مــــركـــز الـمــعــــجــــم

الوحدة العاشرة :

من خطبة حجة الوداع

شرح وحتليل
إجابات أسئلة الوحدة يف الكتاب

وإضافة مجيع أسئلة الوزارة هلذه الوحدة .

الـــوحــدة الــعـــاشـــرة

اإلضاءة :

مــن خــطــبــة حــجــة الــوداع

 -1ما مناسبة خطبة حجة الوداع ؟
أذن الرسول صلى هللا عليه وسلم في الناس في السنة العاشرة للهجرة أنه ذاهب للحج ،فقدم المدينة بشر كثير كل يلتمس
أن يأتم ويقتدي برسول صلى هللا عليه وسلم ويعمل مثله  ،ودخل الرسول الكريم مكة  ،وفي يوم عرفة ألقى خطبة حجة
الوداع وعلم الناس مناسكهم  ،وبين لهم سنن حجهم وأمور دينهم .
 -2ملاذا مسيت حجة الوداع بهذا االسم ؟
سميت حجة الوداع بهذا االسم ؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم ودع فيها المسلمين فقال :فاني ال أدري لعلي ال ألقاكم
بعد عامي هذا  .وبذلك كانت آخر عهد المسلمين برسولهم  -عليه الصالة و السالم . -
 -3يف أي سنة كانت حجة الوداع ؟
كانت حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة
 -4قدم املدينة مسلمون كثر للحج مع الرسول -صلى اهلل عليه وسلم  .-ملاذا ؟
قدم المدينة مسلمون كثر للحج مع الرسول صلى هللا عليه وسلم لياتموا به ويعملوا مثله ويتعلموا سنن حجهم منه مباشرة
 -5اذكر ثالثة من أهداف خطبة حجة الوداع ؟
من أهداف خطبة حجة الوداع ما يأتي:
أ  -تعليم الناس مناسكهم ب -بيان سنن حجهم ج -تعليم المسلمين أموردينهم .
 -6ما الذي أراده الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم – من هذه اخلطبة ؟ صيفي 2002
أراد أن يبين للناس أمور دينهم .
مالحظة :
املراد حفظه من هذه اخلطبة من قوله  :أيها الناس إن دماءكم  ........فمن زاد فهو من أهل اجلاهلية .

الفقرة األوىل :
ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ  ،ﻨﺤﻤﺩﻩ  ،ﻭﻨﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ،ﻭﻨﺴﺘﻐﻔﺭﻩ  ،ﻭﻨﺘﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻭﻨﻌﻭﺫ ﺒﷲ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺭ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ  ،ﻭ ﻤﻥ ﺴﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
،ﻤﻥﻴﻬﺩِ ﷲ ﻓﻼ ﻤﻀل ﻟﻪ  ،ﻭﻤﻥ ﻴﻀﻠل ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ .
ﻭﺃﺸﻬﺩ ﺃﻥّ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻّ ﷲ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻪ  ،ﻭﺃﺸـﻬﺩ ﺃﻥّ محمﺩﺍ ﻋﺒﺩﻩ ﻭ ﺭﺴﻭﻟﻪ .ﺃﻭﺼﻴﻜﻡ ﻋﺒﺎﺩ ﷲ ﺒﺘﻘﻭﻯ ﷲ
ﻭﺃﺤﺜﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻋﺘﻪ  ،ﻭﺃﺴﺘﻔﺘﺢ ﺒﺎﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺨﻴﺭ.
املعاني واملفردات :
الكلمة

الكلمة

املعىن

املعىن

الحمد هلل

الشكر والثناء هلل عزوجل

أشهد

أقر واعترف

نستعينه

نطلب العون

شريك

ند

أحثكم

آمركم وأوصيكم

أستفتح

أبدأ

أسئلة حول الفقرة األول :
 -1ما األفكار العامة يف هذه الفقرة ؟
األفكار العامة في هذه الفقرة:
أ-حمد هللا والثناء عليه وتنزيهه عن الشريك
ب -الحث على تقوى هللا تعالى وطاعته
 -2مب ابتدأ الرسول الكريم خطبته ؟
ابتدأ الرسول خطبته بحمد هللا والثناء عليه  ،وطلب العون والمغفرة منه سبحانه .
 -3استخرج من الفقرة طباقا ؟
الطباق في ( مضل وهادي) وفي ( يهد ويضلل)
 -4ما اجلذر اللغوي للكلمات التالية  ( :تقوى  ،مضل  ،طاعته )؟
أ -تقوى  :وقي

ب -مضل  :ضل أو ضلل ج -طاعته  :طوع

الفقرة الثانية :
ﺃﻤّﺎ ﺒﻌﺩُ  :ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ﺍﺴـﻤﻌﻭﺍﻤﻨّﻲ ﺃﺒﻴّﻥ ﻟﻜﻡ  ،ﻓﺈﻨّﻲ ﻻ ﺃﺩﺭﻱ  ،ﻟﻌﻠّﻰ ﻻ ﺃﻟﻘﺎﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻲ ﻫﺫﺍ.
أيها الناس ﺇن دماﺀكم وأموالكم حرامٌ عليكم ﺇلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا  ،في شهركم هذا في بلدكم
هذا  ،أال هل بلغﺕ ؟ اللهماشهد  .فمن كانﺕ عنده أمانة فليﺅدها ﺇلى الذي اﺌتمنـه عليهـا .وﺇن ربـاالجاهلية
موضوع  ،وﺇن أول ربًا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب  ،وﺇن دماﺀ الجاهلية موضوعة  ،و ﺇن أول دم
ٍنبدأ به دمُ عامر بن ربيعة بن الحارﺙ بن عبـد المطلـب وﺇن مﺂثر الجاهلية موضوعة ﻏير السدانة والسقاية
.والعمْد قود وشبه العمد  :ما قتل بالعـصا والحجـر ،و فيه ماﺌة بعير ،فمن ﺯاد فهو من أهل الجاهلية .
املعاني واملفردات :
املعىن

الكلمة

أبين

أوضح

يؤدها

الكلمة

عامي هذا

املعىن

السنة العاشرة للهجرة

يعيدها ﺇلى صاحبها

ربا

الزيادة على رأس المال

موضوع

متروك

مآثر

عاداﺕ ( جمع مأثُرة )

السدانة

خدمة الكعبة

السقاية

العمد

القصد

قَ َود

شبه العمد

الخطأ

بلدكم هذا

سقاية الحجاج
القصاص
مكة المكرمة

أسئلة حول الفقرة الثانية :
 -1ما الفكرة العامة يف الفقرة؟
الفكرة العامة هي بيان موقف اإلسالم من مﺂثر الجاهلية وعاداتها المتوارثة .
 -2ما البلد الذي أشار اليه الرسول – صلى اهلل عليه وسلم – يف قوله  ( :يف بلدكم هذا )  .صيفي 2102
أشار الى مكة المكرمة \ البلد الحرام
 -3من املخاطب يف هذه اخلطبة؟
يخاطب الرسول الناس كافة
 -4علل استخدام الرسول صلى اهلل عليه وسلم عبارة " أيها الناس " بدال من " أيها املسلمون " ؟ شتوي 2015
استخدم الرسول الكريم عبارة "أيها الناس"ألن:
أ -تعاليم اإلسالم ﺇنسانية ينتفع بها جميع الناس المسلم والكافر .
ب -رسالة اإلسالم للناس كافة.

 -5ورد يف الفقرة عبارة توحي بدنو أجل الرسول  .اذكرها؟
العبارة التي توحي بدنو أجل الرسول هي" فاني ال أدري لعلي ال ألقاكم بع عامي هذا"
 -6ما األمور التي حرمها اإلسالم كما تفهم من هذه الفقرة؟
 اذكر عادتني جاهليتني أبطلهما اإلسالم  ،وردتا يف النص  .صيفي 2012األمور التي حرمها اإلسالم كما هو واضح من هذه الفقرة هي :
ب -تحريم دماء المسلمين
أ -تحريم القتل وسفك الدماء
د -تحريم خيانة األمانة
ج-تحريم الربا
ه -تحريم الثأر
 -7استخرج من النص اثنني من املآثر اجلاهلية التي أقرها اإلسالم ؟ صيفي 2012
السدانة والسقاية .
 -8اذكر العبارة التي تتفق مع قوله تعاىل  " :ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب " .صيفي 2002
العبارة هي ( العمد قود ) .
 -2ما موقف اإلسالم ممن يطلب دية أكثر من مئة بعري؟
اعتبر اإلسالم من يطلب دية أكثر من مﺌة بعير من أهل الجاهلية .
 -10ذكر الرسول نوعني من القتل ما هما؟
أ -القتل العمد

ب -القتل شبه العمد " بالخطأ".

 -11ذكر الرسول الكريم مثالني على القتل شبه العمد ما هما؟
 ما القتل شبه العمد ؟ كما ورد يف النص .صيفي 2012أ -القتل بالعصا

ب -القتل بالحجر

 -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؟
يدل ذلك على أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قدوة حسنة للناس حيث بدأ بأهل بيته ليقتدوا به .
 -13ما األسلوب اللغوي املستخدم يف عبارة ( اللهم ) الوارد يف النص ؟ صيفي . 2012
أسلوب نداء .
 -14أ -عالم يعود الضمري ( ها ) املخطوط يف قوله ( فليؤدها اىل الذي ائتمنه عليها ) .صيفي 2012
يعود على األمانة .
ب-عالم يعود الضمري املخطوط حتته يف قوله  ( :وفيه مئة بعري ) .
يعود على شبه العمد

الفقرة الثالثة :
أيها الناس ،ﺇن الشيطان قد يﺌس أن يعبد في أرضكم هذه  ،ولكنه قد رضي أن يطاع في ما سـوىذلك مما تحقرون
أعمالكم .
أيها الناس ﺇنما المﺅمنون ﺇخوة  ،وال يحل المرﺉ ٍ ما ُألخيه ﺇال عن طيب نفس منه  .أال هل بلغﺕ ؟ اللهم اشهد .
فال ترجعُن بعدى كفار ايضرب بعضكم رقاب بعﺽ  ،فﺈني قد تركﺕ فيكم ما ﺇن أخذتم به لـن تضلوا بعده  :كتاب
هللا .أال هل بلغﺕ ؟ اللهماشهد .
أيها الناس  ،ﺇن ربكم واحد  ،وﺇن أباكم واحد كلكم آلدم وآدم من تراب  ،ﺇن أكرمكم عند هللا أتقاكم  ،ﺇن هللا عليم
خبير  .وليس لعربي على عجمي فضل ﺇال بالتقوى  .أال هل بلغت ؟ اللهم اشهد  .قالوا  :نعم  .قال فليبلغ الشاه ُد
الغائب .
املعاني واملفردات :
املعىن

الكلمة

املعىن

الكلمة

قطع أمله

يضرب

يقتل

تحقرون

ترونه حقيرا

أخذتم

تمسكتم

ال يحل

يحرم

تضلوا

تنحرفوا

رضا وقبول

أتقاكم

أكثركم خوفا من هللا

أوصلت

عجمي

ﻏير العربي

يئس

طيب نفس
بلغت

أسئلة حول الفقرة الثالثة :
 -1ما القضايا االجتماعية والدينية التي أكدها الرسول الكريم يف هذا اجلزء من اخلطبة؟
أكد الرسول على القضايا االجتماعية والدينية التالية:
أ-يأس الشيطان أن يعبد في مكة .
ب -أن المؤمنين أخوة .
ج -تحريم مال المسلم ﺇال عن طيب نفس .
 -2ما داللة تكرار الرسول صلى اهلل عليه وسلم عبارة " أال هل بلغت؟ اللهم اشهد؟"
تكرار الرسول صلى هللا عليه وسلم عبارة " أال هل بلغت؟ اللهم اشهد؟"يدل على حرص الرسول على تبليغ دين هللا
على أكمل وجه وأنه لم يقصر في أداء األمانة.

 -3ما احلكمة من قول الرسول – صلى اهلل عليه وسلم ( : -فليبلغ الشاهد الغائب )  .صيفي 2010
جميع المسلمين مكلفون بتبليغ الدعوة اإلسالمية للناس
 -4ورد يف اخلطبة " ال حيل ملسلم مال أخيه إال عن طيب نفس منه":
أ – اذكر حاالت يحل فيها مال المسلم ألخيه؟
الحاالﺕ التي يحل فيها مال المسلم ألخيه المسلم هي:
أ -الزكاة والصدقة

ب -الهبة والهدية

ج -الميراﺙ

د -الدين

هـ  -البيع والشراء

ب – اذكر حاالت يحرم فيها مال المسلم ألخيه؟
الحاالﺕ التي يحرم فيها مال المسلم ألخيه المسلم هي:
أ -السرقة

ب -الربا

ج -الغش واالحتيال

ج – اذكر احلالة التي حيل للمسلم فيها مال أخيه املسلم  ،كما جاء يف النص ؟ شتوي 2015
الحالة هي  :عن طيب نفس منه
 -5بني الشرط الذي وضعه الرسول -صلى اهلل عليه وسلم – لتجنب الوقوع يف الضالل ؟ صيفي 2010
األخذ  ،والتمسك بكتاب هللا .
 -6وضح الصورة الفنية يف قول الرسول" فال ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"؟
صورالرسول الكريم قتل المسلم ألخيه المسلم بالكفر  ،وهذا داللة على شدة حرمة قتل المسلم ألخيه .
 -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 هي أن يضرب المسلمون رقاب بعضهم البعض .
 -8ما مقياس التفاضل بني الناس يف اإلسالم ؟
ما معيار األفضلية يف االسالم  ،كما ورد يف النص ؟ صيفي  ، 2010شتوي 2015
التقوى

 - 2تكررت كلمة التقوى يف اخلطبة يف عدة مواضع :
أ – وضح مفهوم التقوى لغة واصطالحا؟
ج - :التقوى لغة هي الخوف والخشية
أ-اصطالحا هي خشية هللا وامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
ب -ما الهدف من تكرار كلمة التقوى ؟
الهدف من تكرار كلمة التقوى هو التأكيد على أهمية تقوى هللا وامتثال أوامره واجتناب نواهيه في حياة المسلمين .
 -10هات من الفقرة األخري كلمتني متقابلتني " طباقا" ؟
" الشاهد والغائب " و " عربي وأعجمي "
-12اذكر اثنني من األمور التي نهى الرسول – صلى اهلل عليه وسلم – الناس عنها  .صيفي 2010
ﺃ -ﺃكل ﺍﻟمسﻠﻡ مﺎل ﺃخيﻪ ﺍﻟمسﻠﻡ بﺎﻟبﺎﻁل .
ﺏ -ﻋﻭﺩة ﺍﻟمسﻠميﻥ كﻔﺎﺭﺍ يضﺭﺏ بﻌضﻬﻡ ﺭﻗﺎﺏ بﻌض .
 -13اضبط آخر كلمة آدم يف قول الرسول الكريم" كلكم آلدم " مع بيان السبب؟
آلدم " بوضع فتحة على الميم " ألن كلمة آدم علم أعجمي ممنوع من الصرف يجر بفتحة عوضا عن الكسرة .
 -14استخرج من اخلطبة ثالث عبارات تدل على دنو أجل الرسول – صلى اهلل عليه وسلم ؟صيفي 2010

فال ترجعن بعدي كفارا

ب -ﺇني قد تركت فيكم ما ﺇن اخذتم به

ج – أال هل بلغت اللهم اشهد

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

المساواة  ،والتواضع والبعد عن الكبر .
 -16استخلص اثنتني من اخلصائص الفنية يف النص ؟ صيفي 2002
السمات الفنية للخطبة :
 -1االستهالل بحمد هللا تعالى والثناء عليه  .حيث قال الرسول الكريم  ( :الحمد هلل نحمده  ،ونستعينه ) .
 -2اإليجاﺯ ودقة التعبير ووضحه  .مثال ذلك من الخطبة ( العمد قود  ،ﺇن ربكم واحد ) .
-3تكرار األلفاظ والمعاني  .مثال ذلك ( أال هل بلغت اللهم اشهد ) .
-4التأثر بالقرآن الكريم  .مثال ذلك ( ﺇنما المؤمنون ﺇخوة )  ( ،ﺇن هللا علي ٌم خبير ) .

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

االستيعاب والتحليل

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

الكلمة

معناها

الكلمة

معناها

موضوع

باطل

العمد

المتعمد في القتل

مآثر

العادات القديمة المتوارثة من األفعال األقوال

قود

القصاص

سقاية
ال ّ

سقاية الحجاج

سدانة
ال ّ

خدمة الكعبة

 -2استخرج من اخلطبة مقابل الكلمات اآلتية ؟

الكلمة

عرب ّي

الشاهد

تركت

يهدي

مقابلها

عجمي

الغائب

أخذﺕ

يضل

 -3عد إىل الفقرة الثالثة  ،واستخرج اجلملة املفتاحية ( مجلة املوضوع ) فيها .

( ﺇن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ﺇلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ) .
-4يف أي سنة أدى الرسول صلى اهلل عليه و سلم حجة الوداع ؟

في السنة العاشرة للهجرة .
 -5وضح سبب تسمية حجة الوداع بهذا االسم ؟

الن النبي صلى هللا عليه و سلم ودع المسلمين بها وعرفهم أمور دينهم ،وصرح فيها بأنه قد ال يلقاهم بعد عامهم الذي
لقيهم فيه ،عام الحجة
 -6أعطى الرسول صلى اهلل عليه و سلم يف هذه اخلطبة حق احلياة الكرمية اآلمنة لإلنسان  .فما مقومات األمن
يف اإلسالم كما ورد يف اخلطبة ؟

ﺃ -حﺭمة ﺩمﺎء ﺍﻟمسﻠميﻥ

ﺏ -ﻭجﻭﺏ ﺭ ّﺩ ﺍألمﺎنﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ج -ﺍﻟتﻘﻭﻯ ﺃسﺎﺱ ﺍﻟتﻔﺎضل بيﻥ ﺍﻟنﺎﺱ

د-بيان دية القاتل شبه العمد هـ  -المؤمنون ﺇخوة .
 -7صنف العادات واملمارسات اجلاهلية الواردة يف اخلطبة حسب موقف اإلسالم منها ،كما يف اجلدول ؟

عادات جاهلية أقرها اإلسالم
السدانة والسقاية  ،األشهر الحرم  ،وحرمة مكة المكرمة

عادات جاهلية أبطلها اإلسالم
الربا  ،دماء الجاهلية  ،القتل العمد ( الثأر )

ْ

 -8وفق بني مضمون اآليات واألحاديث اآلتية وما يناسبها من العبارات الواردة يف اخلطبة :

ﺍﻟﻌمْ ُﺩ َﻗ َﻭ ٌﺩ )
(ﻭ َ
أ ـ { وََلكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يا أُوْلي األلبابِ }( البقرة  )971ﺍﻟﻌبﺎﺭة ﺍﻟتﻲ تتﻔق مﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟخﻁبة ﻫﻲ َ :
.
م عِنْ َد الل ِه
إن أكرَ َمكُ ْ
كرٍ وَأنثى وَجَعَلناكُم شُعُوبًا وقبائلَ لِتعارفوا َّ
س إنّا خَلَقناكُم مِن َذ َ
ﺏ{ -يا أيُّها النَّا ُ
إن الل َه عَلِيمٌ خَبيرٌ ( الحجرات  (. ) 91 :ﺇﻥَّ َﺭبَّكﻡ ﻭﺍح ٌﺩ  ،ﺇﻥَّ ﺃبﺎكﻡ ﻭﺍحﺩ ،كﻠُّكﻡ آلﺩ َﻡ  ،ﻭآﺩ ُﻡ مِﻥْ تﺭﺍ ٍ
م َّ
أتقاكُ ْ
ﺏ  .ﺇﻥَّ
ﷲ ﻋﻠي ٌﻡ خبي ٌﺭ  ،ﻭﻟيﺱ ﻟﻌﺭبﻲ ﻋﻠﻰ ﻋجمﻲ ﻓضل ﺇﻻ بﺎﻟتﻘﻭﻯ ) .
ْﺃك َﺭ َم ُك ْﻡ ﻋِ ْنﺩَ ِ
ﷲ ﺃَ ْتﻘﺎ ُكﻡ  ،ﺇﻥَّ َ
ج -قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " :كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه " ( .رواه الترمذي)

ب ن ْفس منه )
(أيها الناسُ  ،ﺇن دماء ُكم وأموال ُكم حرا ٌم علي ُكم ) (وال ي ِحل المرى ِء ُم ْسلِم ما ُل أخي ِه ﺇال عن ِطي ِ
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) .
( فال ترجعن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) .
هـ -قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  " :ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ك ْبر"( .رواه مسلم) .
( كلكم آلدم  ،و آدم من تراب  ،ﺇن أكرمكم عند هللا أتقاكم ) ( ،ليس لعربي على عجمي فضل ﺇال بالتقوى ) .
 -2ورد يف اخلطبة غري عبارة توحي بدنو أجل الرسول  ،اذكر اثنني منها ؟

( لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا )  ( ،تركت فيكم ما ﺇن أخذتم به لن تضلوا بعده ) ( فال ترجعن بعدي كفاراً ).

ً
 -10ما اآلية التي نزلت على الرسول صلى اهلل عليه و سلم يف حجة الوداع مؤكدة أن أحكام الشريعة قد
اكتملت ؟

ض ُ
ت ل ُك ْم ِدين ُك ْم وأ ْتم ْم ُ
اآلية هي قوله تعالى ْ ( :اليوْ م أ ْكم ْل ُ
اإلسْالم ِدينًا)  ( .المائدة )3
ت عل ْي ُك ْم نِعْمتِي ور ِ
يت ل ُك ُم ِ

 -11حذر الرسول صلى اهلل عليه و سلم الناس من الرجوع إىل الكفر بعد اإلسالم  ،وجعل لذلك عالمة  .اذكرها .

ﻋﻼمة ﺍﻟﺭجﻭع ﺇﻻ ﺍﻟكﻔﺭ بﻌﺩ ﺍإلسﻼﻡ ﻫﻲ  :ضﺭﺏ بﻌض ﺍﻟمسﻠميﻥ ﺭﻗﺎﺏ بﻌض ( ﺍﻟﻘتﺎل بيﻥ ﺍﻟمسﻠميﻥ ) .
 -12ما داللة تكرار الرسول صلى اهلل عليه و سلم عبارة " أال هل بلغت ؟ اللهم فاشهد " ؟

يﺩل ﻋﻠﻰ ﻭجﻭﺏ تبﻠيغ ﺍﻟﺭسﻭل ﺍﻟكﺭيﻡ ﺭسﺎﻟتﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟنﺎﺱ ﻭﺍشﻬﺎﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ  ،ﻭﻭجﻭﺏ تبﻠيﻐﻬﻡ ﺭسﺎﻟتﻪ مﻥ بﻌﺩﻩ .
 -13بين املبادئ واألخالق اإلسالمية التي تتضمنها كل عبارة من عبارات اخلطبة املبينة يف اجلدول :

العبارة

المبدأ أو الخلق اإلسالمي

" إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم "
" العمد قَ َود "
" إنّما المؤمنون إخوة "

صون حرماﺕ المسلمين
القصاص
العدل والمساواة

" كلكم آلدم وآدم من تراب "

المساواة  ،والتواضع والبعد عن الكبر

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

 -1الميراﺙ .

 -2الصدقة  -3 .ال ِهبة  -4 .البيع والشراء كنقل الملكية والعقود وما يكون من ذلك .

التذوق والتفكري

 -1وضح الصورة الفنية يف قوله صلى اهلل عليه و سلم  ":فال ترجعنّ بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
صور اإلنسان الذي يقتل أخاه المسلم بالكافر  ،فصار يستهين بأمر قتل أخيه .
-2ورد يف اخلطبة أساليب النداء  ،والنفي  ،واالستفهام  ،والشرط  ،واألمر .

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

مثال عليه

النداء

عباد هللا  ،أيها الناس  ،اللهم .

النفي

ال أدري  ،ال يحل  ،ال ألقاكم  ،ﻻ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ .

االستفهام

آال هل بلغت ؟

الشرط

من كانت عنده أمانة فليؤدها  ،ﺇن أخذتم به لن تضلوا بعده.

األمر

اسمعوا  ،اشهد

ب ـ بيّن أثر هذه األساليب في نفس المستمع.
يعمل التنوع في األساليب على التشويق وجذب انتباه السامع والحرص على بقاء التركيز بالتنويع في األساليب .
 - 3من عالمات الفصاحة اإلجياز ودقة التعبري ووضوحه  .مثل على ذلك من اخلطبة .

من عالمات اإليجاز  :العمد قود  ،ﺇنما المؤمنون ﺇخوة  .من عالمات دقة التعبير  " :ليس لعربي على عجمي فضل ﺇال
بالتقوى  .من عالمات الوضوح  :ﺇن ربكم واحد  ،وﺇن أباكم واحد .
 -4عد إىل الفقرة األخرية من النص وصنف مجلها إىل خربية وإنشائية .

الجملة الخبريّة  :هي التي تحتمل التصديق والتكذيب  ،مثل  :أمطرﺕ السماء  ،حدﺙ ﺯلزال في الصين .
الجملة اإلنشائيّة  :فهي الجملة التي تعتمد أساليب اإلنشاء :استفهام  ،ونفي  ،نهي  ،نداء  ،وتعجب  :ما اسمك ؟.
جمل خبرية

ﺇن ربكم واحد ،ﺇن أباكم واحد ،كلكم آلدم ،أدم من تراب ،ﺇن أكرمكم عند هللا أتقاكم ،ﺇن هللا عليم خبير

جمل إنشائية أيها الناس،هل بلغت ؟ ،اللهم ،اشهد ،فليبلغ الشاهد الغائب

 -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.

ليشكل القدوة في السلوك اإلسالمي القويم وااللتزام بما حثت عليه الشريعة اإلسالمية .
 -6ما احلكمة من تأكيد الرسول صلى اهلل عليه و سلمأن يبلغ الشاهد الغائب يف نهاية اخلطبة .

الحكمة من هذا التأكيد أن الدعوة اإلسالمية يجب أن تصل الى جميع الناس .

ً
 -7علل استخدام الرسول صلى اهلل عليه و سلم عبارة " أيها الناس " بدال من أيها املسلمون يف هذه اخلطبة .

ألن دعوته عامة للناس جميعا ال للمسلمين فقط .
 -8ينتهك بعض الناس اليوم حرمة أموال اآلخرين بأساليب غري مباشرة  ،اذكر أمثلة على ذلك .

 . 1حاالﺕ النصب واالحتيال  . 2 .الربح الفاحش في التجارة .
 -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 )  :من الفعل ( وقي ) والمصدر ( وقاية ) وتعني الستر والصون والحذر .
التقوى( اصطالحا ً )  :تعني االمتثال ألوامر هللا واجتناب نواهيه .
ب  .ما الهدف من تكرار كلمة التقوى ؟
الهدف من تكرارها هو التأكيد على أهمية االمور التي حذر منها في خطبته . .
 -10يف ضوء دراستك النص  ،وضح مخس مسات فنية وأدبية للخطبة .

 -1اإليجاﺯ

 - 2.سهولة اللغة وقوتها بما يضمن فهم السامع .

 -3قصر العبارة .

 -4خصوصية الموضوع المتعلق بالفرائض وما حثت عليه الشريعة .

 -5ﺍﻟتكﺭﺍﺭ .

 -6ﺍﻻﻗتبﺎﺱ مﻥ ﺍﻟﻘﺭآﻥ ﺍﻟكﺭيﻡ .

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  ( :كسرة ) االسم من الحج .
ُحجة  ( :ضمة ) البرهان والدليل .
حجة  ( :فتحة ) اسم المرة من الحج .
خطبة  ( :ضمة ) فن نثري لساني أمام جمهور مستمع وخطيب يتحدﺙ وموضوع يُتحدﺙ فيه مسجوعا أو مرسال .
خ ْطبَة  ( :كسرة ) ارتباط بقصد الزواج واالقتران .
 -2هات مفرد كل من اجلمعني اآلتيني  ،ثم استخدمه يف مجل مفيدة :

أ -مآثر  :مأْثرة  ( .يفخر الناس بمﺂثرهم القديمة ) .
( اتق شر من أحسنت ﺇليه ) .
ب –شرور :شر .

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

اسمعوا  ،أن تلقوا  ،فليؤدها  ،أخذتم  ،ائتمنه  ،من يهد  ،تحقرون  ،صلى  ،ال ترجعن .
عالمة البناء

الفعل المبني

عالمة البناء

الفعل المعرب

اسمعوا  /فعل أمر

مبني على حذف النون

أن تلقوا  /فعل مضارع

منصوب عالمة نصبه حذف النون

أخذتم  /فعل ماﺽ

مبني على السكون

فليؤدها  /فعل مضارع

مجزوم وعالمته حذف حرف العلة

ائتمنه /فعل ماﺽ

مبنى على الفتح

من يهد  /فعل مضارع

مجزوم وعالمته حذف حرف العلة

صلى  /فعل ماﺽ

مبني على الفتح

تحقرون /فعل مضارع

مرفوع وعالمته ثبوﺕ النون

ال ترجعن /فعل مضارع مجزوم وعالمته حذف النون

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

أفعال اتصلت بها ضمائر نصب

أفعال اتصلت بها ضمائر رفع

أحتكم

اسمعوا

ألقاكم

تلقوا

فليؤدها

تضلوا

أوصيكم

 -7ميز املبني من املعرب من األمساء اآلتية :

األسماء المبنية

األسماء المعربة

هذه  :اسم ﺇشارة

الناس

م ْن  :اسم موصول  ،شرط  ،استفهام

أعجمي  ،الشيطان

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

أ  -إنّا ال نسجد إالّ هلل.

:

حرف يفيد النفي والتوكيد .

ب  -ال كذوب محبوب.

:

نافية للجنس .

جـ  -أمتنا تحب السالم ال الحرب.

:

حرف عطف يفيد اإلضراب .

د  -هل زرت ال َم ْعرض ؟ ـ ال .

:

حرف جواب يفيد النفي .

هـ  " -فال ترجعنّ بعدي كفّارا".

:

النهي والجزم .

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

المعنى اسم فاعل

اسم فاعل

اسم مفعول

اسم مفعول

اسم فاعل

اسم مكان

مصدر صريح

الكلمة

مض ّل

هادي

مح ّمد

موضوع

المؤمنون

موقف

السدانة

الفعل

أضل

هدي

حمد

وضح

آمن

وقف

سدن

انتهت الوحدة العاشرة

مــــركـــز الـمــعــــجــــم

الوحدة احلادية عشرة :

قصيدة
َّ

( أراك عصي الدمع )

شرح وحتليل
إجابات أسئلة الوحدة يف الكتاب
وإضافة مجيع أسئلة الوزارة هلذه الوحدة .

الوحدة احلادية عشرة
أراك عصي الدمع

ْ
ٌ
أما للهوى نهي عليك و ال أمــــــــر

 -1أراك عصي الدمع شيمتك الصبـــر
ٌ
 -2بلى ،أنا مشــــــــتاق وعندي لوعة ٌ
ْ
 -3إذا الليل أضواني بسطت يـد اهلوى

ولكن مثلي ال يذاع له ســـــــــــــــر
َْ
وأذللت دمعا من خالئقه الكبـــــــــر

 -4تكاد تضيء النــــار بني جواحنـــــي

 -5معللتي بالوصل ،واملــــوت دونــــه
َ
 -6حفظت وضيعت املـــــــــودة بيننا
ٌ
 -7بنفسي من الغـــادين يف احلي غادة
ْ
 -8تروغ إىل الواشـــــــــــني يف ،وإن يل

إذا هــــي أذكتها الصبابة والفكــــــر
َ
ً
إذا مـــــت ظمآنا فال نزل القطـــــــر

وأحــــــسن من بعض الوفاء لك الغدر

ْ

 -2فإن يك ما قال الوشــــــــاة ومل يكن
َ
 -10وفيت ،ويف بعض الوفاء مــــــــذلة
ٌ
 -11وقور ،وريعان الصبــــــــا يستفزها
ْ ٌ
َ
 -12وما كان لألحزان ،لوالك،مــــــسلك
ِّ
 -13فال تنكريني ،يابنة العم ،إنــــــــه
ٌ
 -14وإني جلرار لكل كتيبــــــــــــــــة ٍ
َ َ
ٌ
ـة
 -15وإني لنزال بكل مخوفـــــــــــــ ٍ
 -16فأظمأ حىت ترتوي البيض والقنـــا

هـــواي هلا ذنب ،وبهجتــــــــها عذر
ًْ
ألذنــــــا بها عن كل واشـــــــــية ٍوقر
َ
فقــــد هدم اإلميان ما شـــــــيد الكفر

إلنســــانة يف احلي شـــــيمتها الغدر
ٍ
ً
َ
فتـــــــــأرن ،أحيانا كما ،أرن َاملـــــهر

إىل الـــــقلب ،لكن اهلوى للبلى جسر

 -18أسرت وما صحبي بعزل ٍلدى الوغى

ليــــــعرف من أنكرته البدو واحلضر
ْ
معـــــودة ٍأن ال يخل بها النصــــــــر
ْ
ٌ
كــــثري إىل نزالها النظر الشـــــــزر
َ
َ
وأســغب حىت يشبع الذئب والنســر
َ
و ال اجليــــش ما مل تأته قبلي النذر
َ
ْ ٌ
وال فرســـــــــــــــي مهر ،وال ربه غمر

 -20ولكنني أمضي ملا ال يعيبنـــــــــي

وحســبك من أمرين خريهما األســر

 -17وال أصبح احلي الـــخلــوف بغـــارة

 -12وقال أصيحابي :الفرار أو الــــــردى
 -21يقولون يل :بعت الســـالمة بالردى
 -22وهل يتجافى عني املوت ســــــاعة

 -23ســيذكرني قومي إذا جد جـــدهم
ٌ
 -24وحنن أناس ال توســـط بينـنـــــــا
 -25تهون علينا يف املعايل نفوســــــــنا

فقلت:هما أمران ،أحالهما مــــــــر

فـــقلت :أما و اهلل ،ما نالني خســــر

إذا مـــــا جتافى عني األســــر والضر
َ
ويف الليلة الظلماء يفتقد البـــــــــدر

لـــنا الصدر دون العاملني أو القبـــــر
ْ َ َ َ
َ
ومــــن خطب احلسناء مل يغلها املهر .

مالحظة  :حفظ مثانية أبيات

ملخص اإلضاءة :
 -1من قائل قصيدة ( عصي الدمع )؟ شتوي 2014
أبو فراس هو الحارث بن سعيد الحمداني  ،ولد في الموصل سنة 323هـ  ،وتوفي سنة 353هـ  ،قرب حمص  ،نشأ
يتيما فكفله ابن عمه سيف الدولة  ،الذي كان يميزه ويصطحبه في ﻏزواته  ،ويستخلفه على أعماله .
 -2ما مناسبة القصيدة ؟
أسر أبو فراس الحمداني في أحدى الوقائع مع الروم  ،وهو جريح مصاب بسهم  ،بقي نصله في فخذه  ،حمله األعداء
معهم ﺇلى القسطنطينية سنة 348هـ  ،وبقي في أسره حتى افتداه سيف الدولة سنة 355هـ  ،وقد قال قصيدته هذه وهو في
سجنه  ،مخاطبا سيف الدولة  ،محمال شعره ُجل مشاعره وأحاسيسه  ،مستخدما التورية والتلميح واإليماء .
 -3أين كان الشاعر أبو فراس احلمداني موجودا عندما نظم هذه القصيدة ؟ شتوي 2002
في األسر عند الروم
 -4بني أسباب شهرة شعر أبو فراس احلمداني ؟ شتوي  ، 2008شتوي 2015
ﺃ -ﻟﻡ يحﻔل بﻪ مﻥ ﺍﻟصﻭﺭ ﻭﺍألخيﻠة .
ﺏ -ﻋﺫﻭبة ﺍﻟﻠﻔظ ﻭجﻭﺩة ﺍﻟمﻌﺎنﻲ .
ج -ﻭيمﺎ يتميز بﻪ مﻥ ﺇيﻘﺎع مﻭسيﻘﻰ .
ﺩ -ﻭغنﻲ بﺎﻟخﻭﺍﻁﺭ ﻭﺍﻟحكﻡ .
ﻩ -ﻭبمﺎ يسﻁﺭﻩ مﻥ مﻭﺍﻗف تﺎﺭيخية ﺫﺍﺕ ﻗيمة ﻋﺎﻟية .
 -5ما هي موضوعات شعر أبي فراس احلمداني ؟
أ -المدح والهجاء

ب –الرومياﺕ

ج -اإلخوانياﺕ

د -والفخر والغزل

 -6من أين استمد أبو فراس احلمداني مكانته املتميزة بني شعراء عصره ؟
بفضل ( الروميات ) التي عكست شخصيته بما فيها من بطولة وفروسية وﺇباء وحفاظ على سمو الذاﺕ وكبريائها .
 -7ماذا تسمى القصائد التي قاهلا الشاعر وهو يف األسر ؟ شتوي 2011
تسمى الروميًاﺕ
 -6ما املقصود بالروميات ؟
قصائد قالها الشاعر وهو في السجن عند الروم .

