إدارة املناهج والكتب املدرسيّة
إجاابت األسئلة
الكتاب :اللغة العربية

الصف :األول الثانوي
الوحدة األوىل:

الفصل :األول

األسئلة و إجاابهتا

نور على نور
االستماع:

وقودا؟
فسر الكاتب كون الزيت ً
 -1كيف ّ
ىو طاقة ُمثلى للبشر ميده هبا ليقوم بنشاطاتو احليوية ادلختلفة.
ِ
ضارة؟
ظن العلماء أ ّن ادلو ّاد اليت تنتجها شجرة الزيتون ّ
 -2لـ َم ّ
لعدم اطّالعهم أو لعدم حتقُّقهم من فائدة شجرة الزيتون.
الًتسب يف الدم وأثرىا يف الشرايُت
 -3وازن بُت الدىون ادلشبعة وغَت ادلشبعة كزيت الزيتون يف عملية ّ
والقلب.
فسببت
ىناك مو ُّاد دمسةٌ مشبعة ،وىذه تبقى عالقة يف الدم وربـّما تراكمت يف جدران الشرايُتِ
ْ
لكن ادلو َّاد
وسببت
تضيّـ َقها ،وسبّـبَت تصلّبَها،
ْ
َ
ضعف القلب  ،فادلو ُّاد الدىنية ادل ْشبَعة ّ
ضارة ابإلنسانّ ،
غَت ادلشبعة تتوازن حينما تلتهم بقيةَ األنواع الدىنية.
الدىنيّة َ

 -4اذكر ثالث فوائد لزيت الزيتون للجسم.
ِ
ويلُت اجللد.
يُطْلق البطن ،ويس ّكن
َ
يقوي اللّثّة واألسنانّ ،
أوجاعو ،وىو ّ
يًتسب زيت الزيتون على جدر األمعاء .علل.
 -5ال ّ
ِ
دىٍت غَت مشبَع
ألنو ِح ٌ
ض ٌ
للنص.
 -6اقًتح عنواان آخر ّ
تًتك اإلجابة للطالب.

التح ّدث

يًتك لتقدير ادلعلم

القراءة:
املُْع َج ُم َو َّ
الداللَةُ
ُ -2ع ْد إىل أحد ادلعاجم العربية ،واحبث عن معاين ادلفردات اآلتية:

اآلصال :من وقت العصر حىت غروب الشمس.
دو :مصدر غدا ،وىو الذىاب من الفجر حىت طلوع الشمس.
الغُ ّ
ُجلِّ ّي :عميق كثَت ادلاء أو ادلوج ،واللجة معظم ادلاء.

ُركام :كثيف مًتاكم.
ِ
كل من:
 -3ىات مفرد ّ
قِيعة :قاع  ،اآلصال :األصيل.
كل كلمتُت من الكلمات اليت حتتها خط يف ما أييت:
ّ -4فرق يف ادلعٌت بُت ّ
ِ ِ ِ
ك لَعِْبـرًة ِأل ِ
صا ِر" : .العظة
ُوِل ْاألَبْ َ
 " إ َّن يف َذل َ ٍَ
تًتقرق  :الدمعة
أيرق
ٌ
وع ْْبةٌ ُ
ومثلي ُ
وجوى يز ُ
يد َ
ً
أرق على أرق َ
بكل من الًتاكيب اآلتية يف اآلايت السابقة:
ّ -5بُت ادلقصود ٍّ
ي  :كوكب يشبو الدر يف الصفاء الضياء واحلسن.
كوكب ُد ِّر ّ
زيتونة ال شرقية وال غربية :أي ليست من جهة الشرق وال من جهة الغرب ،وإمنا ىي منكشفة طوال
النهار معرضة للشمس طوال النهار.
والطَّت صافّات :الطَت ابسطات أجنحتهن.
ليل:
ال َف ْه ُم َوالت ْ
َّح ُ
 -1ضرب هللا تعاىل مثال للناس:
أ .ما ادلثل الذي ضربو هللا تعاىل للناس؟
ادلثل ىو نور هللا تعاىل فوصفو تعاىل مبشكاة فيها مصباح وادلصباح يف زجاجة والزجاجة
دري يوقد من شجرة زيتون مباركة ال شرقية وال غربية ،ويكاد زيتها يضيء
كأهنا كوكب ّ
ولو مل دتسسو النار.

ب .ملَ ضرب هللا تعاىل ىذا ادلثل؟
عاما ّنور بو السماوات واألرض،
نورا ِّ
ضرب ىذا ادلثل ليبُت سبحانو وتعاىل للناس أ ّن لو ً

خاصا يستنَت بو ادلؤمنون و يهتدون إليو أبعماذلم الصاحلة.
ونورا ِّ
ً
 -2مب وصف هللا تعاىل شجرة الزيتون؟

شجرة مباركة ال شرقية وال غربية تتعرض للشمس لفًتات طويلة حبكم موقعها.
 -3ما صفات الرجال الذين وصفهم هللا تعاىل؟
يسبحون هلل بكرة وأصيال ،وال يتلهون ابلتجارة والبيع عن ذكر هللا ،ويقيمون الصالة ويؤتون
الزكاة ،وخيافون يوم احلساب.
 -4ما داللة كل من:
الغدو واآلصال.
أ .ذكر وقيت ّ
يدل على حرص ادلؤمنُت على الصالة يف ادلسجد وذكر هللا يف الصباح وادلساء.
ب .السراب.
يدل ذلك على اخلداع؛ أي أن أعمال الكافرين غَت انفعة وال صاحلة وإن ظنوىا أعماال
رلدية ولكنها ابطلة تزول كالسراب.
جـ .اليوم الذي تتقلب فيو القلوب واألبصار.
يوم القيامة وىذا يدل على شدة ىذا اليوم وىولو إذ تضطرب قلوب الناس وأبصارىم لو
وتفزع بو
وضح كيف يتكون السحاب وينزل ادلطر كما بيّنو هللا تعاىل.
ّ -5
حُت يتبخر ادلاء ويتجمع السحاب يسوقو هللا ابلريح مث يتداخل ويتكاثف فيصبح مًتاكما
كاجلبال فيسقط ادلطر.
 -6يف اآلايت الكرمية ذكر لظواىر كونيّة أُخرى .بيّنها.
 السراب  :وىو ما يرى يف الفلوات يف اذلجَتة من انعكاس ضوء الشمس حىت يظهر كأنوماء جيري.

 ظلمات البحر ادلتكاثفة يف عمق ال يدرك قعره. الْبق الذي يذىب ابألبصار لشدتو. تعاقب الليل والنهار وتقلبهما. -7وضح ادلقصود بكل مما أييت:
ِِ
صا ِر".
أ" .يَ َك ُ
ب ِابْألَبْ َ
اد َسنَا بـَ ْرقو يَ ْذ َى ُ
تدل على قدرة هللا تعاىل وأن الضوء الساطع الناتج عن الْبق يكاد خيطف األبصار من شدة
ىذا الضوء.
ِ
َّه َار".
ب هللاُ اللَّْي َل َوالنـ َ
ب" .يـُ َقلّ ُ

تعاقب الليل والنهار واستمرارمها حىت هناية احلياة.

التَّ َذ ُّو ُق األ ََدِ ُّب:
كل من اآلايت اآلتية:
ّ -1بُت مجال التصوير يف ٍّ
أ " -مثَل نُوِرهِ َك ِم ْش َكاةٍ فِيها ِمصب ِ
ي".
اج ٍة ُّ
ب ُد ِّر ّّ
اح الْم ْ
َ َْ ٌ
الز َج َ
اح ِيف ُز َج َ
اجةُ َكأَنـ ََّها َك ْوَك ٌ
صبَ ُ
َ ُ
كوة فيكون أمجع للنور وىذا ادلصباح
شبهت اآلايت الكرمية نور هللا ابدلصباح الوىاج يف ادلوجود يف ّ

كأنو يف زجاجة ،وشبهت ىذه الزجاجة ابلكوكب الالمع الساطع.
ٍ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ض َها فَـ ْو َق
اب ظُلُ َم ٌ
ات بـَ ْع ُ
ب -أ َْو َكظُلُ َمات ِيف َْحب ٍر ُجلّ ٍّي يـَ ْغ َشاهُ َم ْو ٌج م ْن فَـ ْوقو َم ْو ٌج م ْن فَـ ْوقو َس َح ٌ
بـَ ْع ٍ
َخَر َج يَ َدهُ َملْ يَ َك ْد يـََر َاىا".
ض إِذَا أ ْ
شبهت اآلايت الكرمية أعمال الكفار ابلظلمات يف حبر كثَت ادلوج بعيد العمق إمعاان يف وصف

ضالذلم واشتداده ،وختبطهم يف الكفر واحنرافهم عن جادة الطريق.
كل آية:
كل من اآلايت اآلتيةّ ،
ّ -2
وبُت أثره يف ادلعٌت ،يف ّ
عُت الطباق يف ٍّ
الغرض من الطباق إيضاح ادلعٌت وإاثرة السامع لو على النحو اآليت :
أ " -يُوقَ ُد ِم ْن َش َجَرةٍ ُمبَ َارَك ٍة َزيْـتُونٍَة َال َش ْرقِيَّ ٍة َوَال َغ ْربِيَّ ٍة".
ال شرقية وال غربية :يدل على مدى صفاء زيت ىذه الزيتونة اليت ال تغيب عنها الشمس طوال
النهار
ِ
ال".
ب-
ص ِال ِر َج ٌ
" يُ َسبِّ ُح لَوُ ف َيها ِابلْغُ ُد ِّو َو ْاآل َ
الغدو واآلصال  :يف ىذا بيان عن مواظبة ادلؤمنُت على ارتياد ادلساجد صباحا ومساء وحرصهم

على الصالة والذكر هللا.
ص ِ
ج " -ويـنَـ ِزُل ِمن َّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ
ص ِرفُوُ َع ْن َم ْن يَ َشاءُ".
يب بِو َم ْن يَ َشاءُ َويَ ْ
َُ ّ َ
الس َماء م ْن جبَال ف َيها م ْن بـََرد فَـيُ ُ
ِ
ف :يدل ذلك على أن مشيئة هللا يف اخلَت واجلزاء والعقاب دلن يستحق ذلك.
ص ِر ُ
يب َويَ ْ
فَـيُص ُ

ظهورا يف اآلايت الّيت درستها :ادلاضية أم ادلضارعة أم األمر؟ علّل إجابتك.
ّ -3
أي األفعال أكثر ً
األفعال ادلضارعة؛ ليستحضر ادلشاىد ادلتعددة ادلختلفة وكأهنا ماثلة أمام من يقرؤىا فَتق قلبو ويزداد
إمياان على إميان مثل الظواىر الكونية ادلتجددة ادلستمرة اليت تؤكد وحدانية هللا اليت تتطلب االستمرار.
قضااي لغوية:
األفعال املتعدية إىل مفعولني

 -1استخدم األفعال اآلتية يف مجل مفيدة حبيث تنصب مفعولُت:
مفيدا.
أيت
الكتاب ً
رأى :ر ُ
ُ
ع ّدَّ :
اب ماءً.
السر َ
عد العطشا ُن ّ

الثلج ماءً بتسخينو.
ّ
ردُ :
رددت َ
أيضا.
وتًتك اإلجاابت للطالب ً
ط يف اجلملة اآلتية:
 -2أعرب ما حتتو خ ّ
يدب دبيبا
بشيخ إمنا
لست ٍ
من ُّ
ُ
شيخا و ُ
زعمْتٍت ً
الشيخ ْ
َ
زعمتٍت :فعل ٍ
ماض مبٍت على الفتح ،والتاء التأنيث الساكنة ال زلل ذلا من اإلعراب ،والنون نون
الوقاية ،والفاعل ضمَت مستًت تقديره ىي ،والياء ضمَت متصل مبٍت يف زلل نصب مفعول بو أول،
وشيخا مفعول بو اثن منصوب وعالمة نصبو الفتحة.
الصرف
امليزان
ّ
ريف للكلمات اآلتية:
ما ادليزان ّ
الص ّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ب :يـُ َف ّعِلِ ،عْبـَرةً :فِ ْعلة.
اح  :الـم ْف َعال  ،يَ َك ْد  :يَـ َف ْل ،تَـَرَ :
ادل ْ
تفَ ،
صبَ ُ
صافَّات :فاعالت ،يـُ َقلّ ُ
الكتابة:

 .1ما نوع ادلقالة السابقة؟
ادلقالة موضوعية  :مقالة اجتماعية.

 .2ما الفكرة العامة اليت تناولتها ىذه ادلقالة؟
أثر الفرد يف بناء األمة وحتقيق رلدىا.
 .3دلّل على خصائص ادلقالة اليت درستها من خالل ىذه ادلقالة.
اإلجياز والبعد عـن التفصـيالت ادلملـة ،واحتواؤىـا علـى مقدمـة وعـرض وخادتـة ،وإمتـاع القـارئ ،والوحـدة
والتماسك ،والتدرج يف االنتقال من فكرة إىل أخرى ،وسعة موضوعاهتا وتنوعها.
 .4اكتب مقالة يف واحد من ادلوضوعُت اآلتيُت ،مراعيًا ما تعلّمتو ساب ًقا:
يًتك لتقدير ادلعلم.

