقدمين على الزواج -ممن تربطهم عالقة عاطفية أو أسرية -فحصهم الطبي وينصحهم
المختصون بعدم اإلقدام على الزواج الحتماالت شبه مؤكدة بمرض ذريتهم،ومع ذلك يقدمون على الزواج بحجة
(التوكل على هللا) :
اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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أ)وضح رأيك بثل هذه السلوكيات التي تعتمد العاطفة في اتخاذ القرار.
ب)هل يجوز أن نتذرع بالتوكل على هللا التخاذ خطوة قد تسبب الويالت ألبنائنا؟ وضح ذلك مبرزا معنى التوكل .
ج) هل تتوقع دوام الحب واالستقرار ألسرة يرزح الزوجان فيها تحت أعباء مادية وآالم رؤية العذاب اليومي
ألبنائهما؟وضح إجابتك.
د) كيف ترتبط هذه السلوكيات من وجهة نظرك بمحدودية الفكر والثقافة؟.
 -00علق بعبارة تمثل رأيك في كل من المواقف اآلتية:

 -02في ضوء وعيك وفهمك النص وما فيه من بيانات ومعلومات صغ ثالثة تعميمات مناسبة مرتبطة بموضوع
النص.

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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قضايا لغوية

-1وضح الداللة الغوية لكل ما حتته خط يف ما يأتي:
أ -قال تعالى):ربنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرة أعين).
هب أنك مقدم على الزواج,فماذا ستفعل حيال األمراض؟
بْ -
هب نسيم الفرصة فاغتنمها،إال صارت الفرصة غصة
ج -إذا ّ

ً
-3عني املشتقات يف اجلمل اآلتية،مبينا معانيها الصرفية :
ا-المقدمونعلى الزواج هم من يتحملون التبعات المريرة عند اإلهمال.
المريرة :

المقدمون

ب-تخفيض عدد الحاالت المرضية هو الهدف الرئيس من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج.
الرئيس :
ج-الذرية يمكن أن تكون منبع شقاء وعذابات إذا قدر لها أن تكون مريضة أو مشوهة.
منبع :

مشوهة :

مريضة :

.

-4حول املصادر الصرحية إىل مؤولة واملصادر املؤولة إىل صرحية يف ما حتته خط من اجلمل اآلتية :
أ-الحصول على رأي المختصين كفيل بإدامة هناءة العيش واستقرار األسر والمجتمعات.
المصدر المؤول :
ب-نختصر طريق المعاناة في حال إجراء الفحص الطبي قبل اإلقدام على الزواج.
المصدر المؤول
ج-المرض من شأنه أنْ يهدد بنية المجتمع األساسية.
المصدر الصريح :

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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 -5أ -أجر التعديل املناسب يف اجلملة اآلتية لتثبت الياء يف آخر االسم املنقوص مفسرا سبب حذفها:
"اكتشاف اإلنسان ألحرف الجينوم هو الخطوة األولى لتحقيق مجتمع خال من األمراض".

ب-اجعل االسم املنقوص يف اجلملتني اآلتيتني حمذوف الياء مفسرا سبب إثباتها فيه:
"-1قد تكون الذرية منبع شقاء وعذابات،ومثل هذه المعاني نجدها في األحاديث النبوية الشريفة".
"-2الفحص الطبي قبل الزواج هو الدرع الواقي والسالح األنسب".

-7عد إىل الفقرة األوىل من النص واستخرج مثاال لكل مما يأتي:
أ-جمع قلة على وزن (أفعال) وآخر على وزن (أفعلة).أفعال :

 //أفعلة :

ب-نعت مفرد مجرور :
ج-فعل مضارع مبني للمجهول :
د-اسم ممنوع من الصرف
هـ-مصدر دال على المرة :
-10زن الكلمات اآلتية صرفيا:
االختصاص :
المجتمعات :
نعمة

:

الوراثيّة

:
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السرية الذاتية ( بني حيفا وعكا )
اإلضاءة :
 -1كان إحسان عباس غزير اإلنتاج والتأليف  .ما احلقول املعرفية التي كتب بها ؟

- 2إىل أي نوع من نوعي السرية ينتمي كتاب ( غربة الراعي ) ؟ شتوي 2002

- -3ما اسم السرية التي أخذ منها هذا النص ؟ شتوي 2011

 -4اذكر أهم الكتب واملؤلفات التي كتبها إحسان عباس ؟

ه

 -5علل كان إحسان عباس مقال يف الشعر ؟

مالحظة  :السرية الذاتية :
السرية الغريية :
اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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الفكرة األوىل  :احلديث عن املرحلة الثانوية يف مدينة حيفا .

املفردات :
الكلمة
الديوان
مرجعنا
طريقة
حمالين

المعنى

المعنى

الكلمة
األثير
اجتيازه
زهيد

الصورة الفنية
"ألن شهادته هي الجسر الذي يوصلنا" :
أسئلة مقرتحة حول الفكرة االوىل ׃
 -1ما اسم املدرسة اجلديدة التي انتقل إليها إحسان عباس
 -2من هو الصديق املفضل لدى إحسان عباس

-3وضح الدور الذي لعبه ( إميل ) يف اجملموعة ؟ شتوي 2013
 -4كان الكاتب ورفاقه يسافرون إىل عكا يوميا  .ما داللة ذلك
 -5أين جرت أحداث هذه املرحلة زمانيا ومكانيا ؟
 -6حدد املرحلة العمرية التي يشري إليها الكاتب
-7استخرج من النص عبارة تدل على أن الكاتب كان موهوبا ؟ شتوي 2013
 -8عني موضعني دالني على قسوة الظروف يف هذه املرحلة ؟

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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 -2ما وسيلة النقل املتوفرة شتاء عند باب مدينة عكا ؟ شتوي 2013
 -10علل  :انقطاع الطلبة الستة عن االختالط بالركاب اآلخرين ؟ شتوي 2013
-11ما األسلوب اللغوي املستخدم يف العبارة التالية  ( :ال نستطيع خوضه ) ؟ شتوي 2013
-12عالم يعود الضمري ( اهلاء ) املخطوط حتته يف كلمة ( اجتيازه ) ؟ شتوي 2013
*********************************************************************
الفكرة الثانية  :وصف ألسلوب املدرسة واملدرسني  ،والدراسة يف مدرسة عكا .

املفردات :
الكلمة
نحكم
تقصيري
أدنى مستوى

المعنى

الصورة الفنية :
 " -0جعلتني أرجع إلى حالة الصفر في تلك المواد "

الكلمة
عن ظهر قلب
حالة الصفر
أص ّر

المعنى

 " -2فقدنا األمل " :

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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أسئلة مقرتحة حول الفكرة الثانية ׃
 -1فسر العبارة اآلتية " كان االلتحاق مبدرسة عكا نقلة صعبة " ؟

 -2اذكر بعضا من أمناط التعليم التي كانت سائدة يف مدرسة عكا ؟

 -3ملاذا اعترب الكاتب وجودهم بني طلبة مدرسة عكا صراعا انتحاريا ؟

 -4ما سبب تأخر الكاتب يف املواد الرياضية ؟

 -5ورد يف الفقرة ما يدل على تواضع الكاتب  .حدد عبارة دالة على ذلك ؟

 -6ما هو أسلوب الكاتب يف الدراسة ؟

-7وضح املقصود بالعبارة التالية ( ينتقل من باب إىل باب قبل أن حنكم األول ) ؟ شتوي 2002

-8ما الطريقة املعتمدة يف تدريس تاريخ األدب  ،كما ورد يف النص  .شتوي 2002

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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الفكرة الثالثة  :كسب ود املدير واملعلمني  ،وترمجة النص الشعري للغة العربية .

املفردات :
الكلمة
اإلخفاق
تروي
الدنان
الجنان

المعنى

الكلمة
انكسارات
معتقة
تبعث
العنان

المعنى

الصورة الفنية :
" -0فما عرفت مثل حريتي بنات بحار قطعن العنان"شبه حريته بشيء فاق السحاب وطار في عنان السماء ال حدود
 " -2كان يشعر باالنطالق والحرية مثل المالئكة " :

.

 " -3والعودة صفر اليدين "
أسئلة مقرتحة حول الفكرة الثالثة ׃
 -1فسر العبارة اآلتية " كانت سنة صعبة على مستوى الدراسة "؟

 -2إالم ترمز عبارة " والعودة صفر اليدين "
 -3ما العمل الذي عرف األساتذة بالكاتب ؟
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الفكرة الرابعة  :استالمه رسالة من شخص يتهمه بعالقة مع فتاة مبدرسة البنات .

املفردات :
الكلمة
بضعة

الكلمة
فضضت

المعنى

المعنى

إمضاء
ما داللة العبارة :ما داللة الرسومات في الرسالة (مسدس وخنجر)

.

أسئلة مقرتحة حول الفكرة الفكرة الرابعة ׃

 -1علل دهشة الكاتب حني استلم الرسالة ؟

 -2ما اسم الشخص الذي أرسل للكاتب رسالة وما مضمونها؟
الفكرة اخلامسة  :لقاء أخ ووالد الفتاة املزعومة يف مكتب مدير املدرسة .

.
املفردات :
الكلمة
شارد الذهن
في التو

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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الصورة الفنية :

 " -1نظراته تشع بالمقت "  :شبه الكاتب نظرات الشاب بالمصباح الذي يشع بالضياء .
 " -2امتألت نفسي غيظا " شبه الكاتب الغيظ بالماء وصور نفسه بوعاء أو كأس .
الفكرة السادسة  :التعرف على مرسل الرسالة وإخفاقه يف الوصول للكلية العربية ثم العودة للقرية

للبحث عن عمل لكنه قد استلم رسالة قبوله بالكلية العربية.

املفردات :
الكلمة
غيظا
األهداب
دأبي

المعنى

المعنى

الكلمة
المقت
جنيت
غامرا

أسئلة مقرتحة حول الفكرة السادسة :
 -1حصل الكاتب على املرتبة الثالثة يف املدرسة  ،ماذا ترتب على ذلك ؟ شتوي 2011
 -2ما االمر الذي استغربه الكاتب  ،كما ورد يف النص ؟ شتوي 2011
 -3يأس الكاتب من مواصلة التعليم  ،دفعه إىل أمرين  .اذكرهما ؟ شتوي 2011
 -4مب وصف الكاتب حياته يف الريف ؟ شتوي 2011
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االستيعاب والتحليل

 -1ب-عد إىل احد املعاجم اللغوية املتوافرة وتبني معاني املفردات اآلتية كما وردت يف سياقها.
الكلمة
صبيح
الذهن
ال َعنان

الكلمة
المقت
الدنان

المعنى

المعنى

 -2تناول النص مراحل حياة إحسان عباس
أ -حدد المرحلة العمرية التي يشير إليها الكاتب .
ب -أين جرت أحداث هذه المرحلة رمانيا و مكانيا؟
ج -عين موضعين دالين على قسوة الظرف في هذه المرحلة.
 -3فسر العبارات اآلتية الواردة يف النص:
أ" -كان االلتحاق بمدرسة عكا نقلة صعبة".
ب"-كانت سنة صعبة على مستوى المدرسة".
ج"-هذا العمل عرف بي سائر األساتذة وكثيرا من الطلبة".
د"-عدت إلى القرية واستأنفت حياة الكسل وفقدان األمل".
 -4عني موضعا داال على كل مما يأتي من النص:
أ-اتصاف الكاتب بالمثابرة والجد.

ب -لم يكن الكاتب طويال هجاما في صغره نسبة إلى أقرانه.
ج -لبعض األساتذة اثر دائم في شخصية طلبتهم.
اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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 -5عد إىل الفقرة الثانية من النص  ،ثم أجب عن األسئلة التالية
أ -ما المقصود بالديوان .
ب -لماذا انقطع الطلبة الستة عن االختالط بالركاب اآلخرين؟
ج-ما وسيلة النقل المتوافر شتاء عند باب مدينة عكا .

.
.

 -6اقرأ بيت الشعر اآلتي،ثم أجب عن األسئلة التي تليه
وللمكرمات الغاليات هموم

وللمجد أعباء ولكنها منى

أ-عين من النّص مواضع تراها تمثل أعباء إحسان عباس .
.

.

ب-أي الهموم كان أكبر من وجهة نظر الكاتب
ج -كيف كانت أعباء إحسان عباس هي ذاتها مناه؟
 -7ليس الظريف بكامل يف ظرفه
فإذا تعفف عن حمــــــارم ربه

حىت يكون عن احلـرام عفيفا

فهناك يدعى يف األنام ظريفا

أ -أنعم النظر في مضمون البيتين،ولخص مراد الشاعر بهما.

ب -هل تعد (علي يوسف ) من الظرفاء حسب رؤية الشاعر في البيتين ؟ ولماذا؟
 -8ما املقصود بكل من العبارات اآلتية :
أ" -العودة صفر اليدين".
ب"-من المستبعد أن يكون (دون جوان) "
ج" -ينتقل من باب إلى باب قبل أن نحكم األول" .
د" -كان الوزن في الترجمة العربية قريبا جدا من الوزن األصلي".
 -2احبث يف النص عن مواقف متثل مضمون اآلية الكرمية اآلتية  ،واكتبها يف دفرتك
(يأيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)
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 -10اخرت من النص املوقف الذي ينسجم مع كل من البيتني اآلتيني مفسرا اختيارك.
 وما استعصى على قوم منال -وال تعجل على احد بظلم

إذا اإلقدام كان لهم ركابا
فان الظلم مرتعه وخيم

 -11كان طلبة العلم يالقون صعوبات متنوعة وعديدة كما رأيت يف النص  .هات ما تراه من صعوبات
تواجه التعليم يف زمننا.
 -12احلقائق مسلمات ال خالف عليها ،واآلراء حتتمل اجلدل والصحة واخلطأ .عد إىل النص و هات ثالثة آراء .

من الحقائق

ومن اآلراء :

 -13كان إحسان عباس مرتددا يف كتابة سريته الذاتية ،فهو يقول يف مقدمة الكتاب (غربة الراعي ) انه
مل يكن مؤثرا يف األحداث العامة ،ومل تكن له أدوار بارزة ،ومل يكن أحد الرموز املهمة ومع هذا القت
هذه السرية جناحا و رواجا متميزين ،كيف تفسر ذلك؟
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التذوق والتفكري

 - 1بني مجال التصور يف العبارات التالية :
أ) "اإلجازة جعلتني ارجع إلى حالة الصفر في تلك المواد " .
ب)"كان الشاب ينظر إل ّي ونظراته تشع بالمقت " .
ج" -كان يشع باالنطالق والحرية مثل المالئكة السابحين في الجو"

د " -وامتألت نفسي غيظا "
 -2تتميز مرحلة الشباب ببعض احلماسة واالندفاع بينما تتميز املراحل الالحقة باالتزان والرتوي
.اشرح هذا القول رابطا إياه مبوقف الفتاة وأخيها ووالدها بعد رسالة علي يوسف إىل الفتاة..

 -3لبعض املعلمني الفنانني يف التعليم آثار حسنة دائمة  ،هي مبثابة اجلراحة التجميلية واهلندسية
ملستقبل طلبتهم .وضح أثر املدير مدرسة عكا شريف النشاشيبي على املسرية العلمية للكاتب..

 " -4كنا جند املاء قد جتمع عند باب املدرسة فال نستطيع خوضه أو اجتيازه .فكان احد احلمالني يقوم
بنقلنا واحدا واحدا على ظهره لقاء اجر زهيد" .
أ) كيف تنظر إلى وسيلة النقل الوارد ذكرها في العبارة ؟
ب) اقترح وسيلة نقل أخرى كان يمكن االعتماد عليها لو كنت مكانهم .
ج) هل تجد أنّ مثل هذه المهن القاسية ما زالت موجودة في الوقت الحاضر ؟هات أمثلة على ذالك
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 )5قدم إحسان عباس صورا متعددة ملنهجيات التدريس وأنواع املدرسني .ورسم ردودا ألفعال الطلبة

حينذاك:أ) هات ثالثة مختلفة من طرائق التدريس ومناهج المدرسين .

ب) ما النمط الذي تفضل أن يتبعه معلمك؟ ولماذا ؟
ج) وازن بين معلم مادة الدين ومعلم التاريخ من حيث اثر كل منهما في مستقبل طلبته .
")6فعدت إيل القرية واستأنفت حياة الكسل وفقدان األمل ".
أ) بين المشاعر التي كانت تكتنف الكاتب في تلك الفترة .
ب) كيف توفق بين ما يُعرف عن حياة أهل القرى من نشاط وحيوية  ،وبين قوله  :أنه استأنف حياة الكسل ؟

ج) ما األسباب الكامنة وراء عودته إلى القرية بعد انتهاء الدراسة في عكا .
")7مت اختياري لاللتحاق بالكلية العربية .فآمنت أن املصادفات قد تكون اكرب عامل يف توجيه الواقع" .
أ) فسرر السبب الذي عد الكاتب ألجله أمر اختياره مصادفته .

ب)هل تؤيد الكاتب في أن المصادفة توجه الواقع ؟ فسر إجابتك .
ج)ما تعليقك على من يرى ( المصادفة ) مرادفة في المعنى لكلمة ( الحظ ) ؟
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 -8قم بإعادة صياغة السطرين اآلتيني بأسلوبك وبلغة سليمة :

) 2حني حنكم على أفكار حمددة صدرت عن شخص ما .فمن العدل أن نراعي زمن انبثاق تلك األفكار وحيثياتها .ونظلم
أصحابها إذا حنن جردناها من عاملي الزمان واملكان  ،وقمنا بنقدها وحماكمتها وفق معايري واقع جديد استنادا إىل هذه
املقولة قم باختيار موقفني من النص وحاكمهما وفق معايري واقع جديد .استنادا إىل هذه املقولة قم باختيار موقفني من
النص .وحاكمهما وفق زمنهما مرة .ووفق زمننا احلاضر مرة أخرى .

) 10يرى بعض النقاد أن السرية الذاتية تغري صاحبهما باملبالغة واملفاخرة .ويتساءلون عن مدى الدقة
والصراحة والصدق يف ما ينقله الكاتب عن مرحلة الطفولة وإذا ما كان هناك ما خيفيه تارة أو خيتلقه تارة أخرى .