حتليل األبيات
الفكرة  :يف األبيات من (  )4-1شكوى الشاعر من وجد العشق
 -1أراك عصي الدمع شيمتك الصبـــر

ْ
أما للهوى نهي عليك و ال أمـــر

املفردات :
عص ّي  :ممتنع  ،صعب  //شيمتك  :ميزتك والجمع شيم  //نهي وال أمر  :سلطان أو قوة  //الهوى  :الحب
الشرح :
أنني أراك رجال يصعب عليه البكاء ومن صفاتك الصبر  ،أليس للحب والهوى سلطان عليك أي ال سبيل له عليك .
الصورة الفنية :
" أما للهوى نهي عليك و ال أ ْمـــر " شبه الهوى بالسلطان األمر الناهي .
************************************************************************
 -2بلى ،أنا مشــــــــتاق وعندي لوعة

ولكن مثلي ال يذاع له ســــــــــر

املفردات :
لوعة  :حرقة الحب  //يذاع  :ينتشر.
الشرح :
يتحدﺙ عن مشاعر الحب والشوق التي تمأل قلبه ألهله  ،ووطنه وأحبته  ،ولكن م ْن مثله ال يذاع له سر بسبب عزة نفسه
ولكنه يكتم الحب في قلبه .
اإليضاح والداللة :البيت كله كناية عن شدة حبه .
***********************************************************************
ْ
وأذللت دمعا من خالئقه الكبـــــر
 -3إذا الليل أضواني بسطت يد اهلوى
املفردات :
أضواني  :أتعبني  ،ضمني  //خالئقه  :عاداته  ،أو صفاته ومفردها خليقة  //بسطت  :مددﺕ
الشرح :
يقول ﺇذا حل الليل فﺈنه يطلق لعواطفه العنان  ،ويضغط على دموعه العصية من أجل أن تنزل وتخفف من لوعته
وشوقه  ،فمثله ال يجب أن يظهر أمام الناس بمظهر الضعيف الباكي من الحب  ،ألنه أمير شجاع .
الصورة الفنية :
" بسطت يد الهوى " شبه الهوى بﺈنسان باسط يده
***********************************************************************

 -4تكاد تضيء النار بني جواحنـــــي

إذا هي أذكتها الصبابة والفكـــــر

املفردات :
جوانحي :جمع جانحة وهي الضلوع //أذكتها  :أشعلتها ،أججتها //الصبابة :شدة الشوق ،وألم الحب .

الشرح :
وعندما يخلو بنفسه ليال تثور عليه ذكرياته تلهب جوانحه حتى تكاد تلتهب من شدة الشوق والتفكير في المحبوبة .
الصورة الفنية :
" تكاد تضيء النار"  :شبه آالم الحب بالنار .
*************************************************************************
أسئلة حول الفكرة األوىل . ) 4 – 1 ( :

 -1من خياطب الشاعر يف البيت األول ؟ شتوي 2013

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

يعود على الشاعر نفسه ( أبو فراس الحمداني ) .
 -3حدد طريف احلوار يف البيت األول ؟

طرفا الحوار في البيت األول :الشاعر ونفسه .
 -4استخرج من األبيات طباقا ؟

ا لطباق في كلمتي" أمر ونهي"
 -5ما املعىن البالغي لالستفهام يف قوله" أما للهوى نهي ".....؟

االستفهام معناه  :التعجب
 -6مم تعجب الشاعر يف البيت األول ؟

يتعجب الشاعر من تماسكه وقوة احتماله عدم استسالمه للهوى .
 -7ما احلقيقة التي يعرتف بها الشاعر يف البيت الثاني؟

الحقيقة التي يعترف بها الشاعر أنه عاشق وأن للحب عليه سلطانا على نفسه ولكنه يرفض أن يظهر ذلك للناس كي ال
يقال عنه أنه ضعيف
 -8وضح الصورة الفنية يف قوله ( بسطت يد اهلوى ) ؟ شتوي 2002

شبه الهوى بانسان باسط يده .

 -2مب تصف الشاعر يف البيت الثاني؟

أصف الشاعر بالكبرياء واإلباء وعزة النفس
 -10مم يشكو الشاعر كما تفهم من البيت الثاني ؟

يشكو الشاعر من الشوق ولوعة الحب
 -11بني مضمون جواب الشاعر على السؤال الوارد يف البيت األول ؟

يجيب الشاعر على السؤال فيقول ﺇنني مشتاق وأحس بلوعة الحب ولكني ال اظهر ذلك بسبب مكانتي بين قومي
 -12حدد العبارة التي تظهر اعتداد الشاعر واعتزازه بنفسه ؟

العبارة هي " :ولكن مثلي ال يذاع له سر "
 -13مىت بلغ الشاعر مرحلة الضعف التي تصل إىل درجة البكاء؟

بلغ الشاعر مرحلة الضعف التي تصل ﺇلى درجة البكاء في الليل عندما أصبح وحيدا بعيدا عن أعين الناس
-14ما مظاهر ضعف الشاعر أمام اهلوى ؟

مظاهر ضعف الشاعر أمام الهوى انه يذل دمعه ويبدأ في البكاء رﻏم أن ذلك ليس من طباعه وال من أخالقه
-15ما الذي يؤجج النار بني جوانح الشاعر ؟ شتوي 2002
وصف الشاعر النار يف البيت الرابع تضي بني جواحنه  ،ما وقودها ؟ شتوي 2011

أ -الصبابة

ب  -الفكر

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

حالة التفكير تزيد نار الحب اشتعاال في نفس الشاعر .

الفكرة يف األبيات  :مقارنة بني أخالق وصفات الشاعر وحمبوبته وعالقته بها ( ) 12 – 5
 -5معللتي بالوصل ،واملوت دونــــه

َ
إذا مت ظمآنا فال نزل القطـــــــر

املفردات :
معللتي  :تلهيني  ،تلهمني  //الوصل  :اللقاء//دونه  :أقرب منه //القطر :المطر //ظمآن  :عطشا .
الشرح :
ينادي الشاعر محبوبته التي وعدته باللقاء ولكن يبدو للشاعر أن الموﺕ أقرب ﺇليه من لقائها فيدعو على كل المحبين
الذين ينعمون باللقاء أن يذوقوا نفس العذاب الذي يذوقه .
الصورة الفنية :
" إذا متُ ظمآنا" شبه نفسه وهو محروم من لقاء حبيبته بالظمﺂن الذي حرم الماء
**********************************************************************
 -6حفظت وضيعت املــــــــودة بيننا

وأحسن من بعض الوفاء لك الغدر

الشرح :
في الوقت الذي حفظ فيه الشاعر الود  ،قامت محبوبته بﺈضاعة الوقت بالبعد والصد تارة واإلبقاء القليل تارة أخرى ،
ويرى أن القطيعة أفضل من الواقع  ،ولكن ﻏدرك أحسن من بعض الوفاء لي  ،ألنها تقابل الوفاء بالغدر .
اإليضاح والداللة :
" حفظت وضيعت"  " ،الوفاء والغدر "  :فيها محسن بديعي  :الطباق
الصورة الفنية :
يف قوله " وضيعت املودة بيننا "  :شتوي 2011
شبه الشاعر المودة بشيء ثمين ضيعته محبوبته .
**********************************************************************
ٌ
هواي هلا ذنب ،وبهجتــــــــها عذر
 -7بنفسي من الغادين يف احلي غادة
املفردات :
الغادين  :القادمين  ،المصبحين  //غادة  :الفتاة البيضاء الجميلة  //بهجتها  :ﺇطاللتها .
الشرح :
يفدي محبوبته الفتاة الجميلة بنفسه وفي ذاك الحي لي فيه فتاة حبي لها ذنب  ،ولكن ﺇطاللتها وجمالها عذر .
الصورة الفنية :
" بهجتها عذر "  :شبه جمالها وﺇطاللتها بالعذر من األخطاء والذنب .

ْ
 8تروغ إىل الواشـــني يف ،وإن يل

ْ
ألذنا بها عن كل واشـــــــــية وقر

املفردات :
تروغ  :تخادع  //الواشين  :جمع واش وهو الفتان  //وقر  :ما يسد األذن .
الشرح :
يقول تستمع المحبوبة لما يقوله الوشاة عن الشاعر  ،وفي المقابل هو يغلق أذنيه وال يسمع ما يقولونه .
**********************************************************************
َ
فقد هدم اإلميان ما شـــــــيد الكفر
 - 2فإن يك ما قال الوشـــــاة ومل يكن
املفردات :يك  :يكن .
الشرح :
ت قد صدقتي ما قاله الوشاة  ،مع أنه ﻏير صحيح  ،فﺈن الحب يقضي على ذلك كما يقضي اإليمان على الكفر
ﺇذا كن ِ
الصورة الفنية :
" فقد هَدم اإليمان ما شـــــــيّد الكفر "شبه اإليمان بمن يهدم البناء  ،وشيه الكفر بمن يبني البناء .
احملسن البديعي :
" اإليمان و الكفر"  " ،هدم و شيّد "  " ،يك و لم يكن "  :في الكلماﺕ  :الطباق
**********************************************************************
-10وفيت ويف بعض الوفاء مذلة،

إلنسانة يف احلي شـــــيمتها الغدر

الشرح :
يقول انه وفِي مع أن في وفائه مذلة ولكنه تحمله من اجل الوفاء  ،ولكنها تتصف بالغدر فال تقابل وفائه بالوفاء وﺇنما
بالغدر .
**********************************************************************
 -11وقور ،وريعان الصبا يستفزها،

فتأرن ،أحيانا كما ،أرن املـــــهر

املفردات :
وقور  :رﺯين  //تأرن  :تثور وتمرح  //يستفزها  :يثيرها ( تصبح نشيطة )
الشرح :
ومن صفاﺕ محبوبته أن لها هيبة ووقار ،ولكن كونها في ريعان الشباب الذي يثيرها ويجعلها في نشاط وحيوية  .كأنها
المهر فيكون في لحظة ساكنا وفي لحظاﺕ يقفز وينشط .
الصورة الفنية :
" فتأرن ،أحيانا كما ،أرن المـــــهر " :شبه محبوبته أثناء المسير والنشاط بمشية ونشاط المهر .
**********************************************************************

َ ْ
 - 12وما كان لألحزان ،لوالك،مسلك

إىل القلب ،لكن اهلوى للبلى جسر

املفردات :البلى  :المصيبة  //جسر  :طريق  //مسلك  :طريق .

الشرح :
لم يعرف الشاعر طريق الحزن ﺇال عندما عرف قلبه طريق قلبها وأحبها .
الصورة الفنية :

" لكن اهلوى للبلى جسر "شتوي 2013
شبه الهوى بجسر للهالك والمصائب .
**********************************************************************
أسئلة حول الفكرة الثانية . ) 12 -5 ( :

-1ما املقصود بالظمأ يف البيت اخلامس ؟

الظمأ في البيت هو الرﻏبة في لقاء المحبوبة
يبدو الشاعر من البيت اخلامس أنه أناني وحمب لنفسه  .وضح ذلك ؟

يبدو الشاعر من البيت أنه أناني ومحب لنفسه وذلك حين يدعو بعدم نزول الخير على العشاق من بعده ما دام محروما
من رﺅية محبوبته
ما املعىن البالغي الذي خرج إليه النفي يف مجلة ( فال نزل القطر )؟

المعنى البالﻏي للنفي هو :الدعاء
-4قارن بني الشاعر وحمبوبته كما تفهم من البيت السادس ؟

الشاعر وفي للمحبوبة أما هي فغدارة وﻏير وفيه لحبه
استخرج من البيت السادس ما يقابل ( الوفاء )؟

ﺍﻟﻭﻓﺎء يﻘﺎبﻠﻬﺎ ﺍﻟﻐﺩﺭ
ما الذنب الذي اقرتفه الشاعر ؟ وما عذره يف ذلك ؟ شتوي 2011

الذنب  :حبه لها \ العذر  :جمالها .
عني من البيت السابع عبارة تتضمن معىن الفداء وبذل الروح؟

العبارة هي " بنفسي من الغادين في الحي ﻏادة "

 -5قارن بني الشاعر واحملبوبة  ،كما ورد يف البيت الثامن ؟ شتوي 2011
المحبوبة  :تسمع للوشاة ،وتميل لقولهم .
الشاعر  :ال يسمع للوشاة
ما موقف الوشاة من الشاعر  ،كما ظهر يف البيت الثامن ؟

حاول األعداء تشويه صورته عند محبوبته ليفسدوا العالقة بينهما
عالم يدل رفض الشاعر االستماع للوشاة  ،كما ورد يف البيت الثامن ؟

يﺩل ﻋﻠﻰ شﺩة تمسكﻪ بمحبﻭبتﻪ ﻭحبﻪ ﻟﻬﺎ ﻭيﻘصﺩ بمحبﻭبتﻪ سيف ﺍﻟﺩﻭﻟة ﺍﻟحمﺩﺍنﻲ ﻭﻟكنﻪ ﻻ يصﺭح بﺫﻟﻙ
-11ما العواقب الناجتة عن وفاء الشاعر حملبوبته  ،كما ورد يف البيت العاشر ؟

العواقب الناتجة عن وفاء الشاعر لمحبوبته المذلة والهوان
-12كيف قابلت احملبوبة وفاء الشاعر يف البيت العاشر ؟ شتوي 2011

قابلته بالغدر .
-13مب وصف الشاعر حمبوبته يف البيت العاشر ؟ شتوي 2013

بﺎﻟﻐﺩﺭ
-14استخرج من البيت العاشر طباقا ؟ شتوي 2013

الطباق في كلمتي " الوفاء والغدر"
-15ما هو طبع احملبوبة الدائم ؟ وما هو الطارئ  ،كما ورد يف البيت احلادي عشر ؟

طبعها الدائم الوقار واالتزان أما طبعها الطارئ فهو النشاط والحيوية  ،والسبب في ذلك هو ( ريعان الصبا ) .
-16ما سبب حزن الشاعر كما تفهم من البيت الثاني عشر؟

سبب حزن الشاعر هو المحبوبة .
******************************************************************************************

الفكرة يف األبيات  :فخر الشاعر بنفسه ( ) 17 -13
ِّ
ليعرف من أنكرته البدو واحلضر
 - 13فال تنكريني ،يابنة العم ،إنــــــه
املفردات :
الحضر  :أهل المدينة
الشرح :
يطلب الشاعر من محبوبته ْ
أن ال تتجاهله وتنكره ألنه معروف بشجاعته عن الجميع ( .يظهر في البيت االعتداد بالنفس )
اإليضاح والداللة  :فال تنكريني  :نهي خرج ﺇلى الطلب  \ .الطباق  ( :البدو و الحضر ) .
*********************************************************************
ْ
معودة ٍأن ال يخل بها النصــــــــر
 -14وإني جلرار لكل كتيبــــــــــــة ٍ
املفردات :
معودة  :تعودﺕ على النصر  //جرار  :قائد يجر الجيش
الشرح  :ﺇن الشاعر يقود الكتائب القوية التي لم تعتد ﺇال على االنتصاراﺕ في المعارك .
*********************************************************************
ْ
ٌ
َ َ
كثري إىل نزالها النظر الشـــــــزر
 -15وإني لنزال بكل مخوفـــــــــــ ٍة

املفردات :

مخوفة  :هول عظيم  ،يخاف منه  //الشزر  :المخيف  ،الغضبان .
الشرح  :ﺇنه يركب األمور العظيمة التي تهز أصحابها وتخيفهم  ،والتي تكثر فيها األعداء الذين ينظرون
ﺇليه نظراﺕ الكراهية .
*********************************************************************
 -16فأظمأ حىت ترتوي البيض والقنا

وأسغب حىت يشبع الذئب والنســر

املفردات :
البيض  :السيوف \\\ القنا  :الرماح  //أسغب  :أجوع .
الشرح  :أعطش حتى ترتوي السيوف والرماح من دم األعداء  ،وأجوع عندما أشاهد النسور والذئاب ،وهي تأكل
من جثثهم .
اإليضاح والداللة  :في البيت كله تظهر الشجاعة واإلقدام .
أظمأ  ،ترتوي  :في الكلمتين  :طباق  //أسغب  ،أشبع  :في الكلمتين  :طباق .
الصورة الفنية  :ترتوي البيض  .شتوي 2012

صور السيوف بانسان يشرب حتى يرتوي

و ال اجليــــش ما مل تأته قبلي النذر

 -17وال أصبح احلي اخللوف بغارةٍ
املفردات :الخلوف  :المتخلف عن القتال  //النذر  :اإلنذار .
الشرح :

يقول الشاعر انه ال يهاجم أعداءه في الصباح بعد خروج رجال الحي للحرب  ،فهو ال يستقوي على النساء واألطفال ،
كما أنه ال يباﻏت الجيوش بالحرب  ،بل يبعث لها النذر  (.كناية عن تمسكه بمبادئ القتال وعدم الغدر ) .
*********************************************************************
أسئلة حول الفكرة الثالثة . ) 17 – 13 ( :
 -1من السمات الفنية للشاعر الطباق  .مثل على ذلك من البيت الثالث عشر؟

" البدو والحضر " وفي " أنكرته ويعرف"
 -2ما موقف احملبوبة من الشاعر  ،كما ورد يف البيت الثالث عشر؟

تتجاهله وتقلل من شأنه
-3مب يفتخر الشاعر يف البيت الثالث عشر ؟

يفتخر الشاعر أنه صاحب مكانه في قومه وأنه ذائع الصيت معروف عند أهل البادية والحضر
 -4مب وصف الشاعر نفسه يف البيت الرابع عشر ؟ شتوي 2012

يفتخر بانه قائد محنك  ،ال يعرف الهزيمة .
-5عالم يدل قول الشاعر " معودة أن ال خيل بها النصر " الواردة يف البيت الرابع عشر ؟ شتوي 2014

يفتخر بانه قائد محنك  ،ال يعرف الهزيمة .
-6يصف الشاعر مشهد خوضه املعارك  ،كيف ينظر أعدائه له وجليشه ،كما ظهر يف البيت اخلامس عشر

ينظر األعداء له ولجيشه نظرة استهجان وﻏضب ألنهم ال يستطيعون أن يفعلوا مثله .
-7مباذا يفتخر الشاعر يف البيت السابع عشر ؟ شتوي 2012

انه ال يغير على قبيلة دون انذارها .
-8اذكر البيت الذي يدل على شهر الشاعر الواسعة ؟ شتوي 2013

البيت الثالث عشر ( فال تنكريني يابنة العم  ،انه

ليعرف من أنكرته البدو والحضر ) .

-9اذكر ما يأتي  :شتوي 2014
البيت الذي يفتخر فيه الشاعر بأنه خيوض املخاوف  ( .البيت اخلامس عشر )

( وﺇني لنزال بكل مخوفة

كثير الى نزالها النظر الشزر ) .

البيت الذي يفتخر فيه الشاعر بانه ال يفاجئ األعداء  ( .البيت السابع عشر )

( وال أصبح الحي الخلوف بغارة

وال الجيش ما لم تأته قبلي النذر )

الفكرة يف األبيات  :أسره ووصف حاله وموقفه من األسر ( ) 22-18
 -18أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى،

وال فرســـــــــــــــي مهر ،وال ربه غمر

املفردات :
عزل  :هاربون  //الوغى  :الحرب  //ﻏمر  :ضعيف الرأي  ،جاهل .
الشرح :
صغر فرسه أو حتى خبرته في المعارك .
يتحدﺙ عن أن سبب أسره ليس جبن أصحابه في المعركة  ،أو ِ
*********************************************************************
 - 12وقال أصيحابي :الفرار أو الردى

فقلت:هما أمران  ،أحالهما مــــــــر

املفردات :
اصيحابي  :تصغير أصحاب للتحبب  // .الفرار  :الهروب
الشرح :
يقول له أصحابه  ،ﺇما أن تهرب أو أن تموﺕ  ،ويرى الشاعر أنهما أمران صعبان عنده .
*********************************************************************
 - 20ولكنني أمضي ملا ال يعيبنـــــي

وحسبك من أمرين خريهما األســر

املفردات :
حسبك  :دونك  ،يكفيك .
الشرح :
يرى الشاعر انه اختار األسر  ،وهو من وجهة نطره ليس عيبا  ،ولكنه خير له من الموﺕ أو الفرار .
*********************************************************************
 - 21يقولون يل :بعت السالمة بالردى

فقلت :أما و اهلل،ما نالني خســـــــر

املفردات :بعت  :أبدلت .
الشرح:يتهمه بعض الناس بأنه فضل السالمة على الموﺕ  ،ويرى أنه لم يخسر بهذا االختيار  ،فقد اختاره بشرف .

 - 22وهل يتجافى عني املوت ساعة

إذا ما جتافى عني األســــر والضر

املفردات :يتجافي  :يبتعد .
الشرح :
يقول ﺇن الموﺕ ليس بعيدا عنه  ،وهو في األسر يعاني مرارة البعد وقسوة الضرر  ،وهل سأعيش لألبد وال أموﺕ ﺇذا لم
يتم أسري في الحرب .
اإليضاح والداللة :
في البيت خرج االستفهام ﺇلى النفي واالستنكار .
*********************************************************************
أسئلة حول الفكرة الرابعة . ) 22 – 18 ( :
-1مب وصف الشاعر فرسه يف البيت الثامن عشر وعالم يدل ذلك ؟

وصف الشاعر فرسه بأنه فرس كبير وليس مهرا صغيرا  .ويدل ذلك على أنه فارس ذو خبرة طويلة في المعارك
والحروب
-2اذكر اخليارين اللذين عرضهما األصحاب على الشاعر  ،كما ورد يف البيت التاسع عشر ؟ شتوي 2015

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

كان كال األمرين صعبا ألن اختياره األمر األول وهو الفرار دليل على أنه جبان ؛ واختياره األمر الثاني وهو الثباﺕ
في المعركة سيعرضه للموﺕ والهالك وهو ما ال تحبه النفس
-4حدد البيت الذي يشري إىل أن الشاعر وقع يف األسر بالرغم من توافر ما مينع ذلك .
 -18أسرﺕ وما صحبي بعزل لدى الوﻏى،

شتوي 2015

وال فرســـــــــــــــي مهر ،وال ربه ﻏمر

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

القرار الذي اتخذه الشاعر هو الوقوع في األسر
-6ما املعىن الذي خرج اليه االستفهام الوارد يف البيت الثاني والعشرين ؟ شتوي 2015

النفي واالستنكار
-7ما صفة الشاعر يف البيت الثاني والعشرين ؟

صفة الشاعر اإليمان بالقضاء والقدر وبان الموﺕ حق ال مفر منه  ( .وهذا البيت من أبياﺕ الحكمة )

الفكرة الرئيسة  :فخر الشاعر بنفسه وقومه ( ) 25 -23
 - 23ســيذكرني قومي إذا جد جدهم،

ويف الليلة الظلماء يفتقد البـــــــــدر

املفردات :
ج ّد جدهم  :حدﺙ عندهم أمر
الشرح :
ﺇن قومه الغافلين عنه سيذكرونه عند وقوع األمور العظيمة التي هو أهل لها  ،كما يبحث الناس عن البدر في الليلة
الظلماء
اإليضاح والداللة :
 -1في البيت أسلوب االلتفاﺕ في تنقل الشاعر بين ضمير المتكلم ( سيذكرني قومي ) المفرد والضمير ( نحن) لجماعة
المتكلمين .
 -2كنى الشاعر في قوله (وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر)  :كنى بذلك عن نفسه وحاجة قومه له عند تعرضهم لألخطار .
*********************************************************************
 -24وحنن أناس ،ال توســـط عندنا،

لنا الصدر دون العاملني أو القبـــــر

املفردات :الصدر :المقدمة
الشرح :
يفتخر أنه ينتمي لقوم سادة أشراف يأتون في مقدمة الناس أو يفضلون الموﺕ دونه .
*********************************************************************
 - 25تهون علينا يف املعايل نفوسـنا

ومن خطب احلسناء مل يغلها املهر

املفردات :تهون  :ترخص
الشرح :
يقول الشاعر نبذل أرواحنا رخيصة في سبيل تحقيق طموحنا ووصولنا ﺇلى المكانة التي نريد  ،فالذي يخطب المرأة
الجميلة يرخص لديه كل ﻏال من مال وﻏيره في سبيل الحصول عليها .

أبرز اخلصائص الفنية للقصيدة :
 -1جمال التصوير الفني .
 -2تعدد الموضوعاﺕ .
 -3كثرة المحسناﺕ البديعية كالطباق .
 -4شيوع الصور الحركية .
 -5التنوع بين الجمل اإلنشائية والخبرية
 -6شيوع الحكمة .
أسئلة حول الفكرة األخرية ( . ) 25 – 23
 -1ما الفكرة العامة يف األبيات السابقة ؟ شتوي 2008
يﻔخﺭ ﺍﻟشﺎﻋﺭ بنﻔسﻪ ﻭبﻘﻭمﻪ .
 -2اشرح البيت اخلامس والعشرين شرحا أدبيا وافيا ؟ شتوي 2008
يﻘﻭل ﺍﻟشﺎﻋﺭ نبﺫل ﺃﺭﻭﺍحنﺎ ﺭخيصة ﻓﻲ سبيل تحﻘيق ﻁمﻭحنﺎ ﻭﻭصﻭﻟنﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟمكﺎنة ﺍﻟتﻲ نﺭيﺩ  ،ﻓﺎﻟﺫﻱ يخﻁﺏ ﺍﻟمﺭﺃة
ﺍﻟجميﻠة يﺭخص ﻟﺩيﻪ كل غﺎل ٍ مﻥ مﺎل ﻭغيﺭﻩ ﻓﻲ سبيل ﺍﻟحصﻭل ﻋﻠيﻬﺎ .
 -3أين جتد أسلوب االلتفات يف األبيات السابقة ؟ شتوي 2008
ﻓﻲ تنﻘل ﺍﻟشﺎﻋﺭ بيﻥ ضميﺭ ﺍﻟمتكﻠﻡ ( سيﺫكﺭنﻲ ) ﺍﻟمﻔﺭﺩ  ،ﻭﺍﻟضميﺭ ( نحﻥ ) ﻟجمﺎﻋة ﺍﻟمتكﻠميﻥ .
 -4ما الذي كنى عنه الشاعر بقوله ( ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر ) ؟ شتوي 2008
كنﻰ بﺫﻟﻙ ﻋﻥ نﻔسﻪ  ،ﻭحﺎجة ﻗﻭمﻪ ﻟﻪ ﻋنﺩ تﻌﺭضﻬﻡ ﻟألخﻁﺎﺭ .
 -5استخرج من األبيات السابقة حكمة شعرية  ،حدد األبيات الدالة على ذلك ؟ شتوي 2012
ﺍألبيﺎﺕ ( . ) 22 – 22
 -6اضبط حرف ( اجليم ) يف كلمة ( جدهم ) الواردة يف البيت الثالث والعشرين ؟ شتوي 2008
ﺍﻟكسﺭة

االستيعاب والتحليل

 -1يستخدم الشاعر يف البيت األول ضمري املخاطب املذكر كما يف املفردات (أراك – شيمتك – عليك) فمن
املخاطب يف البيت ؟

يخاطب الشاعر نفسه بضمير المخاطب .
 -2يرسم الشاعر يف األبيات األربعة األوىل لوحة حوارية مجيلة .
أ) حدد طريف هذا احلوار ؟

الشاعر و نفسه .
ب) بني مضمون جواب الشاعر عن السؤال الوارد يف األبيات األول ؟

في مضمون اإلجابة يريد الشاعر أن يبين أن الشوق ولوعة الحب تحرق قلبه ولكنه ال يبوح بأسراره .
ج) مىت يبلغ الشاعر مرحلة الضعف التي تصل إىل البكاء ؟

في الليل  ،عند اشتداد الشوق والتفكر في الديار والمحبوبة .
د) ما النتيجة التي تؤدي إليها حالة التفكري عند الشاعر ؟

البكاء
هـ) ما الذي يؤجج النار بني جوانح الشاعر ؟

الوقود هو الشوق والتفكر ( الصبابة والفكر )
 -3اقرأ البيتني اآلتيني ثم أجب عن األسئلة التي تليهما :

 -بنفسي من الغادين في الحي ﻏادةٌ

هواي لها ذنب ،وبهجتــــــــها عذر

وﺇن لي ْ
 تروغ ﺇلى الواشـــين فيْ ،ألذنا بها عن ُكل واشـــــــــية وقر
أ) عني مجلة تتضمن معىن الفداء وبذل الروح .

بنفسي من الغادين في الحي ﻏادة .
ب) يذكر الشاعر ذنبا اقرتفته  .فما هذا الذننب ؟ وما عذره فيه .

الذنب  :أنه يهواها والعذر :بهجتها وجمالها .
ج) ما مسات احلبيبة التي تظهرها األبيات ؟

تستمع ﺇلى كالم الوشاة وتميل لقولهم .
د)ما الفرق بينه وبني حمبوبته يف البيت الثاني ؟

الفرق بينهما أن المحبوبة تستمع لكالم الوشاة  ،أما الشاعر فيصم اذنه عن سماع أقوالهم .

ً
-4يصف الشاعر حمبوبته بالوقار ولكنها تأرن (تنشط و مترح) أحيانا فما سبب خروجها عن هذا الوقار ؟

السبب هي فترة الصبا وريعانه  ،ألن ريعان الشباب يستفزها ويخرجها عن وقارها .
 -5يصف الشاعر يف البيت اخلامس عشر مشهد خوضه املعارك كيف نظر أعداؤه له وجليشه ؟

كان أعداﺅه ينظرون ﺇليه شزراً ( نظراﺕ حقد وكراهية ) .
 -6اقرأ األبيات اآلتية ثم أجب عما يليها :

 -وﺇني لجرار لكل كتيبــــــــــــة

ُمعودة ْ
أن ال ي ُِخل بها النصــــــــر

 فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا وأسغب حتى يشبع الذئب والنســر وال أصبح الحي الخلوف بغارة و ال الجيــــش ما لم تأته قبلي النُذراستخلص من هذه األبيات الصفات التي خلعها الشاعر على نفسه.

قائد محنك لفرق جيش ال يعرف الهزيمة  ،وال يهدأ ﺇال عندما ترتوي السيوف من دماء أعدائه  ،وقبل أن يوقع فيهم قتلى
تشبع النسور والذئاب من نهش جثثهم  ،وال يهاجم قرية خالية من الرجال  ،وال يهاجم ﻏدرا وﺇنما ينذرهم قبل الحرب .
 -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

صغر فرسه أو حتى خبرته في المعارك .
يتحدﺙ عن أن سبب أسره ليس جبن أصحابه في المعركة  ،أو ِ
 -8يشتهر شعر أبي فراس بشيوع احلكمة فيه فهل جتد ذلك يف القصيدة ؟ عني مواضعها .

الحكمة متضمنة في البيت الثاني والعشرين  ،وبعض ذلك في البيت العشرين .
 -2قسم القصيدة إىل عناوين فرعية ميثل كل عنوان منها مضمون األبيات التي تندرج حتته .

 -حديث الشاعر لنفسه وبث أشواقه .

( )4 - 1

 -وصف المحبوبة وما ناله من حزن بسببها .

( )12-5

 -وصف حاله في المعارك ومكانته من أصدقائه

( )13-13

 -مقارنة حاله مع حال أصدقائه في المعركة .

()22-18

 -فخره بنفسه وقومه .

()25-23

 -10اخرت من القصيدة بيتا جيسد املالمح اخللقية للمحارب املنتصر كما صورها الشاعر .

البيت الرابع عشر ( وﻏني لجرار لكل كتيبة معودة أن ال يخل بها النصر ) .

ً
ً
ً
 -11اشرح البيت الثالث والعشرين شرحا أدبيا وافيا مظهرا ما فيه من متثيل فني يؤكد املعىن الذي يريده
الشاعر .

ﺇذا احتاج قوم الشاعر لمحارب صنديد يرد عنهم عوادي الدهر فسيذكرونه  ،ويفتقدونه حينها لشدة بأسه وما يوقعه في
أعدائه من بطش وفتك  ،وهو يصور نفسه بالبدر الذي يبعث الضوء  ،ويشتت الظلمة في ليلة حالكة السواد ،وأراد أن
يشير ﺇلى أن قومه الغافلين عنه سيذكرونه عند وقوع األمور العظيمة التي هو أهل لها  ،كما يبحث الناس عن البدر في
الليلة الظلماء .
 -12عد إىل القصيدة وأشر إىل مواضع الفخر فيها .

األبياﺕ من 25 -13

التذوق والتفكري

 -1دلل مبواضع من القصيدة على ما يأتي :
أ) الثبات على املعتقد .

البيت الثاني والبيت الثاني والعشرين .
ب) فخر مع تواضع .

البيت الثاني والبيت السابع عشر
ج) كراهية األعداء .

البيت الخامس عشر
د) التسليم بالقضاء والقدر .

البيت الثامن عشر والبيت الثاني والعشرين .
 -2اخرت أحد األبيات التي حتمل التصوير األمجل يف نظرك ثم قم بتوضيحه معلال سبب اختيارك .

البيت (  )23الن التشبيه فيه يوحي بالحاجة عند اشتداد الظلمة للبدر .
 -3يردد ببعض العبارات 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) ( .كناية عن النصر الدائم )
ب( -كثير إلى نزالها النظر الشَّزز) ( .كناية قوة بأسه وعدم خوفه ) .
ج( -وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر) ( .كناية عن حاجة قومه ﺇليه في وقت الشدائد ) .

ً
 -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 .
حتى ال يظن الروم أن سيف الدولة مهتم به فيغالون في طلب الفدية  ،أو ينالون من أبي فراس ويقتلونه لينالوا بذلك من
سيف الدولة
ب -لماذا يتهم أبو فراس ابن عمه بمجافاته والتنكر له ؟
ذلك بسبب طول المدة التي قضاها في األسر دون محاولة جادة الفتدائه كما يعتقد .
 -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 .

أسلوب االلتفاﺕ يكمن في استخدام الشاعر ضمير المتكلم في األبياﺕ الثاني  ،الثالث والرابع ثم انتقاله الستخدام ضمير
الجمع الغائب في األبياﺕ التاسع عشر والواحد والعشرين والثالث والعشرين  .بلى أنا مشتاق ( ضمير المتكلم ) .

 -6يعرض الشاعر موازنة بني موقفة وموقف أصحابه يف القتال  .عني األبيات التي تدل على هذه املوازنة .

المواﺯنة بين موقفه وموقف أصحابه تكمن في األبياﺕ التاسع عشر والثاني والعشرين .
 -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 .

التقسيم الذي يكثف المعنى في البيت السادس في لفظتي حفظت وضيعت فقد عقد فيها مقارنة بينه وبين محبوبته  ،وفي
لفظتي تروغ والوقر في أذن الشاعر وفيها تكثيف للمعنى .
 -8عد إىل القصيدة وحدد على من تعود الضمائر التي حتتها خط يف ما يأتي :

حفظتُ  :على الشاعر– ضيعت  :على محبوبته– تنكريني  :ياء المخاطبة  :على المحبوبة وياء المتكلم  :على سيف
الدولة الذي كنى عنه بالمحبوبة – أحالهما  :على الموﺕ واألسر– جدهم :على قوم الشاعر .
 -2استعن بالسياق يف البيت الثاني والعشرين لتحديد املعىن البالغي الذي خرج إليه االستفهام .

المعنى الذي خرج ﺇليه االستفهام هو النفي واالستنكار .
 -10أنعم النظر يف مضامني األبيات اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها :

 وﺇني لجرار لكل كتيبــــــــــــة -وﺇني لنزال بكل م ُخوفـــــــــــة

ُمعودة ْ
أن ال ي ُِخل بها النصــــــــر
كثي ٌر ﺇلى نُزالِها النظر الشـــــــ ْزر

 وال أصبح الحي الخلوف بغارة و ال الجيــــش ما لم تأته قبلي النُذرأ -هل جتد الشاعر ذا نزوع فردي ذاتي يف خطابة ؟

نعم  ،ألنه استخدم ضمير المتكلم ( أنا ) .
ب -حدد األلفاظ الدالة على هذا املنحى الفردي إن وجدت .

ﺇني  ،نزال  ،أصبح  ،قبلي .

ً
ً
ج -فسر اختيار الشاعر الضمري املفرد تارة وضمري اجلماعة تارة أخرى .