ت-

إدارة املناهج والكتب املدرسيّة
إجاابت األسئلة
الكتاب :اللغة العربية

الصف :األول الثانوي
الوحدة الثانية

الفصل :األول

األسئلة و إجاابهتا

مناجاة الطبيعة
االستماع:
 .1ما مناسبة ىذه الرسالة اليت كتبها الكاتب؟
كتبها إىل حمبوبتو من شاطئ البحر وكان قد ذىب إىل ىناك مستشفيًا من علة أصابتو.

 .2مب شبو الكاتب املرض الذي أصابو؟
شبو املرض ابلواثق من قيود وسالسل.
 .3مب وصف مهوم اإلنسان؟

وصف مهوم اإلنساان رر هنااا أشاد انادمانا مان ا دأادى وأاارت هنااا مترلرلاة أسار ذوابان
من امللح املبتل.
 .4ما الصور اليت رمسها الكاتب للبحر املائج؟
ادوي
صااور البحاار ابملااا أولا ل وعااا علا انرى أتماااذل ماان شااد مااا أولا ى وصااوره وىااو أضاابرو وأا ّ
كما أرنف الرعد.
 .5ماذا أوح البحر إىل الكاتب؟
أوح البحر إىل الكاتب أن أتجدد ليجد ل آمال قلبو كأمواج البحر؛ لكيال ميل فييأسى وأن أتحرك
ل نزعات نفسو كتيار البحر لئال أركد فيفسد.
 .6ما الصفات املشًتكة بُت البحر واجلمال املعشوق؟
وأرق وأتوحش وأهدأ وأثور.
أسبع ّ
 .7لو كنت مكان الكاتبى ماذا تود أن تمول للبحر؟
تًتك اإلنابة للبالب

 .8ملاذا أنان اإلنسان الببيعة ل رأأك؟
تًتك اإلنابة للبالب
التحدث:

أًتك لتمدأر املعلم.

القراءة:
املُْع َج ُم َو َّ
الداللَةُ
ُ -2ع ْد إىل أحد املعانمى واحبث عن معاين املفردات اآلتية:
اجلَ َاوت :ا رقة وشد الشوق والعشق.
ت :بليت.
رثَّ ْ
وو :نفال.
نُ
ض ُ

اشة :بمية الروح.
ُح َش َ
اث ٍو :مميم مضبجع.
كل كلمتُت من الكلمات اليت حتتها اط ل ما أييت:
 -3فرق ل املعٌت بُت ّ
ِ
ت باَُر َحائ
ت فيو شفائا
صْبويت فتضاع َف ْ
أ -دا ٌ أَََلَّ فر ْل ُ
من َ
ت
ظنْن ُ
اال الرنل ل ِمشيتو :تكرب
ليت يل
و -اث ٍو عل صر ٍر َّ
أصم و َ

الص َّاما ِ
قلباً كهذي الصررِ َّ

الصلب الماس األملس
األصم أسبور موسيمية.
أصبح بيتهوفن
ّ
الذي ال أسمع
أأت ل املارآ ِ كيف مسائا
نا -وكأنٍّت
آنست أوم َ زائاالً
فر ُ
ُ
أحسست.
أبصرت و
ُ
ُ
" آنس الرنل ضيفو.
الطفو وأزال عنو الوحشة .

ليل:
ال َف ْه ُم َوالت ْ
َّح ُ
 -1أمول الشاعر ل البيت األول:
ِ
ت فيو شفائا
دا ٌ أَََلَّ فر ْل ُ
أ -ما الدا الذي أشكو منو الشاعر؟
املرض النفس واجلسدي بسبب العشق وا ب

ت باَُر َحائ
صْبويت فتضاع َف ْ
من َ

و-أكشف الشاعر عن فجو بُت حالو وتوقعاتو .كيف كان ذلك؟
مرض الشاعر بسبب ا ب والعشقى وقد ظن أن ىذا املرض سينسيو أَل ا ب وشد
الشوقى ولكن الواقع كان شيئا آارى فمد اشتد عليو املرض وتضاعف.
بكل مما حتتو اط ل ما أييت:
ّ -2بُت املمصود ٍّ
حتك ِم الضعفا ِ
ُّ ِ
أ -اي للضَّعيفُت استب ّدا يب وماا
مثل ُّ ّ
ل الظلم ُ
الملب واجلسم.
ل غر ٍبة قالوا :تكو ُن دوائ ا
أقمت عل التَّعِلَّ ِة ابملاٌت
وّ -
إين ُ
أي أنٍت أاذت أعلل نفس ابآلمال وأسليها ابملٌت.
والملب بُت مهااب ٍة ورنااا ِ
ِ
ِ
اود ٌ
َّهار م ّ
ُ َ ََ َ
نا  -ولمد ذكرتُك والن ُ
قرو انتها النهار وىذا إشار إىل شعور الشاعر بمرو انتها حياتو.

 -3صور الشاعر روحو املتعبة ل قولو:
وأب والصعدا ِ
َّص ِ
ل َِ
نسيم تَانَا ُّه ٍاد
حايل الت ْ
و ُ
الروح بينَهما ُ
ما سبب ىذا التعب؟
أ-
حب الملب احملبوبةى ومرض نسده الذي أاكو.
وّ -بُت مظاىره.
الروح تتنهد من أَل ا ب واملرض فه بُت شهيق وزفَت.
 -4أمول الشاعر:
َك َد ِري وأ ْ ِ
وو دمائ
العمل
ِ
ضع ُفوُ نُ ُ
نورهُ
ض ُ
ُ
كاملصباح أوش َ
و ُ
اش ِيت وذَكاائ
ىااذا الذي أبْا َمْيتِ ِو اي ُمْنيايت
من ْ
وح َش َ
أضلُع ُ
وضح ما الّفو حب احملبوبة ل الشاعر كما أبدو ل البيتُت السابمُت.
الف ىذا للشاعر ضعف العمل ونضوو الدم.

 -5اقرأ األبيات اآلتيةى مث أنب عما أليها:
ل غر ٍبة قالوا :تكو ُن دوائ ا
أقمت عل التَّعِلَّ ِة ابملاٌت
ّ
إين ُ
أَأل ِبّف النَتا َن طيب ى اوا ِ
ِ
طيب ىوائهاا
ُ ُ
ُ
إن أشف ىذا اجلسم ُ
ىل مسكةٌ ل الباع ِد للحااواب ِ
ك ا واب حسن ِ
أو ميُْ ِس ِ
ممامهاا
ُْ
َ ُ
ل ِعلَّ ٍة منفااي ال استِشافا ِ
ث طوال ل ِ
البالد ِ
وعلَّاةٌ
َعبَ ٌ
َ ْ َْ
أ -ماذا اقًتح عليو أصدقاؤه ليشف من ىذا الدا ؟
الوربة واللجو إىل مكان آار لالستجمام والراحة.
رد عليهم الشاعر كما أبدو ل البيتُت الثاين والثالث؟
و -كيف ّ
رد عليهم قائال  :إن كان طيب اهلوا ل ذلك املكان أشف فما الذي ألبف نَتان العشق واهلوت؟
عدا حسن املمام؟
أو ميسك النفس عن احملبوو بُ ً

نا -ما النتيجة اليت توصل إليها الشاعر؟
أنو ال فائد جتدي مع حالتو ىذه وال استشفا من مرض اجلسد ومرض الملب .فالتبوال ل البالد
عبث وعلة أارت تضال لعلتيو.
 -6أمول الشاعر:
ااح ِو اهلوناا ِ
فيجيبٍت برأ ِ
ٍ
او اواطري
شاك إىل البح ِر اضبر َ
ُ ُ
الص َّاما ِ
ليت يل
قلبًا كهذي الصررِ َّ
اث ٍو عل صر ٍر َّ
أصم و َ
أَ .لَ ااتار الشاعر البحر ليبثو شكواه ل رأأك؟
أكتب البلبة رأأهم ل ذلك وأناقشون ذلك مع املعلم.
و .ماذا دتٌت الشاعر؟
دتٌت الشاعر أن أكون لو قلب كالصرر الصلد امللسا .
تدل ىذه األمنيّة؟
نا .عالم ّ

تدل عل مدت أتثر قلب الشاعر اب ب والعشق الذي أسلمو للمرض فيتمٌت أن أكون لو قلب
كالصرر ال أتأثر.
 -7أمول الشاعر:
ومابو من ِعربٍ
وو ِ
ايللوُر ِ
ِ ِ ٍ
للرائا
ْ
ُ
للم ْستَا َهاام وعْباَر ّ
ُ
والملب بُت مهااب ٍة ورنااا ِ
ك والنَّهار ماودِ
ولمد ذكرتُ ِ
ُ ٌّ
ُ َ ََ َ
أ .ما داللة استردام الشاعر الوروو ل وصف حالو؟
الوروو انتها النور وبداأة الظالم وكذا حياتو انتهت بسبب املرض وا ب.
و-من الذأن أياذون ا كمة من الوروو؟

احملبون الذأن الذأن استهاموا ل حمبوابهتم والراؤون الذأن أشاىدون منظر الوروو وأتعظون
بو.
نا .بُت حال قلب الشاعر ل ذلك الوقت؟
أنتابو اخلول واألمل.
 -8أتثر الشاعر اليل مبران ابلشعر العريب المدمي لفظا ومعٌت .ح ّدد األبيات اليت أتثر فيها بمول كل
من:
أ .قول نرأر:
طرفها َح َوٌر قَاتَلنَنا مث َل حييينا قتالان
إ ّن العيون اليت ل ْ
أضعف ِ
الق هللا إنساان
وىن
أصرعن ذا اللب حىت ال َحر َاك بو
ُ
ّ
َ
البيت الثاين:
حتك ِم الضعفا ِ
ُّ ِ
اي لِلضَّعيفُت استب ّدا يب وماا
مثل ُّ ّ
ل الظلم ُ
و .قول البورائ :
العيش لوال فسحةُ ِ
األمل
النفس ابآلمال ْأرقبُها
ما َ
أضيق َ
ُ
أعلل َ
البيت السابع:
ل غر ٍبة قالوا :تكو ُن دوائ ا
أقمت عل التَّعِلَّ ِة ابملاٌت
ّ
إين ُ
نا .قول عنًت :
ِ
ِ
تمبرم َدم
اىل
ّ
ولمد ْ
ذكرتك والرماح نو ٌ
مٍت وبيض اهلند ُ
البيت الرابع عشر:
والملب بُت مهااب ٍة ورنااا ِ
ِ
ِ
اود ٌ
َّهار م ّ
ُ ََ َ
ولمد ذكرتُك والن ُ
التَّ َذ ُّو ُق األ ََدِ ُِّب:
 -1وضح الصور اجلمالية ل ما حتتو اط ل األبيات اآلتية:
وغاللةٌ رثَّت من األدوا ِ
ِ
الصبَابةُ واجلَ َاوت
قلب أذابْتوُ َّ
أٌ -
ْ َ
شبو الشاعر قلبو مباد تذوو كامللح كما شبو شد ا ب وا رقة وا زن والشوق ابملا الذي أذأب
كل ما أوانهو؛ ليدل عل عمق أتثر قلبو اب ب.
أَأل ِبّف النَتا َن طيب ى اوا ِ
و-إن ِ
طيب ىوائهاا
أشف ىذا
ُ ُ
ُ
اجلسم ُ
َ
شبو شد الشوق وا ب ابلنَتان اليت أشعلت قلبو فتلظ هبا.
ااح ِو اهلوناا ِ
فيجيبٍت برأ ِ
ٍ
او اواطري
ج -شاك إىل البح ِر اضبر َ
ُ ُ

شبو الشاعر البحر إنساان أشكو لو مهو واضبراو أفكاره بسبب ا بى وشبو أمواج البحر ابلكالم.
 -2أمول الشاعر:
َك َد ِري وأ ْ ِ
وو دمائ
والعمل
ِ
ضع ُفوُ نَ ُ
نورهُ
ض ُ
ُ
كاملصباح أوش َ

رسم الشاعر ل البيت السابق صور غَت مألوفة لعملو تُع ّد إبداعا ل التصوأرى وى ذات أثر ل نمل
شعوره وإحساسو .وضحها.
أصور الشاعر عملو ابملصباح وقد أاذ ابخلفوت والضعف واالنبفا ؛ وذلك بسبب مرضو ومزانو
نف فما عاد أنَت عملو.
ا زأن الناتج عن ا ب وشدتوى وكأن دماؤه وقود ّ
 -3كٌت الشاعر عن نسده املنهك بمولو" :غاللة رثت" .بُت ذلك.
الواللة ى ما أسًت اجلسد من الثياوى وكلمة رثت تعٍت بليتى وقد كٌت الشاعر ابلثوو
الرث البايل عن نسده املنهك.

 -4استردم الشاعر ألفاظا موحية للتعبَت عن حالو .وضح اإلحيا ل كلميت( :املرآ ومسائ ) ل
البيت األاَت.
املرآ ى الببيعة وقت غروو الشمس ( املسا ) الذي أعٍت انتها ا يا وا ركة إىل
السكونى وقد عرب بذلك عن اقًتاو أنلو وانتها حياتو وىذا ما تشَت إليو أأضا كلمة
(مسائ ) وتعٍت حيا الشاعر اليت آلت إىل االنتها واملوت.
و"حشاشة":
 -5استردم الشاعر ألفاظًا نزلة قوأة؛ من مثل" :برحا " ُ
أ .استررج ألفاظا نزلة أارت.
أستررج البلبة ألفاظا من مثل :الصبابة ى التعلّةى ا واب .

