أس ئةل مقرتحة م  2همين
النص الآيت وأجب عن الس ئةل اليت تليه :
السؤال الول  :اقرأ ّ
أما بعد  :أیھا الناس امسعوا مين أبنی لمك فاين ال أدري لعىل ال ألقامك بعد عايم ھذا يف موقفي ھذا .أیھا الناس ان
دماءمك وأعراضمك حرام عليمك اىل أن تلقوا ربمك كحرمة یوممك ھذا يف شھرمك ھذا يف بدلمك ھذا – أال ھل بلغت اللھم
فاشھد ،مفن اكنت عنده أمانة فليؤدھا اىل من ائمتنه عليھا .وان راب اجلاھلية موضوع ولكن لمك رؤوس أموالمك ال
تظلمون وال تظلمون وقىض هللا أن ّه ال راب .وان أول راب أبدأ به راب معي العباس بن عبد املطلب.
وان دماء اجلاھلية موضوعة ،وان أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب وان مآآثر اجلاھلية
موضوعة  ،غری السدانة والسقایة والعمد قود وش به العمد ما قتل ابلعصا واحلجر وفيه مائة بعری ،مفن زاد فھو من
أھل اجلاھلية – أال ھل بلغت اللھم فاشھد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النص؟
 -1حدد امجلةل املفتاحيّة يف ّ
ان دماءمك وأعراضمك حرام عليمك اىل أن تلقوا ربمك كحرمة یوممك ھذا يف شھرمك ھذا يف بدلمك ھذا
النيب ّ
ورصح
وعرفهم أمور ديهنم ّ
صىل هللا عليه وسمل ودّع املسلمنی فهيا ّ
 -2ما سبب تسميهتا حبجة الوداع ؟ ل ّن ّ
فهيا بآن ّه قد ال یلقامه بعد عاهمم هذا
 -3ما دالةل تكرار عبارة ( الا هل بلّغت ؟ اللهم فاشهد ؟؟؟؟
السالم اببالغه للمسلمنی
التآكيد عىل العمل والتبليغ وعىل مضمون العبارة وما قام النيب عليه الصالة و ّ
 -4ما فائدة التنویع يف الساليب ؟؟ تشویق السامع وجذب انتباهه
 -5علل  :بدأ الرسول صىل هللا عليه وسمل بدم عامر وراب ّمعه العباس .
ليكون القدوة يف السلوك االساليم القومي والالزتام مبا حث ّت عليه الرشیعة
 -6ما الطرق اليت حيل فهيا مال االنسان لخيه ؟؟ الوص ّية  ،،،الهبة  ،،،املریاث  ،،،الصدقة  ،،،الزاكة
وقوهتا  /قرص العبارات
 -7أذكر ثالاث من سامت اخلطبة ؟؟ االجياز  /سهوةل اللغة ّ
 -8ما مقومات المن يف الاسالم ؟؟ احلفاظ عىل ادلم واحلياة وادلين واملال
 -9علل اس تخدام الرسول صىل هللا عليه وسمل عبارة أهيا الناس بدال من أهيا املؤمنون ؟؟
لن املسلمنی من أصول متعددة  ،ولتبقى صاحلة للك زمان وماكن
 -10هات من اخلطبة ما یتوافق مع مضمون الآیة  ":ولمك يف القصاص حياة " ؟؟؟ والعمد قود وش به العمد ما
قتل ابلعصا واحلجر وفيه مائة بعری

السؤال الثاين :
ان الھدف الرئيس من برانمج الفحص الطيب قبل الزواج,ھو ختفيض عدد احلاالت املرضية اجلدیدة اىل أقىص
حدد ممكن,ولتحقيق ھذا الھدف ال بد من تضافر الھجود من مجيع الھجات ذات العالقة املبارشة,وقيام ھذه
الھجات من مؤسسات طبية,ووسائل اعالمية عرب الربامج التوعویة واالرشادیة,واملؤسسات الرتبویة والھجات
الوعظية وادلینية ابلدوار املنوطة بھا,ویبقى الشخص املقدم عىل الزواج,ھو الطرف الھم والعنرص الرئيس يف ھذه
العملية,وھو اذلي یتحمل التبعات املريرة,سواء أاكن رجال أم امرأة ؛ اذ تقع عىل عاتقھام مسؤولية الترصف حبمكة
وتصرب,واختصار طریق املعاانة اليت قد یقدر لھام قطعھا حفاة رمغ امتالئھا ابلشوك,يف حال اھامل اجراء الفحص
الطيب قبل االقدام عىل الزواج ,
ّ .1بنی الھدف الرئيس من برانمج الفحص الطيب قبل الزواج
ختفيض عدد احلاالت املرضية اجلدیدة اىل أقىص حدد ممكن
 .2كيف ميكن حتقيق الهدف من الفحص الطيب قبل الزواج ؟؟
تضافر الھجود من مجيع الھجات ذات العالقة املبارشة,وقيام ھذه الھجات من مؤسسات طبية,ووسائل اعالمية
عرب الربامج التوعویة واالرشادیة
 .3أذكر اجلهات اليت ميكن أن تسهم يف التوعية مبخاطر عدم القيام ابلفحص الطيب ؟؟
املؤسسات الطبية والاعالمية واملؤسسات الرتبویة والھجات الوعظية وادلینية
 .4ویبقى الشخص املقدم عىل الزواج,ھو الطرف الھم والعنرص الرئيس يف ھذه العملية  ،علل ؟؟ وما املقصود
بـ ( العمل ّية ) ؟؟
لنه ھو اذلي یتحمل التبعات املريرة,سواء أاكن رجال أم امرأة .