وذلك من أجل الفخر بنفسه والفخر بالقبيلة مرة أخرى .
 -11هات من القصيدة أبياتا ًتقارب معانيها األبيات اآلتية :

ولكن إذا ح ّم القضاء على امرئ

فليــــــس له ب ّر يقيه وال بحر

يقاربه البيت رقم ( ) 22
ومن أين تنكرنــــــــي األبعدون
يقاربه البيت رقم ( . )13

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؟

ال  ،لن ارﺽ بسبب رابطة القرابة .

ً
ب -هل يدوم إصرارك على مكاتبة زمنا يصل إىل سبع سنني ؟

نعم فال خيار عندي لكي أبين له المعاناة في سجن األعداء .
ج -هل ستلجأ يف مكاتبتك إىل التلميح أم إىل التصريح ؟ فسر إجابتك .

سألجأ للتلميح ألنه ألطف من الحديث المباشر مع رئيس الدولة .
 -13كيف توفق بني فخر الشاعر وكربيائه يف األبيات وبني املذلة التي يرد ذكرها يف البيت العاشر ؟

الشاعر ال يقبل الذل ﺇال في مجال الحب ومع محبوبته .
 -14عرب الشاعر عن شهرته وذيوع صيتة يف موضعني يف القصيدة .

أ -حدد هذين الموضعين .البيت ( . )23 ( ، )13
ب -إال يرمي الشاعر باتكائة على شهرته ؟
لتذكير سيف الدولة بضرورة فك أسره  ،وانه ليس باإلنسان الذي ُينسى وأنه ينفع قومه في الشدائد
 -15جاء يف البيت السادس عشر أن الشاعر يبقى ظمآن إىل أن ترتوي السيوف .
أ -ما املقصود بالظمأ ؟ وما عالقة ظمأ الشاعر بظمأ السيوف والقنا ؟

الظمأ هو الرﻏبة في القتال وشدة ظمأ صاحب السيف لذلك  ،وأن ارتواءه ال يكون ﺇال بتقتيل األعداء وتحقق النصر .
ب -ما عالقة جوع الشاعر بشبع الذئاب والنسور؟

يمكن للشاعر أن يكف على القتال ويأكل ﺇذا أوقع في أعدائه قتل كثير وﻏزرﺕ الجثث فيهم حتى أن الذئاب والنسور
تشبع جراء نهشها لهذه الجثث .
 -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.

هو ال يأخذهم على حين ﻏره  ،بل يقاتلهم مستعدين  ،وهم في أحسن حاالﺕ التأهب للقتال ومع ذلك ينتصر عليهم
ب -اعقد موازنة مسوغة تصف فيها حال احلرب يف حال أنذر أهلها ويف حال عدم إنذارهم .

في حال انذر األعداء فﺈنهم يعدون العدة ويجهزون العتاد والمواقع  ،أما ﺇذا لم ينذرهم فسيكونون أكثر عرضة للهزيمة
 -17تناول الشاعر غري موضوع يف قصيدته فهل ترى أنة كان حيسن التخلص يف تنقله بينها ؟

فقد كان ينقلنا من موضوع آلخر من خالل صلة رابطة في المعنى والداللة مع الموضوع الجديد .

قضايا لغوية

 -1اضبط أواخر املفردات اآلتية:

أ  ( -مذلهٌ ) في البيت العاشر ( .تنوين الضم )
ب  ( -خيرُهما ) في البيت العشرين ( .الضم )
جـ  ( -نفوسُنا ) في البيت الخامس و العشرين ( .الضم )

َ
 -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 َ

الزيادة تفيد  :التدريج

ب  -فال تـــنــكريني إنني غـير منكر

إذا أزلت اإلقدام و اسـتـنـزل النص ُر

الزيادة تفيد  :الطلب

ج  -حفظت وضـيـ ّعـت الـمودةَ بيننا

وأحسنُ من بً ْعض الوفاء لك ال َغ ْد ُر

الزيادة تفيد  :التكثير والمبالغة .

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

أ _ تكاد تضئ النار بين جوانحي

إذا هـي أذكتهاالصبابة و الفـكر الجملة الفعلية في محل نصب خبر كاد

ب _ و نـحـن أناس ال تـوسـط بيننا

لنا الصدر دون العالمين أو القبر الجملة الفعلية في محل رفع نعت ألناس

جـ  -فإن يك ما قال الوشاة ولم يكن

فـقـد هـدم اإليمان مـا شـيد الكفر الجملة الفعلية في محل جزم جواب شرط

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

يستفزها  :فز ( فزﺯ ) يستثيرها
الردى  :ردي  ،الهالك
َ
شيمتك  :شيم صفاﺕ .
 )10تأمل البيت الثالث عشر  ,و فسر سبب كتابه (يا بنة) على هذه الصورة إمالئيا .

ألنها سبقت بأداة نداء ( يا ) .

انتهت الوحدة احلادية عشرة

مــــركـــز الـمــعــــجــــم

الوحدة الثالثة عشرة :

الفحص الطبي قبل الزواج

شرح وحتليل
إجابات أسئلة الوحدة يف الكتاب
وإضافة مجيع أسئلة الوزارة هلذه الوحدة .

الفحص الطبي قبل الزواج

حتليل الدرس

ما اجملال املعريف الذي ينتمي إليه النص ؟ شتوي 2012
المقالة العلمية .
الفكرة العامة يف الفقرة األوىل  :العصر اجلينومي

تروق بعض الناس تسمية العصر الذي تعيشه البشرية اليوم(بالعصر الجينومي) ؛ ألن اكتشاف اإلنسان أحرف الجينوم ،
يعد الخطوة األولى في الطريق الذي سيمكنه من التحكم بجيناته  ،وتحقيق وجود مجتمع خال من األمراﺽ والتشوهاﺕ ،
والتوصل ﺇلى حلول خاصة بمشكالﺕ الشيخوخة  ،أو وسائل قد تسمح بﺈطالة متوسط عمر اإلنسان.
فضال عما تضفيه البصمة الوراثية من خصوصية فريدة تعبر عن شخصية صاحبها  ،ويُستدل بها على تلك الشخصية؛
ﺇذ ﺇن المادة الوراثية المسماة ( )D.N.Aالموجودة في أنوية الخاليا الحية  ،هي بمنزلة بطاقة خاصة تحمل لمحة عن
سيرة حياته  ،ونوعية األمراﺽ التي قد تصيبه في المستقبل  .والتطور العلمي اآلن في طريقه لفهم اآللية التي تعمل بها
مورثاتنا  ،وكيفية تفاعل هذه المورثاﺕ معا ً  ،ويحمل هذا في طياته ﺇمكانية الوصول ﺇلى الفهم الكامل ألسباب معظم
األمراﺽ التي تصيب اإلنسان  ،عن طريق اكتشاف الخريطة الجينية  ،وهو مفهوم يقصد به وصف ترتيب الجيناﺕ في
اإلنسان  ،وما تحمله من دالئل وعالماﺕ.
املفردات :
الكلمة
تروق
الجينوم
تضفيه
طياته

المعنى
تناسب
الجيناﺕ
تمنحه  ،تعطيه
جنباته

الكلمة
العصر الجينومي
يعد
الموروثات
البصمة الوراثية

المعنى
العصر الذي استطاع اإلنسان فيه اكتشاف الجينات

يعتبر
الجيناﺕ التي تنتقل من الزوجين لألبناء
المادة الوراثية الموجودة في جسم اإلنسان

الصورة الفنية :
صة تحمل لمحة
 -إذ إن المادة الوراثية المسماة ( )D.N.Aالموجودة في أنوية الخاليا الحية ،هي بمنزلة بطاقة خا ّعن سيرة حياته .
شبه الكاتب المادة الوراثية في جسم اإلنسان بالبطاقة الشخصية التي تحمل لمحة من سيرة حياته .
أسئلة مقرتحة حول الفكرة األوىل ׃

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

ألن اكتشاف اإلنسان ألحرف الجينوم الذي سيمكنه من التحكم بجيناته،وتحقيق وجود مجتمع خال من األمراﺽ
والتشوهاﺕ.

 -2ما أهمية اكتشاف اجلينات لإلنسان ؟

أ -سيمكنه من التحكم بجيناته،وتحقيق وجود مجتمع خال من األمراﺽ والتشوهاﺕ .
ب -سيمكن اإلنسان من التوصل ﺇلى حلول خاصة بمشكالﺕ الشيخوخة  ،أو وسائل قد تسمح بﺈطالة متوسط عمر
اإلنسان.

الفكرة العامة يف الفقرة الثانية  :اجملتمع والزواج واملوقف من األمراض الوراثية
لــم تكن دراساﺕ العلماء أو أبحاثهم هي المنافذ الوحيدة في سعي اإلنسان نحو تحسين أجيال المستقبل،فقد قامت
المجتمعاﺕ-حسب معتقداتها -بمقاومة الضعف الوراثي،ومحاربة األمراﺽ ذاﺕ العالقة بالمورثاﺕ،وكان أحد األسلحة
العلمية ال ُمعتمدة فيها ﺇجراء فحوصـاﺕ مخبرية وسريرية محددة ،وهو ما يعرف بالفحص الطبي قبل الزواج،بهدف
تحديد بعض األمراﺽ الوراثية أو المعدية التي قد يكون أحد الزوجين مصابا بها،أو حامال لها وتشكل تهديدا إلدامة
الحياة الزوجية واستقرارها مستقبال،ﺇذا ما ظهرﺕ هذه األمراﺽ عند أطفالهما.
املفردات :
الكلمة
المنافذ

المعنى
المخارج

الكلمة
إلدامة

المعنى
الستمرار

الصورة الفنية :
ومحاربة األمراض ذات العالقة بالمورثات  ،وكان أحد األسلحة العلمية ال ُمعتمدة فيها إجراء فحوصـات مخبرية
شبه الكاتب األمراﺽ ذاﺕ العالقة بالموروﺙ بالعدو المحارب  ،كما شبه الكاتب الفحوصاﺕ باألسلحة المعتمدة .
أسئلة مقرتحة حول الفكرة الثانية ׃
 -1ما اإلجراءات التي اختذتها الدول واجملتمعات حملاربة الضعف الوراثي؟

ﺇجراء فحوصـاﺕ مخبرية وسريرية محددة ،وهو ما يعرف بالفحص الطبي قبل الزواج .
 -2ما اهلدف من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج؟

تحديد بعض األمراﺽ الوراثية أو المعدية التي قد يكون أحد الزوجين مصابا بها  ،أو حامال لها وتشكل تهديدا إلدامة
الحياة الزوجية واستقرارها مستقبال .
 -3ما الفرق بني اإلنسان احلامل للمرض واإلنسان املصاب به ؟

المصاب بالمرض ׃هو الشخص المريض الذي تظهر عليه أعراﺽ المرﺽ .
الحامل للمرض ׃هو الشخص الذي يحمل المرﺽ ولكن ال تظهر عليه أعراﺽ المرض .
 -4ما أكرب تهديد للحياة الزوجية يف نظر الكاتب؟

األمراﺽ الوراثية أو المعدية .

الفكرة العامة يف الفقرة الثالثة  :األمراض التي ختضع للفحص الطبي قبل الزواج
أما األمراﺽ التي تخضع للفحص الطبي قبل الزواج،فهي محددة في عدد معروف شائع منها مثل فقر دم البحر
المتوسط المعروف بالثالسيميا،وفقر الدم المنجلي ،ومرﺽ نزف الدم الوراثي المعروف بالهيموفيليا،وأمراﺽ أخرى
ذاﺕ عالقة بالتخلف العقلي،والمنغولية،ونقص خميرة التفول،وكلها أمراﺽ وراثية.وهناك عدد من األمراﺽ المعدية
الخطرة مثل:اإليدﺯ ،والتهاباﺕ الكبد المزمنة المتنوعة،واألمراﺽ الجنسية المعقمة كالسفلس والسيالن.
املفردات :
الكلمة
فقر الدم

المعنى
فقر الدم الذي يتكون عل ىشكل

الكلمة
المنغولية

المعنى
عبارة عن خلل في عدد الكروموسومات

هالل ناتج عن خلل وراثي

نقص خميرة
المعقّمة

تكسر الدم
التي تسبب العقم

المزمنة
شائع

المكونة لجسم اإلنسان
ال شفاء منها
منتشر

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

من األمراض الوراثية׃أ -فقر دم البحر المتوسط المعروف بالثالسيميا ب -وفقر الدم المنجلي .
من األمراض المعدية ׃أ -اإليدﺯ ب -السيالن .
 -2تنقسم األمراض التي ختضع للفحص الطبي قبل الزواج إىل نوعني أذكرهما ؟

أ -أمراﺽ وراثية  .ب – أمراﺽ معدية .
****************************************************************************************************************************

الفكرة العامة يف الفقرة الرابعة :معوقات الفحص الطبي واآلثارالناجتة عندعدم القيام بالفحص الطبي قبل الزواج

ﺇن اقتصار الفحص الطبي قبل الزواج على عدد محدد من اإلمراﺽ  ,ﺇنما يعود ﺇلى الكلفة المادية الباهظة ألجراء مثل
هذه الفحوصاﺕ الطبية ,فارتأى أهل االختصاص ﺇن الحل األمثل يمكن في عمل مواﺯنة تكفل التركيز على بعض
األمراﺽ الوراثية ذاﺕ الحضور في منطقتنا  ،وضمن ﺇمكانياﺕ مادية معقولة ,يضمنون معها عدم عزوف المقدمين
على الزواج عن ﺇجراء هذا الفحص الطبي ,لما له من آثار وعواقب وخيمة ؛ اقتصاديا ً واجتماعيا ً وصحياً،فالتكلفة التي
يتكبدها المجتمع وخزينة الدولة في عالج هذه األمراﺽ  ،أكثر بكثير من تكاليف الوقاية منها ،عن طريق ﺇجراء الفحص
الطبي قبل الزواج .
املفردات :
الكلمة
الباهظة
عزوف
يتكبدها
اقتصار
عواقب

المعنى
المكلفة
االبتعاد
يتحملها
حصر
نتائج

الكلمة
ارتأى
وخيمة
تكفل
يكمن
األمثل

المعنى
توصل ﺇلى
سيﺌة
تضمن
يتمثل
األفضل

أسئلة مقرتحة حول الفكرة الرابعة ׃
 -1وضح سبب اقتصار الفحص الطبي قبل الزواج على عدد حمدد من األمراض؟

بسبب الكلفة المادية الباهظة ألجراء مثل هذه الفحوصاﺕ الطبية .
 -2ما احلل األمثل الذي ارتآه املتخصصون للتغلب على التكلفة الباهظة إلجراء الفحوصات الطبية؟

هو عمل مواﺯنة تكفل التركيز على بعض األمراﺽ الوراثية ذاﺕ الحضور في منطقتنا .
 -3كيف تضمن الدولة عدم عزوف املقدمني على الزواج عن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ؟

من خالل عمل مواﺯنة تكفل التركيز على بعض األمراﺽ الوراثية ذاﺕ الحضور في منطقتنا .
*********************************************************************
الفكرة العامة للفقرة اخلامسة  :خماطر األمراض الوراثية
وثمة احتماالﺕ قائمة بانهيار بعض األسر ،أو انعدام استقرارها ،في حالة والدة طفل مريض  ،مما من شأنه ْ
أن يهدد
بنية المجتمع األساسية  ،فضالً عن معاناة المرضى أنفسهم وما يمكن ﺇن يلمسوه من شعور باالختالف عن أقرانهم وعدم
القدرة على مجاراتهم ،أو اضطرارهم لتجرع الم الخضوع للعالجاﺕ المرضية الممتدة مدى الحياة ؛ فمن المعروف
مثالً ﺇن مريض الثالسيميا يحتاج ﺇلى عملية نقل للخاليا الدم الحمراء مرة كل أسبوعين ،والى عالجاﺕ (ناﺯعة) لمادة
الحديد من الجسم باستخدام ابر خاصة تزرع تحت الجلد يوميا ً ولساعاﺕ طويلة ،والتخلي عن هذه العالجاﺕ يعني
حصول تشوهاﺕ وتغيراﺕ في عظام الوجه  ،وتأخر عملية النمو ومضاعفاﺕ أخرى تطال معظم أجهزة الجسم .
املفردات :
الكلمة
ثمة
بنية
مجاراتهم

المعنى
هناك  /اسم ﺇشارة
نواة
مواﺯاتهم

الصورة الفنية :
 -0ثمة احتماالت قائمة بانهيار بعض األسر
شبه األسر التي لديها طفل مريض وراثيا بالبناءالذي ينهار .
 -2أنْ يهدد بنية المجتمع األساسية
شبه الكاتب المجتمع بالبناء القائم الذي يهدده المرﺽ .

الكلمة
احتماالت
أقرانهم
تج ّرع

المعنى
توقعاﺕ
أمثالهم
الشرب بمرارة

أسئلة مقرتحة حول الفكرة اخلامسة ׃

ما تأثري وجود أطفال مرضى على األسرة واجملتمع؟
-ماذا يرتتب على بعض األسر يف حال والدة طفل مريض فيها  ،كما ورد يف النص ؟ شتوي 2012

انهيار بعض األسر ،أو انعدام استقرارها .
 -2ما التأثري النفسي لألمراض على األطفال؟

الشعور باالختالف عن أقرانهم وعدم القدرة على مجاراتهم .
 -3ما املقصود بالثالمسيا ؟

هي مرﺽ فقر دم البحر المتوسط .
 -4ما التأثريات والنتائج اجلانبية لرتك عالج الثالسيميا ؟
-بني نتائج ختلي املريض عن تناول العالج  ،كما ورد يف النص  .شتوي 2012

حصول تشوهاﺕ وتغيراﺕ في عظام الوجه  ،وتأخر عملية النمو ومضاعفاﺕ أخرى تطال معظم أجهزة الجسم
-5استخرج من النص كلمة مبعىن ( هناك ) .شتوي 2012

ثمة
الفكرة العامة للفقرة السادسة  :اهلدف الرئيس من الفحص الطبي قبل الزواج
ﺇن الهدف الرئيس من برنامج الفحص الطبي قبل الزواج  ،هو تخفيض عدد الحاالﺕ المرضية الجديدة ﺇلى أقصى حد
ممكن  ،ولتحقيق هذا الهدف ال بد من تضافر الجهود من جميع الجهاﺕ ذاﺕ العالقة المباشرة ،وقيام هذه الجهاﺕ من
مؤسساﺕ طبية ،ووسائل ﺇعالمية عبر البرامج التوعوية واإلرشادية والمؤسساﺕ التربوية والجهاﺕ الوعظية والدينية
باألدوار المنوطة بها  ،ويبقى الشخص المق ِدم على الزواج  ،هو الطرف األهم والعنصر الرئيس في هذه العملية  ،وهو
الذي يتحمل التبعاﺕ المريرة  ،سواء أكان رجال أو امرأة ؛ ﺇذ تقع على عاتقهما مسؤولية التصرف بحكمة وتبصر ،
واختصار طريق المعاناة التي قد يقدر لهما قطعها حفاة رﻏم امتالئها بالشوك,في حال ﺇهمال ﺇجراء الفحص الطبي قبل
اإلقدام على الزواج .
املفردات :
الكلمة
تضافر
المنوطة
عاتقها

المعنى
تعاون وتكاتف
المرتبطة بها
مسؤوليتها

الكلمة
الوعظية
التبعات
صر
تب ّ

المعنى
النصح واإلرشاد
المترتبة عليها
دراية وبصيرة

الصورة الفنية :
واختصار طريق المعاناة التي قد يقدر لهما قطعها حفاة رغم امتالئها بالشوك  ,في حال إهمال إجراء الفحص الطبي
قبل اإلقدام على الزواج .
شبه الكاتب من يهمل ﺇجراء الفحص الطبي قبل الزواج كمن يمشي حافيا في طريق مليﺌة باألشواك.
أسئلة مقتحرة حول الفكرة السادسة ׃
 -1ما اهلدف الرئيسي من الفحص الطبي قبل الزواج ؟ صيفي  \ 2008شتوي 2014

تخفيض عدد الحاالﺕ المرضية الجديدة ﺇلى أقصى حد ممكن .
 -2كيف ميكن حتقيق اهلدف من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج؟

من تضافر الجهود من جميع الجهاﺕ ذاﺕ العالقة المباشرة .
 -3من الذي يتحمل املسؤولية األوىل يف ختفيض عدد احلاالت املرضية  .كما ورد يف النص ؟ شتوي 2014

ويبقى الشخص المق ِدم على الزواج  ،هو الطرف األهم والعنصر الرئيس في هذه العملية .
-4مل يعد الشخص املقدم على الزواج الطرف األهم يف عملية الفحص الطبي قبل الزواج ؟ صيفي 2008
النه هو الذي يتحمل التبعاﺕ المريرة  ،سواء أكان رجال أو امرأة ؛ ﺇذ تقع على عاتقهما مسؤولية التصرف بحكمة
وتبصر  ،واختصار طريق المعاناة
 -4اذكرمن الفقرة السابقة عبارة تتضمن معىن وقاية اجملتمع من األمراض واجب مجاعي ؟ صيفي 2008

(ال بد من تضافر الجهود من جميع الجهاﺕ ذاﺕ العالقة المباشرة ) .
-6استخرج من النص كلمة مبعىن ( تكاتف ) ؟ شتوي 2014
تظافر .
-7اذكر ثالثا من اجلهات التي تسهم يف حتقيق اهلدف الرئيس من برنامج الفحص الطبي قبل الزواج ؟ شتوي
2014

المؤسساﺕ الطبية والوسائل اإلعالمية والمؤسساﺕ التربوية .
 -5عالم يدل ضمري الغائب يف العبارة التالية " واختصار طريق املعاناة التي قد يقدر هلما قطعها رغم

امتالئها بالشوك"؟ صيفي 2008
يعود على طريق المعاناة .

الفكرة العامة للفقرة السابعة  :إجراء الفحص الطبي قبل الزواج
ﺇن الزواج نعمة  ،واإلنجاب نعمة  ،بيد أناإلهمال وترك األخذ بأسباب الوقاية يحولهما ﺇلى نقمة  ،فال يستهينن أحد
بﺈجراء الفحص الطبي قبل الزواج  ،والحصول على رأي المختصين السري والشخصي للزوجيين المعنيين  ،ألن ذلك
كفيل بﺈدامة هناءة العيش واستقرار األسر والمجتمعاﺕ  ،ويمكن الزوجين من ﺇعطاءأطفالهما حقهم من الحب والرعاية
والتربية المتواﺯنة ،ويربأ باألسر عن المشاحناﺕ والتوتر النفسي واالجتماعي الذي قد يؤدي ﺇلى أحد أشكال العنف
األسري .
املفردات :
الكلمة
بيد
يربأ
نقمة

المعنى
ﻏير
يترفع عن
مصيبة

الكلمة
كفيل
هناءة العيش
المشاحنات

المعنى
ضامن
العيش الرﻏيد
األحقاد

أسئلة مقرتحة حول الفكرة السابعة ׃

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

ألن ذلك كفيل بﺈدامة هناءة العيش واستقرار األسر والمجتمعاﺕ  ,ويمكن الزوجين من ﺇعطاء أطفالهما حقهم من الحب
والرعاية والتربية المتواﺯنة ,ويربأ باألسر عن المشاحناﺕ والتوتر النفسي واالجتماعي .
 -2ما النتائج التي قد ترتتب على التوتر النفسي واالجتماعي ؟

الذي قد يؤدي ﺇلى أحد أشكال العنف األسري .
-3ما النعمتان املذكورتان يف النص ؟ صيفي 2013

الزواج – اإلنجاب .
-4اذكر ثالثة من حقوق األطفال على آبائهم  .كما ورد يف النص ؟ صيفي 2013
الحب والرعاية والتربية المتواﺯنة .
-5ما الذي يكفل إدامة هناءة العيش واستقرار األسر واجملتمعات  ،كما ورد يف النص  .صيفي 2013
ﺃ -ﺇجﺭﺍء ﺍﻟﻔحص ﺍﻟﻁبﻲ ﻗبل ﺍﻟزﻭﺍج .
ﺏ -ﺍﻟحصﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟمختصيﻥ ﺍﻟسﺭﻱّ ﻭﺍﻟشخصﻲّ ﻟﻠزﻭجيﻥ ﺍﻟمﻌنييﻥ .
-6بني األسباب املباشرة التي قد تؤدي اىل العنف األسري  ،كما ورد يف النص  .صيفي 2013
المشاحناﺕ والتوتر النفسي واالجتماعي .
-7هات من النص مثاال على الطباق ؟ صيفي 2013
نعمة  -نقمة .

الفكرة العامة للفقرة الثامنة  :موقف الشريعة اإلسالمية من الفحص الطبي قبل الزواج
ومن الجدير بالذكر ،أن الشريعة اإلسالمية حثت على ذلك  ،ولم تغفل العناية بهذا الجانب  ،فهناك الكثير من المضامين
في آياﺕ القرآن الكريم تشير ﺇلى هذه المعاني  ،قال تعالى  " :ربنا هب لنا من أﺯواجنا وذرياتنا قرة أعين"
{ الفرقان} 34:مما يعني أن الذرية مصدر استقرار نفسي وحياتي ْ
ﺇن كانت سليمة معافاة  ،بقدر ما يمكن أن تكون منبع
شقاء وعذاباﺕ ﺇذا قدر لها أن تكون مريضة أو مشوهة  ،ومثل هذه المعاني نجدها في األحاديث النبوية الشريفة  ،حيث
تحمل ﺇشارة للتخوف من األمراﺽ الوراثية  ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :تخيروا لنطفكم فانكحوااألكفاء
وانكحوا ﺇليهم " مما يؤكد خطورة مسألة التقاء بعض الصفاﺕ الوراثية ﻏير المرﻏوبة  ،التي تهدد أمان اإلنسان مع نفسه
وبني جنسه  ،وتعيق التقدم والرخاء البشري  ،وتزيد احتمال وجود األعباء اإلنسانية التي هو في ﻏنى عنها.
املفردات :
الكلمة
تغفل
انكحوا
األكفاء
الرخاء
قرة عين

المعنى
تهمل  ،تنسى
ﺯوجوا
األصحاء ،القوي القادر
رﻏد العيش
الطمأنينة

الكلمة
العناية
الذرية
األعباء
هب
الجدير

المعنى
االهتمام
األبناء
األحمال
اعطنا
المهم

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

حثت على ضرورة األخذ بأسباب الوقاية عند اإلقدام على الزواج حرصا على سالمة األبناء .
 -2ما مفرد "أكفاء" ؟ كفء .
 -3وضح تأثري املورثات غري املرغوبة على اإلنسان ؟

تهدد أمان اإلنسان مع نفسه وبني جنسه ,وتعيق التقدم والرخاء البشري  ،وتزيد احتمال وجود األعباء اإلنسانية التي هو
في ﻏنى عنها.
*********************************************************************
الفكرة العامة للفقرة التاسعة  :الفحص الطبي قبل الزواج هو الدرع الواقي
وحتى يتسنى للعلم تحديد الجيناﺕ المسؤولة عن ﺇصابة الشخص بمرﺽ معين  ،أو معرفة كيفية عمل الجين الواحد
وتفاعله مع الجيناﺕ األخرى  ،ليس لنا ﺇال الحرص على ما نملك من أسلحة دفاعية  ،كفيلة بعدم ﺯيادة الحاالﺕ المرضية
والفحص الطبي قبل الزواج هو الدرع الواقي  ،والسالح األنسب حاليا لتجنب ويالﺕ األمراﺽ والتشوهاﺕ بﺈذن هللا.
املفردات :
الكلمة
تسنَّى
ويالت

المعنى
يمكن
مصائب

الكلمة
كفيلة

المعنى
ضامنة

الصورة الفنية :
" الفحص الطبي قبل الزواج هو الدرع الواقي " .
صور الكاتب الفحص الطبي قبل الزواج بالدرع الذي يقي حامله من السهام والرماح .
أسئلة مقرتحة حول الفكرة التاسعة ׃
 -1ما واجبنا للحد والتقليل من زيادة احلاالت املرضية يف اجملتمع ؟

واجبنا اتخاذ كافة الوسائل بعدم ﺯيادة الحاالﺕ المرضية  ،ومن أهمها ﺇجراء الفحص الطبي قبل الزواج
 -2ما أهم األسلحة التي منتلكها اليوم للحد من األمراض الوراثية ؟

ﺇجراء الفحص الطبي قبل الزواج .
االستيعاب والتحليل

 -1استنادا إلى فهمك النص اجب عن األسئلة اآلتية:
أ -بين داللة المفاهيم اآلتية:
 -العنف األسري  :هو قيام احد أفراداألسرة والسيما األب أواألم بفرﺽ رأيه أو رﻏباته بالقوة وممارسه العنفالجسدي أو الضرب أوﺇلحاق األذى النفسي بأحد أفراد العائلة والسيما األطفال.
-الخارطة الجينية:هو تعرف على جيناﺕ المسؤولة عن بعض الصفاﺕ الوراثية أواألمراﺽ المتوارثة وتحديدها .-العصر الجينومي  :هو العصر الذي اكتشفت فيه ﺇعداد الجيناﺕ البشرية وطبيعتها وتلك المسؤولة عن حمل بعضالصفاﺕ الوراثية واالستعداد المرضي الوراثي من هذه الموروثاﺕ.
ب -فسر كيف يتأثر المجتمع في حال وجود مرضي يعانون من أمراض وراثية.
الن العالج المكلف الذي يتحمله اقتصاد الدولة في توفير العالجاﺕ التي ﻏالبا ما تكون باهظة الثمن ,وفي توفير مراكز
تأهيلية للمرضى تضعف هذا االقتصاد,ناهيك عن ضرورة وجود معيل أو معين دائم لهؤالء المرضى مما يحد من
ﺇنتاجية المعين ذاته في المجتمع .
ج-اشرح دور كل المؤسسات اآلتية في التخفيف من األمراض الوراثية:
دور العبادة :يتمثل دورها في التركيز على النواحي التوعوية الشرعية والفقهية واألمورالدينية بشكل عام ,وهو دورمهم جدا لما له من أصداء عميقة في نفوس البشرية,و ﺇمكانية تأثيره في ﺇلزام األفراد بالحفاظ على النسل من األمراﺽ
أو التشوهاﺕ أواإلعاقة المختلفة.
 المدارس والجامعات :يكون دورها بالتركيز على التوعية ونشر الثقافة واإلحصائياﺕ وتوسيع المدارك العلميةوالثقافية بالتعرف على نتائج اتخاذ قراراﺕ خاطﺌة وﻏير مدروسة.

 وزاره األوقاف والشئون والمقدسات اإلسالمية :ﺇن دور ُدور العبادة ينبثق من دور الوﺯارة التي تعد األصل فيوضع البرامج واألساسياﺕ العامة والمنهجية العلمية الشاملة في كيفيه الحث على العلم وتجنب المخاطر المحتملة بزواج
األقارب مثال,أو الحاملين للصفاﺕ الوراثية التي يمكن تالقيها في الحاملين أو المصابين .
 -2وضح المقصود بالعبارات اآلتية:
أ"-الحصول على الرأي الطبي من المتخصصين يربأ باألسر عن المشاحنات والتوترالنفسي االجتماعي"
الن اجراء الفحص الطبي قبل الزواج يجنب العائلة األطفال الذين يحملون صفاﺕ وراثية مرضية التي تعكس على هنأ
األسرة وتوتر األجواء .
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" .
اقتصر الفحص على األمراﺽ المنتشرة في عالمنا العربي نظرا الرتفاع كلفه الفحوصاﺕ وطول مده استخالص النتائج
ج"-هناك إمكانية لفهم أسباب معظم األمراض عن طريق اكتشاف الخارطة الجينية"
الن اكتشافها يتيح للعلماء ﺇمكانية التقاء جينين أو أكثر من الوالدين مما يؤدي لنتوج أمراﺽ أم ال.
-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).
البصمة هي العالمة الخاصة الفريدة في كل شخص وتميزه عن كل البشر وال يتشابه معه اثنان حتى التوائم المتشابهة.
ب -لماذا وصفت الخصوصية بالفريدة في العبارة؟ ألنها دون شبيه أو مماثل وفيها دقه متناهية ال مثيل لها.
ج -كيف يستدل بهذة البصمة على شخصية صاحبها؟
بها يتم التعرف على اإلنسان وهوما نسمع به من فحص الحمض النووي أو العامل الرايبي.
د -هات مواقف حياتية يمكن فيها أن نستدل بهذة البصمة على شخصية صاحبها .
مواقف الجريمة من قتل و سرقاﺕ واعتداءاﺕ حيث يتم التعرف على الشخصياﺕ أصحابها من مثل التالعب مع
المعامالﺕ البنكية أو معامالﺕ المستشفياﺕ وﻏيرها.
-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؟
بنشر الوعي ووضع خطط للتوعيةالعامة ,واشتراك جميع مؤسساﺕ الدولة في تنسيق ادوار التوعية المستمرة واتخاذ
ﺇجراءاﺕ ﺇجبارية على ﺇتمام الفحص الطبي قبل الزواج.

ب-لماذا كان هذا الهدف مهما ً في نظر المجتمع؟
ألن بها الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع وتماسك األسر ومتانة العالقاﺕ ..
ج-من الذي يتحمل المسؤولية األولى في تخفيض عدد الحاالت المرضية؟
الشخص المقبل على الزواج أوال ثم يأتي دور األهل والدولة.
-6استعن بالنص لتجيب عن األسئلة اآلتية:
ا -تنقسم األمراض التي تخضع للفحص الطبي قبل الزواج إلى نوعين .بينهما.
أ -أمراﺽ وراثية  .ب – أمراﺽ معدية .
ب -وضح سبب اقتصار الفحص الطبي على عدد محدد من األمراض.
بسبب الكلفة المادية الباهظة ألجراء مثل هذه الفحوصاﺕ الطبية .
ج -بين سبب تسمية بعض المختصين هذا العصر (بالعصر الجينومي) .
ألن اكتشاف اإلنسان أحرف الجينوم الذي سيمكنه من التحكم بجيناته،وتحقيق وجود مجتمع خال من األمراﺽ
والتشوهاﺕ.
-7صنف األمراض اآلتية إلىأمراض وراثية ,وأمراض معدية وأمراض طارئة:
وراثية  :السكري,ضغط الدم ,المنغولية  ،فقر الدم المنجلي ,التخلف العقلي .
معدية :االيدﺯ,السل,الزهري,التهاب الكبد المزمن
طارئة :الزهايمر,الشلل  ,المنغولية ,التخلف العقلي.
*(-الحظ أن بعض األمراض يمكن أن تكون وراثية و طارئة).
 -01ضع مخططا لألفكار الرئيسة و الثانوية الواردة في النص.
-1العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر الجينيوم الخارطة الجينية المؤدية لمعرفه معظم األمراﺽ التي تصيب اإلنسان
من خالل المادة الوراثية .
-2محاربه األمراﺽ الوراثية من خالل الفحص الطبي.
-3أنواع األمراﺽ الخاضعة للفحص الطبي قبل الزواج كالوراثيةأوالمعدية .
 -4التكاليف االقتصادية الباهظة على الدولة والعواقب االجتماعية على األفراد جراء األمراﺽ الوراثية.
-5وصف حال األسرة واألطفال المصابون بمرﺽ وراثي .
-6دور اإلعالم والقنواﺕ الطبية والتربوية والدينية في التوعية من هذا المرﺽ وتضافر الجهود جميعها .
-3عدم االستهانة بﺈجراء الفحص الطبي يؤدي االستقرار المجتمع .
-8تشجيع اإلسالم في الحث على محاربه األمراﺽ الوراثية و الوقاية منها .
-9اعتماد الفحص الطبي ريثما يصل العلم لحل هذه المشكالﺕ.