أ) ما رأيك بهذه المقولة ؟

ب)هل تجد الكاتب متفاخرا في سيرته ؟ادعم إجابتك بشواهد دالة من النص .
ج) هل ترى الكاتب مبالغا في عرضه لألحداث والمواقف ؟فسر إجابتك.
د) لخص رأيك في الكاتب في ثالث كلمات .
) 11مر بك يف الصف العاشر تفسري السرية الذاتية والسرية الغريية .وفقا ملعرفتك .اجب عن األسئلة اآلتية :

أ) إىل أي أنواع السري ينتمي النص الذي بني يديك ؟
ب)استخلص ثالث سمات أسلوبية الحسان عباس في سيرته (غربة الراعي ) التي أخذ منها هذا النص .
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قضايا لغوية

 -1استخدم الكاتب يف النص عبارة " أنا أحب أن اعتذر إليك " :
أ) اكتب ثالث عبارات لغوية بأسلوبك تصلح لموقف االعتذار .
ب) هات عبارة تمثل في رأيك شكرا صادقا تقدّمه ألحدهم بعد خدمة جليلة قدّمها إليك .
 -3أعرب ما حتته خط يف اجلمل اآلتية إعرابا تاما :
أ) وكنا طلبا للهدوء وانصرافا إلى أداء الواجبات المدرسية نغلق باب الديوان .
طلبا
ب) كنّا نسافر يوميا في القطار إلى عكا .
يوميا
ج) ال استطيع أن أحفظ الشعر غيبا إال الشعر الجميل .
غيبا :حال منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .
د) ترجمت هذه القطعة وقرأتها في الصف  ،والمدير يكاد يرقص طربا .
طربا :
ه) ذهبت إلى غرفة الدرس وأنا شارد الذهن .
وأنا :

 .أنا

.

:

و) وامتألت نفسي غيظا على علي يوسف .
غيظا :
 - 4اضبط كلمة ( بعد ) يف اجلملتني اآلتيتني وفسر سبب بنائها .

ا-ولم يفاتحني المدير بشيء حولها من بع ُد ( الضمة )
ب-وقد أشار إليها من بع ُد في قصصه .

( الضمة )

 -5علل ظهور حركة الفتحة على كلمة ( حيلني ) رغم وجود حرف اجلزم( مل) يف اجلملة اآلتية
" لم يُحلّني دأبي المتواصل في مدرسة عكا الدرجة األولى أو الثانية " .
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 -7بني املعاني التي تفيدها حروف اجلر يف اجلمل اآلتية مما مت حتديده خبط
ا-أما هذه النصوص النثرية فال يخطر على بالي أن أحفظها حرفيا :
ب -يقوم بنقلنا واحدا واحدا على ظهره :
ج -بعد أن كنت من أوائل الطالب فيها
د -لم يعلق المدير بشيء على هذه المقابلة :
ه -ولكن األحداث الالحقة عرفتني أنها تكمل دراستها في مدرسة البنات بعكا :
 -2علل ما يأتي :
ضضتُ ).
ا -فك التضعيف في الفعل (فَ ْ
ب -استخدام كلمة ( بضعة ) في الجملة (مر علي في المدرسة بضعة أشهر) .
ج -حذف النون من الفعل (يختاروا) في العبارة (من عادة المسؤولين أال يختاروا إال األول والثاني)
د -رسم الهمزة على الواو في كلمة (يقرؤها) في جملة(تعجبه إجابتي ويقرؤها على مسامع الطالب) .
مالحظة  :تكتب الهمزة حسب حركتها وحركة الحرف الذي قبلها .

انتهت الوحدة الرابعة عشرة
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قصة قصرية املعطف
اإلضاءة  ( :مهم )
-1من كاتب قصة املعطف ؟

 -2ما هي اجملاالت األدبية التي تكتب بها ؟

 -3أذكر جمموعتني قصصيتني للكاتبة هند أبو الشعر ؟صيفي 2002

 -4ما اسم اجملموعة القصصية التي أخذت منها قصة املعطف ؟ صيفي  ، 2014صيفي 2015

 -5ما القضايا العامة التي عالتها الكاتبة يف جمموعتها القصصية؟

 -6ما الفكرة العامة التي تناولتها الكاتبة يف قصة املعطف ؟
تعكس ( قصة املعطف ) صورة من الواقع  .وضحها  .صيفي 2014

 -7ما الفن األدبي الذي تنتمي إليه قصة "املعطف ؟
 -8ما املذهب األدبي الذي تنتمي إليه قصة "املعطف"؟

 -9اذكر املدرسة األدبية النقدية التي تنتمي اليها قصة املعطف ؟ صيفي 2002
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عناصـر القصة
1ـ الشخوص:
الشخصيات الرئيسة ( المحورية  ،النامية ) ׃
ب -الشخصيات الثانوية ׃
2ـ الزمان:

3ـ املكان:

4ـ احلدث:

5ـ احلل:

6ـ احلوار :
حوار داخلي)
حوار خارجي)
مـميـزات القصة (مسـات القصة )
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النص األول ׃

املفردات :
الكلمة
تشنجت
تنقض
تص ّر
صفعني
يهد
الغريزية
تواثب

المعنى

الكلمة
المصفرة
المنخورة
رمقنا
تسد
الهياج
تدعيه
برق

المعنى

الصورة الفنية :
 " -0واجهتني مثل قطة جائعة تنقض على عصفوري يتدرب على طيران" :
 " -2صفعني صوتها بقسوة الحاجة " .
 " -3اندفع الغضب والتملك إلى عينيها دفعة واحدة " .
 " -4انشغلت بمراقبة عروق رقبتها المصفرة " .
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أسئلة مقرتحة حول النص األول ׃

 -1كيف قابلت األم ابنتها العائدة من العمل؟
 -2ما الذي أثار غضب األم على ابنتها  ،كما ورد يف النص ؟ صيفي 2015
 -3كيف صورت البنت نفسها وعالم يدل ذلك ؟
 -4اذكر العوامل االجتماعية التي أثرت يف شخصية األم  ،كما ورد يف النص ؟ صيفي 2015
 -5ما هي املالمح النفسية لكل من األم والبنت كما تفهم من العبارات اآلتية
" من حقي أن افرح يا أمي \......وإخوانك من سيطعمهم ؟ "
من مالمح األم
من مالمح البنت
 -6تقول الكاتبة " برق الرتقب يف عينيها  ،وتواثب اخلوف واالنتظار يف خالياهما "
ماذا كانت تترقب األم ؟
 -2مم كانت خائفة األم ؟
عالم يعود الضمير في كلمة " خالياها "؟
 -7كيف تلقت األم جواب ابنتها حني قالت "أنفقته" ؟
 -8ما نوع احلوار يف عبارة  :وأين بقية الراتب  ....؟ صيفي 2015

 -9تقول البنت " هزتني من كتفي  .......تركتها تفعل ذلك وأنا يف حالة أقرب إىل احللم "
أ-

ما ردة فعل البنت على غضب أمها ودفعها هلا ؟

ب -عالم يدل موقف البنت من أمها وهي تهزها بقوة ؟
 -10علل  :قيام األم بصر النقود يف جمموعات  ،ومتيزها بعالمات  ،كما ورد يف النص ؟ صيفي 2015
 -11ما الذي حققته كثرة هذه األفعال يف بداية النص ؟ صيفي 2015
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الدالالت والرموز يف القصة ( مهم )

 -0املصفرة

 -2املنخورة
-3هذه املـرأة التعرف غري احلاجة والفقر واملطاردة :
 -4تصر النقود القليلة :
-5حقيبتي القدمية :
-6ويهد الصفيح :
-7الصورة الغريزية :
 -8وأخواتك من سيطعمهم :
 -2تسد رمقنا :

 -11دوري يتدرب على الطريان :


النص الثاني ׃

املفردات
الكلمة
أنزع
مصح
انسكبت
بال ملل
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يبدي
سأخطر
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الصورة الفنية :
 " -0انسكبت أحالمي على األرضية اإلسمنتية الباردة " .
.

 " -2كلما ارتديتها انتابني الشعور بأنني في مصح "
 " -3أحالمي كانت تكبر كل يوم "
 " -4ألتفّ بالغيم " .
 " -5لم تعذبوني بفقركم "
أسئلة مقرتحة حول النص الثاني ׃

 -1ما الدافع لشراء الفتاة املعطف ؟
 -2تقول البنت " أعطي عمري كله هلذه اللحظة " أي حلظة تقصد ؟

 -3ما الشعور الذي ينتاب البنت وهي ترتدي املعطف ؟
 -4مىت بنتاب الفتاة الشعور بانها يف مصح ؟ كما يظهر يف النص  .صيفي 2014
 -5استخرج من النص عبارة تدل على ضياع أحالم الفتاة ؟ صيفي 2014
 -6ما نوع احلوار يف العبارات التالية  :صيفي 2014
 -7ماذا كان ميثل املعطف بالنسبة للبنت ؟
 -8ما لون املعطف الذي اشرتته البنت ؟وما الدليل على ذلك ؟

 -2ما املقصود بعلبة الصفيح
 -10عالم يدل كل من ( علبة الصفيح  ،األرضية اإلمسنتية ) ؟
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 -11قارن بني األم وابنتها كما تفهم من الفقرة السابقة ؟

الدالالت والرموز يف القصة ( مهم )
-1املعطف :

.

-2املعطرة:
 -3املرآة املكسورة :
- 4سأخطر به برشاقة :
 -5سأجلس ....أقف...أسري وأنا التف :

.

-6سأقف بكربياء أمام املرأة املكسورة
 -7ولن احتج ألن املرآة مكسورة
 -8املريلة


النص الثالث ׃

املفردات :
الكلمة
هدأت
الذهول
مرج
مجهد

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام

المعنى

الكلمة
النافرة
انانيتي
أناملها
استسالمها
71

المعنى

www.alwesam.info

الدالالت والرموز يف القصة :
-العروق النافرة لالم :

الصورة الفنية :
 " -0تج ّمع في نظراتها الغائمة " .
 " -2هذا الذهول الذي يجتمع في نظراتها القائمة بقتلي " .
 " -3رقبة أمي بعروقها النافرة تذكرني برقبة مهر تركض في مرج " .
 " -4يجلدني استسالمها " .
 " -5سكت النبض في عروقها " .
أسئلة مقرتحة حول النص الثالث ׃
 -1حتول موقف األم من املعارضة إىل االستجابة ملوقف البنت .
أ -أين جتد هذه االستجابة ؟

ب -ما الذي غري موقف األم ؟
ج -ما اثر التحول يف شخصية األم على البنت ؟
د  -ما موقف البنت من حتول أمها ؟
 -2شاركت عدة عوامل يف تغيري سلوك البنت وضحها

 -3ما نوع احلوار يف العبارات " لقد اشرتيت معطفا بالنقود التي - ، .....مربوك "
 -4ما اخلطأ اللغوي الذي وقعت فيه األم يف النص السابق وما الصواب ؟
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النص الرابع

املفردات :
الكلمة
الباهتة

المعنى

االرتباك

الكلمة
يطفح

المعنى

داكنا

الصورة الفنية :
 " -1دق قلبي فرحا " .

 " -2الفقر الذي يعشعش يف خالياها منذ دهر" .

 " -3احلزن كله عتيق " :

 " -4وبدت مجيلة مثل غابة الصنوبر " :صيفي 2002
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أسئلة مقرتحة حول النص الرابع׃

 - 1قارن بني صورة البنت يف بداية القصة ونهايتها ؟

 -2ما األسباب التي أدت إىل ذهول األم ؟ 1
 -3من الشخصية املقصودة بالضمري املتصل اهلاء يف مجلة " ورأيتها حلوة "؟ صيفي 2002
 -4ما سبب فرح البنت وترددها ؟

 - 5كيف كانت نهاية القصة ؟

 -6ما املعىن البالغي الذي خرج له االستفهام يف قول البنت " هل تأتني معي يا أمي "؟
الدالالت والرموز يف القصة :
-1املرآة املكسورة  :صيفي 2002
-2نظراتها القامتة :
-3عتيق:
 -4السماء :
-5فالطقس ال حيتاج إىل معطف يف اخلارج :

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام

74

www.alwesam.info

ا

االستيعاب والتحليل

-1عد إىل املعجم وتعرف معاني الكلمات اآلتية:
الكلمة
تص ّر

المعنى

المعنى

الكلمة
يلفني

عتيق
-2اخرت املعىن الذي يشرتك يف مدلوله مع اجلمل املأخوذة من القصة يف ما يأتي:
أ-أنزع مريلة المصنع البيضاء"- :
ب"-أتمأل من منظره":
ج"-دائما ما يخصها عتيق":
-3شاركت عوامل عدة يف ثورة غضب األم.وضحها.
–

–

–

-4للقصةعناصر أساسية تتمثل ب:الشخوص ,واحلدث,والزمان,واملكان,والعقدة.حدد ما ميثل كل عنصر
من هذه العناصر يف قصة املعطف.
-5يف ضوء دراستك للقصة,ارصد التطورات التي طرأت على شخصية األم.
األم :
.

الفتاة :

-6يف ضوء فهمك لنوعي احلوار (داخلي وخارجي)صنف العبارات اآلتية كما وردت يف القصة:
ا) وأين بقية الراتب؟
ب) من حقي أن افرح يوما يا أمي!
ج ) انه جميل يناسبك تماما مثل القالب.
د ) ربما غنيت من الفرح والحب ….ربما ….
-7شاركت عوامل عدة يف تغيري سلوك الفتاة.وضحها.
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-8ماذا كان املعطف ميثل بالنسبة للفتاة؟
-2حتول موقف األم من املعارضة إىل االستجابة ملوقف الفتاة.
أ -أين ظهرت هذه االستجابة ؟
ب -ما الذي غير موقفها ؟
ج-ما موقف الفتاة من هذا التحول ؟
د-ما اثر التحول في شخصية األم على شخصية الفتاة ؟
-10حتول موقف الفتاة ثالث مرات يف القصة من حتمل املسؤولية مع األم إلىإذعان للرغبة الفردية إىل
استجابة للواقع .بني مواضع هذه التحوالت مفسرا السبب يف كل حتول.

-11ما داللة كل مما يأتي حسب ورودها يف النص:
الكلمة
تص ّر
الطقس
المريول
المعطف

الداللة

الكلمة
المصنع
العروق في رقبة األم
اللون األصفر
المرآة المكسورة

الداللة

-12البطل يف النص السردي هو من يكون حمورا لألحداث,يرصد النص حتوالته .بناء على هذا الفهم
حدد البطل يف هذه القصة مدعما إجابتك مبا يثبت ذلك.
-13قارن بني صورة األم يف بداية القصة وفيي نهايتها كما رمستها الفتاة .
األم في بداية القصة :
وفي نهايتها
-14قارن بني صورة الفتاة يف بداية القصة ونهايتها.
-15هل احتفظت الفتاة باملعطف ؟
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ا

التذوق والتفكري

-1بني مجال التصوير يف العبارات اآلتية :
أ-واجهتني مثل قطة جائعة تنقض على دوري يتدرب على الطيران.
ب -صفعني صوتها بقسوة الحاجة.
ج -انسكبت أحالمي على األرضية اإلسمنتية الباردة.
د-بدت لي جميلة مثل غابة صنوبر بري ندية بالمطر.
-2يف ضوء دراستك القصة:
أ -ضع عنوانا آخر لها  .الفتاة والمعطف
ب -اقترح نهاية أخرى لها.....................
ج -ادخل شخصية في القصة تغير نهايتها .شخصية فتى األحالم الذي تحلم به .
د -أضف حدثا في منتصف القصة يغير مجرياتها.
-3بدأت الكاتبة القصة بسيل من األفعال :اندفع,وتشنجت,وواجهتني,وتنقض .ما الذي حققته هذه
األفعال يف النص؟

 -4هل حققت هذه القصة متعة القراءة ؟ وملاذا ؟
 -5اقرأ الفقرة اآلتية  ,ثم اجب عن األسئلة التي تليها :
ال يمكن للمرآة….أيمرآة في العالم أن تفرحني مثل التماع خاليا عينيها الباهتة…
تحولت إلى مالك هانئ يطفح وجهها بالسعادة فالفقر الذي يعشش في خالياها منذ دهر والحاجة التي تسكنها وتنبض
في عروقها الغاضبة في رقبتها وكفيها جعلتها شيئا حزينا وقديما وداكنا….
أ) كيف تفسر ربط الكاتبة بين المرآة وعيني األم؟
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ب) اقرأ العبارات اآلتية ثم فسر تأثير صورة األم على االبنة في كل عبارة :
* إنّ ما تدعيه أمامي من ضعف ومرض ليس صحيحا تماما….
*التمعت عينا المرأة … برق الفرح فيهما … وبدت لي جميلة مثل غابة صنوبر بري ندية بالمطر.

 -6مل يكن العنصر الذكوري ( الرجل ) بارزا يف القصة لكنه ألقى بظالله فدفع األحداث  .وضح ذلك .

 -7تنب موقفا من احلوار اآلتي مسوغا موقفك :
* من حقي أن أفرح يوما يا أمي !.
* و إخوتك  ....من سيطعمهم ؟
* من حقي أن أعيش مثل غيري  ...إنني ...
* من سيطعمهم ؟ ها  ....؟ من  .....؟
* أال يحق لي أن أعيش لنفسي يوما ؟ لم تعذبونني بفقركم ؟

 -8هناك مدرستان للنقد:
مدرسه االلتزام التي توجب أن يكون األديب فاعال في مجتمعه للوصول به إلىالحالة الفضلى,و مدرسه الفن للفن التي
يرى أنصارها أن غاية الفن تقتصر على المتعة  ,و أن االلتزام سيحول األديب إلىالغايةالتعليمية الصرفة ؛ مما يسلخ
عنه صفه األدب.في ضوء هذين المذهبين النقديين:
أ -إلى أي المدرستين تنتمي هذه القصة ؟
ب-هل استطاعت الكاتبة أن تعالج قضيه اجتماعيه؟و كيف؟
ج-تبن موقفا من المدرستين مفسرا ذلك.
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ا

قضايا لغوية

رب :تفيد التقليل و تفيد التكثير حسب ما تدل عليه القرائن في الجملة  ،و تأتي قبل االسم الظاهر النكرة  ،و
ّ -0
 ،فيعرب ما بعدها حسب موقعه في الجملة مجرورا برب لفظا كقولنا:
ربّ
ي
فقير أسعد من غن ّ
ٍ
ب مفيد قرأت
ربّ كتا ٍ
و األغلب حينئذ دخولها على جمله فعلية .
مثال:ربما ينجح المهمل
و قد تحذف رب و يحل محلها الواو ,
مثال :و ليل كموج البحر أرخى سدولهُ علي بأنواع الهموم ليبتلى
عد إىل النص و تبني املواقع التي استخدمت فيها (رب),ثم أعربها و ما بعدها.
 -2استخرج من اجلمل اآلتية اسم كان و خربها
أ -كان المعطف األزرق حلمي .
ب -و أحالمي كانت تكبر كل يوم .
ج -كانت العروق نافرة
د -و كانت المهرة تركض بال انقطاع .
 -3أعرب ما حتته خط
أ-ال,ال تفعلي.
ب -قومي و البسيه أمامي
ب -قومي:

ج-جعلتها شيئا حزينا
.