العملية  :اجراء الفحص الطيب قبل االقدام عىل الزواج
السؤال الثالث :
ان الزواج نعمة,واالجناب نعمة,بيد أن االھامل وترك الخذ بآس باب الوقایة قد حيولھام اىل نقمة,فال يس تھينن أحد
ابجراء الفحص الطيب قبل الزواج,واحلصول عىل رأي اخملتصنی الرسي والشخيص للزوجنی املعنينی ؛ لن ذكل
كفيل ابدامة ھناءة العيش واس تقرار الرس واجملمتعات,وميكن الزوجنی من اعطاء أطفالھام حقھم من احلب والرعایة
والرتبية املتوازنة,ويربآ ابلرس عن املشاحنات والتوتر النفيس والاجامتعي اذلي قد یؤدي اىل أحد أشاكل العنف
الرسي.
یتحول الزواج من نعمة اىل نقمة ؟؟
 .1كيف ّ
ابالھامل وترك الخذ بآس باب الوقایة وعدم اجراء الفحص الطيب قبل الزواج,واحلصول عىل رأي اخملتصنی الرسي
والشخيص للزوجنی املعنينی .

 .2ما أمه ّية اجراء الفحص الطيب قبل الزواج,واحلصول عىل رأي اخملتصنی الرسي والشخيص للزوجنی املعنينی
؟؟
أ -ادامة ھناءة العيش ب -واس تقرار الرس واجملمتعات,ج -متكنی الزوجنی من اعطاء أطفالھام حقھم من احلب
والرعایة والرتبية املتوازنة ,د -ويربآ ابلرس عن املشاحنات والتوتر النفيس والاجامتعي
النص ؟؟
 .3ما العامل اذلي یؤدي اىل العنف الرسي كام ورد يف ّ
املشاحنات والتوتر النفيس والاجامتعي
السؤال الرابع  :عزيزي الطالب  ...عزيزيت الطالبة ( أدرسوا هذا املقطع )
كل الشموس فنور الحق متصل
 .1يا ابن الحسينيين  :من شمسيهما سطعت
ينادي الشاعر الملك عبدهللا انه ابن الحسينين( الشريف الحسين بن علي والملك الحسين بن طالل رحمها هللا )
ويصور لنا إنهما شمسان  .أنجبا شموسا مضيئة ( ملوكا هاشميين ) فنورهما الزال وسيبقى متصال إلى يوم
القيامة
ّ
وعزتهما
المفردات  :شمسيهما  :الملك الحسين بن طالل والشريف حسين بن علي وعطاءهما
سطعت  :أشرقت  ...ك ّل الشموس  :كل ّ
ّ
والحق ( الهاشميين قادة الثورة العربيّة )  ...متصل :
العزة والعطاء
غير منقطع
صور الملك الحسين بن طالل والشريف حسين بن علي شمسين تستمد ّ منهما الشموس العطاء والنور
الصورة ّ :
ّ
الحق نورا متصال ال ينقطع
وصور
والخير .
ّ
الى يد حرة تمضي وتنتقل
 .2ومن يد حرة  .رايات عزتنا
ي ( الملك عبدهللا الثاني ابن
ي ( الملك الحسين بن طالل ) إلى يد ّ
راية ال ُملك تنتقل من يد ّ
حر هاشم ّ
حر هاشم ّ
ي الشريف
الحسين ) إشارة إلى الحكم الهاشم ّ
ْ
رايات  :جمع راية وهي األعالم رمز ال ُملك
ّ
صور الهاشميين األحرار يتوارثون رايات العز والمجد والفخار جيال بعد جيل
الصورة ّ :
كعهدها دائما  .والطيب ينهمل
 .3ما زالت الدوحة الخضراء يانعة
المفردات  :مازالت  :االستمراريّة في العطاء  ...الدوحة الخضراء  :الساللة الهاشميّة المعطاءة  ...يانعة :
غضّة طريّة مثمرة ّ ِّ ...