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 ّ
شبه المادة الوراثية بالبصمة التي تميز كل ﺇنسان عن ﻏيره من البشر كالهما له خصوصية وتفرد.
 -2دراسات العلماء وأبحاثهم ليست المنافذ الوحيدة لتحسين األجيال المستقبلية .
شبه دراساﺕ العلماء بالنوافذ المطلقة التي تشكل مصادر لدخول نور األمل  ،ولكنها ليست النافذة الوحيدة فهناك عدة
مصادر كفيلة بﺈدخال نور األمل لحياة اإلنسان .
 -3الفحص الطبي قبل الزواج هو الدرع الواقي والسالح األمثل .
شبه من يجري الفحص الطبي قبل الزواج بمن يلبس درعا وافيا يقيه مخاطر التعرﺽ إلصابة ما والمعاناة أثرها ،أو
بمن يحمل السالح المثالي المناسب للدفاع عن نفسه ومستقبله ومستقبل أبنائه من اإلصابة بخطر المرﺽ ،وهو بذلك
يشبه المرﺽ أو اإلصابة المحتملة بكائن يمكن محاربته أو التصدي له بسالح نافع يقي اإلنسان خطره.
 -4يضطر المرضى لتج ّرع ألم الخضوع للعالجات المرضية الممتدة مدى الحياة .
شبه معاناﺕ المرضى اليومية وتحملهم لأللم المر في وقعه بالدواء المر الذي يضطر لتجرعه خوف اﺯدياد األعراﺽ
وسوء وقع األلم.
 -2انظر في الفقرة األولى من النص ثم اجب عن األسئلة اآلتية ؟
أ) ما العالقة بين عنوان النص ومضمون الفقرة ؟
الن الفحص يجري لضمان عدم وجود أمراﺽ وراثية مؤثرة على األجيال ويمكن انتقالها ﺇلى األبناء ،وهو أمر يتعلق
مباشرة بالخارطة الجينية لألشخاص الحاملين المرﺽ أو المصابين به
ب) الكتشاف الخريطة الجينية فوائد عديدة  ،فهل ترى أنّ لها أخطارا ومحاذير ؟ وضح ذلك .
تمكن مخاطرها في ﺇمكانية العبث بهذه الجيناﺕ فينشأْ جيل مشوه مثال أو ﻏير قابل للسيطرة أو مما ال يستطيعون معه
التحكم بنتائج هذا العبث.
ج) كيف يمكن الكتشاف الخريطة الجينية أن يسمح بإطالة عمر اإلنسان ؟
بالسيطرة على الجيناﺕ المسببة لألمراﺽ المؤدية ﺇلى الموﺕ مثل السكري وضغط الدم واالستعداد لتجلط الدم أو تلف
الدماغ ....
 -3جاء في محكم التنزيل قول هللا تعالى  {:وال يُحيطون بشيء من علمه إالّ بما شاء وسع كرسيه السموات واألرض
وال يؤده حفظهما وهو العلي العظيم } .
اربط مضمون اآلية الكريمة بهذا التطور العلمي الهائل في ما يتعلق بالجينوم .
اآلية تشير ﺇلى أن علم هللا عزوجل شامل وطلق وال يحيط احد من خلقه بشيء ﺇال ﺇذا شاء هللا .

 -4قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  " : -تخيروا لنطفكم  ،فانكحوا األكفاء وانكحوا إليهم " .
أ) هل يحمل الحديث – في رأيك – مسؤولية شيوع األمراض الوراثية للرجال فقط ؟ فسر إجابتك .
قد يكون ذلك من قبيل أنهم المقدمون على الزواج وانتقاء الفتاة بحكم العاداﺕ والتقاليد مع ما يحدﺙ على ما يحث عليه
اإلسالم في ذاﺕ الوقت من ضرورة حصول القبول من قبل الفتاة على المتقدم لخطبتها ،وعدم حرمانها من هذا الحق،
وكل ذلك ال يعفي المرأة من مسؤوليتها تجاه هذا األمر .
ب) هل ترى ث ّمة عالقة بين الكفاءة في الحديث الشريف والحمض النووي .
الن الكفاءة تعني الخلو من األمراﺽ الوراثية الخطرة المؤثرة في األبناء وتهدد سالمة األسر والمجتمعاﺕ ،وهذه
األمراﺽ مرتبطة ارتباطـا مباشرا بالحمض النووي لإلنسان .
ج) كيف تفسر قوله عليه السالم ( تخيروا ) من وجهة نظر العلم الحديث ؟
أي اجعلوا اختياركم لنساء صحيحاﺕ أليهددن األبناء بأمراﺽ مؤذية خاصة ﺇذا اجتمعت مورثاتهن مع من يحملون
هذا العيب الوراثي في مورثاتهم من الرجال .
 -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 ّ
ﺇن المراكز الطبية تعمل وثق قواعد حماية تخفف من اثر األشعة الضارة و تستخدم بمقادير ﻏير مؤذية من األشعة في
حال عدم اإلكثار من التعرﺽ لها.
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 .
هذه ثقافاﺕ يجب العمل على تغيرها فهي تزيد من احتمال توارﺙ األمراﺽ أو ظهورها في حال كانت محمولة أو ﻏير
سائدة في العرق ،وتوارﺙ األجيال لهذا السلوك يؤدي ﺇلى ضعف الذرية وشيوع األمراﺽ فيها.
 -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 ؟
الن ذلك يقع في نطاق األمراﺽ المؤثرة في سالمة وتماسك األسر واألجيال والمجتمع ومتانة العالقة فيه.
ب) يعد التخلف العقلي أحد األمراض الوراثية  .فهل يمكن أن يكون مرضا طارئا ؟ فسر إجابتك .
نعم ،ﺇذا حصل ما يؤدي ﺇلى نقص األكسجين في عملية الوالدة مثال  ،أو االختناق أو دخول مايسد مجرى التنفس مؤقتا.

 -7اقرأ النص اآلتي  ،ثم أجب بلغة شفوية سليمة عن األسئلة التي تأتي بعده :
" ثمة احتماالﺕ قائمة بانهيار بعض األسر أو عدم استقرارها في حال والدة طفل مريض " .
أ) كيف يمكن لهذه األمراض أن تكون السبب في انهيار بعض األسر من وجهة نظرك ؟
الن كال من الزوجين يحمل اآلخر المسؤولية مرﺽ األبناء فتكثر العصبية الناتجة عن الم مشاهدة الطفل المصاب يوميا
وهو يعاني ويتألم أو ال يستطيع مجاراة اقرأنه أو ...
ي من الزوجين – في رأيك – يتحمل المسؤولية أكثر من اآلخر في حال وجود طفل مريض ؟
ب) أ ّ
كالهما مسؤول بالقدر نفسه فالعيب المورﺙ لألبناء يمكن أن يكون كل منهما أو كالهما قد تسبب به نتيجة ﺇهمال الفحص
أو ﻏير ذلك مما اوجب المرﺽ
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 :
يُعوﺽ هللا ماال أنت ُمتلفُه

وما عن النفس ْ
ﺇن أتلفتها ِعوﺽ

ويقول المقّري التلمساني :
الحزم قبل العزم فاحزم واعزم

وﺇذا استبان لك الصواب فصمم

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 ؟
الن ما يقبل عليه األﺯواج من مخاطر يعد ﺇتالف للنفس بما يجره على نفسه وﻏيره من آالم المعاناة في حال وجود طفل
أو أكثر يحملون المرﺽ أو يصابون به وتظهر عليهم أعراضه.
ب) وفّق بين مضمون البيت الثاني وعقد النية على الزواج حسب فهمك النص ؟
من يعزم على الزواج يجب أن يكون حاﺯما في أمر سالمة األبناء فيقوم بتبين األسباب الموجبة للصحة ثم يصمم على
خطوة ﺇتمام الزواج .
ّ
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 .
ال بالتأكيد ويكون ذلك في حال السالمة للزوجين واألبناء بأْذن هللا .
 -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) :
أ)وضح رأيك بثل هذه السلوكيات التي تعتمد العاطفة في اتخاذ القرار.
هذا تصرف خاطئ  ،الن التوكل على هللا يستدعي األخذ باألسباب ونتائج الفحوصاﺕ الطبية .
ب)هل يجوز أن نتذرع بالتوكل على هللا التخاذ خطوة قد تسبب الويالت ألبنائنا؟ وضح ذلك مبرزا معنى التوكل .
ال يجوﺯ  ،الن التوكل الحقيقي هو االعتماد على هللا بعد األخذ باألسباب .
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:
أ)طلق رجل ﺯوجته معتقدا أنها السبب في ﺇنجاب طفل منغولي.
ب)أخفى شاب عند خطبته أمر شيوع مرﺽ انحالل الدم(نقص خميرة التفول)في عائلته.
ج)أخطأ مخبري في عيناﺕ الدم،وأعطى رأيا بعدم الزواج لشخصين سليمين ﻏير حاملين ألي مرﺽ.
د) أب يرفض أن يزوج ابنته من خارج عائلته.
 -12في ضوء وعيك وفهمك النص وما فيه من بياناﺕ ومعلوماﺕ صغ ثالثة تعميماﺕ مناسبة مرتبطة بموضوع النص.

قضايا لغوية

-1وضح الداللة الغوية لكل ما حتته خط يف ما يأتي:
أ -قال تعالى):ربنا هب لنا من أﺯواجنا وذرياتنا قرة أعين).

المعنى :أعط

هب أنك مقدم على الزواج,فماذا ستفعل حيال األمراﺽ؟
بْ -

المعنى :افرض أو تخيّل

هب نسيم الفرصة فاﻏتنمها،ﺇال صارﺕ الفرصة ﻏصة.
ج -ﺇذا ّ

المعنى :بدأ  ،انطلق

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

المقدمون  :اسم فاعل

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

مريضة  :صفة مشبهة

مشوهة  :اسم مفعول .

-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 ْ :
أن يديم .
ب-نختصر طريق المعاناة في حال ﺇجراء الفحص الطبي قبل اإلقدام على الزواج.
المصدر المؤول ْ :
أن نقدم.
ج-المرﺽ من شأنه أنْ يهدد بنية المجتمع األساسية.
المصدر الصريح  :تهديد .

 -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".
سبب الحذف ( اسم نكرة مجرور )  ،ولتثبت الياء نجعله معرفا بال التعريف فتصبح (  ...لتحقيق المجتمع الخالي 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".
واق وسالح مناسب) ومثلها ( معان ) في الجملة
ثبتت ألنه اسم معرف بال ولحذفها نقوم بتنكيره فتصبح (  ....هو درع ِ
األولى .
-7عد إىل الفقرة األوىل من النص واستخرج مثاال لكل مما يأتي:
أ-جمع قلة على وﺯن (أفعال) وآخر على وﺯن (أفعلة).أفعال  :أمراﺽ  //أفعلة  :أنوية
ب-نعت مفرد مجرور الجينومي
ج-فعل مضارع مبني للمجهول يُعد
د-اسم ممنوع من الصرف وسائل
هـ-مصدر دال على المرة خ ْط َوة
-10زن الكلمات اآلتية صرفيا:
االختصاص  :االفتعال
المجتمعات  :المفتعالﺕ .
نعمة

 :فِ ْعلة .

الوراثيّة

 :الفعالية .
انتهت الوحدة الثالثة عشرة بحمد هللا

مــــركـــز الـمــعــــجــــم

الوحدة الرابعة عشرة :

السرية الذاتية
بني حيفا وعكا

شرح وحتليل
إجابات أسئلة الوحدة يف الكتاب
وإضافة مجيع أسئلة الوزارة هلذه الوحدة .

السرية الذاتية ( بني حيفا وعكا )
اإلضاءة :
 -1كان إحسان عباس غزير اإلنتاج والتأليف  .ما احلقول املعرفية التي كتب بها ؟
الحقول المعرفية هي ( النقد  ،التحقيق  ،الشعر  ،األدب  ،الترجمة  ،السيرة  ،التأليف ) .
 -2ما الفن األدبي الذي ينتمي إليه هذا النص؟
إىل أي نوع من نوعي السرية ينتمي كتاب ( غربة الراعي ) ؟ شتوي 2002السيرة الذاتية .
 -3ما اسم الكتاب الذي اخذ منه هذا النص ؟
ما اسم السرية التي أخذ منها هذا النص ؟ شتوي 2011ﻏربة الراعي .
 -4اذكر أهم الكتب واملؤلفات التي كتبها إحسان عباس ؟
أ -كتاب الحسن البصري .
ب -وفن الشعر .
ج -وفن السيرة الذاتية الذي كتبه قبل البدء بكتابة سيرته الذاتية ( ﻏربة الراعي ) التي أُخذ منها هذا النص .
د -وكتاب تاريخ النقد األدبي عند العرب .
ه -ومالمح يونانية في األدب العربي .
و -واتجاهاﺕ الشعر العربي المعاصر  ،وﻏيرها .
 -5علل كان إحسان عباس مقال يف الشعر ؟
أ -بسبب ظروفه الخاصة به حيث كان معلما وأستاذا جامعيا .
ب -انشغاله بالبحث واإلنتاج والنقدي والتاريخ .
مالحظة  :السرية الذاتية  :هي أن يكتب ويروي الكاتب سيرة حياته مؤلفة بقلمه .
السرية الغريية  :هي أن يكتب الكاتب حياة شخص ﻏيره من المشاهير .

الفكرة األوىل  :احلديث عن املرحلة الثانوية يف مدينة حيفا .
أنهينا في مدرسة حيفا الحكومية الصف األول الثانوي  ،وهو آخر صف فيها  ،وبقي علينا الصف الثاني الثانوي ؛ ألن
شهادته هي الجسر الذي يوصلنا ﺇلى الكلية العربية بالقدس  .وأقرب مدرسة حكومية تحتوي هذا الصف هي مدرسة عكا
ولذلك حملنا أوراقنا وسجلنا أنفسنا في المدرسة المذكورة  ،ولكنا بقينا نسكن في حيفا ونسافر يوميا في القطار ﺇلى عكا
ننطلق صباحا ونعود بعد الساعة الرابعة ﺇلى حيفا  .كنا ستة طلبة  ،ال أذكر منهم سوى صديقي األثير ﺇميل حبيبي ،
وكان هؤالء الستة يجلسون في ديوان بﺈحدى عرباﺕ القطار ال يغيرونه  ،وللديوان باب  ،وكنا – طلبا للهدوء وانصرافا
ﺇلى أداء الواجباﺕ المدرسية – نغلق باب الديوان وال نختلط بالركاب اآلخرين  ،وكان ﺇميل مرجعنا في حل مسائل
الحساب والهندسة  ،وكنت أنا في أوقاﺕ الراحة أقرأ عليهم آخر ما كتبته ( من مقالة أو رسالة ) على طريقة الرافعي .
وفي الشتاء حين كنا نمشي من محطة القطار ﺇلى مدرسة عكا  ،كنا نجد الماء قد تجمع عند باب المدينة  ،فال نستطيع
خوضه أو اجتياﺯه  ،فكان أحد الحمالين يقوم بنقلنا واحداً واحدا على ظهره لقاء اجر ﺯهيد .
املفردات :
الكلمة
الديوان
مرجعنا
طريقة
حمالين

المعنى
ﻏرفة في القطار
مصدرنا
أسلوب
عتال

الكلمة
األثير
اجتيازه
زهيد

المعنى
المفضل
عبوره
قليل

الصورة الفنية
"ألن شهادته هي الجسر الذي يوصلنا"  :شبه شهادة الثاني ثانوي بالجسر الموصل للجهة األخرى .
أسئلة مقرتحة حول الفكرة االوىل ׃
 -1ما اسم املدرسة اجلديدة التي انتقل إليها إحسان عباس ؟ مدرسة عكا .
 -2من هو الصديق املفضل لدى إحسان عباس ؟ أميل حبيبي .

-3وضح الدور الذي لعبه ( إميل ) يف اجملموعة ؟ شتوي 2013
كان مرجعا للمجموعة في حل مسائل الحساب والهندسة .
 -4كان الكاتب ورفاقه يسافرون إىل عكا يوميا  .ما داللة ذلك ؟ داللة على المثابرة واجتهادهم في الدراسة
 -5أين جرت أحداث هذه املرحلة زمانيا ومكانيا ؟ في العصر الحديث في مدينة حيفا وعكا .
 -6حدد املرحلة العمرية التي يشري إليها الكاتب ؟ مرحلة الشباب والدراسة الثانوية .
-7استخرج من النص عبارة تدل على أن الكاتب كان موهوبا ؟ شتوي 2013
( وكنت في أوقاﺕ الراحة أقرأ عليهم آخر ما كتبته من مقالة أو رسالة على طريقة الرافعي ) .
 -8عني موضعني دالني على قسوة الظروف يف هذه املرحلة ؟
 -0السفر يوميا من حيفا ﺇلى عكا .
 -2صعوبة دخول مدينة عكا بسبب تجمع المياه في الشتاء على مدخل المدينة .

 -2ما وسيلة النقل املتوفرة شتاء عند باب مدينة عكا ؟ شتوي 2013
الحمالون .
 -10علل  :انقطاع الطلبة الستة عن االختالط بالركاب اآلخرين ؟ شتوي 2013
طلبا للهدوء والراحة وانصرافا ﺇلى أداء الواجباﺕ المدرسية.
-11ما األسلوب اللغوي املستخدم يف العبارة التالية  ( :ال نستطيع خوضه ) ؟ شتوي 2013
أسلوب النفي .
-12عالم يعود الضمري ( اهلاء ) املخطوط حتته يف كلمة ( اجتيازه ) ؟ شتوي 2013
يعود على كلمة ( الماء ) .
*********************************************************************
الفكرة الثانية  :وصف ألسلوب املدرسة واملدرسني  ،والدراسة يف مدرسة عكا .
كان االلتحاق بمدرسة عكا نقلة صعبة  ،فقد وجدنا في تلك المدرسة أمورا لم نتعودها في مدرسة حيفا ؛ معلم
الرياضياﺕ ال يشرح شيﺌا  ،وينتقل من باب ﺇلى باب قبل أن نحكم األول  ،ومعلم مادة الدين ( وهي شرح مجلة األحكام
الشرعية ) يطالبنا بحفظ المادة عن ظهر قلب  ،ومعلم تاريخ األدب يرى أيضا ْ
أن نحفظ كتاب الوسيط في تاريخ األدب
كما نحفظ قصيدة للمتنبي  .وهذا شيء جديد علينا  ،ومعلمو المدرسة يرون فينا طلبة جددا ال يعرفون عنهم شيﺌا  ،ونحن
بين حوالي ثالثين طالبا متورطون في صراع انتحاري لنيل الدرجة األولى أو الثانية  ،وﺇذا لم نحصل على واحدة من
الدرجتين فقدنا األمل في الذهاب ﺇلى الكلية العربية  ،وهي أعلى مدرسة حكومية في فلسطين  ،ومن عادة المسؤولين في
الكلية أال يختاروا ﺇال األول والثاني من الصف الثاني الثانوي  .وبالنسبة لي ظهر تقصيري في المواد الرياضية ؛ ألن
اإلجاﺯة الطويلة في العام السابق جعلتني أرجع ﺇلى حالة الصفر في تلك المواد  ،بعد ْ
أن كنت من أوائل الطالب فيها .
ثم ﺇني ال أستطيع أن أحفظ ﻏيبا ﺇال الشعر الجميل  ،فأما هذه النصوص النثرية من مثل شرح مجلة األحكام أو كتاب
الوسيط في تاريخ األدب العربي ألحمد السكندري  ،فال يخطر على بالي أن أحفظها حرفيا ؛ ﺇذ تعودﺕ أن أدرس مثل
هذه المواد  ،ثم ﺇذا سُﺌلت عنها في االمتحان عبرﺕ عن اإلجابة بلغتي  ،فتقدمت من أستاذ األدب العربي  ،وشرحت له
موقفي من الحفظ  ،ورجوته أن يقرأ ﺇجابتي ويقر بنفسه ﺇن كانت أدنى مستوى من النص األصلي فأنا راﺽ بتقديره ،
الحفظ حرفيا  ،ولكن مثل هذا الرجاء لم يفدني كثيرا مع معلم مادة الدين  ،ﺇذ أصر أال أﻏير في
فوافق على ﺇعفائي من ِ
اإلجابة أية كلمة  ،وكان معلم التاريخ تعجبه ﺇجابتي ويقرﺅها على مسامع الطالب نموذجا الستقالل الطالب بتعبيره
الخاص  ،ويشجع على هذه الطريقة .
املفردات :
الكلمة
نحكم
تقصيري
أدنى مستوى

المعنى
نتقن
تأخري
أقل مستوى

الكلمة
عن ظهر قلب
حالة الصفر
أص ّر

المعنى
ﻏيبا
حالة الجهل
أصمم

الصورة الفنية :
 " -0جعلتني أرجع إلى حالة الصفر في تلك المواد "  -:صور نفسه وقد فقد المهاراﺕ التي كان يتمتع بها بعد اإلجاﺯة
واالنقطاع عن الدراسة لفترة طويلة,حتى كأنه لم يخبر بها شيﺌا سابقا.

 " -2فقدنا األمل " :
صور الكاتب األمل بشيء مادي يفقد ويضيع .
أسئلة مقرتحة حول الفكرة الثانية ׃
 -1فسر العبارة اآلتية " كان االلتحاق مبدرسة عكا نقلة صعبة " ؟
ألن أساليب الدراسة في مدرسة عكا كانت مختلفة عن األساليب التي تعودوا عليها .
 -2اذكر بعضا من أمناط التعليم التي كانت سائدة يف مدرسة عكا ؟
أ -ﺇهمال الشرح بشكل كامل واالنتقال من باب على آخر قبل أن يتقنه الطالب .
ب -اعتماد بعض المعلمين على الحفظ عن ظهر قلب .
 -3ملاذا اعترب الكاتب وجودهم بني طلبة مدرسة عكا صراعا انتحاريا؟
ألن منافستهم لنيل المركز األول أو الثاني كانت شديدة .
 -4ما سبب تأخر الكاتب يف املواد الرياضية ؟
بسبب اإلجاﺯة الطويلة .
 -5ورد يف الفقرة ما يدل على تواضع الكاتب  .حدد عبارة دالة على ذلك ؟
( ظهر تقصيري في المواد الرياضية )
 -6ما هو أسلوب الكاتب يف الدراسة ؟
كان أسلوبه االبتعاد عن الحفظ ﻏيبا واالكتفاء بالفهم ثم التعبير عنها بطريقته .
-7وضح املقصود بالعبارة التالية ( ينتقل من باب إىل باب قبل أن حنكم األول ) ؟ شتوي 2002
أي ال يهمه ﺇن كنا متمكنين من فهم الفصل األول  ،فيبدأ بالثاني ( ال يهمه ﺇن فهمنا أم لم نفهم ) .
-8ما الطريقة املعتمدة يف تدريس تاريخ األدب  ،كما ورد يف النص  .شتوي 2002
الحفظ .

الفكرة الثالثة  :كسب ود املدير واملعلمني  ،وترمجة النص الشعري للغة العربية .
كانت سنة صعبة على مستوى الدراسة  ,فﺈما الفوﺯ واستكمال الدراسة ,وﺇما اإلخفاق والعودة صفر اليدين ﺇلى القرية.
وقد استطعت أن أكسب فيها انتصاراﺕ ,وان أتعرﺽ فيها النكساراﺕ .كان مدير المدرسة هو األستاذ شريف النشاشيبي
 ,وكان يعلمنا اللغة االنجليزية واألدب االنجليزي ,وكان كلما درسنا قطعة شعرية شجعنا على ترجمتها شعرا ﺇلى اللغة
العربية  ,وأذكر أننا درسنا قطعة شعرية لشاعر في صاحبته وكان مسجونا,ولكنة كان يشعر باالنطالق والحرية مثل
المالئكة السابحين في الجو,أو مثل سمك البحر ﺇذا ﺯارته صاحبته لتهمس ﺇليه من وراء قضبان السجن,وترجمت هذه
القطعة وقرأتها في الصف,والمدير يكاد يرقص طربا,وأذكر منها المقطع التالي :
بخمر معتق ِة في الدِّنـــــان
تدور الكؤوس تروي النفوس
وتبعث نيرانها في الجنـــان
ُ تتو ُج أر ُﺅســــــــــنا بالورود
بناﺕ بحار قطعن العنـــــان
فما عرفت مثـل حريتـــــــي
والوﺯن في الترجمة العربية قريب من الوﺯن األصلي  .ﺇنني أذكر ذلك ألن هذا العمل (.عرف بي سائر األساتذة ,
وكثيرا من الطالب (وهذا من االنتصاراﺕ ) .
املفردات :
الكلمة
اإلخفاق
تروي
الدنان
الجنان

المعنى
الفشل
تسقي
أوعية الخمر
القلب

الكلمة
انكسارات
معتقة
تبعث
العنان

المعنى
هزائم
قديمة
تلقي وترمي
السحاب

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 " :
شبه شعوره وحالته النفسية الهائمة في سعادتها حتى كأنها ال تستقر على األرﺽ بالمالئكة التي تسبح في األجواء ولها
القدرة على السباحة في الهواء.
 " -3والعودة صفر اليدين "شبه الكاتب العودة دون تحقيق الهدف بشخص يعود ﺇلى أهله وال يحمل معه شيء .
أسئلة مقرتحة حول الفكرة الثالثة ׃
 -1فسر العبارة اآلتية " كانت سنة صعبة على مستوى الدراسة "؟
ألنه ليس أمام الطالب سوى خيارين ﺇما الفوﺯ واستكمال الدراسة أو اإلخفاق والعودة صفر اليدين .
 -2إالم ترمز عبارة " والعودة صفر اليدين " ؟ ترمز ﺇلى الفشل في تحقيق الهدف .
 -3ما العمل الذي عرف األساتذة بالكاتب ؟ ترجمة لمقطوعة شعرية ﺇلى اللغة العربية .

الفكرة الرابعة  :استالمه رسالة من شخص يتهمه بعالقة مع فتاة مبدرسة البنات .
مضى علي في المدرسة بضعة أشهر ،وفي يوم وصلتني رسالة  ،لقد أدهشني ْ
أن يكون هناك من يراسلني  ،ولما
فضضت الرسالة وجدﺕ ورقة بﺈمضاء شخص اسمه علي يوسف  ،وفي آخر الورقة رسوم لمسدس وخنجر وﻏير ذلك
وقرأﺕ الرسالة فاﺯددﺕ دهشة  ،ﺇن كاتبها يتهمني بأني على عالقة حب بطالبة تسافر معنا  ،وتجلس في الديوان
المجاور في عربة القطار.لم يجر بيني وبين الفتاة أي حديث  ،وال أعرف من هي  .ولكن األحداﺙ الالحقة عرفتني أنها
تكمل دراستها في مدرسة البناﺕ بعكا .
املفردات :
الكلمة
بضعة
إمضاء

المعنى
عدد من 9-3
توقيع

الكلمة
فضضت

المعنى
فتحت

ما داللة العبارة :ما داللة الرسومات في الرسالة (مسدس وخنجر)  :دالله على التهديد والتخويف .
أسئلة مقرتحة حول الفكرة الفكرة الرابعة ׃

 -1علل دهشة الكاتب حني استلم الرسالة ؟ دهش ألنه ليس له من يراسله .

 -2ما اسم الشخص الذي أرسل للكاتب رسالة وما مضمونها؟
مرسل الرسالة  :علي يوسف .
مضمون الرسالة  :اتهام الكاتب ( احسان عباس ) بانه يقيم عالقة حب مع ﺇحدى الطالباﺕ اللواتي يسافرن معه
الفكرة اخلامسة  :لقاء أخ ووالد الفتاة املزعومة يف مكتب مدير املدرسة .
وضعت الرسالة في جيبي وذهبت ﺇلى ﻏرفة الدرس وأنا شارد الذهن  ،وﺇذا بأحد فراشي المدرسة يستدعيني لمقابلة
المدير  ،فنزلت ﺇلى مكتبه  ،وهناك وجدﺕ رجال شابا طويل القامة عريض الكتفين أبيض الوجه  ،والى جانبه رجل قد
ظهرﺕ علية أماراﺕ كبر السن  ،وهو يلبس طربوشا ً طويالً  ،وقال المدير حين دخلت (:هذا هو ﺇحسان عباس).
عرفت في التو ما يعنيه المدير من هذه الجملة ؛ هذا الفتى النحيل القصير الذي يلبس الشورﺕ والقميص  ،من المستبعد
أن يكون (دون جوان) .وأكمل المدير ما بدأه  ،فعرفني أن الشاب هو اخو الفتاة  ،وان الكبير في السن هو والدها  ،وأن
علي يوسف كتب رسالة ﺇلى الفتاة  ،ففتحتها مديرة المدرسة  ،وعندما قرأتها اتصلت بأهلها  ،فما كان من أبيها وأخيها
ﺇال أن جاءا وطلبا ﺇليها أن تعود ﺇلى البيت  ،وكان ذلك آخر عهدها بالمدرسة .أصبحت حزينا عندما عرفت هذه
التفصيالﺕ  ،وامتألﺕ نفسي ﻏيظا على علي يوسف الذي ال اذكر ﺇني التقيت به أو عرفته  .وكان الشاب ينضر ﺇلي
ونظراته تشع بالمقت  ،ونفسه تحدثه أن يؤدب هذا (الولد)  ،أما األب فكان حكيما واسمعني كلماﺕ طيبة  ،ثم عدﺕ ﺇلى
قاعة الدرس وانصرف الرجالن  ،ولم يعلق المدير بشيء على هذه المقابلة  ،ولم يفاتحني بشيء حولها من بع ُد .
املفردات :
الكلمة
شارد الذهن
في التو

المعنى
سارح الفكر
في الحال

الكلمة
أمارات
المقت

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 .

المعنى
عالماﺕ
البغض

الفكرة السادسة  :التعرف على مرسل الرسالة وإخفاقه يف الوصول للكلية العربية ثم العودة للقرية

للبحث عن عمل لكنه قد استلم رسالة قبوله بالكلية العربية.

وبعد أسبوعين كنت اصعد الدرج الطويل المقابل للمحطة الشرقية في حيفا  ،وأمامي يصعد شخص طويل القامة
نحيل  ،فلما أصبحت بحيث أرى عينيه  ،وجدته مكسر األهداب ﻏير صبيح الوجه  ،فاستدار نحوي وقال :أنا علي
يوسف  ،وأنا أحب أن أعتذر ﺇليك .قلت  :ﺇن الشخص الذي يتطلب منك اعتذارًا هو تلك اآلنسة التي ظلمتها وجنيت
عليها وحرمتها من التعليم  ،ومضيت في طريقي ذاهباً( .أطلعت ﺇميل حبيبي على هذه القصة  ،وقد أشار ﺇليها من بع ُد
في بعض قصصه) .لم يحلني دأبي المتواصل في مدرسة عكا الدرجة األولى أو الثانية  ،بل كنت الثالث  ،وأيأستني
هذه النتيجة من الذهاب ﺇلى الكلية العربية  .ومن أﻏرب األمور أن ﺇميل حبيبي لم يكن بين األوائل  ،ولكن حالة أهله
المادية جيدة  ،فالتحق بمدرسة خاصة  ،أما أنا فﺈن يأسي من مواصلة التعليم دفعني ﺇلى تقديم طلب إلدارة البريد لعلها
تقبلني ساعيا ً فيها  ،وجاءني الرد بأن ال وظائف شاﻏرة هناك  ،فعدﺕ ﺇلى القرية واستأنفت حياة الكسل وفقدان األمل .
ولكن  ،ما كان أحالها من مفاجأة حين وصلتني رسالة تخبرني أنه قد تم اختياري لاللتحاق بالكلية العربية  ،فﺂمنت
أن المصادفاﺕ قد تكون أكبر عامل في توجيه الواقع  .في تلك السنة دون ﻏيرها اختير من مدرسة عكا أربعة طالب ؛
من األول حتى الرابع  ،وفي الرسالة قائمة بما يجب علينا شراﺅه من المالبس والشراشف ...ﺇلخ  .كان ذلك يعني أن
الكلية ال تعرضنا ألﺯمة التفتيش عن مسكن  ،وكان فرحي بكل ذلك ﻏامراً.
املفردات :
غيظا  :حقدا  /تشع  :تمتلئ  /المقت  :الكره  /األهداب  :الرموش  /جنيت  :ظلمت  /دأبي  :جهدي  /غامرا :شامال /
شاغرة  :فارﻏة  /حليما  :صبورا
ما داللة العبارات التالية
"-0فعدت إلى القرية واستأنفت حياة الكسل وفقدان األمل"  :داللة الوضع المادي الصعب وفقدان األمل قبل العودة
 "ولم يعلق المدير بشيء على المقابلة" :داللة قناعة المدير بان ﺇحسان عباس بريء مما قيل عنه"فأن يأسي من مواصلة التعليم دفعني إلى تقديم طلب ألداره البريد"  :الوضع المالي الصعب عند ﺇحسان عباس.أسئلة مقرتحة حول الفكرة السادسة :
 -1حصل الكاتب على املرتبة الثالثة يف املدرسة  ،ماذا ترتب على ذلك ؟ شتوي 2011
يأسﻪ مﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟكﻠية ﺍﻟﻌﺭبية .
 -2ما االمر الذي استغربه الكاتب  ،كما ورد يف النص ؟ شتوي 2011
ﺃﻥ ﺇميل حبيبﻲ  ،ﻟﻡ يكﻥ بيﻥ ﺍألﻭﺍئل  ،ﻭﻟكﻥّ حﺎﻟة ﺃﻫﻠﻪ ﺍﻟمﺎﺩية كﺎنﺕ جيﺩة  ،ﻓﺎﻟتحق بمﺩﺭسة خﺎصة .
 -3يأس الكاتب من مواصلة التعليم  ،دفعه إىل أمرين  .اذكرهما ؟ شتوي 2011
ﺃ -تﻘﺩيﻡ ﻁﻠﺏ إلﺩﺍﺭة ﺍﻟبﺭيﺩ ﻟيﻌمل سﺎﻋيﺎ .
ﺏ -ﻋﻭﺩتﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭية .
 -4مب وصف الكاتب حياته يف الريف ؟ شتوي 2011
ﺃ -ﺍﻟكسل

ﺏ  -ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻمل .

االستيعاب والتحليل

 -1أ) استعن خبريطة بالد الشام لتتبني مواقع املدن الفلسطينية اآلتية  :عكا -حيفا  -القدس.
ب-عد إىل احد املعاجم اللغوية املتوافرة وتبني معاني املفردات اآلتية كما وردت يف سياقها.
صبيح  :مشرق /المقت  :البغض  /الذهن  :الفهم /الدنان  :جمع دن وعاء الفخار/ال َعنان  :ما ارتفع من أُفق السماء.
 -2تناول النص مراحل حياة إحسان عباس
أ -حدد المرحلة العمرية التي يشير إليها الكاتب  .مرحلة الثانوية ( )18-13سنة.
ب -أين جرت أحداث هذه المرحلة رمانيا و مكانيا؟ بين حيفا وعكا
ج -عين موضعين دالين على قسوة الظرف في هذه المرحلة.
الذهاب ﺇلى عكا بالقطار  ،تجمع الماء عند باب المدينة في فصل الشتاء .
 -3فسر العبارات اآلتية الواردة يف النص:
أ" -كان االلتحاق بمدرسة عكا نقلة صعبة".
بسبب اختالف أساليب التعليم من معلم آلخر وطبيعة التنافس الشديد  ،ﺇضافة ﺇلى بعد المسافة .
ب"-كانت سنة صعبة على مستوى المدرسة".
ألنها سنة تحديد المصير الدراسي وااللتحاق بالكلية.
ج"-هذا العمل عرف بي سائر األساتذة وكثيرا من الطلبة".
ترجمته المقطوعة الشعرية االنجليزية للعربية بالمعنى والوﺯن جعله مشهورا في المدرسة .
د"-عدت إلى القرية واستأنفت حياة الكسل وفقدان األمل".
ألنه لم يحصل على المرتبة األولى أو الثانية  ،عاد للقرية كي يجلس دون دراسة أو عمل .
 -4عني موضعا داال على كل مما يأتي من النص:
أ-اتصاف الكاتب بالمثابرة والجد.
ترجمة النص من اللغة اإلنجليزية ﺇلى اللغة العربية  ،وكنا طلبا ً للهدوء نغلق باب الديوان وال نختلط بالركاب اآلخرين .
ب -لم يكن الكاتب طويال هجاما في صغره نسبة إلى أقرانه.
هذا الفتى النحيل القصير الذي يلبس الشورﺕ والقميص  ،من المستبعد أن يكون دون جوان .
ج -لبعض األساتذة اثر دائم في شخصية طلبتهم.
كان مدير المدرسة يعلمنا اللغة االنجليزية  ،وكان يشجعنا على ترجمة النصوص الى اللغة العربية .

 -5عد إىل الفقرة الثانية من النص  ،ثم أجب عن األسئلة التالية
أ -ما المقصود بالديوان  .حجرة الركاب في القطار.
ب -لماذا انقطع الطلبة الستة عن االختالط بالركاب اآلخرين؟ طلبا ً للهدوء إلكمال الواجباﺕ المدرسية.
ج-ما وسيلة النقل المتوافر شتاء عند باب مدينة عكا  .الحمالين .
 -6اقرأ بيت الشعر اآلتي،ثم أجب عن األسئلة التي تليه
وللمجد أعباء ولكنها منى

وللمكرماﺕ الغالياﺕ هموم

أ-عين من النّص مواضع تراها تمثل أعباء إحسان عباس .
 الدراسة في عكا والسكن في حيفا  -صعوبة الحفظ لبعض المواد  - .المنافسة الشديدة للحصول على الدرجة األولى.ب-أي الهموم كان أكبر من وجهة نظر الكاتب؟ الحصول على المرتبة األولى أو الثانية لاللتحاق بالكلية العربية .
ج -كيف كانت أعباء إحسان عباس هي ذاتها مناه؟ ألنها السبيل الوحيد إلكمال دراسته والوصول للكلية العربية.
 -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.