:
.

:

 -4استخدمت الكاتبة كلمه (مربوك)لتهنئه األم ألبنتها باملعطف.فهل كان هذا االستخدام صحيحا ؟
علل إجابتك,مستعينا جبذر هذا املشتق
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حفظ مثانية أبيات

اإلضاءة ׃ ( مهم ) .
 -1أعط نبذة موجزة عن الشاعر حيدر حممود ؟

 -2مب عرف الشاعر حيدر حممود ؟

 -3أذكر أربعة دواوين شعر حليدر حممود ؟صيفي  ، 2008شتوي  ، 2010صيفي  ، 2011شتوي 2012

 -4ما اسم الكتاب الذي مجع كل أشعار حيدر حممود ؟

 -5ما مناسبة قصيدة " يا ابن احلسينيني "؟ شتوي  ، 2010صيفي  ، 2012صيفي 2014

العاطفة :
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يا ابن احلسينني
األفكار الواردة يف األبيات ( : )4-1احلديث عن مناسبة ذكرى ميالد القائد والتغني بصفاته.
 -1كل الســــــــــنني بعبد اهلل حتتفل
املفردات  :تحتفل :

 //الفتى :

هذا الفىت الشيخ ...معقود به األمل
 //معقود :

الشرح
.
المحسن البديعي  :في ( الفتى  ،الشيخ )
الصورة الفنية :
" كل السنين بعبد هللا تحتفل " :
" معقود به األمل " :
.

ما داللة وصف الملك بالفتى الشيخ :

ٌ
جبينه:قبل تزهو بـــــــــــها القبل
 -2كل السنني وسحر األربعني على
املفردات  :سحر األربعين :

 //تزهو :

 //جبينه :

 //قُبَل :

الشرح :
.
الصورة الفنية  " :قُبل تزهو بـــــــــــها القبل " :

 -3يا قائد الوطن الغالــــــــي ورائده
املفردات :الوطن الغالي :

إن مل يكن فيك يف من يكتب الـــغزل
 //الغزل :

 //رائده :

.

الشرح :
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 -4لقد ورثت عن اآلبــــــــــاء رقتهم
املفردات  :ورثت :

وبأسهم..فتالقى الســــهل واجلبل

 //رقتّهم :

 //بأسهم :

الشرح :

احملسن البديعي  :في ( رقتهم و بأسهم )

 //وفي ( السهل والجبل )

الصورة الفنية :

أسئلة حول الفكرة األوىل :
 -1ما داللة وصف الشاعر جلاللة امللك عبداهلل الثاني بالفىت الشيخ ؟ صيفي 2011
 -2استخرج ما يقابل كل من كلمتي ( السهل واجلبل ) الواردة يف البيت الرابع ؟ صيفي 2011
 -3ما العاطفة الواردة يف البيت الثالث ؟ صيفي 2011

 -4وضح معىن كلمة ( تزهو ) الواردة يف البيت الثاني ؟ صيفي 2011

 -5ما الصفات التي ورثها جاللة امللك عبداهلل الثاني عن أجداده ؟ كما ورد يف البيت الرابع .صيفي 2013

 -6ما األسلوب املستخدم يف البيت األول ( الفىت – الشيخ ) ؟
 -7عالم يعود الضمري املخطوط حتته يف ( ورائده ) ؟
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األفكار الواردة يف األبيات ( ) 7- 5ثقة و والء الشعب للملك وقدرته على حتقيق األماني والطموح.
 -5أرى غدا فيك ال بل بــــعــده وأرى
املفردات  :غدا :

عيون أبنائنا بـــــــــــالعز تكتحل
.

 //تكتحل :

الشرح :
الصورة الفنية :
" عيون أبنائنا بـــــــــــالعز تكتحل " :صيفي 2113
يستشرف الشاعر املستقبل من خالل شخصية جاللة امللك  ،حدد البيت الذي يوضح ذلك .صيفي 2013

 -6أرى القلوب التي فيها تقيم...على
املفردات  :تبتهل :

والئها دائما...تدعــــــــو وتبتهل
 //والئها

الشرح :

الصورة الفنية:
" القلوب التي فيها تقيم "  :صيفي 2111
.
" تدعــــــــو وتبتهل " :

به الدنى......واألماني فيه تكتمل

 -7أن حيفظ اهلل عبداهلل مشـــــــــرقه
الشرح :

الصورة الفنية  " :أن يحفظ هللا عبد هللا مشرقة به الدنى " :
" واألماني فيه تكتمل "
العاطفة
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األفكار الواردة يف األبيات ( )10-8انتماء و وحدة الشعب األردني للوطن واألمة العربية.
 -8األردنيون من شـــــىت املنابت من
املفردات  :شتى :

شىت املشــارب هم للوحدة املثل
 //المشارب :

 //المنابت :

.

 //المثل

الشرح :
الصورة الفنية :
" األردنيون من شتى المنابت " :
" من شتى المشارب " :

 -2واألردنيون......قوميون...ما خذلوا
املفردات :خذلوا :

نداء أمتهم يومـــــــــا وال خذلوا
 //قوميون :

 //نداء أمتهم :

الشرح
.

 -10ما كان هذا احلمى إال المتـــــــــه
املفردات  :الحمى :

فما هلا عنه أو عنها لـــــــه بدل
 //بدل :

الشرح :
الصورة الفنية  " :ما كان هذا الحمى

.


أسئلة حول الفكرة السابقة :

 -1ملاذا يعد األردن مثال للوحدة العربية ؟ كما ورد يف البيت الثامن  .صيفي 2012

 -2بني ما يتصف به االردنيون  ،كما ورد يف البيت التاسع  .صيفي 2012
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األفكار الواردة يف األبيات ( )15-11سيادة وعطايا اهلامشيني على مر العصور على األمة.
كل الشموس فنور احلق متصل

 -11يا ابن احلسينني:من مشسيهما سطعت
املفردات  :شمسيهما :
نور الحق متصل
الشرح :
.
الصورة الفنية  " :من شمسيهما سطعت ":


إىل يد حرة.......ومتضي وتنتقل

 -12ومن يد حرة.............رايات عزتنا
املفردات  :يد حرة :

.

الشرح :


 -13ما زالت الدوحة اخلضراء يانعة ً
املفردات :الدوحة الخضراء :

كعهدها دائما ....والطيب ينهمل
 //يانعة :

 //ينهمل

الشرح :

الصورة الفنية  " :الدوحة الخضراء يانعة "

.

" والطيب ينهمل "

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام

85

www.alwesam.info

 -14من هذه الدوحة اخلضراء قد طلع
املفردات  :األحرار :

 //الصيد

األ حرار والصيد والثوار والرسل
 //الرسل :

الشرح


 -15وسوف تبقى هي األعلى وخيمتها األ
املفردات  :ندى :

على..بأحلى ندى يف الكون تغتسل

 //خيمتها :

الشرح :

الصورة الفنية :


اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام

86

www.alwesam.info

أسئلة حول الفكرة السابقة :

 -1ما الفكرة العامة التي تستخلصها من األبيات السابقة ؟ صيفي 2008

 -2ما داللة مشسيهما الواردة يف البيت ( احلادي عشر ) ؟ صيفي 2008

 -3وضح الصورة الفنية يف عبارة ( ما زالت الدوحة اخلضراء يانعة ) .

 -4ما معىن كل من ( ينهمل – الصيد ) حسب ورودهما يف األبيات ؟

 -5وضح الصورة الفنية يف عبارة ( والطيب ينهمل ) شتوي 2010

 -6ما الذي أمثرته الدوحة اخلضراء ؟ كما ورد يف البيت الرابع عشر  .صيفي 2012

 -7خاطب الشاعر جاللة امللك عبداهلل الثاني بابن احلسينني  .من قصد باحلسينني ؟ صيفي 2013
 -8بني املقصود بقول الشاعر ( الدوحة اخلضراء )  .صيفي 2014
 -2ملاذا وصف الشاعر اخليمة بأنها االعلى يف البيت اخلامس عشر ؟ صيفي 2014
 – 10إىل أيادي من يشري الشاعر يف البيت الثاني عشر ؟ صيفي 2014
.
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األفكار الواردة يف األبيات ( )12-16حب وافتخار الشعب بالقائد امللك عبد اهلل الثاني.
يأتي من الشهد إال الشهد والعسل

 -16أبا احلسني وأنت ابن احلسني..وهل
الشرح :
يتوافق هذا البيت مع المثل " هذا الشبل من ذاك األسد .
الصورة الفنية


تزهو..وحنن بكم نزهو وحنتفل

 -17كل السنني أجل كل الســــــــنني بكم
الشرح :

.

الصورة الفنية  " :كل السنني بكم تزهو "  :صيفي 2014

 -18يف حبكم حنن صوفيون:شـــــــاهدة
املفردات  :المقل :

قلوبنا وعلينا تشــــــــــهد املقل

 //صوفيون

الشرح :
الصورة الفنية :
" في حبكم نحن صوفيون" :
شـــــــاهدة قلوبنا :
"وعلينا تشــــــــــهد المقل "

.

ما المقصود  :في حبكم نحن صوفيون :


 -12ال شيء يبعدنا عنكم وال احــــــــــــد
املفردات :نبالي :

وال نبايل مبن الموا ومن عذلوا

 //عذلوا :

الشرح
اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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أسئلة حول الفكرة السابقة :
 -1ماذا قصد الشاعر بقوله ( يف حبكم حنن صوفيون ) ؟ شتوي 2010

 -2من أمثال العرب ( هذا الشبل من ذاك األسد ) استخرج البيت الذي يتوافق يف معناه ؟ شتوي  ، 2010صيفي 2014

 -3يكشف البيت األخري ( التاسع عشر ) عن عاطفة صادقة  ،اذكرها ؟ شتوي 2010

 -4وضح الصورة الفنية يف عبارة ( وعلينا تشهد املقل )  .صيفي 2012

 -5وضح الصورة الفنية يف عبارة ( كل السنني بكم تزهو ) صيفي 2014

 -6ما األسلوب اللغوي الذي استخدمه الشاعر يف عبارة ( ال شيء يبعدنا عنكم )

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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االستيعاب والتحليل

 -1حدد البيت الذي يشري إىل عمر جاللة امللك عندما ألقى الشاعر هذه القصيدة.
 -2ابرز الشاعر بعض صفات امللك عبداهلل الثاني يف قصيدته  .اذكرها .
–

-

-

.

-

 -3ورث امللك عبداهلل الثاني صفات متميزة عن أجداده .استخرج األبيات التي تشري ذلك،ثم اشرحها.
.

 -4يستشرف الشاعر املستقبل من خالل شخصية امللك عبداهلل الثاني .ما البيت الذي يشري إىل ذلك؟
.

.5ما الصورة التي رمسها الشاعر للشعب األردني جتاه كل من:
.
أ) القيادة الهاشمية :
.
ب) قضايا األمة :
.
ج) قضايا الوطن :
 -6خاطب الشاعر امللك عبداهلل الثاني بابن احلسينني.من قصد باحلسينني؟
ً
 -7تشري األبيات إىل البيعة.يف أي األبيات كان ذلك بارزا.
 -8ماذا يقصد الشاعر بالدوحة اخلضراء؟وماذا أمثرت وفق القصيدة؟
 -2يقول الشاعر:
ومن يد حرة...رايات عزتنا
إلى أيادي من يشير الشاعر؟

إلى يد حرة  ،تمضي و تنتقل
.

 -10ماذا قصد الشاعر بقوله:يف حبكم حنن صوفيون؟
 -11يكشف النص عن عواطف صادقة جياشة منها:
أ) حب الشاعر للهاشميين.
ب) إعجاب الشاعر بالملك عبدهللا الثاني
ج) حبالشاعر ألمته ووطنه.
*مثل لهذه العواطف من النص.
اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام

91

www.alwesam.info

التذوق والتفكري

 -1اهتم الشعراء مبطالع قصائدهم ووضع النقاد مواصفات للمطالع احلسنة  ،فنجد حازم القرطاجني
يبين أن املطالع احلسنة هي التي :

يف ضوء ما سبق ادرس مقطع القصيدة متبينا إلىأي مدى كان الشاعر موفقا يف سبك مطلع قصيدته .

-2وصف الشاعر صاحب اجلاللة يف البيت األول بالفىت الشيخ بين داللة ذلك ؟
.

,

-3نسب الشاعراالحتفال للسنني يف البيت األول .فسر ذلك .؟
ألنه أراد إبراز اعتزاز الزمان .بمثل هذا القائد  ،فهي محتفلة به وال يتوقف االحتفال على الناس فقط .
-4وضح الصور الفنية فيما خط حتته :
كل السنين ،وسحر األربعين على جبينه  :قُبل تزهو بها القُبل :
عيون أبنائنا بالعز تكتحل
أرى غدافيك،البل بعده وأرى

.
.

أرى القلوب التي فيها تقييم على...والئها دائما..تدعو وتبتهل
.

مازالت الدوحة الخضراء يانعة كعهدها دائما..والطيب ينهمل
..يأتي من الشهد إال الشهدوالعسل

أبا الحسين ،وأنت ابنالحسين وهل
,

في حبكم نحن صوفيون شاهدة..

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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 -5وظف الشاعريف قصيدته أسلوب اإلنشاء بصوره واضحة؛ إذ استخدم النداء ،والنفي  ،والدعاء .
أ-ما األثر الفني الذي أحدثه هذا التوظيف ؟
ب-هل كان الشاعرموفقا في توظيفها؟فسر إجابتك

.

-6وظف الشاعر الطباق ،مما أضفى علي النص مجالية أخاذة :
أ-ح ّدد األبيات التي وردفيها الطباق .
ب -بين اثر الطباق في المعنى والموسيقا الشعريّة .
 -7يقول اجلواهري يف مدح املغفور له احلسني بن طالل
أ) يابن ابن الهواشم من قريش أسلفوا جيال بمدرجةالفخارفجيال
ب) قســـــــــــما بمن أوالكأوفى نعمه

من شعبك التمجميدوالتهليال

ج) شـــــــدت عروقك من كرائم هاشم

بيضنمين خديجة وبتــوال

د) وحنت عليك مــــــن الجدود ذؤابةرعت الحسين وجعفرا وعقيال
أ-ابحث في نص حيدرمحمودعن األبيات التي تقارب المعاني في أبيات الجواهري .
ب-قارن بين األبيات المتشابهة ،مبديا رأيك فيها أيهما أجمل؟وفسر إجابتك.
 -8اختار الشاعر كلمة (خيمة)لوصف الدوحةاهلامشية
أ-لماذا اختار هذه الكلمة في تشكيل صورته الفنية .
ب فسر سبب وصفه للخيمة بأنها األعلى.
-2من أمثال العرب :هذا الشبل من ذاك األسد .اشر إىل البيت الذي يتوافق يف معناه مع هذا املثل .
 -10أرادالشاعر توظيف مصطلح الصوفيةللتعبري عن حبه للهامشيني.إلىأي مدي جنح الشاعر يف ذلك؟

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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القضايا اللغوية

عد إىل النص  ،واستخرج ما ورد من هذه الكلمات فيه  ،ثم بني موقعها وما أضيفت إليه من اإلعراب
ا) كل السنين :
السنين :
 -2وردت "قد"غري مرة .ماذا افادت كل منها

 -3استخرج من النص
أ)اس ًما منسوبا ً
ب)اسم مكان
ج)اسم فاعل لفعل خماسي

:

د)حرف جواب
هـ)ال النافية للجنس واسمها :
ً
 -4يطابق اسم التفضيل إذا كان معرفا بال ،يف األفراد والتثنية واجلمع والتأنيث والتذكري
اقرأ البيت اخلامس عشر ثم بني:
-هل التزم الشاعر القاعدة اللغوية ْ؟فسر إجابتك

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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 -5يعمل اسم الفاعل عمل فعله يف رفع الفاعل ونصب املفعول به يف حالتني:
ا) أن يكون مقترنا ً ب (ال)وفي هذه الحالة يعمل من غير شروط .
ب) أن يكون مجرداً من (ال) وفي هذه الحالة يعمل بشرطين :

* استخرج من النص اسم فاعل وفاعله ،ثم أعربه
مشرقة به الدنى :
مشرقة :
به :
.

الدنى :
* استخرج من النص اسم مفعول ونائب فاعله ،ثم أعربه
معقود به األمل :
معقود :
به :
األمل :
 -6أعرب ما حتته خط يف ما يلي :
أ -كل سنين  ،بعبد هللا تحتفل هذا الفتىالشيخ ..معقود به األمل .
الفتى:
ب  -ومن يد حرة  ..رايات عزتنا إلى ي ٍد حرة  ،تمضي وتنتقل .
ج  -أبا الحسين  ،وأنت ابن الحسين ..وهل يأتي من الشهد إال الشهد والعسل .
أبا :
الحسين :
د  -ال شيء يبعدنا عنكم ،وال أحد وال نبالي بمن الموا ومن عذلوا .