الطيب  :العطر  ...ينهمل  :يسيل ويفيض بالخير
ي
الصورة  :شبّه ساللة الهاشميين بالبستان األخضر المثمر
ّ
الغض الطر ّ
أ حرار والصيد والثوار والرسل
 .4من هذه الدوحة الخضراء قد طلع ال
الشرح  :يؤكد الشاعر أن ساللة الهاشميين كانت وستبقى عبر االجيال والطيب ينهمل ويفيض من عطاءهم وقد
طلع من ساللة هذه الدوحة الخضراء ( األحرار  .واألبطال  .والثوار  .والرسل )
والرسل بالثمار
صور الساللة الهاشميّة بالبستان األخضر المثمر  .واألبطال والثوار ّ
الصورة ّ :
أ على ....بأحلى ندى في الكون تغتسل
 .5وسوف تبقى هي األعلى وخيمتها ال
يؤ ّكد الشاعر على ّ
أن الهاشميين وساللتهم ستبقى األسمى واألعلى منزلة واألشرف نسبا ً إلى األبد  .فهم أحفاد
رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم  .وستبقى هذه الساللة تظلل األ ّمة وتمنحها ّ
العز والفخار وتحميهــا .
المفردات  :هي  :الدوحة الخضراء ( الساللة الهاشميّة )  ...األعلى  :ذات منزلة عالية ورفيعة  ...ندى :
قطرات الماء الصافية العذبة
الصورة  :شبه الهاشميين بالخيمة تظلل األمة وتحميهــا
سماء كناية
الصورة  :صور الساللة الهاشميّة الطاهرة ال تغتسل إال بالماء الصافي العذب الطاهر النازل من ال ّ
عن طهارتهم ونسبهم الشريف .

يأتي من الشهد إال الشهد والعسل
 .6أبا الحسين .وأنت ابن الحسين  ...وهل
ينادي الشاعر الملك عبدهللا ويكنيه بأبي الحسين وابن الحسين  .وأن العسل ال يأتي إال من من الشهد والعسل.
أي أنّه شهد وعسل  .والحسين بن طالل شهد وعسل  .والحسين بن عبدهللا الثاني شهد وعسل .فال يأتي من الشهد
إال العسل
المفردات  :الشهد  :الرحيق الذي تجمعه النحل لتنتج العسل  ..الشهد األولى ( الحسين بن طالل ) والشهد
الثانية
سمو األمير الحسين بن عبدهللا )
ي عهده ّ
( عبدهللا الثاني وول ّ
سمو األمير الحسين بن عبدهللا
ي عهده ّ
الصورة  :شبّه جاللة الملك الحسين بن طالل وجاللة عبدهللا الثاني وول ّ
بالشهد والعسل
تزهو .........ونحن بكم نزهو ونحتفل
 .7كل السنين .أجل كل السنين بكم
يرجع الشاعر إلى مخاطبة السنين ويصورها بإنسان يحتفل ويزهو بعيد قائد البالد  .كما نحتفل نحن األردنيون
ّ
ونعتز
بجاللته ونفخر
المفردات  :تزهو  :تفخر وتباهي
صور السنين إنسانا يفخر ويحتفل بعيد ميالد جاللة الملك عبدهللا األربعين .
الصورة ّ :
قلوبنا .وعلينا تشهد المقل
 .8في حبكم نحن صوفيون :شاهدة
يختم الشاعر القصيدة بمدح حب األردنيين لملكهم الغالي ويصف حبهم بالصوفية وهي طائفة تعلن حبها هلل
ي الخالص  .ويشهد على حبّنا الخالص لجاللتكم عيوننا وقلوبنا
الفطر ّ
ي الخالص  .....ال ُمقَ ُل  :جمع ُم ْقلـَة وهي العيون
المفردات  :صوفيّون  :نسبة إلى الصوفيّة  ..الحبّ الحبّ الفطر ّ
الصورة  :صور حبّ األردنيين لجاللة الملك عبدهللا بالحبّ الصوفي ال غاية وال هدف من ورائه إال الحبّ نفسه
الصورة  :شبّه العيون ( ال ُمقَل ) والقلوب بإنسان يدلي بشهادته
وال نبالي بمن الموا .ومن عذلوا
 .9ال شيء يبعدنا عنكم .وال أحد
يؤكد أن ال شيء سيبعد األردنيين عن حبهم لملكهم ولن نبالي بمن يلومهم لشدة حبهم للملك