الظرافة التي تحتوي على حرام يجب تركها ألنها يجب أن تكون عفيفة.
ب -هل تعد (علي يوسف ) من الظرفاء حسب رؤية الشاعر في البيتين ؟ ولماذا؟
ال يُعتبر من الظرفاء ألنه قام بفتنة حرم فتاة من التعليم وكاد أن يودي بحياتها.
 -8ما املقصود بكل من العبارات اآلتية :
أ" -العودة صفر اليدين".أي خالي الوفاﺽ ال يملك شيﺌا ولم يحقق هدفه .
ب"-من المستبعد أن يكون (دون جوان) "أي ال يمكن من هيﺌته أن يكون ممن يعيشون حاله حب وهيام وعشق
ج" -ينتقل من باب إلى باب قبل أن نحكم األول" .
أي ال يهمه ﺇن كنا متمكنين من فهم الفصل األول ومتقنين لما نحن فيه فيبدأ بغيره .
د" -كان الوزن في الترجمة العربية قريبا جدا من الوزن األصلي".
أي أن موسيقاه الشعرية قريبه من الوﺯن األصلي للشعر حبن كان بلغه أجنبيه .
 -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)
موقف أهل الفتاة حين أجبروا ابنتهم على انقطاع عن الدراسة بسب ما فعله على يوسف.

 -10اخرت من النص املوقف الذي ينسجم مع كل من البيتني اآلتيني مفسرا اختيارك.
 -وما استعصى على قوم منال

إذا اإلقدام كان لهم ركابا

البيت األول ينطبق على حال ﺇحسان عباس .
 -وال تعجل على احد بظلم

فان الظلم مرتعه وخيم

البيت الثاني ينطبق على حال أهل الفتاة ويمكن أيضا أن ينطبق على حال علي يوسف.بما قام به من ظلم.
 -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  :ﺇكمال علي يوسف لتعليمه بالرﻏم من الفقر والصعوباﺕ التي واجهته.وجود القطار كوسيلة للسفر
آنذاك،عكا وحيفا من المدن الفلسطينية.
ومن اآلراء  :السبب الذي دفع أهل الفتاة ﺇلى قطع دراسة ابنتهم ,طريقة ندريس معلم الرياضياﺕ وقناعته بها
وبجدواها,صعوبة السنة الدراسية عند ﺇحسان عباس هي رأي شخصي.
 -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؟
القت السيرة نجاحا لما تمتعت به من الصدق والعفوية والدقة في السرد وجمالية اللغة المستخدمة على بساطتها

التذوق والتفكري

 - 1بني مجال التصور يف العبارات التالية :
أ) "اإلجازة جعلتني ارجع إلى حالة الصفر في تلك المواد " .
 صور نفسه وقد فقد المهاراﺕ التي كان يتمتع بها بعد اإلجاﺯة واالنقطاع عن الدراسة لفترة طويلة,حتى كأنه لم يخبربها شيﺌا سابقا.
ب)"كان الشاب ينظر إل ّي ونظراته تشع بالمقت " .
شبه عيون الشاب وهو ينظر ﺇليه بحقد وﻏضب وكأنهما مصدر ﺇشعاع قوي للكراهية والبغض .
ج" -كان يشع باالنطالق والحرية مثل المالئكة السابحين في الجو"
شبه شعوره وحالته النفسية الهائمة في سعادتها حتى كأنها ال تستقر على األرﺽ بالمالئكة التي تسبح في األجواء ولها
القدرة على السباحة في الهواء.
د " -وامتألت نفسي غيظا "
شبه نفسه بوعاء يمكن أن يمتلئ با الغيظ وعدم الرضا,وبهذا فهو يشبه الغيظ بشي مادي يمكن أن يوضع في وعاء
ويملؤه
 -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..
الشاب أخو الفتاة كانت نظراته تشع بالمقت والكراهية عندما شاهدا أحسان عباس .
أما والد الفتاة  :كان وقورا صاحب حكمة وجه بعض النصائح إلحسان.
 -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..
مدير المدرسة كأن له األثر في تكوين شخصية ﺇحسان عباس األدبية من خالل تشجيعه له على الترجمة وﺇبداء اإلعجاب
بأسلوب ﺇحسان عباس المبتكر.
 " -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 ؟بدائية وبسيطة.

ب) اقترح وسيلة نقل أخرى كان يمكن االعتماد عليها لو كنت مكانهم .وضع جسر/أو تصريف مياه األمطار.
ج) هل تجد أنّ مثل هذه المهن القاسية ما زالت موجودة في الوقت الحاضر ؟هات أمثلة على ذالك نعم الحمالين
,الحصادين ,حفر األقنية وقلب التربة.

 )5قدم إحسان عباس صورا متعددة ملنهجيات التدريس وأنواع املدرسني .ورسم ردودا ألفعال الطلبة

حينذاك:أ) هات ثالثة مختلفة من طرائق التدريس ومناهج المدرسين .
 معلم الرياضيات  :يشتغل من باب ﺇلى باب دون أن ٌ يفهم الباب األول. معلم التربية اإلسالمية  :يطلب الحفظ عن ظهر قلب حرفيا. معلم اللغة االنجليزية  :يشجع على الترجمة.ب) ما النمط الذي تفضل أن يتبعه معلمك؟ ولماذا ؟
نمط معلم التاريخ الذي كان يشجع على اعتماد الطالب على أسلوبه الخاص في اإلجابة.
ج) وازن بين معلم مادة الدين ومعلم التاريخ من حيث اثر كل منهما في مستقبل طلبته .
معلم مادة الدين تقليدي ال يشجع على االبتكار آما معلم التاريخ على عكسه.
")6فعدت إيل القرية واستأنفت حياة الكسل وفقدان األمل ".
أ) بين المشاعر التي كانت تكتنف الكاتب في تلك الفترة .
البد أنها مشاعر اإلحباط وخيبة األمل والشعور بالفشل والتعاسة.
ب) كيف توفق بين ما يُعرف عن حياة أهل القرى من نشاط وحيوية  ،وبين قوله  :أنه استأنف حياة الكسل ؟
ألن حياة الكسل عند ﺇحسان عباس تعني انقطاعه عن الدراسة التي يحبها وعودته لممارسة األعمال الريفية الزراعية
الروتينية التي يفضل عليها الدراسة والعلم .
ج) ما األسباب الكامنة وراء عودته إلى القرية بعد انتهاء الدراسة في عكا .
كان السبب الفعلي حالة الضعف أهله المادية حيث أنهم ال يستطيعون متابعه تدرسيه في مدارس ﻏير حكومية .
")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 .
ألن اختيار المرتبة التي حققها لم تكن معتمدة في قبوله في الكلية العربية  ,ووجود الشاﻏر قي المقاعد الدراسية كان أمرا
طارئا لم تتعود الكية فعله,فعد ﺇحسان عباس أن توفر مثل هذه الظروف ﻏير المعتادة هو من قبيل المصادفة  ،ألن الكلية
تختار عادة األول والثاني وهذه أول مرة تأخذ الثالث والرابع.
ب)هل تؤيد الكاتب في أن المصادفة توجه الواقع ؟ فسر إجابتك .
نعم .
ج)ما تعليقك على من يرى ( المصادفة ) مرادفة في المعنى لكلمة ( الحظ ) ؟
المصادفة والحظ كلمتان ال تعتمدان على أمور ﻏير مقصودة بقدر من عند هللا

 -8قم بإعادة صياغة السطرين اآلتيني بأسلوبك وبلغة سليمة :
"وبالنسبة لي فقد ظهر تقصيري في المواد الرياضية .الن اإلجاﺯة الطويلة في العام السابق جعلتني ارجع ﺇلى حالة
الصفر في تلك المواد بعد أن كنت من أوائل الطالب فيها " .
) 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 ؟
ال لم يفخر الكاتب بنفسه  ،وﺇنما قدم األحداﺙ كما هي في تواضع فقد ذكر ضعف القدرة المالية عند أهله ووصف
تقصيره بمادة الرياضياﺕ .
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 ؟ السيرة الذاتية
ب)استخلص ثالث سمات أسلوبية الحسان عباس في سيرته (غربة الراعي ) التي أخذ منها هذا النص .
أسلوب السرد والوصف  ،سهولة اللغة  ،استخدام الصور الفنية  ،االستدالل بالصور  ،تنظيم العرﺽ

قضايا لغوية

 -1استخدم الكاتب يف النص عبارة " أنا أحب أن اعتذر إليك " :
أ) اكتب ثالث عبارات لغوية بأسلوبك تصلح لموقف االعتذار .
آسف  /ألتمس عفوك  /تجاوﺯ عن هفوتي  /سامحني
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  :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .
ب) كنّا نسافر يوميا في القطار إلى عكا .
يوميا :ظرف ﺯمان منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .
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 :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .
ه) ذهبت إلى غرفة الدرس وأنا شارد الذهن .
وأنا  :الواو واو الحال  .أنا  :ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ وخبره شارد .والجملة االسمية في محل نصب حال.

و) وامتألت نفسي غيظا على علي يوسف .
غيضا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .
 - 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 )
تضبط في الجملتين كالتالي(بع ُد) وهي ظرف مبني على الضم النقطاعه عن اإلضافة.
 -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 " .
لم حرف جزم للفعل المضارع والفعل (يحلني)الالم فيه مضعفه وﺇذا أردنا الجزم يلتقي ساكنان وهذا ال يجوﺯ لذا نبقي
الفتح( .لم يُحلْ  +لْ ني )

 -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 .االستعالء المجاﺯي
ب -يقوم بنقلنا واحدا واحدا على ظهره  .االستعالء الحقيقي
ج -بعد أن كنت من أوائل الطالب فيها  .التبعيض
د -لم يعلق المدير بشيء على هذه المقابلة  .االستعالء المجاﺯي.
ه -ولكن األحداث الالحقة عرفتني أنها تكمل دراستها في مدرسة البنات بعكا  /الظرفية المكانية .
 -2علل ما يأتي :
ضضتُ ).
ا -فك التضعيف في الفعل (فَ ْ
ألنه فعل مضعف أسند ﺇلى ضمير رفع.
ب -استخدام كلمة ( بضعة ) في الجملة (مر علي في المدرسة بضعة أشهر) .
ألنها تعامل معاملة األعداد من (  ) 13 – 3في مخالفتها للمعدود المذكر أو المؤنث .
ج -حذف النون من الفعل (يختاروا)في العبارة (من عادة المسؤولين أال يختاروا إال األول والثاني)
ألنه فعل منصوب بأن المدﻏمة بال.
د -رسم الهمزة على الواو في كلمة (يقرؤها) في جملة(تعجبه إجابتي ويقرؤها على مسامع الطالب) .
د) ألن الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح .
مالحظة  :تكتب الهمزة حسب حركتها وحركة الحرف الذي قبلها .

انتهت الوحدة الرابعة عشرة

مــــركـــز الـمــعــــجــــم

الوحدة السادسة عشرة :

قصة قصرية
املعطف

شرح وحتليل
إجابات أسئلة الوحدة يف الكتاب
وإضافة مجيع أسئلة الوزارة هلذه الوحدة .

قصة قصرية املعطف
اإلضاءة  ( :مهم )
-1من كاتب قصة املعطف ؟
هند أبو الشعر أكاديمية وكاتبة أردنية  ،وهي عضو في رابطة الكتاب األردنيين.
 -2ما هي اجملاالت األدبية التي تكتب بها ؟
تكتب القصة  ،والمسرحية  ،والمقال  ،فضال عن اهتمامها األكاديمي.
 -3أذكر جمموعتني قصصيتني للكاتبة هند أبو الشعر ؟صيفي 2002
(شقوق في كف خضرة) و(الحصان).
 -4ما اسم اجملموعة القصصية التي أخذت منها قصة املعطف ؟ صيفي 2014
المجموعة القصصية ( الحصان ) .
 -5ما القضايا العامة التي عالتها الكاتبة يف جمموعتها القصصية؟
عالجت الكاتبة في مجموعاتها القصصية العديد من القضايا االجتماعية الواقعية.
 -6ما الفكرة العامة التي تناولتها الكاتبة يف قصة املعطف ؟
تعكس ( قصة املعطف ) صورة من الواقع  .وضحها  .صيفي 2014
هذه القصة تعكس صورة من الواقع الذي يثقل كاهل المرأة في ﻏياب دور المؤسساﺕ االجتماعية,عند ﻏياب رب األسرة
لسبب أو آلخر.
 -3ما الفن األدبي الذي تنتمي إليه قصة "املعطف"؟ القصة القصيرة .
 -8ما املذهب األدبي الذي تنتمي إليه قصة "املعطف"؟
المذهب األدبي الذي تنتمي ﺇليه قصة "المعطف " هو االلتزام بمعالجة قضايا المجتمع ومشاكله ( مدرسة االلتزام ) .
 -9اذكر املدرسة األدبية النقدية التي تنتمي اليها قصة املعطف ؟ صيفي 2002
مدرسة االلتزام .

عناصـر القصة
1ـ الشخوص:
أ -الشخصيات الرئيسة ( المحورية  ،النامية ) ׃ شخصية الفتاة .
ب -الشخصيات الثانوية ׃األم  ،الشاب التي تحلم به  ،ﺇخوان الفتاة .
2ـ الزمان:
الزمان الحالي للكاتبة ( العصر الحديث ) .
3ـ املكان:
بيت من الصفيح ( بيت الفتاة)
4ـ احلدث:
شراء البنت المعطف بجزء من راتبها وﻏضب األم في وجهها واصرارها على موقفها الن ذلك من حقها  ،ومن ثم
تراجع األم عن موقفها واالستجابة لرﻏبة الفتاة .
5ـ احلل:
رضوخ األم لألمر الواقع وطلبها من البنت ارتداء المعطف وعبارةاألم ( نحن نظلمك)
6ـ احلوار :
حوار داخلي) لما له دالالﺕ تكشف عن المعاناة التي تعيشها البنت (( منذ شهر وأن أخطط لهذا اليوم ربما ﻏنيت))
حوار خارجي) (وأين بقيه الراتب ؟ من حقي أن افرح يوما ) .
مـميـزات القصة (مسـات القصة )
1ـ تتميزباللغة السهلة وبعض المفرداﺕ العامية
2ـ تتميز بالوصف الصادق الدقيق والعاطفة الصادقة
3ـ ﻏزارة وجمال الصور الفنية .
4ـ استخدام الرمز ( المرآة المكسورة ,الصفيح  ,المريلة)
5ـ اعتماد أسلوب الحوار واإليجاﺯ في العرﺽ والتصوير .

النص األول ׃
اندفع الغضب والتملك ﺇلي عينيها دفعه واحده تشنجت عروق رقبتها ال ُمصفرةالبارﺯة  ،واجهتني مثل قطه جائعة
تنقض علي دوري يتدرب علي الطيران ؛ قالت من بين أسنانها المنخورة :
وأين بقية الراتب … ..؟
هذه المرأة التعرف ﻏير الحاجة والفقر والمطاردة ؛ أراقبها كل شهر  ،تصر النقود القليلة التي أحضرها في حقيبتي
القديمة  ،كل مجموعه علي حده بطرق مبتكره  ،وتميزها بعالماﺕ ،وتجتهد في ﺇخفائها لتسد رمقنا … .برق الترقب في
عينها  ،وتواثب الخوف واالنتظار في خالياهما  ،صفعني صوتها بقسوة الحاجة .
أنقته … ! .لو أنني أخبرتها أن ﺯلزاال سيدمر المدينة  ،ويهد الصفيح فوق رﺅوسنا ،لما اندفع الهياج ﺇلى صوتها  ،ولما
اهتزﺕ أعصابها بهذه الصورة الغريزية ....دفعتني  ...هزتني من كتفي  ...تركتها تفعل ذلك  ،وأنا في حالة أقرب ﺇلى
الحلم  ....ال ادري لماذا انشغلت بمراقبة عروق رقبتها المصفرة  ،أخذﺕ تبكي بحرارة  ...احمرﺕ أطراف أذنيها ،
وتأكدﺕ من أن قلبها ماﺯال قويا  ،وان ماتدعيه أمامي من ضعف ومرﺽ ليس صحيحا تماما...
من حقي أن افرح يوما يا أمي  ....؟
وﺇخوتك....من سيطعمهم....؟من حقي أنأعيش مثل ﻏيري  ....ﺇنني... من سيطعمهم ...؟....؟من .....؟املفردات :
الكلمة
تشنجت
تنقض
تص ّر
صفعني
يهد
الغريزية
تواثب

المعنى
انقبضت
تهجم
تخبئ
ضربني
يدمر
الفطرة
قفز

الكلمة
المصفرة
المنخورة
رمقنا
تسد
الهياج
تدعيه
برق

الصورة الفنية :
 " -0واجهتني مثل قطة جائعة تنقض على عصفوري يتدرب على طيران" :
صورﺕ األم الثائرة بالقطة الجائعة التي تنقض على عصفور صغير .
 " -2صفعني صوتها بقسوة الحاجة " .
صورﺕ صوﺕ األم العنيف بﺈنسان يصفع ( يضرب ) ﺇنسانا ً آخر .
 " -3اندفع الغضب والتملك إلى عينيها دفعة واحدة " .
صورﺕ الغضب والتملك بالنور الذي يدخل عينها مسرعا .
 " -4انشغلت بمراقبة عروق رقبتها المصفرة " .
صورﺕ عملية المراقبة لعروق رقبتها كمن يشاهد التلفاﺯ بتمعن .

المعنى
الباهتة
المتﺂكلة
جوعنا
تكفي
شدة الغضب
تقوله دون تأكيد
ظهر

أسئلة مقرتحة حول النص األول ׃

 -1كيف قابلت األم ابنتها العائدة من العمل؟
قابلت األم ابنتها بعصبية وﻏضب وواجهتها مثل قطة تنقض على دوري صغير يتدرب على الطيران
 -2ما سبب ثورة غضب األم ؟
سبب ﻏضب األم أن ابنتها لم تعطها الراتب كامال وقامت بشراء معطف بجزء منه
 -3كيف صورت البنت نفسها وعالم يدل ذلك ؟
صورﺕ البنت نفسها عصفورا صغير يتدرب على الطيران ويدل ذلك على ضعفها أمام أمها العجوﺯ
 -4كيف تفسر أو تربر غضب األم يف وجه ابنتها ؟
ﻏضبت األم في وجه ابنتها ؛ألنها حريصة على أوالدها وألنها تشعر بالمسؤولية نحوهم
 -5ما املعىن البالغي الذي خرج إليه االستفهام فيما يأتي ؟
 " -1وأين بقيت الراتب ؟"

االستفهام ﺇنكاري توبيخي

 " -2وﺇخوانك من سيطعمهم؟"

االستفهام ﺇنكاري توبيخي

 -6ما هي املالمح النفسية لكل من األم والبنت كما تفهم من العبارات اآلتية
" من حقي أن افرح يا أمي \......وﺇخوانك من سيطعمهم ؟ "
من مالمح األم

" حبها ألوالدها والحرص عليهم  ،تحمل المسؤولية "

من مالمح البنت

" األنانية وحب النفس  ،عدم تحمل المسؤولية "

 -7تقول الكاتبة " برق الرتقب يف عينيها  ،وتواثب اخلوف واالنتظار يف خالياهما "
 -1ماذا كانت تترقب األم ؟ كانت األم تترقب ﺇجابة البنت على سؤاالها " أين بقية الراتب"
 -2مم كانت خائفة األم ؟كانت خائفة أال تعطيها البنت بقية الراتب
 -3عالم يعود الضمير في كلمة " خالياها "؟ الضمير يعود على األم
 -8كيف تلقت األم جواب ابنتها حني قالت "أنفقته" ؟
ﺯاد ﻏضبها واندفع ﺇليها ﺇلى صوتها وبدأﺕ تهز ابنتها بعنف وقوة
 -9حدد من النص السابق عبارة تدل على مترد البنت على واقعها ؟ عبارة " من حقي أن أعيش مثل ﻏيري

 -11تقول البنت " هزتني من كتفي  .......تركتها تفعل ذلك وأنا يف حالة أقرب إىل احللم "
أ -ما ردة فعل البنت على غضب أمها ودفعها هلا ؟ تﺭكتﻬﺎ تﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻭكأنﻬﺎ ﻓﻲ حﻠﻡ

ب -عالم يدل موقف البنت من أمها وهي تهزها بقوة ؟يدل ذلك على استسالمها لها واحترام البنت المها
ت -اضبط كلمة " احللم " ضبطا تاما ؟"الحلم "ضم الحاء وسكون الالم

الدالالت والرموز يف القصة ( مهم )

 -0املصفرة  :البارﺯة داللة على المرﺽ وأعراﺽ والتعب والتقدم في العمر .
 -2املنخورة :التقدم في العمر والفقر الشديد والتعب والشقاء .
-3هذه املـرأة التعرف غري احلاجة والفقر واملطاردة:
األم ألنها في حالة عوﺯ وحاجة مستمرة بسبب عدم وجود معيل وتعاني الفقر وتطارد لقمة العيش وتدبر األمور قدر
المستطاع بما تملك من راتب البنت .
 -4تصر النقود القليلة  :داللة الحرص على المال  ،ويعكس أيضا المسؤولية الملقاة على عاتقها.
-5حقيبتي القدمية  :الفقر و الحرمان من أن تشتري الجديد كباقي الفتياﺕ .
-6ويهد الصفيح :حالتهم المعدمة وفقرهم الشديد
-7الصورة الغريزية  :جمع المال لسد الحاجة
 -8وأخواتك من سيطعمهم  :الفقر الشديد والعوﺯ والحاجة ،وهي المعيل لألسرة .
 -2تسد رمقنا :تحمل األم مسؤولية األوالد وخوفها عليهم .

 -13دوري يتدرب على الطريان :ضعف البنت أمام والدتها .
النص الثاني ׃
ثمن المعطف ثروة  ...وأحالمي كانت تكبر كل يوم  ،حتى تضخمت وصارﺕ مثل أحالم اآلخرين  ،ثرية ومعطرة
وعاطفية  .....أال يحق لي أن احلم ....؟ أريده أن يراني  .....أن يدهش عندما أطل بمعطفي  ،أنزع مريلة المصنع
البيضاء كلما ارتديتها انتابني الشعور بأنني في مصح ...
أعطي عمري كله لهذه اللحظة ......البد أن يتأملني ويبدي ﺇعجابه بي ......بلون السماء الذي يلفني  ....وربما
أصابني الجنون  .....ربما  ،ربما ﻏني ُ
ت من الفرح والحب .....ربما...
هذا يعني أننا بحاجه ﺇلى أجره الدار......
سقطت من السماء ﺇلى علبه الصفيح ....وانسكبت أحالمي علي األرضية اإلسمنتية  .....الباردة....
والتنسي الدين .....
 ....أاليحق لي أن أعيش لنفسي يوما ....؟ لم تعذبونني بفقركم.....؟ بذل الحاجة والسؤال .....؟ لن أتخلى عنه  ....بعد
قليل سأرتديه ..سأخطر به برشاقة  ،وسأقف بكبرياء أمام المرآة  ....أتمأل من منظره  ...سأجلس  ....أقف  .أسير وأنا
ألتف به سأراقب حركاتي  ...هكذا سيراني ألتف بالغيم  ....وبالفرح ...بالحب  .....ولن احتج الن المرآة مكسورة ....
هذا اليهمني  ...سأرضى بها وأتأملها بال ملل....
املفردات
الكلمة
أنزع
مصح
انسكبت
بال ملل

المعنى
أخلع
مستشفى
سالت
بال تعب

الكلمة
انتابني
يبدي
سأخطر
الغيم

المعنى
أصابني
يظهر
أتبختر واهتز
السحاب

الصورة الفنية :
 " -0انسكبت أحالمي على األرضية اإلسمنتية الباردة "  .صورﺕ األحالم الضائعة بسائل ينسكب على األرضية
 " -2كلما ارتديتها انتابني الشعور بأنني في مصح " .صورﺕ ارتداء المريول األبيض بمن يرتدي ثوب المستشفى .
 " -3أحالمي كانت تكبر كل يوم "  .صورﺕ أحالمها التي تكبر كل يوم بالطفلة الصغيرة التي تكبر .
 " -4ألتفّ بالغيم "  .صورﺕ الغيم بالرداء .
 " -5لم تعذبوني بفقركم "  .صورﺕ فقر أسرتها بالسوط الذي يعذبها وتضرب به .
أسئلة مقرتحة حول النص الثاني ׃

 -1ما الدافع لشراء الفتاة املعطف؟

الدافع هي لكي يراها حبيبها ويبدي دهشته وﺇعجابه بها
 -2تقول البنت " أعطي عمري كله هلذه اللحظة " أي حلظة تقصد ؟
اللحظة التي تنزع فيها البنت مريلة المصنع وترتدي المعطف فيراها الحبيب ويبدي ﺇعجابه بها
 -3ما الشعور الذي ينتاب البنت وهي ترتدي املعطف ؟
ينتابها شعور بالفرح والجنون والحب .
 -4مىت بنتاب الفتاة الشعور بانها يف مصح ؟ كما يظهر يف النص  .صيفي 2014
عندما ترتدي مريلة المصنع البيضاء ( أنزع مريلة المصنع البيضاء كلما ارتديتها انتابني الشعور بأنني في مصح )
 -5استخرج من النص عبارة تدل على ضياع أحالم الفتاة ؟ صيفي 2014
العبارة (انسكبت أحالمي علي األرضية اإلسمنتية ) .
 -6ما نوع احلوار يف العبارات التالية  :صيفي 2014
أ -وال تنسي الدين  :حوار خارجي
ب -ربما ﻏنيت من الفرح والحب  .حوار داخلي .
 -7ماذا كان ميثل املعطف بالنسبة للبنت؟
كان المعطف يمثل الحياة الجميلة المليﺌة باألحالم المعطرة والحب والفرح والمال
 -8ما لون املعطف الذي اشرتته البنت ؟وما الدليل على ذلك ؟
لون المعطف أﺯرق  .والدليل عبارة " بلون السماء الذي "

 -2ما املقصود بعلبة الصفيح ؟
المقصود بعلبة الصفيح الغرفة التي تسكنها األم وأوالدها
 -10عالم يدل كل من ( علبة الصفيح  ،األرضية اإلمسنتية ) ؟
تدالن على فقر األسرة
 -11قارن بني األم وابنتها كما تفهم من الفقرة السابقة ؟
األم

تشعر بالمسؤولية نحو األبناء وتفكر في الدين وأجرة البيت

البنت ال تشعر بالمسؤولية  ،وال تفكر ﺇال في أحالمها ونفسها
الدالالت والرموز يف القصة ( مهم )
-1املعطف  :األحالم الجميلة والدفء واألمان والسعادة .
-2املعطرة :األنثوية المكبوتة داخلها
 -3املرآة املكسورة :فقر األسرة الشديد .
- 4سأخطر به برشاقة  :داللة على السعادة والتخلص من الفقر .
 -5سأجلس ....أقف...أسري وأنا التف  :داللة الفرح والحياة .
-6سأقف بكربياء أمام املرأة املكسورة :داللة على شوقها للتخلص من ذل الفقر .
 -7ولن احتج ألن املرآة مكسورة  :داللة الفرح رﻏم صعب الحال .
 -8املريلة  :العمل و الفقر والبؤس والكﺂبة .

النص الثالث ׃
هدأﺕ حركة عروقها  ،رقبة أمي بعروقها النافرة تذكرني برقبة مهرة تركض في مرج  ،رأيتها ذاﺕ يوم في فيلم تعليمي
 ،عرضوه لنا في المصنع  ...كانت العروق النافرة  ،وكانت المهرة تركض بال انقطاع  ......ركزﺕ نظراتي علي
رقبتها  ،سكت النبض في عروقها ولم تعد نافرة  ،عادﺕ الصفرة تكسوها  ،وامتدﺕ ﺇلى أطراف أناملها.
أمي . .....هذا الذهول الذي تجمع في نظراتها الغائمة يقتلني  ،،،ويحاكمني بقسوة .....
أمي ...هزﺕ رأسها  ،قالت بصوﺕ مجهد حزين :
نحن نظلمك  ...وأنت شابة ...اعرف ذلك .....
رأسها يهتز باستسالم  ....يجلدني استسالمها المفاجئ  .....ويعذبني  ....هدوﺅها المذبوح......
لقد اشتريت معطفا بالنقود التي.....
 مبروك.....املفردات :
الكلمة
هدأت
الذهول
مرج
مجهد

المعنى
سكنت
الدهشة
أرﺽ واسعة يكثر فيها النباﺕ
متعب

الكلمة
النافرة
انانيتي
أناملها
استسالمها

الدالالت والرموز يف القصة :
-العروق النافرة لالم :

داللة الغضب والتقدم في العمر
الصورة الفنية :
 " -0تج ّمع في نظراتها الغائمة " .
صورﺕ نظراتها بالغيوم .
 " -2هذا الذهول الذي يجتمع في نظراتها القائمة بقتلي " .
صورﺕ الذهول في عينيها بماء المطر المجتمع في وعاء .
 " -3رقبة أمي بعروقها النافرة تذكرني برقبة مهر تركض في مرج " .
صورﺕ البنت رقبة أمها بعروقها البارﺯة برقبة مهرة صغيرة تركض في أرﺽ واسعة .
 " -4يجلدني استسالمها " .
صورﺕ الكاتبة االستسالم بالسوط .
 " -5سكت النبض في عروقها " .
صورﺕ النبض بﺈنسان يسكت عن الكالم .

المعنى
البارﺯة
حب الذاﺕ
أصابعها
خضوعها

أسئلة مقرتحة حول النص الثالث ׃
 -1حتول موقف األم من املعارضة إىل االستجابة ملوقف البنت .
أ -أين جتد هذه االستجابة ؟
ظهرﺕ استجابة األم لموقف ابنتها عندما هدأﺕ حركة عروق رقبتها النافرة وقالت بصوﺕ مجهد " نحن نظلمك
.....وأنت شابة .....اعرف ذلك " وعندما باركت لها شراء المعطف وطلبت من ابنتها أن تقوم وتلبس المعطف
ب -ما الذي غري موقف األم ؟
الذي ﻏير موقفها هو ﺇحساسها بالظلم الذي وقع على ابنتها التي تحملت مسؤولية النفقة على ﺇخوانها حتى كادﺕ تنسى
نفسها
ج -ما اثر التحول يف شخصية األم على البنت ؟
التحول في شخصية األم جعل البنت تتخلى عن أنانيتها وتشعر بالمسؤولية تجاه ﺇخوانها من جديد
د  -ما موقف البنت من حتول أمها ؟
تحول األم جعل البنت تحس بالندم وعذاب الضمير بسبب أنانيتها وحبها لنفسها وعدم الشعور مع أمها التي تحرص
على رعاية ﺇخوانها الصغار واالهتمام بهم
 -2شاركت عدة عوامل يف تغيري سلوك البنت وضحها
أ -الذهول الذي تجمع في نظراﺕ أمها الغائمة
ب -استسالم األم المفاجئ لها
ج -هدوء األم وسكوﺕ الغضب عنها
د-اعتراف األم للبنت بأنها مظلومة وأنها أصبحت شابة
 -3ما نوع احلوار يف العبارات " لقد اشرتيت معطفا بالنقود التي - ، .....مربوك "
نوع الحوار حوار خارجي حيث أن األم تتحدﺙ مع ابنتها .
 -4ما اخلطأ اللغوي الذي وقعت فيه األم يف النص السابق وما الصواب وما مربر وقوعها باخلطأ ؟
الخطأ اللغوي أنها قالت " مبروك " والصواب أن تقول " مبارك " من الفعل بارك الذي يعني الدعاء بالخير والبركة
أما مبرر وقوعها في الخطأ أنها امرأة عجوﺯ ﻏير متعلمة وال تعرف اللغة جيدا .

النص الرابع
لماذا التثورين ....؟ لماذا التحلمين نصل سكين الرفض وتقطعين أنانيتي.....؟ لماذا.....؟
 ال  ،ال تفعلي - ....ومن أين لنا بالـ (...قاطعتني فجأة وقد التمع الفرح في عينيها) : قومي والبسيه أمامي! ...دق قلبي فرحا...ترددﺕ لﺌال تحزن...لم يسبق لها أن لبست أشياء جديدة...دائما ما
يخصها عتيق...ثيابها...أيامها...والحزن ...الحزن كله عتيق...
حاضر سألبسه...يدق قلبي فرحا...أمي تتطلع ﺇلي بسعادة  ،قالت ببساطة هادئة :
ﺇنه جميل...يناسبك تماما مثل القالب  ،ولونه كالسماء ...ما أجمل هذا اللون!ال يمكن للمرآة...أي مرآة 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...
 أمي أرجوك قومي جربيه...الخوف ...الدهشة ...الفرح...االرتباك...كل هذه األشياء أذهلتها ...رددﺕ رجائي بنبرة طفلة سعيدة...التمعت عينا
المرأة...برق الفرح فيهما...وبدﺕ لي جميلة مثل ﻏابة صنوبر بري ندية بالمطر  ،ابتسمنا معا...وقفنا أمام المرآة
المكسورة...قامت ...التفت باألﺯرق ورأيتها حلوة وفتية...قلت أخيرا وأنا أعيده ﺇلى علبته بحرص :
 هل تأتين معي يا أمي ...؟ فالطقس ال يحتاج ﺇلى معطف في الخارج .املفردات :
الكلمة
الباهتة
االرتباك

المعنى
الضعيفة
االضطراب

الكلمة
يطفح
داكنا

الصورة الفنية :
 " -1دق قلبي فرحا " .
صورﺕ قلبها وهو يدق بطرق الباب
 " -2الفقر الذي يعشعش يف خالياها منذ دهر" .
صورﺕ الفقر في أسرتها بالعصفور الذي يبني ويعيش في عشه .
 " -3احلزن كله عتيق " :
صورﺕ الحزن بثوب قديم .
 " -4وبدت مجيلة مثل غابة الصنوبر " :صيفي 2002
صورﺕ الكاتبة األم بغابة الصنوبر البري الندي .

المعنى
يمتلئ
مسودا

أسئلة مقرتحة حول النص الرابع׃

 -1قارن بني صورة البنت يف بداية القصة ونهايتها ؟
كانت البنت في بداية القصة أنانية تفضل نفسها على ﺇخوانها الصغار وال تتحمل المسؤولية تجاههم ،وفي نهاية القصة
بدأﺕ تشعر بالندم والتراجع عن رﻏباتها الفردية وبدأﺕ تحس بالمسؤولية نحو أمها وﺇخوانها الصغار وتتعاطف معهم
 -2ما األسباب التي أدت إىل ذهول األم ؟
 -1الخوف  -2الدهشة  -3الفرح  -4االرتباك
 -3من الشخصية املقصودة بالضمري املتصل اهلاء يف مجلة " ورأيتها حلوة "؟ صيفي 2002
شخصية األم
 -4ما سبب فرح البنت وترددها ؟
سبب فرح البنت هو موافقة أمها على شراء المعطف وتغير موقفها
أما سبب ترددها في لبس المعطف فهو لﺌال تحزن أمها التي لم يسبق لها أن لبست أشياء جديدة
 - 5كيف كانت نهاية القصة ؟
كانت نهاية القصة سعيدة ومفرحة
 -6ما املعىن البالغي الذي خرج له االستفهام يف قول البنت " هل تأتني معي يا أمي "؟
االستفهام خرج ليفيد معنى (األمر )
الدالالت والرموز يف القصة :
-1املرآة املكسورة  :صيفي 2002
الفقر والحرمان
-2نظراتها القامتة :
الحيرة واالستسالم والتفكير .
-3عتيق:
الحزن الشديد .
 -4السماء :
األمل والتفاﺅل والطمأنينة.
-5فالطقس ال حيتاج إىل معطف يف اخلارج :
داللة التخلي عن المعطف

االستيعاب والتحليل

ا

-1عد إىل املعجم وتعرف معاني الكلمات اآلتية:
تصر :تخبئ  //يلفني  :يحيط بي ويغطيني  //عتيق :قديم كاد يبلى .
-2اخرت املعىن الذي يشرتك يف مدلوله مع اجلمل املأخوذة من القصة يف ما يأتي:
أ-أنزع مريلة المصنع البيضاء"- :

.3قال تعالى(:ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما).

ب"-أتمأل من منظره":

. -2قال تعالى(:يوم نقول لجهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد).

ج"-دائما ما يخصها عتيق":

. 3هذا زيت معتق.