انتهت الوحدة السابعة عشرة بحمد هللا

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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ً
أوال  :البحر الطويل
َ َ
َ ٌ َ َ َ
مفتاحه  :طويل له بني البحور فضائل

الـــــعــــــروض

ْ

ْ ََ
ْ َ
ْ ََ
َ
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

التفعيالت الرئيسة والفرعية يف هذا البحر :

ْ
َ
 -1فعولن ( ب  ، ) - -وهلا فرعية واحدة يف هذا البحر وهي ( فعول ( ب – ب ) .
ْ

ََ
 -2مفاعيلن ( ب  ) - - -ويتفرع منها ما يلي :
ْ
ََ
مفاعلن ( ب – ب ) -

ََ
مفاعيل ( ب  - -ب ) ،

ََ
مفاعي ( ب  ) - -وهذه التفعيلة ال ترد إال يف الضرب أو العروض .
ً
التصريع  :هو أن جيانس الشاعر بني شطري البيت الواحد يف مطلع القصيدة  ،فيجعل العروض مشابها
ً
للضرب وزنا وقافية .
أمثلة الكتاب احمللولة :
أال ال أري األحداث محدا والذما
ب ـ ـ /ب  / - - -ب  / - -ب - - -
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

فما بطشها جهال وال كفها حلما
ب / - -ب / - - -ب / - -ب- - -
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

خليلي ما بي من عزاء وال صــــرب
ب ـ ـ /ب  / - - -ب / - -ب- - -
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
َ َ
ْ
َ
أال حي بالزرق الرســـــوم اخلواليا
ب\--ب\---ب \--ب–ب–

وال أربةٍ بعد املصابني بالنهر
ب / - -ب / - - -ب / - -ب- - -
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
َ ْ ً َ
ْ َ ْ َ ْ
وإن لم تكن إال رمـيمـا بوالـيــا
ب\--ب\---ب\--ب–ب-

فعولن

مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعولن

مفاعيلن فعولن مفاعلن

عـفـت أربع احلالت لألربع امللـــد
ب  \ - -ب  \- - -ب  \ - -ب - - -

لكل هضيم الكشح جمدولة الــقـد ّ
ب–ب\ب\---ب\--ب---

مفاعيلن فعولن مفاعيلن

مفاعيلن فعولن مفاعيلن

فعولن

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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تدريب (  ) 1صفحة (  ) 186قطع األبيات اآلتية .

قال مجيل بثينة :
ََ
َ َ َ َ ْ َْ
 -1رد املـــاء ما جاءت بصفو ٍّ ذنائبـــه
ْ

.............................................

............................................
َ
َ ْ َ ْ َ َ
َ
 -2أعاتب من يحلو لدي عتابـــــــــــه

.............................................

............................................

قال أبو الطيب املتنبي :
ْ
َ
ْ َْ ٌ َ ْ
َ
 -3ويف اجلسم نفس ال تشيب بشــــيبه
.............................................

............................................
ْ َ
َ
ْ َ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ
 -4وإنـي لنجم تهتدي بـي صـــــحبتي
.............................................

............................................

تدريب (  ) 2صفحة ( )187

َ ْ َ ْ َ
َ َ ْ
و دعه إذاخيضت بطرق ٍمشاربه

ْ

...........................................

...........................................
َ َ
َ
َ ْ َ ْ
ََ ْ
وأترك من ال أشــــــتهي وأجانبه
ْ

...........................................

...........................................
َ
ْ
َ ْ
َ
ََ َْ
ولو أن ما يف الوجه منه حراب

...........................................

...........................................
َ َ
َ َ ْ
إذا حال من دون النجوم سحاب
...........................................

...........................................

قال بشار بن برد :
َ َ َ ْ
ََ ْ َ ْ َ
ََ
 -5وليــــس أخي من ودني رأي عينه

َ
َ ْ َ
َ ْ
ولكن أخي من ودني يف املصائب

............................................
ْ َ َ
ْ
َ
َ َ ْ َ
 -6ومن ماله مايل إذا كنت معدمــــا

...........................................
َ ْ ٌ َ
َ ْ َ
َ َ
ومـــــــــا يل له إن عض دهر بغارب

............................................
َ َ ْ َ َ ْ ْ َ
 -7فال تحمدن عند الرخاء مؤاخيـــا

...........................................
َ
ْ
ََ ْ ْ َ
فقد يذكر اإلخوان عنـــــد النوائب

.............................................

.............................................

.............................................

............................................
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96

www.alwesam.info

التطبيقات  :صفحة ( )188

* قطع األبيات اآلتية مبينا تفعيالتها  ،وما طرأ عليها من تغيري
َ ْ ْ
ْ
َ ْ َ ْ َ
ْ َ
ْ
َ َ ْ
إذا كتبت يبيض مـــن نورها الحبر
 -8وما قلت من شــــــع ٍر تكاد بيوته
.............................................

............................................

َ َ َ َْ َ
ْ َ
َ
 -2كأن المعاني في فصاحة لفظهـــا

.............................................
............................................

َ ْ َ َ ْ
ْ
أغاد أخي من آل ســـــلمى فمبكر
-10
ٍ
.............................................
............................................

َ ْ َ
ْ َ َ ْ
َ َ ْ
 -11وحنت قلوصي فاستمعت لسجرها
.............................................
............................................

ْ َ َ
ْ َ ْ
َ ْ
َ ْ
 -12أكذبت طرفي أم رأيت بذي الغضا

.............................................

............................................

َ َ
َ
 -13أال أيـها النـوام وحيكم هبــــــــوا
.............................................
............................................
اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام

...........................................

...........................................

ْ
َ
َ ْ َ
نجوم الثريا أو خالئقــك الـزهــــــر

...........................................
...........................................

َ ْ َ ْ َ َ ِّ
َ ْ َ
أبن يل أغادٍ أنت أم متهـجـــــــــــر

...........................................
...........................................

َ َ ْ ٌ َ ْ
ٍّ ْ
َ َْ
برملة لد وهـــــــــــــي مثنية تحبو

...........................................
...........................................

ْ
َ
َ
َ ْ ََ َ ً
لبـثـنة نارا فـارفعـوا أيـهــا الـركب

...........................................

...........................................

َ
ْ َ َ
أســــائلكم هل يـقـتل الـرجل احلـب

...........................................
...........................................
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اإلجابات النموذجية ألبيات حبر الطويل :

تدريب (  ) 1صفحة (  ) 186قطع األبيات اآلتية .
 )1ب/--ب/---ب/--ب–ب-
فعولن  /مفاعيلن  /فعولن  /مفاعلن

ب  -ب /ب  / - - -ب  -ب  /ب – ب -

)2

فعول  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعلن

ب–ب/ب/---ب/--ب–ب-

فعول  /مفاعيلن  /فعولن  /مفاعلن

ب–ب/ب/---ب-ب/ب–ب-

فعول  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعلن

 )3ب  / - -ب  / - - -ب  -ب  /ب – ب -

ب/--ب/---ب-ب/ب--

 )4ب/--ب/---ب-ب/ب–ب-

ب/--ب/---ب-ب/ب--

فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعلن

فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعلن

تدريب (  ) 2صفحة ( )187

 )5ب-ب/ب/---ب/--ب–ب-
فعول  /مفاعيلن  /فعولن  /مفاعلن

 )6ب/--ب/---ب/--ب–ب-
فعولن  /مفاعيلن  /فعولن  /مفاعلن

 )7ب/--ب/---ب-ب/ب–ب-
فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعلن

التطبيقات  :صفحة ( )188
)8

ب/--ب/---ب-ب/ب–ب-

فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعلن

 )2ب/--ب/---ب-ب/ب–ب-
فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعلن

 ) 10ب  / - -ب  / - - -ب  / - -ب – ب -
فعولن  /مفاعيلن  /فعولن  /مفاعلن

 ) 11ب  / - -ب  / - - -ب  -ب  /ب – ب -
فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعلن

) 12

ب/--ب/---ب-ب/ب–ب-

فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعلن
 ) 13ب  / - -ب  / - - -ب  -ب  /ب – - -
فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعيلن

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام

فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعي
فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعي

ب/--ب/---ب/--ب–ب-

فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعلن

ب/--ب/---ب/--ب–ب-

فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعلن

ب/--ب/---ب/--ب–ب-

فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعلن

ب-ب/ب/---ب/--ب–--

فعول  /مفاعيلن  /فعولن  /مفاعيلن

ب/--ب/---ب-ب/ب–--

فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعيلن

ب/--ب/---ب-ب/ب–ب-

فعولن  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعلن

ب-ب/ب/---ب/--ب–--

فعول  /مفاعيلن  /فعولن  /مفاعيلن
ب-ب/ب/---ب/--ب–--

فعول  /مفاعيلن  /فعولن  /مفاعلن
ب-ب/ب/---ب-ب/ب–--
فعول  /مفاعيلن  /فعول  /مفاعيلن
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ً
ثانيا  :البحر البسيط
مفتاحه  :إن البسيط لديه يبسط األمل

ْ

ْ َْ ْ َ
ْ َْ ْ َ ْ
مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

التفعيالت الرئيسة والفرعية :
َْ ْ
ْ َ ْ
ْ َْ ْ
 -0مستفعلن (  - -ب  ) -ويتفرع منها ما يلي  :مستعلن (  -ب ب – )  ،متفعلن ( ب – ب . ) -
َ ْ ْ
ْ
َ
ْ
َ
 -2فاعلن (  -ب  ) -ويتفرع منها ما يلي  :فـعـلن ( ب ب  ، ) -فـعـلن ( . ) - -
ويأتي هذا البحر على ثالثة أشكال :
 -1البسيط التام  :ويتكون من مثاني تفعيالت
ْ َْ ْ َ ْ
ْ َْ ْ َ ْ
مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

ْ َْ ْ َ
ْ َْ ْ َ ْ
مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

 -2جمزوء البسيط  :ويتكون من ست تفعيالت :
ْ َْ ْ
ْ َْ ْ َ ْ
مستفعلن فعلن مستفعلن

ْ َْ
ْ َْ ْ َ ْ
مستفعلن فعلن مستفعلن

 -3خملع البسيط  :ويتكون من ست تفعيالت :
ْ
ْ َ
ْ َْ ْ َ
مستفعلن فاعلن فعولن
أمثلة الكتاب :
ْ َ َ
ْ
خ
ـــر
م
ـذي
ب
ـراخ
ٍ
ماذا تقول ألف ٍ

ــ ــ ب ــ  /ب ب ـ  /ــ ــ ب ــ  /ب ب ــ
مستفعلن  /فعلن  /مستفعلن  /فعلن
َ ْ َ ْ َ َ
َ ْ
ْ ْ َ
ألـقيـت كاسبهم يف قعر مظـلم ٍة
 -ــ ب ــ  /ب ب ـ  /ــ ــ ب ــ  /ب ب ــ

مستفعلن  /فعلن  /مستفعلن  /فعلن
ْ
َ
َ
أنت األمني الذي من بعد صاحبه
 -ب – \  -ب  - - \ -ب – \ ب ب -مستفعلن  /فاعلن  /مستفعلن  /ف ِعلن
َ َ َ
ْ َ
َ
َ ْ ْ
لم يؤثروك بها إذ قـدموك لـها

ْ َ
ْ َْ ْ َ
مستفعلن فاعلن فعولن

ْ

ْ

ْ

َ َ
َ ٌ
ْ َ
ْ
زغب الحواصل ال ماء وال شجر
ــ ــ ب ــ  /ب ب ـ  /ــ ــ ب ــ  /ب ب ــ
مستفعلن  /فعلن  /مستفعلن  /فعلن
َ
َ
ْ ْ َ َ َ
فاغـفـر عليك سـالم اهلل يا عـمـر
ــ ــ ب ــ  /ب ب ـ  /ــ ــ ب ــ  /ب ب ــ
مستفعلن  /فعلن  /مستفعلن  /فعلن
ْ َ َ
َ
َ َ ْ ْ َ َ
ألـقـت إليك مقـاليد الـنهى البشر
-ب–\بب–\--ب–\بب-مستفعلن  /فعلِن  /مستفعلن  /ف ِعلن
َ
َ
ْ َ ْ
َ ْ ْ
لكن ألنفســــــهم كانت بـك اخلـير

-ب–\بب–\--ب–\بب–مستفعلن  /فعلِن  /مستفعلن  /ف ِعلن

-ب–\بب–\--ب–\بب–مستفعلن  /فعلِن  /مستفعلن  /ف ِعلن

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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تدريب (  )2صفحة ( ) 121
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ
 -1إذا تـرحـلت عن قومٍ وقد قـدروا

َ َ
َ ْ
أن ال تـفارقـهم فـالـراحلون هـم

..........................................

ْ

..........................................
َ َ
َ َ
ْ
 -2ال يصلح الناس فوضى ال سراة لهم

َ

ْ

...............................................
.................................................
ْ َ
َ
َ
وال سـراة إذا جـهـالهم ســــادوا

..........................................

...............................................

..........................................

.................................................

َ َ ً
ْ َ ْ
ْ َ َ َ
 -3منه تظل حمري الوحش ضامرة

ْ َ َ
َ َ
وال تـمــشـى بـواديـه األراجـيـل

..........................................

...............................................

..........................................

.................................................

خملع البسيط :

ْ َ
َ ْ َ
 -4تأن فالمرء إن تأنـى

ْ َ
أدرك ال شـك ما تـمنـى

.............................

.......................................

.............................

.......................................

ً َ
جول
 -5وما ملستوفر ع
ٍ

َ َ
َ
حـظ سـوى أنـه تـعـنـى

.............................

.......................................

.............................

.......................................

جمزوء البسيط :
َ ْ
ْ َ
 -6ظاملتي يف الهوى ال تظلمي

َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ََ ْ
وتـصـرمـي حـبل من لم يصرم

..........................................

...............................................

..........................................

.................................................
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َ ْ
ً
 -7أهـكـذا بـاطــال عـاقـبـتـنــي

َ ْ َ ْ َ ْ َ
َ ْ َ
ال يـرحـم اهلل مـن لـم يـرحـم

..........................................

...............................................

..........................................
ٌ
َ َ
 -8قـال اخلـلـي اهلـوى مـحـال

.................................................
ْ َ َ َْ َ ْ
َ
َ
فـقـلـت لـو ذقـتـه عـرفـتــــه

..........................................

...............................................

..........................................

.................................................

التطبيقات صفحة ( ) 124

* قطع البيتني اآلتيني من خملع البسيط ,ثم اكتب تفعيالتهما :
َ
َ
َ
َ
ً
وليس فيه سواك ثاني
 -2يا ساكنا قلبي املعنى
..........................................

...............................................

..........................................
ْ َ
ً
ِّ
 -10ألي معىن كسرت قلبي

.................................................
ََ
َ
وما التقى فيه ساكنان

..........................................

...............................................

..........................................

.................................................

* قطع األبيات اآلتية من حبر البسيط ,ثم بينتفعيالتها
َ ْ
َ ٌ ْ
َ َ َ ْ ٌ ْ َ َ
مهـند من سيوف اهلل مـســلـول
 -11إن الرسول لسيف يستـضاء بـه
..........................................

...............................................

..........................................

.................................................
ْ

َ
ْ
ْ َ
ريش قال قائلهم
ق
ن
م
ة
ٍ
 -12يف عصب ٍ

..........................................

ْ َ
ََ
َ ْ َ
ببطن مــكــة ملـا أسـلمـوا زولوا
...............................................

..........................................
َ َ ْ
َ
َْ َ
 -13ال يفـرحون إذا نالت رماحـهـم

.................................................
َ
َ ْ ً َ َ
ً
قوما و ليسوا مجازيعا إذا نيلوا

..........................................

...............................................

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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تدريب (  )2صفحة ( ) 121
)1

اإلجابات النموذجية ألبيات حبر البسيط :

ب–ب-/-ب--/-ب/-بب-

متفعلن  /فاعلن  /مستفعلن  /فعلن

)2

--ب-/-ب--/-ب/-بب-

)3

-بب/-بب--/-ب/-بب-

مستفعلن  /فاعلن  /مستفعلن  /فعلن
مستعلن  /فعلن  /مستفعلن  /فعلن
ب–ب-/-ب/-ب--

)4

متفعلن  /فاعلن  /فعولن
ب–ب-/-ب/-ب--

)5

متفعلن  /فاعلن  /فعولن

)6

-بب-/-ب--/-ب-

)7

ب-ب-/-ب--/-ب-

)8

--ب-/-ب/-ب--

) 10

ب-ب/-بب--/-ب- -/-

ب-ب-/-ب--/-ب- -/-
ْ
متفعلن  /فاعلن  /مستفعلن  /فعلن

-بب-/-ب/-ب--

مستعلن  /فاعلن  /فعولن

--ب-/-ب/-ب--

مستفعلن  /فاعلن  /فعولن

ب-ب-/-ب--/-ب-

متفعلن  /فاعلن  /مستفعلن

مستفعلن  /فاعلن  /مستفعلن

--ب-/-ب/-ب--

مستفعلن  /فاعلن  /فعولن
ب-ب-/-ب/-ب--

متفعلن  /فاعلن  /فعولن

 - - ) 11ب  / -ب ب  - - / -ب  / -ب ب -

مستفعلن  /فعلن  /مستفعلن  /فعلن
--ب-/-ب--/-ب/-بب-

مستفعلن  /فاعلن  /مستفعلن  /فعلن

 - - ) 13ب  / -ب ب  - - / -ب  / -ب ب -
مستفعلن  /فعلن  /مستفعلن  /فعلن

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام

ْ

متفعلن  /فعلن  /مستفعلن  /فعلن

مستعلن  /فاعلن  /مستفعلن

مستفعلن  /فاعلن  /فعولن

) 12

مستفعلن  /فعلن  /مستفعلن  /فعلن

متفعلن  /فاعلن  /مستفعلن

التطبيقات صفحة ( ) 124
)2

--ب/-بب--/-ب/-بب–

--ب-/-ب--/-ب-

ب-ب-/-ب/-ب--

متفعلن  /فاعلن  /فعولن

ب-ب/-بب/-ب--

متفعلن  /فعلن  /فعولن

ب-ب-/-ب/-ب--

متفعلن  /فاعلن  /فعولن

ب-ب-/-ب--/-ب- -/-
ْ
متفعلن  /فاعلن  /مستفعلن  /فعلن

ب-ب/-بب--/-ب- -/-
ْ
متفعلن  /فعلن  /مستفعلن  /فعلن

-ب-/-ب--/-ب- -/-ْ
مستفعلن  /فاعلن  /مستفعلن  /فعلن
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ً
ثالثا  :البحر املتقارب
مفتاحه  :عن املتقارب قال اخلليل

َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ
فعولن فعولن فعولن فعول

التفعيلة الرئيسة يف هذا البحر :

َ ْ ْ
فعولن ( ب ) - -

ويتفرع منها ما يلي  :فعول ( ب – ب )

 ،فعو ( ب  ، ) -فع ( . ) -

مالحظة :

َ َ ْ
ً
قد يأتي حبر املتقارب جمزوءا فتحذف تفعيلة من كل شطر فتأتي عروضه على صورة  :فـعـل ( ب ) -
َ ْ
َ َ ْ
أما ضربه فله صورتان  :وهما فعل ( ب  ) -و فع ( . ) -
قال ابن عبدربه األندلسي :

ِّ
َ
َ
أأحــــرم مـــنـــك الرضا

ب–ب\ب\ --ب-
فعولن فعل

فعول
َ
قضى اهلل باحلب يل
ب  \ - -ب \ - -ب -

فعولن فعولن فعل

َ
َ ْ
وتذكر ما قد مضى
ب–ب\ب\--ب-
فعولن فعل

فعول
ً
فصربا على ما مضى
ب\--ب\--ب–
فعولن فعولن فعل

وورد يف القسطاس يف علم العروض للزخمشري البيت اآلتي كمثال على ( فع ) يف الضرب
ْ َ
َ ْ َ
َ َ ْ
فما يقض يأتيكا
تعفف وال تبتئس
ب\--ب\--ب-
فعولن فعولن فعل

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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أمثلة حملولة :

َ َ َ
َ
َ َ
لـقد فقت يف احلسن بدر الكمال

ْ
َ
َ
لئن كنت يف السن تـرب اهلالل

ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ
فعولن فعولن
فعولن
فعولن

ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ
فعولن فعولن
فعولن
فعولن

َ
إىل غاية ٍ ما جرت يل ببال

ْ
َ
لـقـد بـلغـتـني دواعي هـواك

ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ
فعولن فعولن
فعولن
فعولن

ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ
فعولن فعولن
فعولن
فعولن
َ
َ
َ
َ ْ
فقـل للهوى يجر ملء العنان

فميدان قلبي رحيب اجملال
ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ
فعولن فعولن
فعولن
فعولن

ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ
فعولن فعولن
فعولن
فعولن

تدريب (  )1صفحة ( ) 127

َ َ ْ َ َ
ْ َ
َ
 -1تـأمـل فـإن نـظـام الـحـيـاة

ٌ َ
ٌ َ
َ ٌ َ
نـظـام دقـيـق بـديع فريـد

..........................................