عالم أدل استردام الشاعر ىذه األلفاظ؟
وَ .
أدل ذلك عل موروثو اللووي الوٍتى واطالعو عل الشعر المدمي ل عصوره املرتلفةى والتأثر
بو.

-6بدت مالمح الرومانسية نلية واضحة ل أبيات اليل مبران؛ حنو :منانا الببيعةى وا دأث
عن الذاتى وبث ا زن والشكوت واألَل .استررج أمثلة عل ذلك.
منانا الببيعة:
ٍ
او اواطري
شاك إىل البح ِر اضبر َ
الص َّاما ِ
ليت يل
قلبًا كهذي الصررِ َّ
اث ٍو عل صر ٍر أ َّ
صم و َ
ومابو من ِعربٍ
وو ِ
اي لِلوُر ِ
ْ
ُ
ا دأث عن الذات:
ِ
ت باَُر َحائ
ت فيو شفائا
صْبويت فتضاع َف ْ
دا ٌ أَََلَّ فر ْل ُ
من َ
ْ

أأت ل املارآ ِ كيف مسائا
آنست أوم َ زائ ًاال
وكأنٍّت
فر ُ
ُ
وبث ا زن والشكوت واألَل :معظم أبيات المصيد .
 -7ما العاطفة اليت سيبرت عل الشاعر ل ىذه األبيات؟
ا زن واألَل من شد الشوق وا ب.
 -8ااتار الشاعر املسا عنواان لمصيدتو:
أ .علل ىذا االاتيار.
املوت ا تم للحيا كما ميوت النهار ل املسا ى وال سيما أن الشاعر أعاين املرض وا زن
والكدر.
و .ااًت عنواان آار للمصيد تراه مناسبا ل ضو فهمك لو مناقشا زمال ك ل ذلك اب جة
والربىان.
تًتك اإلنابة للبالب
قضااي لغوية
النعت
 -1استررج النعت املفرد والنعت اجلملة من األبيات اآلتية:
ِ
ت باَُر َحائ
ت فيو شفائا
صْبويت فتضاع َف ْ
دا ٌ أَََلَّ فر ْل ُ
من َ
ااح ِو اهلوناا ِ
فيجيبٍت برأ ِ
ٍ
او اواطري
شاك إىل البح ِر اضبر َ
ُ ُ
الص َّاما ِ
ليت يل
قلبًا كهذي الصررِ َّ
اث ٍو عل صر ٍر َّ
أصم و َ

النعت املفرد
اهلوناا ِ

النعت اجلملة
مجلة (أَََلَّ) ل حمل رفع نعت لدا

أصم
َّ
الصما ِ
ّ
 -2ما موقع اجلملة اليت حتتها اط ل البيت اآليت من اإلعراو:
وغاللةٌ رثَّت من األدوا ِ
ِ
الصبَابةُ واجلَ َاوت
قلب أذابْتوُ َّ
ٌ
ْ َ
اجلملة الفعلية ل حمل رفع نعت لواللة.

املصدر الصريح
كل
 -1استررج من قصيد املسا خلليل مبران مصدرأن للثالث ّ ى ومصدرأن للرابع ّ ى مبيّانًا وزن ّ
منها.
للثالث  :شفا والظلم كدر ونضوو وطيب والبُعد...
للرابع  :التصوأب.
للرماس  :تَانَا ُّهدى ُّ
حتكمى اضبراو.
السداس  :استشفا .
ِ -2
ىات مصادر األفعال اآلتية:
ف :تلبي ًفاى
استبدادا ى أبم  :إبما ًى أوش َ :غ ْشيةًى وغ ْشيًا
إملاما ى استب ّد:
ً
وغشياانى لبَّ َ
ً
أ ََلَّ ً :
ف :تضاعُ ًفا.
تضاع َ
س :إأناسا ى َ
أقام :إقامة ى آنَ َ
الكتابة:

 .1ما الفكر العامة ل األبيات؟
أثر مجال احملبوبة ل قلب الشاعر
 .2ما رأأك ل األلفاظ اليت استردمها الشاعر؟
تًتك اإلنابة للبالب
 .3استررج صورتُت مجيلتُتى ووضحهما.
اي زىريت اجلميلة :شبو حمبوبتو ابلزىر اجلميلة اليت تثَت النفس
ُختلَق أكوان من السحر  :شبو الشاعر أثر الزىر اجلميلة ابلسحر
 .4ما العاطفة البارز ل األبيات؟
إعجاو الشاعر جبمال احملبوبة ( الزىر ).
تًتك كتابة املوضو لتمدأر املعلم.
أ-

إدارة املناهج والكتب املدرسيّة
إجاابت األسئلة
الكتاب :اللّغة العربيّة
األسئلة و إجاابهتا

انوي
ّ
الصفّ :
األول الثّ ّ
الوحدة الثّالثة
القراءة غذاء العقل

األول
الفصلّ :

والروح
االستماع:
ص؟
ٔ -ما الفكرة ّ
العامة يف النّ ّ

العامة و يمةّيها ا العيهةّيّة دنا النّاسو يو ةلة ولةل العيهاو يادلقّيفُت ديا الكا
 أهّةّيّة ادلكاتات ّادلانةدة من ا؛ ما خي ّفف النفياتو ييس ل أخذ ادلعيةمة.
العامة؟
ٕ -ما أهةّيّة يجةد ادلكاتات ّ
عةب ياألممو يإ ّن كقرََتا يتةزد ا يو ةلةَ ارت ِ
ِ
الش ِ
 َّةّيادىا
لرمي ّ
َّ
إن ادلكاتات ّ
العام َة ىي ادلي ُ
ةّييي ّ
ةّياس احلي ّ
دلةّيل ديا ِ
ثيافة الشع ِ يتعيّ ِهو يوتِّو ليعيم.
ٌ
العامة ماديا؟
ٖ -ما ماى االىاهام ابدلكاتات ّ
 كانت ادلكاتات العامة ذائعة كل الذيةعو مناشرًة يف ُِت ي ِ
ِ
وايد الل ِ
اذلنا شرمًاو إىل
أرجاو العاِمل من
ُ ّ ُ ً َّ
ِ
ٍ
دامة.
وايد فرنسا غرًاب ً
يمشاالو يميّها ختية بياةٌ أي مريةٌ أي انوةّيةٌ من مكاتة ّ
ظل تةافرىا ديا الشتكة العادلةّيّة ليهعيةمات؟
ٗ -برأيكو ىل ديكن االواغناو دن شراو الكا يف ّ
يضح رأيك.
ّ
ظل تةافرىا ديا الشتكة العادلةّيّة ليهعيةمات؛ ألن ادللاامةّية
 الديكن االواغناو دن شراو الكا يف ّيف الكا و يال ديكن الةثةق بشتكة ادلعيةمات بشكل مطيقو أي اجل ة اليت تضع ادلعيةمةو يالكااب
مادية ياجاهادةّيّة
دائهاو ّأما يف شتكة ادلعيةمات فاحللةل ديا ادلعيةمة مرتتط بعةامل ّ
يف مانايل الةّيا ً
يغَتىا من العةامل ....كها تًتك اإلجابة ليطال
احلهةي أىل َم ْري؟
٘ -مباذا يصف ايمةت
ّ
ابلرفْاو يل ِ
 يصف م ُِّت اجلان و يوس ِن العِشرة .

أىم دةامل اإلدارة اخلارجةّيّة؟
 -ٙما ّ
ِ
ليش ِ
خص ادلساعَتو يمكاناُو االجاهادةّيّةو
النس ِخ منوو يالسهعةُ العيهةّيّةُ ّ
 -نارةُ الكاابو أي َيفْرةُ َ

ِ
ِ
ادلكاتة بو.
ياار ِص ِية إدارِة
يم ُ
التحدث:

يًتك لاياير ادلعيم.

القراءة:

املُْع َج ُم َو َّ
الداللَةُ

ٕ -اواخرج من ادلعجم معاين ادلفردات اآلتةّية:
بةادث :مجع ابدثو يىة احلامل ديا الفعل أي ادلرول يالاافع لو.
بةاطن :ورائر يخفاايو يمفردىا ابطن.
وس يكفاية يغاية.
ملارىْ :
ط يف ما أييت:
كل كيهاُت حتا ها خ ّ
ّٖ -فر ْق يف ادلعٌت بُت ِّ
أ -ال أملا الكاابة يف مةضةداَتا ديا اإلطالق :دين اواقناو.
متّ إطالق اخلةّيل يف مةّياان الستاق :أطيق اخلةّيل :أجراىا يأروي ا.حيس بو وائر النّاس :ابمي.
ب -أل ّّنها ال ّ
حيسان ابلشيو الةاوا كها ّ
 ىذا ادلقل وائر بُت النّاس :شائع يمناشر.دها ييةّي ها:
ٗ -امرأ اجلهياُت اآلتةّياُتو ُُثّ أج ّ
ت اليراوة؟
 دلاذا َى ِةيْ ُ ىةى احلجر من مكان ٍدال.
(ى ِةي) يف اجلهية األيىلو ي(ىةى) يف اجلهية القانةّية؟
أ -ما الفرق يف ادلعٌت بُت َ
دية إىل أوفل.
ىةي :أو ّ  .ىةى :ويط من ّ
كل من ىذين الفعيُت؟
ب -ما مضارع ّ
ىةي :ي ةى .ىةى :ي ةي.
ليل:
ال َف ْه ُم َوالت ْ
َّح ُ
لكل من ها.
ّٔ -
يضح مف ةم الاتعةّيّة ياألصالةو مع ذكر مقال ّ
 -الاتعةّيّة :السَت ديا األثر يالاييةّيا يف الفعل.

 األصالة :اجلةدة ياالباكار يالعرامة.ٕ -ما ادليلةد بكات الاتعةّيّة يكات األصالة؟
 -كات الاتعةّيّة :ىة الّذي ييرأ لةّيكا و ادلييا لغَته من ال ُكاّابو دامي االباكار.

 كات األصالة :ادلتاكر غَت ادلييا الّذي أييت ابجلايا.ِ
النص دل ًةّيال ديا أ ّن الكات ال ييرأ من أجل الكاابة.
ٖ -ىات من ّ
 يأان أديمو يف ما أد اه من جتاريبو أنٍّت ما مرأت كاتًا كقَتة ال أملا الكاابة يف مةضةداَتا ديااإلطالق.
ٗ -ما اذلاف من اليراوة كها يرى الكات ؟
كل ما يف ضهَته من بةادث احلركة .ياليراوة
 أل ّن دنا الكات وةّياةً ياواة ال تكفةّيوو يال ّحترك ّ
دين غَتىا ىي اليت تعطةّيو أكقر من وةّياة ياواة يف ماى دهره ؛ أل ّّنا تزيا وةّياتو من انوةّية العهقو

يإن كانت ال تطةّيي ا مبيادير احلساب.
السرمة األدبةّيّةو يالاّأثّر يالاّأثَت:
٘ -من ادلفاىةّيم النياية :تةارد اخلةاطرو ي ّ
بكل من ىذه ادلفاىةّيم إبجياز.
أّ -
يضح ادليلةد ّ
 تةارد اخلةاطر :أن ياشابو كاتتان يف بعض األلفاظ أي ادلعاينو يرّمبا مل يسهع أواها ابآلخر أي ِيياق
بو.

السرمة األدبةّيّة :أن أيخذ كات الوق أفكار أي معاين كات وابقو يينست ا لنفسو.
 ّ الاّأثّر يالاّأثَت :أن ييرأ كات الوق لكات وابق يياأثر أبوالةّيتو يأفكارهو ُثّ ينيل ىذا الاأثُّر إىلمن بعاه.
أي من ا ياةافق مع العتارة اآلتةّية " :فية مل يستيو كاّاب آخرين دلا كان كاتتًا ديا اإلطالق "؟ -
بٌّ -
الاأثر يالاأثَت.
كل ممّا أييت:
 -ٙاواخرج من ّ
النص ما يةافق معٌت ٍّ
فَ ْ ِ ِ
َخ ِذ ِه ابألَثَ ْر
يا ْع َمن َمضا ليّذي ما َدتَ ْر
أ -مل َ
ض َل د ْي ٍم وةى أ ْ
في ة مل يس تيو كاّ اب آخ رين دل ا ك ان كاتتً ا دي ا اإلط القو يل ة مل يك ن أو ٌا متي و م ا م ال ش ةّيًا دل ا ك ان
لييراو.
دناه شيو ييةلو ّ
كل يداو يضةّيق مبا ُُحل فةّيو ّإال يداو العيم فإنّو ياسع.
بّ -
حيسان بو أضعافًا مضادفة ال تزال تاجايبو يتنهة مع الاّجايب إىل غاية ما تاّسع لو نفةس
يإّّنا ّاألوةّياو.