-3شاركت عوامل عدة يف ثورة غضب األم.وضحها.
شراء الفتاة المعطف بجزء من الراتب – الفقر الشديد – ﻏياب ال ُمعيل – أجرة البيت -أنانية الفتاة وحبها لنفسها .
-4للقصةعناصر أساسية تتمثل ب:الشخوص ,واحلدث,والزمان,واملكان,والعقدة.حدد ما ميثل كل عنصر
من هذه العناصر يف قصة املعطف .مذكور في عناصر القصة.
-5يف ضوء دراستك للقصة,ارصد التطورات التي طرأت على شخصية األم.
األم  :كانت ﻏاضبة ﻏير راضية عن شراء المعطف ،ولكنها هدأﺕ ورضيت .
الفتاة :كانت مصممة على االحتفاظ بالمعطف ،ولكنها تخلت عنه في النهاية.
-6يف ضوء فهمك لنوعي احلوار (داخلي وخارجي)صنف العبارات اآلتية كما وردت يف القصة:
ا) وأين بقية الراتب؟

خارجي

ب) من حقي أن افرح يوما يا أمي!

خارجي

ج ) انه جميل يناسبك تماما مثل القالب.

خارجي

د ) ربما غنيت من الفرح والحب ….ربما ….

داخلي

-7شاركت عوامل عدة يف تغيري سلوك الفتاة.وضحها.
ﻏضب األم وحزنها ومرضها ،استالم األم المفاجئ ،هدوء األم وﺇعجابها به.
-8ماذا كان املعطف ميثل بالنسبة للفتاة؟
الدفء والطمأنينة والحياة السعيدة واألحالم األنثوية والحب.

-2حتول موقف األم من املعارضة إىل االستجابة ملوقف الفتاة.
أ -أين ظهرت هذه االستجابة ؟ حينما هدأﺕ وقالت نحن نظلمك.
ب -ما الذي غير موقفها ؟ حبها البنتها وﺇدراكها بأنها تظلمها بفقرها.
ج-ما موقف الفتاة من هذا التحول ؟ االستغراب والتعجب.
د-ما اثر التحول في شخصية األم على شخصية الفتاة ؟ جعلت الفتاة تشعر بعذاب الضمير وبشعور األنانية.
-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.
*التحول من تحمل المسؤولية مع األم ﺇلى ﺇذعان للغربة الفردية  :حينما قالت أنفقت الراتب على شراء معطف ،والسبب

أنها من حقها أن تفرح كالفتياﺕ.
* التحول من اإلذعان للرﻏبة الفردية لالستجابة للواقع  :حينما قالت ألمها قومي جربيه ثم قالت لها ،وهي تعيده لعلبته
الطقس ال يحتاج ﺇلى معطف في الخارج والسبب جرحها على سعادة أمها وأخوتها في ظل الفقر.
-11ما داللة كل مما يأتي حسب ورودها يف النص:
صر :حرص األم على النقود
* ت ّ

* المصنع  :العمل والكدح لكسب القوة

* الطقس  :الراحة النفسية

* العروق في رقبة األم  :الغضب والتقدم في العمر

* المريول :التعب والعمل والشقاء .

* اللون األصفر  :داللة المرﺽ

ْ
والدف واألمان والسعادة* المرآة المكسورة  :فقر األسرة الشديد .
* المعطف :األحالم الجميلة
-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.
البطل في القصة ( الفتاة ) بدليل سرد األحداﺙ الداخلية والخارجية على لسانها .
-13قارن بني صورة األم يف بداية القصة وفيي نهايتها كما رمستها الفتاة .
األم في بداية القصة مريضة ﻏاضبة وعروق رقبتها بارﺯة وهائجة  ،وﻏير راضية .
وفي نهايتها هادئة مبتسمة ومستسلمة .
-14قارن بني صورة الفتاة يف بداية القصة ونهايتها.
رافضة للواقع متمردة على الفقر وسوء األحوال متمسكة بالمعطف ،وفي النهاية مستسلمة للظروف االقتصادية متخلية
عن المعطف .
-15هل احتفظت الفتاة باملعطف؟
ال لم تحتفظ به  ،بل أعادته ﺇلى علبته بحرص  ،وﺇنما احتفظت باألسرة وتضحيتها لهم.

التذوق والتفكري

ا

-1بني مجال التصوير يف العبارات اآلتية :
أ-واجهتني مثل قطة جائعة تنقض على دوري يتدرب على الطيران.
شبه األم الغاضبة تندفع نحو االبنة بالقطة التي يدفعها الجوع للهجوم على عصفور لم يتعلم الطيران بعد .
ب -صفعني صوتها بقسوة الحاجة.
شبه الصوﺕ المملوء بالفقر والحاجة بﺈنسان يصفع آخر فيستفيق مما هو فيه .
ج -انسكبت أحالمي على األرضية اإلسمنتية الباردة.
شبه األحالم بسائل قابل للسكب والضياع فال يستطاع له استرجاع .
د-بدت لي جميلة مثل غابة صنوبر بري ندية بالمطر.
شبه من ترتدي المعطف بغابة صنوبري بري .
-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؟
كان البدء بسيل األفعال الماضية لتستطيع القاصة من خالل ذلك رسم مدخل مناسب يهيئ ألحداﺙ القصة ويعرف
بطبيعة الشخوص فيها ,ولتعطي قصتها البعد النفسي الذي تريد ﺇبراﺯه في القصة .

 -4هل حققت هذه القصة متعة القراءة؟وملاذا؟
نعم ألنها تحرك مشاعر القارﺉ .
 -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؟
أ -ألن التماع العينين لألم يعكس فرحا ً أكبر من صورة الفتاة السعيدة أمام أي مرآة.

ب) اقرأ العبارات اآلتية ثم فسر تأثير صورة األم على االبنة في كل عبارة :
* إنّ ما تدعيه أمامي من ضعف ومرض ليس صحيحا تماما….
 بدﺕ األم في عين ابنتها ﻏير صادقة وأنها تتظاهر بالمرﺽ .*التمعت عينا المرأة … برق الفرح فيهما … وبدت لي جميلة مثل غابة صنوبر بري ندية بالمطر.
 األم بالغضب تظهر قوية وهذا يزيد ﺇصرار الفتاة على امتالك المعطف . ألن التماع العينين لألم يعكس قبول المعطف ورأﺕ أمها مثل ﻏابة صنوبر. -6مل يكن العنصر الذكوري ( الرجل ) بارزا يف القصة لكنه ألقى بظالله فدفع األحداث  .وضح ذلك .
ألن البنت كانت تريد لفت النظر وأن يراها من تحلم به مشعة مشرقة مما دفعها لشراء المعطف بالرﻏم من ضيق الحال
 -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 ؟
من حق الفتاة شراء المعطف فهي من يجلب النقود لألسرة كما يحق لها أن تحلم وتسعد وترى نفسها وفارس أحالمها.
 -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 ؟
تنتمي القصة لمذهب االلتزام  .ومعناه أن يكون األديب فاعال في مجتمعه للوصول به للحالة الفضلى .
ب-هل استطاعت الكاتبة أن تعالج قضيه اجتماعيه؟و كيف؟
نعم  ،ألنها تطرح قضية اجتماعية واقعية تحياها شريحة واسعة في كل مجتمع  ,وتناقش آالمها .
ج-تبن موقفا من المدرستين مفسرا ذلك.

قضايا لغوية

ا

رب :تفيد التقليل و تفيد التكثير حسب ما تدل عليه القرائن في الجملة ,و تأتي قبل االسم الظاهر النكرة,و تعد حرف
ّ -0
جر شبيها بالزائد  ,فيعرب ما بعدها حسب موقعه في الجملة مجرورا برب لفظا كقولنا:
رب فقير أسعد من ﻏني
رب كتاب مفيد قرأﺕ
و تأتي بعدها (ما) فتكفها عن عملها.و األﻏلب حينﺌذ دخولها على جمله فعليه,
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.
ربما أصابني الجنون ،ربماﻏنيت من الفرح
 -2استخرج من اجلمل اآلتية اسم كان و خربها
أ -كان المعطف األزرق حلمي  .اسم كان هو المعطف  ،وخبرها هو حلمي
ب -و أحالمي كانت تكبر كل يوم  .اسم كان ضمير مستتر تقديره هي  ،والجملة الفعلية تكبر  ،في محل نصب خبر كان
ج -كانت العروق نافرة.

اسم كان :العروق  .وخبرها :نافرة

د -و كانت المهرة تركض بال انقطاع  .اسم كان المهرة  ,وخبرها الجملة الفعلية تركض
 -3أعرب ما حتته خط
أ-ال,ال تفعلي.
ال :حرف نهي وجزم \.ال توكيد لفظي \.تفعلي :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف النون
ب -قومي و البسيه أمامي
ب -قومي :فعل أمر مبني على حذف حرف النون التصاله بياء المخاطبة  ,والياء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل

ج-جعلتها شيئا حزينا
جعلتها  :فعل ماﺽ مبني على الفتح،والتاءتاءالتأنيث (،ها ) ضميرمتصل مبني في محل نصب مفعول به أول.
شيﺌًا  :مفعول به ثان ٍمنصوب،وعالمةنصبه تنوين الفتح الظاهر.
 -4استخدمت الكاتبة كلمه (مربوك)لتهنئه األم ألبنتها باملعطف.فهل كان هذا االستخدام صحيحا ؟
علل إجابتك,مستعينا جبذر هذا املشتق

االستخدام ﻏير صحيح في هذا الموضع ألنه من الجذر (برك) وهذا ال يتوافق مع المعنى  ,والمعنى المراد هو من الجذر
(بارك) واسم المفعول منه هو (مبارك) وهو االستخدام الصحيح .

مــــركـــز الـمــعــــجــــم

الوحدة السابعة عشرة :

قصيدة
يا ابن احلسينني

شرح وحتليل
إجابات أسئلة الوحدة يف الكتاب
وإضافة مجيع أسئلة الوزارة هلذه الوحدة .

يا ابن احلسينني
 -1كل الســــــــــنني بعبد اهلل حتتفل

هذا الفىت الشيخ ...معقود به األمل
ٌ
جبينه:قبل تزهو بـــــــــــها القبل

 -3يا قائد الوطن الغالــــــــي ورائده

إن مل يكن فيك من يكتب الـــغزل

 -4لقد ورثت عن اآلبــــــــــاء رقتهم

وبأسهم..فتالقى الســــهل واجلبل

 -5أرى غدا فيك ال بل بــــعـــده وأرى

عيون أبنائنا بـــــــــــالعز تكتحل

 -6أرى القلوب التي فيها تقيم...على

والئها دائما...تدعــــــــو وتبتهل

 -7أن حيفظ اهلل عبداهلل مشـــــــــرقه

به الدنى......واألماني فيه تكتمل

 -2كل السنني وسحر األربـــــعني على

 -8األردنيون من شـــــىت املنابت من

شىت املشــارب هم للوحدة املثل

 -2واألردنيون......قوميون...ما خذلوا

نداء أمتهم يومـــــــــا وال خذلوا

 -10ما كان هذا احلمى إال المتـــــــــه

فما هلا عنه أو عنها لـــــــه بدل

 -11يا ابن احلسينني:من مشسيهما سطعت
 -12ومن يد حرة...........رايات عزتنا
 -13ما زالت الدوحة اخلضراء يانعة ً

كل الشموس فنور احلق متصل
إىل يد حرة.......ومتضي وتنتقل
كعهدها دائما ....والطيب ينهمل

 -14من هذه الدوحة اخلضراء قد طلع

األ حرار والصيد والثوار والرسل

 -15وسوف تبقى هي األعلى وخيمتها األ

على..بأحلى ندى يف الكون تغتسل

 -16أبا احلسني وأنت ابن احلسني..وهل

يأتي من الشهد إال الشهد والعسل

 -17كل السنني أجل كل الســــــــنني

بكم تزهو..وحنن بكم نزهو وحنتفل

 -18يف حبكم حنن صوفيون:شـــــــاهدة
 -12ال شيء يبعدنا عنكم وال احــــــــــــد

قلوبنا وعلينا تشــــــــــهد املقل
وال نبايل مبن الموا ومن عذلوا

للشاعر ( حيدر حممود )
حفظ مثانية أبيات

اإلضاءة ׃ ( مهم ) .
 -1أعط نبذة موجزة عن الشاعر حيدر حممود ؟
حيدر محمود ،شاعر عربي معاصر من األردن  ،عمل في اإلعالم،ثم مديراً لدائرة الثقافة والفنون،ثم سفيراً في تونس ،
ثم وﺯيراً للثقافة،
 -2مب عرف الشاعر حيدر حممود ؟
و ُعرف بقصائده الوطنية  ،وأسلوبه العذب الرشيق
 -3أذكر أربعة دواوين شعر حليدر حممود ؟صيفي  ، 2008شتوي  ، 2010صيفي  ، 2011شتوي 2012
( -0اعتذار عن خلل فني طارﺉ)
( -2من أقوال الشاهد األخير)
( -3يمر هذا الليل)
( -4شجر الدفلى على النهر يغني)،
 -4ما اسم الكتاب الذي مجع كل أشعار حيدر حممود ؟
األعمال الشعرية الكاملة
 -5ما مناسبة قصيدة " يا ابن احلسينيني "؟ شتوي  ، 2010صيفي  ، 2012صيفي 2014
والقصيدة التي بين أيدينا ألقاها الشاعر حيدر محمود بمناسبة االحتفال بعيد ميالد جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن
الحسين األربعين.
العاطفة :
 -1ﻋﺎﻁﻔة ﺍإلﻋجﺎﺏ بﺎﻟمﻠﻙ ﻋبﺩ ﷲ ﺍﻟثﺎنﻲ ﻭﺍﻟﻬﺎشمييﻥ  .ﺍألبيﺎﺕ ( ) 4 -1
 -2عاطفة الحب والوالء للوطن والملك والهاشميين  .األبياﺕ ( . ) 3 – 5
 - 3العاطفة القومية والدينية .األبياﺕ ( . ) 13 – 8
 -4ﻋﺎﻁﻔة ﺍﻟﻔخﺭ بﺎألﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟمﻠﻙ ﻭﺍﻟﻬﺎشمييﻥ  .ﺍألبيﺎﺕ ( . ) 11 – 11

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

هذا الفىت الشيخ ...معقود به األمل

املفردات  :تحتفل  :تفرح  //الفتى  :القوي المقدام  //معقود  :مبني عليه .

الشرح  :يرى الشاعر أن السنين األربعين التي مضت من عمر الملك تحتفل بهذا الشاب الذي عقله بعقل الشباب
وحكمة و اتزان الشيوخ وهو األمل لتحقيق مستقبل األمة .
المحسن البديعي  :في ( الفتى  ،الشيخ )  :طباق
الصورة الفنية :
" كل السنين بعبد هللا تحتفل "  :شبه الشاعر السنين باإلنسان الذي يحتفل بميالد الملك .
" معقود به األمل " :شبه األمل بالخيط الذي يعقد .
ما داللة وصف الملك بالفتى الشيخ  :يتصف بحكمة الشيوخ وتجاربهم ورجاحة عقلهم  ،وهمة الشباب وعزيمتهم .
*************************************************************************
ٌ
جبينه:قبل تزهو بـــــــــــها القبل
 -2كل السنني وسحر األربعني على
املفردات  :سحر األربعين  :سن األربعين  //جبينه :جبهته  //تزهو  :تفتخر  //قُبل :جمع قبلة .

الشرح :يذكر بعيد ميالد الملك األربعين  ،وجمال سن األربعين ظاهر على جبينه مسراﺕ  ،وقد صور ذلك قُبالﺕ
على جبين الملك من قِبل الشعب .
الصورة الفنية  " :قُبل تزهو بـــــــــــها القبل "
شبه الشاعر القبل كأنها ﺇنسان يزهو ويفتخر وشبه القبل باإلنسان .
*************************************************************************
 -3يا قائد الوطن الغالــــــــي ورائده

إن مل يكن فيك من يكتب الـــغزل

املفردات :الوطن الغالي  :األردن  //رائده  :من يتقدم القوم  //الغزل  :العشق والحب .
الشرح  :يرى في الملك عبدهللا الثاني قائدة عظيما لألردن ورائده للخير فﺈن كتبت قصائد الحب فلن تكتب ﺇال فيك .

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

وبأسهم..فتالقى الســــهل واجلبل

 //رقتّهم  :سماحتهم ولطفهم  //بأسهم  :قوتهم

الشرح  :قد اكتسب الملك عبدهللا من اآلباء واألجداد ما يجتمع في قائد عظيم من السهولة واللين مع الرعية  .وقوة و
بأس شديد مع األعداء فتالقى فيك كما يتالقى السهل مع الجبل .
احملسن البديعي  :في ( رقتهم و بأسهم ) طباق  //وفي ( السهل والجبل ) طباق  //الرقة تقابلها السهل  ،البأس
تقابلها الجبل .
الصورة الفنية  :شبه الشاعر رقتهم بالسهل  ،وشبه بأسهم بالجبل .
*************************************************************************
أسئلة حول الفكرة األوىل :
 -1ما داللة وصف الشاعر جلاللة امللك عبداهلل الثاني بالفىت الشيخ ؟ صيفي 2011
التصافه بحكمة الشيوخ وتجاربهم ورجاحة عقلهم  ،وهمة الشباب وعزيمتهم .
 -2استخرج ما يقابل كل من كلمتي ( السهل واجلبل ) الواردة يف البيت الرابع ؟ صيفي 2011
السهل = ( الرقة )  ،الجبل = ( البأس ) .
 -3ما العاطفة الواردة يف البيت الثالث ؟ صيفي 2011
عاطفة الحب والوالء لجاللة الملك عبدهللا الثاني .
 -4وضح معىن كلمة ( تزهو ) الواردة يف البيت الثاني ؟ صيفي 2011
تفتخر .
 -5ما الصفات التي ورثها جاللة امللك عبداهلل الثاني عن أجداده ؟ كما ورد يف البيت الرابع .صيفي 2013

الرقة والبأس .
 -6ما األسلوب املستخدم يف البيت األول ( الفىت – الشيخ ) ؟
أسلوب الطباق .
 -7عالم يعود الضمري املخطوط حتته يف ( ورائده ) ؟
يعود على ( الوطن الغالي ) .

األفكار الواردة يف األبيات ( ) 7- 5ثقة و والء الشعب للملك وقدرته على حتقيق األماني والطموح.
 -5أرى غدا فيك ال بل بــــعــده وأرى

عيون أبنائنا بـــــــــــالعز تكتحل

املفردات  :غدا  :المستقبل  //تكتحل  :تزدان وتتجمل بالكحل .
الشرح  :يرى في الملك عبدهللا الثاني مستقل األردن الواعد بالخير و العطاء و مستقبل أبناء األردن في ظل الملك
عبدهللا الثاني مكتحال عز و كرامة .
الصورة الفنية :
" عيون أبنائنا بـــــــــــالعز تكتحل " :صيفي 2113
شبه الشاعرالعز بالكحل .
يستشرف الشاعر املستقبل من خالل شخصية جاللة امللك  ،حدد البيت الذي يوضح ذلك .صيفي 2013
البيت الخامس ( أرى غدا فيك ال بل بــــعـــده وأرى عيون أبنائنا بـــــــــــالعز تكتحل )
*************************************************************************
 -6أرى القلوب التي فيها تقيم...على

املفردات  :تبتهل  :تدعو هللا باجتهاد  //والئها  :حبها .

والئها دائما...تدعــــــــو وتبتهل

الشرح  :أن قلوب األردنيين يسكنها حب عبدهللا الثاني وتنبض في الوالء و االنتماء له و لألردن و اليد المرفوعة ﺇلى
اهلل في الدعاء الملك الشاب بدوام العافية .
الصورة الفنية:
" القلوب التي فيها تقيم "  :صيفي 2111
شبه قلوب األردنيين بالمكان مريح يسكنه الملك .
" تدعــــــــو وتبتهل "  :شبه القلوب باإلنسان الذي يدعو هللا ويبتهل .
*************************************************************************
 -7أن حيفظ اهلل عبداهلل مشـــــــــرقه

به الدنى......واألماني فيه تكتمل

الشرح  :يدعو الشعب هللا أن يحفظ الملك لتضيء به الدنيا و ليحقق أمل و أماني الشعب على يديه .

الصورة الفنية  " :أن يحفظ هللا عبد هللا مشرقة به الدنى "  :شبه الشاعر الملك بالشمس المشرقة
" واألماني فيه تكتمل "  :شبه األماني بالقمر الذي يكتمل نوره .
العاطفة  :حب الملك عبدهللا الثاني .

األفكار الواردة يف األبيات ( )10-8انتماء و وحدة الشعب األردني للوطن واألمة العربية.
 -8األردنيون من شـــــىت املنابت من

شىت املشــارب هم للوحدة املثل

املفردات  :شتى  :مختلف  //المنابت  :أماكن النشوء والوالدة  // .المشارب  :المعتقداﺕ  //المثل :القدوة .
الشرح  :يتحدﺙ الشاعر عن صفة الشعب انه مضرب لألمثال في الوحدة الوطنية بين أبنائه بغض النظر عن األصل أو
االعتقاد و االتجاه  ،وأنهم مضرب يحتذى به للوحدة والتوافق على ترابه .
الصورة الفنية :
" األردنيون من شتى المنابت "  :شبه أصول األردنيين بالشجرة ذاﺕ الجذور المختلفة .
" من شتى المشارب "  :شبه الشاعر تنوع الشعب ومنابته بالمشارب المختلفة .
*************************************************************************
 -2واألردنيون......قوميون...ما خذلوا

نداء أمتهم يومـــــــــا وال خذلوا

املفردات :خذلوا  :تخلوا عن النجدة  //نداء أمتهم :استغاثتها  //قوميون  :ينتسبون لألمة العربية .
الشرح  :الشعب األردني قدم التضحياﺕ في سبيل األمة العربية  .حيت أنهم لم يتخلوا في يوم من األيام عن نصرة و
ﺇخوانهم العرب مهما كانت الظروف  ،وأمتهم العربية لم تخذلهم .
*************************************************************************
 -10ما كان هذا احلمى إال المتـــــــــه

فما هلا عنه أو عنها لـــــــه بدل

املفردات  :الحمى  :الوطن ( األردن )  //بدل  :بديل .
الشرح  :األردنيين هم لألمة العربية  ,فهي ال تستغني عن األردن  ,وال األردن يستغني عنها من خالل موقف األردن
في نصره وتقديم العون لألشقاء العرب .
احملسن البديعي  :في ( عنه و له ) طباق
الصورة الفنية  " :ما كان هذا الحمى " شبه الوطن بالحمى المحمي من شعبه والواجب الدفاع عنه .
********************************************************************
أسئلة حول الفكرة السابقة :

 -1ملاذا يعد األردن مثال للوحدة العربية ؟ كما ورد يف البيت الثامن  .صيفي 2012
النه يحمل على ترابه العرب من كل المنابت والمشارب .
 -2بني ما يتصف به االردنيون  ،كما ورد يف البيت التاسع  .صيفي 2012
انهم قوميون يهتمون بالقضايا العربية وال يخذلون اخوانهم .

األفكار الواردة يف األبيات ( )15-11سيادة وعطايا اهلامشيني على مر العصور على األمة.
 -11يا ابن احلسينني:من مشسيهما سطعت

كل الشموس فنور احلق متصل

املفردات  :شمسيهما  :المقصود بها الملك الحسين بن طالل والشريف الحسين بن على .
نور الحق متصل  :إشارة إلى جاللة الملك عبدهللا الثاني .
الشرح  :يخاطب الملك قائال يا ابن الحسينين اللذان يمثالن الشمس المضيﺌة في ليل األمة لما قدما منتضحياﺕ لالمة
.وقد استمد الملك القيم واألخالق منهما .
الصورة الفنية  " :من شمسيهما سطعت " :شبه الملك الحسين بن طالل و الشريف الحسين بن على بشمسين .
داللة شمسيهما  :داللة على العزة والعطاء .
*************************************************************************
 -12ومن يد حرة.............رايات عزتنا

إىل يد حرة.......ومتضي وتنتقل

املفردات  :يد حرة  :نفس عزيزة والمقصود بها أيادي القادة الهاشميين .
الشرح :يشير الشاعر النتقال الراية الهاشمية راية العز و الحرية ليد الملك عبدهللا الثاني من أيدي الهاشميين األحرار
الذين يسير على خطاهم .
المحسن البديعي  :في ( تمضى و تنتقل ) طباق
*************************************************************************
 -13ما زالت الدوحة اخلضراء يانعة ً

كعهدها دائما ....والطيب ينهمل

املفردات :الدوحة الخضراء  :الشجرة العظيمة  //يانعة  :ناضجة ومثمرة  //ينهمل  :يفيض أو يفيض .
الشرح  :أن عطاء الهاشميين مستمر ويعم خيره على الوطن كالشجرة وأن نسب الملك بأنه من تلك الشجرة الخضراء
المتشعبة ذاﺕ الرائحة الطيبة التي يعود منها يعود نسبه .
الصورة الفنية  " :الدوحة الخضراء يانعة "  :شبه الهاشميين بشجرة عظيمة خضراء ثمارها على مر األيام .
" والطيب ينهمل "  :شبه طيب الهاشميين بالمطر .

 -14من هذه الدوحة اخلضراء قد طلع

األ حرار والصيد والثوار والرسل

املفردات  :األحرار  :المقصود الثوار  //الصيد  :األباة  //الرسل  :األنبياء والمقصود النبي محمد صلى هللا عليه و سلم
الشرح  :ويقول أن هذه الشجرة الخضراء طبيبة الرائحة قد طلع منها الرسل و األحرار و ثوار األمة من الثورة
العربية الكبرى فالساللة الهاشمية قد أنجبت على مدى العصور األحرار واألبطال والثوار والرسل .
*************************************************************************
 -15وسوف تبقى هي األعلى وخيمتها األ

على..بأحلى ندى يف الكون تغتسل

املفردات  :ندى  :المقصود الكرم  //خيمتها  :داللة على العيش في ظل الهاشميين
الشرح :وسوف تبقى هذه الشجرة ( الساللة الهاشمية ) هي العليا دائما ألنها تضلل كل من احتاجها و قصدها  ،وهذه
الساللة مرفوعة الرأس عالية الشأن والعطاء .
الصورة الفنية  :شبه عطاء الهاشميين بالخيمة والندى التي يستظل بها الناس .
*************************************************************************

أسئلة حول الفكرة السابقة :

 -1ما الفكرة العامة التي تستخلصها من األبيات السابقة ؟ صيفي 2008
سيادة وعطاء الهاشميين على مر العصور .
 -2ما داللة مشسيهما الواردة يف البيت ( احلادي عشر ) ؟ صيفي 2008
ﺩﻻﻟة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻭﺍﻟﻌزة .
 -3وضح الصورة الفنية يف عبارة ( ما زالت الدوحة اخلضراء يانعة ) .
صﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎشمييﻥ شجﺭة ﻋظيمة خضﺭﺍء ثمﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ مﺭّ ﺍأليﺎﻡ .
 -4ما معىن كل من ( ينهمل – الصيد ) حسب ورودهما يف األبيات ؟
ينﻬمل = يسيل

 ،ﺍﻟصيﺩ = ﺍألبﺎة .

 -5وضح الصورة الفنية يف عبارة ( والطيب ينهمل ) شتوي 2010
شبﻪ ﻁيﺏ ﺍﻟﻬﺎشمييﻥ بﺎﻟمﺎء ﺍﻟﻐزيﺭ .
 -6ما الذي أمثرته الدوحة اخلضراء ؟ كما ورد يف البيت الرابع عشر  .صيفي 2012
ﺃثمﺭﺕ ﺍألحﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟصيﺩ ﻭﺍﻟثﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺭسل .
 -7خاطب الشاعر جاللة امللك عبداهلل الثاني بابن احلسينني  .من قصد باحلسينني ؟ صيفي 2013
ﺍﻟحسيﻥ بﻥ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺍﻟحسيﻥ بﻥ ﻁﻼل .
 -8بني املقصود بقول الشاعر ( الدوحة اخلضراء )  .صيفي 2014
ﻗصﺩ ( ﺍﻟسﻼﻟة ﺍﻟﻬﺎشميّة ) .
 -2ملاذا وصف الشاعر اخليمة بأنها االعلى يف البيت اخلامس عشر ؟ صيفي 2014
ألنﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺇبﺭﺍز ﺍﻋتزﺍز ﺍﻟزمﺎﻥ بمثل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎئﺩ .
 – 10إىل أيادي من يشري الشاعر يف البيت الثاني عشر ؟ صيفي 2014
يشيرالشاعرﺇلى أيادي القادة الهاشميين.

األفكار الواردة يف األبيات ( )12-16حب وافتخار الشعب بالقائد امللك عبد اهلل الثاني.
 -16أبا احلسني وأنت ابن احلسني..وهل

يأتي من الشهد إال الشهد والعسل

الشرح  :يخاطب الملك أنت ابن الملك حسين الذي يشبه العسل و هل يأتي من العسل ﻏير العسل .
يتوافق هذا البيت مع المثل " هذا الشبل من ذاك األسد .
الصورة الفنية  :شبه الملك الحسين والملك عبد هللا الثاني بالعسل والشهد
*************************************************************************
تزهو..وحنن بكم نزهو وحنتفل

 -17كل السنني أجل كل الســــــــنني بكم

الشرح :يؤكد فرحة وافتخار السنين والشعب واالحتفال في هذه المناسبة و هي ذكرى ميالد جالل القائد .
الصورة الفنية  " :كل السنني بكم تزهو "  :صيفي 2014
شبه الشاعر السنين باإلنسان الذي يزهو ويحتفل .
*************************************************************************
 -18يف حبكم حنن صوفيون:شـــــــاهدة

قلوبنا وعلينا تشــــــــــهد املقل

املفردات  :المقل  :العيون  //صوفيون  :الذين يعبدون هللا بصدق وﺯهد  ،داللة الصدق واإلخالص بالمحبة
الشرح  :يقول في حب الهاشميين نحن صوفيون  ،وتشهد علينا قلوبنا و عيوننا في اإلخالص في حبنا .
الصورة الفنية :
" في حبكم نحن صوفيون"  :شبه الشاعرصدق وﺇخالص الناس في محبة الهاشميين بالصوفيين،
شـــــــاهدة قلوبنا وشبه القلوب باإلنسان الشاهد .
"وعلينا تشــــــــــهد المقل " شبه العيون بأناس يشهدون على الحب .
ما المقصود  :في حبكم نحن صوفيون  :يقصد أن حب األردنيين للملك خالص فطري مثل حب الصوفيين وانقطاعهم
في عبادة هللا .
*************************************************************************
 -12ال شيء يبعدنا عنكم وال احــــــــــــد

وال نبايل مبن الموا ومن عذلوا

املفردات :نبالي  :نهتم  //عذلوا  :الموا في الحب .
الشرح  :أيها الملك ﺇننا نحبك والشي يمكن أن يبعدنا عنكم وال نهتم لمن يلومنا في حبكم .

أسئلة حول الفكرة السابقة :
 -1ماذا قصد الشاعر بقوله ( يف حبكم حنن صوفيون ) ؟ شتوي 2010
أن حب الهاشميين لجاللة الملك وللهاشميين خالص فطري  ،نقي  ،دون ﻏاية  ،مثل حب الصوفيين وانقطاعهم في
عبادتهم هلل .
 -2من أمثال العرب ( هذا الشبل من ذاك األسد ) استخرج البيت الذي يتوافق يف معناه ؟ شتوي  ، 2010صيفي 2014

البيت السادس عشر .
 -3يكشف البيت األخري ( التاسع عشر ) عن عاطفة صادقة  ،اذكرها ؟ شتوي 2010
الحب والوالء  ،والفخر  ،واالعتزاﺯ  ،واالنتماء للهاشميين ولجاللة الملك .
 -4وضح الصورة الفنية يف عبارة ( وعلينا تشهد املقل )  .صيفي 2012
صور المقل باالنسان الذي يشهد .
 -5وضح الصورة الفنية يف عبارة ( كل السنني بكم تزهو ) صيفي 2014
شبﻪ ﺍﻟشﺎﻋﺭ ﺍﻟسنيﻥ بﺎإلنسﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ يزﻫﻭ ﻭيحتﻔل .
 -6ما األسلوب اللغوي الذي استخدمه الشاعر يف عبارة ( ال شيء يبعدنا عنكم )
أسلوب نفي

االستيعاب والتحليل

 -1حدد البيت الذي يشري إىل عمر جاللة امللك عندما ألقى الشاعر هذه القصيدة.
البيت الثاني
 -2ابرز الشاعر بعض صفات امللك عبداهلل الثاني يف قصيدته  .اذكرها .
محط األمل –قائد فذ  -رقيق مع أنه صاحب بأس شديد  -يحدر من أصل طيب -محبوب من قبل الشعب.
 -3ورث امللك عبداهلل الثاني صفات متميزة عن أجداده .استخرج األبيات التي تشري ذلك،ثم اشرحها.
البيت الربع وهما صفة الرقة وشدة البأس معا فهو يجمع النقيضين بحسب ما تقتضيه الموقف)16 ،14 ،12 ،11 (.
 -4يستشرف الشاعر املستقبل من خالل شخصية امللك عبداهلل الثاني .ما البيت الذي يشري إىل ذلك؟
البيت الخامس.
.5ما الصورة التي رمسها الشاعر للشعب األردني جتاه كل من:
أ) القيادة الهاشمية  :يزهون بحكم مليكهم  ،ويحتفلون به  ،ويدعون له.
يهتمون بالقضايا العربية وال يخذلون ﺇخوانهم.
ب) قضايا األمة :
ج) قضايا الوطن  :يلتفون حول قائدهم ال يخشون لومة الئم.
 -6خاطب الشاعر امللك عبداهلل الثاني بابن احلسينني.من قصد باحلسينني؟
الملك الحسين بن طالل  ,والشريف الحسين بن علي
ً
 -7تشري األبيات إىل البيعة.يف أي األبيات كان ذلك بارزا.
البيت السادس .
 -8ماذا يقصد الشاعر بالدوحة اخلضراء؟وماذا أمثرت وفق القصيدة؟
الساللة الهاشمية وأثمرﺕ نسل أحرار وشجعان ورسل يحملون هموم قضايا األمة .
 -2يقول الشاعر:
ومن يد حرة...رايات عزتنا
إلى أيادي من يشير الشاعر؟
يشيرالشاعرﺇلى أيادي القادة الهاشميين .

إلى يد حرة  ،تمضي و تنتقل

 -10ماذا قصد الشاعر بقوله:يف حبكم حنن صوفيون؟
أي ينقطعون للحب الصافي النقي فال يشغلهم عن هدا شيئ  ،كما ينقطع الصوفي لعبادته فال يلتفت لمباهج الدنيا وملذاتها.
 -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.

األبيات ( )05 ، 04 ،03
األبيات ( ) 5 ، 4 ،3
األبيات ( ) 01 ، 9 ، 8

التذوق والتفكري

 -1اهتم الشعراء مبطالع قصائدهم ووضع النقاد مواصفات للمطالع احلسنة  ،فنجد حازم القرطاجني
يبين أن املطالع احلسنة هي التي :
أ) تتصدر بما يكون فيه تنبيه وﺇيقاظ لنفس السامع .
ب) تتضمن ما يثير انفعاال من تعجيب أو تهويل أو تشويق .
ْ
وهوأن
وقد أولى ابن رشيق القيرواني موسيقا البيت األول من القصيدة أهمية ؛ وذلك بوجوب التزام الشاعر بالترصيع :
يتوخي الشاعرتصيير مقاطع األجزاء في البيت علي سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف.
يف ضوء ما سبق ادرس مقطع القصيدة متبينا إلىأي مدى كان الشاعر موفقا يف سبك مطلع قصيدته .
ابتدأها بالتوكيد المتضمن في معنى ( كل) وجمع الصفات المتباعدة والتوفيق في دالالته كقوله الفتى الشيخ ،هذا
يحمل تشويقها ويثير المشاعر .
-2وصف الشاعر صاحب اجلاللة يف البيت األول بالفىت الشيخ بين داللة ذلك ؟
يتصف بحكمة الشيوخ وكبار السن بتجاربهم ورجاحة عقلهم ,وبهمة الشباب وعزيمتهم .
-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  :شبه القبل بﺈنسان قادر على أن يزهو ويفتخر .
أرى غدافيك،البل بعده وأرى

عيون أبنائنا بالعز تكتحل

شبه العز بالكحل يضيف جماال معنويا وأمال للعيون كما الكحل يضفي جمااللها.
أرى القلوب التي فيها تقييم على...والئها دائما..تدعو وتبتهل
شبه القلوب بمكان مريح يسكنه جاللته وباإلنسان القادر على الدعاء واالبتهال له .
مازالت الدوحة الخضراء يانعة كعهدها دائما..والطيب ينهمل  :شبه الساللة الهاشمية بالواحة الخضراء .
أبا الحسين ،وأنت ابنالحسين وهل

..يأتي من الشهد إال الشهدوالعسل

كناه بابي الحسين وهو ابن الحسين ,وأراد اإلشارة ﺇلى ثالثة أجيال وكلهم أهل تميز وخير ،وشبه ذلك بالعسل الذي ال
نستطيع أن نأخذ منه ﺇال العسل .
في حبكم نحن صوفيون شاهدة..