...............................................

..........................................

.................................................

ً َ َ ْ
َ
َ َ
 -2إذا مـدحـوا آدمـيـا مـدحـ

ْ

(م)

ْ

ََ
َ
َ
ت موىل املوايل ورب األمم

..........................................

...............................................

..........................................

.................................................

..........................................

...............................................

..........................................

.................................................

ْ

َ

ْ َ َ
َ
 -3أود الـصديـق فـإن خانـنـي

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام

َ ْ َ ٌ
ْ
َ ْ َ َ ْ
سلوت وعـن مـثله سـلـوة
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تدريب ( )127 ( ) 2

َ ْ
 -4ومن مل يرعه قطوب الدياجيـ

ْ
ْ
( م ) ر مل يغتبط بالصباح اجلديد

ْ

..........................................

...............................................

..........................................

.................................................

..........................................

...............................................

..........................................

.................................................

..........................................

...............................................

..........................................

.................................................

َ ْ
َ
َ َ
 -5دعتني جفونك حتى عشقت

َ
َ ْ َ َ ْ
َ َ ْ
 -6فدمعي يسيل وصبري يزول

َ ْ َ
ْ َ ْ
ْ
َ
وما كنت من قبلها أعشق

َ ْ َ
َ َ
َ ْ
وجسمي في عربتي يغرق

الــتــطــبــيــقـــات صـ  122ـــ :

قطع األبيات اآلتية مبينا تفعيالتها  ،ومبينا ما طرأ عليها من تغيري :
ْ
َ
َ ْ َ َ
ْ َ
وخيبو توهج تلك اخلدود
 -7أتفىن ابتسامات تلك اجلفون
..........................................

...............................................

..........................................
َ
َ ْ َ
 -8وينهـد ذاك القوام الرشيق

.................................................
ْ
َ ٌْ َ ٌ َ
َ ْ َ
وينحل صدر بديع وجيد

..........................................

...............................................

..........................................
َ ْ
ََ ْ
 -2وتربد تلك الوجوه الصباح

.................................................
َ ْ
َ
وفتنة ذاك اجلمال الفريد

..........................................

...............................................

..........................................

.................................................

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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َ ْ َ ٌ َ ْ
 -10ويغرب فرع كجنح الظالم

َ ْ ٌ َ
َ
أنيق الغدائر جعد مديد

ْ

..........................................

...............................................

..........................................
َ
 -11ويصبح يف ظلمات القبور

.................................................
ْ
ًْ
ً
ً
هباء حقريا وتربا زهيد

..........................................

...............................................

..........................................
َ
ْ ً
حاجة مرسال
يف
 -12إذا كنت
ٍ

.................................................
ََ ْ ْ َ ً َ
فأرسل حكيما وال توصه

..........................................

...............................................

..........................................
ً َ
ْ َ
ٌ
َ
 -13وإن ناصح منك يوما دنا

.................................................
ْ
َ َ َْ َ
فال تنأ عنه وال تقصه

..........................................

...............................................

..........................................
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
 -14وإن باب أمرٍ عليك التوى

.................................................
َ َ ْ َ ً َ َ ْ
فشاور لبيبا وال تعصه

..........................................

...............................................

..........................................
َ ْ َ ْ َ
َ ِّ
َ
 -15وذو احلق ال تنتقص حقه

.................................................
َْ
َ
َ
فإن القطيعة يف نقصه

..........................................

...............................................

..........................................
َ ْ َ
ْ
َ
 -16هي الشمس مسكنها يف السماء

.................................................
َ َ ً َ ْ
َ َ ِّ
فعز الفؤاد عزاء جميال

..........................................

...............................................

..........................................
َ
َ
َ ْ َ
 -17فلن تستطيع إليها الصعود

.................................................
َ
َ
َ ْ
ولن تستطيع إليك النزوال

..........................................

...............................................

..........................................

.................................................
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اإلجابات النموذجية ألبيات حبر املتقارب :
تدريب (  )1صفحة ( ) 127
)1

)2

)3

ب/--ب–ب/ب/--ب--

ب/--ب/--ب/--ب–ب

فعولن  /فعول  /فعولن  /فعولن

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعول

ب-ب/ب–/-ب/--ب-

ب/--ب/--ب/--ب–

فعول  /فعولن  /فعولن  /فعو

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو

ب/--ب–ب/ب/--ب-
فعولن  /فعول  /فعولن  /فعو

ب-ب/ب/--ب/--ب–
فعول  /فعولن  /فعولن  /فعو

تدريب ( )127 ( ) 2
)4

ب/--ب–ب/ب/--ب--
فعولن  /فعول  /فعولن  /فعو

)5

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعول

ب/--ب–ب/ب/--ب--

ب/--ب/--ب/--ب–

فعولن  /فعول  /فعولن  /فعو لن

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو

 )6ب/--ب–ب/ب/--ب--
فعولن  /فعول  /فعولن  /فعو لن
الــتــطــبــيــقـــات صـ  122ـــ :
)7

ب/--ب/--ب/--ب–ب

ب/--ب–/-ب/--ب--

ب-ب/ب/--ب/--ب–
فعول  /فعولن  /فعولن  /فعو

ب/--ب-ب/ب/--ب–ب

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو لن
)8

ب/--ب–/-ب/--ب--
فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو لن
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)2

ب/--ب–/-ب/--ب--

ب-ب/ب/--ب/--ب–ب

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو لن

فعول  /فعولن  /فعولن  /فعول

 ) 10ب  / - -ب –  / -ب  / - -ب - -
فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو لن

ب/--ب-ب/ب/--ب–ب
فعولن  /فعول  /فعولن  /فعول

 ) 11ب  -ب  /ب – ب  /ب  / - -ب - -

ب/--ب/--ب/--ب–ب

فعول  /فعول  /فعولن  /فعو لن

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعول

) 12

) 13

) 14

) 15

) 16

) 17

ب/--ب–/-ب/--ب-

ب/--ب/--ب/--ب–

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو

ب/--ب–/-ب/--ب-

ب/--ب-ب/ب/--ب–

فعولن /فعولن  /فعولن  /فعو

فعولن  /فعول  /فعولن  /فعو

ب/--ب–/-ب/--ب-

ب/--ب/--ب/--ب–

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو

ب/--ب–/-ب/--ب-

ب/--ب-ب/ب/--ب–

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو

فعولن  /فعول  /فعولن  /فعو

ب/--ب–ب/ب/--ب--

ب/--ب-ب/ب/--ب–-

فعولن  /فعول  /فعولن  /فعولن

فعولن  /فعول  /فعولن  /فعو لن

ب/--ب–ب/ب/--ب--

ب/--ب-ب/ب/--ب–-

فعولن  /فعول  /فعولن  /فعولن

فعولن  /فعول  /فعولن  /فعو لن
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الشامل يف أهم قواعد مهارات االتصال

شرح ألهم القضايا اللغوية الواردة يف كتاب مهارات
االتصال املستوى الثاني

إعداد  :عصام أبو صعيليك
0999287870

شرح وحتليل قواعد الوحدة العاشرة ( من خطبة حجة الوداع ) .
املبني واملعرب من األفعال
املبني واملعرب من األفعال على ثالثة أقسام
 األول  :وهو املاضي :
 -1ويكون بنائه على الفتح يف ثالثة مواضع هي
خرج منها خائفا ً يترقب )
أ) إذا مل يتصل به شيء  :نحو قوله تعالى( :فـ َ

ب) إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة  :نحو قوله تعالى ( :وقالَتْ امرأة فرعون قرت عين لي ولك ال تقتلوه(
ج) إذا اتصل به ألف االثنني  :نحو قوله تعالى  ( :قاال ربنا ظل ْمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ) .

 )2يبىن على السكون يف ثالثة مواضع هي

أ) إذا اتصلت به (نا) الفاعلني  :نحو قوله تعالى ( :إنّا ه ْدنا إليك ) .

ب) إذا اتصلت به تاء الرفع املتحركة  :نحو قوله تعالى  ( :فإذا خ ْفت عليه فألقيه في اليم وال تخافي )
ج) إذا اتصلت به نون النسوة  :نحو قوله تعالى ( :و ْ
أخـذنَ منكم ميثاقا ً غليظا ً ) .

 )3يبىن على الضم إذا ا تصلت به واو اجلماعة  :نحو قوله تعالى ( :وينذر الذين قالُوا اتخذ هللا ولدا )


الثاني  :فعل األمر  ،وله أربع حاالت عند بنائه :

 -1يبىن على السكون يف املواضع التالية ::
أ) إذا كان صحيح اآلخر ومل يتصل به شيء  ،نحو قوله تعالى ( :ق ْم فأنذر)

ب) إذا اتصلت به (ياء) املتكلم  ،نحو ( :واجن ْبني وبَني).

ج) إذا اتصلت به أحد ضمائر الغائب  ،نحو ( :وارز ْقهم من الثمرات).

أخرنا إلى أجل قريب).
د) إذا اتصلت به (نا) الفاعلني  ،نحو ( :ربنا ْ

هـ) إذا اتصلت به نون النسوة  ،نحو قوله تعالى ( :وأق ْمن الصالة).

 -2يبىن على حذف حرف العلة  :نحو قوله تعالى ( اد ُع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة).
 -3يبىن على حذف النون يف املواضع التالية:

أ)  -إذا اتصلت به (واو) اجلماعة  :نحو (حافظُوا على الصلوات والصالة الوسطى ).

ب)  -إذا اتصلت به ألف االثنني  :نحو قوله تعالى ( اذهبَا إلى فرعون إنه طغى).

ج)  -إذا اتصلت به (ياء املخاطبة ) :نحو قوله تعالى (يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ) .
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الثالث :بناء وإعراب الفعل املضارع :
* بناء الفعل املضارع:

يبىن الفعل املضارع يف موضعني:

 )1إذا اتصلت به نون النسوة فيبىن على السكون :
نحو قوله تعالى (والوالدات يرض ْعنَ أوالدهن حولين كاملين ) .
 )2إذا اتصلت به نون التوكيد املباشرة :
فيبنى على الفتح نحو قوله تعالى (كال لينب َذنَّ في الحطمة).

* إعراب الفعل املضارع :

حاالت إعراب الفعل المضارع :
 )1إذا كان الفعل املضارع صحيح اآلخر :
أ) يرفع بضمة ظاهرة على آخره نحو قوله تعالى (يعل ُم خائنة األعين وما تخفي الصدور)
ب) ينصب بفتحة ظاهرة على آخره إذا دخل عليه أحد حروف النصب وهي :
ُخفف عنكم) .
(أن  ,ولن  ,إذن  ,وكي) نحو قوله تعالى (يريد هللا أن ي َ
ج) يجزم بالسكون إذا سبقه جازم نحو قوله تعالى ( لم يل ْد ولم يول ْد) .
 )2إذا كان الفعل املضارع معتل اآلخر :
أ) إذا كان معتل اآلخر باآللف فإنه يرفع بضمة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر
نحو قوله تعالى ( فإذا هي حية تسعى ) وقوله تعالى (سيذكر من يخشى)
ب) إذا كان معتل اآلخر بالواو أو الياء فإنه يرفع بضمة مقدره منع من ظهورها الثقل
فمثال األول قوله (فمن كان يرجو لقاء ربه )  ,ومثال الثاني قوله تعالى  { :قل ال يستوي
الخبيث والطيب } .
ج) ويجزم بحذف حرف العلة سواء كان معتل اآلخر باأللف أو الواو أو الياء  ,فمثال
المعتل باأللف قوله تعالى ( ولم يخش إال هللا) ومثال المعتل بالياء قوله تعالى ( أو لم يهد
للذين يرثون األرض } ومثال المعتل بالواو قوله تعالى ( وال تد ُ
ع من دون هللا) .
*الفعل املضارع إذا اتصل به ألف االثنني أو واو اجلماعة أو ياء املخاطبة  ,فإنه

يرفع بثبوت النون نحو قوله تعالى ( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سوره مثله

مفتريات  )...وينصب وجيزم حبذف النون نحو قوله تعالى (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين).
***************************************************
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املبني واملعرب من األمساء
أنواع األمساء املبنية هي :
.1

مجيع الضمائر :
سواء كانت منفصلة مثل  ( :هو هي هما هم هن )  ( ،أنت  ،أنت  ،أنتما  ،أنتم  ،أنتن ) ( أنا  ،نحن ) أو
كانت متصلة أو كانت مستترة .

.2

أمساء اإلشارة :
سواء كانت للقريب ( هذا  ،هذه  ،هذان  ،هاتان  ،هؤالء ) وسواء كانت للبعيد
( ذلك  ،تلك  ،ذانك  ،تانك  ،أولئك ) .

.3

األمساء املوصولة :
(الذي  ،التي  ،اللذان  ،اللتان  ،الذين  ،اللواتي  ،الالئي  ،الالتي  ،من  ،ما )....

.4

امساء االستفهام :
من  ،ما  ،كيف  ،أين  ،متى  ،ماذا

.5

امساء الشرط :
من  ،متى  ،أين  ،مهما  ،حيثما  ،إذا . ...

 احلروف :

جميع الحروف مبنية ( الجر والعطف والنصب ...وغيرها ) ال محل لها من اإلعراب .
أنواع ال

 -1ال النافية :

وهي التي تنفي حدوث ما بعدها وال تؤثر في اإلعراب  .نحو  ( :ال ينج ُح الطالب الكسول ) .
 -2ال الناهية :

هي التي تنهى عما بعدها وتفيد ( الطلب )  ،ويأتي بعدها فعل مضارع مجزوم .
نحو  ( :ال تجادلْ في الحق )  ( ،ال تهملْ واجباتك )  ( .ال ت ْس َع بين الناس بالنميمة )
 -3ال العاطفة :

تقع بين اسمين  ،تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها  .نحو  ( :أمتنا تحب السالم ال الحرب ) .
 -4ال اجلواب :

تكون جوابا لسؤال مبدوء ب ( هل ) ( أ )  .هل ينجح المهمل ؟ ال  / .أذهبت إلى المعرض ؟ ال
 -5ال النافية للجنس :تنفي جنس ما بعدها نفيا تاما  ،وتدخل على اسم نكرة وتعمل عمل ( ّ
إن
مبدل لحكم هللا .
كذوب محبوب  ،ال
وأخواتها ) تنصب االسم النكرة  ،وترفع الخبر  .نحو  :ال
َ
َ
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املشتقات
اسم الفاعل :
هو اسم مشتق من الفعل للداللة على من قام بالفعل أو اتصف به
 -1ويصاغ من الفعل الثالثي الصحيح على وزن "فاعل " مثل :

( نجح  ناجح )  ( ،حضرت  حاضرة )

ً
 -2إذا كان الفعل الثالثي أجوفا "معتل الوسط " قلبت عني الفعل همزة فى اسم الفاعل :

( قال

 قائل )  ( ،باع  بائع )

ً
 -3إذا كان الفعل ناقصا"معتل األخر"حذفت الم اسم الفاعل منه إن جاء نكرة :

داع ٍ )  ( ،سعى  ساع ٍ )
( دعا 
ٍ
 -4يصاغ اسم الفاعل من الفعل غري الثالثي :
على صورة مضارعة مع إبدال حرف المضارعة ميما ً مضمومة وكسر ما قبل اآلخر :

( انطلق  ينطلق ُ منطلقق ) .
 -5يأتي اسم الفاعل يف اجلملة  :مفرداً مذكراً  ،أو مفرداً مؤنثا ً  ،أو مثنى مذكراً  ،أو مثنى مؤنثا ً  ،أو جمعا ً
مذكراً  ،أو جمعا ً مؤنثا ً  ،أو تلحقه ال أو تاء التأنيث  ،أو الضمائر  ..الخ ونعرفه بأن نرده إلى حالة المفرد المذكر
النكرة .
مثل  ( :عامل  -عاملة  -عامالن  -عاملون  -عامالت  -العامل – عاملهم (.
 -6ياء اسم الفاعل الناقص تظهر في حالتين فقط:
القاضي العادل مشكور .
أ -إذا كان معرف بـ(ال)
سمعت داعيا إلى الخير .
ب  -إذا كان منصوبا:
 إذا طلب منك أن تستخرج (اسم فاعل لفعل ثالثي) فعليك أن تبحث عن كلمة تكون على وزنساع ) أما إذا طلب (اسم فاعل لفعل غير ثالثي)
فاع ) مثل  ( :قائد  -عادلة ٍ -
( فاعل  -فاعلة ٍ -
فعليك أن تبحث عن كلمة يكون أولها ميم مضمومة والحرف قبل األخير منها يكون مكسوراً أو ياء
مثل ( :مُسلقم  -مقاتل  -مدير) وتبحث في كل الكلمات المجموعة والمفردة المؤنثة مثل المعلمون ،
القاضية  ،العادلة  ،المجتمعين .
****************************************************************
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اسم املفعول :

وهو اسم مشتق من الفعل المبنى للمجهول للداللة على من أو ما وقع عليه فعل الفاعل .
 -1ويصاغ من الفعل الثالثي على وزن " مفعـــــول " .
مثل ُ ( :كتقب  مكتوب )  ( ،ض قُرب  مضروب ) .
ً
 -2إذا كان الفعل الثالثي أجوفا " معتل الوسط " جاء اسم املفعول منه على صورة مضارعه مع
ً
إبدال حرف املضارعة ميما مفتوحة .
مثل  ( :قال  يقول َ مقول )  ( .باع  يبيع َ مبيع ) .
ً
 -3إذا كان الفعل الثالثي ناقصا " معتل اآلخر " جاء اسم املفعول منه على صورة مضارعه مع إبدال
ً
حرف املضارعة ميما مفتوحة وتشديد احلرف األخري.