دها أييت:
 -ٚبعا دراواك النص أج ّ
أ -مىت يؤثّر الكات يف ادلاي ّيي؟
 دناما يكةن الكات صادمًا يف أواوةّيسو ييشارك ادلاييي فةّي ا.ب -كةّيف ديكن أن يعةّيش اإلنسان أكقر من وةّياة كها يرى الكات ؟
 أبن ييرأ اإلنسان لغَته فةّيحةّيا وةّياة من ييرأ لو. -ٛما ادليلةد ابلاياو العشرات من ادلرائي؟
الضهائر ياألفكار.
 الاياو العشرات من ّ -ٜما الذي يةلّا اإلبااع كها يرى الكات يف الفيرة اخلامسة؟
 الاياو خةّيال الكات يأفكاره يمشادره خبةّيال يأفكار يمشادر كاّاب آخرين.ديب الةاردة يف الفيرة اخلامسة.
ّٓٔ -بُت العناصر الّيت ّ
تكةن العهل األ ّ

 اخلةّيال ياألفكار يادلشادر.ٔٔ -ماذا ملا الكات ابلعتارة اآلتةّية:
"أل ّّنا تزيا ىذه احلةّياة من انوةّية العهقو يإن كانت ال تطةّيي ا مبيادير احلساب"؟
اتسادا يخربًة دناما ييرأ ما
لكن وةّياتو تلتح أكقر ً
أ ّن الكات التزداد ونُت دهره ابليراوةو ي ّ
يكاتو اآلخرينو ييسافةّيا من أفكارىم يجتارهبم.

اجلمايل:
التذوق
ّ
ّ

ٔ -ما الغرض الّذي خرج إلةّيو االواف ام يف كل من:
أ .دلاذا ىةيت اليراوة؟
 الاشةيق.ب .كةّيف نشأ ىذا اإلوساس أي ذاك اإلوساس؟
الاعج .
 ّج -يكةّيف ابلاياو العشرات من الضهائر ياألفكار؟
 -الاعج .

كل ممّا أييت:
ّٕ -
يضح ّ
اللةرة الفنةّيّة يف ّ
أ -يلكن يطّيع ديةّيو لةّينفذ إىل بةاطن األمةر.
ماديّة ذلا بةاطن يُنفذ إلةّي ا.
 شتو الكات األمةر أبشةّياو ّب -الفكرة الةاواة جايل منفلل.
 شتو الكات الفكرة الةاواة ابجلايل ادلنفلل دن احملةّيط.ج -الاياو دشرات ادلرائي.
 شتو الكات ادلرائي أبشخاص ييايةن.مقاال ديا:
النص ً
ٖ -ىات من ّ
أ -الطّتاق :ادلاالمةّية يمنفلل.

ط الضةّيّق يادلةج احمللةر.
الش ّ
ب-ادليابية :بُت األفق الةاوع يالاةّيار اجلارفو يبُت ّ
ٗ -يف رأيكو ملَ دها الكات إىل اواخاام اجلايل لي ّااللة ديا الفكرة الةاواةو ياواخاام
احملةّيط لي ّااللة ديا األفكار ادلاالمةّية؟
 ألن اجلايل يل ّ يف احملةّيطو فكها تل ّ اجلاايل اللغَتة يف احملةّيط فاكربه يتزيا من مائو فإنةّيها دناما تاالما.
األفكار اللغَتة تلتح ً
أداب دي ً
قضااي لغوية:
النواسخ:

كل ممّا أييتو يأدرهبها:
كل انوخ يخربه يف ّ
ٔ -اواخرج اوم ّ
ىالال.
اليهر ً
أ -ما زال ُ
مرفةدا.
اليهر :اوم ما زال ً
منلةاب.
ىالال :خرب ما زال
ً
ً

ب -صار يف السهاو ُوح ٌ كقَتةٌ.
زلل نل خرب صار مي ّا ًما.
يف :ورف جرو السهاو :اوم رلريرو يشتو اجلهية يف ّ
مرفةدا.
وح  :اوم صار مؤخر ً

كل.
ج  -لسنا ديا األوساب ناّ ُ
زلل رفع اوم لةّيس.
ان :ضهَت ماّلل متٍت يف ّ

ناّكل :فعل مضارع مرفةع يدالمة رفعو الضهةو يالفادل ضهَت مساًت تيايره (حنن)و ياجلهية الفعيةّيّة
زلل نل خرب لةّيس.
يف ّ
أزىارىا مفاّحةٌ.
د -إ ّن
األشجار ُ
َ

منلةاب.
األشجار :اوم إ ّن
ً
زلل جر مضاف إلةّيو.
أزىارىا :متااأ مرفةعو ىا :ضهَت ماّلل متٍت يف ّ
زلل رفع خرب إ ّن.
مفاّحة :خرب مرفةعو ياجلهية االمسةّيّة يف ّ
اكتو
قار النّ ْيع َ
ةّيل َتايى كة ْ
ى  -كأ ّن ُم َ
فةق رؤيونا يأوةّيافَنا ل ٌ

منلةاب.
مقار :اوم كأ ّن
ً
مرفةدا.
لةّيل :خرب كأ ّن ً
يةما
ةّيت ّ
تاب ُ
ي -أال ل َ
الش َ
يعةد ً

فأخربه مبا فعل ادلشةّي ُ
َ

منلةاب.
الشتاب :اوم لةّيت
ً
زلل رفع خرب لةّيت.
يعةد :فعل مضارع مرفةع .يالفادل ضهَت مساًت تيايره (ىة)و ياجلهية الفعيةّية يف ّ
كل من ا يخربه:
ٕ -اواخرج من الفيرة اآلتةّية النةاوخ ياوم ّ
الشعةر يلتح شعةرينو أي أ ّن اخلةّيال يلتح
" فيةّيس ملارى األمر أ ّن الفكرة تلتح فكرتُتو أي أ ّن ّ
ٍ
اليةةو يالعهقو ياالماااد".
خةّيالُتّ ...
كال  ...يإّّنا تلتح الفكرة هبذا الاّالمي م ات من الفكر يف ّ
الناوخ :لةّيس .امسو :ملارى .خربه :اجلهية االمسةّيّة (أ ّن الفكرة تلتح فكرتُت).
الناوخ :أ ّن .امسو :الفكرة .خربه :اجلهية الفعيةّية (تلتح فكرتُت).
الناوخ :تلتح .امسو :الضهَت ادلساًت (ىي) .خربه :فكرتُت.
الناوخ :أ ّن .امسو :الشعةر .خربه :اجلهية الفعيةّية (يلتح شعةرين).
الناوخ :يلتح .امسو :الضهَت ادلساًت ( ىة) .خربه :شعةرين.
الناوخ :أ ّن .امسو :اخلةّيال .خربه :اجلهية الفعيةّية (يلتح خةّيالُت).
الناوخ :يلتح .امسو :الضهَت ادلساًت ( ىة) .خربه :خةّيالُت.
الناوخ :تلتح .امسو :الفكرة .خربه :م ات.
اسم الفاعل:
اواخرج اوم الفادل من القالثي يغَت القالثي من الفيرة اآلتةّية:
تاجهع فةّيو اجلاايل مج ًةّيعاو يالفرق بةّين ا يبُت الفكرة
ّأما األفكار ادلاالمةّية ف ي احملةّيط الذي ّ
الشط الضةّيق يادلةج احمللةر.
ادلنفلية كالفرق بُت األفق الةاوع يالاّةّيار اجلارفو يبُت ّ
اوم الفادل القالثي :اجلارف.

اوم الفادل غَت القالثي :ادلاالمةّيةو ادلنفلية.
الكتابة:

تًتك لاياير ادلعيم

إدارة املناهج والكتب املدرسيّة
إجاابت األسئلة
الكتاب :اللغة العربية

الصف :األول الثانوي
الوحدة الرابعة
أ ُّ
ُردن الكرامة

الفصل :األول

األسئلة و إجاابهتا
االستماع:
 -1ما مناسبة ىذه الرسالة؟
االنتصار يف معركة الكرامة.
 -2اذكر ثالثة من الصفات اليت وصف هبا احلسُت إخوتو يف السالح.
ىم حصن األردفِ احلصُت ِ
أىل
ودرعَ العربِ ادلتُت ِ،وينبوعَ الكربايء وذُخر البلدِ َ
َ َ
وسند ّ
َ
األمةِ و َ
البطولةِ و ِ
الفداء.
 -3ما أمثن ىدية وأجزؿ ٍ
عطاء ق ّدمو أفراد القوات ادلسلحة؟
الشهادة وتقدمي الروح رخيصة على أرض الوطن دفاعا عنو.

 -4بُت النتائج اليت حتققت ابالنتصار يف معركة الكرامة.
ِ
سارت على َىوى اخلصمِ فًتًة طويلةً منذُ تلك
بعد أ ْف
حتوؿٍ رئيسية يف َرلرى
نقطةَ ُّ
احلوداث َ
ْ
بعض ما أضاعتػْو يف تلك األايـِ ،
األايـِ ُّ
السودِ من حزيرا َف َ ، 67
ردت ىذه ادلعركة لألمة َ
ّ
وجسدت صورةً فريدةً يف ِ
ِ
رمزا للتصميمِ على
الثبات يف وجو َّ
َّ
الش ِر والعدواف ،وأقامت ً
احلياةِ الكرديةِ أو ِ
ادلوت يف سبيلِ الدفاعِ عن احلقِ والوطن.
 -5اذكر اثنُت من الدروس ادلستفادة من معركة الكرامة.
التصميم على الثباتِ مهما
رور يؤدايفِ إىل اذلزدية  ،واإلديا َف ابهللِ و
َّ
الص َ
لف والغػُ َ
َ
األوؿ إىل النّصرِ  .كما تًتؾ اإلجابة للطالب.
يق ُ
كانتِ التضحيات مها الطر ُ
 -6ما األسباب اليت متنح األردف وأىلو الراحة؟
َّ
نقرر أننا
االعتماد على النفس ،
إف
َ
الراحةَ َ
ووضوح الغايةِ ونػُْبلِ اذلدؼِ ىي اليت ُ
حُت ُ
َ
متنحنا ّ
اثبتوفَ صامدو َف حىت ادلوت.

 -7مب ختم احلسُت رسالتو؟
الدعاء للقوات ادلسلحة األردنية ابلنصر والتأييد.
التحدث:

يًتؾ لتقدير ادلعلم.
القراءة:
املُْع َج ُم َو َّ
الداللَةُ

 -2استخرج من ادلعجم معاين الكلمات اآلتية:
الربْع :الدار وما حوذلا أو احلي.
أ َْربُع :ادلفرد ّ
احلِراب :ادلفرد حربة :آلة زلددة الرأس تستعمل للحرب.
احلَنَق :شدة الغيظ.
التفجع :التأمل للمصيبة.
ُّ
ٍ
كل منهما ومعناه.
 -3كلمتا ( إِيْو ) و ( َىْي َ
هات ) من أمساء األفعاؿ*ّ .بُت نوع ّ
 إِيٍْو :اسم فعل أمر مبعٌت زدين (االستزادة من حديث أو عمل)هات :اسم فعل ماض مبعٌت بػَعُ َد
 َىْي َط يف ما أييت:
ّ -4فرؽ يف ادلعٌت بُت الكلمتُت اللتُت حتتهما خ ّ
أ -كيد تقمص ثوب ٍ
ِ
اد
عزـ وانتشى
ابلنص ِر ما ُخد ْ
عت بو األ َْْن ُ
َْ ٌ ّ َ َ
مجع ْنيد وىو الشخص اجلسور ادلخاطر.
ب -جاب اجليش األغوار واأل َْْناد.
مجع ْند وىي األرض ادلرتفعة.
ليل:
ال َف ْه ُم َوالت ْ
َّح ُ
ِ
كل من:
 -1ما داللة ّ
ابرؽ يراتد" ،يف البيت الثاين.
أ" -أومض ٌ
كناية عن ظهور األمل بيوـ الكرامة

ِ
ِ
الد " ،يف البيت الثامن.
ب "-أبَت الرجولة أف يهوف ج ُ
إف األعداء ليسوا رجاال ذلواهنم يف ادلعركة وضعف جالدىم فيها.
عما أييت:
األوؿ ،أجب ّ
 -2يف ضوء قراءتك البيت ّ

أ -ما الّذي خياطبو الشاعر يف البيت؟
خياطب معركة الكرامة.
احلق وتَسلَم البالد؟
ب -كيف ديكن أف يُعاد ّ
ابلنضاؿ واجلالد والصمود يف ادلعارؾ.
كل من األبيات اآلتية:
 -3ما قيمة الوصف الّذي يَبِ ُ
ُت يف ّ
ٍ
ِ
األْناد
عت بو
ثوب عزـ وانتشى ابلنص ِر ما ُخد ْ
ُ
تقمص َ
أ -كي ٌد ّ
اخنداع جيش العدو ابلنصر.
ػاد
للغَدر ِّ
مزىوا بو اإليعػ ػ ُ

يق َسرابو
ب -ومشى يُ ُّ
ضل بو بر ُ
اتصاؼ العدو ابلغدر والتكرب والتهديد.
ج ػٍ -
ػاد
إيو بقيّةَ مؤمنُت مبجدىم
لت لو ما تَ ُ
ب َذ ْ
سأؿ األرل ػ ُ
حتقيق ادلؤمنُت الصامدين يف ادلعارؾ األرلاد ابلقوة والعزدية.
ِ
ػاد
د -يتساءالف عن التسابيح الّيت
فيها ألبواب السماء َمع ػ ُ
لبياف أف الصلوات والتسابيح مل تعد تقاـ يف ادلسجد األقصى وكنيسة القيامة بسبب اتحمتل.
العدو يف البيتُت السادس والسابع تُع ّد جرائم حرب بلغة ىذا
صورا ألفعاؿ جيش ّ
-4يرسم الشاعر ً
العصرّ .بُت ىذه الصور.