قلوبنا ،وعلينا تشهد المقل

شبه القلوب والمقل كل منهما باإلنسان القادر على اإلدالء بالشهادة الصادقة .

 -5وظف الشاعريف قصيدته أسلوب اإلنشاء بصوره واضحة؛ إذ استخدم النداء ،والنفي  ،والدعاء .
أ-ما األثر الفني الذي أحدثه هذا التوظيف ؟ﺯيادة التشويق وجذب انتباه .
ب-هل كان الشاعرموفقا في توظيفها؟فسر إجابتك  .نعـم  ،ألنـه اسـتخدـم هـذه األساليب فـي مجال العواطف
واإلحساس كالتهنـﺌة بالعين .
-6وظف الشاعر الطباق ،مما أضفى علي النص مجالية أخاذة :
أ-ح ّدد األبيات التي وردفيها الطباق  .وردﺕ من خالل شرح األبياﺕ
ب -بين اثر الطباق في المعنى والموسيقا الشعريّة .
وظفها بهدف التحسين وﺇيضاح المعنى والفكرة وبلوغ العبارة الشعرية ﻏايتها في جمال وتأكيده في النفس .
 -7يقول اجلواهري يف مدح املغفور له احلسني بن طالل
أ) يابن ابن الهواشم من قريش أسلفوا جيال بمدرجةالفخارفجيال
 -11يا ابن الحسينين من شمسيهما سطعت كل الشموس فنور الحق متصل ( ما يقاربه من القصيدة )
من شعبك التمجميدوالتهليال
ب) قســـــــــــما بمن أوالكأوفى نعمه
 -12ومن يد حرة.............راياﺕ عزتنا ﺇلى يد حرة.......وتمضي وتنتقل ( ما يقاربه من القصيدة )
بيضنمين خديجة وبتــوال
ج) شـــــــدت عروقك من كرائم هاشم
 -13ما ﺯالت الدوحة الخضراء يانعة ً كعهدها دائما ....والطيب ينهمل ( ما يقاربه من القصيدة )
د) وحنت عليك مــــــن الجدود ذﺅابةرعت الحسين وجعفرا وعقيال
 -14من هذه الدوحة الخضراء قد طلع األ حرار والصيد والثوار والرسل ( ما يقاربه من القصيدة )
أ-ابحث في نص حيدرمحمودعن األبيات التي تقارب المعاني في أبيات الجواهري .
أ-األبياﺕ ( . ) 04 ، 03 ، 02 ، 11
ب-قارن بين األبيات المتشابهة ،مبديا رأيك فيها أيهما أجمل؟وفسر إجابتك.
آبياﺕ الـجـوهـري أقـوى تعبيــر وسبكا وأرقـى فـي الـتصـوير وﺇيصال الفـكـرة والمعنى .
 -8اختار الشاعر كلمة (خيمة)لوصف الدوحةاهلامشية
أ-لماذا اختار هذه الكلمة في تشكيل صورته الفنية .
ألنها تضلل ما تحتها تحميله وهي كبيرة ممتدة كاسيه جامعة .
ب فسر سبب وصفه للخيمة بأنها األعلى.
أراد علو المنزلة للهاشميين وسمو ورفعه سيرتهم .
-2من أمثال العرب :هذا الشبل من ذاك األسد .اشر إىل البيت الذي يتوافق يف معناه مع هذا املثل .
 -06أبا الحسين وأنت ابن الحسين..وهل يأتي من الشهد إال الشهد والعسل
 -10أرادالشاعر توظيف مصطلح الصوفيةللتعبري عن حبه للهامشيني.إلىأي مدي جنح الشاعر يف ذلك؟

فسر إجابتك  :لقـد نـجـح الشاعر فـي تصـويـر مـدى مـــحـبة األردنييـن للمـلـــك عـبد الـلـه الثاني

القضايا اللغوية

 ( -1كل  ،بعض  ،أي  ،ﻏير  ،شبه  ،مثل ) كلماﺕ متوﻏلة في اإلبهام ؛ أي ألنها ال تدل على شيء بذاته  ،وهي
مالﺯمة لإلضافة فال يعرف مدلولها ﺇال بما تضاف ﺇليه  .وقد تستعمل ( كل ) توكيدا فيلحقها ضمير يعود على المؤكد
ويطابقه  ،نحو قولنا  :جاء الطالب كلهم ( .تعرب توكيدا معنويا ) في ضوء ما تقدم :
عد إىل النص  ،واستخرج ما ورد من هذه الكلمات فيه  ،ثم بني موقعها وما أضيفت إليه من اإلعراب
ا) كل السنين  :كل  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف ،
السنين  :مضاف ﺇليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه محلق بجمع المذكر السالم .
 -2وردت "قد"غري مرة .ماذا افادت كل منها
قد ورثت  :تفيد التحقيق و التوكيد ألنها دخلت على الفعل الماضي
قد طلع : :تفيد التحقيق و التوكيد ألنها دخلت على الفعل الماضي .

(مالحظة  :وإذا دخلت " قد " على الفعل المضارع أفادت التشكيك )
 -3استخرج من النص
أ)اس ًما منسوبا ً

 :صوفيون  ,قوميون

ب)اسم مكان

 :المشارب  ,المنابت

ج)اسم فاعل لفعل خماسي

ُ :متصِّ ل

د)حرف جواب:

أجل

هـ)ال النافية للجنس واسمها  :ال بُ َّد

ً
 -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 إجابتكال لم يلتزم و الصواب هي العليا و خيمتها العليا

 -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 .
مثال:الباذلون أموالهم في وجوه الخير ينالون رضا هللا
ب) أن يكون مجرداً من (ال) وفي هذه الحالة يعمل بشرطين :
()1أن يكون داالً على الحال أو االستقبال .
()2أن يعتمد على نفي أو استفهام أو نداء أوأن يكون خبراً لمبتدأ أو حاالً .
مثال:يا جامعا ً المال تصدق مثال :أنت حافظ عهدك
* استخرج من النص اسم فاعل وفاعله ،ثم أعربه
مشرقة به الدنى :
مشرقة  :حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة
به  :الباء حرف جر و الهاء ضمير متصل مبني في محل اسم مجرور
الدنى  :فاعل السم الفاعل (مشرقة) مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذر .
* استخرج من النص اسم مفعول ونائب فاعله ،ثم أعربه
معقود به األمل :
معقود  :خبر مرفوع و عالمة رفعه الضمة
به  :جار و مجرور
األمل  :نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
 -6أعرب ما حتته خط يف ما يلي :
أ -كل سنين  ،بعبد هللا تحتفل هذا الفتىالشيخ ..معقود به األمل .
الفتى :بدل مطابق مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر .
ب  -ومن يد حرة  ..رايات عزتنا ﺇلى يد حرة  ،تمضي وتنتقل .
راياﺕ:مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة .
ج  -أبا الحسين  ،وأنت ابن الحسين ..وهل يأتي من الشهد ﺇال الشهد والعسل .
أبا  :منادى منصوب و عالمة نصبه األلفألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف
الحسين  :مضاف ﺇليه مجرور وعالمة جره الكسرة .
د  -ال شيء يبعدنا عنكم ،وال أحد وال نبالي بمن الموا ومن عذلوا .
و :حرف عطف
ال :نافية عاملة عمل ليس
احد :اسم ال مرفوع و عالمة رفعه الضمة

انتهت الوحدة السابعة عشرة بحمد هللا

مــــركـــز الـمــعــــجــــم

الوحدة الثامنة عشرة :

َ

العروض

أمثلة متنوعة على البحور املطلوبة وإجاباتها النموذجية
وتعريفات عروضية مهمة .

الـــــعــــــروض

أوال  :ما هو العروض ؟
ُﻌﺭفُ بﻪ صحيﺢ ﺃﻭزﺍﻥ ﺍﻟشﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭبﻲ مﻥ ﻓﺎسﺩﻫﺎ .
تﻌنﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟتﻲ تﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟميزﺍﻥ ﺍﻟﺩﻗيق ﺍﻟﺫﻱ ي َ
ثانيا  :من وضع علم العروض ؟
ﻫﻭ ﺍﻟخﻠيل بﻥ ﺃحمﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫيﺩﻱ .
ثالثا  :ما هي تسمية أجزاء البيت ؟
( مصطلحات عروضية )

ﺍﻟﻌﺭﻭض ﻭﺍﻟضﺭﺏ .
 -9احلشو :ﻫﻭ كل جزء ﻓﻲ ﺍﻟبيﺕ ﺍﻟشﻌﺭﻱ مﺎ ﻋﺩﺍ َ
َ

 -2العروض  :آخﺭ تﻔﻌيﻠة ﻓﻲ ﺍﻟشﻁﺭ ﺍألﻭل (ﺍﻟمصﺭﺍع ﺍألﻭل  ،ﺃﻭ ﺍﻟصﺩﺭ ) .ﻭجمﻌﻬﺎ ﺃﻋﺎﺭيض (ﺇضﺎﻓة ﺇﻟﻰ مﻌنﺎﻫاﺎ
ﺍآلخﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍسﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ)  .ﻭﻗﺩ سميﺕ َﻋﺭﻭضﺎ ؛ ألنﻬﺎ تﻘع ﻓﻲ ﻭسﻁ ﺍﻟبيﺕ  ،تشبيﻬﺎ بﺎﻟﻌﺎﺭضة ﺍﻟتﻲ تﻘع ﻓﻲ ﻭساﻁ
ﺍﻟخيمة .
 -1الضــرب  :ﻫااﻭ آخااﺭ تﻔﻌيﻠااة ﻓااﻲ ﺍﻟشااﻁﺭ ﺍﻟثااﺎنﻲ (ﺍﻟمصااﺭﺍع ﺍﻟثااﺎنﻲ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌجااز ) .ﻭجمﻌااﻪ  :ﺃضااﺭﺏ ﻭضااﺭﻭﺏ
ﻭﺃضااﺭﺍﺏ  .ﻭساامﻲ ضااﺭبﺎ ألﻥ ﺍﻟبيااﺕ ﺍألﻭل مااﻥ ﺍﻟﻘصاايﺩة ﺇﺫﺍ بنااﻲ ﻋﻠااﻰ نااﻭع مااﻥ ﺍﻟضااﺭﺏ كااﺎﻥ سااﺎئﺭ ﺍﻟﻘصاايﺩة ﻋﻠيااﻪ ،
ﻓصﺎﺭﺕ ﺃﻭﺍخﺭ ﺍﻟﻘصيﺩة متمﺎثﻠة ﻓسمﻲ ضﺭبﺎ  ،كأنﻪ ﺃخﺫ مﻥ ﻗﻭﻟﻬﻡ  :ﺃضﺭﺍﺏ  :ﺃﻱ
 -4التسمية من حيث كل شطر :
أ) الشطر  :ﻫﻭ ﺃحﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟبيﺕ ﺍﻟشﻌﺭﻱ ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ كل بيﺕ مﻥ ﺍﻟشﻌﺭ يتأﻟف مﻥ شﻁﺭيﻥ .

ْ َ
ب) املصراع  :ﻫﻭ نصف ﺍﻟبيﺕ  ،ﻗيل  :ﺇﻥ ﺍشتﻘﺎق ﺫﻟﻙ تشبي ٌﻪ بمصﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟبﺎﺏ  .جمﻌﻪ مصﺎﺭيع .
ج) الصدر :ﻫﻭ ﺍﻟشﻁﺭ ﺍألﻭل ﺃﻭ ﺍﻟمصﺭﺍع ﺍألﻭل مﻥ ﺍﻟبيﺕ(.ﻭﺍﻟصﺩﺭ:ﺃﻋﻠﻰ مﻘﺩﻡ كل شﻲء ﻭﺃﻭﻟﻪ).

َ
د) العجز  :ﻫﻭ ﺍﻟشﻁﺭ ﺍﻟثﺎنﻲ ﺃﻭ ﺍﻟمصﺭﺍع ﺍﻟثﺎنﻲ مﻥ ﺍﻟبيﺕ نﻔسﻪ (.ﻭﺍﻟﻌجز  :مؤخﺭ ﺍﻟشﻲء) .

 -5البيت املدور :ﻫﻲ ﺍﻟﺫﻱ يشتﺭﻙ ﻓيﻪ شﻁﺭﺍﻩ ﻓﻲ كﻠمة ﻭﺍحﺩة  ،بحيث تأتﻲ بﻌض حﺭﻭﻓﻬﺎ ﻓﻲ شﻁﺭﻩ ﺍألﻭل ﻭبﻌض
ﺍﻟحﺭﻭف ﻓﻲ ﺍﻟشﻁﺭ ﺍﻟثﺎنﻲ

.

رابعا  :ما هي الكتابة العروضية ؟
تختﻠف ﺍﻟكتﺎبة ﺍﻟﻌﺭﻭضية ﻋﻥ ﺍﻟكتﺎبة ﺍإلمﻼئية ﺍﻟتﻲ تﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ حسﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍإلمﻼء ﺍﻟمﻌﺭﻭﻓة  ،حيث تﻘﻭﻡ ﺍﻟكتﺎبة
ﺍﻟﻌﺭﻭضية ﻋﻠﻰ مبﺩﺃ ﺍﻟﻠﻔظ ﻻ مبﺩﺃ ﺍﻟخﻁ  ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟكتﺎبة ﺍﻟﻌﺭﻭضية تﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ مبﺩﺃيﻥ ﺃسﺎسييﻥ ﻫمﺎ :
(  ) 9كل ما ينطق به يكتب ولو لم يكن مكتوبا  ،مثل  (:هذا ) ،تكتب عروضيا ( هاذا ) .
(  ) 2كل ما ال ينطق به ال يكتب ولو كان مكتو ًبا إمالئيا  ،مثل  ( :فهموا ) تكتب عروضيا ( فهمو ) .
ﻭيتﺭتﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩة زيﺎﺩة بﻌض ﺍﻟحﺭﻭف ﺃﻭ حﺫﻓﻬﺎ ﻋنﺩ ﺍﻟكتﺎبة ﺍﻟﻌﺭﻭضية
يﻌبﺭ ﻋﻥ ﺍﻟمﻘﻁع ﺍﻟﻘصيﺭ بﺈشﺎﺭة ( ﺏ ) حﺭف متحﺭﻙ يﻠيﻪ حﺭف متحﺭﻙ  .مثﺎل َ :ﻓ َت َﺢ ،
ﻭيﻌبﺭ ﻋﻥ ﺍﻟمﻘﻁع ﺍﻟﻁﻭيل بﺈشﺎﺭة ( ــ ) حﺭف متحﺭﻙ يﻠيﻪ حﺭف سﺎكﻥ ﺃﻭ مﺩ  .مثﺎل َ :ﻋﻥْ  ،مﺎ  ،ﻓﻲ  ،ﻻ .
األحرف التي تزاد عند الكتابة العروضية
 )1التنوين :
ﻋﻠﻡ ) ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ  :ﻋِ ْﻠمُﻥْ  ،ﻋِ ْﻠ َمﻥْ  ،ﻋِ ْﻠمِﻥْ .
بجميع صﻭﺭﻩ يكتﺏ نﻭنﺎ سﺎكنة  ،مثل ( :ﻋِ ْﻠ ٌﻡ  ،ﻋﻠمﺎ ٍ ،

 )2احلرف املشدد :

يكتﺏ بحﺭﻓيﻥ  :سﺎكﻥ ﻓمتحﺭﻙ  ،مثل  ( :مﺭَّ َ ،ﻓ َّﻬ َﻡ )  ،يكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍَ :مﺭْ َﺭ َ ،ﻓ ْﻬ َﻬ َﻡ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗع ﺍﻟحﺭف ﺍﻟمشﺩﺩ
ﺍستمﺭ ) ﺇﺫﺍ ﻭﻗع نﻬﺎية
آخﺭ ﺍﻟﺭﻭﻱ ﺍﻟمﻘيﺩ ( ﺍﻟسﺎكﻥ ) ُﻋ َّﺩ حﺭﻓﺎ ﻭﺍحﺩﺍ سﺎكنﺎ ﻋنﺩ ﻋﻠمﺎء ﺍﻟﻌﺭﻭض ﻭﺍﻟﻘﺎﻓية  ،مثل (
ّْ
ﺍﻟشﻁﺭ ﺍﻟثﺎنﻲ  ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ  :ﺍستمﺭْ .
مﻼحظة  :ﺍﻟحﺭف ﺍﻟمشﺩﺩ ﻓﻲ آخﺭ ﺍﻟشﻁﺭ ﺍألﻭل يﻔﻙ ﻭيشبع،بخﻼف ضميﺭ جمع ﺍﻟمؤنث ﺍﻟﻐﺎئﺏ (ﻫﻥَّ ).
 )3زيادة حرف الواو يف بعض األمساء
مثل ( :ﻁﺎﻭﺱ  ،ﺩَﺍﻭﺩ ) ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ  :ﺩَ ﺍﻭُ ْﻭﺩ َ ،ﻁﺎﻭُ ْﻭﺱ .
 )4زيادة األلف يف املواضع اآلتية :
أ -في بعض أسماء اإلشارة  ،مثل ( :ﻫﺫﺍ  ،ﻫﺫﻩ  ،ﻫﺫﺍﻥ  ،ﻫﺫيﻥ  ،ﺫﻟﻙ  ،ﺫﻟكمﺎ  ،ﺫﻟكﻡ)  ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ
ﻫكﺫﺍ :ﻫﺎﺫﺍ  ،ﻫﺎﺫﻩ  ،ﻫﺎﺫﺍﻥ  ،ﻫﺎﺫيﻥ  ،ﺫﺍﻟﻙ  ،ﺫﺍﻟكمﺎ  ،ﺫﺍﻟكﻡ . ...
في لفظ الجاللة (ﷲ  ،ﺍﻟﺭحمﻥ  ،ﺇﻟﻪ ) ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ  :ﺍﻟﻼﻩ  ،ﺍَﺭْ ﺭحمﺎﻥ  ،ﺇﻻﻩ .
ب-

ﺕ-
ﺙ-

في (لكنْ ) المخففة  ،والمشددة (لكن )  ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ  :ﻻكﻥْ  ،ﻻك ْن َﻥ .

في لفظ ( طه )  ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ  :ﻁﺎﻫﺎ .
 )5أولئك  ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ  :ﺃﻻئﻙ .

ٌ
ٍّ
 )6إشباع حركة حرف الروي حبيث ينشأ عن اإلشباع حرف مد جمانس حلركة حرف الروي .

ﺍﻟﻘمﺭ )  ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ  :ﺍﻟحكمﻭ  ،كتﺎبﺎ  ،ﺍﻟ َﻘ َم ِﺭﻱْ ) .
مثل ﺃﻥ يكﻭﻥ آخﺭ ﺍﻟشﻁﺭ ( ﺍﻟحك ُﻡ  ،كتﺎبﺎ ،
ِ
 )7تشبع حركة هاء الضمري الغائب للمفرد املذكر  ،وميم اجلمع إن مل يرتتب على ذلك كسر البيت
بﻬﻲ  ،ﻟكم ُْﻭ  ،ب ُكم ُْﻭ .
الشعري  ،أو التقاء ساكنني  ،مثل  :ﻟ ُﻪ  ،ب ِﻪ  ،ﻟك ُﻡ  ،بك ُﻡ  ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ  :ﻟﻬ ُْﻭ ِ ،

 )8كاف املخاطب أو املخاطبة  ،ونون الرفع يف الفعل املضارع  ،ونون مجع املذكر السامل  ،وتاء ضمري
التكلم أو املخاطب للمذكر أو املؤنث تشبع حركتها إذا وقعت إحداها نهاية أحد الشطرين .
ُ
مسﻠميﻥ  ،ﻗُ َ
ﺕ  ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ
مْﺕ ،
مسﻠمﻭﻥ ،
تسمﻌيﻥ ،
يسمﻌﻭﻥ ،
يسمﻌﺎﻥ ،
كﻼمﻙ  ،كﻼمُﻙِ ،
مثل :
ﻗمﺕ  ،ﻗم ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ﻫكﺫﺍ  :كﻼم َكﺎْ  ،كﻼمكِﻲْ  ،يسمﻌﺎنﻲْ ِِ  ،يسمﻌﻭ َنﺎْ ،تسمﻌي َنﺎ  ،مسﻠمﻭ َنﺎ  ،مسﻠمي َنﺎ  ، ،ﻗُمْ َتﺎْ  ،ﻗم ُت ْﻭ ،
 )1اهلمزة املمدودة تكتب همزة مفتوحة بعدها ألف  ،مثل  ،آمﻥ  ،ﻗﺭآﻥ  ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ  :ﺃَ ْﺍ َم َﻥ ،
ﻗﺭْ ﺃَ ْﺍﻥ .

األحرف التي حتذف عند الكتابة العروضية
ٌ
(  ) 1همزة الوصل إذا وقعت يف درج الكالم  ،سواء أكانت الكلمة التي هي فيها مساعية أم قياسية .
ﻓﺎستمع  ،ﻭﺍﻓﻬ ْﻡ  ،ﻭﺍستمﺎ ٌع  ،ﻭﺍبﻥٌ  ،ﻭﺍثنﺎﻥ  ،ﻭﺍس ٌﻡ  ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ َ :ﻓسْ َت َم َع َ ،ﻭ ْﻓ َﻬ ْﻡ َ ،ﻭسْ تِمﺎﻋُﻥْ ،
مثل :
َ
ﺍستمع  ،ﺍﻓﻬ ْﻡ  ،ﺍستمﺎ ٌع  ،ﺍبﻥٌ  ،ﺍثنﺎﻥ ،
نﺎﻥ َ ،ﻭسْ مُﻥْ  .ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟكﻼﻡ ثبتﺕ ﻟﻔظﺎ ﻭخﻁﺎ  ،مثل :
َ
َﻭ ْب ُنﻥْ َ ،ﻭ ْث ِ
ِثنﺎﻥ  ،ﺍِسْ مُﻥْ .
ﺍسﻡ  ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ  :ﺍِسْ َ
تمع ِ ،ﺍ ْﻓﻬ ْﻡ  ،ﺍِسْ تمﺎﻋُﻥْ ِ ،ﺍ ْب ُنﻥْ  ،ﺍ ِ
َ ْ
(  ) 2ألف الوصل مع (أل) املعرفة إذا وقعت يف درج الكالم  ،ﻓﺈﻥ كﺎنﺕ (ﺃل) ﻗمﺭية حﺫﻓﺕ ﺍﻟﻬمزة ﻓﻘﻁ ﻭبﻘيﺕ
:ﻭ ْﻟكتﺎﺏ َ ،ﻭ ْﻟﻌ ِْﻠﻡ .
ﺍﻟﻼﻡ سﺎكنة  ،مثل :ﻭﺍﻟكتﺎﺏ  ،ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ َ
ﻭﺇﻥ كﺎنﺕ شمسية حﺫﻓﺕ ﺍألﻟف ﻭشﺩﺩ ﺍﻟحﺭف ﺍﻟﺫﻱ بﻌﺩﻫﺎ  ،ﻭﺍﻟص ِّْﺩق  ،ﻭﺍﻟ َّشمﺱ  ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ :
ﻭصْ صِ ْﺩق َ ،ﻭ ْش َشمْﺱ .
(  ) 3حتذف ألف الوصل من الم التعريف إذا وقعت بعد الم االبتداء أوبعد الم اجلر .
مثل  :ﻟَ ْﻠﻌ ِْﻠ ُﻡ  ،ﻟ ِْﻠﻌ ِْﻠ ِﻡ  ،ﻟَﻠص ِّْﺩ ُق  ،ﻟِﻠص ِّْﺩ ِق تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ  :ﻟَ ْﻠﻌ ِْﻠ ُﻡ  ،ﻟ ِْﻠﻌ ِْﻠ ِﻡ  ،ﻟَصْ صِ ْﺩ ُق  ،ﻟِصْ صِ ْﺩ ِق.
(  ) 4حتذف واو ( عمرو ) يف الرفع واجلر .
مْﺭﻥْ .
مثل  :حضﺭ َﻋمْ ﺭٌﻭ  ،ﺫﻫبﺕ ﺇﻟﻰ َﻋمْ ٍﺭﻭ  ،تكتﺏ ﻋﺭﻭضيﺎ ﻫكﺫﺍ  :حضﺭ َﻋمْ ﺭُﻥْ  ،ﺫﻫبث ﺇﻟﻰ َﻋ ِ
(  ) 5حتذف األلف والواو والياء الساكنتني من أواخر األمساء واألفعال واحلروف إذا وليها ساكن .
قاض ْلعدل  .فإن
مثل  :أتى المظلوم إلى القاضي فأنصفه قاضي العدل  ،تكتب عروضيا هكذا  :أتَ ْلمظلوم
إل َ ْلقاضي فأنصفه ِ
قاضي
وليها متحرك لم يحذف شيء منها  ،مثل  :أتى مظلوم إلى قاضي عدل فأنصفه  ،تكتب عروضيا هكذا  :أتى مظلومُنْ إلى
ْ
عدلِنْ فأنصفه .

(  ) 6حتذف األلف الفارقة من أواخر األفعال بعد واو اجلماعة يف الفعل املاضي  ،واألمر  ،واملضارع
املنصوب واجملزوم .
مثل  :رجعوا  ،ارجعوا  ،لن يرجعوا ،لم يرجعوا  ،تكتب عروضيا هكذا  :رجعو  ،ارجعو  ،لن يرجعو  ،لم يرجعو تحذف األلف ،
والواو الزائدتين من  :مائة  ،أنا  ،أولو  ،أوالت  ،أولئك .

(  ) 7حتذف األلف األخرية من األدوات واحلروف واألمساء اآلتية إذا وليها ساكن  :ﺇﺫﺍ  ،ﻟمﺎﺫﺍ  ،ﻫﺫﺍ  ،كﺫﺍ ،
ﺇﻻ  ،مﺎ  ،ﺇﺫمﺎ  ،حﺎشﺎ  ،خﻼ  ،ﻋﺩﺍ  ،كﻼ  ،ﻟمﺎ .

تقطيع الشعر
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ تﻘﻁيع بيﺕ مﻥ ﺍﻟشﻌﺭ ﻓﻌﻠيﻙ ﺃﻥ تتبع ﻫﺫﻩ ﺍﻟخﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟمتبﻌة ﻓﻲ تﻘﻁيع ﺍﻟبيﺕ
 -9اخلطوة األوىل :
ﺃﻗﺭﺃ ﺍﻟبيﺕ ﺍﻟشﻌﺭﻱ صحيحﺎ  ،ثﻡ ﺍنتبﻪ ﻟمكﺎﻥ ﺍﻟحﺭف ﺍﻟمشﺩﺩ ﻭﺍﻟحﺭﻭف ﺍﻟمشبﻌة ﻭﺍﻟحﺭف ﺍﻟمنﻭﻥ ﻭغيﺭﻫﺎ
 -2اخلطوة الثانية :
ﺃبﺩﺃ بكتﺎبة ﺍﻟﺭمﻭز ﺍﻟﻌﺭﻭضية بحيث ﺃضع تحﺕ كل :
أ) مقطع قصير  :ﻭﻫﻭ كل حﺭف متحﺭﻙ ﻭمﺎ بﻌﺩﻩ حﺭف متحﺭﻙ ﺇشﺎﺭة ( ﺏ )
ب) مقطع طويل  :ﻭﻫﻭ كل حﺭف متحﺭﻙ ﻭمﺎ بﻌﺩﻩ حﺭف سﺎكﻥ ﺇشﺎﺭة ( . ) -
 -1اخلطوة الثالثة :
ﺃﻋ ّﺩ اإلشارات الطويلة ( ــ ) والقصيرة ( ب ) واعرف عددها في كل شطر  ،الن لكل بحر عدد معين من التفعيالت تنقص إشارة واحدة
ولكنها ال تزيد عن عددها المبين في الجداول المرفقة الن لكل تفعيلة رئيسة صور فرعية لها  ،ثم استخدم قابلية القسمة ( التناظر)
وذلك على سبيل المثال البحر الطويل عدد حركاته الطويلة والقصيرة تكون (  )94حركة في كل شطر  ،وعليه تكون عدد التفعيالت :

 -4اخلطوة الرابعة :
ﻭحسﺏ ﺍألﻋﺩﺍﺩ ﺍﻓصل ﺍﻟتﻔﻌيﻼﺕ ﻭﻓق ﺍﻟجﺩﻭل ﺍﻟمﺭﻓق ﻟﻠبحﺭ  ،بيﻥ تﻔﻌيﻠة ﻭﺃخﺭﻯ بخﻁ مﺎئل
ثﻡ ﺍنظﺭ ﻟﻠتﻔﻌيﻠة ﺍﻟتﻲ تحﺩﺩ ﺍﻟبحﺭ ﻓﻲ كل شﻁﺭ ﻭﺍﻋﺭف ﺍﻟبحﺭ مﻥ خﻼل ﺍﻟتﻔﻌيﻼﺕ ﺍﻟﺭئيسية ﻭﺍﻟﻔﺭﻋية .
 -5اخلطوة اخلامسة :
يجﺏ ﺃﻥ ﺃكﻭﻥ ﻗﺩ حﻔظﺕ مﻔتﺎح ﺍﻟبحﺭ ألنﻪ يﻌبﺭ ﻋﻥ ﻭزﻥ ﺍﻟبحﺭ ﻭتﻔﻌيﻼتﻪ
ﻭﺍﻥ ﺃكﻭﻥ ﻗﺩ حﻔظﺕ ﺃيضﺎ ﺍﻟتﻔﻌيﻼﺕ ﺍﻟﺭئيسية ﻟكل بحﺭ مع صﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﻋية .

ً
أوال  :البحر الطويل
َ َ
َ ٌ َ َ َ
مفتاحه  :طويل له بني البحور فضائل

ْ

ْ ََ
ْ َ
ْ ََ
َ
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 :
 -1أال 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

 -2خليلي ما بي من عزاء وال صــــرب
ب ـ ـ /ب  / - - -ب / - -ب- - -
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
َ َ
ْ
َ
 -3أال 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

 -4عـفـت أربع احلالت لألربع امللـــد
ب  \ - -ب  \- - -ب  \ - -ب - - -
فعولن

مفاعيلن فعولن مفاعيلن

فعولن

مفاعيلن فعولن مفاعلن

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

مفاعيلن فعولن مفاعيلن
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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
.............................................

............................................
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َ ْ َ ْ َ
َ َ ْ
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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* 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
.............................................
............................................

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

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

ْ
َ
َ َّ ْ َ
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

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

اإلجابات النموذجية ألبيات حبر الطويل :
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 )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
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 )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
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)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

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

ً
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 – )
َ ْ ْ
ْ
َ
ْ
َ
 -2فاعلن (  -ب  ) -ويتفرع منها ما يلي  :فـعـلن ( ب ب  ، ) -فـعـلن ( . ) - -
ْ

ْ

َْ
 ،متفعلن ( ب – ب . ) -

ويأتي هذا البحر على ثالثة أشكال :
 -1البسيط التام  :ويتكون من مثاني تفعيالت
ْ َْ ْ َ ْ
ْ َْ ْ َ ْ
مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن
 -2جمزوء البسيط  :ويتكون من ست تفعيالت :
ْ َْ ْ
ْ َْ ْ َ ْ
مستفعلن فعلن مستفعلن
 -3خملع البسيط  :ويتكون من ست تفعيالت :
ْ
ْ َ
ْ َْ ْ َ
مستفعلن فاعلن فعولن
أمثلة الكتاب :
ْ َ َ
ْ
خ
ماذا تقول ألفـراخٍ بـذي مـــر ٍ

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

ْ َْ ْ َ
ْ َْ ْ َ ْ
مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن
ْ َْ
ْ َْ ْ َ ْ
مستفعلن فعلن مستفعلن
ْ َ
ْ َْ ْ َ
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

ْ
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َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
 -1إذا تـرحـلت عن قومٍ وقد قـدروا
..........................................

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

َ

َّ
َ َ ْ
َ ْ
أن ال تـفارقـهم فـالـراحلون هـم
...............................................
.................................................
ْ َ
َّ
َ
َ
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

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

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

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

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

َ ْ
ً
 -7أهـكـذا بـاطــال عـاقـبـتـنــي

َ ْ َ ْ َ ْ َ
َ ْ َ
ال يـرحـم اهلل مـن لـم يـرحـم

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

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

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

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

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

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

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

.................................................
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* 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
 -12يف عصب ٍةمن ق
ٍ

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

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

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

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

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

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

ْ

متفعلن  /فعلن  /مستفعلن  /فعلن

مستعلن  /فاعلن  /مستفعلن

مستفعلن  /فاعلن  /فعولن

) 12

مستفعلن  /فعلن  /مستفعلن  /فعلن

متفعلن  /فاعلن  /مستفعلن
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)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

ً
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-
فعول

فعولن فعل

َ
َ ْ
وتذكر ما قد مضى
ب–ب\ب\--ب-
فعول

فعولن فعل

َ
قضى اهلل باحلب يل

ً
فصربا على ما مضى

ب  \ - -ب \ - -ب -

ب\--ب\--ب–

فعولن فعولن فعل

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

ب\--ب-\--
فعولن فعولن فع

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
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َ َ ْ َ َ
َ َّ ْ َ َّ
 -1تـأمـل فـإن نـظـام الـحـيـاة

ٌ َ
ٌ َ
َ ٌ َ
نـظـام دقـيـق بـديع فريـد

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

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

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

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

ً َ َ ْ
َ
َ َ
 -2إذا مـدحـوا آدمـيـا مـدحـ

ْ

(م)

ْ

ََ
َ
َ
ت موىل املوايل ورب األمم

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

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

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

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

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

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

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

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

ْ

َ

ْ َ َ
َ
 -3أود الـصديـق فـإن خانـنـي

َ ْ َ ٌ
ْ
َ ْ َ َ ْ
سلوت وعـن مـثله سـلـوة

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

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

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

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

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

َ ْ َ ٌ َ ْ
 -10ويغرب فرع كجنح الظالم

َ ْ ٌ َ
َ
أنيق الغدائر جعد مديد

ْ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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)4

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

)5

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

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو

فعولن  /فعول  /فعولن  /فعو لن
الــتــطــبــيــقـــات صـ  122ـــ :

ب/--ب–/-ب/--ب--

فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو لن
)8

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

 )6ب/--ب–ب/ب/--ب--

)7

ب/--ب/--ب/--ب–ب

ب/--ب–/-ب/--ب--
فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو لن

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

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

)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

مــــركـــز الـمــعــــجــــم

الشامل يف قواعد مهارات االتصال

شرح ألهم القضايا اللغوية الواردة يف كتاب مهارات االتصال
املستوى الثاني

إعداد  :عصام أبو صعيليك
0788522220

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 ( :ﺇنا 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 وبني).

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 ربك 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 ) .

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 :
(أن  ,ولن  ,ﺇذن  ,وكي) نحو قوله تعالى (يريد هللا أن يُخفف عنكم) .
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).
***************************************************

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 تسْع 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
وأخواتها ) تنصب االسم النكرة  ،وترفع الخبر  .نحو  :ال كذوب محبوب  ،ال مبدل لحكم هللا .

املشتقات
اسم الفاعل :
ﻫﻭ ﺍسﻡ مشتق مﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻠﺩﻻﻟة 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 ُ منﻁﻠِق ) .
 -5يأتي اسم الفاعل يف اجلملة  :مﻔﺭﺩﺍ مﺫكﺭﺍ  ،ﺃﻭ مﻔﺭﺩﺍ مؤنثﺎ  ،ﺃﻭ مثنﻰ مﺫكﺭﺍ  ،ﺃﻭ مثنﻰ مؤنثﺎ  ،ﺃﻭ جمﻌﺎ
مﺫكﺭﺍ  ،ﺃﻭ جمﻌﺎ مؤنثﺎ  ،ﺃﻭ تﻠحﻘﻪ ﺍل ﺃﻭ تﺎء ﺍﻟتأنيث  ،ﺃﻭ ﺍﻟضمﺎئﺭ  ..ﺍﻟخ ﻭنﻌﺭﻓﻪ بأﻥ نﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ حﺎﻟة ﺍﻟمﻔﺭﺩ ﺍﻟمﺫكﺭ
ﺍﻟنكﺭة .
مثل  ( :ﻋﺎمل  -ﻋﺎمﻠة  -ﻋﺎمﻼﻥ  -ﻋﺎمﻠﻭﻥ  -ﻋﺎمﻼﺕ  -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 مكسﻭﺭﺍ ﺃﻭ يﺎء
مثل ( :مُسﻠِﻡ  -مﻘﺎتل  -مﺩيﺭ) ﻭتبحث ﻓﻲ كل ﺍﻟكﻠمﺎﺕ ﺍﻟمجمﻭﻋة ﻭﺍﻟمﻔﺭﺩة ﺍﻟمؤنثة مثل ﺍﻟمﻌﻠمﻭﻥ ،
ﺍﻟﻘﺎضية  ،ﺍﻟﻌﺎﺩﻟة  ،ﺍﻟمجتمﻌيﻥ .
****************************************************************

اسم املفعول :

ﻭﻫﻭ ﺍسﻡ مشتق مﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟمبنﻰ ﻟﻠمجﻬﻭل ﻟﻠﺩﻻﻟة ﻋﻠﻰ مﻥ ﺃﻭ مﺎ ﻭﻗع ﻋﻠيﻪ ﻓﻌل ﺍﻟﻔﺎﻋل .
 -1ويصاغ من الفعل الثالثي على وزن " مفعـــــول " .
مثل ُ ( :كتِﺏ  مكتﻭﺏ )  ( ،ض ُِﺭﺏ  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 ) .
ً
 -2إذا 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 َ مﺩﻋﻭّ )  ( ،بنﻰ  يبنﻰ َ مبنﻰّ )
ً
 -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  :مﻔﺭﺩﺍ مﺫكﺭﺍ  ،ﺃﻭ مﻔﺭﺩﺍ مؤنثﺎ  ،ﺃﻭ مثنﻰ مﺫكﺭﺍ  ،ﺃﻭ مثنﻰ مؤنثﺎ  ،ﺃﻭ جمﻌﺎ
مﺫكﺭﺍ  ،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) .