مثال  ( :دعا  يدعو َ مدعو )  ( ،بنى  يبنى َ مبنى )
ً
 -4يصاغ اسم املفعول من الفعل غري الثالثي على صورة مضارعه مع إبدال حرف املضارعة ميما
مضمومة وفتح ما قبل اآلخر :

مستخرج ) .
( انطلق  ينطلق  مـُـنطلَق )  ( ،استخرج يستخرج ُُ 
َ
 -6يأتي اسم املفعول يف اجلملة  :مفرداً مذكراً  ،أو مفرداً مؤنثا ً  ،أو مثنى مذكراً  ،أو مثنى مؤنثا ً  ،أو جمعا ً
مذكراً  ،أو جمعا ً مؤنثا ً  ،.أو تلحقه تاء التأنيث  ،أو ال التعريف ( .معروف  ،معروفة  ،معروفان  ،معروفتان ،
معروفون  ،معروفات )
إذا طلب منك أن تستخرج (اسم مفعول لفعل ثالثي) فعليك أن تبحث عن كلمة على وزن
(مفعول) مثل ( :معلوم  -مخلوق) أما إذا طلب اسم مفعول لفعل غير ثالثي فعليك أن تبحث عن
كلمة أولها ميم مضمومة والحرف قبل األخير منها يكون مفتوحا ً أو ألف مثل ( :المق َّدسة -
المستشار) .
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اسم التفضيل :
هو اسم مشتق من الفعل على وزن ( أفعل ) أو ( فعلى ) يدل على اشتراك شيئين في صفة معينة وزاد أحدهما على
اآلخر في نفس الصفة  ،مثال أكرم  ،أحسن  ،أجمل .
مثال  :العلم أنفع من المال  .الدول الكبرى متقدمة
مالحظة  :األلفاظ ( خيرـ شر ـ أحب ) تعتبر أسماء تفضيل حذفت األلف منها لكثرة االستعمال .
مثال  :قال تعالى " :أنا خير منه" .
لإلجابة عن هذا السؤال نبحث عن اسم مكوَّ ن من أربعة أحرف  ،ويبدأ بــ ( أ )- َُ - ُ-
وعلى وزن ( أَفع َل ) مثل  :أكرم  -أحلى  -أشد  -أجمل  -أحسن  -أعظم  ،فإذا
لم نجد نبحث عن كلمة على وزن (فُعلى ) (  َُ - ُ- ُُ-ى ) مثل  :كبرى  -عظمى -
عليا  -سفلى  ،أو نبحث عن خير  ،شر بشرط أن يدال على المفاضلة .

************************************************************
صيغ املبالغة
وهى أسماء مشتقة من األفعال للداللة على كثرة حدوثها  ،ولها خمسة أوزان وهى :
َّ
أخاذ – َّ
كذاب – غ َّشاش – غ َّفار – َّ
عالم – خ َّدام
َف َّعال :
قمقوال – قمقدام – قمفضال – قمحجام .
مقفعال :
صبور – شكور – غفور – حقود .
َفعُول :
سميع – عليم – بصير – قدير – كريم .
َفعيل :
حذر – فطن – قلق – شرد – وقح – يقظ .
َفعقل :

اسم اآللة
هو اسم مشتق من الفعل الثالثى لما وقع بواسطته  ،وأوزانه المشهورة القياسية وهى :
 -1مفعال  :منشار  ،مسمار  ،مفتاح  ،محراث  ,مصباح .
 -2مفعل  :مبرد  ،مكحل  ،مضرب  ،منجل  ،مشبك .
 -3مفعلة  :مكنسة ،مسطرة مغسلة  ،منقلة  ،مطرقة .
 -4ف َّعالة  :غسالة  ,كسارة  ,ثالجة .
 -5فاعول  :شاكوش  ،حاسوب  ،شادوف  ،ساطور .
 أسماء آلة غير قياسية  :مصباح  ،مصفاة  ،مخدة  ،إبرة  .رمح  .فأس  .سيف  .قلم  .سكين  .قدوم  .قلم.
فرجار .شواية  .قرطاس .منخل .أزميل – رحى.
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امسا املكان والزمان
مشتقان من الفعل للداللة على زمان ومكان وقوع الفعل .
َ َ
 -1يصاغان من الثالثي على وزن  (- :مفعل )
أ) من الثالثي معتل األخير مثل  :لهى = ملهى  ،جرى = مجرى  ،أوى = مأوى
ب) من الثالثي المضموم والمفتوح عين مضارعه مثل  :شهد يشهد مشهد  ،كتب يكتب مكتب  ،سمع يسمع مسمع
َ
 -2يصاغان من الثالثي على ومن ( مفعل )
أ)المعتل األول ( المثال )  :وعد = موعق د  ،وقع = مو ققع  ،وقف = مو ققف
ينزل منزل  ،نطق ينطق ق َ
يضرب مضرب .
منطق  ،ضرب
ق
ب) من الثالثي المكسور عين مضارعه  :نزل ق
 -3ويتم التفريق بينهما بمعنى الجملة  /إذا دلت على الوقت كان للزمان  ،وإن دلت على مكان كان االسم للمكان .
العصر ملعب الطالب ( اسم زمان ) الفناء ملعب الطالب ( اسم مكان )
الصفة املشبهة
هي اسم مصوغ من الالزم للداللة على الثبوت والدوام  ،ما دلت على معنى وذات .
وأوزانها متعددة منها "
( )1فُ ْعل ُ :حرّ ،حُلو ُ ،م ّر .
( )2فَ َعل َ :ح َس ُن الوجهَ  ،وبَطَل  ،خَ لَق َ ،رغَد .
( )3أ ْف َعل الذي مؤنثه فعالء  :مثل ( رجل أعمى  :وامرأة عمياء)  ( ،وأكحل  :وكحالء )  ( ،أحور  :حوراء ) .
( )4فَ ْعالن مؤنثه فَعلى  ( :شبعان  :شبعى ) ( ،عطشان  :عطشى)  ( ،ريّان  :ريّا )  ( ،حيران  :حيرى ) .
( )5فُ َعال  :شجاع  ،زالل  ،فرات .
( )6فَ َعال َ :جبَان  ،رزان  ،خراب .
ْ
ص ْعب َ ،رحْ ب  ،طَلق .
ض ْخم َ ،
( )7فَ ْعل َ :ش ْهم َ ،
َ
جس َ ،فطق ن  ،ل قبق َ ،جشق ع .
( )8فَ ِعل  :فَ ِرح  ،بَ ِطر َ ،ن ق
(َ )9فعقيل  :كريم  ،سليم  ،وسيم  ،طويل  ،قوي  ،طيب  ،هين .
( )11فاعل  :صادق  ،طاهر  ،فاضل  ،ثابت .
جبس  ،نقكس  ،جلقف .
( )11فقعل  :مقلح  ،ق
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املصادر :
المصدر :اسم يدل على حدث مجرد من الزمان ،جامد يدل على معنى مطلق مجرد من الذات وهي سماعية وقياسية .
قال البصريون  :إن المصدر أصل المشتقات  ،وهو يدل على الحدث فقط  ،كالنصر  ،والفهم  ،والضرب  .أما الفعل :
فيدل على الحادث والزمن الذي وقع فيه الحدث  ،مثل  :نصر  ،وفهم  ،وضرب  ،واالسم المشتق كاسم الفاعل يدل على
الحدث وصاحبه  ،مثل  :ناصر  ،وفاهم  ،وضارب .
الفرق بني املصدر والفعل.
الفعل  :يدل على حدوث شيء في زمن ( َش َك َر).
المصدر :ما دل على حدث مجرد من الزمنُ ( .شكراً).
وتقسم المصادر بحسب فعلها إلى:
 -1مصادر الفعل الثالثي

 -2مصادر الفعل الرباعي

 -3مصادر الفعل الخماسي

 -4مصادر الفعل السداسي

المصادر نوعان
سماعية  :مصادر األفعال الثالثية  ،وسميت سماعية ؛ألنها سمعت عن وليس العرب وليس لها قاعدة تقاس عليها .
قياسية  :وهي المصادر التي لها أوزان تقاس عليها وهي مصادر الرباعي والخماسي والسداسي .
وقد حملت بعض األوزان دالالت خاصة ،في الفعل الثالثي منها :
مصادر الفعل الثالثي
ُعرف بالسماع حيث أن ليس له قاعدة في صوغه  ،مثل  :كذب كذبا – فرح فرحا – جلس
إما سماعيا ( وهو ما ي َ
جلوسا – صدق صدقا )  .أو أن يأتي قياسيا ( وهو ما له قاعدة يمكن أن تقاس ) على األوزان التالية :
)1

فقعـالَة ( إذا دل على حرفة ) :

زراعة – كتابة – تجارة – صناعة ...

)2

فقعـال ( إذا دل على امتناع ) :

إباء – قجماح – حقفاظ ...

)3

َف َـعـلَـان ( إذا دل على حركة ) :

طيران – َه َيجان – َغلَيان – َس َريان ...

)4

فُ َـعـال ( إذا دل على دا ٍء أو صوت ) :

زكام – سعال – صراخ – عواء – بكاء ...

)5

َفـعـيـل ( إذا دل على صوت أو سير ) :

زئير – نهيق – صهيل – أزيز – رحيل ...

)6

فُـعـلَـة ( إذا دل على لون ) :

حمرة – صفرة – خضرة ...
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مصادر الفعل الرباعي
1

 -1إذا كان الفعل وزنه على ( فعلل ) يكون وزن مصدره على ( فعلله أو ف ْعالل ) للفعل الرباعي األصلي الحروف
مثل  -:الفعل ( دحـرج ) يكون مصدره ( دحرجة ) ــ والفعل ( وسوس ) يكون مصدره ( وسوسه أو وسواس) .
 -2إذا كان الفعل على وزن ( أفعل ) يكون مصدره على وزن( إفعال أو إفالة ) مثل -:
الفعل ( أكرم ) مصدره ( إكرام ) ــ والفعل ( أفاض ) مصدره ( إفاضة ) ــ والفعل (أولى ) مصدره ( إيالء ).
فعل ) يكون مصدره على وزن( تفعيل أو تفعلة ) مثل -:
 -3إذا كان الفعل على وزن ( ّ
الفعل ( قدّم ) مصدره ( تقديم ) ــ الفعل ( مدّد ) مصدره ( تمديد) ــ الفعل ( ن ّمى) مصدره ( تنمية ) .
 -4إذا كان الفعل على وزن ( فاعَل ) يكون مصدره على وزن ( فعال أو مفاعلة ) مثل -:
الفعل ( قاتل ) مصدره ( قتال او مقاتلة) ــ الفعل ( آخذ ) مصدره ( مؤاخذه ) .
مصادر األفعال اخلماسية
الفعل الخماسي له أربعة أوزان  ,يبدأ اثنان منها بتاء واآلخران بهمزة وصل:
 – 1إذا كان الفعل الخماسي مبدوءاً بهمزة وصل  ،فمصدره يأتي بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره  .مثل :
الفعل (احترم) مصدره (احترام) – الفعل ( انطلق ) مصدره ( انطالق ) .
 – 2إذا كان الفعل الخماسي مبدوءاً بتاء زائدة  ،فمصدره هو نفس حروف الفعل الماضي مع ضم ما قبل آخره .
ارف) – ( تدحرج  :تدح ُرج ) .
مثل  ( :تعلَّم  :تعلُّم ) – ( تعارف  :تع ُ
 -3إذا كان الفعل الخماسي المبدوء بتاء آخره حرف علة مثل  :تح َّدى  -تعالَى  ،فمصدره هو نفس حروف الفعل
الماضي مع كسر ما قبل آخره  ،وقلب حرف العلة إلى ياء.
مثل  ( :تحدَّى  :تحدِّي ) – ( تعدَّى  :تعدِّي ) – ( تعالى  :تعالي ) – ( تفانى  :تفاني ) .
مصادر األفعال السداسية
إذا كانت عين الفعل صحيحة
نضع ألف قبل الحرف األخير
استعمر............استعمار
استخرج...........استخراج

إذا كانت عين الفعل ألف
نحذفها ونعوض عنها بتاء مربوطة
استعان.................استعانة
استقال...................استقالة

مالحظة على المصادر عندما يطلب منك استخرج مصدر لفعل  ..........من سؤال القطعة .
ابحث عن جميع األسماء  ،وانتبه أن المصادر قد يأتي معها ( ال التعريف ) أو ( ضمائر )  ،ثم ردها ألصلها( الفعل )
ثم من فعل الكلمة قل ( :قام بعملية الـ  ) .....فإذا كانت الكلمة المستخرجة من القطعة هي ما قلته عند ( قام بعملية )
تكون المصدر ومن األصل ( الفعل ) تعرف أي عدد الفعل .
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مصدر املرة
 مصدر يدل على حصول الفعل مرة واحدة : -1يصاغ اسم المرة من الفعل الثالثي يأتي على وزن (ف ْعلة) بفتح الفاء .
مثل  ( :ضرب  :ض ْربة ) – ( نظر  :ن ْظرة ) – ( جلس  :ج ْلسة ) – ( قام  :ق ْومة ) .
أمثلة :
أ -لكل جواد َكبوة ولكل إنسان زلة .
ب  -تجاوزت عن َهفوة الصديق .
 -2وإن كان المصدر الصريح األصلي مختوما بالتاء  ،يأتي اسم المرة بزيادة ( واحدة ) على المصدر الصريح .
مثل  :نعم  :نعمة  ،وزن المصدر الصريح ( فِعْلة ) لكنه ال يدل على المرة فيكون نعمة واحدة ليدل على المرة .
مثال :رحمة هللا واسعة .كم عدد الرحمات هنا ال عدد لها ،ألنها تدل على المصدر واسم المرة منها  ( :رحمة واحدة )
.
 -3يصاغ من الفعل غير الثالثي يأتي بزيادة تاء في آخره على مصدره األصلي .
مثل  ( :اندفع  :اندفاع  :اندفاعة) – ( انطلق  :انطالق  :انطالقة ) .
 -4إذا كان المصدر مختوما بالتاء في األصل  ،كانت الداللة على المرة بوصفه بكلمة ( واحدة ) .
مثل  ( :قاوم  :مقاومة  :مقاومة واحدة ) – ( استفاد  :استفادة  :استفادة واحدة ) .
املصدر الصناعي
اسم زيدَ على آخره حرفان هما ياء مشددة تليها تاء تأنيث للداللة بهذه الصفة الصناعية على معنى المصدر  .يُصاغ
المصدر الصناعي من الجامد ومن المشتق  (.اسم  +ياء مشددة  +تاء التأنيث )
الح ِّر َّية " و " اإل ْنسان َّية " و" الحجر َّية " و " الوطن َّية " و " الهمج َّية " و " المدن َّية "
أمثلة ُ " :
 قد يتشابه المصدر الصناعي واالسم المنسوب في طريقة الصياغة  ،ونفرق بين المصدر الصناعي واالسمالمنسوب بسياق الجملة ،فمثال إذا قلنا :
 -1الرأسمالية مذهب غربي .

 -2المذاهب الرأسمالية دخيلة علينا .

فكلمة الرأسمالية في المثال األول مصدر صناعي  ،وفي المثال الثاني كلمة منسوبة  ،ولعلك الحظت وقوعها صفة
في حال كونها اسما منسوبا  .فاالسم إذا كان صفة فهو اسم منسوب  .و إذا كان غير ذلك فهو مصدر صناعي غالبا .
 -4االنعزالية تؤخر المجتمعات اإلنسانية  " .االنعزالية " :

مصدر صناعي

 -5الشعوب االنعزالية متأخرة " االنعزالية "

اسم منسوب أو صفة دالة على النسب .

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام

118

www.alwesam.info

الوحدة احلادية عشرة ( أراك عصي الدمع )

شرح وحتليل للقواعد الواردة يف هذه الوحدة :

اجلذر اللغوي :
ملعرفة اجلذر اللغوي لكلمة من الكلمات نتبع اخلطوات التالية :
 -1نعيد الكلمة الى مفردها إن كانت جمعا .
 -2نعيد الكلمة الى ماضيها  ،إن كانت مضارعا أو أمرا  ،أو مصدرا  ،أو نوعا من المشتقات .
 -3نسقط الحروف الزائدة إن كانت الكلمة مزيدة  ،والطريقة المثلى لتحديد حروف الزيادة هي أن نزن الكلمة ثم
نبقي ما يقابل األصل وهو ( فعل ) .
 -4ندقق النظر في حروف العلة إن وجدت  ،لنعرف أصلها يجب أن نأتي بالمضارع أو المصدر للكلمة فإذا انقلبت
الى ( واو أو ياء ) فذلك أصلها .