إف العدو اتحمتل ينهب ادلنازؿ ،وخينق الشيوخ ادلكدودين ،ويقتل األطفاؿ من بُت أيدي أمهاهتم ،ويكثر
الطعن يف الضعاؼ.
 -5اقرأ البيتُت اآلتيُت ،مثّ أجب عن األسئلة الّيت تليهما:
ٍ
ػاد
إيو بقيّةَ مؤمنُت مبجدىم
لت لو ما تَ ُ
ب َذ ْ
سأؿ األرل ػ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ماد
لك خنْ َوةٌ ىي
كت
أرض الفداء وبُوِر ْ
للنضاؿ ع ُ
بُورْكت اي َ
أ -ماذا عٌت الشاعر بقولو:
بقية مؤمنُت:
النافعُت الصامدين الذين فيهم اخلَت والعطاء.
ب-ما ِعماد النضاؿ يف األرض ادلباركة ،أرض الفداء ،كما يرى الشاعر يف البيت الثاين؟
النخوة اليت ىي عماد النضاؿ.
ج -ما ادلعٌت الّذي أفاده الفعل ادلاضي ( بوِرْك ِ
ت ) يف البيت الثاين؟
ُ

الدعاء ابلربكة واخلَت.
لكل من:
 -6بناءً على فهمك أفكار القصيدة الرئيسةّ ،بُت احلالة النفسيّة ّ
العدو :يتصف ابلعزدية ادلصطنعة وابلغرور اخلادع والصلف والتكرب والغدر والغيظ.
ّ
العرب :الشعور ابلثقة ابلنصر وبلوغ اجملد ،والركوف للقوة والعزدية من جديد.
اجليش ّ
العرب :الفخر ابلنصر وإعادة الثقة ابلنفس ذلم.
التَّ َذ ُّو ُق األ ََدِ ُِّب:
 -1ما الغرض من االستفهاـ يف قوؿ الشاعر:
ِ
ماد؟
احهم ىل للجراح وقد نػَغَْر َف ض ُ
س ّ
ادلتحَتوف جر َ
ّ
وتلم َ
النفي الذي يفيد التمٍت؟
شوقي:
 -2وازف بُت قوؿ الشاعر أمحد ّ
وللحري ِة احلمر ِاء ابب بكل ٍ
ضر َج ٍة يُ َد ُّؽ
يد ُم َّ
ٌ
ُ ّّ
ّ
وقوؿ الشاعر نعماف ماىر:
ِ ٍ
ػداد
لوؿ يف أردنِّو
فإذا ال ّد ُـ ادلطْ ُ
ب لو من دجلَة إم ػ ُ
ذلَ ٌ

يقوؿ شوقي إف احلرية ال تناؿ إال ابلدماء والتضحية وبذؿ النفس ،واجليش األردين واألردنيوف مل حيققوا
النصر على العدو إال بعد أف بذلوا دماءىم لتتحوؿ ذليبا عليو ،ليبقى الوطن عربيا حرا أبيّا.
كل ممّا أييت:
ّ -3
وضح الصورة الفنيّة يف ّ
أَ .كي ٌد تَػ َق َّمص ثػَوب عزٍـ وانْػتَشى ِابلنَّص ِر ما خ ِدع ِ
اد
ُ َْ
ت بو األ َْْن ُ
َ ْ َ َْ
ْ
ْ

صور العزـ الظاىر للعدو ثواب يغطي احتياذلم وخديعتهم ،ليبُت تظاىرىم ابلقوة وحقيقتهم
االحتياؿ والغدر.
ِ ِ ٍ
ػداد
لوؿ يف أ ُْرُدنِِّو
ب -فِإذا الد
َّـ ادلطْ ُ
ب لوُ من د ْجلَة إِ ْم ػ ُ
ُ
َذلَ ٌ
َ
صور دماء الشهداء اليت روت ثرى األردف قد حتولت ذلبا على األعداء متصلة بلهب دجلة.
ِ
جػ  -فلِزفْرةِ ِ
البيت ِ
تفج ٌع
داد
العتيق ُّ
حلم " كآبةٌ وح ُ
و" َ
َ
لبيت َ
شبو الشاعر البيت العتيق (الكعبة) إنساان خيرج زفراتو أتدلا وتوجعا على بيت ادلقدس دلا حل بو ،وشبو
مدينة بيت حلم إنساان كئيبا يلبس احلداد دلا حل بكنيسة القيامة .

قضااي لغوية
العطف
اتما:
كل ممّا حتتو خ ّ
ط يف البيتُت اآلتيُت ،وأَعرب االسم ادلعطوؼ إعر ًااب ِّ
استخرج حروؼ العطف يف ّ
ِ -1
ػالد
حق
عاد
وتسلم أ َْربُ ٌع وبػ ػ ُ
بك واإلابءَ من اذلواف يُ ُ
ٌ
ُ
حرؼ العطف :الواو.
بالد :اسم معطوؼ على أربع مرفوع وعالمة رفعو الضمة.
اؿ الن ْ ِ
هاد
َ -2ح ِسبوا َمج َ
ب َمنا ِزٍؿ أو َخْن َق َشْيخٍ َكدَّهُ إِ ْج ُ
َّصر نػَ ْه َ
حرؼ العطف أو.
خنق :اسم معطوؼ على هنب منصوب ،وعالمة نصبو الفتحة وىو مضاؼ.
َ
معاين حروف الزايدة
ط يف ما أييت:
ّبُت ادلعٌت ادلستفاد من الزايدة يف األفعاؿ الّيت حتتها خ ّ
 -1وتالوموا حنػقا على ٍ
ِ
ِ
الد
يوـ بو
َ ُ ََ ً
أبت الرجولةُ أف يهو َف ج ُ
املشاركة

قتل ٍ
أبمو
طفل
يستجَت ّ
ُ
 -2أو َ

ِ
عاد
طع َن ُم ْ
ض ًٌت ابحلراب يُ ُ
أو ْ

ِ -3
عاد
بك واإلابء من اذلواف يُ ُ
التعدية

ػالد
حق
وتسلم أ َْربُ ٌع وبػ ػ ُ
ٌ
ُ

الطلب

الكتابة:

تًتؾ لتقدير ادلعلم.
أ-

إدارة ادلناهج والكتب ادلدرسيّة
إجاابت األسئلة
الصف :األول الثانوي

الكتاب :اللغة العربية

الوحدة اخلامسة
صحة اإلنسان
ّ

الفصل :األول
األسئلة و إجاابهتا

االستماع:

ٔ-كم تبلغ كميّة ال ّدم لدى الشخص ادلتوسط احلجم؟
تبلغ كميّة الدم حنو مخسة لًتات.

ٕ -يتكون سائل ال ّدم من قسمني رئيسني .اذكرذنا.
ومكوانت أخرى منها كرّّيت الدم احلمراء والبيضاء والصفائح
سائل شبو ش ّفاف يسمى بالزما الدمّ ،
الدمويّة.
ٖ -ما الذي يُنتِج كرّّيت ال ّدم احلمراء؟
ينتجها خناع العظم.
ٗ -اذكر وظيفة كرّّيت ال ّدم احلمراء؟
تنقل األكسجني من الرئتني إىل أنسجة اجلسم.

٘ -ما أذنيّة كرّّيت ال ّدم البيضاء؟
تُع ّد من جهاز ادلناعة يف اجلسم.
 -ٙع ّدد الوظائف الرئيسة لل ّدم.
نقل األكسجني وادلغذّيت إىل خالّي اجلسم ونقل اثين أكسيد الكربون من اجلسم إىل خارجو،
القاعدي.
والتح ّكم بدرجة حرارة اجلسم من انحية تدفئتو وتربيده ،واحملافظة على عمليّة االتزان احلمضي و
ّ
 -ٚما رأيك يف عبارة" :ال ّدم ىو سائل احلياة"؟
يًتك لتقدير ادلعلم.
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التحدث:

يًتك لتقدير ادلعلم.

القراءة:

ادلُْع َج ُم َو َّ
الداللَةُ
ٕ -عد إىل أحد ادلعاجم الطبيّة ،واستخرج معاين ادلفاىيم اآلتية:

ادلنجلي ومن مثّ ال
تتحول فيو خالّي الدم إىل الشزل
اثي ّ
ّ
فقر الدم ادلنجلي :ىو مرض ور ّ

طبيعي.
دموي غري
تستطيع أتدية وظيفتها سببو وجود غلوبني الدم اس ( )sوىو غلوبني ّ
ّ

الطبيعي؛ إذ تبلغ الفًتة الطبيعيّة دلعيشة
االحناليل :نقص عمر كرّّيت الدم احلمراء عن احل ّد
فقر الدم
ّ
ّ
يوما.
كرّيت الدم احلمراء ٕٓٔ ً

فقر الدم اخلبيث :نوع من فقر الدم زندث نتيجة نقص فيتامني ( )B12ويسبب ىذا النقص احلاد
حادا يف حامض ( )DNAالضروري لكرّيت الدم نظرا للحاجة اليوميّة الزىيدة من ىذا
اضطر ًاًب ً
الفيتامني للجسم مقارنة مع ادلخزون فيو ،ومن أعراضو حدوث التهاب مؤمل يف اللسان ،واإلصابة
ًبلتهاب األعصاب احمليطة وتضخم األحشاء الداخليّة حنو الكبد والطحال.

حي :مرض يصيب األمعاء الغليظة (القولون) فقط ،ويصيب ىذا ادلرض بطانة
التهاب القولون ّ
التقر ّ

األمعاء الغليظة وغالبا ما تكون اإلصابة يف اجلزء السفلي من ىذه األمعاء ،وينتج عنو تقرحات
البطانة ويشتكي ادلريض يف أغلب األحيان من إسهال مصحوب خبروج الدم مع الرباز ألسباب ع ّدة
تغريات وراثيّة أو احلالة النفسيّة للمريض أو اغريات يف جهاز
بكتريي أو
منها التهاب
فريوسي أو ّ
ّ
ّ
ادلناعة نتيجة مضادات حيويّة هتاجم بطانة األمعاء الغليظة.

تقعر السطح اخلارجي
تقعر األظافر :حالة مرضيّة تؤدي إىل دنو األظافر بشكل غري
ّ
طبيعي تتمثل يف ّ
ّ

ألظافر اليدين خباصة لتتخذ شكل ادللعقة وتفقد حت ّدهبا ويزداد ترقّقها.

هشاشة العظام :ىو اخنفاض يف كثافة العظام نتيجة نقص الكالسيوم وبروتني العظام ،وىو ما يعرض
اإلنسان للكسور اليت يصعب التئامها ألهنا أتخذ فًتات طويلة وال تعود العظام فيها إىل حالتها
الطبيعيّة ،وكبار السن أكثر عرضة لإلصابة بو والسيدات بعد انقطاع الطمث ،وميكن اكتشافو عن
طريق اختبارت كثافة العظام ،وال ب ّد أن تتضمن عالمة احلصول على القدر ادلالئم من الكالسيوم
الغذائي.
وادلاد األخرى يف النظام
ّ

ط يف ما أييت:
كل كلمتني حتتهما خ ّ
ّٖ -فرق يف ادلعٌت بني ّ
يعزو األطباء األنيميا إىل مجلة من األسباب.
أ-
رلموعة

 اكتب مجلة مفيدة على اللوحة اجلداريّة.مكونة من عدة كلمات حتمل معٌت مفيدا
عبارة ّ
ب -ال تظهر يف ىذه الفًتة عالمات فقر الدم.
إشارات ودالئل
 حصل الطالب اجملتهد على عالمات مرتفعة.درجات متثل نقطا يف االمتحان
جـ -فمن األحرى بنا أن نلتمس األسباب ادلوجبة للصحة.
ال ُـملزمة
 الشحنة الكهرًبئية نوعان :السالبة وادلوجبة.شحنة الكًتونيّة يرمز ذلا بـ ()+
لكل ممّا أييت:
ٗ -ما اجلذر
ّ
اللغوي ٍّ
ىش /ىشش
ّ
أصل
كرو
غذي
ليل:
ال َف ْه ُم َوالت ْ
َّح ُ
للصحة؟
ٔ -مىت يق ّدر اإلنسان القيمة احلقيقيّة ّ

حني يُبتلى ًبألمراض البسيطة والشديدة.
ٕ -أشار النص إىل أنواع من أمراض فقر الدم ،اذكرىا.
االحناليل ،فقر الدم اخلبيث.
ادلنجلي ،وفقر الدم
فقر الدم
ّ
ّ
ٖ -ما ادلقصود بفقر الدم (األنيميا)؟
فقر ال ّدم (األنيميا) حالة مرضيّة ينخفض فيها عدد كرّّيت الدم احلمراء الصحيّة إىل ما دون احلالة
العادية ،وتنتج عن اضطراب يف عمر الكريّة احلمراء (نقص العمر) أو إنتاج غري مناسب للكرّّيت
احلمراء من خناع العظام؛ مما ينتج عنو نقص يف نسبة ىيموغلوبني الدم لدى اإلنسان.

يتكون ىيموغلوبني الدم؟
ٗ -مم ّ

ىيموغلوبني الدم يتألف من أربع ذرات حديد (اذليمو) مع ذرة من (الغلوبني؛ أي الربوتني).