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 ﺍﻻستﻌمﺎل .

مثال  :قال تعالى " :أنا خير منه" .

لإلجابة ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟسؤﺍل نبحث ﻋﻥ ﺍسﻡ مكﻭَّ ﻥ مﻥ ﺃﺭبﻌة ﺃحﺭف  ،ﻭيبﺩﺃ بــ ( ﺃ )- َِ - ِْ-
ﻭﻋﻠﻰ ﻭزﻥ ( ﺃَ ْﻓﻌ َل ) مثل  :ﺃكﺭﻡ  -ﺃحﻠﻰ  -ﺃشﺩ  -ﺃجمل  -ﺃحسﻥ  -ﺃﻋظﻡ  ،ﻓﺈﺫﺍ
ﻟﻡ نجﺩ نبحث ﻋﻥ كﻠمة ﻋﻠﻰ ﻭزﻥ (ﻓُﻌْ ﻠﻰ ) (  َِ - ِْ- ُِ-ﻯ ) مثل  :كبﺭﻯ  -ﻋظمﻰ -
ﻋﻠيﺎ  -سﻔﻠﻰ  ،ﺃﻭ نبحث ﻋﻥ خيﺭ  ،شﺭ بشﺭﻁ ﺃﻥ يﺩﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟمﻔﺎضﻠة .

************************************************************
صيغ املبالغة
ﻭﻫﻰ ﺃسمﺎء مشتﻘة مﻥ ﺍألﻓﻌﺎل ﻟﻠﺩﻻﻟة ﻋﻠﻰ كثﺭة حﺩﻭثﻬﺎ  ،ﻭﻟﻬﺎ خمسة ﺃﻭزﺍﻥ ﻭﻫﻰ :
َّ
ﺃخﺎﺫ – َّ
كﺫﺍﺏ – غ َّشﺎش – غ َّﻔﺎﺭ – َّ
ﻋﻼﻡ – خ َّﺩﺍﻡ
َﻓ َّﻌﺎل :
ِمﻘﻭﺍل – ِمﻘﺩﺍﻡ – ِمﻔضﺎل – ِمحجﺎﻡ .
مِﻔﻌﺎل :
صبﻭﺭ – شكﻭﺭ – غﻔﻭﺭ – حﻘﻭﺩ .
َﻓﻌُﻭل :
سميع – ﻋﻠيﻡ – بصيﺭ – ﻗﺩيﺭ – كﺭيﻡ .
َﻓﻌيْل :
حﺫﺭ – ﻓﻁﻥ – ﻗﻠق – شﺭﺩ – ﻭﻗﺢ – يﻘظ .
َﻓﻌِل :

اسم اآللة
ﻫﻭ ﺍسﻡ مشتق مﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟثﻼثﻰ ﻟمﺎ ﻭﻗع بﻭﺍسﻁتﻪ  ،ﻭﺃﻭزﺍنﻪ ﺍﻟمشﻬﻭﺭة ﺍﻟﻘيﺎسية ﻭﻫﻰ :
ِ -9مفعال  :منشﺎﺭ  ،مسمﺎﺭ  ،مﻔتﺎح  ،محﺭﺍث  ,مصبﺎح .
َ -2مفعل  :مبﺭﺩ  ،مكحل  ،مضﺭﺏ  ،منجل  ،مشبﻙ .
ِ -1مفعلة  :مكنسة ،مسﻁﺭة مﻐسﻠة  ،منﻘﻠة  ،مﻁﺭﻗة .
َ -4فعالَة  :غسﺎﻟة  ,كسﺎﺭة  ,ثﻼجة .
 -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.

امسا املكان والزمان
مشتﻘﺎﻥ مﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻠﺩﻻﻟة ﻋﻠﻰ زمﺎﻥ ﻭمكﺎﻥ ﻭﻗﻭع ﺍﻟﻔﻌل .
َ َ
 -9يصاغان 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 = مﻭﻋِ ﺩ  ،ﻭﻗع = مﻭ ِﻗع  ،ﻭﻗف = مﻭ ِﻗف
َ
يضﺭﺏ مضﺭﺏ .
ينزل منزل  ،نﻁق ينﻁِ ق منﻁق  ،ضﺭﺏ
ِ
ب) من الثالثي المكسور عين مضارعه  :نزل ِ
 -1ويتم التفريق بينهما بمعنى الجملة  /إذا دلت على الوقت كان للزمان  ،وإن دلت على مكان كان االسم للمكان .
ﺍﻟﻌصﺭ مﻠﻌﺏ ﺍﻟﻁﻼﺏ ( ﺍسﻡ زمﺎﻥ ) ﺍﻟﻔنﺎء مﻠﻌﺏ ﺍﻟﻁﻼﺏ ( ﺍسﻡ مكﺎﻥ )
الصفة املشبهة
ﻫﻲ ﺍسﻡ مصﻭغ مﻥ ﺍﻟﻼزﻡ ﻟﻠﺩﻻﻟة ﻋﻠﻰ ﺍﻟثبﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻡ  ،ما دلت على معنى وذاﺕ .
وأوﺯانها متعددة منها "
( )1فُ ْعل :حُر ،حُلو ُ ،مر .
( )2فعل  :حس ُن الوجه  ،وبطل  ،خلق  ،رﻏد .
( )3أ ْفعل الذي مؤنثه فعالء  :مثل ( رجل أعمى  :وامرأة عمياء)  ( ،وأكحل  :وكحالء )  ( ،أحور  :حوراء ) .
( )4ف ْعالن مؤنثه فعلى  ( :شبعان  :شبعى ) ( ،عطشان  :عطشى)  ( ،ريان  :ريا )  ( ،حيران  :حيرى ) .
( )5فُعال  :شجاع  ،ﺯالل  ،فراﺕ .
( )6فعال  :جبان  ،رﺯان  ،خراب .
ْ
( )3ف ْعل  :ش ْهم  ،ض ْخم  ،ص ْعب  ،رحْ ب  ،طلق .
جﺱ َ ،ﻓﻁِ ﻥ  ،ﻟَ ِبق َ ،جشِ ع .
( )8ف ِعل  :ف ِرح  ،ب ِطر َ ،ن ِ
(َ )1ﻓﻌِيل  :كﺭيﻡ  ،سﻠيﻡ  ،ﻭسيﻡ  ،ﻁﻭيل  ،ﻗﻭﻱ  ،ﻁيّﺏ  ،ﻫيّﻥ .
( )11ﻓﺎﻋل  :صﺎﺩق  ،ﻁﺎﻫﺭ  ،ﻓﺎضل  ،ثﺎبﺕ .
جبﺱ  ،نِكﺱ  ،جﻠِف .
( )11ﻓِﻌْ ل  :مِﻠﺢ ِ ،

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 (شكر).
المصدر :ما دل على حدﺙ مجرد من الزمنُ ( .شكراً).
وتقسم المصادر بحسب فعلها إلى:
 -1مصﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟثﻼثﻲ

 -2مصﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺭبﺎﻋﻲ

 -2مصﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟخمﺎسﻲ

 -4مصﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟسﺩﺍسﻲ

المصادر نوعان
سماعية  :مصﺎﺩﺭ ﺍألﻓﻌﺎل ﺍﻟثﻼثية  ،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 ﺩﻻﻻﺕ خﺎصة ،ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟثﻼثﻲ 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

ﻓِﻌـﺎﻟَة ( ﺇﺫﺍ ﺩ ّل ﻋﻠﻰ حﺭﻓة ) :

زﺭﺍﻋة – كتﺎبة – تجﺎﺭة – صنﺎﻋة ...

)2

ﻓِﻌـﺎل ( ﺇﺫﺍ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺍمتنﺎع ) :

ﺇبﺎء – ِجمﺎح – حِﻔﺎظ ...

)2

َ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

ﻓُـﻌْ ـﻠَـة ( ﺇﺫﺍ ﺩل ﻋﻠﻰ ﻟﻭﻥ ) :

حمﺭة – صﻔﺭة – خضﺭة ...

مصادر الفعل الرباعي
9

 -9ﺇﺫﺍ 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 -:
 -1ﺇﺫﺍ 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:
 – 9إذا 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 .
دحرج َ :تدح ُرج ) .
ارف) – ( َت َ
ارف َ :ت َع ُ
مثل َ ( :ت َعل َم َ :ت َعلُّم ) – ( َت َع َ
 -1إذا 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  ( :تحدى  :تحدِّي ) – ( تعدى  :تعدِّي ) – ( تعالَى  :تعالِي ) – ( تفا َنى  :تفانِي ) .
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 ﻗلْ ( :ﻗﺎﻡ بﻌمﻠية ﺍﻟـ  ) .....ﻓﺈﺫﺍ كﺎنﺕ ﺍﻟكﻠمة ﺍﻟمستخﺭجة مﻥ ﺍﻟﻘﻁﻌة ﻫﻲ مﺎ ﻗﻠتﻪ ﻋنﺩ ( ﻗﺎﻡ بﻌمﻠية )
تكﻭﻥ ﺍﻟمصﺩﺭ ﻭمﻥ ﺍألصل ( ﺍﻟﻔﻌل ) تﻌﺭف ﺃﻱ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻌل .

مصدر املرة
 مصدر يدل على حصول الفعل مرة واحدة : -9يصاغ اسم المرة من الفعل الثالثي يأتي على وزن ( َف ْعلَة) بفتح الفاء .
سة ) – ( قام َ :ق ْو َمة ) .
ض ْر َبة ) – ( نظر َ :ن ْظ َرة ) – ( جلس َ :ج ْل َ
مثل  ( :ضرب َ :
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 ﷲ ﻭﺍسﻌة .كﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺭحمﺎﺕ ﻫنﺎ ﻻ ﻋﺩﺩ ﻟﻬﺎ ،ألنﻬﺎ تﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟمصﺩﺭ ﻭﺍسﻡ ﺍﻟمﺭة منﻬﺎ  ( :رحمة واحدة )
.
 -1يصاغ من الفعل غير الثالثي يأتي بزيادة تاء في آخره على مصدره األصلي .
مثل  ( :ﺍنﺩﻓع  :ﺍنﺩﻓﺎع  :ﺍنﺩﻓﺎﻋة) – ( ﺍنﻁﻠق  :ﺍنﻁﻼق  :ﺍنﻁﻼﻗة ) .
 -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 ﻟﻠﺩﻻﻟة بﻬﺫﻩ ﺍﻟصﻔة ﺍﻟصنﺎﻋية ﻋﻠﻰ مﻌنﻰ ﺍﻟمصﺩﺭ  .يُصﺎغ
ﺍﻟمصﺩﺭ ﺍﻟصنﺎﻋﻲ مﻥ ﺍﻟجﺎمﺩ ﻭمﻥ ﺍﻟمشتق  (.ﺍسﻡ  +يﺎء مشﺩﺩة  +تﺎء ﺍﻟتأنيث )
جية " و " ال َمدَ نية "
الح َجرية " و " َ
الح ِّرية " و " اإلِ ْنسانِية " و" َ
أمثلة ُ " :
الوطنية " و " ال َه َم ِ
 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 ﻻحظﺕ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ صﻔة
ﻓﻲ حﺎل كﻭنﻬﺎ ﺍسمﺎ منسﻭبﺎ  .ﻓﺎﻻسﻡ ﺇﺫﺍ كﺎﻥ صﻔة ﻓﻬﻭ ﺍسﻡ منسﻭﺏ  .ﻭ ﺇﺫﺍ كﺎﻥ غيﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ مصﺩﺭ صنﺎﻋﻲ غﺎﻟبﺎ .
 -4االنعزالية تؤخﺭ ﺍﻟمجتمﻌﺎﺕ ﺍإلنسﺎنية  " .ﺍﻻنﻌزﺍﻟية " :

مصﺩﺭ صنﺎﻋﻲ

 -5ﺍﻟشﻌﻭﺏ االنعزالية متأخﺭة " ﺍﻻنﻌزﺍﻟية "

ﺍسﻡ منسﻭﺏ ﺃﻭ صﻔة ﺩﺍﻟة ﻋﻠﻰ ﺍﻟنسﺏ .

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

 -2ﷲ يﻌﻠﻡ ﺍﻟجﻬﺭ ﻭمﺎ يخﻔﻰ

 -2ﺇﻥ ﺍﻟسمﺎء غيﻭمﻬﺎ كثيﺭة

 -4ﻟﻌل ﺍﻟسمﺎء تمﻁﺭ

 -5ﻻ مﻬمل ثيﺎبﻪ نظيﻔة

 -6ﻻ مسﻲء يحتﺭمﻪ ﺍﻟنﺎﺱ

 -7كﺎنﺕ ﺍألشجﺎﺭ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ خضﺭﺍء

 -8ﺃمسﺕ ﺍﻟسمﺎء تتﻠبﺩ بﺎﻟﻐيﻭﻡ

 -1ﻭكﺎنﻭﺍ 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 " .

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
 -2ﻭصل 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
 -1ﺇﺫﺍ 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 )
 .9ﻗﺎل تﻌﺎﻟﻰ  ":ﻗل ﻫﻭ ﷲ ﺍحﺩ "
( الجملة الفعلية مقول القول في محل نصب مفعول به ثان )
 .2ﻭجﺩﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ينﻔع ﻁﺎﻟبﻪ .
 .2ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟيﻬﻭﺩ ﻋزيﺭ ﺍبﻥ ﷲ
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 ﻻ يختل ﺍﻟمﻌنﻰ بﺩﻭنﻬﺎ .
 { -2ﻭجﺎء ﺭجل مﻥ ﺃﻗصﻰ ﺍﻟمﺩينة يسﻌﻰ } .
 -1خﻁﺏ ﻓينﺎ ﺭجل ﻟسﺎنﻪ ﻓصيﺢ
 -4شﺎﻫﺩﺕ ﻟﻭحة ﺭسﻭمﻬﺎ مﻌبﺭة.
 -2نﻌيش ﻓﻲ ﻗﺭية تكثﺭ ﻓيﻬﺎ ﺍﻟبسﺎتيﻥ .
 { -6يحﺫﺭ ﺍﻟمنﺎﻓﻘﻭﻥ ﺃﻥ تنزل ﻋﻠيﻬﻡ سﻭﺭة تنبئﻬﻡ بمﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﻭبﻬﻡ }
 -5ﻭﺍتﻘﻭﺍ يﻭمﺎ تﺭجﻌﻭﻥ ﻓيﻪ ﺇﻟﻰ ﷲ }
 { -7مﻥ ﻗبل ﺃﻥ يأتﻲ يﻭﻡ ﻻ بيع ﻓيﻪ ﻭﻻ خﻠة }  { -8ﺃﻻ 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 ".

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 عليًا .
ُ
أفهمت خالدًا المسألة  .أعلمت محمدًا بكرًا مطيعًا .
ومنه قوله تعالى ( :وما كان هللا ليضيع ﺇيمانكم)

 -2الصيرورةُ  ( .التحول من حال الىى حىال آخىر )
نحو :
ألبن الرج ُل  ،وأتمر  ،وأفلس
صار ذا لبن  ،وتمر  ،وفلوس

 -4االستحقاق  .نحو :
 -3الدخو ُل في الشيء مكانًا أو زمانًا  .نحو :
أ ْشأم  ،أ ْتهم  ،أ ْعرق  ،أصْ بح .
أحْ صد الزرْ ُ
ع  أي  :استحق حصا ُده .
الشأم  ،وتِهامة  ،والعراق  ،والصباح .
أي  :دخل في
أﺯوجت هن ٌد  أي  :حان ﺯواجُها .
ِ
َّ َ
ثانيا  :فعل
 -2السلب و اإلزالة  .نحو :
 -0التعدية .
ُ
ُ
قل ُ
قـو ْمـت ﺯيــدًا .
نحو :
أﺯلت األظافر .
مت أظافري  أي :
ُ
.
ًا
ر
ـ
م
ع
ـدﺕ
ـع
ق
ْ
ُ
قشرْ ُ
أﺯلت قشره .
ﺕ الفاكهة  أي :
فه ْم ُ
ت عليا ً المسألة .
 -3التكثري  ( .أي أن الفعل يقع بكثرة )
 أي  :أكثر الجوالن
نحو  :جـول ﺯيــ ٌد
طوف عمر ٌو  أي  :أكثر الطوفان
قال تعالى  ( :وﻏلقت األبواب ) أي :أﻏلقت أبوابًا كثيرة .
وقال تعالى  ( :وقطعن أيديهن ).

 -4اختصا ُر الحكاية  .نحو :
 ﺇذا قال  :ال ﺇله ﺇال هللا .
هلل
 ﺇذا قال  :سبحان هللاِ .
سبح
 ﺇذا قال  :هللاُ أكب ُر .
كبر
 ﺇذا قال  :آمين .
أمن

ً
ثالثا  :فاعل

 -0المشاركة  ( .بين اثنين أو أكثر )
نحو  :ضارب ﺯي ٌد خالدًا .
ُ
شاركت محمودًا .
ً
التشارك في اقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا  ،واالشتراك
فيهما معنى ؛ ألن ً
كال منهما ضاربٌ لصاحبه ومضروبٌ
له .

 - 2المواالة والمتابعة
نحو :
ُ
واليت الصوم .
ُ
تابعت الدراسة .

رابعا  :افتعل

الفعل املزيد حبرفني :

 -2االتّخـاذ  .نحو :
ْ
اختتم ﺯي ٌد  اتخذ له خات ًما .
ْ
اختــدم  اتخذ له خا ِد ًما .
ا ْشتوي ُ
ْت اللحم  اتخذتُه ِشوا ًء .

 -0التشارك  .نحو :
ْ
اختصم ﺯي ٌد وعمرٌو .
اقتتل الطالبان

 -3المبالغة في معنى الفعل  .نحو :
 أي  :بالغ في القدرة .
ا ْقتـدر
ً
خامسا  :انفعل
المطاوعة  :قبول أثر الفعل  ،نحو  :كسرﺕ الزجاج فانكسر
ً
سابعا :تفعل
 -2االتّخا ُذ  .نحو :
تبنـي ُ
ْـت ﺯيــدًا  أي  :اتخذتُه ابنًا
توسـد ﺯي ٌد يده  أي  :اتخذها ِوسادةً .
توخي ُ
ْت الصدق  أي  :اتخذتُه أ ًخا مالﺯ ًما لي
تــردى ثـوبــه  أي  :اتخذه ردا ًء .

 -0التكلفُ .
نحو  :تشجع  ،تصبر  ،تحلم  ،تجلد .

 -3التدريج ( حدوث الفعل في ُمهلة )  .نحو :
تجر ْع ُ
ت الدواء .
تفه ْم ُ
ت المسألة .

 -4الدعاء .
تقبل هللا طاعاتكم .
ً
ثامنا  :تفاعل

 -0التدريج .
نحو  :تـزايـد المــا ُء .

ﺕ اإلب ُل .
توارد ِ

 -2المشاركةُ  .نحو :
تخاصم ﺯي ٌد وعمرٌو .
تشارك ﺯي ٌد وعمرٌو وخال ٌد .

ً
تاسعا  :استفعل

 -0الطلب  .نحو :
ُ
ُ
طلبت مغفرته .
استغـفـرﺕ هللا  أي :
ُ
استشرْ ُ
طلبت م ُشورته .
ﺕ محمدًا  أي :
ُ
األرﺽ .
استخرجت الذهب من
ِ

 -2الصيرورة  .نحو :
استأسد الرجل  صار أسدا ً.
ُ
الطين  صار حجرًا .
استحْ جر

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 مﻔصﻼ  ،ثﻡ يﻘﺎل  :ﻭﺍﻟمصﺩﺭ ﺍﻟمؤﻭل مﻥ (ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻔﻌل) ﻓﻲ محل (ﺭﻓع ,نصﺏ  ,جﺭ) .
طريقة حتويل املصدر املؤول إىل مصدر صريح :
 نحﺫف (ﺃﻥْ ) 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 ْنقصُ ) في كل أحواله ،نحو :ظ ْب ٌي؛
رسي ،عربي ،تركي…
رأيٌ؛ س ْع ٌي...وليس من المنقوص ما كان آخره ياء مشددة ،نحوُ :ك ِ

أحكامه:
ْ
 - 1تثبت ياؤه إذا كان معرفا بأل  :يف مجيع حاالته االعرابية ( الرفع  ،اجلر ) .
ذهب الراعي  ،مررْ ُ
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 :
جاء ُمحام قدير

ُ
مررﺕ بِ ُمحام قدير
،

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

 -1مجع املذكر السامل

 -2مجع املؤنث السامل
 -3مجع القلة

 -4صيغة منتهى اجلموع

 -5مجع الكثرة

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 والجر ،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 .

 -1مدارس – مالعب – مساجد .
 -2مصابيح – عصافير .
ُكرماء – عقالء – ُﻏزاة – نفوس

املبني للمجهول
بناء الفعل للمجهول
أوال  :الفعل املاضي
 -9الفعل الماضي صحيح العين  ،ﺍﻟخﺎﻟﻲ مﻥ ﺍﻟتضﻌيف ُ ،يضم أوله ويكسر ما قبل آخره :
يبنى للمجهول الفعل ( َﻋﻠِ َﻡ )  :يصبح ( ُﻋﻠِ َﻡ )  :في الجملة ُﻋﻠِ َﻡ ﺍﻟسﺭ .
ﻭبيع ﻭﺍ ْﻗتِيﺩَ.
 - 2الفعل الماضي األجوف مثل :صﺎﻡ ﻭبﺎع ﻭﺍﻗتﺎﺩ ُتﻘﻠﺏ ﻋينﻪ يﺎء ليصبح  :صِ يﻡ ِ
ّ
ﻭﻫز ﻭم ّﺩ } .ﻓيضﻡ ﺃﻭﻟﻪ
 - 1الماضي الثالثي المضعف مثل  {:ش ّﺩ
مثل ُ { :
ﺕ ﺍﻟجسﻭﺭ } .
ش ّﺩ ﺍﻟحبل }ُ {،ﺩ ّﻗﺕ ﺍﻟﻁبﻭل } { ،ﻭ ُم ّﺩ ِ
 -4إن كان ثانيه أو ثالثه ألفا ً زائد ًة ﻗﻠبﺕ ﻭﺍﻭﺍ ،نحﻭ :جﺎﻫﺩ = جُﻭﻫِﺩ ،تﻌﺎﻫﺩ = ُتﻌُﻭﻫﺩ.
ثانيا  :الفعل املضارع
ُيض ُم أول حرف فيه و ُيفتح ما قبل اآلخر
يبنى للمجهول الفعل ( َيﻌْ ﻠَّﻡ ) يصبح ( يُﻌْ ﻠَّﻡ ) .
ﺃمﺎ ﺍﻟمضﺎﺭع ﺍألجﻭف  :ﻓ ُتﻘﻠَﺏ ﻋينﻪ ﺃﻟﻔﺎ :يﻘﻭل = يُﻘﺎل ،يُﻌيﻥ = يُﻌﺎﻥ مثل  :يُصﺎ ُﻡ نﻬﺎﺭُ ﺭمضﺎﻥ ﻭ يُﻘﺎ ُﻡ ﻟيﻠُﻪ .
املمنوع من الصرف
ﻫﻭ ﺍسﻡ مﻌﺭﺏ ﻻ 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(نجﻼء – سﻠﻭﻯ– سمية)

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 ﷲ ﻋﻠيﻪ ﻭسﻠﻡ -ﻓﻬﻲ ُتﻌﺩ ﺃﻋجمية ﻭﻫﻲ ممنﻭﻋة مﻥ
ﺍﻟصﺭف مثل ( ﺇبﺭﺍﻫيﻡ – ﺇسمﺎﻋيل – ﺇﺩﺭيﺱ -ﻋيسﻰ – مﻭسﻰ – ﻫﺎﺭﻭﻥ)
ﺃمﺎ مﺎ كﺎﻥ منﻬﺎ ثﻼثﻲ سﺎكﻥ ﺍﻟﻭسﻁ صُﺭّ ف 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 ﻓﻌﻼء  :ﺍحمﺭ :حمﺭﺍء  ،ﺍسﻭﺩ  :سﻭﺩﺍء ،ﺃﻋﺭج  :ﻋﺭجﺎء ،ﺃحمق :حمﻘﺎء،
ﺍحﻭﺭ:حﻭﺭﺍء ،ﺃكحل :كحﻼء  ،ﺃﻭ ( ﺍﻓﻌل ) ﺍﻟﺫﻱ مؤنثﻪ ( ﻓﻌﻠﻰ)  :ﺍكبﺭ :كبﺭﻯ  ،ﺃﻋظﻡ :ﻋظمﻰ  ،آخﺭ  :ﺃخﺭﻯ
-2ﺍﻟصﻔة ﺍﻟتﻲ ﻋﻠﻰ ﻭزﻥ (ﻓﻌﻼﻥ) 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 :ثﻼث  ،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 ثﻼثة .
ﻭزﻥ مﻔﺎﻋل :ﻭﻫﻭ كل جمع ﻭسﻁﻪ ﺃﻟف بﻌﺩﻩ حﺭمﺎﻥ مثل ( مسﺎجﺩ – مﻌﺎبﺩ – كنﺎ~ﺱ – جﻭﺍمع)
ﻭزﻥ مﻔﺎﻋيل :ﻭﻫﻭ كل جمع ﻭسﻁﻪ ﺃﻟف بﻌﺩﻩ ثﻼثة 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 .
 -2ﻭيجﺭ بﺎﻟكسﺭة ﺇﺫﺍ كﺎﻥ مضﺎﻓﺎ ﺃﻭ مﻌﺭﻓﺎ بﺎل ﺍﻟتﻌﺭيف .

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 ؟
 -9إذا كانت الكلمة  :ثالثية – اسما ً أو فعالً وحروفها أصلية نزن الكلمة كالتالي :
ص َﻌﺩَ )
زﻥ كﻠمة ( َ
( صﻌﺩ ) نﻘﺎبل ﺍﻟحﺭف ﺍألﻭل ( ص ) ﻭﺍﻟثﺎنﻲ ( ع ) ﻭﺍﻟثﺎﻟث ( ﺩ )
( َف َعل َ )
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 ﻻميﻥ ﺇﻥ كﺎنﺕ خمﺎسية نحﻭ ( سﻔﺭجل ) ( ﻓﻌﻠل ) .
 -1وأما إن كان الكلمة مزيدة نقابل الكلمة بـ ( فعل ) ثم ننزل الزيادة من الكلمة على الميزان كالتالي :
زﻥ كﻠمة ﺍستﻐﻔﺭ
ﺍﻟﻁﺭيﻘة  :نأتﻲ بﺎألصل ﺍﻟثﻼثﻲ 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 ( ﻗُ ْل )
ﺍﻟﻁﺭيﻘة  :نأتﻲ بﺎألصل ﻟﻠكﻠمة ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟمﺎضﻲ ( ﻗﺎل ) ثﻡ نكتﺏ تحتﻪ ﻭزنﻪ ( ﻓﻌل ) ثﻡ ننﻘل مﻘﺎبل كل حﺭف
ﺍﻟﻭزﻥ  ،ﻭتحﺕ ﺍﻟحﺭف ﺍﻟمحﺫﻭف ﻻ نكتﺏ شﻲء ﺃﻱ ﻻ نﻌﻭض ﺍﻟمحﺫﻭف .
ﻗُـ ْ /ل
ﻗـ /ـﺎ /ل
ف /ع /ل

ف/ /ل ﻻحظ 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 ﺍﻟثﻼثﻲ ( ﻓﻌل ) ﻭﻟﻠﺭبﺎﻋﻲ ( ﻓﻌﻠل ) .
 -2ثﻡ ﺍنﻘل ﺍﻟﻭزﻥ ﻟﻠكﻠمة ﺍﻟتﻲ تﺭيﺩ ﻭزنﻬﺎ  ،ﻭضﻌﺎ تحﺕ كل حﺭف ﻭزنﻪ مﻥ ﺍﻟميزﺍﻥ مﺭﺍﻋيﺎ ﺍﻟحﺫف ﻭﺍﻟزيﺎﺩة .

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 ﺃﻥْ يتﻐي ََّﺭ مﻌنﺎﻫﺎ ،مثﺎ ٌل  :حضﺭْ ُ
ﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟمﺩﺭسة مﺎشيﺎ .
ﺍﻟحﺎ ُل ﺍسـ ٌﻡ
ﻓضﻠة  :ﺃﻱُّ يُمكﻥُ ﺍﻻستﻐنﺎ ُء ﻋن ُﻪ ﻓﻲ ﺍﻟجمﻠ ِة َ
َّ
ٌ
،ﻭﻫﻭ ﺍﻟضَّميﺭُ ﺍﻟ َّتﺎ ُء ﻓﻲ حضﺭْ ُ
ﺕ.
ﻭﻫﻲ تبيِّﻥُ ﻫيئ َة
نصبﻬﺎ ﺍﻟﻔتح ُة ﺍﻟظﺎﻫﺭةُ،
مﺎشيﺎ ِ :حﺎ ٌل منصﻭبة ﻭﻋﻼم ُة
ﺍﻟﻔﺎﻋل َ
َ
ِ
ِ
الحال :
صاحب
هيئة
ُ
ِ
فاعالً  :جﺎء ّ
ﺍﻟمﻁﺭ غزيﺭﺍ.
َﺍﻟﻁﺎﻟﺏُ مسﺭﻋﺎ.
َ
مفعوالً به :ﺃنز َل ﷲُ
خبراً :ﻫﺫﺍ ّ
ﺍﻟﻁﺎﻟﺏُ مج ّﺩﺍ.
نائب فاعل ُ :تؤك ُل ﺍﻟﻔﺎكﻬ ُة نﺎضجة.
َ
جاراً ومجروراً:مﺭﺭْ ُ
ﺕ بأحمﺩَ مسﺭﻭﺭﺍ.
مبتدأً :ﺃحم ُﺩ مجتﻬﺩﺍ خيﺭٌ منﻪ كسﻭﻻ.
ّ
أنواع احلال:
ٌ
أ -مفردة  :جﺎ َء ّ
ﺍﻟﻁﺎﻟﺏُ مسﺭﻋﺎ ،مسﺭﻋﺎ:حﺎ ٌل مﻔﺭﺩةٌ.
ٌ
ُ
ُ
ّميﺭ ﺃﻭ كﻠيﻬمﺎ مﻌﺎ،
ﺍﻟحﺎل ،ﻭﻗﺩ يكﻭﻥُ ﺍﻟﺭّ ﺍبﻁ
ﺏ
ب  -مجلة  :تحتﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺍبﻁٍ يﺭبﻁﻬﺎ بصﺎح ِ
ﺍﻟﻭﺍﻭ ﺃﻭ ﺍﻟض َ
َ
ِ
سﻭﺍء كﺎ َنﺕ ﺍﻟجمﻠ ُة ﺍسمية ﺃﻭ ﻓﻌﻠية،
 -1ﻋﺎﺩَ ﺃحم ُﺩ يﺭكضُ  ،ﺍﻟﺭّ ُ
ﺍبﻁ ﻫنﺎ ﺍﻟضّميﺭُ ﺍﻟمستتﺭُ  .ﺍﻟجمﻠة ﺍﻟﻔﻌﻠية ( يﺭكض ) ﻓﻲ محل نصﺏ حﺎل .
 -2كتﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻭﺍجﺏ ﻭﻫﻭ مسﺭﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍبﻁ ﻫنﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻭ  ،ﻭﺍﻟجمﻠة ﺍﻻسمية 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 .

معاني حروف 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.

حرف اجلر

من
إىل
الالم
عن

على
يف

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

الباء

العلم كالنور.

الكاف

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.

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 .
بُؤساء  :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 .
التحقيق  :وذلك ﺇذا تالها فعل ماﺽ  .مثال  :قد ﺯرﺕ صديقي أمس .

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  :تكاف ﺍﻟﻔﻌال ﻋاﻥ ﻁﻠاﺏ ﺍﻟﻔﻌاﺎل مثال ( ﻁﺎﻟماﺎ – ﻗﻠماﺎ – كثاﺭ ماﺎ ) كماﺎ تكاف ﺇﻥ ﻭﺃخﻭﺍتﻬاﺎ ﻋاﻥ ﺍﻟﻌمال – ﺇنماﺎ
ﺍﻟمؤمنﻭﻥ ﺇخﻭة – ﻭتكف ﺍﻟكﺎف – ﻭﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟجﺭ – ﻟسﺎنﻲ ﻓصيﺢ كمﺎ كتﺎبﻲ بﻠيغ – ﺭبمﺎ ﺍﻻمتحﺎﻥ سﻬل – كمﺎ تكاف
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 ؟ .

النواسخ :
إن وأخواتها
حﺭﻭف نﺎسخة تﺩخل ﻋﻠﻰ ﺍﻟجمﻠة ﺍﻻسمية ﻓتنصﺏ ﺍﻟمبتﺩﺃ ﻭ يسمﻲ ﺍسمﻬﺎ ﻭتﺭﻓع ﺍﻟخبﺭ ﻭيسمﻰ خبﺭﻫﺎ ،
ﻭﻫﻲ :
ﺇﻥ – ﺃﻥ  :حﺭف تﻭكيﺩ ﻭنصﺏ .
ﻟكﻥَّ  :حﺭف ﺍستﺩﺭﺍﻙ ﻭنصﺏ .
كأﻥّ  :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 ﺇﻥّ 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 .
مثل  :إن العلمَ في الصدور .

لعل أخي عند صديقه .

دخول (ما) على (إن) ﺇﺫﺍ ﺩخﻠﺕ (مﺎ) ﺍﻟزﺍئﺩة ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺃﻭ ﺇحﺩﻯ ﺃخﻭﺍتﻬﺎ ﻓﺈنﻬﺎ تبﻁل ﻋمﻠﻬﺎ ﻭبﺫﻟﻙ يﻌﺭﺏ ﺍﻻسﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗع
بﻌﺩﻫﺎ مبتﺩﺃ مع مﻼحظة ﺃﻥ (مﺎ) ﻋنﺩمﺎ تﻠتحق ﺏ(ﻟيﺕ)يجﻭز ﻓيﻬﺎ ﺍإلﻋمﺎل ﺍإلﻫمﺎل
ﺍﻟشبﺎﺏ [ﺍﻟشبﺎﺏُ ] يﻌﻭﺩ يﻭمﺎ .
مثل  :ﺇنمﺎ ﺍﻟمؤمنﻭﻥ ﺃخﻭة – ﻟيتمﺎ
َ

كان وأخواتها
تﺩخل ﻋﻠﻲ ﺍﻟجمﻠة ﺍﻻسمية ﻓتﺭﻓع ﺍﻟمبتﺩﺃ ﻭيسمﻰ ﺍسمﻬﺎ  ،ﻭتنصﺏ ﺍﻟخبﺭ ﻭيسمﻰ خبﺭﻫﺎ
ﻭﺃخﻭﺍتﻬﺎ (ﺃصبﺢ ،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 قريباً .
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)
 -9خبر 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 .
 -1خبر 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  -ﻻ يزﺍل  -مﺎ ﺩﺍﻡ  -ﺃضحﻰ  -ﻟيﺱ) ....
ﺃﻭ كﺎﺩ ﻭﺃخﻭﺍتﻬﺎ (ﺃﻭشﻙ  -ﻋسﻰ  -بﺩﺃ -شﺭع )

مت حبمد اهلل

كـــل أمــنــيــات الــنــجـــاح والـــتـــوفــيــق

إعــــداد  :عــــصــــام أبــــو صـــعـــيـــلــيـــك 0788522220
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