***********************************************************
أنواع اجلمل ومواقعها من اإلعراب
اجلمل التي هلا حمل من اإلعراب
 -1اجلملة الواقعة خربا تكون يف حمل :

أ ( -رفع خبر المبتدأ ـ أو خبر إنّ وأخواتها ـ أو خبر ال النافية للجنس ) { محلها الرفع }
ب ( -نصب خبر كان وأخواتها ـ أو كاد وأخواتها ) { محلها النصب } .
 -1المدرسة فصولها كثيرة

 -2هللا يعلم الجهر وما يخفى

 -3إن السماء غيومها كثيرة

 -4لعل السماء تمطر

 -5ال مهمل ثيابه نظيفة

 -6ال مسيء يحترمه الناس

 -7كانت األشجار أوراقها خضراء

 -8أمست السماء تتلبد بالغيوم

 -9وكانوا يصرون على الحنث العظيم

 -11يكاد البرق يخطف أبصارهم

مثال  :المدرسة فصولها كثيرة .
المدرسة  :مبتدأ  ،فصولها  :مبتدأ ثان  ،وهو مضاف والضمير المتصل في محل جر باإلضافة  ،كثيرة  :خبر المبتدأ
الثاني  ،والجملة االسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ األول " المدرسة "  ،والرابط بين الجملة
والمبتدأ هو الضمير المتصل في المبتدأ الثاني " فصولها " .
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ثانيا ـ اجلملة الواقعة حاال
ومحلها النصب  ،وتأتي الجملة بعد اسم معرفة ( الحظ أن االسم قبل جملة الحال اسم معرفة ) يسمى صاحب الحال
 ،ويربطها بصاحبها رابط قد يكون الضمير  ،أو الواو ،وتسمى واو الحال  ،أو الواو والضمير معا ،واعلم أن جملة
الحال لو حذفت من الجملة لم يختلف معنى الجملة .
مالحظة  :تكون جملة الحال بعد اسم معرفة  ،وتسأل في بداية الجملة بكيف ؟
 -2وجاءوا أباهم عشاء يبكون
 -1حضر الطالب وكتابه في يده
 -4صافحت محمدا وهو يبتسم
 -3وصل التلميذ والكتاب في يده
 -6قدم الحجاج وقد انهمر المطر
 -5وماتوا وهم فاسقون
يلوح ويخفى أسود يتبسم
 -7كأن سواد الليل والفجر ضاحك
يسيء بي كلب وهو محمود
 -8ما كنت أحسبني أبقى إلى زمن
مشينا إليه بالسيوف نعاتبه
 -9إذا الملك الجبار صعر خده
مثال  :حضر الطالب وكتابه في يده
حضر الطالب  :فعل وفاعل  .كتابه  :مبتدأ  ،والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه  .في يده  :جار ومجرور ،
والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه  .وشبه الجملة متعلق بمحذوف في محل رفع خبر  .وجملة كتابه في يده
 :في محل نصب حال من الطالب والواو :واو الحال .
ثالثا ـ اجلملة الواقعة مفعوال به

ومحلها النصب، ،تأتي بعد فعل القول أو ما في معناه مثل  ( :قال  ،صاح  ،نادى  ،سأل  ،هتف  ،ظن  ،تعلم  ،علم
عرف .،واألفعال التي تنصب مفعولين )
وتكون في محل نصب مفعول به  ،أو مفعول به ثان  ،أو مفعول به ثالث .
( الجملة الفعلية مقول القول في محل نصب مفعول به )
 .1قال تعالى  ":قل هو هللا احد "
( الجملة الفعلية مقول القول في محل نصب مفعول به ثان )
 .2وجدت العلم ينفع طالبه .
 .3قالت اليهود عزير ابن هللا
قالت الوسطى  :نعم هذا عمر
 .4قالت الصغرى  :أتعرفن الفتى ؟
فياليتني كنت الطبيب المداويا
 .5يقولون ليلى في العراق مريضة
( الجملة الفعلية مقول القول في محل نصب مفعول به ثان
 .6ظننت أخاك سيحضر اليوم
رابعا  -اجلملة الواقعة نعتا ( صفة )
وهي الجملة الموصوف بها ومحلها حسب موصوفها رفعا أو نصبا أو جرا  ،وتأتي جملة الصفة بعد نكرة  (،الحظ
الجملة المخطوط تحتها قبلها اسم نكرة ) وحكمها أن تكون زائدة  ،وإذا حذفت جملة الصفة ال يختل المعنى بدونها .
 { -2وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى } .
 -1خطب فينا رجل لسانه فصيح
 -4شاهدت لوحة رسومها معبرة.
 -3نعيش في قرية تكثر فيها البساتين .
 { -6يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم }
 -5واتقوا يوما ترجعون فيه إلى هللا }
 { -7من قبل أن يأتي يوم ال بيع فيه وال خلة }  { -8أال تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم } .
مثال  :خطب فينا رجل لسانه فصيح .
خطب  :فعل ماض  .فينا  :جار ومجرور متعلقان بالفعل  .رجل  :فاعل مرفوع .
لسانه  :مبتدأ  ،والضمير المتصل في محل جر باإلضافة  .وفصيح  :خبر مرفوع .
والجملة االسمية في محل رفع صفة لرجل ألنه نكرة  .والرابط الضمير في " لسانه ".
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معاني الزيادات
الفعل املزيد حبرف :
أوال  :الكلمة على وزن ( أفعل )
أي إذا كان المجرد الزما  ،صار بزيادة
 -0التعديةُ ْ ( .
الهمزة متعديا الى مفعول به واحد أو متعديا الى مفعولين ) نحو :

ُ
ُ
ُ
أقمت خالدًا .
أخرجت بكرًا .
أجلست عليًّا .
ُ
َ
أفهمت خالدًا المسألة  .أعلمت محمدًا بكرًا مطيعًا .
ومنه قوله تعالى ( :وما كان هللا ليضيع إيمانكم)

 -2الصيرورةُ  ( .التحول من حال الفى حفال آخفر )
نحو :
وأفلس
وأتمر ،
ألبنَ الرج ُل ،
َ
َ
س
لبن ،
صار ذا ٍ
وتمر  ،وفلو ٍ
ٍ

 -4االستحقاق  .نحو :
 -3الدخو ُل في الشيء مكانًا أو زمانًا  .نحو :
بح .
ص َد الزَ رْ ُ
أ ْشأ َم  ،أ ْتهَ َم  ،أ ْعر َ
ع  أي  :استحق حصا ُده .
ق  ،أصْ َ
أحْ َ
الشأم  ،وتِهامة  ،والعراق  ،والصباح .
أي  :دخل في
أزوجت هن ٌد  أي  :حان زواجُها .
ِ
َ
َ
ثانيا  :فعل
 -2السلب و اإلزالة  .نحو :
 -0التعدية .
قَـو ْم ُ
ُ
قل ُ
ـت زيــدًا .
نحو :
أزلت األظافر .
مت أظافري  أي :
ُ
َ
قـعـدت َع ْمـرًا .
ُ
قَشرْ ُ
قشره .
ت الفاكهةَ  أي :
أزلت َ
فَه ْم ُ
ت عليا ً المسألةَ .
 -3التكثري  ( .أي أن الفعل يقع بكثرة )
نحو َ :جـو َل زيــ ٌد
الج َوالنَ
أكثر َ
 أي َ :
َ
أكثر الط َوفانَ
طَوفَ عمر ٌو  أي َ :
قال تعالى  ( :وغلقت األبواب ) أي :أغلقت أبوابًا كثيرة .
وقال تعالى  ( :وقطعن أيديهن ).

 -4اختصا ُر الحكاية  .نحو :
 إذا قال  :ال إله إال هللا .
هَل َل
 إذا قال  :سبحانَ هللاِ .
َسب َح
 إذا قال  :هللاُ أكب ُر .
َكب َر
 إذا قال  :آمين .
أَمنَ

ً
ثالثا  :فاعل

 -0المشاركة  ( .بين اثنين أو أكثر )
ب زي ٌد خالدًا .
ار َ
ض َ
نحو َ :
ُ
شاركت محمودًا .
التشارك في اقتسام الفاعلية والمفعولية لفظًا  ،واالشتراك
فيهما معنى ؛ ألن ً
كال منهما ضاربٌ لصاحبه ومضروبٌ
له .
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نحو :
ُ
واليت الصو َم .
ُ
تابعت الدراسةَ .
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رابعا  :افتعل

الفعل املزيد حبرفني :

 -2االتّخـاذ  .نحو :
ْ
اختَتَ َم زي ٌد  اتخ َذ له خات ًما .
ْ
اختَــ َد َم  اتخ َذ له خا ِد ًما .
ا ْشتَ َوي ُ
ْت اللح َم  اتخذتُه ِشوا ًء .

 -0التشارك  .نحو :
ْ
اختَص َم زي ٌد وعَمرٌو .
اقتتل الطالبان

 -3المبالغة في معنى الفعل  .نحو :
 أي  :بال َغ في القدرة .
ا ْقتـَد ََر
ً
خامسا  :انفعل
المطاوعة  :قبول أثر الفعل  ،نحو  :كسرت الزجاج فانكسر
ً
سابعا :تفعل
 -2االتّخا ُذ  .نحو :
تَبَنـي ُ
ْـت زيــدًا  أي  :اتخذتُه ابنًا
توسـد زي ٌد يدَه  أي  :اتخذها ِوسادة ً.
ت ََوخي ُ
ق  أي  :اتخذتُه أ ًخا مالز ًما لي
ْت الصد َ
َــردى ثـوبَــه  أي  :اتخذه ردا ًء .
ت َ

 -0التكلفُ .
صب َر  ،ت ََحل َم  ،ت ََجل َد .
نحو  :تَ َشج َع  ،تَ َ

 -3التدريج ( حدوث الفعل في ُمهلة )  .نحو :
ت ََجر ْع ُ
ت الدوا َء .
تَفَه ْم ُ
ت المسألة َ.

 -4الدعاء .
تقب َل هللا طاعاتكم .
ً
ثامنا  :تفاعل

 -0التدريج .
نحو  :تـزايـ َد المــا ُء .

ت اإلب ُل .
توار َد ِ

 -2المشاركةُ  .نحو :
ص َم زي ٌد وعمرٌو .
تخا َ
تشارك زي ٌد وعمرٌو وخال ٌد .

ً
تاسعا  :استفعل

 -0الطلب  .نحو :
ُ
ُ
طلبت مغفرتَه .
استغـفـرت هللاَ  أي :
ُ
استشرْ ُ
طلبت َم ُشورتَه .
ت محمدًا  أي :
ُ
األرض .
الذهب من
استخرجت
َ
ِ
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الطين  صار حجرًا .
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الوحدة الثالثة عشرة ( الفحص الطبي قبل الزواج )

شرح وحتليل للقواعد الواردة يف هذه الوحدة :

املصدر املؤول
هو ما رُ كب من :
ْ
( أن املصدرية والفعل املضارع) مثل  :يـسعدني أن أكتب لك رسالة .

إعراب املصدر املؤول
تعرب المصادر المؤولة إعرابا مفصال  ،ثم يقال  :والمصدر المؤول من (أن والفعل) في محل (رفع ,نصب  ,جر) .
طريقة حتويل املصدر املؤول إىل مصدر صريح :
 نحذف (أن) والمضارع ثم نضع المصدر الصريح من الفعل المحذوف .....ن تصوموا خير لكم)  .. .تحويله إلى مصدر صريح  :صيامُكم خير لكم .
مثال ( :أَ ْ
مثال  -أسعدني ما عملتَ  ..تحويله إلى مصدر صريح  :أسعدني عملُك
مثال  :أحب أن تتفوق  ..تحويله إلى مصدر صريح  :أحب تفو َقك .
مثال  -يعجبني أنك متفوق ..تحويله إلى مصدر صريح  :يعجبني تفوقُك.
املصدر املؤول
سرني أنك فزت بالجائزة
أدركت أن العلم سالح فعال
أعلن أن الفريقين متعادالن
من المعروف أن شارد الذهن ال يفهم
تركت اللعب مخافة أن يغضب والدي

التحويل اىل املصدر الصريح
سرني فوزك بالجائزة
أدركت كون العلم سالحا ً فعاالً
أعلن تعادل الفريقين
من المعروف عدم فهم شارد الذهن
تركت اللعب مخافة غضب والدي
االسم املنقوص وأحكامه

االسم املنقوص:
هو اسم مفرد آخره يا ٌء مكسو ٌر ما قبلها ،نح ُو :النادي ،الراعي ،الداني ،القاصي…
فإذا لم يكن ما قبله مكسوراً ،فليس اسما ً منقوصاً ،بل كالصحيح ،فتبقى ياؤه (ال تُ ْنقَصُ ) في كل أحواله ،نحو :ظ ْب ٌي؛
رس ّي ،عرب ّي ،ترك ّي…
رأيٌ؛ َس ْع ٌي...وليس من المنقوص ما كان آخره ياء مشددة ،نحوُ :ك ِ
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أحكامه:
ْ
 - 1تثبت ياؤه إذا كان معرفا بأل  :يف مجيع حاالته االعرابية ( الرفع  ،اجلر ) .
ذهب الراعي َ ،م َررْ ُ
بالراعي
ت
ْ
 -2تثبت ياؤه اذا كان مضافا :
ُ
مررت براعي الغنم
جاء راعي الغنم ،

ِّ
ْ
ً
ً
 - 3تحذف ياؤه إذا كان مفردا جمردا من (أل) واإلضافة ،وينون بالكسر يف حالتي رفعه وجره فقط :
حام قدير
جاء ُم ٍ

ُ
حام قدير
،
مررت بِ ُم ٍ

أما يف حالة النصب فتبقى الياء :
ُ
راعي الغنم  ،رأيت محاميا ً قديراً .
الراعي العجوز  ،رأيت
رأيت
َ
َ
أنواع اجلموع
نوع اجلمع

 -1مجع املذكر السامل

 -2مجع املؤنث السامل
 -3مجع القلة

 -4صيغة منتهى اجلموع

 -5مجع الكثرة

اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام

املثال
التعريف
لفظُ يدل على ثالثة فأكثر من الذكور المعلمون – المهندسون-
العقالء بزيادة (واو ونون) على مفرده المزارعون
المسافرين – المقاتلين –
في حالة الرفع ،أو (ياء ونون) في
حالتي النصب والجرّ ،وكان له مفرد المشاركين
من جنسه
مؤمنات – معلمات – شجيرات .
لفظ يدل على أكثر من اثنتين بزيادة
ألف وتاء على مفرده  ،يرفع بالضمة
 ،وينصب ويجر بالكسرة .
 -1أنهُر – أرجُل
وهو ما ُوضع للعدد القليل (من ثالثة
 -2أوالد – أعمال .
إلى عشرة)
 -3أمثلة – أجوبة .
وأوزانه أربعة:
 -4صبية – ِغلمة .
 -1أ ْفعُل
 -2أفعال
-3أ ْف ِعلة
 -4فِعْلة .
كل جمع ألفه ثالثه ما بعدها حرفان ،
أو ثالثة  .وهي في األغلب على وزن
 -1مفاعل  -2 ،مفاعيل ( أو ما
شابههما ) .
وهي ما جاءت على أوزان غير
األوزان السابقة .
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املبني للمجهول
بناء الفعل للمجهول
أوال  :الفعل املاضي
 -1الفعل الماضي صحيح العين  ،الخالي من التضعيف ُ ،يضم أوله ويكسر ما قبل آخره :
يبنى للمجهول الفعل ( َعلق َم )  :يصبح ( ُعلق َم )  :في الجملة ُع قل َم السر .
وبيع واقتقيدَ.
 - 2الفعل الماضي األجوف مثل :صام وباع واقتاد ُتقلب عينه ياء ليصبح  :صق يم ق
 - 3الماضي الثالثي المضعف مثل  {:شد وهز ومد } .فيضم أوله
مثل ُ { :
ت الجسور } .
شد الحبل }ُ {،دقت الطبول } { ،ومُد ق
 -4إن كان ثانيه أو ثالثه ألفا ً زائد ًة قلبت واواً ،نحو :جاهد = جُوهقد ،تعاهد = ُتعُوهد.
ثانيا  :الفعل املضارع
ُيض ُم أول حرف فيه و ُيفتح ما قبل اآلخر
يبنى للمجهول الفعل ( َيعلَّم ) يصبح ( يُعلَّم ) .
أما المضارع األجوف  :ف ُتقلَب عينه ألفاً :يقول = يُقال ،يُعين = يُعان مثل  :يُصا ُم نهارُ رمضان و يُقا ُم ليلُه .
املمنوع من الصرف
هو اسم معرب ال يلحقه التنوين  ،ويجر بالفتحة عوضا عن الكسرة .
ً
أوال -األعالم املمنوعة من الصرف
ً
ً
ً
ً
أ :العلم املؤنث سواء لفظيا أو معنويا أو لفظيا ومعنويا.
حروف التأنيث تاء التأنيث

( فاطمة – عائشة)

ألف التأنيث الممدودة

( غيداء – بيداء – علياء ،أنبياء  ،علماء  ،فقراء )

ألف التأنيث المقصورة

( نجوى – فدوى – رضوى – مصطفى ) -

فنقول :جاءت فاطم ُة
رأيت معاوية

( مرفوعة بضمة واحدة)
( منصوبة بفتحة واحدة)

المؤنث اللفظي  :ما كان آخره يدل على التأنيث كالتاء

(فاطمة – معاوية)

المؤنث المعنوي  :ما دل على مؤنث ولكنه خال من حروف التأنيث ( سعاد – إكرام)
المؤنث اللفظي والمعنوي  :ما دل على مؤنث وفيه حرف من حروف التأنيث(نجالء – سلوى– سمية)
اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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ب  :العلم املذكر املنتهي بألف ونون زائدتني
( نعمان – رمضان – شعبان – جيهان)
ج  :العلم األعجمي أي غري العربي ( الزائد عن ثالثة أحرف )
( لندن – باريس – جاك – ابراهيم – موسى – داوود )
ويضاف إليها كل أسماء األنبياء والرسل قبل سيدنا محمد – صلى هللا عليه وسلم -فهي ُتعد أعجمية وهي ممنوعة من
الصرف مثل ( إبراهيم – إسماعيل – إدريس -عيسى – موسى – هارون)
أما ما كان منها ثالثي ساكن الوسط صُرف مثل ( نوح – لوط – هود) إذن المصروف من أسماء الرُسل هي ( محمد
 نوح – لوط – هود -شعيب  -صالح) وما عداها ممنوع من الصرف.د  :ما كان على وزن الفعل
( أكرم – أحمد – يزيد – ينبع – تدمر)
وكلها على شكل الفعل الماضي أو المضارع مثال  :أكرم الرجل ضيفه
ً
ه :ما كان علما على وزن فعل ( عُمر  -هُبل – ُزحل – قُزح – جُ حا)

 -جاء أكرم يسعى .