٘ -علّل مما أييت:
أ -يرجع ذلك إىل قدرة اجلسم احملدودة على امتصاص احلديد من الغذاء ،أو حني يكون احلديد
الالزم إلنتاج اذليموغلوبني يف اجلسم غري متوافر ،فيحاول اجلسم اإلبقاء على مستوى
اذليموغلوبني طبيعيًّا يف ال ّدم قدر اإلمكان بعد نضوب خمزون احلديد ،وال تظهر يف ىذه الفًتة
عالمات فقر الدم عند إجراء حتليل للدم.
ب -ألنو وال تظهر يف ىذه الفًتة عالمات فقر الدم عند إجراء حتليل للدم.
 -ٙما أسباب فقر الدم الناتج عن نقص احلديد؟
مـن أسـباب فقـر الــدم النـاتج عـن نقــص احلديـد :سـوء التغذيـة ،وزّيدة حاجــة اجلسـم للحديـد يف أثنــاء
فًتة احلمل والرضاعة ،وقلة امتصاص احلديد من األمعاء ،وال سيما بعـد عمليّـات استئصـال ادلعـدة أو
جزء منها.
 -ٚىل ترى أن دنط احلياة الذي يعيشو شباب اليوم من مسببات فقر الدم للحديد؟
نعــم ،مــن خــالل العــادات الغذائيّــة الســيئة وتنــاول الوجبــات السـريعة الغنيــة ًبلــدىنيات واحتوائهــا األمــالح
بنسبة عالية ،والفقرية ًبدلواد الغذائية ادلفيدة للجسم حنو الفيتامينات ،وتناول ادلشروًبت الغازية.
تدل على إصابة ادلريض ًبألنيميا.
 -ٛاذكر العالمات اليت ّ
ـدل علــى إصــابتو ًبدلــرض ،منهــا :شــحوب الوجــو واصــفراره ،وتشـ ّقق زواّي الفــم،
مــن العالمــات الــيت تـ ّ
ـام يف اجلســم ،والشــعور ًبلتعــب واإلرىــاق يف أثنــاء اجلهــد ،والصــداع ،وفقــدان الــوعي أو
وضــعف عـ ّ
الشــعور ًبلســقوط ،وىشاشـة األظــافر وتقعرىــا ،وضــمور ُحلَْيمــات اللســان ،وتســاقط الشــعر ،وصــعوبة
البلع مع التهاب اللسان.
يشخص األطباء إصابة ادلريض ًبألنيميا؟
 -ٜكيف ّ
ادلخربي.
يري والفحص
ّ
عن طريق إجراء الفحص السر ّ

إالم هتدف معاجلة األنيميا؟
ٓٔ-
َ
الطبيعي
هتدف معاجلة األنيميا إىل زّيدة اذليموغلوبني بواقع ٔغم أسبوعيًّا حىت يصل إىل ادلستوى
ّ
لو.

أشار النص إىل ضرورة أن نلتمس األسباب ادلوجبة للصحة ،ونبتعد عن مسببات ادلرض.
ٔٔ-
انقش ىذه العبارة.
يزود اجلسم اما زنتاج إليو من
على اإلنسان األخذ ًبألسباب بتناول الغذاء السليم ادلتوازن الذي ّ
العناصر الضروريّة لبنائو ووقايتو من األمراض وممارسة التمارين الرّيضيّة واالبتعاد عن التدخني وتناول
أيضا للطالب.
الكحول مما زنقق الصحة ادلطلوبة وينأى بو عن األمراض .وتًتك اإلجابة ً

منيعا يف وجو ادلرض يف رأيك.
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ّبني كيف رنعل ادلرء نفسو حصينًا ً
ًبألخذ ًبألسباب ادلوجبة للصحة والبعد عن مسببات ادلرض ،فدرىم وقاية خري من قنطار عالج.
وتًتك اإلجابة للطالب كذلك.
التَّ َذ ُّو ُق األ ََدِ ُّب:

ٔ -وضح الصورة الفنية يف كل من العبارات اآلتية:
وصورىا ًبلتاج الذي يضعو ادلرضى على
صور الصحة برأس مال كبري ميتلكو اإلنسانّ ،
أّ -
رؤوسهم لشعورىم بقيمتها.
صور ادلرء ًبحلصن القوي الذي زنميو من األذى.
بّ -
صور اإلنسان الضعيف الذي يصاب ًبألمراض ًبلفريسة سهلة االصطياد.
جّ -

ٕ -بني الغرض من االستفهام يف العبارة اآلتية " :دلاذا رنعل اإلنسان من نفسو فريسة لألدواء اليسرية
والعسرية؟
االستنكار.
ٖ -بني األسلوب الذي عرب بو النص عن حثنا على الثقافة الصحية والتماس األسباب يف آخر فقرة.
التفضيل.
ٗ -علل ما أييت:
أ -النشغالو ًبإلتيان ًبحلجج والرباىني اليت تدعم وجهة نظره.
علمي حافل ًبدلصطلحات العلميّة اليت تناسبو وتبني فكرتو.
ب -ألن النص ّ
ج -ليؤكد أن القضية اليت يعرضها النص قضية مستمرة.
٘ -اقًتح عنواان آخر مناسبا للنص.
يًتك للطالب.

قضااي لغوية:
احلال
كل منها:
ٔ -استخرج األحوال من البيت اآليتّ ،
وبني نوع ّ
ادلتنّب:
قال ّ

بني طَع ِن ال َقنا وخ ْف ِق الب ِ
نود
أنت كريٌ
عش عز ًيزا أو ْ
َ ْ
مت و َ
ْ
َ ُ
عز ًيزا  :مفردة ،وأنت كريٌ :مجلة امسيّة ،بني طعن القنا :شبو مجلة.

 -1استخرج حاال مفردة وحاال مجلة امسية من الفقرتني اخلامسة واألخرية من النص.
ممتصةً :مفردة ،وىو بعي ٌد :مجلة امسيّة.
ّ
اسم التفضيل

صغ اسم تفضيل من األفعال اآلتية:
ُٔ -
بَ ،عالَ ،ج ُرأ ،اعتمر ،أفاد ،استخرج.
فضلَ ،ح َّ
ُ
اجا.
أحب ،أعلى ،أكثر اقًت ًاًب ،أكثر إفادةً ،أكثر استخر ً
أفضلّ ،
ٕ -استخرج امسَي تفضيل من الفقرتني الرابعة واألخرية من النص.
انتشارا ،األحرى.
أكثر
ً
موضحا
ص اسم تفضيل على غري صيغتو ادلشهورة ،استخرجو
ٖ -جاء يف الفقرة األخرية من النّ ّ
ً
ذلك.
خري ،ألهنا من الكلمات ادلشًتكة اليت ال يستبني معناىا إال من السياق.

الكتابة:

يًتك لتقدير ادلعلم

إدارة املناهج والكتب املدرسيّة
إجاابت األسئلة
الصف :األول الثانوي
الوحدة السادسة

الكتاب :اللغة العربية

الفصل :األول

األسئلة و إجاابهتا

من مقامات
اهلمذاين
االستماع:
اليازجي ورفاقو يف خدمة اللغة العربية؟
ٔ .ما الدور الذي قام بو انصيف
ّ
راحوا يتلقفون اللغة العربية ويتدارسون ما وقع ذلم من كتب سلطوطة أو مطبوعة ،وحييون آاثر
ما اندثر من نتائج أفكار العلماء األفذاذ.
ٕ .ما السبب الذي دفعهم إىل ذلك؟
الرطانة فـي اللغة العربية ،واحلرص عليها.
تفشي ّ
ٖ .اذكر ثالثة من العلماء األفذاذ القدماء الذين قلدوىم؟
ابن ادلق ّفع واجلاحظ والقاضي الفاضل.
اليازجي؟
ٗ .ما أبرز مؤلفات
ّ
"رل َمع البحرين" وىو كتاب يشتمل على ستُت مقامة.
ْ
الفن األدب ّـي؟
٘ .من االثنان اللذان ش ّكال مع
اليازجي أعالم ىذا ّ
ّ
يري.
بديع الزمان اذلمذانـي ،واحلر ّ
النص؟
 .ٙاذكر أربعة من مقامات
اليازجي شلّا ورد يف ّ
ّ

ادلقامة البدوية واحلجازية والعقيقية والشامية واليمنية والتغلبية.
فن ادلقامة؟
 .ٚما الغاية من ّ
يغ التعبَت.
صَ
غايتها التعليم وتلقُت الناشئة َ
التحدث:
يًتك لتقدير ادلعلم.
القراءة:
املُْع َج ُم َو َّ
الداللَةُ
 -2استخرج من ادلعجم معاين ادلفردات اآلتية:
اإلزار :الثوب الذي حييط ابلنصف األسفل من البدن.
الصارة :العطش.
ّ

يفثأ :يس ّكن.

تنّور :موقد النار الذي يشوى عليو اللحم.
يشعشع بو :ديزج وخيلط بو.
دمنة :آاثر الدار وادلقصود ىنا القرب.
كل زوجُت شلّا أييت:
ّٖ -فرق يف ادلعٌت بُت ّ

ٗ-

َسحقا :طحناُ ،سحقا :كلمة تقال للدعاء.
ِ
صب :العلم ادلنصوب ،احليلة واخلداع.
نُصب :نتناول ،نَ ْ
ِ
جن.
َجنّة :بستان ،جنّة :جنون أو ّ
اللغوي للكلمات اآلتية:
ما اجلذر
ّ

اتّصاف ،أحوجنا ،احنٌت ،استوىف ،اعتلق

وصف ،حوج ،حٍت ،ويف ،علق

ليل:
ال َف ْه ُم َوالت ْ
َّح ُ
ِِٔ -لَ مسّيت ادلقامة البغداديّة هبذا االسم؟
نسبة إىل بغداد اليت حدثت فيها أحداث ادلقامة.
سليب ،ح ّدده مبيّـنًا رأيك فيو.
السابق إىل سلوك
ٕ -يشَت ّ
النص ّ
اجتماعي ّ
ّ
االحتيال واالستغالل واخلداع ،وىو من السلوكات السيئة ،وتولّد العداوة والبغضاء بُت
الناس وتفقد الثقة ادلتبادلة بينهم.
الصيّاد ،الفريسة.
ص ما أييتّ :
ٖ -ح ّدد من النّ ّ
ادي.
الصيّاد :عيسى بن ىشام ،الفريسة :السو ّ

الصيّاد.
ّٗ -بُت كيف علقت الفريسة حببال ّ
علقت الفريسة حُت دعاه عيسى بن ىشام أبيب زيد ودعاه إىل الغداء على أنو يعرف من
قبل.
النص":ومددت يد البدار إىل الصدار أريد دتزيقو"ّ .بُت رأيك يف ىذا السلوك؟
٘ -ورد يف ّ
ديثّل سلوًكا جاىليا.
ادي؟
 -ٙما النّقد الّذي ّ
السو ّ
كل من :عيسى بن ىشام و ّ
توجهو إىل شخصيّة ّ
عيسى بن ىشام :لبس ثوب البطولة ووضع احليلة إبظهار اللطف يف الًتحيب نمن يعرفو
فَتغّبو يف إجابة مطلبو ليصل إىل بغيتو ،واستغالل الفصاحة والقدرة على إقناع اآلخرين
والتأثَت يف اآلخرين يف غَت وجو حق ،وكثَت االعتداد بنفسو ،واختاذ الكدية وسيلة لتحقيق
مآربو اخلاصة.
ادي :السذاجة والبساطة والغفلة وتصديق اآلخرين دون حتري الدقّة.
السو ّ
القصة ادلوجودة يف ادلقامة الشخصيّات الرئيسة والثانويّة .صنّف الشخصيّات الواردة
 -ٚمن عناصر ّ
كل منهما.
يف النّ ّ
ص إىل ّ
ادي.
الشخصيّة الرئيسة :عيسى بن ىشام ،السو ّ

الشواء ،صاحب احللوى.
الثانويّةّ :
ّ -ٛبُت مغزى البيتُت الواردين يف خادتة ادلقامة.
ليبُت فلسفتو ويكشف رأيو يف احلث على السعي يف طلب الرزق وعدم القعود عنو ،وال يدخر ادلرء
ّ
وسعا يف حتصيلو فال ب ّد يف زمن القدرة أن ينهض ادلرء إىل العظائم فيناذلا ويستويف حظو منها قبل
ً

أن يدركو العجز،لذلك عليو أن ينتهز فًتة الشباب والقوة وحداثة سنّو على القيام بعظائم األمور
وجالذلا.
ادي أبيب زيد.
 -ٜعلّل إصرار البطل ّ
السو ّ
(الصيّاد) على مناداة ّ
ليتمكن من خداعو واإليقاع بو بسهولة إبقناعو أنو يعرفو معرفة جيدة ليقوم ابستضافتو – كما
زعم -وىو يف احلقيقة يضيّف نفسو.