ً
ثانيا -الصفات املمنوعة من الصرف

 -1الصفة على وزن ( افعل ) الذي مؤنثه فعالء  :احمر :حمراء  ،اسود  :سوداء ،أعرج  :عرجاء ،أحمق :حمقاء،
احور:حوراء ،أكحل :كحالء  ،أو ( افعل ) الذي مؤنثه ( فعلى)  :اكبر :كبرى  ،أعظم :عظمى  ،آخر  :أخرى
-2الصفة التي على وزن (فعالن) الذي مؤنثه( فعلى)  :عطشان  :عطشى  ،ظمآن  :ظمأى ،ريان :ريا  ،غضبان
:غضبى ،سكران  :سكرى ....،
األعداد من(  )11-1إذا جاءت على وزن ( مفعل ) أو ( فعال) مثل  :موحد  :آحاد  ،مثنى  :ثناء ،مثلث :ثالث  ،مربع
رباع  ،مخمس
ً
ُ
ثالثا  :لفظ (أخر) جمع كلمى أخرى  ،ومنه قوله تعالى ( فعدة أيام أخر) .
ً
رابعا  :صيغة منتهى اجلموع
وهي كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثالثة .
وزن مفاعل :وهو كل جمع وسطه ألف بعده حرمان مثل ( مساجد – معابد – كنا~س – جوامع)
وزن مفاعيل :وهو كل جمع وسطه ألف بعده ثالثة أحرف وسطها ساكن مثل ( مصابيح – قناديل – مناديل – مناشير)
إعراب املمنوع من الصرف
 -1يعرب الممنوع من الصرف حسب موقعه في الجملة.
 -2يرفع الممنوع من الصرف بالضمة وينصب بالفتحة ,ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة .
 -3ويجر بالكسرة إذا كان مضافا أو معرفا بال التعريف .
اإلصدار الجديد من هذا الملف لدى مكتبة الوسام
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امليزان الصريف :
وقد اختار العلماء لفظ ( فعل ) كوزن لكل الحروف األصلية :
ويسمى الحرف األول األصلي من الكلمة ( فاء الكلمة ) والثاني األصلي( عين الكلمة ) والثالث األصلي( الم الكلمة
كيف تزن الكلمات ؟
 -1إذا كانت الكلمة  :ثالثية – اسما ً أو فعالً وحروفها أصلية نزن الكلمة كالتالي :
ص َعدَ )
زن كلمة ( َ
( صعد ) نقابل الحرف األول ( ص ) والثاني ( ع ) والثالث ( د )
( فعل )
فيكون وزن كلمة ( صعد ) :
(ص َعدَ ) على وزن ( َف َع َل ) على أن حركات الكلمة على الوزن نفسه بنفس تشكيل الموزون .
فنقول َ
 -2فإن كانت الكلمة غير ثالثية بأن كانت رباعية مجردة اسما ً أو فعالً نزيد في الميزان الما ً كالتالي :
إن كانت رباعية نحو ( جعفر ) ( فعلل ) – ( بعثر ) ( فعلل )
ونزيد المين إن كانت خماسية نحو ( سفرجل ) ( فعلل ) .
 -3وأما إن كان الكلمة مزيدة نقابل الكلمة بـ ( فعل ) ثم ننزل الزيادة من الكلمة على الميزان كالتالي :
زن كلمة استغفر
الطريقة  :نأتي باألصل الثالثي وهو الفعل الماضي ( غفر)  ،ثم نكتب تحته وزنه ( فعل ) ثم ننقل مقابل كل حرف
الوزن  ،ثم ننزل الحروف الزائدة في الكلمة في الميزان كما هي .
فيكون وزن كلمة ( استغفر )  ( :استفعل )
 -4إذا حذف حرف أصلي من حروف الكلمة حذف ما يقابله في الميزان كالتالي :
زن كلمة ( قُل )
الطريقة  :نأتي باألصل للكلمة وهو الفعل الماضي ( قال ) ثم نكتب تحته وزنه ( فعل ) ثم ننقل مقابل كل حرف
الوزن  ،وتحت الحرف المحذوف ال نكتب شيء أي ال نعوض المحذوف .
قُـ  /ل
قـ /ـا /ل
ف /ع /ل

ف/ /ل الحظ أن حرف العين ( األلف ) قد حذف من الميزان ألنه غير موجود في الكلمة .

سؤال  :إذا طلب منك أن تزن الكلمة فعليك أن تقوم باالتي :
 -1اكتب بجانب الكلمة التي تريد وزنها أصلها وغالبا ما يكون الفعل الماضي .
 -2ثم اكتب تحت كل حرف من الكلمة ذات األصل الثالثي ( فعل ) وللرباعي ( فعلل ) .
 -3ثم انقل الوزن للكلمة التي تريد وزنها  ،وضعا تحت كل حرف وزنه من الميزان مراعيا الحذف والزيادة .
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الوحدة الرابعة عشرة ( بني حيفا وعكا )
شرح وحتليل القواعد الواردة يف هذه الوحدة :
احلال
ٌ
بكيف
فضلة ،نكرةٌ ،منصوبٌ  ،يبيِّنُ هيئ َة صاحبها وغالبا ً ما يكون الفاعل أو المفعول او كالهما معا ً ويُستفه ُم عن ُه
اس ٌم
َ
ٌ
دون أن يتغي ََّر معناها ،مثا ٌل  :حضر ُ
ت إلى المدرسة ماشيا ً .
الحا ُل اسـ ٌم
فضلة  :أيُّ يُمكنُ االستغنا ُء عن ُه في الجمل قة َ
نصبها الفتح ُة َّ
ٌ
،وهو الضَّميرُ ال َّتا ُء في حضر ُ
ت.
وهي تبيِّنُ هيئ َة
الظاهرةُ،
منصوبة وعالم ُة
ماشيا ًُ  :حا ٌل
الفاعل َ
َ
ق
ق
صاحب الحال :
هيئة
ُ
المطر غزيراً.
فاعالً  :جاء َالطالبُ مسرعاً.
َ
مفعوالً به :أنز َل هللاُ
ً
خبراً :هذا الطالبُ مجداً.
ناضجة.
نائب فاعل ُ :تؤك ُل الفاكه ُة
جاراً ومجروراً:مرر ُ
ت بأحمدَ مسروراً.
مبتدأً :أحم ُد مجتهداً خيرٌ منه كسوالً.
ّ
أنواع احلال:
ٌ
أ -مفردة  :جا َء الطالبُ مسرعاً ،مسرعاً:حا ٌل مفردةٌ.
ٌ
ُ
ُ
مير أو كليهما معاً،
الحال ،وقد يكونُ الرابط
ب
ب  -مجلة  :تحتوي على رابطٍ يربطها بصاح ق
الواو أو الض َ
َ
ق
ً
ً
فعلية،
اسمية أو
سوا ًء كا َنت الجمل ُة
 -1عادَ أحم ُد يركضُ  ،الر ُ
ابط هنا الضميرُ المستترُ  .الجملة الفعلية ( يركض ) في محل نصب حال .
 -2كتب الطالب الواجب وهو مسرور الرابط هنا هو الواو  ،والجملة االسمية في محل نصب حال
املفعول ألجله
هو مصدر منصوب يبين سبب حدوث الفعل .
مثل  ( :أذهب إلى المدرسة رغبة في العلم ) ويأتي منونا ً

رغبة  :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .
قال تعالى  ( :وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق ) .
خشية  :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  ،وهو مضاف .
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معاني حروف اجلر
حرف اجلر

األمثلة
خرجت من القسم.
سافرت من يوم األحد.
اجتنب الخبيث من األصدقاء.
أخذت من الدراهم.
ذهبت إلى الثانوية.
درست إلى المساء.
الكتاب لي.
كافأته الجتهاده.
الحمد هلل.
سافرت عن الوطن.ابتعدت عن ودك.
" و اتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا "
القلم على الطاولة.
لك علي فضل.
وآتي المال على حبه
أنا في المدرسة .نظرت في األمر
قتل كليب في ناقة.

من
إىل
الالم
عن

على
يف

أمسكت بيده.مررت به
كتبت بالقلم.
مات بظلمه.
" كفى باهلل شهيدا "
أقمت بمسقط رأسي.

الباء

العلم كالنور.

الكاف
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معناه
ابتداء الغاية المكانية.
ابتداء الغاية الزمانية.
بيان النوع
التبعيض ( بمعنى بعض ).
انتهاء الغاية المكانية.
انتهاء الغاية الزمانية.
الملكية ( بمعنى ملكي ).
التعليل.
االختصاص.
المجاوزة الحقيقية.و المجازية.
البدل ( بمعنى بدل ).
االستعالء الحقيقي.
االستعالء المعنوي.
المصاحبة ( بمعنى مع ).
الظرفية الحقيقية أو المجازية.
التعليل.
اإللصاق الحقيقي أو المجازي.
االستعانة.
التعليل.
التوكيد.
الظرفية المكانية .
التشبيه.
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قواعد كتابة اهلمزة :
اهلمزة املتوسطة يف أثناء الكلمة :
لكتابة الهمزة المتوسطة نالحظ حركتها وحركة الحرف الذي قبلها  ،فتكتب على حرف الحركة األقوى .
أقوى الحركات الكسرة وتناسبها النبرة ( ـئـ )  ،وتليها الضمة وتناسبها الواو (ؤ)  ،ثم الفتحة وتناسبها األلف (أ) ،
وأضعفها السكون وال حرف له .
األمثلة  :بِ ْئر  :فالهمزة ساكنة  ،وما قبلها مكسور  ،والكسرة أقوى من السكون ولذا جعلت الهمزة على نبرة .
لُ ْؤلُ ْؤ  :الهمزة ساكنة  ،وما قبلها مضموم  ،والضمة أقوى من السكون  ،ولذا كتبت الهمزة على الواو لمناسبتها لحركة
الضمة .
سما ُؤنا  :ما قبل الهمزة حرف ساكن  ،وهي مضمومة فكتبت على الواو .
بُؤَ ساء  :فالهمزة مفتوحة  ،وما قبلها مضموم  ،والضمة أقوى من الفتحة  ،ولذا كتبت على الحرف المناسب للضمة وهو
الواو .
مختبِئُون  :فالهمزة مضمومة  ،وما قبلها مكسور  ،والكسرة أقوى من الضمة ولذا كتبت على ما يناسب الكسرة وهي
النبرة .
َرئِيف  :فالهمزة مكسورة  ،وما قبلها مفتوح  ،فكتبت على النبرة لمناسبتها للحرف األقوى الكسرة .
وقس على هذا ما عداه .
اهلمزة املتطرفة التي تأتي يف آخر الكلمة :
تكتب الهمزة المتطرفة بحسب حركة ما قبلها دون النظر إلى حركتها  ،فإن كان ما قبلها مكسوراً كتبت على الياء (ئ) ،
وإن كان ما قبلها مضموما ً كتبت على الواو (ؤ)  ،وإن كان ما قبلها مفتوحا ً كتبت على األلف (أ)  ،وإن كان ما قبلها
ساكنا ً كتبت مفردة على السطر (ء) .

معاني قد :
التشكيك  :وذلك إذا تالها فعل مضارع  .مثال  :قد أزورك هذا اليوم .
ماض  .مثال  :قد زرت صديقي أمس .
التحقيق  :وذلك إذا تالها فعل
ٍ
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الوحدة الثامنة عشرة ( قصة املعطف )

شرح وحتليل لقواعد هذه الوحدة :

أنواع ما
 - 1ما املوصولة  :تعرب حسب موقعها في الجملة وتعرف بأن يصح وضع مكانها اسم موصول مناسب وهي لغير
العاقل وال بد من أن يأتي بعدها صلة سواء كانت الصلة جملة أو شبه جملة – الطالب فهموا ما جاء في االمتحان .
 -2ما الشرطية  :وهي جازمة لفعلين يأتيان بعدها األول فعل الشرط والثاني جواب له لغير العاقل – ما تستمتع به
فلن تفرط فيه – ما تقدم من خير تجده .
 -3ما االستفهامية  :لغير العاقل ويجب حذف ألفها إذا دخل عليها حرف الجر اما إذا أصبحت ( لماذا ) فال حذف *
ما األدب ؟ عالم الخالف بين األشقاء ؟ لماذا قرأت ببطء ؟ وتعرب مبتدأ أما إذا جاء بعدها فعل فتعرب مفعوالً به .
 -4ما التعجبية  :وتكون في صيغة ما أفعل وتعرب مبتدأ – ما أعظم العرب !
 -5ما النافية  :وتدخل على الجملة الفعلية أو االسمية وقد تكون بمعنى ليس فيكون اسمها مرفوعا ً وخبرها منصوبا ً –
ما أهمل الطالب دراستهم – ما يذاكر إال المجتهد – ما المعلم إال قدوة – ما النحو صعبا ً  (: .ما قلت إال الصدق ).
-6ما املصدرية  :حرف مصدري يفيد معنى الظرف أني مقيم ما أقام محمد – وقد ال تتضمن معنى الظرف – آمنوا
كما آمن الناس .
 -7ما الزائدة  :وهي نوعان :
أ  -كافة  :تكفف الفعفل عفن طلفب الفعفال مثفل ( طالمفا – قلمفا – كثفر مفا ) كمفا تكفف إن وأخواتهفا عفن العمفل – إنمفا
المؤمنون إخوة – وتكف الكاف – ورب عن الجر – لساني فصيح كما كتابي بليغ – ربما االمتحان سهل – كمفا تكفف
الظرف عن الجر – شرحت الدرس بينما الموجه موجود .
ب  -زائدة  :وتكون زيادتها في المواضع اآلتية :
 -1بعد إذا الظرفية – إذا ما اقتنيت الرسالة تتفوق .
 -2قبل أو بعد ( بين ) – قرأت ما بين القوسين – جلست بين عمرو وزيد .
 -3بعد حرفي الجر ( عن – في ) وبعد غير – عما قليل يتحد العرب انطلقت الرصاصة عن غير ما قصد .
 -4بعد أدوات الشرط الجازمة  :إنما – أينما – إما – أياما – إذما تذاكر تتفوق – أينما تذهب نستمتع – غما يهاجمنا
العدو فسوف نلقنه درسا ً – أيا ما تدعو فله األسماء الحسنى بعد ليت وشتان – ليتما الفالحين منتبهون
 -5تأتي بين التابع و متبوعه " إن هللا ال يستحي أن يضرب مثالً ما بعوضة " فبعوضة بدل من مثالً .
 - -6نعت السم نكرة .مثل  :هل جاء أحد ما ؟ .
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النواسخ :
إن وأخواتها
حروف ناسخة تدخل على الجملة االسمية فتنصب المبتدأ و يسمي اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها ،
وهي :
إن – أن  :حرف توكيد ونصب .
لكنَّ  :حرف استدراك ونصب .
كأن  :حرف تشبيه ونصب .
ليت  :حرف تمن ٍ ونصب .
لعل  :حرف ترج ٍ ونصب .
أنواع اسم إن وأخواتها :
أ  -يأتي اسم إن وأخواتها اسما ً ظاهراً
إن الذي ربح أخوك
إن الحياة جميلة َّ -2 .
مثلَّ -1 :
ب  -يأتي اسم إن وأخواتها ضميراً متصالً  ،ويكون مبنيا ً في محل نصب اسم إن وأخواتها حسب ورودها في الجملة
مثل :إنكم أصدقائي  .ليتها تجتهد .
أنواع خرب إن وأخواتها (هي نفسها أنواع خبر المبتدأ)
أ  -يأتي مفرداً .

مثل  :إن السماء صافية .

ب  -يأتي جملة (اسمية  -فعلية)  ،وتكون في محل رفع .
إن العلمَ يتقدمُ  (.جملة فعلية )
مثل  :ليت الشبابَ أيامُه دائمة ( جملة اسمية ) َّ .
جـ -يأتي شبه جملة (ظرف  -جار ومجرور)  ،ويكون في محل رفع .
لعل أخي عند صديقه .
مثل  :إن العل َم في الصدور .
دخول (ما) على (إن) إذا دخلت (ما) الزائدة على إن أو إحدى أخواتها فإنها تبطل عملها وبذلك يعرب االسم الواقع
بعدها مبتدأ مع مالحظة أن (ما) عندما تلتحق ب(ليت)يجوز فيها اإلعمال اإلهمال
الشباب [الشبابُ ] يعود يوما ً .
مثل  :إنما المؤمنون أخوة – ليتما
َ
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كان وأخواتها
تدخل علي الجملة االسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها  ،وتنصب الخبر ويسمى خبرها
وأخواتها (أًصبح ،أضحي  ،أمسى  ،ظل  ،ليس  ،بات ,صار  ،مادام  ،مازال  ،ما أنفك  ،ما برح  ،ما فتئ )
وتأتي كلها ناقصة أي في حاجه لخبر يتم معناها  ،أمثلة :
 -1مازال الحلم قريبا ً .
مازال ( فعل ماض ناسخ )  ،الحلم ( اسم مازال مرفوع )  ،قريبا ً ( خبر مازال منصوب )
 -2صار الظلم إلى زوال .
صار ( فعل ماض ناسخ )  ،الظلم ( اسم صار مرفوع ) إلى زوال ( خبر صار شبة جملة في محل نصب ) .
أنواع خرب كان وأخواتها (هي نفسها أنواع خبر المبتدأ)
 -1خبر مفرد مثل  :كان الظلم سالح الجاهل .
كان ( فعل ماض ناسخ )  ،الظلم ( اسم كان مرفوع )  ،سالح ( خبر كان منصوب )  ،الجاهل ( مضاف إليه )
 -2خبر جملة اسمية مثل  :أصبح الطالب ثيابه نظيفة
والجملة االسمية ( ثيابه نظيفة ) في محل نصب خبر أصبح .
 -3خبر جملة فعلية مثل  :بات المزارع يزرع الحقل .
والجملة الفعلية ( يزرع الحقل ) في محل نصب خبر بات .
 -4خبر شبه جملة مثل  :كان الكتاب على الطاولة .
وشبه الجملة من الجار والمجرور ( على الطاولة ) في محل نصب خبر كان .
 -5خبر شبه جملة مثل  :كان الكتاب فوق الطاولة .
وشبه الجملة الظرفية ( فوق الطاولة ) في محل نصب خبر كان .
إذا طلب منك أن تستخرج فعالً ناسخا ً فعليك أن
تبحث عن كان وأخواتها ( كان  -ظل  -بات -
صار  -ال يزال  -ما دام  -أضحى  -ليس) ....
أو كاد وأخواتها (أوشك  -عسى  -بدأ -شرع )

مت حبمد اهلل

كـــل أمــنــيــات الــنــجـــاح والـــتـــوفــيــق

إعــــداد  :عــــصــــام أبــــو صـــعـــيـــلــيـــك 0788522220
مدرسة الشاملة الثانوية للبنني \ الزرقاء
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