ليربر احًتافو االحتيال؟ ّبُت
دتسك هبذا ادلبدأ ّ
ٓٔ -يقال " :الغاية ّ
تربر الوسيلة " .ىل ترى أ ّن البطل ّ
السلوك ،مع ضرب أمثلة من الواقع تدحض ىذه ادلقولة أو تؤيدىا.
موقفك من ىذا ّ
نعم دتسك بو ،وىذا ادلبدأ يعد مبدأ غَت سليم؛ ألن الغاية ال تربر الوسيلة وال تسوغها إن كانت
الوسيلة ادلستخدمة لتحقيق الغاية وسيلة سيئة غَت أخالقية.
يًتك للطالب اإلتيان ابألمثلة.
الزمان يف نقل صورة رلتمعو ،وما اعًتاه من نواقص وعيـوب .ىـل أراد فع ًـال أن
ٔٔ -قيل :أحسن بديع ّ
اجملرد؟ ّبُت رأيك.
يسلّط ّ
الفٍت ّ
الضوء عليها وسيلةً لإلصالح ،أم ّاختذىا وسيلةً للتّعبَت ّّ
أرى أنّو أراد الوجهُت ،اإلصالح هبدف بيان خطورة ىذا السلوك على اجملتمع وأضراره وتوعيتهم،
وإلظهار الرباعة الفنية للكاتب أيضا .وتًتك اإلجابة للطالب أيضا.
ٕٔ -من أساليب ادلقامة احلوار.
النص.

داخلي (مونولوج) .واحلوار اخلارجي طغى على
خارجي (دايلوج) ،وحوار
أ -حوار
ّ
ّ
نغما موسيقيا يثَت النفس وتطرب لو اآلذان ،فتدفعو إىل متابعة
ب -ليحدث ً

القراءة وصوال إىل هناية ادلقامة.
ٖٔ -مــن خصــائص ىــذه ادلقامــة اســتخدام اجلمــل اإلنشــائية ،مثــل :القســم ،وال ـ ّدعاء ،واألمــر .ىـ ِ
ـات
ص.
ً
لكل منها من النّ ّ
مثاال ّ
القسم :ظفران وهللا بصيد.
الدعاء :لعن هللا الشيطان وأبعد النسيان.
ش عليو ،اجلس اي أاب زيد،
األمر :افرز أليب زيد ،زن يل ،اخًت لو ،انض ْد عليو األوراقُ ،ر ّ

اعمل لرزقك ،واهنض.

ٗٔ -بدا العنصر ادلكاينّ جليا يف ىذه ادلقامةّ .بُت أمهيّتو.
ألن أحداث ادلقامة وقعت يف أماكن متعددة يف بغداد ورّكز اذلمذاين على األماكن من
زوااي متعددة مع الرباعة يف الوصف شلا يضفي احليوية والتشويق على النص ويثَت القارئ
فيندمج أبحداث ادلقامة ويعيش أجواءىا.
٘ٔ -علّل بدء ادلقامة بلفظة َّ
(حدثْنا).
ألن ادلقامة ىي حديث ،وىو خرب عن شخص من األشخاص يروي ما تعرض لو من
تفوه من أقوال ،وإلعطاء النص مصداقية يف وصف أحداثو
أمور وما قام بو من أفعال وما ّ
الواقعيّة.

التَّ َذ ُّو ُق األ ََدِ ُِّب:
الفٍت يف ما أييت:
ّٔ -
وضح مجال التّصوير ّّ
صور دقو بعملية الطحن.
صور الشواء ادلسحوق ابلكحل و ّ
أّ -

صور ادلاء ادلثلّج بشخص يقمع شدة العطش ،وشبو شدة العطش بشخص مقموع.
بّ -

صور حلوى اللوزينج ابلصمغ ادلذاب.
جّ -

ص.
ٕ-علل استخدام أسلوب االستفهام يف النّ ّ

ادلوسيقي.
نوعا من اإليقاع
قق االستفهام يف ادلقامة ً
لتشويق القارئ ،كما ح َ
ّ

كالسجع.
احملسنات البديعيّة ّ
ٖ -من خصائص ادلقامة استخدام ّ

أ -ما مفهوم السجع؟ و ِ
ص.
أعط ً
مثاال عليو من النّ ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
انتهت بِو العبارةُ الّيت قبلَها؛
تنتهي العبارةُ ابحلرف نفسو الّذي
جع ٌّ
ْ
الس ُ
ّ
فن من فنون البالغة ،ويعٍت أ ْن َ
ووضوحا.
وأتثَتا
جر ًسا موسيقيا
فيمنح
امع ،ويز ُ
ً
َ
وإيقاعا ُ
ً
الس َ
الكالم ْ
ُ
عبَت ّقوًة ً
يد التّ َ
جيذب ّ
مثال عليو :ظفران وهللا بصيد ،وحياك هللا اي أاب زيد ،من أين أقبلت؟ وأين نزلت؟ ومىت وافيت؟ وىلّم
إىل البيت.
ص؟
السجع يف إحداث إيقاع
موسيقي للنّ ّ
ب -كيف يؤثّر ّ
ّ
نوعا من اإليقاع الذي يشد األمساع
من خالل تتابع اجلمل ادلسجوعة اليت حتدث ً
ويستميل القلوب.

النص.
ٗ -استخدم الكاتب عناصر احلركة ،و ّ
الصوت ،واللّون ،وال ّذوق يف ّ
لكل منها.
أ -اضرب ً
مثال ّ

احلركة :زن لو من تلك احللواء ،واخًت لو من تلك األطباق ،وانضد عليو أوراق الرقاش،

ورش عليو شيئا من ماء السماق ،فاحنٌت الشواء بساطوره على زبدة تنوره.
الصوت :فجعل السوادي يبكي.
كيب اللون.
اللون :لؤلؤي الدىن كو ّ

الذوق :طعامو أطيب.

النص.
بّ -بُت أثر ىذه العناصر يف مجال ّ
لتقريب الصورة لذىن القارئ.

قضااي لغوية:
النص السابق:
ٔ -ٔ -استخرج من ّ

أ .مصدرا صرحيا لفعل رابعي :دتزيق.

ب .اسم تفضيل :أقرب ،أطيب
ج .مجع تكسَت :أطباق ،أوراق،

د .اسم فاعل :راجعون.
النص السابق إعر ًااب اتما.
ٕ -ٕ -أعرب ما حتتو خ ّ
ط يف ّ

لكن مرفوع وعالمة رفعو الواو ألنو من األمساء اخلمسة ،وىو مضاف ،وعبيد
أبو :خرب ّ

مضاف إليو رلرور وعالمة جره الكسرة.

ىنيا :حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة.
مبٍت على الفتح ،والفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو ،واذلا ضمَت
جعلها :جعل فعل ماض ّ
متصل مبٍت يف زلل نصب مفعول بو أول.

ٖ -ما معاين الزايدة لألفعال اآلتية:
مزق :التكثَت وادلبالغة.
احنٌت :ادلطاوعة ،أبعد :التعديةّ ،

الصريف دلا أييت:
ٗ -ما ادليزان
ّ
فِعال ،فِ ْل ،انفعل.
يتقاطر عرقًا.
ايب للجملة الّيت حتتها خ ّ
ط :أتينا ّ
شواءً
ُ
٘ -ما ادلوقع اإلعر ّ
مجلة فعليّة يف زلل نصب نعت.

 -ٙاستخرج من الفقرة اآلتية حرفُت من حروف العطف ،مبيّـنًا معنامها:

يعلم
وطعاموُ أطيب،
السوق أقرب،
ّ
ُ
فاستفزتْوُ ُُحَةُ ال َقَرم ،وعط َفتوُ عاطفةُ اللَّ َقم ،وطمع ،وِل ْ
و ّ
يتقاطر ِشواؤهُ َعَرقًا.
أنَّوُ وقع ،مثَّ أتينا َّ
شواءً
ُ

 -ٚالواو يف (وعطفتو)  ،الواو يف (وطعامو)  ،الواو يف (وطمع) ويفيد اجلمع وادلشاركة.
مثّ
أو

يف (مث أتينا) ويفيد الًتتيب والًتاخي.
يف (أو إىل البيت) ويفيد التخيَت.

الكتابة:
تًتك لتقدير ادلعلم

إدارة املناهج والكتب املدرسيّة
إجاابت األسئلة
الكتاب :اللّغة العربيّة
األسئلة و إجاابهتا

الثانوي
األول
الصفّ :
ّ
الوحدة السابعة

األول
الفصلّ :

العروض
تدريبات حبر الرمل:

الرمل التٌ ٌاـ من اجملزكء:
 -1قطٌع األبيات اآلتية ،كاذكر تفعيالهتا ،مميٌػنزا حبر ٌ
ص ٍل
إمَّنا أ ٍ
ىص يل ال ىفىت ما قد ىح ى

صلي دائبنا
ىصلي كفى ٍ
 -ال ت يق ٍل أ ٍ

 ب  -/- -ب  -/- -ب  - / -ب  -/- -ب  -/- -ب –فاعالتن  /فاعالتن  /فاعال
للعٍي ً
رلركح الفؤ ًاد
 ال ت يك ٍن ىش ى

فاعالتن  /فاعالتن  /فاعال
الرمل التٌ ٌاـ
ٌ

إمَّنا الرٍز يؽ على ر ًب العً ً
باد
ىٌ
ٌ

 ب  -/- -ب  -/- -ب  - / - -ب /- -ب ب  -/- -ب – -فاعالتن  /فاعالتن  /فاعال تن
ب أىم ور تتٌ ً
قيو
 -ير م ٍ

فاعالتن  /فعالتن  /فاعالتن
الرمل التٌ ٌاـ
ٌ

جمر أىمرا تى ً
رجتيو
ى ٍن

 ب  -/- -ب  - / - -ب  -/- -ب - -فاعالتن  /فاعالتن

فاعالتن  /فاعالتن
رلزكء الرمل

خ ًفي احملبوب مٍنو ك بدا ادلكركه ً
فيو
ي ي
ي
ى
ى ى
ب ب  -/- -ب  / - -ب ب  -/- -ب - -
فاعالتن  /فاعالتن

فعالتن  /فاعالتن

الرمل
رلزكء ٌ
لكن
– ملٍ تىػ يرٍـ ني ٍ
ص نحا ك ٍ

ت ىكٍي ندا يف يدعابى ٍو
يرٍم ى

 ب  -/- -ب  - / - -ب  -/- -ب - -فاعالتن  /فاعالتن

فاعالتن  /فاعالتن
رلزكء الرمل

كالسنػ ٍموًر دلا
أنت
ى ٌ ٌ
 ب  -/- -ب  / - -ب ب  -/- -ب - -ىمنىعوهي اللم ٍح ىم عابى ٍو

فاعالتن  /فاعالتن

فعالتن  /فاعالتن
الرمل
رلزكء ٌ

ً
مؾ
ت ىخد ٍ
 -ال يجتادلٍين فقد أ ٍىد ىمٍي ى

اي ىَج ناال ال ييضاىى فىػ يرىكيٍ ىد ٍؾ

 ب  -/- -ب  -/- -ب  - / - -ب  -/- -ب  /- -ب ب – -فاعالتن  /فاعالتن  /فاعال تن

فاعالتن  /فاعالتن  /فعالتن
الرمل التٌ ٌاـ
ٌ

ً
يلو
–أٍ
اليوـ ىَج ٍ
ىخ ىَبكين أنمك ى

مثٍل ٍو
يلو
ابت يى ٍسعى يف ىَخ ٍ
رْي ى
ي

 ب  -/- -ب /- -ب ب  - / - -ب  -/- -ب  -/- -ب – -فاعالتن  /فاعالتن  /فعالتن

فاعالتن  /فاعالتن  /فاعالتن
الرمل التٌ ٌاـ
ٌ

كل بيت منها:
 -2األبيات اآلتية ٌ
مدكرة .افصل بٌن شطرم ٌ
ً
ً و
ىم ً
طويل
الرا  /ح ىة م ٍن ٌ
– من أر ىاد العمز ك ٌ
ً
ً
ابلقليل
كيرضى
من النٌا ً /س ٍ
ليى يك ٍن ٍفرندا ى
آهً من مع ً
رفة النٌا ً /س على يك ًٌل ىس ً
بيل
ٍ
 إٌَّنا الكافر حًنا  /يف لو ي ًي ىٍ
اآلفاؽ تيوي
ي

ً و
ديده
مصىر سال  /هـ ىَح ي
وؿ الش ٍموؽ ىمٌرات ىع ٍ
 اي حبيبنا ساكننا ٍصحة الوزف كادلعىن يف األبيات اآلتية:
 -3اخرت الكلمة ادلناسبة دللء ىذا الفراغ ،مراعينا ٌ
و
بقضاء ك قى ىد ٍر
شي وء
– ُّ
كل ٍ

أ -فيها

ىم ًعبىػ ٍر
كالػ ىمنااي  ......أ ُّ

بِ -عبَ ر ج -تيًرينا دً -عبىػ يرىا.

ض ٌإال ىم ٍو ًضعا
األر ي
ك هتو يف ٍ

العم ير ٌإال .......
– قد يهو يف ٍ
أ -ساعة

ب -دقيقةن

– ال تيعاقًٍبنا فقد عاقىػبىنا
أ -ىى ٌّم

حبيب
ب -ه

ف النى ً
دلن
اس ٍ
نص ى
– إ ٌف ٍ
أعداءه ٍ
كم
أ -احلي ى

ب -القضاءى

يوما
ج -ن

أسبوعا.
د-
ن

 .......أىسهران جٍنح الظم ً
الـ
ٍ ىى ي ى
ج -قَ لَق

دك.
د -ىع ٌّ

ً
ِل  ........ىذا إ ٍف ىع ىد ٍؿ
ىك ى
ج -الوزارىة

كام.
دْ -
األح َ

تدريبات حبر املتدارك:

 -1قطٌع األبيات اآلتية ،كاذكر تفعيالهتا ،مميٌػنزا حبر الرمل التٌ ٌاـ من اجملزكء:
هات يػي ىح ًٌق يق ما راما
 ىمن ر ىاـ ال ىػم ٍج ىد بًال ىع ىم ولىىٍي ى

 /- -/-ب ب –/ب ب /- -/ -ب ب –/ب ب - -/-فاعل  /فعلن  /فعلن  /فاعل
فاعل  /فاعل  /فعلن  /فعلن
ادلتدارؾ التٌ ٌاـ
ق ٍد آ ىذ ىف ليػلي ً
ك ابلبىػلى ًج
 ا ٍشتى ٌدم ٍأزىمةي تٍنفرجيٍ
/--/-بب–/بب/-- / -بب–/بب/-بب-فاعل  /فعلن  /فعلن  /فعلن
فاعل  /فاعل  /فعلن  /فعلن
ادلتدارؾ التٌ ٌاـ
ً
ب الورل ىك محدا
 كالبشًني أتى يم ٍرًشداكلىر ٌ
ب/-بب-/-ب–  /بب- /-ب-/-ب–فعلن  /فاعلن  /فاعلن
فاعلن  /فعلن  /فاعلن
رلزكء ادلتدارؾ
تذكر اخلالق السرمدا
 كاجلباؿ ارتقت يف العال ب  -/ -ب  - /-ب – ب  -/ -ب  - /-ب -فاعلن  /فاعلن  /فاعلن
فاعلن  /فاعلن  /فاعلن
ً
أحزاين
ك يف ال ٌدنٍيا
 فػأان ال ٍأملي يعينيك ك ٍ
ٌإال ٍ
بب/--/-بب–/–-/-- / --/بب--/-
فاعل  /فاعل  /فعلن  /فاعل
فعلن  /فاعل  /فعلن  /فاعل
ادلتدارؾ التٌ ٌاـ
ً
خو ي ً
ف بًغىز واؿ ذم ىىي و
ف
 ىكل هؼ الواش ٍ ى
ٌن يي ىشًٌريدهي
ى
ىٍ
بب/-بب/–-/-بب/–-/-- / -بب/-بب-
فاعل  /فاعل  /فعلن  /فعلن
فعلن  /فعلن  /فاعل  /فعلن
ادلتدارؾ التٌ ٌاـ

 ض ًح ىكت عيناه كقد لىثىمت أ ٍىزىار ًانع ىمةه ثػى ٍغىرٍه
ى ٍ
ى ٍ ىٍ
ه
بب/--/-بب–/بب/–-/-- / -بب--/-
فاعل  /فاعل  /فعلن  /فاعل
فعلن  /فاعل  /فعلن  /فعلن
ادلتدارؾ التٌ ٌاـ

اقتك ىمغانيها
ر ى/-بب–--/فاعل  /فعلن  /فاعل

مح ًر
اىر يف الن ٍ
كجو ى
بب–/بب--/-
فعلن  /فعلن  /فاعل
رلزكء ادلتدارؾ

كل بيت:
 -2األبيات اآلتية ٌ
مدكرة .افصل بٌن شطرم ٌ
ً
أبكراقي ًص ٍفرا
 لو ٍاألرقا  /يـ لى يكٍنت ٍ
كانت ٍتعنيين ٍ
 كازرع ًً
اباب اباب
ٍ ٍ
ابلورد ىمدا  /خلىها ن
ً
ػح ىو األ ٍىع ىم ٍق
ادلو يج ٍ
األزىر يؽ يف ىعٍيػ ى ٍين  /ق ييناديين نى ٍ
 ٍصحة ادلعىن يف األبيات اآلتية:
 -3اخرت الكلمة ادلناسبة دللء ىذا الفراغ ،مراعينا الوزف ك ٌ
الشعرا
 كأان اي  ........رجل ال يقدر أف ينسى ٌد -سيٌدم.
أ -أخي ب -صديقي ج -سيّديت
ابب ُّ ً ً
ابؿ  .......ي ٍفتى يح ٍِل
– ما ي
الس ٍلواف كأ ٍيكص يدهي
ى
أِ -
ػمح ً
بوب دً -
ً
القلب.
احلبيب
ب-
العاذ ِل
ج -ال ٍ
ً
األمطا ًر
كن أ ٍف  .......أىبى ندا
كال ىق ٌشة ى
حتت ٍ
 ال يي ٍػم يد -أسافًىر.
شي
أعيش
أ -أبْقى
ب -ى
جٍ -أم ى
صارت ً .......ى ىي ُّ
الدنٍيا
 من ٍيوًـ تالقىػٍينا فيهاٍ
ً
دْ -بْيوت.
مص ير
نس ب -د ىم ٍش يق جٍ -
أٍ -تو ي
 -3يرتؾ للطالب.

تدريب املو ّشحات:

كل مو ٌشح من ادلو ٌشحٌن اآلتيٌن:
ٌ
عٌن أجزاء ٌ
طيلي ،يف الغزؿ:
 -1مو ٌشح األعمى التٌ ٌ

ادلطلع:
ً
ك عن يَجا ٍف
ضاح ه
األكؿ:
البيت ٌ
ال ٌدكر:

القفل:
البيت الثٌاين:
ال ٌدكر:

القفل:
البيت الثٌالث:
ال ٌدكر:

القفل:

ضاحك عن يَجاف
ه
سافًهر عن بى ٍد ًر ( غصناف )
ص ٍدرم ( غصناف )
ضاؽ عنوي المزما ٍف
ى
كحواهي ى
ى

ىشفمين ما أ ًىج ٍد ( مسط )
ًآه ًممٌا أ ًىج ٍد
ً
ش يمتمئً ٍد ( مسط )
قاـ يب كقىػ ىع ٍد
ابط ه
ى
أين قى ٍد ( مسط )
قلت قى ٍد
ى
يكلٌما ي
قاؿ ِل ى
ض ًر ( غصناف )
كانٍثىن يخ ٍو ىط اب ٍف
ذا ىم ىهٌوز نى ٍ
صبا ك ال ىقطٍ ًر ( غصناف )
عابىػثىػٍتػوي يىدا ٍف
لل م
يخ ٍذ فيؤادم عن يى ٍد
ك بي ٍد
ليس ِل مٍن ى
ى
ىج ىه ٍد
مل تى ىد ٍع ٍِل ىجلى ٍد
غًن ٌ
أين أ ٍ
ى
كا ٍشتياقي يى ٍش ىه ٍد
ىمكىٍرعه من يش يهد
ما لًبًٍن ً
ذاؾ الثػم ٍغ ًر
ت ال ًٌدان ٍف
ك لً ى
أين ىٍزليا المزما ٍف
ى

من يَحىيٌا اخلى ٍم ًر

ليت ىج ٍهدم ىكفٍػ يق ٍو
ض ىم ير
ً ٍيب ىى نول يم ٍ
ى
يكلٌما يىظٍ ىه ير
ف يف ىؤادم أيفٍػ يق ٍو
ذلك ادلٍنظىير ال ييداكل ًع ٍش يق ٍو
ى
ى
فىػلى ًك ٌّي يد ًٌرم
كيف كا ٍف
أبيب ى
عي ٍذ يرهي ك يع ٍذرم
استبا ٍف
رى
اؽ ٌ
حىت ٍ

الرابع:
البيت ٌ
ال ٌدكر:

القفل:
البيت اخلامس:
ال ٌدكر:

بيل أك إىل أ ٍف أ ٍىْيىسا
ىل ى
إليك ىس ٍ
قليل ىعٍبػىرنة أك نىػ ىفسا
ذيبٍ ي
ت ٌإال ٍ
أقوؿ ساءى ظى ٌين بً ىعسى
ماعسى أ ٍف ٍ
أستى ٍشرم
كانٍقضى يك ُّل شا ٍف
ك أان ٍ
كص ٍَبم
خالً نعا من ًعنا ٍف
ىجىزعي ى
عين
ماعلى ىمن يى ٍ
لوـ ٍلو تىناىى ٌ
ً
ً
ً
مج ٌين
ب ًرٍٍْي ديٍػنيوي الت ى
ىل سول يح ٌ
ً
ىىيم ىكٍى ىو ً ٍيب يػيغىًٌين
أان فيو أ ٍ

ليس عليك ساتدرم
ك ىعيا ٍف
اخلرجة:
قد رأيٍػتي ٍ
ك ىستىػٍنسى ًذ ٍكرم
الزما ٍف
ي
سايطوؿ ٌ
 -2مو ٌشح لساف الدين بن اخلطيب ،يف كصف الطبيعة كالغزؿ:
ادلطلع:
الوص ًل ابألندلي ً
س (غصناف)
الغيث مهى
ى
الغيث إذا ي
جادؾ ي
اي زما ىف ٍ
يف ال ىكرل أك ىخ ٍل ىسةى ادل ٍختىلً ً
س ( غصناف)
ك ٌإال يحليما
كصلي ى
يكن ٍ
مل ٍ
ي
األكؿ:
البيت ٌ
يرسم (مسط)
أشتات ادلىن
يقود ال ٌد ٍى ير
ال ٌدكر :إذ ي
تنقل اخلطٍ ىو على ما ي
ي
ى ًي
سم (مسط)
زفرا بٌن فيرادل كثىن
مثلما يدعو ى
الوفود ادلىٍو ي
ن
فثيغور الزى ًر ً
فيو تىػٍب يس يم ( مسط)
الركض ىسنا
كاحلىيا قد جلٌ ىل
ي ٌٍ
ى
القفل :كركل النعما يف عن ً
مالك عن أىنى ً
س (غصناف)
ماء ال مسما
كيف يركم ه
ى ٌ
ى
يزدىي منوي أبهبى ىم ٍلبى ً
س (غصناف)
واب يم ٍعلىما
ف ىكساهي احلي ٍس ين ثى ن
البيت الثٌاين:
ال ٌدكر :يف و
مشوس الغيىرًر
ت ًسمر اذلىول
لياؿ ىكتى ىم ٍ
ابل ٌدجى لوال ي
ً
سعد األىثىًر
الكأس فيها كىول
ما ىؿ ىٍَن يم
الس ًًن ى
قيم ٌ
يم ٍستى ى
كطىر ما ً
فيو من ىع و
ص ًر
يب ًسول
أنٌوي ىممر كلى ٍم ًح البى ى
ه
ى م
ىجوـ احلىىر ًس
بح
س ىم ٍع يح ٍل ًو اللٌمى
القفل:
ىجم ٌ
ى
الص ي
ى
حٌن لذ األينٍ ي
ً
ت فيها عيو يف النٌ ًرج ً
س
ب بنا أك يرٌّبا
أىثػٌىر ٍ
غارت الش ٍ
ُّه ي

البيت الثٌالث:
و
فيو
المر وئ قد ىخلصا
ض قد ىم مك ىن ٍ
الرٍك ي
أم شيء ٍ
ال ٌدكرٌ :
فيكو يف ٌ
ً
مقيو
زىار فيو ال يفىرصا
أىمنى ٍ
ت من ىم ٍك ًرًه ما تىػت ٍ
تنهب األ ي
ي
كل و
أبخيو
فإذا ادلاءي تىناجى كاحلصى
كخال ُّ
خليل ٍ
ً
يىكٍتىسي من ىغٍي ًظ ًو ما يكتسي
يورا بىًرما
القفل :تػيٍبص ير ا ٍ
لورىد ىغ ن
رؽ ال مس ٍم ىع أبي ٍذ ىين فىػىر ًس
اآلس لبيبنا فى ًهما
يى ٍس ي
كتىرل ى
الرابع:
البيت ٌ
كن أنتم ًبو
ال ٌدكر :اي أ ىيىٍي ىل احلى ًٌي من كادم الغىضا
كب ىقليب ىم ٍس ه
ال أيابِل ىش ٍرقيوي من ىغ ٍر ًبو
ب ال ىفضا
ى
ضاؽ عن ٍ
كجدم بكم ىر ٍح ي
فأىعيدكا ىع ٍه ىد أينٍ و
عانيكم من ىك ٍر ًبو
تػي ٍعتًقوا
س قد ىمضى
ي
يػىتىالشى نػى ىف نسا يف نػى ىف ً
س
ىحيوا يم ٍغىرما
القفل :كاتٌقوا للاى كأ ٍ
ً
ضو ىف ىعفاءى احلىبً ً
س
القلب عليكم ىكىرما
أىفىػتىػ ٍر ى
س ي
يحب ى
البيت اخلامس:
ً
كىو بعي ٍد
ب
أبحاديث ادلىن ٍ
منكم يم ٍقتىػىر ي
ال ٌدكر :كبقليب ي
ي
ً
ً
كىو سعي ٍد
رب
قمهر أيطٍلً ىع منوي ادل ٍغ
ش ٍق ىوةى ادل ٍغرل بو ٍ
ي
ي
قد تساكل يٍزل ًسنى أك م ٍذنً
يف ىواهي منوي ىك ٍع هد ككعي ٍد
ب
ه ي ي
اؿ النمػ ىف ً
جاؿ يف النمػ ٍف ً
س
سوؿ اللممى
القفل:
س ىرل ى
ى
ساحر ادل ٍقلى ًة ىم ٍع ي
ي ي
ففؤادم نػى ٍهبىةي ادل ٍف ىًرت ًس
كرمى
ىس ٌد ىد ال مس ٍه ىم ى
كمسٌى ى
ي

